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Praca
przyjaznych
warunkach pod względem obowiązków,
stanowisk pracy i atmosfery.
Wymagamy badań z sanepidu, zdolności manualnych
i chęci do pracy.
Kontakt: tel. 531072 408
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magazyn rodzinny
Zwierzęta

Chomik
wszystko słyszy,
ale niewiele
widzi! strona 12
Jak uratować
morświny? strona 13

Instruktor stracił
świadomość tuż
przed katastrofą

Gwiazda

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskdpress.pl

Borys Szyc
po kilku latach
trudnych wrócił
z sukcesem
do formy
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Kuchnia

Jabłka bez
tajemnic, czyli
kompoty, musy,
sosy, ciasta...
Sprawdzone
przepisy strony 7-10
SPECJALISTYCZNY
GABINET
PROTEZOWANIA
SŁUCHU
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Znana przyczyna wypadku szybowca pod Stu]lici n iem

Zaawansowany wiek instruktora
oraz zmęczenie spowodowane dłu
gim czasem lotów bez odpoczynku
mogły spowodować chwilową niedy
spozycję zdrowotną instruktora
i utratękontroli nad szybowcem.Ta
kie są ustalenia Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych do
tyczące przyczyn wypadku szybow
ca. doktórego doszło 3 lipca 2018 ro
ku w Łupinach pod Słupskiem.

byli po egzaminie z części teoretycz
nej. 3 lipca był pierwszym dniem lo
tów. Rozpoczęto je o godzinie 7.04
na szybowcu szkoleniowym Bocian.
Do godziny12.09 wykonano30 lotów.
Uczniowie-piloci kolejno zajmowali
miejsce w szybowcu i wykonywali
po 2-3Joty w każdej kolejce. O godzi
nie12.11szybowiec wystartowałdo 31.
lotu. Z przodu siedział 16-letni Kry
stian, zanim 70-letni instruktor.
Co wydarzyło się wpowietrzu i dla
czego szybowiecrunął na ziemię? Ro
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dzice Krystiana zastanawiali sięprzez
ostatni rok codziennie. Tyle trwało
przygotowywanie raportu z wypadku
przez Państwową Komisję Badania
Wypadków Lotniczych.Dopiero teraz
go ujawniono. Nie rozwiewa on jed
nak wszystkich wątpliwości prokura
tora, który powołał dwóch biegłych
z zakresu lotnictwa oraz medycyny.
Prokurator sprawdzi też, czy szkolenie
było prawidłowo zorganizowane
przez Aeroklub Słupski.
CO UJAWNIA RAPORT? STR. 3
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W wypadku zginął 16-letni kursant
Krystian Doległo. 70-letni instruktor
przeżył. Z raportu PKBWL wynika, że
instruktor był osobą przewlekle chorą,
Wh
Vj
o czym nie poinformował lekarza
orzecznika, które wydał mu orzecze
nie lekarskie uprawniające do wyko
- H 1—
."PrsffSSs
v '•
nywania czynności lotniczych.
•
•>. ?.
Przypomnijmy: Krystian Doległo
był jednym z dziesięciu kursantów,
którzy zakwalifikowalisię na kursszy
iH*
vi1 - *\ffssi
bowcowy realizowanyprzez Aeroklub
Słupski dofinansowany przez Staro Wrak szybowca został zabezpieczony do prokuratorskiego śledztwa.
stwo Powiatowe w Słupsku. Kursanci Raport komisji nie jest wystarczający. Prokurator powołał dwóch biegłych

APARATY SŁUCHOWE

Wysoka jakość

światowego producenta

Słupsk, PL. DĄBROWSKIEGO 6
codz. w godz. 8.00-16.00

Informacja tel. 59 840 24 35
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OFERUJEMY:
- profesjonalną obsługę
- bezpłatne przymiarki aparatów
- bezpłatne badania słuchu
- serwis
• PROMOCJA baterie na cały rok
- najtańsze baterie / 12 zi
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Pogoda w regionie
Dzisiaj

Ciśnienie
1019.5 hPa
Wiatr
WSW 11 km/h
Uwaga
zachmurzenie duże

17°C

8°C

Niedziela

20°C 9°c

O

Głos Dziennik Pomorza

Druga strona

Poniedziałek

20°C

6°c

18°C

Uwaga: słoniecznie i przejściowe zachmurzenie

Piotr Połedioński
piotr.polechonski@gk24.pl

W KAMPANIJNYM
KOLE - WOJNA
NA GÓRZE
I WOJNA NA DOLE
H^Mnrwająca kampania
i I Iwyborcza pokazuje,
że polityczny spór
został w polskich reJL aliach zamieniony
w groteskową i groźną wojnę,
w czasie której jesteśmy
„my", są „oni" i to, co mówią,
co pokazują, co demonstrują
ci z drugiej strony z góry
odrzucamy, obśmiewamy,
z satysfakcją depczemy.
Jak wojna, to wojna.Nikt
jeńców brać nie będzie, nie ma
miejsca na sentymenty i kom
promisy, bo wiadomo, wróg
nie śpi i w każdej chwili może

Wtorek

7°c

£b

uderzyć znienacka i wykorzy
stać naszą chwilęsłabości.
Polityczne emocjePolaków
się zmieniły, zradykalizowały.
Polacy dokonali już emocjo
nalnego wyboru, nic go już nie
zmieni, choć ze świadomym
demokratycznym wyborem
niewiele ma to wspólnego.
Przy urnach zdecydowana
większość z nas nie będzie
wybierać lepszych kandyda
tów, ale swoich, tych„na
szych", z naszej Polski,a nie
z tej drugiej:gorszej, brzyd
kiej, złej.
Wmówiono nam, że jest
stan wyższej konieczności,bo
toczymy jakąś dramatyczną
bitwę i określającsię po jednej
stronie, Polskę ratujemy,
a po drugiej ją zdradzamy. Że
to nie są zwykłe wybory, ale
apokaliptyczna walka dobra
ze złem, która zaważy na na
szej przyszłości.I z tego sza
leństwa przed13 października
już się raczej nie wygrzebiemy.
Może za cztery lata będzie
nieco bardziej normalnie.

Sobota niedziela, 21-22.09.2019

Ostatni weekend lata
będzie ciepły i słoneczny
R&zmmm
Przed nami ostatni weekend
lata. W tym roku jesieńkalen
darzowa iastronomiczna
przypada na ten sam dzień,
czyli na poniedziałek.O pogo
dzie na nadchodzący tydzień
rozmawiamy z Krzysztofem
Ściborem z biura prognoz
Calvus.
Przed nami ostatnie dnila
ta. od poniedziałkupoczą
tek kalendarzowej jesieni.
Jak będą wyglądały?

Poniedziałek to nie tylko
pierwszy dzień kalendarzo
wej jesieni, ale też astrono
micznej. O ile kalendarzowe
początki pór roku mają jasno
określone terminy, to z tymi
astronomicznymi bywa róż
nie. W tym roku te dwie daty
zbiegły się ze sobą. W ponie
działek o godz.9.50 Słońce
ustawi się prostopadle wzglę
dem rówinika, a dzień i noc
będą sobie równe. Pogoda
na ten ostatni weekend lata
zapowiada się dobrze. W so
botę będzie ciepło i pogodnie,
będzie wiał słaby i umiarko-
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sucho i przyjemnie, tempera
tury będą oscylować w grani
cach 20 stopni. Za to od czwa
rtku przyjdzie do nas ochło
dzenie. Zrobi się deszczowo
i ponuro.

Meteorolog Krzysztof Ścibor
z biura prognoz Calvus
w Słupsku

wany wiatr z zachodu. Tem
peratura osiągnie 17 stopni
i w następnych dniach będzie
powoli rosła. W niedzielę bę
dzie słonecznie, ciepło i su
cho. W cieniu temperatura
osiągnie 20-22 stopnie. Nato
miast poniedziałek, mimo że
będzie pierwszym dniem je
sieni, to pogodę będzie miał
prawdziwie letnią. Termome
try pokażą nawet 20-22 stop
nie.
Czyli wróci do nas lato?

Ciepła i słoneczna pogoda
wróci, ale nie na długo. We
wtorek i środę będzie jeszcze

Magdalena
Olechnowicz

IB3
21 września

A jakbędą wyglądały noce?
Do tej pory temperatura
wieczoami spadała
do zaledwnie kilku stopni.

ms

I wojna światowa:Legion Wschodni

został rozwiązanyz powoduod
Noce powinny być raczej
mowy złożeniaprzysięgi na wier
przyjemne. O tej porze roku
ność cesarzowiAustrii Franciszkowi
nie możemy liczyć na ciepłe
wieczory, ale temperatura nie Józefowi I.
powinna spadać poniżej10
stopni Celsjusza. Ranki będą
jednak mgliste. Kierowcy mu Rozpoczął sięczterodniowy strajk
szą uważać na ograniczoną
10000łódzkich włókniarzy.
widoczność i trudne warunki
na drodze.
JtSB2
Państwowe ZakładyInżynierii za
warły umowęlicencyjną z firmą
Fiat na produkcjęsamochodów
osobowych iciężarowych.

A jaka będzie zima w tym
roku?

Według wszystkich prze
słanek powinna być łagodna,
bez obfitych opadów śniegu
i siarczystego mrozu. Więcej
szczegółów podam w ponie
działkowej rozmowie na stro
nie gp24.pl

mm

Rząd RP wystosował wobecCze
chosłowacji ultimatumzawiera
jące żądaniezwrotu częściZaolzia.

mm

Kinga Siwiec

Z Warszawy ewakuowano178
członków korpusudyplomatycz
nego i1200cudzoziemców.

kinga.siwiec@polskapress.pl

Marcin Barnowski
opowie w sobotę
o słupskich huzarach
Zbigniew Marecki

Nauczyciele do piór
- konkurs literacki

DYŻURNY GP

zbigniew.marecki@gp24.pl

W sobotę o godz. 12 Marcin
Barnowski, usteckihistoryk
w sali im. Barbary Zielińskiej
w Białym Spichlerzu wygłosi
wykład pt. „Słupscy huzarzy".

nich służbę w tym pułku lek
kiej jazdy.
Przypomnijmy: 5.Pułk Hu
zarów im.Księcia Bliichera von
Wahlstatt (Pomorski) był puł
kiem huzarów Cesarstwa Nie
mieckiego. Został sformowany
16 stycznia1758 roku.Stacjono
pt.: „Służby mundurowe,histo wał w Stolp, czyli niemieckim
ria i technika".
Słupsku. Był przyporządko
Pierwszym wystąpieniem wany do XVII Korpusu Armii
będzie opowieśćo huzarach ze Niemieckiej. Jednostkę stwo
Słupska prezentowana w bu rzył Wilhelm Sebastian von
dynku, który niegdyś do nich Belling, jeden z najsłynniej
należał. Poza prezentacją syl szych kawalerzystów XVIII
wetki żołnierza, marszałka, wieku, którego nazwisko
księcia Gebharda Leberechta na stałe związało się z historią
von Bllichera i wielu innych, „czerwonych" huzarów, nazy
będzie mowa o Polakach zali wanych tak od koloru ich mun
czających obowiązkową dla durów. ©®

czycieli. Należy jeopatrzyć pse
udonimem. W osobnej koper Wykład otwiera nowy cykl
cie (podpisanej takim samym spotkań w Białym Spichlerzu
pseudonimem) trzeba umieś
Pedagogiczna Biblioteka Wo
cić załącznikidostępne nastro
nie internetowej organizatora:
jewódzka zaprasza do udziału
w VI Pomorskim Konkursie Li www.pbw.slupsk.pl.
Oceniać je będzie jury: prof.
terackim dla Nauczycieli.
Akademii PomorskiejSławomir
Konkurs jest skierowany Rzepczyński, red. Zbigniew Ba
do nauczycieli czynnych i eme biarz-Zych, pisarka i dzienni
rytowanych, wychowawców, karka Jolanta Nitkowska-Wępedagogów oraz pracowników glarz oraz przedstawiciel orga
kulturalno-oświatowych z wo nizatora Jolanta Bętkowska.
Nagroda główna 1000 zł,
jewództwa pomorskiego.
Tematyka dowolna, można wyróżnienie 500 zł.Uroczyste
v;r
r$£:• W-V'
napisać do3 wierszy i/lub opo uhonorowanie laureatów za
Wmm
wiadanie do 8 stron znormali planowano na grudzień, kiedy
zowanego wydruku.
świętowany będzie jubileusz 65
' V
Prace należy nadsyłać/przy- lat Pedagogicznej Biblioteki
•VV&V;
oieść do30 września, w liczbie Wojewódzkiej w Słupsku.
> - ,;v ;
4 egzemplarzy,na adres:Peda
Regulamin oraz inne infor
gogiczna Biblioteka Woje macje dostępne są na stronie:
wódzka, ul.Jaracza I8a,76-200 www.pbw.slupsk.pl oraz pod Wczoraj dzieci z przedszkola Zielona Dolina w Słupsku obchodziły Dzień Przedszkolaka. Z tej
Słupsk, z dopiskiem VI Pomor nr. telefonów 59842 27 05 i 59 okazji było wiele konkursów, wspólnych zabaw i tańców. Dzieciom dopisywał dobry humor,
wszystkie bawiły się rewelacyjnie
ski Konkurs Literacki dla Nau- 84026 60.©®
Anna Czemy-Marecka

''
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Dokonano oblotuszybowca SZD8 Jaskółka.

m

Rozpocząłsię procesczłonków
antykomunistycznej organizacji
„Ruch".

Agaton Koziński,
dziennikarz

W2020 r.hologram Whitney
Houston ruszy w trasękoncertową.
To możehologram Ronalda Rea
gana weźmieudział w wyborach
prezydenckich?

Witold Reptowicz.
dziennikarz

Przez15 mies.Salviniego naode.
centr.-śródziemnomorskim uto
nęło1440 osób.przez takisam
okres poprzedzający -2801. W Hi
szpanii, odkiedy władzę objął
Sanchez, na odcinkuzach.-śródziemnomorskim utonęło786mi
grantów, aprzez analogiczny okres
poprzednika -421osób. Fakty.
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wzrost ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
(-) spadek ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego

Głos Dziennik Pomorza

Wydarzenia
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Prokurator powołał biegłych i sprawdzi,
czy szkolenie było dobrze zorganizowane
Magdalena
Olechnowicz

flSpi
.

CdLzestr.l
Nie zdążyliśmy się z nim na
wet pożegnać. O wypadku po
informowano nas trzy godziny po zdarzeniu. Jak dojecha
liśmy do szpitala, Krystianek
już nieżył - Joanna iLeon
Doległowie, rodzice chłopca,
nie mogą tęgo wybaczyć wła
dzom Aeroklubu Słupskiego.

&

Nie mogą również zrozumieć,
jak można było zatrudnić jako
instruktora starego ischorowa
nego człowieka. - Ten pan ze Joanna i Leon Doległowie.rodzice Krystiana, od ponad roku czekają na wyjaśnienie przyczyn
znał na przesłuchaniu, że cho- wypadku. Ich zdaniem aeroklub niepowinien zatrudniać starego i schorowanego instruktora
ruje przewlekle na cukrzycę
i jest po chorobie nowotworo cia lotów nie wysiadał z szy lekle chorą. Leczył się od wie związane z korekcją widzenia
wej. Nie powinienszkolić mło bowca, wykonującloty z kolej lu lat i przyjmował leki, co bliży i pośredniego widzenia
dzieży - mówią rodzice.
nymi uczniami. Brak odpo stwarzało poważne ryzyko na dali. Brak informacji o rzeczy
Raport Państwowejkomisji Ba wiedniego odpoczynku i dłuż głego pogorszenia stanu zdro wistym stanie zdrowia w an
dania Wypadków Lotniczych szej przerwy mógł przyczynić wia w trakcie lotu" - czytamy kiecie wypełnianej podczas ba
potwierdza obawy rodziców.
się do wystąpienia niedyspo w raporcie PKBWL. „Orzecze dań lotniczo-lekarskich prowa
„W dniu zdarzenia instruktor zycji pilota w trakcie lotu. nie lotniczo-lekarskie klasy dziło do sytuacji, w której le
wykonywał czynności lotnicze Zgodnie z posiadaną przez Ko 2/LAPL zawierało wyłącznie karz orzecznik nie był w stanie
od wczesnych godzin poran misję dokumentacją medycz ograniczenie dotyczące stoso dokonać obiektywnej oceny
nych, aod momentu rozpoczę ną instruktor był osobą przew wania szkieł korekcyjnych predyspozycji pilota orazorze

Praca przymusowa
mieszkających pod Słupskiem korzystne zatrudnienie z za
obywateli Belgii - 29-letni kwaterowaniem, jednak wa
Mohamed B. oraz 30-letnia runki, w jakich wykonywały
bogumila.rzeaowska@gp24.pl
Marta K.z firmy,w którejpraco one pracę, nie odpowiadały
Trzecia osoba usłyszała zarzu wały kobiety. Tych podejrzą-- wcześniejszym zapewnieniom
nych sąd aresztował tymcza - czytamy z kolei w komunika
ty w sprawie handlu ludźmi.
sowo na trzy miesiące. Zabez cie Morskiego Oddziału Straży
45-letni Wojciech L. został za
pieczono także ich majątek Granicznej. - Podejrzanym za
trzymany w Warszawie.
na kwotę200 tys.zł.
rzuca się, że od stycznia
Śledztwo jest prowadzone do kwietniatego rokuprzymu
- Na polecenie Prokuratury
Okręgowej wSłupsku17 wrześ pod nadzorem Prokuratury szali kobiety do pracy, stoso
nia został zatrzymany 45-letni Okręgowej wSłupsku przezPla wali wobec nich przemoc psy
Wojciech L., mieszkaniec woje cówkę Straży Granicznej chiczną, wykorzystywali pow
wództwa mazowieckiego, któ wUstce. To właśnie funkcjona stały stosunek zależności,gro
remu również przedstawiono riusze SG wykryli przestępstwo. żąc utratą pracy, a przez tonie
- W śledztwie prowadzo możnością spłacenia zaciągnię
zarzut przestępstwa handlu
ludźmi - informuje Paweł nym od kwietnia tego roku tych długów.
Wnuk, rzecznik Prokuratury ustalono, że do pracy w Polsce
Za handel ludźmi grozi do15
Okręgowej w Słupsku.- Przed podstępnie zwerbowano dzie lat więzienia. Pokrzywdzone
stawiony mu zarzut przestęp więć obywatelekUgandy będą obywatelki Ugandy trafiły
stwa wiąże się z podstępnym cych w trudnej sytuacji mate pod opiekę fundacji LaStrada
zwerbowaniem i zorganizowa rialnej. Kobietom oferowano w Warszawie.O®
niem przyjazdu dziewięciu ko
biet zUgandy dowykonywania
przymusowej pracy w jednej ze
słupskich firm.
Wojciech L. nieprzyznał się
m mt
do zarzucanego mu przestęp
stwa. Wwyjaśnieniach w części
umniejszał swój udział,
a w części zaprzeczał, że brał
udział w przestępczym proce
derze. Wobec Wojciecha L. pro
kurator zastosował poręczanie
majątkowe w kwocie 50 tys. zł
oraz zakaz opuszczania kraju.
Wcześniej, 11 września, zo
stało zatrzymanych dwoje Wojciech L.doprowadzany do Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Śk%klnv

Bogumiła Rzeczkowska

<

czenia o jego zdolności i ogra podjął decyzję o konieczności
niczeń w wykonywaniu czyn uzyskania w sprawie kolejnych
ności lotniczych".
opinii biegłych, to jest opinii
- Prawdopodobną przy biegłego z zakresu lotnictwa
czyną wypadku była utrata oraz biegłego z zakresu medy
kontroli nad szybowcem spo cyny - mówi Paweł Wnuk,
wodowana chwilową niedy rzecznik prasowy Prokuratury
spozycją instruktora. Okolicz Okręgowej w Słupsku. - Powo
ności sprzyjająceto przewlekłe łani do sprawy biegli mają
niedomagania zdrowotne in przede wszystkim wypowie
struktora, zaawansowanywiek dzieć się co do przyczyn zaist
instruktora oraz zmęczenie niałego wypadku lotniczego,
spowodowane długim czasem ale również do kwestii prawid
lotów bez odpoczynku - mówi łowości organizacji kursu szy
Wojciech Misiak, kierujący ze bowcowego przezsłupski aero
społem badania przyczyn wy klub oraz do kwestii, czy
padku w Państwowej Komisji z uwagi na swój stan zdrowia
Badania Wypadków Lotni instruktor mógł pełnić taką
funkcję. Prokurator po zapo
czych.
Śledztwo w sprawie wy znaniu się ze sprawozdaniem
padku prowadzi Prokuratura Państwowej Komisji Badania
Okręgowa w Słupsku. Do dzi Wypadków Lotniczychstwier
siaj nikt nie usłyszał zarzutów. dził, iż w jego przekonaniu nie
Ustalenia PKBWL też nie są wyjaśnia ono w pełni, czy in
wytarczające dla prokuratura. struktor w chwili utraty pano
- W związku z długotrwa wania nad szybowcem popeł
łym oczekiwaniem na spra nił błąd wpilotażu orazw jakim
wozdanie Państwowej Komisji stopniu miał na to wpływ stan
Badania Wypadków Lotni jego zdrowia - mówi prok.
czych prokurator już wcześniej, Wnuk.
to jest zanimkomisja opubliko
Z
raportu
wiadomo
wała swojesprawozdanie nate na pewno, że wpływu na wy
mat przyczyn zaistniałego wy padek niemiała anipogoda, ani
padku lotniczego szybowca, stan szybowca.
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Afera światłowodowa pod ringiem
przed komisją rewizyjną rady
Grzegorz Hilarecki

O

J

jaśnienia spółki Mazovia,co
do wymiarów nielegalnie uło
żonego kabla pod ringiem.

Wczoraj Jarosław Borecki, dy
rektor słupskiego ZIM,relacjo
nował radnym z komisji rewi
zyjnej działania w sprawie
światłowodu, który, jak mówią
urzędnicy, bez wiedzy ZIMuło
żono w pasie drogowymringu.
- Obowiązuje nas prawo,
musieliśmy dospółki wystąpić
z pismem, by ustosunkowała
się do sprawy - tłumaczył dy
rektor. -Po złożeniu wyjaśnień,
będziemy mogli wyliczyć na
leżne miastu opłaty.
Co ciekawe, Jarosław
Borecki powiedział, że dodat Dyrektor ZIM Jarosław Borecki na piątkowej komisji rewizyjnej relacjonował działania urzędu w
kowy kanał teletechniczny teletechnicznego pod ringiem. Coraz więcej faktów w sprawie tej afery wychodzi na wierzch
zbudowany podczas inwesty
cji i położony w nim światło
To przeczy temu,co powie runkami, których spółka nie kanał teletechniczny dla mia
wód niedo końca są nielegalne. działa nam tydzień wcześniej spełniła. A i tak zbudowała ka sta. Zbudowała go, ale ponoć
dyrektora nał. Była to jedna ze spółek bez wiedzy urzędników, zbu
To zdziwiło część radnych zastępczyni
i obecnych na posiedzeniu ko Boreckiego. Jej zdaniem ZIM związanych z byłym właścicie dowała dodatkowodrugi, który
misji dziennikarzy. Tak jak nie dostał ani złotówki.
lem Kanału 6 w Słupsku. Zro teraz użytkuje inna ze spółek
i inne zapewnienie dyrektora,
Przypomnijmy, w sprawie biła to jako podwykonawca związanych z Mariuszem K.
że nie wiadomo, czy od spółki afery z kablem pod ringiem Budimeksu na budowie ringu. Po ujawnieniu faktów przez
użytkującej ów światłowód urzędnicy zgodzili się w 2014 W ramach opłacanej przez mia działaczy słupskiego stowarzy
wpłynęły jakieś należności.
roku na inwestycję, ale pod wa sto inwestycji miała zbudować szenia SIO! Spółka Mazovia,

średnicę 38 mm. Tymczasem
ma 110, tyle samo co kanał
miejski legalnie wybudowany.
Urzędnicy więc dokonali od
krywki na ringu i fizycznie
sprawdzili, jakie są wymiary.
Od nich bowiem wylicza się
karę i opłaty. Już więc wia
domo, że spółka powinna za
płacić miastu trzy razy więcej
niż pierwotnie jej naliczono.
Procedura więc trwa.
Jak powiedziano radnym
będzie to egzekwowane.
Spółka formalnie jest z War
szawy iegzekucja w końcu trafi
do warszawskiego komornika.
Ostatnie lata świadczą jed
nak, że z tym miasto miało
problem, a spółki związane
z Mariuszem K. nie uiszczały
opłat za zajęcie pasa drogo
wego.
Okazuje się, że w sumie
urzędnicy wystawili ponad 40
nakazów zapłaty za położne
w mieścieurządzenia spółkom
związanym z byłym właścicie
lem Kanału 6 w Słupsku.
sprawie kanału
Po wystawianiu 43.nakazu za
płaty, ZIM i tak zgodził się, by
firma położyła kolejny kabel
która kabelużytkuje, wystąpiła pod kolejną ulicą. Tu mowa
w grudniu 2018 roku do ZIM 0 rewitalizowanej ulicy
o zalegalizowanie światło Mostnika. UrzędnicyZIM uwa
wodu. Urzędnicy naliczyli jej żają, że takie mamy prawo
kary zatrzy lata(kabel ułożono 1 muszą się zgodzić na takie in
w 2015 roku) i naliczyli opłaty. westycje.
Sprawę w sprawie afery
W sumie około 180 tys. zł.
Mazovia jednak podała w pi światłowodowej pod ringiem
śmie do ZIM, że jej kanał ma prowadzi prokuratura. ©®

Uczniowie z ILO najlepsi
Stupsk

Magdalena Olechnowicz
magdalena.oledinowia@polskapress.pl

FINAŁ
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I LiceumOgólnokształcące im
Bolesława Krzywoustego
w Słupsku zostało wyróżnio
ne w Ogólnopolskim Konkur
sie „Filary ubezpieczeń", orga
nizowanym przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

Konkurs zorganizowano w ra
mach Tygodnia Przedsiębiorcy,
który rozpocznie się w ponie
działek, 23 września. I LO zo
stało wyróżnione w kategoriiID
- Nadzieja Ubezpieczeń. Dyrek
torzy oddziałów ZUS mogli
zgłaszać po dwóch kandyda
tów. W Słupsku zostały zgło
szone: ILiceum Ogólnokształ
cące
im.
Bolesława
Krzywoustego oraz Zespół
Szkół Ekonomicznych im.Sta
nisława Staszica. W tej katego
rii wyłoniono w sumie 24 kan

2019

Julia Iwaszkiewicz, Magdalena Ryśnik oraz Jakub Wójcik nie
mieli sobie równych, wygrali olimpiadę na szczeblu centralnym

dydatów z całej Polski. Naj
większą liczbę głosów uzyskało
I Liceum Ogólnokształcące
w Słupsku. W uzasadnieniu
podkreślono, żeszkoła przystą
piła do projektu edukacyjnego

„Lekcje z ZUS" już w pierwszej
edycji. Od początku zaangażo
wały się w ten projekt nauczy
cielki Anna HoleniewskaWłodarczyk
i
Mariola
Dawszewska-Kostrzewa.

Szkoła co roku przystępuje
do programów edukacyjnych
ZUS: „Projekt z ZUS" i „Lekcje
z ZUS" oraz do Olimpiady ZUS
„Warto wiedzieć więcejo ubez
pieczeniach społecznych".Ucz
niowie zI LOw Słupsku zawsze
uzyskują wysoką punktację
z testu olimpiady,od trzech lat
wygrywali etap wojewódzki
i reprezentowali Pomorskie
na szczeblucentralnym w War
szawie. W tegorocznej edycji
olimpiady naetapie wojewódz
kim jako jedni z trzech zespo
łów uzyskali największą liczbę
punktów w Polsce. Świetne
przygotowanie potwierdził ze
spół na etapie centralnym,
gdzie JuliaIwaszkiewicz (klasa
3 C),Magdalena Ryśnik (klasa
3C) orazJakub Wójcik(klasa 3D)
nie mieli sobie równych - uzy
skali 29 punktów na 30 wygry
wając tym samym olimpiadę
na szczeblu centralnym.
©®

Wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
Panu Grzegorzowi Pietrzykowi
z powodu śmierci

Mamy

składają Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy PGK Spółka z 0.0. w Słupsku
009339134

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 września 2019 roku
odeszła wieku 76 lat kochana Żona, Mama, Teściowa i Babcia
śtp

Włodzimiera Orłowicz

Pogrzeb odbędzie się 24 września 2019 r.
na Starym cmentarzu w Słupsku. Wystawienie w kaplicy
o godz. 12.50, wyprowadzenie o godz. 13.20.
Pogrążona w smutku Rodzina
REKLAMA

006784385

NEKROLOGI, KONDOLENCJE
zamieszczane są w postaci anonsu
na strome
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i może być przykładem dla Eu
ropy i świata. -1naraz słyszymy
o nowych ustawach, nad któ
rymi pracują jacyś eksperci. Ale
myślę, że nie ma lepszych ek
spertów w zakresie działań
ratowniczo-gaśniczych jak bez
pośredni uczestnicy wydarzeń,
czyli strażacy. Ale z nimi nikt
nic nie konsultuje - mówi par
lamentarzysta.
Dodaje, że „być może wcale
nie chodzi o ulepszenie OSP,
tylko o podporządkowanie jej
ekipie rządzącej. - Zprzykrością
stwierdzam, żeostatnie lata po
kazują, iż np.Państwowa Straż
Pożarna została podporządko
wana. Dzisiaj komendanci wo
jewódzcy są w zasadzie działa
czami partyjnymi,aja nie chciał
bym, aby służby mundurowe
były podporządkowane partii,
anie państwu -mówił.
Zwróciliśmy się z pytaniami
do resortu spraw wewnętrz
nych, czy faktycznie trwają już
prace nad zmianą ustawy dot.
OSP i czy ochotniczestraże pożamepowyborachmogą wejść
w struktury ObronyCywilnej.
Na razie czekamy na odpowiedź MSWiA.
Członek
prezydium
Związku OSP RP Adam Nowak
zaapelował, aby „uszanować
suwerenność i podmiotowość
ochotniczych straży pożarnych
i abybezpieczeństwo obywateli
było nadrzędnym celem",
-Chcielibyśmy zwrócić uwagę

tą konferencją nie tylko
na sprawy16400ochotniczych
straży pożarnych zrzeszających
700 tysięcy członków, ale
przede wszystkim na zagadnie
nia bezpieczeństwa publicz
nego, bezpieczeństwa naszych
obywateli - mówił. - Nie nisz
czmy dobrze funkcjonującego
systemu -dodał.
Tymczasem resort spraw
wewnętrznych poinformował,
że 14340 jednostek OSP z ca
łego kraju otrzyma dodatkowe
fundusze. W tym roku do po
działu przeznaczono łączną
kwotę 82 min złotych. Pienią
dze pozwolą imm.in. propago
wać zasady udzielania pierw
szej pomocy czy organizować
przedsięwzięcia oświatowokulturalne
i
sportowe.
W czwartek szef MSWiA Ma
riusz Kamiński zatwierdził po
dział środków,o którewniosko
wały OSP.
Z kolei na piątkowej konfe
rencji wiceszef resortu Jarosław
Zieliński ocenił, żePaństwowa
Straż Pożarna i OSP to „dwa
płuca tego samego systemu
ratowniczo-gaśniczego".
Zieliński zaznaczył jednak,
że jednostki OSP wymagają
wsparcia ze strony podmiotów
publicznych, „ponieważ same
nie są wstanie zakupićpotrzeb
nego im wyposażenia". -Rząd
PiS zwiększa rokrocznie na
kłady na system ratowniczogaśniczy. ©®

Opozycja: PIS może próbować
przejąć ochotnicze straże pożarne
Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

i
<.

Warszawa
Posłowie opozycji oraz Zarząd
Ochotniczych Straży Pożar
nych ostrzegają,że istnieje nie
bezpieczeństwo, żepo wybo
rach parlamentarnych partia
rządząca spróbuje upaństwo
wić OSP wraz z jej mienieni.
Z kolei PiS zapewnia o całkowi
tym wsparciu dla ochotni
czych straży pożarnych.

Na próbę kolejnych zmian
wustawie dotyczącej OSP,zda
niem przedstawicieli opozycji,
wskazywać może m.in. zapo
wiedź byłej juższefowej MSWiA
Elżbiety Witek(obecnie marsza
łek Sejmu)- która wlistopadzie,
dzień po przyjęciu przez rząd
projektu nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpożarowej oznajmiła, że MSWiA pracuje W kraju jest ponad 16 tysięcy jednostek OSP. Służy w nich około 500 tys. ochotników. Ponad
nad inną „dużą ustawą poświę 100 tys. strażaków-ochotnikówjest w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych
coną strażakom ochotnikom".
Z klei w poniedziałek, pod przewidy wanych rozwiązań, żarnych wpłynął projektnowej
Poseł zaznacza, że na razie
czas wystąpienia w Legnicy Więc ja się pytam, co jest ustawy ozarządzaniu kryzyso- nie planuje podejmować formarszałek Sejmu mówiła, że do ukrycia? - zastanawia się wym. Jak mówi Sosnowski, malnych kroków w sprawie,
rząd chce„mocniej usytuować w rozmowie z Agencją Infor- mowa jest wnim o podporząd- a chce jedynie zwrócić uwagę
Ochotnicze Straże Pożarne macyjną Polska Press Zbigniew kowaniu i wcieleniustowarzy- opinii publicznej na niebezpiew systemie bezpieczeństwa Sosnowski, poseł PSL i były szenia OSP i Związku OSP czeństwo upaństwowienia
podsekretarz stanu wMSWiA. do Obrony Cywilnej. Związek OSP. Dodaje przy tym, że sywewnętrznego państwa".
Co więcej,do Zarządu Głów- wydał negatywne stanowisko stem ratowniczo-gaśniczy
- Dziwnym trafem nikt nie
działa w Polsce wzorcowo
konsultuje ze strażakami tych nego Ochotniczych Straży Po- w tejsprawie.

Rząd obniża normę smogową o połowę
Byłam

informował premier, który
Mateusz Morawiecki zapo
w czwartek odwiedziłbytomską
Patryk Osadnik
wiedział, że wciągu10 lat rząd
SzkołęMuzyczną,któraprzeszła
patryk.osadnik@polskapress.pl
przekaże10 miliardów złotych
termomodemizację w ramach
na termomodemizację placó
programu CzystePowietrze.
wek oświatowych.
Premier Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawieckidodał,
pochwalił się w Bytomiu, że
- Liczba zgłoszonych w ra
że w przyszłości o nadmiernej
mach tego projektu wniosków
rząd podjął decyzję o zmniej
przekroczyła80 tysięcy. Wsumie
szeniu o połowę normalarmo zawartości smogu w powietrzu
będziemy informowani już
sątownioskinaprawie2mi3iaidy
wych dotyczących zanieprzy przekroczeniu 80 mikro
złotych, zczegopodpisanych jest
czyszczenia powietrza.To je
gramów nametr sześcienny.
już 46 tysięcy umów - poinfor
den z kolejnych elementów
Decyzja tazostała ogłoszona
mował Kowalczyk.
walki ze smogiem.
przez premiera równo rok po
Tymczasem wpiątekwwielu
- W 2012 roku nasi poprzednicy wprowadzeniu w życie pro
miejscach świata młodzież ma
zwiększyli normy emisji, od gramu CzystePowietrze. Wziął
nifestowała swoje niezadowole
nie zjakości powietrza.W Polsce
których przekroczenia alarmo w niej udział takżeHenryk Ko
pojawiły się nawiązania dopoli
wało się Polaków o nadmier walczyk, minister środowiska,
tyki obecnego rządu w postaci
nym zanieczyszczeniu powie oraz Piotr Woźny, prezesNaro Młodzież protestowała w piątek w wielu miejscach kraju
dowego Funduszu OchronyŚro przeciwko zanieczyszczeniu środowiska
trza -mówił Morawiecki.
hasła: „500+ nakażde drzewo".
Ambasadorką młodzieżowe
- To zwiększenie nastąpiło dowiska iGospodarki Wodnej.
Bytomska Szkoła Muzyczna w czerwcu. W tym czasie ucz
- Zobaczyliśmy, jak w prak go strajku klimatycznego jest
z 200 na 300 mikrogramów
na metr sześcienny. Chciałem jako jedna z pierwszych szkół niowie uczęszczali na zajęcia tyce działa nasz program, 16-latka ze Szwecji Greta Thunoznajmić, że dziś mamy bardzo w Polsce przeszłatermomoder- do tymczasowo przystosowa dzięki któremu mamy w bar berg. Uczestniczy ona w wielu
dobry i ważny dzień.Zdecydo nizację w ramach programu nego budynku w Szombier dzo wielu szkołach artystycz sympozjach i konferencjach,
waliśmy o zmniejszeniu norm Czyste Powietrze. Remontroz kach. W przeprowadzce,głów nych na tereniePolski znacznie gdzie apeluje do przywódców
alarmowych z300na150 mikro- począł się w listopadzie ubie nie w przewozie instrumentów, lepsze warunki donauki - mó państw oraz społeczeństw
wił Morawiecki.
o ochronęśrodowiska. ©®
gramównametr sześcienny- po głego roku. Zakończył się pomagało wojsko.

Z KRAJU
Polkowice

Makabryczne ustalenia
policji

57-letni mężczyzna,mieszkaniec
Łodzi, zakopał 88-letnią matkę
w ogrodzie ipobierał za nią eme
ryturę. Domakabrycznego zda
rzenia doszło naterenie
Chocianowa pod Polkowicami.Mężczyzna przyznałsię dodwóch
stawianych muzarzutów - znie
ważenia zwłok oraz dowyłudze
nia świadczenia z ZUS- mówipro
kurator Lidia Tkaczyszyn,rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Legnicy. 57-latek wyjaśniłśled
czym, żejego matka zmarła z po
wodu choroby. Wstępnieusta
lono, że57-latek przezokoło pięć
lat pobierał emeryturęza matkę.
W sumie byłoto ponad45 tys. zł.
Decyzją sądu w Lubinie został
tymczasowo aresztowany na 3
miesiące. Grozimu do8 lat wię
zienia. Ciałokobiety trafiło doza
kładu medycyny sądowej.Do
piero sekcja zwłok wykaże,kiedy
dokładnie nastąpił zgonijaka była
jego przyczyna,(AIP)
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Wystawa pamiątek
po zbrodniczej
ideologii szokuje
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Tramp nie przyleci? Spotka
się z Dudą w Nowym Jorku

rowała do refleksji na temat
różnych sposobów, jakimi Trze
cia Rzesza zdobyła serca i umy
katarzyna.stanko@polskapress.pl
Katarzyna Stańko
sły Niemców.- Ta wystawa po
katarzyna.stanko@polskapress.pl Jj|
kazuje, jak nazistowski design
Wystawa „Projekt III Rzeszy"
w muzeum wzornictwa w mia przenikał do społeczeństwa
steczku 's-Hertogenbosch
w latach 1933-1945 - tłumaczy Stany Zjednoczone
Maan Leo. - Ważne jest, aby
(Design Museum DenBosch),
wiedzieć, jak przebiegał ten W najbliższy poniedziałek
dzieli odwiedzających. Sama
proces uwodzenia i jaką rolę w Nowym Jorku ma dojść
wystawa odniosła ogromny
odgrywał projekt w czasach do spotkania prezydentów
sukces, przyciągając rekordo
Polski iUSA Andrzeja Dudy
rozkwitu nazizmu.
wą liczbę odwiedzających.
Zdaniem rzecznikastanowi i Donalda Trumpa -poinfor
Wszystkie bilety dostępne
sko, które muzeum przyjęło, mował szef gabinetu prezy
od otwarcia ekspozycji zosta
denta Krzysztof Szczerski.
jest krytyczne.
ły sprzedane, łącznie już po
Wystawa zaczyna się od wy
nad10 tys.
jaśnienia związku między ra Informację o spotkaniu bilate
W pobliskich lasach miasteczka sowo czystym nazistowskim ralnym potwierdził Departa Zapowiada się kolejne spotkanie Trump - Duda. Tym razem
's-Hertogenbosch w prowincji ideałem a „projektem" „no ment Stanu USA. Jacek w Nowym Jorku
Brabancja Północna podczas n wego człowieka"i jego otocze Czaputowicz, minister spraw
amerykańskiego dowództwa
wojny światowej naziści zało nia. „Od początku było dla nas zagranicznych, stwierdził, że
ILE WOJSKA USA W POLSCE
szczebla dywizji, utworzenie
żyli niemiecki obóz koncentra jasne, żemusi tobyć odpowied spotkanie „będzie pełne
eskadry bezzałogowych stat
Amerykańskie Siły
nia wystawa designu, na której treści". Niewykluczone,że doj
cyjny Hertogenbosch.
Powietrzne: Łask, Powidz,
ków powietrznych MQ-9
Nigdy wcześniej tak wiele postanowiliśmy pokazać i ob dzie do podpisania deklaracji
Reaper, zdolnych przenosić
Mirosławiec.
nazistowskich artefaktów nie jaśnić design we wszystkich o współpracy wojskowej,która
miała być podpisana podczas
sprzęt rozpoznawczyi uzbroje
Amerykańska Pancerna
ustawiono obok siebie. Na wy
wizyty prezydenta Donalda
nie, a także zaplecza dlasił speBrygadowa Grupa Bojowa
stawie pokazano277przedmio
cjalnych USA oraz budowę in
Trumpaw Polsce,którą amery
w Polsce: Żagań,
tów, od volkswagena beetle'a
frastruktury wspierającej obec
kański prezydent odwołał z po
Skwierzyna, Świętoszów,
z lat 40. XX wieku po rzeźby Narodowi socjaliści
ność pancernej brygadowej
Bolesławiec.
ulubionego rzeźbiarza Hitlera, postrzegali architekturę wodu zagrożenia stanu Floryda
zbliżającym się wtedy cyklo
grupy bojowej, lotniczej bry
Element Dowodzenia Misją
Arno Brekera, plakaty propa i sztukę jako ważne
gady bojoweji batalionu wspar
Armii USA: Poznań.
nem Dorian.
gandowe, filmy nazistowskiej przejawy nowego
cia logistycznego.
Tarcza Antyrakietowa
Deklaracja miałaby wzmac
reżyserki Leni Riefenstahl, kulturalnego punktu
niać współpracęi realizację po
Poniedziałkowe spotkanie
Stanów Zjednoczonych:
znaczki pocztowe i karabin ma
kulminacyjnego.
Redzikowo.
zaproponował Biały Dom.
stanowień zawartych w doku
szynowy MG42.
Amerykańska obecność
Ma do niego dojść przed sesją
podpisanym
Krytycy twierdzą, że mu
mencie
w czerwcu 2019 r. przez prezy
wojskowa w ramach NATO:
Zgromadzenia OgólnegoOrgani
zeum nie oferuje właściwego
Orzysz, Bydgoszcz, Elbląg,
zacji NarodówZjednoczonych.
kontekstu historycznegow cza jego formach,aż dokształtowa dentów obu państw. Doku
Wciąż natomiast nie znamy
Kraków.
sach oraz żemuzeum i jego dy nia krajobrazu.Chcieliśmy pod ment ten potwierdza trwałą
Szczecin - Kwatera Główna
terminu wizyty prezydenta
rektor nieodpowiedzialnie kreślić ogromne zainteresowa obecność 4,5tys. żołnierzyUSA
Wielonarodowego Korpusu
USA w Polsce,do której, jak za
przedstawiają sztukę nazizmu. nie nazistów estetyką prezen w Polsce i zapowiada obecność
Północno-Wschodniego
pewniał BiałyDom, miałodojść
Wystawa ma cel dydak tacji ich partii, państwa i ideo kolejnego tysiąca.
NATO.
Dokument przewiduje rów
jeszcze w tym roku. Polska
tyczny, wyjaśnia muzeum.Za logii, z Adolfem Hitlerem jako
strona powtarza, że zaprosze
brania się robienia zdjęć, w tym głównym inicjatorem. Naro nież sformowanie w Polsce
selfie, aby nie promować nazi dowi socjaliści postrzegali ar
zmu
w
mediach chitekturę isztukę dekoracyjną
społecznościowych. - Każdy jako ważne przejawy nowego
przedmiot jest umieszczony kulturalnego punktu kulmina
w kontekście historycznym, cyjnego w historii Niemiec.
który podkreśla okropny plan Forma miała uwodzić społe
nazistowskiego reżimu. Jeśli czeństwo. Historia nazizmu
obiekty zostaną wyjęte z kon opowiedziana przed pomysło
tekstu, może to zostać źle zin dawców wystawy kończy się Stany Zjednoczone
Nie wiadomo jednak, kto
i dlaczego strzelał.„Trwają po
terpretowane - mówi Maan wizją wojny totalnej i projek Katarzyna Stańko
szukiwania pojazdu marki
tami
komór
gazowych katarzyna.stanko@polskapress.pl
Leo, rzecznik muzeum.
Nissan Sedan w jasnym kolo
Organizatorzy wystawy z Auschwitz" - wyjaśniają orga
Jedna osoba nie żyje, a co naj
rze, w którym znajduje się
otwartej od 7 września do 19 nizatorzy.
mniej sześć osób zostało ran
dwóch mężczyzn uzbrojonych
stycznia2020r. chcą,aby inspi ©®
w karabiny typu AK" ^ podała
nych w strzelaninie, do której
miejscowa policja naTwitterze.
doszło wczoraj około godziny
Obecnie policjaprzegląda także
22.00czasu lokalnego w Wa
nagrania z monitoringu i prze
szyngtonie (około 4 nadra
nem czasu polskiego)-poin
słuchuje świadków.
formowała agencja Reuters,
Do szpitala przewieziono 6
powołując się na lokalne tele
osób, z których jedna zmarła.
wizje.
Spośród pozostałych 5 ofiar
dwie są w stanie ciężkim, ale
Według telewizji WJLA-TY ich życiu nie grozi niebezpie Dyskusja o zakazie
na miejsce wydarzeń przyje czeństwo. Wszyscy poszkodo posiadania broni w USA trwa
chało kilka karetek pogotowia, wani to osoby dorosłe.
które zabierały rannych. Do
Dowódca policji Stuart prowadzają przesłuchania
strzelaniny doszło na skrzyżo Emerman poinformował, że świadków i szukają materiału
waniu ulicy14. iColumbiaRoad, ofiary stały na dziedzińcu bu z kamery - powiedział Emer
dynku mieszkalnego w dziel man.
około 3 km odBiałego Domu.
Strzelało kilku lub kilkuna nicy ^Washington Heights,kiedy
Strzelaniny i przemoc z uży
stu napastników, przeciwko w czwartek wieczorem doszło ciem broni są już stałym ele
Pamiątki po erze Hitlera? Nie każdemusię ta wystawa podoba. którym policja wszczęła„zma do strzelaniny z jadącego ulicą mentem amerykańskiegożycia,
sowaną" akcję.
samochodu. - Detektywi prze- wywołując pytania o pow
Ma być otwarta do 29 stycznia 2020 roku
Iktiandia

Katarzyna Stańko

Strzelanina niedaleko Białego
Domu. Są ranni i ofiara śmiertelna

nie dla prezydenta jest otwarte.
Krzysztof Szczerski podkre
ślił, że prezydentowi Andrze
jowi Dudzie zależy na tym,aby
spotkanie było „konkretne
ikonkluzywne".
- Będziemy pracować
nad tym, żeby podczas tego
spotkania została podpisana
deklaracja dotycząca zwiększe
nia obecności wojskamerykań
skich w Polsce,która miała być
podpisana w Warszawie pod
czas wizyty prezydenta
Trumpa - dodał Szczerski.
Polska stronaliczyła, żepod
czas wrześniowej wizytyprezy
denta Trumpa w Polsce zosta
nie ogłoszone zniesienie wizy
oraz włączenie Polski do pro
gramu Visa Waiver, który poz
wala obywatelom poszczegól
nych państw przyjeżdżać
do USA na okres do 90 dni bez
konieczności uzyskania wizy.
Dla Polski kwestia zniesienia
wiz do USA jest ważnym ele
mentem potwierdzającym do
bre relacjeUSA - Polska.
Wielkim ambasadorem znie
sienia namwiz doStanów Zjed
noczonych jest pani ambasador
USA w Warszawie Georgette
Mosbacher. Jaksama mówi,jest
dobrą znajomą prezydenta Do
nalda Trumpa,co być może ma
niepośledni wpływ na decyzje,
choć formalnie to decyzja Kon
gresu USA. Jak zadeklarowała
w niedawnym wywiadzie dla
tygodnika „Do Rzeczy" „do września20i9r. wymagania
dotyczące zniesienia wiz będą
spełnione.©0
szechny dostępdo broni.Temat
ten dyskutowany jestw kampa
nii prezydenckiej.Kandydat Par
tii Demokratycznej z Teksasu,
Beto 0'Rourke, obiecał podczas
jednej zdebat, żeskonfiskuje ka
rabiny typu AK.
0'Rourke uczynił dostęp
do broni centralnym punktem
swojej kampanii, kiedy to jego
rodzinne miastoEl Paso w Tek
sasie było miejscem masowej
strzelaniny na tle rasowym,
w której zginęły 22 osoby.
Debata na temat broni
od dawna prowadzido podzia
łów w polityceUSA, a wielu re
publikanów i potężne lobby
broni, National Rifle Association, przeciwstawia siędalszym
ograniczeniom.
Sam wiceprezydent republi
kański, Mike Pence,potępił po
mysł zaostrzania kontroliosób
posiadających broń. Oskarżył
demokratów o„radykalny pro
gram".
Jednak to 0'Rourke zdo
bywa ostatnio popularność,
mówiąc: „Zabierzemy wam tę
cholerną broń maszynową".
©(pV
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Święto plonów powiatu
słupskiego w Osielcach
Później rozstrzygnięte zo
staną konkursy na chleb i wie
niec dożynkowyoraz nanajlep
sze stoisko Koła Gospodyń
Wiejskich. Odbędą się też wy
bory naGospodarza i Gospody
nię Roku2019.
Organizatorzy przygotowali
też atrakcje w postaci wystę
pów zespołów tanecznych
i wokalnych, a także szereg za
baw dla dzieci. Nie zabraknie
też degustacji i darmowego po
częstunku dla wszystkich
uczestników imprezy.
O godz. 18 na scenie pojawi
się zespół Abba Cover Band.
W swoim repertuarze mają
wiele popularnych i lubianych
utworów szwedzkiego zespołu
Abba.
O godz.1930rozpocznie się
zabawa taneczna. ©®

Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Oskki
Dożynki powiatu słupskiego
w tym roku odbędą się
w Osiekach w gminie Kępice.
Powiatowe święto plonów już
w sobotę, 21września.

Dożynki rozpoczną się uroczy
stą mszą świętą w kościele
w Barcinie.Następnie od godz.
13 uroczystości przeniosą się
na plac przy filii biblioteki
w Osiekach. Tam rolnicy i pro
ducenci zbóż zostaną uhonoro
wani statuetkami Bursztyno
wego Kłosa.

ZAPROSZENIA
W poniedziałekf23 września,
w Motorze wystąpi Feelament,
zespół groove metalowy zdam
skimi, brutalnamiscreamami
i bardzo ekspresyjnymi wystę
pami. Feelament pochodziz Rosji.
Koncert rozpocznie sięo godz.19.
Wciąż można zamawiać koszulki
z nadrukiemz okazji15. urodzin
knajpy,(kis)

m.in. tematyka słupskichhuza
rów,Wału Pomorskiego, LegiiCu
dzoziemskiej ipomorskich szla
ków powstańczych. Pierwsze
spotkanie w sobotęo godz.12.
Wstęp wolny.(Kis)

R&hMctmo

Głośne czytanie

Głośne czytanie dzieciomjest
niezaprzeczalną zaletą,
każdemu małemu czytelnikowi
przynosi ogromną radość
i pozostawia cudowne
wspomnienia. W Bibliotece
Publicznej- Lądowisku Kultury
w Redzikowie bajki czytał
będzie Maciej Gierłowski
z Teatru LalkiTęcza. Wyda
rzenie odbędzie się w sobotę

W Białym Spichlerzuw Słupsku,
w sali im.Barbary Zielińskiej wy
kładu na tematsłupskich huza
rów udzieli MarcinBarnowski.
Wykład odbędziesię w ramach
nowego cyklu w Muzeum Pomo
rza Środkowegopt. „Służbymun
durowe, historiai technika".
Na spotkaniach omawianabędzie

Już wsobotę,21 września,po raz
pierwszy na tereniegminy Słupsk
odbędzie sięSenioriada. Topro

Parasite, niedz. godz.13,1530;
Pewnego razuwHolływood, niedz. godz.18

Dożynki powiatu słupskiego już dzisiaj w Osiekach

Słupscy Huzarzy

Gminna Senioriada

Ad Astra sob., godz.13.40,17.20,20, niedz.,
godz. 14.40,17.20,21.10;Pewnego razu... wHol
lywood, sob., godz.14, niedz., godz.11.20; Le
giony. sob., niedz.godz. 11.45,14.40,17.35,
2030; Piłsudski, sob.godz.14.10, niedz.godz.
17.50; Polityka, sob.godz.15.30,18.20,21.45,
niedz., godz. 12.40,15.30,18.20,21.45; Rambo:
ostatnia krewi sob., niedz.godz.16.20,18.40,
21; To:Rozdzlał2. niedz.godz. 14.25,20.15.21.10.
sob. godz. 16.35,20.15,21.10;Poranki: PsiPatrol,
sob., niedz.godz.10.30, Angry birds,sob. godz.
10.15,11.45,12.30,14.45,17,19.30,niedz. godz.10,
12.25,14,15,17.15,19.30; TcyStoiy4.sob.godz.
10.20,11.55, niedz. godz.10.20,12.05; Wyprawa
Magellana, sob. godz.1135,13.20, niedz.godz.
11.35

Ustka

Słupsk

Jezierzyce

KINA
Słupsk

-

pozycja dla wszystkich seniorów,
którzy lubią aktywnie spędzać
czas. Zapisy dodrużynjuż sięza
kończyły, alemiejsc na widowni
dla kibiców nie zabraknie.Im
preza odbędzie sięw halispor
towo-widowiskowej w Jezierzy
cach ogodz.14. Wstęp wolny.(Kis)

15 lat Motor Rock Pubu

INFORMATOR

o godz.11 w Lądowisku Kultury
w Redzikowie. (KIS)

Kobylnica

Promocja książki

Wójt gGminy Kobylnica,Gminne
Centrum Kulturyi Promocji
w Kobylnicy orazGminna Biblio
teka Publiczna w Kobylnicy zapra
szają na spotkanie promujące
książkę „ZKobylnicą przez wieki".
To wydawnictwo opisującehisto
rię gminyodjej najdawniejszych
dziejów ażpo czasy współczesne.
Na spotkaniukażdy z obecnych
będzie mógł zdobyć własną kopię
monografii gminy Kobylnica.
Spotkanie w poniedziałek,23
września, ogodz.16.30 w świet
licy wiejskiej we Wrzącej.(Kis)

Krzysztof
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Wiik wowcząskóize, sob.godz. 15.15;
Legiony sob. godz.17
To: Rozdział2. sob. godz.19.30;
Koncert RazDwa Trzy, niedz.godz. 19
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NIEBIESKA UNIA
Ogólnopolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
w Rodzinie, tel. 59848 0111,801120 002;

Słupsk:
Policja997; ul.Reymonta, tel.59 848 0645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Miejska986;598433217;

Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne 991;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Słupsk: PKP 118000;2219436;PKS 59 84242
56; dyżurny mchu59843 7110; MZK 59848 93

Pogotowie Wodno-Kanafizacy)rae994;

06;
Lębork: PKS598621972;MZK598621451;
Bytów: PKS598222238;
Człuchów: PKS 598342213;
Miastko: PKS59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
sob.-niedz. DomLeków, ul.Tuwima 4, tel.59
8424957

Ustka

sob., Aspirynka,ul. Sobieskiego5, tel.506 656
948; niedz.,Centrum zdrowia,ul. Szczecińska
13, tel.59 8343142

Lębork

Starogard
Gdański

"v- '

Świnoujście

m
#0 cm

o

Miastko

m

GDAŃSK

WAŻNE

KOMUNIKACJA

Człuchów

16

Stacja pogotowia ratunkowego, tel. 59 83453
09

Pogotowie Gazownicze 99Ł

sob.-niedz., Centralna,ul. Armii Krajowej,tel.
598579001

^wowo

Wad

O

°Ustka
15

zachmurzenie umiarkowane

V marznąca mgła

1021 hPa

0

fi pogodnie

¥

Człuchów:

Urząd Cełny-587740830;

Miastko

w

Szpital, ul.Lęborska 13. tel.59 822 8500;
Dział Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 59 85709
00;

Lębork

sob.-niedz.. CentrumZdrowia, ul.ks. Bernarda
Sychty 3, tel.59 822 66 45

2-3

J\ C
MC

Sobota 21.09.2019
Nad Pomorze dociera
suche i cieplejsze
powietrze z płd.-zach.,
Europy. W ciągu dnia
będzie pogodnie i nie
powinno padać. Na
termometrach max do
15:18°C. Wiatr umiar
kowany z zachodu. W
nocy pogodnie, rano
możliwe mgły. Jutro
sporo słońca, sucho,
ciepło i przyjemnie. Na
termometrach max do
20:22°C. Wiatr słaby z
południa. Początek
tygodnia słoneczny i
cały czas ciepło, max
do 20:24°C. Od środy
deszcz i chłodniej.

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

Bytów:

Straż Gminna598485997;

Bytów

Pogoda dla Polski

Szpitalny Oddział Ratunkowy 59 8633000;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,59 863 5202;

Angry birds, sob.,niedz. godz.15,16.45; Piłsud
ski, niedz.godz.18.45; Polityka, sob.godz.
18.45; To:Rozdziały sob., niedz.godz. 20.45

sob., PodSmokiem, ul.Kilińskiego 8, tel.59 814
53 95;niedz. Remedium,ul. WyszyńskiegoIb,
tel. 59814 69 69

Pogoda dla Pomorza

Lębork:

sob., Gemini,ul. Staromiejska17, tel. 5984122
73; niedz.Miraculum, ul.Grunwaldzka 18,tel. 59
8622477

USŁUGI MEDYCZNE

Straż Miejska alarm986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1, tel.59 84670

00;
FilharmoniaSinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel.59 84238 39;
TeatrTęcza, ul.Waryńskiego 2,tel. 59842 39 35;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a,tel. 59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59845 6441;
Emcek, al.3 Maja 22,tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Amui Krajowej15. teł.598428196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebowa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525005 lub
59 8411315,ul. Kaszubska3 A. Windaibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15. całodobowo:
tel. 5984298 91.601663796. Windaibalda
chim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo),el.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

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

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.59 814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 5981470 09;

iA£MM227#^
607 271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Krzysztof Ogioida
kogiolda@nto.pl

Komiksowy Bond z PRL-u

Tak się kiedyś śyto~

walczy wtejscenie zbandytą,to
czapka podczas stosowania
chwytu judo mogła mu spaść.
Cenzor dał zawygraną.
Żbik rysowany przez Bogu
sława Polchabył jak lata 70. Bar
dziej kolorowy,modny, ubrany
w eleganckie koszule i krawaty.
Do tego stopnia się podobał, że
dostawał listowne propozycje
omiksy o kapitanie spotkań od czytającychkomiksy
Żbiku, które władze młodych dziewczyn. Ale praw
nazywały koloro dziwy sznyt amanta nadał po
wymi zeszytami, staci milicjanta Jerzy Wróblew
żeby nie lansować ski, jeden z głównych autorów
przesadnie nazwykomiks, uka magazynu „Relax" iautor różno
zywały się w latach 1967-1982, rodnych komiksów od historii,
najpierw wgazetach, potem jako przez western, po kryminał.
odrębne zeszyty. Łącznie było Spod jego ręki wyszło około30
ich 53, każdy wnakładzie około kolorowych „Żbików".
220 tysięcysztuk. Poza postacią
- Znając stosunek ludzi
głównego bohatera łączył je cha do ówczesnejmilicji, nieliczyli
rakterystyczny znak graficzny, śmy na wielką popularność ka
tzw. palemka, czyli naszywka pitana Żbika- wspominał po la
noszona przez milicjantów tach ppłk Władysław Krupka,
twórca postaci.-Być może stało
na kołnierzachmundurów.
Szczególnie chłopcy kupo się tak dlatego, że Żbik wyróżniał
wali jemasowoito jest pozaspo się ze swego grona tym, że
rem Choćwspółcześni analitycy rzadko kiedy posługiwał się
uważają łączny nakład serii-po środkami przymusu, żenie za
nad 11 minegzemplarzy - za za wsze używał broni.Był elegan
wyżony. Nie dlatego, że tyle nie cki, pomagał każdemu, chętnie
wydrukowano, ale dlatego, że współpracował z innymifunk
wydawnictwo nieprzyjmowało cjonariuszami i to bez względu
od „Ruchu" zwrotów „Żbików" na stopieńi zajmowanestanowi
i częśćegzemplarzy szłapewnie sko. Niemówiłopolityceinigdy
w niej niedziałał.
z koniecznościna przemiał.
Władysław Krupka, był
Na przełomie lat60. i70. na
rastało zainteresowanie komik
sem. A władza przestawała się
upierać, że to kolejny element
amerykańskiego imperialistycz Do kapitana Żbika pisafi
nego nihilizmu. Atrakcyjnośćko czytelnicy mali i duzi, Ci
miksu wyczuli i docenili ów ostatni informowali
cześni szefowiemilicji. „Żbiki" o kłusownikach,
miały poprawiaćwizerunek MO o podejrzanie
w oczach młodego pokolenia.
Sukces odniosłydlatego, że były rozrzutnych sąsiadach
świetnie narysowane (z dialo
gami niebyło jużtak dobrze,czę
sto raziły sztucznością) imiały prawnikiem i podpułkownikiem
wyrazistego bohatera, który MO odpowiedzialnym za kon
mógł się kojarzyć z samym takty z plastykami, filmowcami
Jamesem Bondem. Nawet jeśli i dziennikarzami. Jego dziełem
byłtoBondna miaręPRL-u.Cha było 36 scenariuszy „Żbika"
rakterystyczne dla komiksu ry (cztery napisał we współpracy
sunki z dymkami podobały się z innymi autorami). Wydał też
bardzo. Wciągała wartka akcja dwie powieści kryminalne
każdego z odcinków. A trochę i cztery opowiadania z popular
drętwe albonasycone ideologią nej serii„Ewa wzywa 07". W la
dialogi mniej raziły w czasach, tach 80. przeszedł na emeryturę.
Każdy zeszyt o Janie Żbiku
gdy podobna nowomowa pły
nęła naco dzieńz radiowychi te opowiadał nową historię
mieszczącą się na 32 stronach.
lewizyjnych głośników.
Łącznie przy zeszytach Kapitan prowadził śledztwa
„Żbika" pracowało kilkanaście w sprawach morderstw, kra
osób przy tworzeniu fabuł dzieży iporwań. Tropił szpiegów
i osiem przy rysowaniu. W pa gospodarczych i wojskowych.
mięci czytelników najmocniej W kraju zdarzało mu się na po
zostali trzej z nich: Grzegorz trzeby śledztwa pracować
Rosiński,Bogusław Polch iJerzy w szkolew charakterzenauczy
Wróblewski. Rosiński stał się ciela wf.albo przenikać do środo
później znany jako twórca wiska tzw. gitowców. Jego
Thorgala. Na okładce odcinka współpracownikami i przyja
„Diadem Tamary" narysował ciółmi byli często uczniowie
porucznika Żbika bez czapki. w harcerskichmundurach.
Cenzura nie chciała rysunku
W jednym z wywiadów
puścić.Funkcjonariusz musibyć Krupka tłumaczył,że kapitanto
w czapce. Rysownik się uparł. był dobry stopień dla bohatera
Tłumaczył, że skoro milicjant komiksu (dopiero z czasem
Komiksy o dzielnym kapita
nie Milicji Obywatelskiej Ja
nie Żbiku ukazywały się
przez piętnaście lat i osiąg
nęły niebotyczny nakład 11
min egzemplarzy. 2 wrześ
nia zmarł twórca postaci Żbi
ka. Władysław Krupka.
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Scenariusze „Kapitana Żbika" pisało14 autorów
z Władysławem Krupką na czele. Rysunki były dziełem 8
plastyków

awansował na majora). Taka
szarża jużbudziłarespekt, ale jej
posiadacz wciąż mógł byćmło
dym, więc i przystojnym męż
czyzną. Atrakcyjnego wyglądu
użyczył mu konkretny oficer
MO, cechy jego charakteru
Krupka skompilował zróżnych
postaci swoichkolegów. Nazwi
sko miałosię młodym czytelni
kom kojarzyć z cechami żbika zwinnością i drapieżnością.
- Postanowiliśmy stworzyć
bohaterajednoznacznie dobrego
- przyznawał w rozmowie
z dziennikarzem „Przekroju"
w 2002 roku WładysławKrupka.
-Faktycznie wyszfeztegopostać
nieco ofiqalna i dziś żałuję, że nie
uczyniliśmy gobaidziejzwyczaj
nym.Bardzo często zastanawia
liśmy się na przykład, czy Żbik
nie powinien założyć rodziny
albo chociażmieć dziewczynę.
Autorzy komiksutej ostatniej
pokusie nie ulegli. W otoczeniu
Żbika pojawiają się wprawdzie
piękne milicjantki: porucznik Ola
oraz funkq'onariuszki (pułkow
nik Krupka dał im imiona swo
ich córek Marzeny i Iwony). Ale
dzielny kapitan utrzymujez nimi
wyłącznie służbowe relacje. Nie
ma wsobie- pod tymwzględem
- nic nie tylko zBonda,ale nawet
z porucznikaBorewicza ztelewi
zyjnego serialu „07, zgłoś się".
Jest też odpornyna nałogi, jeśli
nieliczyćpapierosów „Caro".
Na drugiej stronie zeszytu
Żbik konsekwentnie pisał list
do czytelników (w rzeczywi
stości autorem tych tekstów
do^ogichPrzyjaci^był Wła
dysław Krupka). Tojuż byłapro
paganda bez kostiumu.Nama
wiał do przestrzegania prawa,
angażowania się w życie spo
łeczne i przypominał młodym
o kanonach dobrego wychowa
nia. Przekonywał, że milicjanci
są przyjaciółmi obywateli,
a przestępca,choćby najbardziej
przemyślny, sprawiedliwości nie
umknie. Ale nawet taka
moralina dodanado dobrze opo
wiedzianej inarysowanej historii
jakoś działała. Na podany

na końcu adres zwrotny pisali
dokapitanażbikadorośliidzieci.
Informowali o kłusownikach,
którzy grasują wichokolicy, albo
o sąsiedzie, który w ostatnim
czasie stał się podejrzanie roz
rzutny. Można się tylko domy
ślać, że te donosy trafiały
na biurko we właściwym komi
sariacie.
Osobom, które pisały w li
stach, żemyślą o służbie w mili
cji, Żbikradził,co mają zrobić, by

zostać funkcjonariuszami. Jeden
z rysowników, Grzegorz Rosiń
ski, opowiadał kilkanaście lat
temu w jednym z wywiadów, że
został zatrzymany do kontroli
drogowej w drodze powrotnej
z Brukseli.Mimobeligijskich do
kumentów kierowcy funkcjona
riusz domyślił się, żesprawdza
tego Rosińskiego od „Żbika".
Gdyby nie pan- przyznał -to ja
bym nigdy domilicji nieposzedł.
Dzięki listomz czasemczytel
nicy mogli sobieułożyć biografię
dzielnego oficera milicji. Uro
dzony w1937, wstąpiłdo MO, po-,
nieważ wdzieciństwie uratowali
mu życie milicjanci. Znalazł się
w niebezpieczeństwie, gdy wy
śledził ubywającegosię po woj
nie esesmana. Na trzeciejstronie
okładki drukowano krótki ko
miks „Za ofiarność i odwagę".
Jego bohaterami byli ludzie od
znaczeni zauratowanie życiain
nym. Wielustałych czytelników
miał też cykl „Nauka i technika
w służbieMO" oraz rysunkowy
kurs samoobronyjiu-jitsu.
Po raz ostatni komiks zeŻbi
kiem ukazałsię w1982 roku. Nie
tylko dlatego, że zainteresowa
nie gatunkiem chwilowo spadło.
Przede wszystkim zmieniła się
doktryna. Komendant MOuwa
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żał, że młodzież wcale niemusi
milicji kochaćani cenić,najważ
niejsze,by siębała.Reszty doko
nała ekonomia. W rzeczywi
stości stanu wojennego brako
wało pieniędzyna wszystko,nie
byłoichi na milicyjny komiks.
Nowe życie „Żbika" rozpo
częło się na nowo już w wolnej
Polsce. „Ani King Kong, ani
Janosik / Niepodobają się naszej
Zosi/ Jejsię podobaKapitanŻbik
/ Niebieski mundur, to jegoszyk.
/ Łapie złodziei i włamywaczy /
Pomaga dzieciomi chorejklaczy
/ Leczy staruszki, karmi gołąbki
/ Komu potrzeba, wybija ząbki"
- śpiewałironicznie w1991 roku
w Jarocinie„Big Cyc".
Rysowany „Żbik" wrócił po
równo dwóch dekadach. 24od
cinki komiksu (jego twórcami
byli Władysław Krupka,Bogu
sław Polch iWładysław Bem) pt.
„Gdzie jest wybrzeże w Pourville" czytelnicy znaleźliw 2002
roku w„Bezpłatnym Tygodniku
Poznańskim". Jan Żbik - choć
jest jednym z bohaterów - nie
jest tu postacią pierwszopla
nową.Zastąpiłgp wtejroli wnuk,
Michał Żbik,pracownik Central
nego Biura Śledczego.
W2008 roku kapitanŻbik za
chęcał w ramach kampanii
wizerunkowej „Wartowstąpić"
-do podjęcia pracywbydgoskiej
policji. - Postanowiłem pójść
w twojeślady, dziadku,i zostać
poliqantem -mówił w tym ko
miksie do posiwiałego majora
jego mały wnuk. ©®

AGENCJA

BRUSSA

PONAD 50 OSOB NA SCENIE
PRODUCENT:

TEL. 061 424 28 24

WWW.AGENCJABRUSSA.PL

26.09.2019 r., godz. 19.00 Sala Koncertowa
Filharmonii Koszalińskiej, ul. Piastowska 2, Koszalin
Bilety do nabycia: Kasa filharmonii tel. (94) 342 62 20
(poniedziałek - czwartek w godz. 11:00-15:00, piątek w godz. 13:00-17:00)
online: www.kupbilecik.pl ORGANIZATOR: 665 277 377, (61) 424 28 24
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Glos Dziennik Pomorza

Ogłoszenia drobne

Drobne

Sobota-niedziela, 21-22.09.2019

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 3473516
Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogloszęń:

Oddział Koszalin ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 3516,3473511.347 3512. fax 94 3473513
Oddział Słupsk ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

ABAKUS

Nieruchomości

n a j c h ę t n i e j wybierane biuro nieruchomości

MIESZKANIA-SPRZEDAM

Aniela Barzycka licencja zaw. 7090

3 -pok., Ip. tel. 607211192 Koszalin
50 m kwM 2 pokoje, Koszalin,
Waryńskiego, 602492287
59,4M2. Pobłocie, 6921611760

zapraszamy
do biura

*

ul. Zwycięstwa 143

SPRZEDAM lub wynajmę, 600178267
MIESZKANIA - KUPIĘ
GOTÓWKA,1-4 pok.Słupsk,
608723461

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

Finanse biznes

SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.

KREDYTY, POŻYCZKI

KAWALERKA, Millenium, 662-122-250
POKÓJ w domku tel. 659-357-099 GK

Przylesie - 3 pokoje
wejść i zamieszkać
284 000,-, balkon

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

POKÓJ w domku.Jel. 515-556-834 GK.

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

MIESZKANIA-ZAMIENIĘ
ZAMIENIĘ kawalerkę 34 m w Lodzi na
podobne w Koszalinie,tel.882178160

Nauka

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

I piętro, duże 2 pok. Nasz Dom
klucze w biurze
szybkie wydanie 245 000,-

KOREPETYCJE
MATEMATYKA. Tel. 787-644-574 GK

Handlowe

ZATRUDNIĘ

FACHOWCÓW elewacje, 792669632

os. Bukowe dom wolnostojący
z bardzo dużą działką tylko
815 000,-szybkie wydanie

SPORT I REKREACJA
ROWERY różne, 508-436-420 GK

MERCEDES S400 CDI, 2002r., 17500
tys. zł,tel. 504-038-644

MATERIAŁY BUDOWLANE
ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
(Koszalin i okolice) tel. 94 3140084
MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO komink opałowe 601220328

FORD Focus, gaz, 505-622-236

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

dobre warunki płacowe, darmową naukę języka nie
mieckiego, pełny pakiet socjalny, zakwaterowanie
Kontakt tel 513 997 889, arturcallek@gmaiLcom

Matrymonialne

Zdrowie

FIRMA DEBA Sp. z 0.0. poszukuje
pracowników produkcji, elektryków,
hydraulików. Zatrudnimy osoby do
przyuczenia CV na danielik@deba.pl
lub tel. 881-961-746
FIRMA DOMAR Tatów zatrudni
operatora Oferty prosimy przesyłać:
tomasz.dorszynski@domar-k.pl Tel.
664-410-796

PSZENICA ostroga. 880-454-870

Różne

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK

DETEKTYW-KOSZAUN.PL 602601166

Usługi
AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA rtv i anten. 604-885-366
GK
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.

gk

wwwLgp24pfc wwwgk24pfc wwwgs24.pl

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, teł. 94 347 3512

Piotr Grabowski

Premmerata,teL943401114
Głos Koszafinski-wwviLgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75004 Koszalin,tel. 943473599,
fax 94 347 35 40. tel. reklama 94 347 3512.
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
GtosPomorza
.pl

-vwinfKLgp24

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
lakierowanie,olejowanie,
strukturyzacja 696-727-338

KIEROWCĘ kat.B,CV:airbus21@wp.pl

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.

MALOWANIE, DOCIEPLENIA Niemcy- praca od zaraz.
Telefon: 774270543 lub 662187368.
Cert. 9875

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
REMONTY wykończenia 536330113

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

STUDNIE do domów,
gospodarstw rolnych solidnie!!!
508-609-152

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100. fax 59 848 8104.
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
GtosSzaećński-wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00. fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

ATRAKCYJNA dla dojrzałych
661177611
009334402

mmii Mtfmm
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
w dniu 23 października 2019 r.

DACHY- dekarstwo 94/3412184
Stany surowe 94/3412184
Suche zabudowy 94/3412184.

BLACHARSTWO-LAKIERn
692-622-864

Towarzyskie

INNE SPECJALIZACJE

KIEROWCA kat. D 505-406-909.

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup
całych i powypadkowych, 608421479

PŁODY ROLNE

KUPIĘ peluszkę i wykę
tel 604250237

PRAGNĘ poznać panią do lat 58
szczupłą, stały związek tel. 505163452

AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

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

KUPIĘ grykę teł 604250237

POZNAM Pana 82-83 lat
uczciwego o dobrym sercu. Słupsk,
888993604

http://www.agil-perconaiservke.de

AUTA i busy kupię, 504-672-242

Absolutny Autoskup, 728773160.

Dyrektor drakami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

MASZYNY ROLNICZE

ŚCINKA Drzew/Niwelacja, 792669632

Oferujemy; umowę na czas nieokreślony, bardzo

FIRMA DOMAR w Tatowie zatrudni:
kierownika robót elektrycznych
Oferty prosimy przesyłać: jolanta.
czupajlo@domar-k.pl
Tel. 94 316-09-40

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

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz

Rolnicze

PUCE/ELEWACJE
i remonty,792669632

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

ELEKTRYK tel. 502-490-970. GK

OSOBOWE SPRZEDAM

Firma AGIL poszukuje do pracy
na terenie Niemiec:

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

WYNAJMĘ bar w Mielnie 130 m2,
budynek wolnostojący, działka 370 m2,
Centrum, tel.600-858-696

Motoryzacja

ZGUBIONO leg.studencką U-6133

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli
oraz gruzu w big bagach,
607-703-135.

A-Z GINEKOLOG, 795-719-104

MAGAZYN, hala 125m,606614218

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

Komunikaty

!515417467 Ginekolog farmakologia

ROWY - nad morzem. 2 domy
+ pawilon gastr.(dochodowe),
59/8141985.

KOMINEK, opał, gałęziówka
792669632

NIEMIECKI, inwalidzki wózek
sprzedam. Słupsk, 797558984

PORZĄDKOWE

GINEKOLOGIA

DOMY - SPRZEDAM

ogloszenia.gratka.pl

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

ZATRUDNIMY młode osoby do
prac budowlanych i na stanowisko
barmana. Kontakt tel. 600-800-803

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel 511-030-295

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

GAZOWE -urządzenia,
naprawa/wymiana 606-579-846
GK

PROBITSP.C. W KOSZALINIE
POSZUKUJE SERWISANTAWDROŹENIOWCA. OFERTY
PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES CV@
probit.pl

AQfi
i ~

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

INSTALACYJNE

•Spawaczy, ślusarzy, pomocnik malarza
•Pielęgniarki i opiekunki osób starszych

KREDYT 50 000 Zł, rata 572,
730 809 809

DO wynajęcia 3-pokojowe na wsi,
785-901-949

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych, 506-592-679

•Elektryków przemysłowych i budowlanych
•Kierowców wózków jezdniowych

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
3-P0K0J0WE,PRZYLESIE,604947506

•MATRYMONIALNE
•RÓŻNE
•KOMUNIKATY

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY. OGRODY

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

Szaetinek ul. Płac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89

2. g
1
- położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 9, o powierzchni 1001 m2
oznaczona numerami geodezyjnymi: 28/1 o powierzchni 859 m2 dla której Sąd Rejonowy
w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
K01K/00028094/1 i 29/4 o powierzchni 142 m2, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01 K/00103041/5.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 98.000,00 złotych
Ustanowione wadium
- 5.000,00 złotych
W ewidencji gruntów oznaczone są jako użytek gruntowy Ps - o klasie bonitacyjnej II!.
W MPZP miasta Darłowo nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy
ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu
Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411
najpóźniej do dnia 14 października 2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się
datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty winien wskazywać
jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.
Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Darłowie: ..www.darlowo.Dr w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia
Burmistrza", zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz
są do wglądu w pokoju numer 27.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 w Urzędzie Miejskim
w Darłowie lub pod numerem telefonu 94 314 22 23 do 25, wewnętrzny 208.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

©0- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresa,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci.iwzgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

d ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 915784728, fax 9157817 97.
reklama tel. 91578 47 28

1- ffffOdiL
- położonej przy ulicy Kardynała Ignacego Jeża 7, o powierzchni 962 m2
oznaczona numerem geodezyjnym 28/2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01K/00028094/1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 95.000,00 złotych
Ustanowione wadium
- 5.000,00 złotych
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Nietypowy manewr Heynena.
Co wymyśli na mecz z Hiszpanią?
Leszek Jaźwiecki
l.jazwiecki@dz.com.pl

Polscy siatkarze znowu dalipo
kaz siły inie dali najmniejszych
szans Ukrainie.Mistrzowie
świata zakończyli grupowe
zmagania na pierwszym miej
scu z kompletemzwycięstw.

Trener Vital Heynen nie kom
binował: na mecz z Ukraiń
cami wystawił najmocniejszą
szóstkę, taką samą, jaka wyszła
na parkiet przeciwkoHolandii.
W drugim secie przy stanie
14:8 selekcjoner uznał, żeczas
na zmiany i wymienił, pozaPa
włem Zatorskim, całą szóstkę!
Co było powodem tego nie
typowego manewru? Przed
meczem Belg zapytał na
szych siatkarzy z podstawowej
szóstki, czy chcą zagrać i ile
w tym meczu.Było kilka propo
zycji; selekcjoner uznał, że naj
lepiej będzie, jak podstawowa
szósto zagra półtora seta.
Nie miałoto większego zna
czenia dla gry naszego zespołu.
Polacy wygrali w trzech setach
i zajęli oczywiście pierwsze
miejsce w grupie. W tej fazie
mistrzostw biało-czerwoni
stracili tylko jednego seta,
na początku w starciu z Esto
nią, dla której turniej już się
zakończył. Większość spotkań
naszego zespołu bardziej przy
pominała sparingi - Polacy
od początku do końca dykto
wali w nich warunki na boisku.
Mimo dobrej postawy Po
lacy są daleko w statystykach
mistrzostw. Najlepiej blokują
cym jest Włoch Matteo Piano,
dopiero na ósmej pozycji w tej
kwalifikacji znajduje się Mate
usz Bieniek.Siatkarzy Heynena
trudno znaleźć w czołówcenaj

- Przyzwyczailiśmy się do roli
faworyta -uważa kapitan biało-czerwonych Michał Kubiak.
Po raz drugi na tych mistrzo
stwach polska drużyna musiała
spakować swoje walizki i prze
nosić się do innego miasta.
Na początku nasi siatkarze roz
grywali swojemecze w Rotter Robert Kubica ma chyba dość walki z bolidami Williamsa
damie, potem przenieśli się
do stolicy Holandii Amster
m
damu. Z Hiszpanią zagramy
z Apeldoorn. Hala Sportstadion
Omnisport bardziej znana jest
kolarzom - osiem lat temu ro
zegrano tam mistrzostwa
lionów euroza sezon startów,zaś
świata w kolarstwie torowym. Funmńal
Teraz obiekt będzie służyłsiat Hubert Zdankiewicz
polski końcemza miejsceKubicy
zapłacił trzyrazy mniej.
karzom. Mecz z Hiszpanią roze redakcja@polskapress.pl
Jakiś czastemu mediaspeku
grany zostanie w sobotę, więc
lowały, że potencjalnym praconależy spodziewać się, że natry Robert Kubica pożegna się
dawcą Kubicy wprzyszłym sezo
bunach znowu będzie biało- z Williamsem, ale ma szanse
czerwono. Kilka godzin po tym, na pozostanie w FI. W ten we nie może byćHaas.Podobno na
wet obie strony ze sobą rozma
jak wiadomo było, żePolacy za ekend kierowcy będą rywali
wiały, jednaknegocjacje utknęły
grają z Hiszpanią, sprzedano zować w Singapurze.
w martwym punkcie. Dziś już
1500 biletówna tospotkanie.
Wiemy już, z kim nasza re- Tuż przed rozpoczęciem wee wiemy, że amerykański zespół
prezentaqa możesię zmierzyć, kendu w Singapurze RobertKu zdecydował się przedłużyć umo
jeśli wygra z Hiszpanią. W1/4 bica poinformował,że po tym se wy z Romainem Grosjeanem
trafimy na zwycięzcę z pary zonie nie będzie już kierowcą i Kevinem Magnussenem.
Szansą napozostanie wFljest
Maciej Muzajuważa, żeprawdziwe mistrzostwa zaczynają się teraz
Niemcy - Holandia. Obje dru Williamsa. Polak niezdradził, dla
żyny na pewno są w naszym czego zdecydowałsię na taką de jeszcze rola kierowcy testowego
lepiej punktujących. Tu prym pie, wyrzucając z tegorocznych zasięgu, z Holandią zresztą cyzję, ale patrząc na formę samo w RacingPoint. W środę do War
wiedzie Holender Nimir Abdel- mistrzostw Słowację, z którą uporaliśmy się bez straty seta chodu, którym Williamsdyspo szawy przyleciał nawetprzedsta
-Aziz (123 pkt). Dopiero na 6l. przegrali w pierwszym swoim w meczu grupowym tych mi nuje w tym sezonie,nie można wiciel kanadyjskiego zespołu
wykluczyć opcji,że miałpo pro Stephen Curnow, który miał ro
miejscu plasuje się Dawid meczu tych mistrzostw. strzostw.
Finał rozegrany zostanie 29 stu dość walkiz wiatrakami.
zmawiać zwładzami Orlenu.
Konarski z 40punktami. Tylko W ostatnim meczu pod
W piątek odbyłysię pierwsze
- Dlaczego to zrobiłem? Nie
jeden punkt mniej mają Wil- opieczni trenera Fernando września w Paryżu, a dzień
fredo Leon i Bieniek, a Michał Muńoza musieli wygrać wcześniej w tym samym miej ma cokomentować zadużo.Itak treningi przedniedzielnym wyś
Kubiak ma 38.
z Niemcami i wygrali. W Lotto scu przegrani z półfinałów za większość rzeczy nie mogę po cigiem o Grand Prix Singapuru.
wiedzieć.Podjąłem taką decyzję, Pierwszy treningKubica zakoń
- Naszą siłą jest zespołowość Arena w Antwerpii Hiszpanie graj o brązowy medal. ©®
bobyłasłuszna. Nie byłatrudna. czył na 17. miejscu. Za jego ple- zgodnie podkreślają polscy pokonali Niemców3:1 i rzutem
zawodnicy.
Ważne było, aby wcześniej czy cami znalazłsię m.in. Charles Le
na taśmę zameldowali się w1/8 ME siatkarzy. Pary 1/8 finału
później to zrobić.Tobył właściwy clerc zFerrari.Drugi zkierowców
SOBOTA Rosja-Grecja (Lubiana, godzina
Teraz jednak na mistrzo finału ME.
czas - powiedział Kubica w ro Williamsa zajął ostatnie miejsce.
stwach Europy rozpoczyna się
- Zaczyna się już poważne 17.30)
zmowie zEleven Sports.
Wygrał Max Verstappen (Red
już poważna gra. Podopieczni granie, ważnemecze. ZHiszpa Słowenia -Bułgaria (Lubiana, godzina
O jegoodejściumówiło się już Buli), drugi był Sebastian Vettel
Heynena trafili na Hiszpanię, nią musimy wygrać, nie wy 20.30)
od dawna. Miejsce Kubicy naj (Ferrari).
która w 2007 roku sensacyjnie obrażam sobie, by było inaczej Ranqa-RnlandB(Nantes godzina 19.30)
prawdopodobniej zajmieNicho
Wyścig o Grand Prix Singa
sięgnęła po złoty medal mi - przyznaje atakujący polskiej Serbia -Czechy (Antwerpia,godzina 17.30)
las Latifi.Kanadyjczyk, którego puru na torze MarinaBay odbę
Belgia-Ukraina (Antwerpia,godzina 20.30)
strzostw Europy. W finale reprezentacji Maciej Muzaj.
sponsorem jest jego ojciec, może dzie się wniedzielęo godz.14:10
w Moskwiepo zaciętymmeczu
Na mistrzostwach Europy Holandia-Niemcy (Apeldoorn,godzina 16)
siatkarze z Półwyspu Iberyj nasi siatkarze mierzyli się zHi Polska-Hiszpania (Apeldoorn;sobota,
zaoferować WMamsowi zdecy (transmisje wEleventSport iTVP
skiego pokonali gospodarzy 3:2. szpania cztery razyi wszystkie godzina 20)
dowanie większe pieniądze, niż Sport). Dzień wcześniej -o godz.
wspierający KubicąkoncernPKN 15 -kierowcy będą rywalizować
Hiszpanie teraz zajęli spotkania wygrali. W Apel- NIEDZIELA
czwarte miejsce w swojej gru doorn również są faworytami.
- Turcja(Nantes, godzina 17)
Orlen. Jego propozycja to30 mi w kwalifikacjach.©®

Przyszłość Kubicy wciąż
nieznana. Zostanie w FI?
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Ma 19 lat. mówi o nim cały świat. Na Haalanda polują kluby
PSkaiwżna

Kaja Krasnodębska
redakcja@polskatimes.pl

Hat-trick w debiucie w Lidze Mi
strzów to niejednorazowy
błysk.Urodzony w2000roku
Erling BrautHaaland regularnie
strzela w lidze,podczas mundiałuwPolsce był królemstrzel
ców. Interesują się nimnajwięk
sze Iduby.Pójjdzieśladem ojca
itrafi doAnglii?

Prawie30 tysięcy osóbna trybu
nach, w tym skauci piętnastu
klubów Premier League.
W pierwszej kolejce fazy grupo

wej LigiMistrzów w Salzburgu
padło aż osiem goli. Lokalny RB
wygrał z belgijskim KRC Genk
6:2, a trzy z tych bramek zdobył
zaledwie19-letni NorwegErling
Braut Haaland.Dla urodzonego
w 2000 roku napastnika był to
pierwszy występ w tych roz
grywkach. Jesse Marsch niemiał
wątpliwości iwystawiłgo wwyj
ściowym składzie. Nastolatek
w poprzednich ośmiu meczach
aktualnego sezonu strzeliłczter
naście goli (z tegojedenaście wli
dze, dzięki czemu po siedmiu
kolejkachprzewodzi klasyfikacji
strzelców). Wnajważniejsze klu
bowe rozgrywki w Europie

CZWARTEK - GODZ. 21.40

wszedł jeszczemocniejszym ak tego osiągnięcia. Na ten turniej czasu, choć napastnik maważny Ekstra Pensja 12,21,23,24,31+4
centem: jeszcze przed przerwą Haaland pojediałpo półroku gry kontrakt w Salzburgu do końca Ekstra Premia12,13,21,24,29+3
Mini Lotto 5,20,25,35.38
popisał się klasycznym hat-tri- w RBSalzburg. Austriacy kupili czerwca 2023roku.
Dla 19-latka byłby to powrót Lotto 1,5,30,31,35,49
ckiem, trafiając w34.,36. i45. mi go za5 milionóweuro, sprzeda
nucie. Tym samymzostał pierw- dzą najpewniej dużo drożej. na Wyspy Brytyjskie, gdzie się Lotto Plus 9,27,31.34,45,46
szym nastolatkiem od czasu Wcześniej nastolatek reprezen urodził. Jego ojciec Alf Inge Kaskada
Wayne'a Rooneya, który w tował barwy Molde FK. Haaland był wtedy zawodni 2,3,6,9,10,11,12,13,14,16,21,24
swym pierwszym meczu w Li W pierwszej drużynie rozegrał kiem Leeds United. Obrońca wy MułtiMułti
dzeMistrzów trafiłdo siatki trzy 50 meczów i strzelił 20 goli.De stępował równieżw Nottingham 6,7,10,12,14,26,27,32,35,37,
krotnie. Nie po raz pierwszy biutował jeszcze przed18. uro czy Manchesterze City,ajegoka- 44,50,56,61,63,65,70,73,79,
usłyszał o nim świat. Norweg dzinami, a jego talent dostrzegł rierę szybko zakończyła kontu 80plus 37
w czerwcu został przecież kró Ole GunnarSolskjaer, teraz me zja kolana,której doznałpo bru PIĄTEK-GODZ. 14
lem strzelców mistrzostwświata nedżer Manchesteru United. Jak talnym faulu Roya Keane'a MułtiMułti
do lat 20. Wszystkie dziewięć podają angielskie media Norweg w starciu z Manchesterem 1,2,6,10,13,19,22,26,28,31,33,
bramek zdobył w Lublinie pod jest mocno zainteresowany United. Ojciec w reprezentacji 35,42,46,48,49,55,72,74,79+49
czas meczuz Hondurasem.Choć ściągnięciem swojego rodaka. Norwegii rozegrał 34spotkania, Kaskada
jego reprezentacja odpadła Transferzligiaustriackiej wydaje jego syn ma szansę zajść znacz 1,5, 8,10,11,12,13,14,18,20,21,24
(STEN)
w grupie,nikt niezdołał przebić się bowiem jedynie kwestią nie dalej. ©®
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Olimpia szykuje
się na Bytovię
•sbshi fen

Głos Dziennik Pomorza

Sobota-niedziela, 21-22.09.2019

Lekkoatletyka

Biegam, bolubię

W ramach akcji „Biegam,bo lubię"
zaplanowanejest kolejnespotka
nie biegaczyi biegaczek. Wszyscy
chętni będą mile widziani w so
botę (21.09)na stadionie 650-lecia (ul. A. Madalińskiego) w Słup
sku. Początek o godz.9.30. (FEN)

Judo

Gryf Słupsk czeka na
dziewczęta ichłopców

Daniel Feruga to filar Bytovii. Jego atutem są stałe fragmenty gry

PHkaiuńna

Krzysztof Niekrasz

\

krzysztof.niekraszl@polskapres5.pl

W sobotę (21.09) O godz. 19
w Elblągu miejscowa Olimpia
spotka się z Bytovią Bytów. To
będzie drugoligowa konfrontaqa piłkarska w ramach dziesią
tej kolejki sezonu 2019/2020.
Po dziewięciuseriach jesien
nych elblążanie zajmują szóste
miejsce w tabeli. Bytowianie
plasują się na ósmej pozycji.
Obydwie drużyny zgromadziły
po tyle samo, czyli po piętnaś
cie punktów. Na koncie mają
cztery zwycięstwa,dwa remisy
i trzy porażki. Warto odnoto
wać, że piłkarze Olimpii
i Bytovii strzelili po piętnaście
goli. Zespół z Elbląga u siebie
grał pięć meczów (jedno zwy

cięstwo, dwa remisy,dwie po
rażki). Ekipa z Bytowa cztery
razy występowała na wyjaz
dach (jedno zwycięstwo, dwa
remisy i jedna porażka).
W szeregach elbląskich występuje jeden z najwyższych
obrońców w I lidze.To 30-letni
Tomasz Lewandowski, który
ma 194 centymetry wzrostu,
a więc bytowskim zawodni
kom trudno będzie z nim wy
grywać pojedynki główkowe.
Snajperem numer jeden
Olimpii jest 3l-letni Damian
Szuprytowski. Ten gracz zdo
był sześć bramek, w tym były
dwa celne trafienia do siatki
Gryfa w ostatnim spotkaniu
wWejherowie. Najskuteczniej
szym zawodnikiemBytovii jest
20-letni KarolCzubak. Ten na
pastnik strzelił sześć goli. ©®

Chcesz podnieść swoją spraw
ność fizyczną i nauczyć sięczegoś
nowego, rozwinąćswoje zdol
ności to TowarzystwoSportowe
Judo GryfSłupsk zaprasza na tre
ningi judo.Zajęcia są dla dziew
cząt i chłopców szkół podstawo
wych oraz przedszkolaków (dot.
sześciolatków). Zapisy odbywają
się odponiedziałku dopiątku
w halijudo (ul.A. Madalińskiegostadion 650-lecia) w godzinach
do16 -19. Zajęcia iprowadzą licen
cjonowani trenerzy. (FEN)

Strzelectwo

Zaproszenie dla
amatorów na zawody

mm

Przedstawią się
swoim kibicom
Moszykńwka

v

Michał Piątkowski
michal.piatkowski@polskapress.pl

W sobotę (21września) o godz.
18 pierwszoligowi koszykarze
Czarnych przedstawią się słup
skim kibicom i będzie to whali
Gryfiaprzyul. Szczecińskiej 99.
Najpierw przeprowadzona zo
stanie prezentacja poszczegól
nych zawodników i sztabu
szkoleniowego. Po niej zapla
nowana jest gra kontrolna po
dopiecznych trenera Mantasa
Cesnauskisa na odmalowanym
parkiecie. Ich rywalem będzie
kołobrzeska Kotwica, która też
jest pierwszoligowcem. Będzie
to już drugie starcietych zespo
łów na przestrzeni kilku dni.
Oba zespoły zagrały ze sobą

Hófcs

M. Labuda majuż medal

W Łomży trwają mistrzostwa
Polski młodzików w boksie.
Swoje walki odbyli dwaj zawod
nicy Słupskiego Klubu Bokser
skiego Energa Czarni. Marcel
Labuda (waga do 46 kg) wygrał
z Pawłem Sadowskim (KS
Szamotuły) i ma już medal.
W półfinale jegorywalem bę
dzie Damian Gąsior (BKS Ja
strzębie Zdrój). Michał Ostrejko
(58 kg) przegrał z Patrykiem Po
życzką (Broń Radom), (FEN)

zamknięty sparing w minioną
środę wKołobrzegu, gdzielepsi
okazali się koszykarze ze Słup
ska, którzy pokonali ekipę MariuszaKarola 92:87.Wbarwach
Czarnych Panter najlepszym
strzelcem okazał się Wojciech
Jakubiak, zdobywca 19 oczek.
Pozostałe punkty zdobywali:
Filip Małgorzaciak -17, Patryk
Pełka -14, Damian Janiak -12,
Marcin Dutkiewicz - 9, Woj
ciech Fraś - 8, Adrian Kordalski
- 7, Szymon Długosz - 6. Dla
obydwu ekip będzie to już
ostatnia szansana sprawdzenie
swoich umiejętności przed
inauguracją I ligi, która nastąpi
28 września (sobota)o godz.18.
W Słupsku Czarni zagrają z te
gorocznym beniaminkiem
-Nysą Kłodzko. ©®

PiUatnozna

Czwarta liga pomorska

Mecze naszych drużyn, które
wystąpią w roli gospodarza w 8.
kolejce: Jantar Ustka - Wda
Lipusz (sobota - 21.09, godz.17,
ul. Sportowa), Lipniczanka
Lipnica - Gryf Słupsk (niedziela 22.09, godz.16). (FEN)

I*Hkanożna

Słupska klasa okręgowa

Mecze - sobota: Piast Człuchów
- Karo! Pęplino (godz.12, OSiR),
Sparta Sycewice - Jantaria
Pobłocie (13, Pęplino), Start
Miastko - Bytovia II Bytów (15),
Chrobry Charbrowo - Barton
Barcino (15), Echo Biesowice Kaszubia Studzienice (16); nie
dziela: GTS GR Bieliński Czarna
Dąbrówka - Sokół Wyczechy
(13), Myśliwiec Tuchomie-Zawisza Borzytuchom (13), Anioły
Garczegorze - MKS Debrzno
(14.30, w Lęborku). (FEN)

Klub StrzeleckiGryfSłupski zapra
sza na zawody z udziałemamato
rów. Rywalizacja strzelecka zapla
nowana jest na niedzielę (22.09).
Początek ogodz.9 na strzelnicy
(ul. Zamiejska) w Słupsku, (FEN)

Strzdecźtpo

Zaproszenie dla
amatorów na zawody

Wczoraj w Ustce-Lędowie za
częły się międzywojewódzkiemi
strzostwa młodzików w strzele
ctwie. Potrwają one doniedzieli.
W zawodach uczestniczą dziew
częta ichłopcy z roczników2004
- 2005 zczterech województw:
zachodniopomorskiego, kujaw
sko-pomorskiego,pomorskiego
i warmińskomazurskiego.
W sobotę iniedzielę konkurencje
odgodz.9. (FEN)

Piłka nożna

Słupska klasa A

Spotkania w grupie I - sobota:
Słupia Charnowo - KS Damnica
(godz.12), Słupia Kobylnica Garbarnia Kępice (14), Stal
Jezierzyce - Wybrzeże Objazda
(16),Błękitni Główczyce - Pomo
rze Potęgowo (16), Unison
Machowino - Sokół
Szczypkowice (16.30), KS
Włynkówko - Polonez
Bobrowniki(17); niedziela:
Szansa Siemianice - Rowokół
Smołdzino (12). Gry w grupie II sobota: Brda Przechlewo - LKS
Łebunia (15), Victoria Dąbrówka
- Magie Niezabyszewo (15).
Grom Nakla - Pogoń II Lębork
(16); niedziela: Orkan Gostkowo
- Skotawa Budowo (13), Leśnik
Cewice - Arkonia Pomysk Wielki
(14), Zenit Redkowice - Sparta
Konarzyny (14), Czarni CzarneDolina-Speranda Gałąźnia
Wielka (15). (FEN)

IHHM

Słupsk kontra Kłajpeda

W sobotę (21.09)o godz.17 w hali
przy ul. Ogrodowej5 w Słupsku
odbędzie sięmiędzynarodowy
mecz bokserski Energa CzarniBokso Klubas Kłajpeda (Litwa).
Wstęp wolny, (FEN)

EBB9
PUkanoziu

Słupska klasa B

Gry - grupa I - sobota: KSII
Damnica - Zaleskie (godz. 16),
Dąb Kusowo - Start Łebień (16),
Diament Trzebielino - Granit
Kończewo (16.30); niedziela:
Skotawia Dębnica Kaszubska Sokół Kuleszewo (14). Mecze grupa II - sobota: Lider
Rychnowy - Kaszubia II
Studzienice (16). SSPN
Malczkowo/Łupawa - Urania
Udorpie (16), Baza 44
Siemirowice - Piast II Człuchów
(16, boisko w Maszewie); nie
dziela: GKS Kołczygłowy - Granit
Koczała (14), WKS Nożyno - Błę
kitni Motarzyno (14). (FEN)

Damian Janiak w ubiegłym sezonie bronił barw kołobrzeskiej
Kotwicy, a w tym punkty zdobywać będzie dla Czarnych Słupsk

Szkoła Podstawowa nr 2 Słupsk usportowiona
które odbyły się w Lasku Pół
nocnym przy stadionie 650-lekrzysztof.niekrasz @polskapress.pl
cia. Najlepsze czasy na dystan
sie prawie 1000 m uzyskali:
Taka to jest tradycja rzadko w stawce dziewcząt - Oksana
spotykana, a szczególniew pla Pestka 3.16 min, Lena
cówkach oświatowych. Ale są Szczęśniak 3.29 min, Amelia
jeszcze szkoły, które we wrześ Stegenda 3.32 min, Białoru
niu starają się mocno podkre sinka Vlada Malysh 3.39 min;
ślać akcenty usportowienia w gronie chłopców - Antoni
swoich uczniów. Już ponad 20 Borecki 2.57 min, Adrian
lat Szkoła Podstawowa nr 2 Jakubiniec 3.11 min, Białorusin
w Słupsku inauguruje spor Ilya Malysh 3.18 min, Jakub
towy rok szkolny. Przeprowa Drozdowski 3.22 min. Odbył
dzono blok sportowy (gryi za się mecz siatkówki nauczy
bawy) dla klas I-III na boisku ciele - uczniowie 3:0. Brawo
szkolnym. Z kolei dla klas IV - za inicjatywę.Tak trzymać da
VIII były biegi przełajowe, lej ! ©d>
Sport szkotny

Krzysztof Niekrasz

W akcji dziecii młodzicy

XVII Międzynarodowy Turniej
Judo im. Zbigniewa Kwiatkow
skiego w Słupsku (sobota 21.09, godz.10.45 - sala lekkoat
letyczna na stadionie 650-lecia).
Wstęp wolny, (FEN)

I

rodziny

1 Borzytuchom zaprasza
Od lewej: Tomasz Kępski (wuefista)r Wiktoria Maszota, Iga
Półtorak, Oksana Pestka, Janusz Staniszewski (wuefista)

j* Niedziela (22.09), godz.15,
2 Borzytuchom (Orlik). Trasa 5
km. Prowadzący to: Ewelina
Dolna i Tomasz Piekarski.(FEN)

magazyn
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Wrócił m
na dobrą
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Bezpłatny dodatek do gazety. Sobota, 21 września 2019 r.

Jabttca bez tajemnic,
czyli robimy musy,
galaretki, dżemy, sosy
i pieczemy ciasta
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ZAPYTAJ LEKARZA
Anna Czerny-Marecka

anna.marecka@p0lskapre5s.pl

CZASEM MAŁY UCZEŃ POTRZEBUJE
WIĘCEJ UWAGI, ŻEBY SPROSTAĆ
WYMAGANIOM SZKOŁY

Witamy w weekend

P

ierwsze dni roku szkolnego już za nami. Najmłodsi,
którzy dopiero rozpoczęli edukacyjną przygodę, cią
gle jeszcze z ciekawością i radością idą do szkoły
po wiedzę. Co nowe bowiem,to i ekscytujące.Może
się jednak zdarzyć, że niektórym z nich nauka wcho
dzi odo głowy ciężej niż innym. W te pierwsze szkolne tygod
nie wychodzą bowiem na jaw przeróżne dysleksje, dysgrafie,
wady wzroku, słuchu,problemy z koncentracją. Jeżeli zostaną
przegapione, zlekceważone, nauczyciele i rodzice nie podejmą
odpowiednich kroków, dalsze etapy edukacji mogą okazać się
dla dziecka coraz cięższe do pokonania. I po prostu zniechęci
się donauki. Nie będziesię ona kojarzyła z radością odkrywa
nia nowych rzeczy, lecz z niezadowoleniem i trudnościami.
Na ten temat piszemy dzisiaj na stronach 3i 6. W tym drugim
artykule eksperci podpowiadają, jakimi metodami nauczania
można się posłużyć, żeby pomóc dziecku, któremu zdobywa
nie wiedzy przychodzi trudniejniż rówieśnikom.
Skoro już o szkole mowa,to nie zapominajcie przy pako
waniu uczniowi drugiego śniadania o jabłku. To wyjątkowy
owoc, o którym mówi się, że jest symbolem zdrowia, i, co waż
ne, można z niego wyczarować masę wspaniałych potraw. Są
to nie tylko szarlotki,ale i na przykład crumble, czyli jabłecz
nik pod kruszonką. Oczywiście nie wolno zapominać o racuchach - nie odmówi ich żadne dziecko. Jabłka świetnie spraw
dzą się także w potrawach jako dodatek na przykład do mięs.
Przepisy znajdziecie na stronach od 7 do10. Zastosujcie je
w swojej kuchni, bo warto.
Życzę miłego weekendu i do zobaczenia za tydzień.

CftGDZE?

Z HiSTORII

Dzień Pracowników
Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP,
który przypada na dzień19
września, został ustanowiony
w październiku 2010 roku
na Kongresie Służby BHP. Osta
tecznie jednako dacie zadecy
dowali delegaci na Nadzwyczaj
nym Zjeździe Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP w grudniu 2010
roku, podejmując stosowną
uchwałę. Zatem tojuż 16.raz
w tym dniuoficjalnie obcho
dzimy to święto.

Światowy Dzień
Choroby Alzheimera

Święto obchodzoneod1994 roku
21 wrześniai ma na celuszerzyć
wiedzę ochorobie Alzheimera.
W Polsce koordynatoremruchu
alzheimerowskiegojest Polskie
Stowarzyszenie PomocyOsobom
z Chorobą Alzheimera.

Ogólnopolski Dzień
Aptekarza

Święto Aptekarzy obchodzimy26
września, w dniuimienin świę
tych Kośmyi Damiana, patronów
aptekarzy. Świętojest dobrą oka
zją do tego, by odznaczyćzasłu
żonych przedstawicieli tegoza
wodu.

(AWA)

Jesień już tuż-tuż. Zastana
wiam się, co powinniśmy
zmienić w diecie, aby lepiej
odżywiać nasz organizm
w tym sezonie jesienno-zimowym. Czy faktycznie waż
ne jest,aby jeść więcej cie
płych posiłków?
SPECJALISTA RADZI:

\7* Dobrze jest rozpocząć chłodny dzień
od ciepłego, pożyw
nego śniadania.
Przed wyjściem z domu
świetnie sprawdzi się kasza
jaglana, owsianka, omlet
lub jajecznica. Takie śniada
nie nie tylko dostarczy nam
energii, ale i rozgrzeje orga
nizm. Dobrym pomysłem
jest również wypicie
szklanki ciepłej wody z cy
tryną i goździkami. W zimo
wej diecie najważniejsza
jest zdrowa żywność oraz
odpowiednia ilość posił
ków. Spożywając potrawy
co 3-4 godziny, ułatwiamy
organizmowi utrzymanie
ciepła. Posiłki powinny być
urozmaicone. Uważam, że
najlepiej sprawdzają się
zupy-kremy sporządzone
na wywarze mięsno-wa
rzywnym. Są szybkie, sy
cące i pyszne. Nie zapomi
najmy również o rybach.

Szczególnie te morskie są
świetnym źródłem tłusz
czów omega-3 i powinni
śmy cieszyć się ich smakiem
dwa razy w tygodniu.
Świetnym sposobem
na urozmaicenie potraw,
które już nam się znudziły,
jest stosowanie dodatków
w postaci ostrych, rozgrze
wających przypraw. Pa
pryka, imbir, pieprz, kardamon, cynamon czy gałka
muszkatołowa to składniki,
które z pewnością powinny
zagościć na stałe w zimowej
diecie. Nie tylko rozgrzeją
w zimne dni, ale i mają dzia
łanie antybakteryjne oraz
przeciwzapalne. Warto mieć
na uwadze, że brak słońca
wpływa nie tylko na nasz
nastrój, ale również
na zdrowie. W okresie
jesienno-zimowym pomóc
może suplementacja wita
minami D i K2. Natomiast
osoby o słabej odporności
powinny zażywać tran.
Edyta Leźnicka, dietetyk kliniczny

W chłodniejszym sezonie
niestety często łapię infekcje
różnego rodzaju. W jaki spo
sób mogę urozmaicić dietę,
aby wzmocnić swoją odpor
ność i zdecydowanie rzadziej
chorować?

SPECJALISTA RA
DZI: Naturalne anty

biotyki, czyli czos
nek i cebula, rów
nież przyczynią się
do wzmocnienia odporności.
Pamiętajmy o płynach
i suplementacji. Prawidłowe
nawodnienie organizmu ma
ogromny wpływ na odpor
ność. Dlatego, nawet gdy nie
odczuwamy dużego pragnie
nia, należy pilnować, by od
powiednia ilość płynów zna
lazła się w naszej diecie. Nie
musi to być jednak tylko
woda. Dietetycy zachęcają
do picia ziołowych herbat
z dodatkiem cytryny lub
pigwy. Te ostatnie są świet
nym źródłem witaminy C,
która chroni przed przezię
bieniem.

Kamila Sobaś, ekspert do spraw ży
wienia

W zabiegach medycyny
estetycznej bardzo często
stosuje się kwas hialuronowy. Sama zastanawiam się
nad zmianami w swoim wy
glądzie. Co to za składnik?
LEKARZ RADZI:

yU Kwas hialuronowy
J jest wielocukrem
- naturalnym, fizjo
logicznym składnikiem na

T

szego organizmu. Znajduje
się nie tylko w skórze, lecz
także na przykład w gałce
ocznej, w stawach. Jego zada
niem jest wchłanianie wody
i utrzymywanie skóry w sta
nie nawilżenia. W miarę po
stępowania procesu starzenia
nasza skóra traci kwas hialu
ronowy, co prowadzi do jej
wysuszenia i zmniejszenia
objętości. Muszę nadmienić,
że kwas produkowany jest
metodą inżynierii genetycz
nej przez bakterie, co ozna
cza, że jest czysty chemicz
nie, a także w stu procentach
naturalny. W zależności
od tego, jakimi dodatkami
wzmacniamy kwas, tak wy
korzystujemy go potem w or
ganizmie. Możemy podawać
czysty kwas hialuronowy.
Możemy też dodać do kwasu
substancje wzmacniające
jego działanie. W medycynie
estetycznej korzysta się
przede wszystkim z kwasu
hialuronowego usieciowanego. Kwas hialuronowy mo
żemy też znaleźć w wielu
produktach nawilżających,
jednak tylko produkty wy
pełniające są w stanie uzu
pełnić zasoby tego kwasu
w głębokich warstwach skóry
i cieszyć długimi efektami.
Maria Pyzio-Gutkowska.dermatolog

Aktywność fizyczna dla seniora - nie należy się
jej bać. Sport pomoże w wielu dolegliwościach
Ćwiczenia dla seniorów powinny być wprowadzane stopr IOWO Zaczynamy
od najlżejszych,a po 4-6 tygodniach zwiększajmy ich intensywność
Sport dla seniora
Paula Goszczyńska

O sercedbamy
od tysięcylat
Już od setek lat ludzkośćzdaje
sobie sprawę, jak ważnym na
rządem jest serce.Wskazują
na to jużmalowidła ścienne
z epoki kamienia w Hiszpanii
lub tezwiązane z uzdrawia
niem w Chinach. Grecyoraz
Rzymianie poświęcili sercu
oraz pulsowi szczególnie wiele
uwagi, gdyż wyrażają one
ludzką aktywność serca. 300
lat p.n.e.Herofilos z Chalce
donu skonstruował kieszon
kowy zegar wodny do mierze
nia ciśnienia.Przed ok.2000
laty rzymski twórca literacki
Seneka Młodszytak opisał
swój ból wklatce piersiowej:
„Napad jest bardzo krótki ipo
dobny na ataku. W wypadku
innych dolegliwości trzeba
walczyć z chorobą,tutaj nato
miast ze śmiercią". Najczęściej
początki nowoczesnej kardio
logii datuje się na rok 1628.
Źródło: Wikipedia.
(AWA)

paula.goszczynska@polskapress.pl

Aby zachować dobrezdrowie,
ruch powinienbyć codziennym
nawykiem.Ito wcale niew ek
stremalnych dawkach!Jak ćwi
czyć.gdy niema sięjuż18 lat?

Seniorzy będący na emerytu
rze, wbrewkrążącym przeko
naniom oich nieograniczonym
czasie wolnym,mają obecnie
wiele codziennych obowiąz
ków, które zajmują im czasami
cały dzień.Często, niestety,za
pominają o tym, byprzezna
czyć jakąkolwiek część dnia
na czynności,które pomagają
im w poprawie zdrowiai do
brego samopoczucia.Problem
ten dotykacoraz więcej osób.
Czasami dopiero bóle spowo
dowane kontuzją,wieloletnim
zaniedbaniemlub przewle
kłymi chorobamiskłaniają
do podjęciarehabilitacji, która
często jest długa,monotonna
i nieprzynosi oczekiwanych
efektów. Dlatego warto pamię-

TWOJA WCTIM
ZAJĘCIA W KLUBIE FITNESS?
Zajęcia dedykowane seniorom mają charakter
wzmacniająco-rozciągający, z przewagą ćwiczeń
wzmacniających mięśnie przykręgosłupowe oraz
usprawniające stawy. Takie zajęcia wpływają również
korzystnie na pracę układu krwionośnego i oddech
owego. co przekłada się na lepsze dotlenienie i ukrwienie
organizmu, głównie mózgu. To z kolei zapewnia właściwe
funkcjonowanie umysłowe i zapobiega chorobom
o podłożu neurologicznym. Nie należy się bać, ponieważ
aktywność jest dopasowywana do możliwości.

tac oprofilaktyce, która jest naj
istotniejsza w każdym wieku,
a szczególniepo 60.roku życia,
kiedy osoby starsze corazczęś
ciej narażonesą na urazy,częst
sze spadki odporności oraz
problemy z układemkrążenia
i oddechowym.
Badania dowodzą, żesta
tystyczny senior w Polsce cho
ruje na3-4 choroby przewlekłe
i przyjmuje stale 5-6 różnych
leków. W Polsce co najmniej
2/3 osób starszych choruje
na nadciśnienie tętnicze,około

1/3 jest leczona z powodu cho
roby niedokrwiennej serca,
a częstość występowania nie
wydolności serca szacowana
jest na 20-50 procent. Dlatego
konieczne jest holistyczne po
dejście do problemów zdro
wotnych. Prawidło dobrana,
zaplanowana i systematyczna
aktywność fizyczna znacznie
spowalnia procesy starzenia.
W szeregu badań wykazano,
że regularne wykonywanie
wysiłku fizycznego przez oso
by starsze jest związane z wyż

szą oceną jakości życia, lepszą
możliwością codziennego po
ruszania się, sprawowania
zwykłej codziennej opieki
nad sobą, wykonywania zadań
domowych, mniejszym praw
dopodobieństwem wystąpie
nia depresji oraz rzadszym od
czuwaniem bólu czy niepoko
ju u osób powyżej 65. roku ży
cia.
Ćwiczenia dla seniorów
powinny być wprowadzane
stopniowo. Zaczynamy od naj
lżejszych, a po4-6 tygodniach
delikatnie zwiększajmy ich in
tensywność. Na początku mo
gą to być spacery na świeżym
powietrzu, których czas wy
dłużamy w miarę poprawy
kondycji organizmu. Dobrze
jest też wprowadzić na tym
etapie kilka ćwiczeń rozciąga
jących, któreuelastycznią ciało
i poprawią mobilność. W klu
bach fitness, klubach seniorów
oraz innych miejscach,które
zrzeszają osoby starsze, pro
wadzone są przez trenerów lub
fizjoterapeutów specjalne zaję
cia fitness. Te również warto
uwzględnić.

Głos Dziennik Pomorza
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organizować rodzinne spacery,
wycieczki rowerowe czy czyn
nie angażowaćsię we wspólną
zabawę np. w ogrodzie.Sport
na świeżym powietrzu popra
wia nie tylko pracę serca, ale
również dzięki dostarczeniu
większej dawki tlenudo orga
nizmu, pozytywnie oddziałuje
na funkcjonowanie mózgu, co
poprawia koncentrację. Kolej
nym elementem jest sen,który
jest niezbędny dopełnej rege
neracji organizmu po każdym
dniu szkoły czy pracy. Wyspa
ne dziecko, to szczęśliwedzie
cko, które zwiększa tym sa
mym swoje skupienie i możli
wości przyswajania przekazy
wanej wiedzy - mówi Paulina
Mikołajczyk.
Po upływie pierwszych ty
godni roku szkolnego koncen
tracja naszego dziecka powin
na, pod wpływem powyższych
działań, ukierunkować się
na obowiązki związane ze
szkołą. Cojednakwsytuacji,
gdy zauważymy, żeobjawy
(brak koncentracji, wycofanie)
nie ustępują, nasza pociecha
nadal nie może w pełniskupić
się na szkole, anauka ją męczy?
Z wymienionymi powyżej
objawami, takimi jak brak kon
centracji czy niemożliwość
skupienia się na nawet naj
prostszych czynnościach, jeże
li oczywiście utrzymują się
przez dłuższy czas lub dodat
kowo nasilają, powinniśmy
zgłosić się z dzieckiem do spe

cjalistycznej poradni, aby za
sięgnąć porady wykwalifiko
wanego terapeuty integracji
sensorycznej. Jeżeli bowiem
integracja sensoryczna, czyli
w największym skrócie właści
wa „interpretacja" bodźców,
jest zaburzona u dziecka,to nie
tylko zaobserwujemy wycofa
nie, apatięczy brak koncentra
cji, alemoże to również rzuto
wać na dalsze funkcjonowanie
i nieprawidłowy odbiór ota
czającej rzeczywistości. Tera
peuta na podstawie wywiadu
medycznego ibadań, zleci dal
szą diagnostykę. Jeżeli zosta
nie stwierdzone zaburzenie in
tegracji sensorycznej, specjali
sta za pomocą odpowiednich
ćwiczeń w taki sposób będzie
stymulował zmysły dziecka,
aby jednocześnie leczyć, jak
i zapewnić zabawę podczas
przebywania w gabinecie. Pra
ca oczywiście niekończy się
na wizycie specjalisty.Bardzo
istotna jest tutaj rola rodziców,
którzy część ćwiczeń powinni
wykonywać ze swoimi pocie
chami w domu. Tylko regu
larność może przynieść rezul
taty - pierwsze efekty jesteśmy
w stanie zaobserwować już
po dwóch miesiącach.Terapia
może trwać około roku, a pra
ca specjalisty (1-2 w tygod
niu) oraz rodziców z pewnoś
cią przyniesie oczekiwane re
zultaty - kończy Paulina Miko
łajczyk.

Dziecko
Dhęotrwałe iutrzymujące się
zaburzenia z koncentracją mo
gą oznaczać problemy zdro
wotne. W jakisposób możemy
wówczas pomócnaszym dzie
ciom? Odpowiada PaulinaMi
kołajczyk, psychologz Centrum
Medycznego Damiana.

P

owrót do szkoły,

B co za tym idzie,

Jak nauczyć
dziecko
koncentracji

Rodzice powinni pamiętać, że dzieci potrzebują czasu
na powrót do szkolnej rzeczywistości

ponowne wyrobie
nie w sobie odpo
wiednich nawyków
i koncentracji, cza
sami może być długim proce
sem. Niezwykle istotna jest ro
la rodziców, którzy powinni
wspierać swojedziecko i po
móc mu w adaptacji do szkoły,
a jednocześnie nie wywierać
na nich dodatkowej presji.
- Jako rodzicepowinni
śmy pamiętać, że nasze dzieci
potrzebują czasu na powrót
do szkolnej rzeczywistości.
Nowy rok szkolny nie oznacza,
że najmłodsi mają od l wrześ
nia skupiać się wyłącznie na
nauce. Pozwólmy im wypo
czywać i motywujmy je do rze
czywistego, a nie tylko pozor
nego odpoczynku. Jak to zro
bić? Przede wszystkim powin
ny być oneaktywne fizycznie,
zwłaszcza po wielu godzinach
spędzonych w szkolnej ławce,
przy nauce czy odrabianiu prac
domowych. Aby dzieci chęt
niej się ruszały, możemy np.

(oprać) Anna Czerny-Marecka
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Kuihvmmwhvmm
Absorpcja magnezu
Ten ważny proces jest uzależniony
od wielu czynników
Magnez zjedzenia wchłania
się jedynie w30-50 procen
tach, co wynika z faktu, że
w większości produktów jest
związany w niestrawnekom
pleksy przez chelatujące
związki z błonnika, nazywane
fitynianami. Gdy zawartość
magnezu w jedzeniu jest ni
ska, organizm może przys
woić nawet 80 proc.dostar
czonych dawek. Absorpcja
tego składnika jest też jednak
uzależniona od wielu innych
czynników:
Obróbka ziaren i nasion częściowe uwolnienie mag
nezu jest możliwe dzięki od
powiedniej obróbce ziarna.
Wapń - na to, ile magnezu
pozyskamy z jedzenia,
wpływa zawartość składni
ków mineralnych w całym
całego posiłku. Jego przyswajalność maleje w obec
ności wapnia, ale podawa
nego w dość pokaźnych iloś
ciach. Jednak ilości obecne
normalnie w jedzeniu nie po
winny mieć wpływu na tę
ilość - w przeciwieństwie
do suplementów diety

z wapniem, które zawierają
jego skoncentrowane dawki
składników.
Białko - spożycie białka zwięk
sza wchłanianie magnezu,np.
dawka 145-200 g białka dzien
nie podnosi jego absorpcję
z 32 do 40 proc. Inneskładniki
- do wchłaniania magnezu or
ganizm potrzebuje wit. B6,
wit. Ci cynku. Korzystny
wpływ na przyswajaniemag
nezu mają związki odżywia
jące zbawienną mikroflorę je
litową
Szczawiany - magnez może
być wiązany nietylko przez
fityniany z błonnika, ale też
przez szczawiany zawarte
w szpinaku, szczawiu, rabar
barze, kaszy gryczanej, botwinie czy kakao.
Woda - magnez łatwo wypłu
kuje się z produktów podczas
ich gotowania w dużej ilości
wody. By ograniczyć to nie
korzystne zjawisko, najlepiej
ograniczyć jej dodatek do mi
nimum lub zastosować inne
metody obróbki kulinarnej,
np. gotowanie na parze albo
pieczenie, (PG)

Co kryje się w jedzeniu? Sprawdź,
w jakich produktach znajdziesz
magnez, potas, wapń i żelazo
Produkty onajwiększej zawar
tości magnezu to przede
wszystkim orzechy,pestki
i inne nasiona oleiste, nieoczyszczone ziarna zbóżoraz
nasiona roślin strączkowych.
Pewne ilości znajdują się
w wybranych warzywach
i owocach, jak również w pro
duktach zwierzęcych. Są to
na przykład (zawartość pier
wiastka w100 g): siemię ko
nopne łuskane - 700mg,
otręby pszenne - 611mg, po
midory suszone -194 mg, ka
wior - 300 mg,kakao - 420
mg, nasiona słonecznika 325
mg.
Niedobór magnezu czę
sto idzie w parze z zaburze
niami równowagi innych
elektrolitów, m.in. potasu.
Na szczęście wiele produk
tów bogatych w magnez jest
też dobrym źródłem potasu.
Są to na przykład (zawartość
pierwiastka w 100 g): pomi
dory suszone - 3427 mg, mą
ka sojowa - 2384 mg, pasta
drożdżowa - 2100 mg, kakao
1927 mg.
Przy niedoborze magne
zu czasami brakuje również
wapnia. Ponieważ składniki

te konkurują ze sobą na eta
pie wchłaniania, zbyt wyso
kie spożycie jednego z nich
wpływa na zmniejszenie
przyswajania tego drugiego.
Dlatego zamiast sięgać
po suplementy diety,
zwłaszcza zawierające tylko
jeden z tych składników, le
piej wybierać na co dzień
produkty bogate w magnez,
które są też jednocześnie bo
gate w wapń. Są to na przy
kład (zawartość pierwiastka
w 100 g): parmezan -1253
mg, ser kozi twardy - 895
mg, sezam - 9#9 mg.
Większość z nas ma du
ży niedobór magnezu, nato
miast deficyt żelaza często
dotyka kobiety czy osoby
stosujące niezbilansowane
pod tym względem diety
wegańskie oraz wegetariań
skie. W sytuacji, gdy trzeba
podnieść w diecie zawartość
obu składników, polecamy
produkty najbardziej bogate
w magnez i żelazo. Są to
na przykład (zawartość pier
wiastka w 100 g): pasta seza
mowa -19,20 mg, sezam 14,55 mg, - kawior 11,88 mg,
otręby pszenne 10,57 mg.

Głos Dziennik Pomorza

Sobota-niedziela, 21-22.09.2019

Nerwowy i przemęczony?

Sięgnij po produkty bogate
w magnez
Najlepsze produkty bogate w magnez. Sprawdź, co wybierać i jak sprawić,
by magnez w jedzeniu był jak najlepiej przyswajalny
JSauka

Anna Rokicka-Żuk
redakcja@polskatimes.pl

Problemy z koncentracją, na
pięte mięśnie, rozdrażnienie
- objawy niedoboru magnezu
znamy wszyscy z reklam su
plementów diety. By jednak
wzmocnić organizm w walce
ze skutkami stresu, zamiast
po tabletki lepiej jest sięgać
po produkty bogate w mag
nez. Podpowiadamy,co jeść
i z czym.by magnez w jedze
niu lepiej się wchłaniał.
Ważny, alejestgo za mało

Niedobór magnezu jest pow
szechny - niektóre dane mó
wią o tym,że ma go nawet 60
proc. społeczeństwa. W Polsce
dostarczamy sobie z dietą naj
wyżej ok.80 proc.niezbęd
nych dawek, nierzadko też
wchłaniamy tylko część tej
ilości. Kobiety spożywają prze
ważnie 250 mg,a mężczyźni
350 mg,podczas gdy zalecane
dzienne dawki wynoszą odpo
wiednio 320 mgi 420mg.
Tymczasem pierwiastek
ten pełni niezmiernie ważne
funkcje w organizmie, bo re
guluje napięcie mięśniowe,
przewodnictwo impulsów
nerwowych, przepuszczal
ność błon komórkowych
i ciśnienie osmotyczne krwi.
Pełni rolę aktywatora co naj
mniej 300 reakcji enzyma-

Najlepsze produkty bogate w magnez - orzechy i nasiona strączkowe

ZA MAłO MAGNEZU

tycznych, m.in. w przemia
nach białek, węglowodanów
i tłuszczów czy produkcji
energii.
Około 60 proc. zgroma
dzonego w organizmie mag
nezu występuje w kościach,
ok. 20 proc. znajduje się
w mięśniach szkieletowych,
a pozostałe 20 proc. w innych
tkankach, głównie układu
nerwowego, wątrobie, ner
kach czy układzie trawienia.
Dla tych układów i narządów
magnez ma kluczowe znacze
nie.

NIEDOBÓR MAGNEZU
JEST POWSZECHNY

Niedobór magnezu - objawy
i przyczyny

Kobiety spożywają
przeważnie 250 mg,
a mężczyźni 350 mg,
podczas gdy zalecane
dzienne dawki wynoszą
odpowiednio 320 mg
i 420 mg. Około 60 proc.
zgromadzonego
w organizmie magnezu
występuje w kościach, ok.
20 proc. znajduje się
w mięśniach
szkieletowych, a pozostałe
20 proc. w innych
tkankach, głównie układu
nerwowego, wątrobie,
nerkach czy układzie
trawienia.

Objawy niedoboru magnezu
to zmęczenie, zaburzenia kon
centrat, rozdrażnienie, bóle
i zawroty głowy, większa
skłonność domigren, utrata
apetytu, zaburzenia trawienia
i nastroju, problemy ze snem,
nocne pocenie się ispadek od
porności. Inne to zaburzenia
pracy serca,skurcze łydek,
drżenie mięśni,drętwienie
i mrowienie kończyn, zespół
niespokojnych nóg i zespół na
pięcia przedmiesiączkowego.
U osób z niedoborami mag
nezu możeczęściej rozwijać
się nadciśnienie,stan zapalny,
insulinooporność, jak również
miażdżyca i kamica nerkowa.
Objawy zewnętrzne to wypa

danie włosów i łamliwość pa
znokci, a ponadto próchnica
i nasilona kruchośćkości.
Zwiększone zapotrze
bowanie na magnez ma
związek z nieprawidłową
dietą, ubogą w produkty ro
ślinne, a obfitującą w te
wysokoprzetworzone
i zwierzęce. Niekorzystne są
też niezbilansowane diety
niskokaloryczne, te z nad
mierną ilością tłuszczu oraz
zbyt dużymi dawkami błon
nika (zwłaszcza z dodatków
takich jak otręby). Niedobo
rom magnezu sprzyja stres,
nadmiar kawy i alkoholu,
zbyt intensywny wysiłek fi
zyczny, stosowanie doust
nej antykoncepcji i niektó
rych leków, m.in. moczo
pędnych, nasercowych.
Zbyt mała podaż może też
wynikać ze stanów zapal
nych jelit i zaburzeń trawie
nia i wchłaniania. Nasilone
wydalanie tego pierwiastka,
które prowadzi do jego
strat, występuje też w kwa
sicy ketonowej, nadczyn
ności przytarczyc i prze
dawkowaniu witaminy D.
W przeciwieństwie
do stanów niedoborowych,
nadmiar magnezu występuje
rzadko, najczęściej na skutek
podania dożylnego, ew. prze
dawkowania suplementów

diety. Sprzyjać temu może nie
wydolność nerek,niedoczyn
ność tarczycy, niektóre choro
by autoimmunologiczne ino
wotworowe. Przedawkowanie
magnezu objawia się spad
kiem biegunką, ciśnienia krwi
i spowolnieniem tętna,mogą
pojawić się też niewydolność
oddechowa i zaburzenia świa
domości.
Magnez w jedzeniu

Magnez w jedzeniu występuje
głównie w postaci związanej
w kompleksy. Mimo to jego
przyswajanie z produktów
spożywczych jest lepszeniż
z suplementów diety.Najwię
cej magnezu zawierają pro
dukty roślinne, zwłaszcza zie
lone, ponieważ składnik ten
wchodzi w skład barwnika
chlorofilu. W magnez obfitują
też wszelkie nasiona i ziarna.
Zawarty jest ponadto w twar
dej wodzie, która może zawie
rać nawet ok. 30 mg tego pier
wiastka w100 ml (dostępne są
też filtry do wody kranowej,
które wzbogacają ją w magnez
do wspomnianego poziomu).
Przystępnym jego źródłem
jest wysokozmineralizowana
woda mineralna o zawartości
wapnia do magnezu w pro
porcji 2:1, która umożliwia op
tymalne wchłanianie mag
nezu.
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Cukrzyca ciażowa. Jak
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sobie z nią radzić, żeby
pomóc sobie i dziecku
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Oprać. Anna Czerny-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Cukrzyca ciążowa to choroba
dotycząca około 4-7% kobiet
w ciąży. Jest to jednostka cho
robowa, naktórą najczęściej
zapadają przyszłe mamy. Ze
względu na szerszy dostęp
do diagnostyki,rozpoznawa
na jest ona u kobiet znacznie
częściej niż kiedyś.Nieleczona
cukrzyca ciążowa może stwa
rzać zagrożenie zarówno dla
mamy jak idla rozwijającego
się płodu. Jak rozpoznać cuk
rzycę ciążową. jakją leczyć,
opisuje położna Alina
Jedlińska -ambasadorka
kampanii „Położna na medal".

Z badań istatystyk wynika, że
obecnie na cukrzycę choruje
ponad 5% kobiet ciężarnych,
jednak z roku narokliczba za
chorowań wzrasta.
- Wystąpienie cukrzycy
ciążowej zazwyczaj jest zwią
zane ze stylem życia, z odży
wianiem, a najczęściej z za
burzeniami gospodarki hor
monalnej organizmu, z nad
wagą, otyłością oraz z nadciś
nieniem tętniczym. Cukrzyca
najczęściej mija po porodzie,
ale, niestety, zwiększa ryzyko
wystąpienia jej w kolejnych
WARTO
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OBJAWY CUKRZYCY
CIĄŻOWEJ

Możemy do nich zaliczyć:
bardzo silne pragnienie,
częste oddawanie moczu,
zmęczenie, mdłości,
zawroty głowy, częste
infekcje pęcherza
moczowego i pochwy,
zapalenia i wykwity skórne
oraz zaburzenia widzenia.
Wystąpienie cukrzycy
ciążowej zazwyczaj jest
związane z odżywianiem,
a najczęściej z zaburzenia
mi gospodarki hormonalnej
organizmu, z nadwagą,
otyłością oraz z nadciśnie
niem tętniczym. Cukrzyca
najczęściej mija po
porodzie, ale rośnie
wtedy ryzyko wystąpienia
jej w kolejnych ciążach.

V*

W ciąży pilnowanie poziomu glukozy we krwi jest bardzo ważne

ciążach - informuje Alina
Jedlińska, laureatka ogólno
polskiego konkursu „Położna
na medal".
Jak wykryć cukrzycę
u ciężarnej

Aby wykryć cukrzycę w ciąży,
przeprowadza się kilkukrotnie
badanie na poziom glukozy
we krwi.
- Wykonywane jest ono
po pobraniu próbki z krwi
żylnej i pierwszy poziom
oznacza się w pierwszym try
mestrze ciąży, następny po
ziom oznaczany jest w dru
gim trymestrze ciąży, między
24. a 28. tygodniem ciąży
wraz z testem obciążenia glu
kozy - opisuje położna. - Wte
dy pacjentka wypija najczęś
ciej glukozę w dawce 75 gra
mów, w postaci rozpuszczo
nego proszku w wodzie. Ba
danie z testem obciążenia
glukozy wykonuje się pobie
rając trzykrotnie krew: na
czczo lub po lekkim posiłku,
po godzinie oraz po dwóch
godzinach od momentu wy
picia glukozy.
Przed tym badaniem pacjentka nie musi być na czczo,
może zgłosić się do przychod
ni o dowolnej porze(bez zna
czenia jest godzina ostatniego
posiłku). Prawidłowy poziom
glukozy nie powinien prze
kraczać I40mg/dl. Jeżeli uzy
skane wyniki są powyżej do

puszczalnej normy, stwierdza
się cukrzycę ciążową, która
wymaga dalszego leczenia
pod okiem ginekologa oraz
diabetologa.

w jakim się znajduje. Najczęś
ciej zaleca się spacery czy
pływanie.
Powikłania przy nieleczonej
cukrzycy ciążowej

Rozpoznana cukrzyca w ciąży
musi być natychmiast le
W przypadku przekroczenia
czona. Tejchoroby nie wolno
norm pacjentka jest kiero
lekceważyć, gdyż jest bardzo
wana przez swojego gineko
groźna zarówno dla matki, jak
loga do poradni diabetologicz- i dla nienarodzonego dziecka.
nej. Leczeniecukrzycy ciążo
- Może spowodować
wej wymaga najczęściej odpo przedwczesny poród, niedoj
wiednio zbilansowanej diety,
rzałość niektórych narządów
która polega naodstawieniu
u dziecka oraz przedłużający
białego pieczywa, słodyczy,
się poród spowodowany
cukru, tłustegomięsa, wino
makrosomią płodu - mówi
gron oraz tłustegonabiału. Po położna. Najgroźniejszym
siłki powinny obfitować w su jednak powikłaniem jest ry
zyko wewnątrzmacicznego
rowe warzywa takie jak: sa
łata, ogórek, cykoria, szpinak. obumarcia płodu. Jeśli kobie
Bardzo ważna jest również
ta ciężarna z rozpoznaną cuk
częstotliwość posiłków i ich
rzycą będzie przestrzegała
odpowiednio zbilansowanej
ilość. Najlepiej jeśli pacjentka
będzie spożywała6 posiłków: diety, to uchroni ją to przed
3 głównei 3 przekąskiprzygo zażywaniem leków regulują
cych poziom glukozy we
towane według wytycznych
krwi. Jeśli pacjentka zlekce
dietetyka.
- W tym okresie powinna waży dietę lub jej wynik jest
bardzo wysoki, musi poda
pozostawać pod ścisłą kon
wać sobie insulinę po wcześ
trolą diabetologa, który to
niejszym badaniu poziomu
właśnie ułoży dietę odpo
wiednio zbilansowaną i dopa glukozy w warunkach domo
sowaną do jej potrzeb - mówi wych za pomocą glukometru.
Należy pamiętać o tym, że
Alina Jedlińska. -Pacjentka
my- kobiety dzisiejszych cza
dotknięta tą chorobą nie mo
sów - jesteśmy bardzo świa
że zapominać o aktywności
dome i świetnie sobie radzi
fizycznej, oczywiście odpo
my z tą „słodką" chorobą wiednio dopasowanej do
kończy Alina Jedlińska.
swoich możliwości i stanu,
Dieta iaktywność fizyczna
w ciąży cukrzycowej
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Trwa nabór szkół
Ruszyła XI edycja Akademii
Bezpiecznego Puchatka
Wystartowała XIedycja Akade
mii BezpiecznegoPuchatka,
największej ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnejna temat
bezpieczeństwa, skierowanej
do uczniówpierwszych klas
szkół podstawowych.Program
realizowany jest pod patrona
tem Komendanta Głównego
Policji oraz większości kurato
riów oświaty.Celem kampanii
jest edukacjanajmłodszych
w zakresiebezpiecznego funk
cjonowania wotaczającym ich
świecie - wdomu, wszkole,
na ulicy,a takżew Internecie.
Do tejpory w Akademii Bez
piecznego Puchatka wzięło
udział ponad2 mindzieci.
Każda szkoła, która zgło
si swój udział do Akademii
Bezpiecznego Puchatka,
otrzymuje bezpłatny pakiet
materiałów edukacyjnych,
opracowanych przez wykwa
lifikowanych metodyków, we
współpracy z Biurem Pre
wencji i Biurem Ruchu Dro
gowego Komendy Głównej
Policji. Pakiet edukacyjny
obejmuje: materiały meryto
ryczne dla nauczycieli wraz

ze scenariuszami lekcyjnymi,
pomoce dydaktyczne, mate
riały podsumowujące każdy
scenariusz, karty pracy dla
uczniów, prezentację infor
macyjną dla rodziców. Mate
riały zostały opracowane
w oparciu o techniki szybkie
go uczenia się, zapamiętywa
nia i wspomagania kreatyw
ności.
Udział w akademii jest
bezpłatny. Wystarczy, że dy
rektor szkoły lub nauczyciel
wypełni formularz zgłosze
niowy na stronie www.akademiapuchatka.pl. (MARA)

Korzystaj z darmowej profilaktyki
Badanie cytologicznejest proste,
szybkie i darmowe
Obecnie wPolsce działaspe
cjalny, przeznaczonydlakobiet
Program ProfilaktykiRaka
Szyjki Macicy,dzięki któremu
w państwowychporadniach gi
nekologicznych każdaPolka raz
na trzylatamoże wykonaćdar
mowe badaniecytologiczne
z szyjkimacicy. Jednakokazuje
się, żetylko17%Polek korzysta
z takiejopcji. Jestto jedenznajgorszych wyników w Europie.
Dla porównania - wFinlandii aż
80-90% kobiet wykonujeregu
larne, cykliczne badaniacytolo
giczne zszyjki macicy,co sku
tecznie chroni je przedrozwo
jem raka.
Specjalista położnictwa
i ginekologii Marta Mączka
mówi, co zyskujemy, wykonu
jąc regularne badania cytolo
giczne.
- Przeciwdziałamy rozwo
jowi zaawansowanego raka
szyjki macicy - wykrywamy
problem na początkowym eta
pie, w którym możemy zapo
biec rozwojowi nowotworu.
- Unikamy inwazyjnych
rozwiązań -leczymy ewentu
alną chorobę nowotworową
lub przednowotworową w po
czątkowym etapie, czyli w sta
dium, w którym leczenie jest
szybkie i proste, oraz w którym
absolutnie nie wymaga sięsto

sowania zaawansowanych
technik operacyjnych czy ra
dioterapii.
- Dbamy o jakość i kom
fort życia -zamiast obawiać się
choroby, dzięki regularnym ba
daniom - czujemy się pewnie
i bezpiecznie.
- Dajemy dobry przykład
naszej rodzinie, znajomym edukujemy i tym samym dba
my także o zdrowie naszych
najbliższych.
- Dajemysobie szansę
na długie i szczęśliwe życiemamy możliwość realizacji
swoich pasji i marze. Taką
szansę, dajemy także naszym
dzieciom.
Pobranie materiału do ba
dania cytologicznego jest szyb
kie i bezbolesne, (MARA)
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Jak się uczyć, by przechytrzyć
specyficzne trudności

Magdalena Baranowska-Szczepań-

WARTO WIEDZIEĆ

ska

IM WCZEŚNIEJ.
TYM LEPIEJ

m.baranowska@glos.com

Wśród dzieci ze szkół podsta
wowych (klasy l-VI) mających
trudności w nauce szkolnej
aż70-90 procent stanowią
dzieci ze specyficznymi trud
nościami w nauce pisania
iczytania przy jednocześnie
prawidłowym poziomie umy
słowym. Najczęstsze z zabu
rzeń to dysleksja. dysgrafia
i zaburzona lateralizacja mogą objawiać się na różne
sposoby w zależności
od stopnia trudności i wieku
dziecka.

aburzenia te wpły
wają negatywnie
na naukę nie tylko
języka polskiego
i matematyki, ale
również historii,
geografii, techniki, muzyki
i - w szczególności - języków
obcych na wszystkich eta
pach edukacji.
Nawet sto razy przepisane
słowo nie do końca pomoże

Trudnościom w pisaniu i czy
taniu zawsze towarzyszą lżej
sze lub głębsze zaburzenia
emocjonalne, obniżenie po
czucia własnej wartości, nie
chęć do szkoły itp. Odpo
wiednie zajęcia terapeu
tyczne spowodują poprawę
i mogą znacząco zmniejszyć
specyficzne trudności w pisa
niu i czytaniu. Ale uwaga!
W sytuacji sprawdzianu lub
egzaminu z powodu dużego
napięcia emocjonalnego
i wysokiej motywacji liczba
błędów z reguły gwałtownie
rośnie, niezależnie od pozy
tywnych efektów trwającej
wiele miesięcy terapii. Zrozu
mienie problemu przez nau
czycieli i ich odpowiednie
przygotowanie ma znaczący
wpływ dla procesu terapeu
tycznego i rozwoju emocjo
nalnego dzieci.
Według Bożeny Jani
szewskiej - psychologa o ponadpięćdziesięcioletnim do
świadczeniu w pracy z dzieć
mi, autorki wielu publikacji
z zakresu zaburzeń rozwojo
wych i edukacyjnych u dzie
ci dla nauczycieli i terapeu
tów - najczęściej popełniane
błędy wychowawczo-dydaktyczne polegają na tym, że
dzieciom każe się: wielo

Kreatywne metody nauki bywają kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wielogodzinne siedzenie przy książkach nie zawsze się sprawdza

krotnie przepisywać i długo
pisać po to „by wyćwiczyć
rękę". - U dysgrafików to
tak, jakby osobie z krótszą
nogą polecano dużo chodzić,
bo wtedy będzie chodzić do
brze - wyjaśnia Bożena Jani
szewska.
Jej zdaniem nie spraw
dzają się także i te metody
polegające na tym, by prze
pisywać po 100 razy słowa
lub co dzień pisać dyktanda
po to, by uniknąć błędów
u dyslektyków. Bo osoba niewidząca kolorów nie nauczy
się rozpoznawać barw, na
wet jak będziemy jej przez
rok pokazywać kolorowe
karty.
- W szkoleniach dla pe
dagogów należy podkreślać
to, żeby, oceniając, skupiali
się na treści merytorycznej
prac uczniów, a nie na este
tyce pisma - podkreśla ekspertka.
Modne gadżety mogą pomóc
dzieciom w nauce

Dzieci o specjalnych potrze
bach edukacyjnych napoty
kają również na problemy,
ucząc się języka. Mają trud

ności między innymi w: pisa
niu wyrazów, naucesłówek
i zwrotów (obniżona pamięć
słuchowa utrudnia naukę),
stosowaniu innego znaczenia
liter niż w języku polskim,
czytaniu (na przykład wana
lizie i synteziegłoskowej oraz
sylabowej wyrazów, rozu
mieniu tekstu i poleceń,
szczególnie w języku obcym),
co powoduje szybko narasta
jące zmęczenie.
- Uczniowie o dobrym
słuchu muzycznym zazwy
czaj prawidłowo mówią w ję
zyku angielskim, oddając
melodykę języka, akcent, ale
mają problemy z czytaniem
i zapisem, dlatego należy
różnicować wymagania wo
bec nich i stosować motywa
cję pozytywną - podkreśla
Anna Grzegory, właścicielka
Poradni Psychologiczno-Pe
dagogicznej Logofigle, logo
peda i terapeutka dysleksji. W pracy terapeutycznej wy
korzystuję wiele autorskich
metod i pomocy dydaktycz
nych, wdrażam nowoczesne
technologie, a także krea
tywne metody nauki,
zwłaszcza gry - kontynuuje

Uczyć się można także,grając
i dodaje, że często jako na
rzędzia wykorzystuje ulubio w piłkę, a nie siedząc w ławce
Polsko-Amerykańska Funda
ne i modne wśród dzieci ga
cja Wolności w 2000 r.stwo
dżety, np. spinnery.
Przygotowano specjalną
rzyła Program English
kartę pracy, na której zamiesz Teaching wspierający nauczy
czono popularne symbole Bo cieli języka angielsidego
na wsiach i w małych mia
żego Narodzenia. Uczniowie
stach. Eksperci współpracują
kręcą spinnerem, po jego za
trzymaniu trzy ramiona wska z fundacją w zakresie kształ
zują obrazki, które uczeń mu cenia nauczycieli biorących
udział w programie.
si poprawnie wypowiedzieć.
- Kreatywne metody
Można także zaznaczyćtylko
jedno ramię, wtedy uczeń bę nauki dla uczniów oznacza
ją najczęściej naukę przez
dzie losował tylko po jednym
zabawę i doświadczenie - są
symbolu. Dodatkowo uczeń
0 wiele bardziej angażujące
proszony jest o odmianę rze
czowników przez przypadki,
1 aktywizujące, lepiej moty
wują, ułatwiają zapamięty
albo wskazanie słowa w licz
bie mnogiej. Językowcy mogą wanie, a przy okazji spra
prosić o wskazanie wylosowa wiają przyjemność. Są sku
teczne i podnoszą efektyw
nego symbolu w danym języ
ku, przy okazji utrwalając
ność zarówno nauki, jak
i terapii - wyjaśnia Magda
słownictwo. Taka plansza to
lena Drzewiecka, nauczy
pomoc dydaktyczna podczas
cielka, egzaminatorka ETS
zajęć logopedycznych lub re
walidacyjnych, podczas któ
global, pasjonatka, realizu
rych korygowane są wady wy jąca oryginalne projekty,
mowy.
angażując całą społeczność
Innym zastosowaniem
włącznie z wójtem. Jej ucz
spinnera może być doskona niowie osiągają bardzo do
bre wyniki: średnia klasy „
lenie umiejętności dodawa
nia, odejmowania, mnożenia językowej" z egzaminu
gimnazjalnego to 99% poi dzielenia liczb.

W rodzinach
dwujęzycznych z reguły
rodzice nie zastanawiają
się, czy dzieci dadzą radę
opanować dwa języki.
Gdy ojciec i matka mówią
do dziecka w swoim
ojczystym języku, ich
dzieci czasem zaczynają
mówić nieco później niż
ich rówieśnicy, ale za to
w dwóch językach.
W Szwajcarii, w krajach
Beneluksu dzieci
rozpoczynają naukę
języka obcego bardzo
wcześnie. W Szwajcarii są
to nawet trzy języki,
pierwszy w zależności
od kantonu, drugi to
niemiecki, francuski lub
włoski czyli język innego
kantonu oraz angielski
jako język, którym
posługuje się cały świat.
W krajach anglosaskich
dzieci rozpoczynają
ogólną edukację w wieku
pięciu lat.
W Belgii dzieci idą
do szkoły w wieku trzech
i pół lat. Jest jeden
warunek, który musi być
spełniony, mianowicie
dzieci uczą się poprzez
zabawę, dotyczy to nie
tylko nauki języka
obcego.

ziom podstawowy i 94%
poziom rozszerzony (
w Polsce około 60% oraz

40%).

Nauczycielka podpo
wiada, by w pracy z ucznia
mi stosować gry słowne,
planszowe, ćwiczenia rucho
we (łatwiej i weselej jest za
pamiętać słówka, grając
w piłkę, niż siedząc w ław
ce), a także - również z wy
korzystaniem komputera czy
smartfona - quizy, zadania
z kodowania, rebusy, krzy
żówki, filmiki, prezentacje
czy wirtualne wycieczki. Jeśli są one ukierunkowane
na naukę języków obcych, to
umożliwiają trening wszyst
kich czterech sprawności
jednocześnie, czyli mówie
nia, czytania, pisania
oraz słuchania.
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JabBca

Hanna Wieczorek
hanna.wieczorek@gazeta.wroc.pl

J

abłka, najpopular
niejsze chyba owoce
na świecie, są sym
bolem zdrowia, ży
cia, urodzaju, płod
ności, miłości, je
siennych żniw, ale też wiosny,
dostatku, długowieczności
i nieśmiertelności. Wiąże się
też z nimi sporo legend i aneg
dot. Przecież sam Isaac New
ton miał odkryć prawo pow
szechnego ciążenia rozmyśla
jąc w sadzie, w którym jabłko
spadło mu na głowę,a „Wiel
kie Jabłko" (Big Apple)to nic
innego, jak potoczna nazwa
Nowego Jorku. Na dodatek
jabłka nadają się także do wró
żenia. W katarzynki pan
ny rzucały skórkę jabłka obra
ną w jak najdłuższy pasek.
Skórka miała się ułożyć w ini
cjał przyszłego męża. Tyle cie
kawostek, teraz przepisy.Za
czynamy od przetworów z ja
błek.
Zaczynamy od musu z jabłek.
Większość przepisównakazuje
dodawania domusu cukru,
szczególnie jeśli mamy prze
chowywać go w słoikach,a nie
mrozić. Ja dosładzam mus
tylko wtedy,kiedy jabłka są
bardzo kwaśne.W przepisie
podaję składniki z uwzględnie
niem cukru,a Państwosami
zdecydują, czy go użyć.
MUS Z JABŁEK
Składniki:
3kgjabłek
75gcukru (opcjonalnie)
sokzpołowy cytryny
woda

Zumytychi obranych jabłek
usuwamy gniazda nasienne,
tak przygotowane owoce kroi
my w kostkę.Do dużego
garnka wlewamy odrobinę
wody (około pół szklanki) z so
kiem z cytryny.Do wody do-

J

O JABŁKACH
MÓWI SIĘ,
ŻE SĄ
SYMBOLEM
ZDROWIA
Warto mieć w spiżarni kilka słoików
musu, galaretki iub dżemu z jabłek

dajemy połowę jabłeki du
simy na wolnym ogniu do mo
mentu, kiedy się rozpadną
(zwykle trwa to około 40-50
minut). Teraz dorzucamy
do garnka resztę jabłek idu
simy całość przez kwadrans.
Musimy uważać, ponieważ
jabłka „lubią"się przypalać, je
śli zaczną przywierać do dna,
podlewamy je wodą.Po kwa
dransie nasz mus przekła
damy do umytych i wyparzo
nych słoików, które mocnoza
kręcamy. Mus pasteryzujemy
20 minut w piekarniku roz
grzanym do130 stopniCelsju
sza.
PS
Jeśli chcemy mieć gotowy mus
do szarlotki, dogotujących się
jabłek możemy dodać cyna
mon.
GALARETKA Z JABŁEK
Składniki:
litr soku jabłkowego
750gcukru

Zaczynamy od przygotowania
soku. Myjemy jabłka w zimnej

wodzie, kroimyna ćwiartki
i wrzucamy do garnka(o ile
można kamiennego),nale
wamy wody, aby przykryła
jabłka i gotujemy je takdługo,
aż się zaczną rozpadać(roz
pływać). Wtedy całość
rozkłócamy mątewką,po czym
przelewamy napłótno zawie
szone nad garnkiem (ja uży
wam pieluchy tetrowej) i pozo
stawiamy nanoc,aby ściekł
wszystek płyn.Odmierzamy
sok i dodajemy cukier w pro
porcji 750g na litr soku, sta
wiamy naogień i wolno gotu
jemy. Galaretka jestgotowa,
kiedy soknabierze rubinowej
barwy izrobi siękleisty. Mo
żemy przeprowadzićpróbę wlewamy kroplęgalaretki
na zimny talerzyk (najlepiej
wyjęty z lodówki), kiedyza
stygnie pokrótkiej chwili,gala
retkę możnaprzekładać dowy
parzonych słoików.Galaretka
z kwaśnych jabłek ma piękny
rubinowy kolor,natomiast ta
przygotowana zrenet powinna
być żółta, zbrązowieje, jeśli bę
dziemy ją zbyt długo gotować.

Można dodać500g cukru na litr
soku, alewówczas
trzeba dłużęjjągotować.

Składniki:

kgjabłek
kg cukru
kilka gałązek mięty
cytryna

Jabłka obieramy,usuwamy
gniazda nasiennei kroimy
w drobną kostkęi skrapiamy
sokiem z cytryny. Miętę płu
czemy w zimnej wodziei obie
ramy listki.Przekładamyjabłka
do rondla idodajemy listki
mięty orazskórkę startą z jed
nej cytryny.Całość dusimy
na małymogniu pod przykry
ciem, aż jabłka staną się mięk
kie. Dodajemy cukier i dusimy
jeszcze 20 minutcały czas mie
szając. Gorącą masę przekła
damy dosłoików.
Zakręcamy i odstawiamy
do góry dnem wciepłe miej
sce. Po chwili odwracamy i pa
steryzujemy przez 20minut
w piekarniku rozgrzanym
dol30st. Celsjusza.

•• • -
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Kuchenne gadżety to nie tylko ozdobnik.
Niektóre przydadzą się każdemu, kto lubi
gotować i piec wspaniałe ciasta oraz torty
Kiedy zabieramy się dopiecze
nia, gotowanialub smażenia po
traw z jabłek, od razu myślimy
o wykrawaczach, które pozwa
lają nam bez problemu usunąć
gniazdo nasienne.Wykrawaczy
(zwanych czasem takżedrylownicami) na rynku jest bez liku.
Możemy znaleźć taki przyrząd
w cenie10 złotychlub 60. Nieco
innym urządzeniem jest^wykrawacz, którym nie tylko wyt
niemy gniazdo nasienne, ale

także pokroimy jabłko lub
gruszkę na cząstki(przykładowy
wykrawacz prezentujemy na
zdjęciu obok). W sprzedaży są
też specjalne obieraczki dojabłek
(nie korzystałam z nich, więc
trudno mi ocenić przydatność ta
kiego urządzenia) oraz zgrabne
nożyki doobierania jabłek.
W wielu przepisach, szcze
gólnie na musy jabłkowe, każą
nam mus podawać w „ramekinach". Proszę się nie denerwo

wać, ramekin tonic innego, jak
kokUka, czyli niewielkienaczy
nie z ceramiki lub szkła, w którym można zarównomrozić, jak
ipiec dania. Kokilkama tę zaletę,
że jest odporna nawysokie tem
peratury oraz szok termiczny.
Można więc odrazu po wyjęciu
z lodówki włożyć ją do rozgrza
nego piekarnika.W ramekinach
podajemy między innymi:
creme brulee, suflety, pot pie,
musy czy tymbaliki. (HAN)

Dzisiaj prezentujemy kilka przepisów dla wielbicieli ciast z jabłek. Obok
tradycyjnych szarfotek podamy przepisy m mniej znane jabłeczniki. Szczególnie po acam
crumbte, czyli jabłecznik pod kruszonką (tym razem z piernikiem)
Jabłecznik, któremu dodaje smaku
odrobina calvadosu

Jabłecznik z kruszonką
wzbogaconą piernikiem

Klasyczna szarlotka
pod kratką z ciasta

Jak twierdzi moja koleżanka,która piecze tenrewela
cyjny jabłecznik,jest to przepis na szarlotkę w stylu
romańskim.Smacznego!

Podobno cała sztuka pieczenia tegociasta polega
na tym,by foremkę zjabłecznikiem ustawić wysoko
w piekarniku,aby kruszonką była krucha. Smacznego!

Tą szarlotkę chyba wszyscy znają. Smacznego!

SMadraki:
2jabłka.80gclrobnegocii(ni.2łyżki brązowegocu
kru.150 ml młeka.2jąjka80gniesok)nego masła
i20gdo wysmarowania foremkido pieczenia.40g
tekkosotonego masła, 3 łyżkicałvadosu,150g mąki,
opakowanie proszkudo pieczenia,pół łyżeczki cy
namonu, cytryna

Składniki:
6 jabłek.80gczekołady,2cienkie kawałki(plastry)
piernika,150gmąki,150gbrązowego cukru,125g
masła, łyżeczka cynamonu, paczkacukru wan3iowego. sokzcytryny

1. Pokrojonew kostkęjabłka skrapiamy sokiemz cytry
ny, a następnierozpuszczamy na patelni30 gniesolonego masła ipodsmażamy na nimjabłka (3 minuty
z każdejstrony), dolewamycalvados idusimy przez
chwilę.
2. Do miski przesiewamy mąkęz proszkiem do pie
czenia, dodajemy cukier, mleko,jajka i dobrzemie
szamy trzepaczką. Roztapiamy pozostałe 50g ma
sła, dodajemy do ciasta imieszamy wszystkie skład
niki. Ciasto przelewamy do foremki wysmarowanej
masłem. Na wierzch kładziemy wcześniej przygoto
wane jabłka (nie wciskamy ich dociasta).
3. Foremkę wstawiamy do zimnego piekarnika ipie
czemy ciasto przez 35 minut w temperaturze200
stopni Celsjusza.
4. Solone ciasto mieszamy z cukrem i cynamo
nem, a następnie wykładamy na wierzch gorące
go jeszcze ciasta (zaraz po wyjęciu z piekarnika),
by roztopiło się i zostało wchłonięte przez nasz
jabłecznik.

1. Przesianą mąkę mieszamy zcukrem, dodajemy
miękkie małoi szybko zagniatamy. Dociasta dodaje
my pokruszone kawałkipiernika, całośćmieszamy
i tak przygotowane ciastoformujemy w wałek lub ku
lę. Ciastoodkładamy na godzinędo lodówki.
2L Z obranych jabłek usuwamy gniazda nasienne
i kroimyje w kostkę. Wrzucamy do miski, posypuje
my cynamonem, cukrem waniliowymi skrapiamy
sokiem z cytryny. Czekoladękroimy w kostkę.
3. Rozgrzewamy piekarnik do 210 st.Celsjusza. Jab
łka układamy w naczyniu żaroodpornym i posypu
jemy kawałkami czekolady, a następnie posypuje
my kruszonką (najłatwiej zetrzeć ją na tarce o gru
bych oczkach).
4. Jabłecznik pieczemy półgodziny, pamiętając,by
naczynie żaroodporne umieścić wysoko w piekarni
ku, dzięki temukruszonką będzie naprawdę kru
cha.

SMadraki:
Na ciasto:250gmąki pszennej.150gmasta lub mar
garyny, 80g cukrupudru, 2 żółtka,szczypta sofi
Na nadzienie: kgkwaskowatydi jabłek, łyżeczka
cynamonu, 1-2 łyżki cukru garść rodzynek,opako
wanie galaretki wproszku o smakucytrynowym
(aby zągęśćć masęjabłkową), szczyptasoli
Ponadto: 2-3łyżki tartejbułki,jajko, tłuszczimąka
do wysmarowania tortownicy,2-3łyżkicukru pudru
1Mąkę mieszamy zcukrem pudremi szczyptą soli,
dodajemy pokrojoną w kostkę margarynęlub masło
oraz żółtka,szybko zagniatamy ciasto.Formujemy
z ciasta kulei odkładamy na 2godziny do lodówki.
Z Z obranych jabłekusuwamy gniazda nasienne,kroi
my w kostkęi dusimy z małą ilością wody, ażsię roz
padną, terazdodajemy cynamon,namoczone ro
dzynki, cukierdo smaku,galaretkę w proszku.Całość
dobrze mieszamy.
3. Tortownicęsmarujemy tłuszczemioprószamy mą
ką. 2/3 przygotowanegoi schłodzonego ciasta wałkujemy
i wykładamy nimdnoi boki tortownicy.Ciasto nakłuwamy
widelcem ipieczemy 15-20 minw temp.180 st.C (ciasto
powinno byćtylko lekkopodpieczone). Resztęciasta wał
kujemy ikroimy w paseczkiszerokości około2 cm.
* Spód wyjmujemy zpiekarnika, posypujemytartą
bułką, wykładamy masą jabłkową.Na wierzchu układa
my kratkę zpasków z ciasta ismarujemy ją rozkłóconymjajkiem. Szarlotkępieczemy25-30 minut wtem
peraturze180 st.C. Po wyjęciuz piekarnika możemy
posypać cukrempudrem.

Tarta z jabłkami
na kruchym cieście
Tym razem ułatwimy sobie życie i skorzystamy

z gotowego, kruchego ciasta. Smacznego!

Składniki:
300g kruchego ciasta, 750gjabłek, 50 gmasła.
80 g drobnego cukru, pół łyżeczki cynamonu,
2 całe jajka, 50 g śmietany,50 g płatków migda
łów (opcjonalnie)
1. Rozgrzewamy piekarnik do 200 st. Celsjusza.
Jabłka obieramy, wycinamy gniazda nasienne
i kroimy na ćwiartki, a następnie na plasterki.
2. Na patelni rozgrzewamy masło i smażymy
na nim jabłka przez kilka chwil, a następnie doda
jemy 2 łyżki cukru z cynamonem.
3. Rozkładamy ciastowforemce dotarty, nakładamy
na niejabłka izapiekamy je20 minut w temperaturze
180 stopniCelsjusza.
4. Kiedy tartajest w piekarniku,przygotowujemy
krem: ubijamyjajka ze śmietaną icukrem, wyjmujemy
tartę, wylewamy na wierzchkrem (jeślichcemy, może
my tartę posypaćpłatkami migdałów)i zapiekamy jesz
cze10 minut wtemperaturze150 stopniCelsjusza.
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Czy istnieje
prawdziwie polskie
jabłko? Oczywiście!

Nasza jabłoń
domowa pochodzi
z Kaukazu

Nie zastanawiamy się
nad pochodzeniem jabłek.
Wielu z nas szuka antonówek (stara odmiana pocho
dząca z Rosji), inni zachwy
cają się lobo (odmiana otrzy
mana około 1900 r. w Kana
dzie) czy australijskimi
granny smith. Polskie jabło
nie to kosztela (pochodząca
prawdopodobnie z XVII
wieku), ligol (wyselekcjono
wana Instytucie Sadowni
ctwa i Kwiaciarstwa w Skier
niewicach) oraz delikates.

Jabłoń
domowa
4
należy do
§P"
• rodziny...
•'£_
różowa
tych! Tak,
tak, róże są krewniaczkami
jabłoni, podobnie jak jeżyny
i śliwy. Jabłoń domowa pow
stała z samoczynnego skrzy
żowania się dwóch dziko ros
nących odmian. Dzisiaj to
jedno z najpopularniejszych
drzew owocowych w naszej
strefie klimatycznej.
V*

Jabłka sa nie tylko smaczne,
ale także zdrowe. Podobno
chronią nas przed zawałem
Jak mówią Anglicy, zjedz
jedno jabłko dziennie, a lekarz
nie będzieci potrzebny. To
oczywiście przesada,ale fak
tycznie jabłka, dzięki dużej za
wartości błonnika, chronią
nas przed zaparciami i róż
nymi chorobami jelit. Warto
tutaj pamiętać, że najlepiej
jeść jabłko zeskórką, która za
wiera najwięcej flawonoidów.
Co więcej, właśnie pod skórką
gromadzi sięnajwięcej cennej

Na całym świecie
ludzie uwielbiają
jabłka

dla naszego
organizmu
witaminy C.
Błon
nik zawarty
w jabłkach
skutecznie
zmniejsza
wchłanianie cholesterolu,
a dzięki temu zapobiega
miażdżycy, a co za tym idzie
zawałom serca.
CHAN)

Rocznie
na świecie
produkuje
się około 80
min ton
jabłek!
Potentatem
są Chiny,
w 2017 r. wyprodukowano
tam ponad 41 ton tych owo
ców, drugim producentem są
Stany Zjednoczone (5 min
ton), trzecim Turcja (3 min
ton), a czwartym Polska
(ponad milion ton), (HAN)

Wszystkie potrawy łączy jedno -jabłka. Zapraszany na dar a z szarych renet antonawek
starkingów. Oprócz tego, że są sycące, smaku# wszystkim dzieciom dorosłym t barćzc dorosły
członkom naszej rodziny. Na pierwszy ogień idą racuchy?
Puszyste isłodkie
racuchy drożdżowe z jabłkami

Puszyste i słodkie
racuchy bez drożdży z jabłkami

GreenBowl.
czyli zielona miska zdrowia

Musjabłkowy
0 smaku miodowo-cynamonowym

Od zarania świata trwa dyskusja między zwolenni
kami racuchów z drożdżami i tych, którzy wolą ra
cuchy bez drożdży. Dzisiaj podaję przepis na droż
dżowe racuchy. Smacznego!

Racuchy bez drożdżyznacznie szybciejsię przygoto
wuje. Smacznego!

A teraz zielona miska zdrowia, a więc jabłko bez
obróbki termicznej. Smacznego!

Deser z jabłek, przy którym się nie napracujemy.
Smacznego!

Składnik
jajko
3łyżki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 szklanki mąki
szklanka mleka
duże jabłko
cukier puder
olęj do smażenia

Składniki:
3 dojrzałe banany
3 garście młodego szpinaku młodego
jabłko
mały jogurt naturalny

Składniki:
2 jabłka
2 łyżeczki miodu
2 łyżki śmietany
cynamon
10 gmasła

Składniki:
\
500g mąki pszennej
50 g świeżych drożdży
szczypta soli
3 łyżki drobnego cukru
jajko
1,5 szklanki mleka w temperaturze pokojowej
3-4 jabłka
olej do smażenia
1. Mąkę przesiewamy do dużego naczynia (pamię
tajmy, że ciasto powinno wyrosnąć), dodajemy
sól, mieszamy irobimy dołek na środku.
Wkruszamy do niego drożdże i zasypujemy je cu
krem, następnie zalewamy połową szklanki mleka
i odstawiamy na kwadrans w ciepłe miejsce. Kie
dy drożdże się „ruszą", dodajemy jajko, resztę
mleka, mieszamy ciasto i odstawiamy je na godzi
nę w ciepłe miejsce, aby wyrosło.
2. Jabłka obieramy, wykrawamy gniazda nasienne
i kroimy w kostkę. Kiedy ciasto wyrośnie, dodaje
my do niego jabłka, mieszamy ijeszcze raz odsta
wiamy na około 15 minut.
3. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i łyżką nakłada
my ciasto (pamiętając, by znalazł się w nim kawa
łek jabłka). Racuchy smażymy z obu stron na zło
ty kolor.
4. Racuchy podajemy posypane cukrem pudrem.

1Jabłko obieramy, usuwamygniazda nasienne
i kroimy w małą kostkę.
2. Do miski wbijamy jajko,dodajemy cukier iubija
my, aż powstania puszysta masa (nasze babcie mó
wiły na to kogel-mogel). Następnie dodajemy
na przemian mąkę wymieszaną z proszkiem dopie
czenia i mleko.Ubijamy do połączenia się składni
ków (ciasto na racuchy możemy ubijać mikserem).
Dodajemy jabłko imieszamy.
3. Na patelni rozgrzewamy olej iwkładamy łyżką
porcję ciasta (pamiętając, by znalazł się w nim ka
wałek jabłka), smażymy racuchy na wolnym ogniu
na rumiano z obu stron.
4. Klasycznie podajemy racuchy posypane cukrem
pudrem, moje dziecijednak uwielbiają racuchy po
lane słodkim sokiem.

1. Banany obieramy i kroimy na mniejsze kawałki,
z umytego jabłka wycinamy gniazdo nasienne
i kroimy na ćwiartki, szpinak myjemy i osuszamy.
2. Wszystkie składniki razem miksujemy na gładki
mus.
3. Mus dekorujemy ulubionymi dodatkami. Mo
żemy przed zmiksowaniem wyciąć z jabłka za po
mocą foremek do ciast kilka różnych kształtów
do dekoracji.
4. Tak skomponowana miska będzie świetnym
pomysłem na zdrowy podwieczorek dla całej ro
dziny lub przekąskę do pracy.
Przepis marki Eisberg

1. Obieramy jabłka, usuwamy gniazda nasienne
1 kroimy w kostkę, następnie podsmażamy
na maśle.
2. Gdy będą już złote, dodajemy miód i śmietanę
oraz doprawiamy cynamonem do smaku.
3. Dusimy jabłka jeszcze pięć minut i blendujemy
na mus.
4. Mus przekładamy do odpowiednich szklane
czek lub misek, studzimy dwie godziny i możemy
podawać.

rodzinny kuchnia
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Hanna Wieczorek
hanna.wieaorek@gazeta.wroc.pl

Tradycyjnie w polskiej kuchni
jabłka wykorzystywane są
do przygotowania pieczonej
kaczki, sałatek, szarlotki, ry
żu zapiekanego z jabłkami
i cynamonemoraz oczywiście
suszu wigilijnego, czyli kom
pot gotowany z suszonych
owoców.

m

moim dojj mu praw1 i 1
dziwy sma
li J \ | lec nie
, i
mógł się
obyć bez ja
błek. Pokrojone w kosteczkę,
podobnie jak cebula, czekały
na swoją kolejkę. Dla tych,któ
rzy nie boją się zjeść odrobiny
smalcu ze świeżym chlebem,
podaję przepis.
Składniki: kilogram dobrej
jakości słoniny wieprzowej
(bez skóry), 250 g podgardla
wieprzowego (można zastąpić
wędzonym boczkiem), średnia
cebula, twarde,najlepiej win
ne jabłko.
Wykonanie: jeśli na słoni
nie jest skóra, odcinamy ją.
Słoninę i podgardle lub wędzo
ny boczek kroimy w drobną
kostkę (możemy kupić słoninę
mieloną, wtedy niemusimy jej
kroić), wrzucamy na patelnię
z wysokim brzegiem i zaczyna
my wytapiać na średnim og
niu. Pomniej więcej 20 minu
tach mieszamy słoninę

i zmniejszamy ogień. Przygo
towujemy cebulę i jabłko.
Obraną cebulę kroimy w kost
kę, jabłko obieramy, usuwamy
gniazda nasienne i również
kroimy w kosteczkę.Po mniej
więcej godzinie dodajemy ce
bulę, smażymy jeszcze5-10
minut i dodajemy do smalcu
pokrojone jabłko. Smalec jest
gotowy po dziecięciu minu
tach. Teraz przepis na gęś du
szoną z jabłkami.
Składniki: pół sprawionej

gęsi (około dwóch kilogra
mów), łyżka gęsiegosmalcu,
kilogram jabłek (najlepiej re
net), średnia cebula, gałka
muszkatołowa, szczypta
sproszkowanego cynamonu,
sól, pieprz do smaku
Wykonanie: połówkę
sprawionej gęsi myjemy, osu
szamy, dzielimy na kawałki,
posypujemy solą, pieprzem
i gałką muszkatołową. Obraną
cebulę kroimy w kostkę.Ka
wałki gęsi razem z cebulą
podsmażamy na smalcu, pod
lewamy niewielką ilością wo
dy i dusimy na małym ogniu.
Z obranych jabłek wycinamy
gniazda nasienne i kroimy
na ćwiartki, kiedy mięso
zmięknie, dodajemy jabłka
i szczyptę cynamonu,chwilę
jeszcze dusimy. Gęś jest goto
wa, możemy ją podać na pół
misku, obłożoną ćwiartkami
jabłek. I jeszcze przepis
na kaczkę z jabłkami(tak samo

można przygotować gęś).
Składniki: kaczka lub gęś (o

wadze około 2 kilogramów), 4

Zapraszamy
na jabłka nie
tylko na słodko
Jabłka są składnikiem kompotów, sałatek,
dodatkiem do mięs isosów
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winne jabłka, pół łyżeczki ma
jeranku, łyżka soli, 40 g masła
Wykonanie: oczyszczoną
kaczkę starannie solimy
na godzinę przed pieczeniem,
roztartym na proszek maje
rankiem nacieramy kaczkę
od wewnątrz, nadziewamy
jabłkami (wkładamy tyle, ile
się da), na koniec kaczkę za
szywamy i układamy w brytfance grzbietem do dna, jeśli
jest niezbyt tłusta, smaruje
my z wierzchu masłem.
Wstawiamy do piekarnika na
grzanego do 200st. C.,
po kwadransie zmniejszamy

ogień do 180 st. i pieczemy

przez dwie godziny. Kwa
drans przed zakończeniem
pieczenia znowu podnosimy
temperaturę do 200 st., żeby
się ładnie zrumieniła. Z kroje
niem kaczki czekamy mniej
więcej kwadrans (dzięki te
mu kaczka pozostaje soczy
sta). Kaczkę podajemy na pół
misku obłożoną jabłkami.
I jeszcze sosy z dodatkiem ja
błek. Sos chrzanowy.
Składniki: 2 winne jabłka,
pełna łyżka tartegochrzanu,
pół cytryny, kostka cukru
wykonanie: ugotowane
jabłka (obrane,bez gniazd na
siennych) przecieramy przez
sito, mus zagotowujemy,do
dajemy cukier, chrzan,sok
z cytryny (można dodać łyżkę
rosołu). Na koniec chutneyzja-

błek

Sos chrzanowy.

Składniki: 4 jabłka, pół

Kaczka z jabłkami

szklanki cukru, łyżeczka zia
ren gorczycy i kminu rzym
skiego, łyżeczka mielonego
imbiru, półszklanki rodzynek,
sok z cytryny, duża cebula,
dwie łyżeczki soli, pół łyżeczki
chili, łyżka oleju
wykonanie: cebulę i obra
ne jabłka bez gniazd nasien
nych kroimy w kostkę.Na roz
grzany olej wrzucamy gorczy
cę i kmin, chwilę smażymy,
dodajemy cebulę iszklimy ją.
Teraz dodajemy jabłka, przy
prawy, cukier, sok z cytryny
i smażymy na małym ogniu
do czasu,aż powstanie gęsty

MAGIA JESIENNYCH
KOLORÓW

PORADY

Jesień to dobra pora na eksponowanie
niektórych pnączy, zwłaszcza takich
jak winobluszcz i dzikie wino
Zbliżająca się jesień to rów
nież dobra porana ekspono
wanie pnączy: winobluszczu
pięciofistkowego zwanego
dzikim winem albo winob
luszczu trójklapowego, który
oszołomi nas w październiku
odcieniami pomarańczy ipur
pury. Ten drugi gatunek, po
dobnie jak hortensja
dębolistna, cierpiod niskich
temperatur. Niebezpiecznesą
dla niego zwłaszcza wiosenne
przymrozki, toteż uprawa wi
nobluszczu trójklapowego to
w naszych warunkach loteria.
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Gdy wymarznie, zastępujemy
go więc zazwyczajdzikim wi
nem, którema jednak inną
wadę: jest bardzo ekspan
sywne i gdy już się na dobre
rozrośnie i zacznie wdrapy
wać na okoliczne drzewa - jest
trudne do poskromienia.
Warto też sobieprzypom
nieć oniełatwym do zdobycia,
lecz zdecydowanie najpiękniej
przebarwiającym się pnączu winorośli japońskiej o dużych
liściach, z których każdy malu
je się nieco inaczej,tworząc
mozaikę ciepłych kolorów,(AG)

SEZON NA WRZOSY

rod, war
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Andrzej Gębarowski

v

?

a.gebarowski@dziennik.lodz.pl

ust

łocą się nawłocie
i kwitną już wrzo
sy. Coraz więcej
oznak kieruje na
sze myśli ku tej
niezwykłej porze
pełnej cudownych kolorów,
która jest wprawdzie krótka,
ale ma swój wyrazisty urok.
Wielu z nas, znużonych coraz
bardziej przytłumioną zielenią
letnich miesięcy,nie możesię
wręcz doczekać nadchodzące
go przedstawienia w ogrodzie.

gmm

Dęby,graby iklony pięknie się
przebarwiają, zaś dwa pierwsze gatunki
pozbywają się liści dopiero na wiosnę
Myśląc oprzebarwiających się
roślinach, niezapominajmy
0 gatunkachrodzimych. Dwa
gatunki rodzimych drzew mają
tę szczególną cechę,że nie
tylko piękniesię przebarwiają,
ale teżnie śpieszą się zezrzuca
niem liści.Mamy na myśli dęby
1 graby, które zachowują zes
chnięte liście przezcałą zimę,
pozbywając się ich dopiero
na wiosnę.Stwarza tociekawe,
a niekiedyniepokojące wraże
nie (gdy liścieszeleszczą
nalekkim wietrze),akorzyść
praktyczna jest taka, żedrzewa
J/* h'

te można wykorzystywać
w charakterzeparawanów,
osłaniających wnętrze ogrodu.
Oprócz dębów rodzimych
sadzimy też niekiedy dęby
amerykańskie, oostro klapo
wanych liściach.Ich jesienna
przemiana jest bardziej efek
towna, bo ciemnopurpurowa.
Nie sposób też nie
wspomnieć o klonach. Klony
japońskie znane są z jesiennej
urody, lecz przecieżi rodzime
gatunki klonów stanowią o tej
porze pierwszoplanową ozdo
bę ogrodu.
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Zasada kontrastu, zasada
dopełnienia

Wracając dokonkretów:
można postawić na kontrasty,
zestawiając ze sobą rośliny
całkowicie odmienne,
na przykład krzew zimozielony z drzewem tracącym
na zimę liście -cisa o zwartej
sylwetce i ciemnozielonych
igłach z rozpierzchłą koroną
miłorzębu, który w paździer
niku urzeka kolorem starego
złota. Inny przykład cieka
wego kontrastu: pierzaste liś
cie sumaka octowca, mieniące

Wrzosy w donicach to
wdzięczna ozdoba
jesiennego balkonu lub
tarasu. Trzeba je tylko obficie
podlewać...

Wrzosy wymagają...

Trudne do powtórzenia

Planując ogrodowekompozy
cje, zestawieniaoparte nahar
monii lubkontraście, wartoza
tem uwzględnićsposób
przebarwiania siędrzew i krze
wów. Niejestto łatwe, ponie
waż większośćnajbardziej
efektownych kompozycji,po
kazywanych nafotografiach
jako udaneprzykłady zesta
wień, zachowujeswój efektco
najwyżej przezdwa, trzy tygod
nie, a wcześniejipóźniej może
wyglądać dość nieciekawie.
Zresztą narzuca siętu zupełnie
zasadnicza trudność,polega
jąca natym, żeo ile udanekom
pozycje kwietnedają się lepiej
czy gorzejpowtórzyć, o tyle
kompozycje z jesiennych liści
sąo wielebardziej zmienne,za
leżne od przebieguletniej po
gody, a nawetod właściwości
gleby. Przykładem grujecznik
chiński -drzewo, które
przebarwia sięw gamieroz
ciągniętej odbarwy żółtej,po
przez łososiową,aż popurpurę.
Im bardziejkwaśna gleba,tym
więcej jesttej ostatniej.
Słowem -trudno powtó
rzyć efekt,którym się wcześ
niej zachwyciliśmy, ale dodaje
to naszym wysiłkomnieo
dzownej dozy ulotnościi nie
spodzianki, którymi cechuje
się sztuka ogrodnicza.
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Kompozycje z jesiennych liści są zależne od przebiegu letniej
pogody, a nawet od właściwości gleby.Na zdjęciu ambrowiec

się ognistymi odcieniami,
przewisające nadniższym pię
trem szaroniebieskiego,rozło
żystego iglaka,np. odmiany
Bluecarpet.
Trudniejsze od kontrastu
jest wykorzystanie dopełnień
i harmonii kolorystycznych.
Jest to okazja, by błysnąć
głębszą wiedzą na temat je
siennej szaty, jaką przyoble
kają poszczególne gatunki,
ale można też zdać się
na przypadek, którym rządzi
się natura. Przykład: kompo
zycje z kilku ambrowców
amerykańskich,
klonów japońskich lub
grujeczników, z których każ
dy przywdziewa nieco inne
jesienne barwy, w zależności
od nasłonecznienia, gleby
i innych, trudno uchwytnych
czynników. Ogólnie rzecz
biorąc, drzewa jednego ga
tunku wyrosłe z nasion zaw
sze różnią się pomiędzy sobą
barwą liści, tworząc wspólnie
jesienną symfonię kolorów.
Krzewy ikrzewinki

Możemy też wykorzystać
efektowne jesienią krzewy
i krzewinki, jak hortensje
dębolistne i wrzosy.Zwłaszcza
na te pierwsze warto zwrócić
uwagę -ich duże, powcinane
liście stają się we wrześniu
ciemnobordowe, tworzącnie

zwykle dekoracyjne podszy
cie, utrzymującesię dopierw
szych przymrozków. Niestety,
hortensje dębolistnesą wraż
liwe namrozy.

... kwaśnej ziemi,o odczynie
w granicach pH 4,5-5. Zdarza
się, żepoczątkujący miłośnik
wrzosów posadzi jew innej
glebie iwtedy roślinka za
miera. Musimy zatem przygo
tować podłoże,którego głów
nym składnikiem będzie torf
(nieodkwaszony). Ponieważ
jednak sam torf jest mocno
przepuszczalny iszybko się
przesusza, należygo zmieszać
z ziemią ogrodniczą.Zwykle
na trzyczęści torfu przypada
jedna częśćziemi.
Wrzosy mają płytki sy
stem korzeniowy (ok.15 cm),
dlatego sadząc obok siebie
wiele roślin, najlepiej zapew
nić im 20-centymetrową war
stwę podłoża. Jeśli zależy
nam na jednolitym dywanie
z wrzosów, zaleca się posa
dzenie 10-15 roślin na metr
kwadratowy, w odległości 2030 cm od siebie.

WARTO WIEDZIEĆ

LISTA JESIENNYCH
PIĘKNOŚCI

Drzewa i krzewy,
polecane do jesiennego
ogrodu ze względu
na piękne
przebarwianie się liści:
ambrowiec amerykański,
dąb szkarłatny,
grujecznik chiński,
klon japoński (małe
drzewko),
klon palmowy (małe
drzewko lub krzew),
miłorząb dwuklapowy,
parocja perska
(rozłożysty krzew),
perukowiec podolski
(duży krzew),
sumak odurzający (duży
krzew lub małe
drzewko).
Spośród drzew
rodzimych: dęby, buki,
graby, a także wszystkie
klony, oprócz klonu
jesionolistnego i klonu
srebrzystego.

Kwitną zimowity

Zimowit jesienny to późno
kwitnąca roślinacebulowa,
która bardzoprzypomina zna
nego wszystkimkrokusa. Pod
stawową różnicę stanowi okres
kwitnienia, gdyż zimowit wy
puszcza swojekwiaty dopiero
wczesnąjesienią.
Zimowity możnasadzić
w ogródkachskalnych -jednak
szczególnie efektowniewyglą
dają posadzone wgrupach,
w trawielub wśródigiaków.
Wysmukłe kielichyich kwia
tów mogą miećbarwę różową,
czerwonawą, ciemnofioletową
lub białą,choć najczęściej spo
tykamy zimowity jasnofioletowe.
Zimowity wymagają gleb
świeżych lub wilgotnych,
gliniasto-piaszczystych, za
sobnych w składniki mine
ralne.
Jest toroślina silnietrująca,
o czymnależy pamiętać
przed jej posadzeniem - może
stanowić niebezpieczeństwo
dla dzieci,(AG)
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rodzinny zwierzęta

Jesienne spacery z psem. Odblaski
nie tylko dla ludzi, zwierzę też potrzebuje
bezpiecznych akcesoriów
Psy, szczególniete mniejsze,
w ciemnościachsą niemal nie
zauważalne, szczególnie dla
szybko jadących kierowców.
Warto więc zaopatrzyć czworo
noga wakcesoria spacerowe.
To typowe,używane przez
każdego właściciela psa
przedmioty, np.obroże.
Na zwykłe obrożenaklejone
są np. naszyte odblaskowe
paski, którepoprawiają wi
doczność wieczorem, nocą
i w mgliste dni.Do zwykle
używanej obroży można też
doczepić zwykłe zawieszki

odblaskowe. Zkolei osoby,
które dużo spacerują z psem
nocą, mogą zastanowićsię
nad kupnem chusty odblasko
wej. Są one wykonane są ze
specjalnej, odbijającejświatło
tkaniny, a dzięki ich dużej po
wierzchni, niesposób niedo
strzec psanawet z dużejodle
głości. Zanim jednak zwierzę
się doniej przyzwyczai,może
próbować ją ściągać.
Pamiętajmy też,że odblaski
wyposażone w lampki mogą
denerwować zwierzę i ośle
piać je.

Glos Dziennik Pomorza

Sobota-niedziela, 21-22.09.2019

CHOMIK WSZYSTKO
SŁYSZY I NIEWIELE
WIDZI
Zmysły chomika działają inaczej niż ludzkie. Warto tc
wiedzieć, gdy np. upieramy się, żeby nas rozpoznawał

Nie bierzmy chomika do ręki,
gdy pachną one np. kremem
czy mocno zapachowym
mydłem

Jak kontaktować się
z chomikiem

Wiewiórka w ogrodzie. Teraz zbiera
zapasy, alejeśli ją dokarmiamy musimy
robić to cały czas
Swoje zapasyna zimę wie
wiórki gromadzą przez kilka
miesięcy - koniec lata icałą je
sień. Zakopują je w ziemilub
chowają w dziuplach,a potem
często zapominają, gdzie scho
wały nasiona.Zimą można
więc obserwować,jak prze
mierzają ogród, kopiąc corazto
nowe dołki w ziemi.
Głodne wiewiórki często
przychodzą do ogrodów
w poszukiwaniu jedzenia.
Wyjadają wówczas ziarno
z ptasich karmników. Jeśli
planujemy dokarmiać wie

wiórki, musimy pamiętać
o tym, że zwierzęta szybko
przyzwyczają się do naszej
pomocy i mogą nawet zupeł
nie zrezygnować z samodziel
nego poszukiwania pożywie
nia.
Podczas karmienia wie
wiórek trzeba bardzo uważać,
by nas nie pogryzły,bo nie
stety zwierzątka te często są
nosicielami wścieklizny.
W razie nawet małego zadraś
nięcia, koniecznie trzeba na
tychmiast powiadomić o tym
lekarza.

Chomik nie rozróżnia barw, wi< : nie ma dla niego znaczenia, jal
Małgorzata Romanowska
redakcja@prasa.gda.pl

Chomik ma pięćpodstawowydi zmysłów:słuch, wzrok,
wędi. dotykismak. Wiedza
o nichpomoże lepiej zrozumieć
zachowanie zwierzątka.

ak praktycznie każde
zwierzątko, część zmy
słów chomika jest le
piej niż pozostałe rozwinięta. Chomiki wi
dzą bardzo nieostro, są
dalekowidzami, ale za to mają
świetnie rozwinięty słuch czy
węch.
Wzrok

Akurat ten zmysłnie madla
chomika zbytdużego znacze
nia, choćczarne iwyłupiaste
oczka sprawiają wrażenie,że
chomik dobrze widzi. Tymcza
sem dostrzega jedynie zarysy
przedmiotów zbliskiej odle
głości, ato, cooddalone - jest
zamazane inieostre. Do tego
chomik nie rozróżnia kolorów.
Nie rozpozna właściciela
po twarzy,a kolory zabawek
nie mają dla niegoznaczenia choć niektórzyuważają, że po
trafi rozróżnićdwie barwy;
żółtą i zieloną.

Oczy chomika są skiero
wane ku górze- po to, by mógł
dostrzec drapieżnika. To dla
tego nieoswojony chomik
ucieka, gdy spróbujemy zła
pać go od góry. Jego klatka po
winna więc być umieszczona
na podwyższeniu,dzięki cze
mu nie będziemy się nad nim
schylali.
Wzrok chomików albinotycznych (o czerwonych
oczach) jest jeszcze gorszy,
a mocne światło bardzo je mę
czy. Takie chomiki są podatne
na choroby oczu,szczególnie
na zaćmę.
Słuch

Chomiki świetniesłyszą. Ich
uszy są sterczące,mają szeroko
otwarte małżowiny, aletylko
w czasie aktywności zwie
rzątka -gdy chomik zasypia,
jego uszysię zamykają.
Słuch chomika jest bardzo
wyczulony -zwierzę potrafizlo
kalizować najmniejszy szmer.
Chomik może usłyszeć nawet
chodzącą muchę i rejestruje ul
tradźwięki.
Węch

To bardzo ważny dlachomika
zmysł. Służy przede wszyst
kim do znalezienia pokarmu,
ale też umożliwia orientację

w terenie.Dzięki niemu może
nawet odróżnićpłeć innego
chomika. Zmysł węchu cho
mika wspiera tzw.narząd
Jacobsona, znajdujący się
pod jamą nosową. To on decy
duje otym, żete zwierzętatak
doskonale rozróżniają zapachy
iwie, jaki jest stopień pokre
wieństwa.
Dotyk

Podobnie jak kot -chomik wy
posażony jest w wibrysy. Cien
kie, długiei bardzo czułe
wibrysy, umieszczonepo oby
dwu stronach pyszczka, są na
rządem dotyku.Ten zmysł
także znacząco przyczynia się
do orientacji w terenie,bo
w większość zastępuje wzrok.
Szczególnie ważny jest pod
czas kopania np. w trocinach chomik wyczuwa wibrysami,
jak daleko jestod ścianek.
Smak

Ten zmysł nie jest u chomika
szczególnie rozwinięty. Nau
kowcy określają go jako che
miczny, co oznacza, że smak
pozwala chomikowi ocenić
jedynie to, czy dana rzecz jest
jadalna, czy też nie. Warto
więc wiedzieć, żechomik nie
odczuwa przyjemności zje
dzenia.

Szczególnie niedoświadczeni
hodowcy chomików często nie
biorą pod uwagę, że wzrok jest
najsłabszym z chomiczych
zmysłów. Przy oswajaniu cho
mika skupiają się więc na tym,
by chomik widział człowie
ka i nie przestraszył się zbyt
gwałtownych ruchów.Tym
czasem właśnie to na chomika
nie wpływa. Nasz kontakt
z chomikiem powinien opierać
się na tym, co on słyszy,wącha
i dotyka.
Zdaniem doświadczonych ho
dowców sposobem na to, by
chomik nas polubił, jest koja
rzenie naszej obecności z mi
łym dla niego zapachem -np.
jedzenia lub trocin. Tym po
winna pachnieć ręka właści
ciela, gdy zbliżają dochomika.
Jeśli przy każdym kontakcie
z chomikiem naszaręka będzie
„pachniała" trocinami, łatwiej
będzie mu nas zaakceptować
i szybciej zdobędziemy sobie
jego zaufanie. Niebierzmy
chomika do rąk tuż po użyciu
mocno pachnącego mydła czy
kosmetyku - jeśli mamyto
zwierzątko, najlepiej jest uży
wać mydła bezzapachowego.
Węch chomika musimy też
brać pod uwagę,kupując np.
zapachowe świece czy odświeżacze powietrza. Swoim
zapachem - zbyt intensywnym
dla zwierzątka - mogą podraż
niać jego receptory.
Istotne jest też, jakim głosem
do niegomówimy.
Zwracajmy uwagę nato, jak re
aguje na różne bodźce - to do
bry sposób,by zrozumieć jego
zachowanie. Dźwięki- np. mu
zyki - które nam nie wydają się
zbyt głośne, dla chomika mogą
być wielkim dyskomfortem.
Gdy zwierzę szykuje się
do snu,starajmy się, by po
mieszczenie było stosunkowo
ciche. Zamkniętemałżowiny
uszne co prawda ograniczą do
pływ dźwięków,ale go nie zli
kwidują.
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MORŚWIN - KUZYN DELFINA
Grażyna Antoniewicz
g.antoniewicz@prasa.gda.pl
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Morświn, merświn,morświń
lub morsun - toużywane
na polskim Wybrzeżu nazwy
jedynego bałtyckiego walenia
- morświna zwyczajnego
(Phocoena phocoena).

/f

ego kuzyna delfi
nów w odróżnie
niu od nich zoba
czyć jest niezwy
kle trudno. Nie
lubi się popisy
wać na powierzchni wody,
jest płochliwy i prowadzi
skryty tryb życia. Wynurza
się bezszelestnie tylko na se
kundę, dwie, by zaczerpnąć
powietrza i znika.
mm%

Na skraju wyginięcia

Bałtycki morświn jest bliski
wyginięcia. Międzynarodowa
Unia Ochrony Przyrody
(IUCN) nadała mu status kry
tycznie zagrożonego. Tylko je
den krok dalej jest ostatnia ka
tegoria klasyfikacji -„wy
marłe".
Morświny chroni prawo
polskie i międzynarodowe jednak bez skutku, giną na
dal. Metod ich uratowania
naukowcy i ekolodzy szukają
wszędzie - w Europie i Ame
ryce Północnej. Pewną na
dzieję na sukces daje rozwój
najnowszych technologii,
które wspomagają badania
nad biologią tych zwierząt,
ich zachowaniem, wędrów
kami.
Dawniej idziś

Morświny niegdyś licznie wy
stępowały w wodach Zatoki
Gdańskiej. Jak świadczą ra
porty z lat 20. i 30. ubiegłego
wieku - łowionodziesiątki,
a nawet setki tych bałtyckich
ssaków.
- Dzięki międzynarodo
wemu projektowi SAMBAH
(statyczny monitoring aku
styczny bałtyckich morświnów), który był największym
na świecie projektem
hydroakustycznym, ukierun
kowanym na morświny, licz
bę populacji bałtyckiej osza
cowano na 447 osobników mówi Sebastian Nowakowski
z Parku Krajobrazowego
Mierzeja Wiślana. - Morświny
orientują się w przestrzeni
za pomocą echolokacji, wy
korzystując ultradźwięki, po
dobnie jak nietoperze. W ra
mach tego projektu przez
dwa lata nasłuchiwano regu
larnie odgłosów morświnów
w Bałtyku poza Zatoką

Zdjęć morświnów praktycznie niemal nie ma. W ubiegłym roku załoga kutra rybackiego przypadkiem złowiła młodego osobnika. Trafił do Stacji Morskiej IOUG

Botnicką i wodami Federacji
Rosyjskiej. Obserwacje te
pozwoliły na wskazanie ob
szarów, gdzie ssaki te groma
dzą się w różnych porach ro
ku, a szczególnie latem, w
okresie rozrodu - od czerwca
do sierpnia.
Wiele informacji mamy
również dzięki aktywności lo
kalnych wolontariuszy Błę
kitnego Patrolu WWF. Dla
przykładu, wzdłuż Mierzei
Wiślanej morświny te są
obecnie skrajnie rzadko ob
serwowane. Kilka lat temu
znaleziono na plażach w Jan
tarze, Stegnie i Kątach Ryba
ckich trzy martwe osobniki, z
czego jeden zginął według
wszelkich oznak jako przyłów
kłusowniczy.
Groźny hałas

- Niestety, morświny,szcze
gólnie młode, ginęły i giną na
dal w narzędziach połowo
wych, jeśli nie mają możli
wości zaczerpnięcia powie
trza - dodajeSebastian Nowa
kowski. -To obecnie chyba
najczęstsza przyczyna śmierci
tych zwierząt, obok podmor
skiego hałasu, który dezorien
tuje zwierzęta, zwłaszcza
na torach wodnych.Obserwa
cji żywych osobników jest

Naukowcy nie
wykluczają, że
morświny wykształciły
różny system dźwięków
- w zależności
od zamieszkania

znacznie mniej,choćby ze
względu na bardzo krótki czas
pojawiania się morświna
na powierzchni wody.Polega
się wówczas na doświadcze
niu obserwatora, czasem
udaje sięteż zarejestrować
morświna na zdjęciach lotni
czych. Ostatniedwie wiary
godne, choćnieudokumento
wane fotograficznie,bezpo
średnie obserwacje pochodzą
z 2018 roku z okolicy ujścia
Przekopu Wisły i dotyczą
prawdopodobnie jednego
osobnika.
Żadnych romansów

Morświn zasiedla wiele przy
brzeżnych mórz północnej
półkuli. Żyjącna rozległych
przestrzeniach północnych
części Atlantyku i Pacyfiku
w długim czasieewolucji,
ssaki te wytworzyły lokalne
populacje, których ilość zadzi
wia dziś naukowców. Samych
tylko atlantyckich populacji
jest najprawdopodobniej
około piętnastu.
Mimo iż morświny te ży
ją niedaleko siebie, są gene
tycznie odmienne od sąsia
dów. Dlaczego tak się stało,
nie wiadomo. Część naukow
ców przypisuje to zachowa
niu poszczególnych stad, któ
re, nie mogąc się „dogadać",
nie wchodzą ze sobą w związ
ki rozrodcze, chociaż mogą
wzajemnie spotykać się
na żerowiskach lub pod
czas wędrówek.
Czy z podobnym feno
menem mamy do czynienia
u naszych morświnów? Czy
te nasze bałtyckie wykształ

ciły inny „język", system
dźwięków i sygnałów, który
dzieli je od sąsiadów z Cieś
nin Duńskich, a te z kolei
odróżnia od morświnów
z Morza Północnego?
- To możliwe. Przecież
my - ludzie, żyjący wokół Bał
tyku władamy kilkoma języ
kami i do niedawna - kilkaset
i kilkadziesiąt lat temu - trud
no było i nam się porozumieć
- dodaje Sebastian Nowakow
ski.
Plan Jastarnia

Na odmienność bałtyckich
morświnów od sąsiadów
z Cieśnin Duńskich, a tych
z kolei od morświnów za
siedlających Morze Pół
nocne, zwracano uwagę już
wcześniej. Ostatnio przeko
nujących dowodów zaczęły
dostarczać także badania ge
netyczne kodów DNA. W ra
mach europejskiego porozu
mienia o ochronie małych
waleni Bałtyku i Morza Pół
nocnego - ASCOBANS i jego
planu odtworzenia bałtyckiej
populacji morświnów, zwa
nego też od miejsca powsta
nia „Planem Jastarnia", do
konuje się międzynarodo
wego połączenia wysiłków
badawczych.
DNA tylko samic

Dziś wszystkie próbki gene
tyczne zbierane są w laborato
rium Uniwersytetu Poczdam
skiego i tam analizowane.
Są na to pieniądze, spe
cjaliści, najnowocześniejsza
aparatura, odczynniki, jest
zapewniony szybki transport

materiału. Problemem zaczy
nają być „dawcy" DNA.
Bałtyckich morświnów jest
tak mało, żemiesiącami czeka
się na każdą dodatkową
próbę. Zważywszy,że głów
nym dawcą próbek powinny
być samice, czas pozyskania
materiału z powodów natural
nych dodatkowo wydłużasię
dwukrotnie.
Niespełna 450 - jak się przy
puszcza - żyjących jeszcze
w Bałtyku morświnów jest za
grożonych wyginięciem.
Mimo że tuż obok żyje w
Cieśninach Duńskich popula
cja 30-tysięczna, nie można li
czyć na uzupełnieniebałty
ckich zasobów. Także ona,
mając po zachodniejstronie
230-tysięczną populację Mo
rza Północnego, musi radzić
sobie sama.
Wszystkie trzy podlegają
tym samym zagrożeniom przyłowowi w sieciach ryba
ckich, zanieczyszczeniom po
karmu i zakłóceniom aku
stycznym.
O ile w Bałtyku morświ
nów ginie co roku już tylko
kilka, to w cieśninach setki,
a na Morzu Północnym tysią
ce. Ale efekt jakościowy dla
stanu zasobów każdej z
trzech populacji jest taki sam.
Dlatego tu i tam morświny,
będąc tak samo zagrożone, są
objęte ścisłą ochroną.
Stan bałtyckiej populacji
jest obarczony dodatkowym
kryzysem - ich mała liczba
i potomstwo z bliskimi krew
nymi nie daje pewności gene
tycznego bezpieczeństwa.

Przyroda jest nieubłaga
na, gdy człowiek w swej nie
roztropności przekroczy gra
nice naturalnych reguł.
Szwedzki badacz mor
świnów Per Berrgeren obli
czył, że aby te małe walenie
przetrwały w Bałtyku, nie
może ich ginąć rocznie więcej
niż dwa.
WARTO WIEDZIEĆ

ZNADAJNIKIEM
SATELITARNYM
W Danii rybacy pomagają
naukowcom
w znakowaniu
morświnów satelitarnymi
nadajnikami, a w jednym
z portów utworzono
morświnarium.
W Ameryce Północnej
istnieją specjalne grupy
płetwonurków
do uwalniania morświnów
z rybackich sieci. Gdy
rybacy stwierdzą, że
w sieci jest morświn,
dzwonią po nich, aby
podjęli akcję ratunkową.
Więcej o morświnach
na stronie
www.hel.univ.gda.pl.
Dane o złowionych,
obserwowanych lub
znalezionych na plaży
morskich ssakach zbiera
Stacja Morska
Uniwersytetu Gdańskiego
w Helu.
Tel. 58 6750 836 lub 601
8899 40, e-mail
hel@univ.gda.pl.

rodzinny gwiazda
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BORYS SZYC

fajnym i dobrym
chłopakiem sprzed lat

dziecko mieszkał tylko z mamą. Dlatego czasem brakowało im grosza. Wtedy
3nowił, że kiedy dorośnie, będzie bogaty, i spełniło się: aktorstwo sprawiło, ze
nógł szastać pieniędzmi na prawo i lewo. Aż o mało się w tym nie zatracił.

<

Gwicsda
Paweł Gzyl

rytycy prześcigają
się wpodiwałach:
„Znakomity" albo
„To najjaśniejszy
punkttego filmu".
Takie oceny otrzy
muje Borys Szyc zaswoją rolę
marszałka Piłsudskiego wpoświęconym mu filmie Michała
Rosy. I rzeczywiście- aktorowi
udało sięstworzyć wyjątkowo
przekonującą kreację.
- Piłsudskiinteresował
mnie jako człowiek.Chciałem
zdjąć ten pomnik z cokołu, odbrązowić, pokazać, że „Ziuk",
jak go nazywali,miał wątpli
wości, wady, słabości - tłuma
czy Szyc w „Gazecie Wybor
czej".
A to jeszcze nie wszystko:
za tydzień zobaczymy aktora
w głośnym filmie Xawerego
Żuławskiego -„Mowa pta
ków". Natomiast na małym
ekranie pojawi się niebawem
w trzeciej serii „Watahy".
Wszystko wskazuje więc, że
gwiazdor jest teraz w najgoręt
szym okresie swej kariery.
A tak niewiele brakowało, by
zaprzepaścił wszystkie swe
osiągnięcia dla alkoholu.
•* *

Jego rodziceskończyli krakow
ską Akademię Sztuk Pięknych matka byłaprojektantką
wnętrz, a ojciecscenografem.
Po dyplomieprzeprowadzili się
do Łodzi, gdzieona zaczęła pro
wadzić galerię,w którejsprze
dawała własnej produkcji ubra
nia i biżuterię. Zarobionew ten
sposób pieniądzemusiały wy
starczyć na wychowanieBo
rysa - bo ojciec szybkozostawił
rodzinę iprzeniósł siędo War
szawy.
- Mama nie miała ze mną
lekko. Wprawdzie uczyłem się
dobrze, za to wciąż wpadałem
w tarapaty. Wystarczy spojrzeć
na moje dłonie, pełne bliznna nich jest cała historia.Ten
palec obciąłem sobie składa
nym krzesełkiem. Został przy
szyty. Ten przeszedł godzinną
operację, bo wbiłem sobie ka
wał drewna i wdało się takie
zakażenie, że trzeba było skro
bać kość...Mama żyła w cią

głym strachu, że znów coś mi
się przydarzy -śmieje się aktor
w „Twoim Stylu".
Czasem pieniędzy zaro
bionych przez mamę nie wy
starczało. Kiedy inne dzieci
jeździły z rodzicami na waka
cje za granicą,Borys z mamą
spędzał lato w domku na dział
ce pod Spałą. Przed kolegami
chłopak musiał udawać, że ma
w domu magnetowid,a wy
marzoną motorynkę dostał
dopiero wtedy, kiedy mama
miała większy zastrzyk gotów
ki. Dlatego już jakochłopak
obiecał sobie, żekiedy doroś
nie, ani jemu,ani mamie nie
będzie brakowało grosza.
- Od małego robiłem rze
czy, które mi się potem w ak
torstwie przydały. Tańczy
łem, śpiewałem, brałem
udział w konkursach recyta
torskich. W liceum z moim
przyjacielem Marcinem No
wakiem stworzyliśmy teatr
amatorski. Wystawiliśmy
jednoaktówkę Sławomira
Mrożka - „Serenada". Mieli
śmy kamerę Hi8 na kasetki,
non stop coś kręciliśmy opowiada aktor w „Gazecie
Wyborczej".

Polski aktor teatralny, filmowyi telewizyjny.Uro
dził się w1978 roku w Łodzi.Jest absolwentem
Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w War
szawie. Od 2001roku jestaktorem warszawskie
go Teatru Współczesnego. Popularność zdobył
rolami aresztanta Alberta w filmie„Symetria",
antyterrorysty, złodzieja Juliana w „Vinci", poli
cjanta „Kruszona" w serialu „Oficer"oraz szefa
kuchni Jerzego Knappe w serialu„Przepis na życie". W2009 roku na
grał debiutancką płytę z piosenkami - „FeelinGood". Z czasem jego
specjalnością stały się komedie - zagrał w „Testosteronie", „Lejdis"czy
„Randce w ciemno". Najwybitniejszą kreację w swym dorobku stworzyłjednak w filmie „Wojna polsko-ruska" wedługpowieści Doroty
Masłowskiej. „Złotego Węża" dla najgorszegoaktora zgarnął z kolei
za występ w „Kac Wawa". W2004 rokuurodziła mu sięcórka ze
związku z Anną Bareją. Obecnie jestpartnerem Justyny Nagłowskięj.
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Kiedy przyszłodo wybierania
zawodu, Borys machnąłręką
naprawoimedycynę, decydu
jąc sięna zdawaniedo szkoły
aktorskiej. W tymcelu pojechał
do Warszawy - i zamieszkał
na czasegzaminów u ojca. Po
czątkowo trudnomu byłomó
wić doniego „tato", ale zczasemlody zostały przełamane.
Tym bardziej żeBorys dostał
się bezproblemu naakademię
i został wstolicy.
- Na studiach jednak ży
jesz pod kloszem.Mimo rywa
lizacji. Właściwie nie wycho
dzisz ze szkoły.Chodzisz z tań
ca na akrobatykę,na rytmikę.
Jest cudownie: żyjesz,kochasz
się w tej szkole, jesz w niej,
wszystko siękręci wokół szko
ły, tam są największe przyjaź
nie i największemiłości, im
prezy, akademiki - jesteś jakby
w zamkniętym obozie ćwi
czebnym - opowiada w maga
zynie „Logo".
Kiedy koledzy i kole
żanki Borysa zderzali się
z trudną rzeczywistością

po skończeniu studiów
podczas szukania pierwszej
pracy, do niego szczęście
uśmiechnęło się od razu i dostał etat w stołecznym
Teatrze Współczesnym. Po
czątkowo koncentrował się
więc na scenicznych wystę
pach, z czasem zaczął jed
nak z powodzeniem grywać

w filmach, a nawet w seria
lach.
- Jedno z pierwszych
moich pojawień się na ekra
nie to był serial „Na dobre
i na złe". Daniel Olbrychski
zagrał tam starego aktora, ja
- jego syna, którego ojciec
porzucił, nigdy się nim nie
zajmował. Ale choroba ojca

zbliżyła go do syna. Od tego
momentu Daniel mówił
do mnie: „synku". Ja: „tato".
Gdy kręciliśmy „Bitwę
pod Wiedniem", spędziłem
miesiąc w Bukareszcie. Wte
dy spisaliśmy cyrograf.
Dzwonię do Daniela na Dzień
Ojca - śmieje się aktor
w „Vivie".

Kolejne sukcesy sprawiły, że
Borys zaczął spełniać swój
sen o bogactwie: szastał pie
niędzmi na prawo i lewo, in
westował w niepewne przed
sięwzięcia i wypełniał szu
flady domowej komody kolej
nymi zegarkami. Nie zapom
niał o mamie: ściągnął ją
do Warszawy i oddał swoje
mieszkanie, by samemu prze
prowadzić się do okazałego
domu, na strychu którego
urządził... salę kinową.
- Był czas, kiedy zaczęło
mnie nudzićbycie aktorem,
uprawianie tego zawodu. Do
tarło do mnie, ile ciągnie się
z nim głupoty,idiotyzmu. To
przepiękny zawód, dla mnie
spełnienie marzeń. Ale świat
się zmienił. Aktor spadł do pozyqi średniowiecznegokome
dianta, którego każdy może
kopnąć w tyłek. Pomyślałem:
Po cholerę to robić? -pyta
w„Vivie".
Pieniądze i nuda - byćmo
że ta kombinacjasprawiła, że
Borys zaczął pić. Paparazzi raz
za razem przyłapywali gopod
chmielonego po wyjściu z jed
nego czy drugiego klubu.Od
biło się to oczywiście na jego
życiu prywatnym: rozstał się
ze swoją życiową partnerką
Anną Bareją - choć w2004 ro
ku urodziła sięim córka Sonia.
Wszystko się zmieniło dopiero
wtedy, gdy związałsię z Justy
ną Nagłowską.
- Robiłem wszystko, by
mnie zostawiła. Nie chciałem
jej ranić, więc zniechęcałem ją
do siebie. Powiedziała mi jed
nak kiedyś: „Nie wierzę,
że pod tym wszystkim nie
ukrywa się ten fajny i dobry
chłopak, którego znałam15 lat
temu. Nie wierzę, że się roz
puścił, rozpłynął w alkoholu.
On jeszcze gdzieś tam jest". Je
stem jej wdzięczny, żemnie
nie porzuciła i wemnie wie
rzyła - mówi w„Gali".
Niedawno mówiło się,
że Borys i Justyna staną
na ślubnym kobiercu. Ponoć
nawet obrączki już były ku
pione. Nie doszło jednak
do tego - bo aktor ma teraz
zbyt wiele pracy. Miejmy na
dzieję, że jednak znajdzie
czas na własny ślub.
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KSIĄŻKI |
Bezpańskie psy

Na strunach światła

Zatoka milczenia

Weź głęboki wdech

MANSON. CIA. NARKOTYKI.

KALAFIOR TO KRÓL. 70 PRZEPISÓW.

MROCZNE TAJEMNICE HOLLYWOOD

KTÓRE TEGO DOWODZĄ

SZYMON WOJTYNIAK

KRYSTYNA MIREK

EMMA VISKIC

KASIA BULICZ-KASPRZAK

TOM 0'NEILL, DAN PIEPENBRING

LEANNEKITCHEN

Seria „Willa
pod Kaszta
nem". W
pełną ciepła
atmosferę
kuchni
babci Kaliny
wkracza
niespodzie
wany gość,
nazywana Królową Śniegu
matka Antka. Niema żadnych
skrupułów w walce o swoje
racje. Mocno zetrą się dwie
skonfliktowane kobiety: żona
i kochanka. Tymczasem obok
rozwija się zakazana miłość,
a dobra przyjaźń niechce
przerodzić się w związek.
Skomplikowane relacje uczu
ciowe staną się dla bohaterów
nie lada wyzwaniem.

CalebZelic,
głuchy
OKA od najmłod
m szych lat,
zawsze żył
na uboczu,
obserwując
i odbierając
odludzi
istotne syg
nały ukryte w ich uśmiechu,
kaszlu, pocałunku.Kiedy zo
staje zamordowany jego przy
jadę], na własną rękę rozpo
czyna poszukiwania zabójcy.
Pomaga mu Frankie, była
policjantka. Caleb ma tylko je
den trop: słowo„Scott" prze
kazane przez ofiarę morder
stwa w ostatnim esemesie.
Kim jest tajemniczy Scott? Jak
to siędzieje, że jest zawsze
krok przed nimi? (MARA)

Michalina
pracuje w
Instytucie
Botaniki.
Jest mało
przebojowa.
Oparcia nie
znajduje też
w domu władcza
matka i jej równie władcza sio
stra mają wszystko to,czego
Michalinie brak: urodę,przebojowość, zdecydowanie. Jas
nym promykiem słońca
na pochmurnym niebie życia
Michaliny staje się nowy pra
cownik Instytutu - Filip.
Do czasu. Najpierw ginie prze
łożony Michaliny, profesor
Potoczkiewicz, a potem akcja
nabiera tempa. Kto jest prze
stępcą, a kto ofiarą?(MARA)

Mija 50 lat
od chwili,
kiedy Char
les Manson
zleca człon
kom swojej
sekty bru
talne mor
derstwa
w Holly
wood. W ciągu dwóch dni gi
nie siedem osób, w tym
Sharon Tate, żona Romana Po
lańskiego. Książka to dema
skatorski reportaż oparty
na nieznanych bądź zatajo
nych faktach, zeznaniach i do
kumentach, obalający ofi
cjalną wersję tych wstrząsają
cych wydarzeń. Zawierasetki
niepublikowanych wywia
dów i dziesiątki nieznanych
dokumentów, (MARA)

szych SpOSObÓw! (MARA)

Bękarty z Pizzofalcone Uwięziona królowa

Jutro zaczyna się dziś

Zielony byfyj

Jurata. Cały ten szpas

7 DNI W SIÓDMYM NIEBIE. AMERY

MAURIZIO DE GIOVANNI

KR1STEM CICCARELLI

ROMA J. FISZER

SABINA WASZUT

ANNA TOMIAK

Drugi po
„Metodzie
Krokodyla"
tom serii
o inspekto
rze Lojacono. Żona
znanego no
tariusza zo
staje zamordowana. Narzędziem zbrodni
jest szklana kula, jedna z wie
lu, które zbierała kobieta. Nie
ma śladów walkiani nic nie
wskazuje na brutalne wtar
gnięcie. Pierwszym podejrza
nym jest notariusz; ma ko
chankę, która domaga się,by
porzucił żonę i związał się
z nią oficjalnie. Sprawą zaj
muje sięinsp. Lojacono prze
niesiony do komisariatu w po
dupadłej dzielnicy, (MARA)

Dwie ma
giczne sio
stry, Roę
i Essie, łą
czyła silna
więź. Essie
traci życie
i jej dusza
zostaje
uwięziona.
Sprawcą jej śmierci jest Dax,
dziedzic tronu Firgaardu.
Osiem lat później błaga Roę
o pomoc. Chce zdetronizować
swego okrutnego ojca. Roa za
wiera z Daksem układ: da mu
armię, jeżeli on uczyni ją kró
lową. Obalają tyrana. Jednak
obietnice Dalba pozostają nie
spełnione: lud Roi nadal
cierpi. Roama okazję pozbyć
się wroga i wybawićsiostrę.
Musi tylko zabić króla, (MARA)

Ksawery
-ŚL
przestaje
widzieć,
i- j
poza pracą,
łL 1|
cokolwiek
dookoła.
0
J|£ Nawet to, że
Sonia, żona,
ma swoje
tęsknoty,
marzenia i wikła się w niebez
pieczną grę. Kiedy spróbuje
o Sonię zawalczyć, jest już
za późno. Wkrótce otrzymuje
od niej list,zawierający wyrok
na ich związek.Mężczyzna,
odbudowując relacje z córką,
Pauliną, przypadkiem od
krywa wniej talent, o jakim
żona i on niemieli pojęcia. Ten
fakt, atakże przeżyty z córką
„kaszubski Aimageddon", da
dzą mu nadzieję, (MARA)

Tom 3. serii
„Rozdroża".
Zielony by
fyj, kuchen
ny kredens
Zosi Zale
skiej, stoi te
raz w nowym miesz
kaniu ro
dziny. Naznaczeni wojną lu
dzie pragną wreszcie do
świadczyć szczęścia. Tymcza
sem historia zatacza koło,aby
ponownie spleść losy rodziny
Trauterów i Zaleskich.Nikt już
nie cierpi głodu, alestrach
0 życie nadal towarzyszy Zosi
1 Władkowi. Kto z rodziny wy
trzyma, kto uzna, że życie jest
gdzie indziej?Rodzina wspie
ra się, aby przetrwać kolejny
trudny okres, (MARA)

90 lat temu
Jurata była
ulubionym
miejscem
wakacyj
nych poby
tów ówczesnych elit.
Plażą prze
chadzał się
prezydent Mościcki, a w luk
susowych pensjonatach za
trzymywały największe
gwiazdy z Bodo,Smosarską
i Kiepurą na czele.Podczas
wojny odpoczywali tu lotnicy
Luftwaffe i młodzież z Hitler
jugend. Po wojnie władza lu
dowa usiłowała zmienić eli
tarny charakter kurortu na
egalitarny. W atrakcyjnych
miejscach wzniesiono ośrodki
FWP. (MARA)

Przez cały
tydzień po
dróżujemy
po wybra
nych częś
ciach Stanów Zjed
noczonych
Ameryki,
a każdy
dzień tej przygody jest po
święcony innej atrakcji tury
stycznej. Oglądamy m.in. Los
Angeles, Nowy Jork,Las Vegas
i parki narodowe - WielkiKa
nion czy DolinęŚmierci. Zwie
dzaniu towarzyszy opowieść
o Ameryce i Amerykanach:
diecie, kulturze samochodo
wej, życiu nakredyt, amery
kańskiej mentalności,proble
mie strzelanin i łatwości do
stępu do broni palnej, (MARA)

Wiśnioweserce

Miliarder
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Szakal. Święci
grzesznicy. Tom 4

Jak przechytrzyć
nieboszczyka

CASSIDY CATNY

SŁAWEK MICHORZEWSKI

MAK CZORNYJ

SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA.
JAK JE WZMOCNIĆ?
MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ

L.J.SHEN

A. JEŻ, P. PŁATKOWSKA

Nieszablo
nowa kome
dia sensacyjna z ak
centem
szpiegow
skim. Za
sprawąjednej głupiej
decyzji, wy
wołanej chęcią bycia w oczach
znajomych z pracy oraz z
Facebooka kimś innym,niż
się jest naprawdę,bohater
wplątuje się w potężną intrygę
szpiegowską. Mosad,GRU,
Deuxieme Bureau,BND - to
tylko częśćsił, z którymi bo
hater będzie musiał się zmie
rzyć. Spadek po miliarderze,
do jakiego pretenduje, wyz
wala galopadę szalonych wy
darzeń. (MARA)

W pustym
mieszkaniu
wjednym
z gdańskich
bloków zo
staje znale
zione makabrycznie
okaleczone
ciało męż
czyzny. Sprawa zostaje przy
dzielona komisarzLizie Lan
ger, któramusi zmierzyćsię
także z własnymiproblemami
z przeszłości.Do zespołu śled
czych dołączaOrest Rembertmłody profiler. LangeriRembert tworzą szczególny duet, ra
zem stawiającczoła seryjnemu
mordercy. Sprawa jednak staje
w martwympunkcie domo
mentu, kiedymorderca znowu
daje osobie znać. (MARA)

Szakal to fa
cet do towa
rzystwa.
Naciągacz,
kłamca, zło
dziej. Szan
tażuje boga
czy i podrywaich
żony dla
kasy. Kręcisię przy Jesse Car
ter, ponieważ dostał świetną,
opłacalną propozycję. Ona
jest jej częścią, małą zabawką,
z którą on ma spędzić czas.
Jest jego zabezpieczeniem fi
nansowym, środkiem do celu,
skutkiem ubocznym niezłej
umowy z jej ojcem, potenta
tem naftowym. Tylko że jest
z niej trudny zawodnik, twar
dy orzech do zgryzienia. Ale
on ma twarde zęby. (MARA)

Wakacje allinclusivesą
drogie, nud
ne, szybko
się tyje,no
i nie tak ła
two prze
stać tam być
singielką.
Ztychiparu
innych powodów Lucyna
i Elwira decydują sięna urlop
nad Bałtykiem.Los się do nich
uśmiecha: wynajęty (tanio!)
domek jest uroczy. Na plaży pustki (bo wkalendarzu czer
wiec). Towarzystwo w postaci
przyjaciółki -najlepsze. Na
wet znana z kaprysów pogoda
okazuje się dla nich łaskawa.
Jedyny problem to niebosz
czyk. Komedia pomyłek
z dreszczykiem, (MARA)

Schyłek lat
30. ubie
mmmmm. głego wieC?\/
ku. Hitler
^ spogląda
na Europę.
Tymczasem
polski wy
wiad pro
wadzi
własną grę, zbierając informa
cje o planach Niemców. Sza
nowany oficer Abwehry,sza
lony esesman, piękna polska
agentka działająca na terenie
m Rzeszy, błyskotliwi oficero
wie polskiego wywiadu
i wzięty żydowski włamywacz
próbują zapobiec katastrofie,
ale wojna przychodzi nieubła
ganie i jak zawsze zmienia
wszystko. Świat staje w pło
mieniach. (MARA)
Szymon •
WOJTYNIAK-

Cherry lubi
fantazjo
wać. Chodzi
do szkoły,
miewa kło
poty z kole
żankami,
nauczyciele
jej nierozu
mieją. Ale
w jej życiu zachodzi rewolu
cyjna zmianA: przeprowadza
się z ojcem do jegodziew
czyny i staje sięczęścią niesa
mowitej rodziny Tanberry,
wielkiej, hałaśliwej i... ciut
zwariowanej. Wszystkoidzie
dobrze, dopóki nie zakocha
się w chłopaku jednej z przy
rodnich sióstr. Musi wybrać
pomiędzy lojalnością wobec
zołzowatej siostry a nieodpar
tym urokiem Shaya. (MARA)
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Na poradnik
składają się
trzyautodiagnozy,
opatrzone
komentajm
rzami,oraz
praktyczne
ćwiczenia.
Jest też
część czwarta- bardziejro
zrywkowa, w której zaprezen
towano różne narzędzia krea
tywnego myślenia.Przygotuj
się na prawdziwą podróż
w głąb siebie.Odkryj to, co
nieznane. Przejmij ster i zo
stań kapitanem własnego ży
cia. Tylkood ciebie zależy,do
kąd naprawdę chcesz płynąć
i jak poradzisz sobieze sztor
mami. Daj sobie czas na poga
wędki ze sobą.(MARA)
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W książce
znajdziemy
70 przepi
sów, które
udowodnią,
że kalafior

toprawdziwy król
wśród wa
rzyw. Mo
żemy z niego przyrządzić za
równo niebanalne desery na przykład limonkowo-kokosowy sernik, jak i potrawy,
które utulą nas w długie zi
mowe wieczory -kalafiorową
pizzę, sycący dahl czy zaska
kujące przystawki.Możli
wości jest tysiąc - wystarczy
otworzyć umysł i wyciągnąć
11FI m ?>

kalafior z garnka. Można go
przyrządzić na tyle ciekaw

KAŃSKI SEN - PRAWDY I MITY
ŻANETA AULER
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rodzinny krzyżówka

Sobota-niedziela, 21-22.09.2019

„Matka nie powinna być przyjaciółką dla własnych dzieci, nawet
psychologowie o tym mówią. Z przyjaciółką to ja mogę poplotkować,
wypić winko, a dla córek staram się być opoką".
Anna Korcz, aktorka
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie - myśl Ali Ibu Abi Taliba.
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