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Dwumiesięczna
dziewczynka
w ciężkim stanie. Czy
została pobita?
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Pogoda w regionie
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CZARNA,
EMERYTALNA
GODZINA
Komentarz

D

obra wiadomość jest
taka, że emerytury
będą; zła, że będą gło
dowe - tak w skrócie
można podsumować
kolejne zamieszanie w syste
mie. Nie ma co ukrywać, że
•est on niewydolny, a kolejne
rźądy od1989 roku nie miały
pomysłu na reformę. W naj
gorszej sytuacji wcale nie są te
o$oby, które właśnie pobie
rają świadczenia z ZUS; najgo
rzej będą mieli ci, którzy
za 10-20lat pójdą na zasłu
żoną emeryturę. Niech się nie
spodziewają - nawet przy za
łożeniu, że Polska będzie się

kobyłmca

Spotkanie z pisarką
Agnieszką Lingas•Łoniewską

Gminna biblioteka Publiczna
w Kobylnicy zaprasza na spotka
nie zbestsellerową autorką litera
tury kobiecej. W środę, 26
czerwca,o godz.16.30 kobylnicką
książnicę przy ul.Wodnej 20/4
odwiedzi Agnieszka
Lingas-Łoniewska.
Pochodząca z Wrocławia pisarka
tworzy mieszankę gatunkową ro
mansu,kryminału isensacji. Czy
telnicy nazywają ją Dilerką Emocji,
oonieważ kreujeemocjonujące
poruszające powieści.Spotkanie
pędzie połączone zpromocją jej
najnowszej książki „Kastor.Bezli
tosna siła". To pierwszy tomserii
.Bezlitosna siła" opowiadającej
o mężczyznachuprawiających
walki MMA, a takżeo kobietach,
które doświadczyły przemocy,
3 pomoc znajdują w fundacji
-emiHelp. „Kastor"opowiada
y Konstantym „Kastorze"Lom>ardzkim.
Wydarzenie współfinansowane
sst ze środkówInstytutu Książki.
MARA)

Początek lata będzie
ciepły, suchy i słoneczny
Akhiww
Z Krzysztofem Ściborem roz
mawiamy o pogodzie na naj
bliższe dni i całe wakacje.
W piątek rozpoczęło się la
to astronomiczne, w sobo
tę to kalendarzowe. Jaki
będzie jego początek w po
godzie.

Uwaga: słonecznie

Mariusz Leśniewski
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prężnie rozwijać gospodarczo
- że dostaną „sute emery
turki", bo teraz w sumie
nieźle zarabiają. Co jakiś czas
przyszli, mówiąc żartobliwie,
„stypendyści ZUS" otrzymują
symulacje od zakładu, ile wy
niesie ich emerytura. Są tam
założenia tyczące przycho
dów, czasu pracy. Powiem
Państwu szczerze, że gdy ja
otworzyłem pierwszy raz taką
przesyłkę, prawie zemdlałem
na widok wysokości swoich
prorokowanych świadczeń.
Ba, a kto da mi gwarancję, że
przez następne dwie dekady
będę osiągał takie jak obecnie
dochodziki? Emeryturka pój
dzie w dół. Teraz przesyłki
z ZUS wywalam do kosza
na śmieci bez czytania. Po co
mam się denerwować? Lepiej
- i to radzę wszystkim zainte
resowanym - szukaćtakiej
posady, z której dochody
umożliwiają odkładanie so
lidnej partii gotówki
na czarną, emerytalną go
dzinę.

©®

Słupsk

Warsztaty dla pacjentów
na temat leczenia
onkologicznego
We wtorek, 25czerwca, w Woje
wódzkim SzpitaluSpecjalistycz
nym w Słupsku zorganizowane
zostaną warsztaty edukacyjne
„Twój Styl NaZdrowie". War
sztaty, którychwspółorganizato
remjest Fundacji OnkoCafe,mają
na celu pomoc pacjentkomw ra
dzeniu sobie zdiagnozą onkolo
giczną, przebiegiemleczenia,
a także emocjami towarzyszą
cymi po zakończeniuleczenia.
Spotkanie poprowadzą Adrianna
Sobol, psychoonkolog,i AnnaKu
piecka, prezesFundacji
OnkoCafe. W 2010 roku zachoro
wała na nowotwór piersi,
a w 2012 roku, na Facebooku,
stworzyła grupę wzajemnego
wsparcia pod nazwą Fakraczki.
Na niej osoby dotkniętechorobą
nowotworową dzieliły się swoim
doświadczeniem zdobytym
w procesie leczenia.Spotkanie
rozpocznie sięo godz.11 w sali
konferencyjnej słupskiego szpi
tala w budynku administracyj
, ,
nym. (WF)

W pogodzie lato trwa już
od początku czerwca. To naj
ładniejszy miesiąc lata.
W weekend dotrze do nas po
wietrze z północy. Będzie po
godnie, słonecznie, sucho
i ciepło. Ale już nie upalnie,
bo temperatura w ciągu dnia
wzrośnie do 20-24 stopni Cel
sjusza. Bałtyk w Ustce na
grzał się do 20 stopni, więc
plażowanie w najbliższych
dniach powinno się udać.
Od początku tygodnia zacz
nie do nas napływać polarnokontynentalne powietrze ze
wschodu. W ciągu dnia bę
dzie bardzo ciepło,do 24-28
stopni, natomiast noce zrobią
się rześkie, do 12-14 stopni.
Upały z temperaturami do 31
stopni przyjdą do nas pod ko-
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Krzysztof Ścibor, meteorolog
z Biura Prognoz Pogody
Calvus w Słupsku

1

niec tygodnia i na kolejny
weekend. Wciąż będzie sucho
i słonecznie.
Czyli o parasolach na jakiś
czas możemy zapomnieć?

Z prognoz wynika, że
deszcz może u nas nie spaść
nawet przez najbliższe dwa
tygodnie.
Taka pogoda utrzyma się
również w lipcu?

Z prognoz klimatycznych
wynika, że najładniejszym
miesiącem letnim jest czer
wiec. Lipiec ma być w nor
mie, zarówno jeśli chodzi

o opady, jak i temperatury.
Nie będzie więc ekstremal
nych upałów, pogoda będzie
się natomiast zmieniać dyna
micznie. Dni suche i słonecz
ne przeplatane będą deszczo
wymi i burzowymi. Wszystko
przez to, że ścierać się będą
masy powietrza ciepłego
z tym chłodniejszym. Nieste
ty dla tych, którzy liczą na
upały, wygrywać będzie po
wietrze polarne. Podczas
burz będzie mocno wiało i in
tensywnie padało. W ciągu
całego miesiąca spadnie
90-95 litrów deszczu na metr
kwadratowy. To nie będzie
miesiąc ładnej i słonecznej
pogody.
To może chociaż sierpień
przypomni nam ogorącym
i suchym lecie?

Drugi miesiąc wakacji za
powiada się z kolei nieco
chłodniejszy niż zazwyczaj.
A to oznacza, że więcej może
być dni pochmurnych niż
tych ze słońcem.
Daniel Klusek

Nastały czasy taty
świadomego i czułego
Rozmowa

za skórę synkowi na placu
zabaw. Szczerze interesują
się swoimi pociechami, za co
ja - jako psychotraumatolog
serdecznie dziękuję.

z Łucją Bobrukiewicz-Szczepińską,
psychotraumatologiem,
psychopedagogiem z Gabi
netu Psychoterapii i Rozwo
ju „Dialog" w Szczecinie.
Jaka jest rola ojca w ro
dzinie?

Należy przede wszyst
kim podkreślić, iż ojciec
pełni w rodzinie rolę
na równi ważną z matką.
Powinien dawać poczucie
bezpieczeństwa i stabiliza
cję. Uczyć małego człowie
ka szacunku do samego sie
bie i otaczających jego lu
dzi. Ojciec musi mieć świa
domość, iż daje wzór, który
w przyszłości będzie po
wielany. Moc i siła rodziny,
jest mocą i siłą ojca.
A jak to jest. tak uogólnia
jąc - na co pozwala tata.
czego nie pozwala mama?

Tata być może daje tro
chę więcej swobody, wol
ności, luzu. Ale potrafi też
zapleść córeczce warkocze,
a synjcow^pokazać, jąk zbu-

Jest w ogóle jakiś przepis
na dobrego ojca?

Doceniajcie tatusiów, mówcie
dobre słowo, tulcie się,
pamiętając, że są bardzo ważni

dować bazę pod stołem w ja
dalni.
A ta zmiana pokoleniowa:
tatuś kiedyś - tatuś dziś

Oschły, często sięgający
po pas i prawie nieobecny.
Taki tatuś to na szczęście
już model historyczny,
0 którym rozpisywać się nie
ma sensu. Nastały czasy ta
ty świadomego, obecnego
1 czułego. Taty na urlopie
tacierzyńskim, który wie,
jak się kąpie i przewija
dziecko. Tatusiowie znają
przyjaciółki z przedszkola
swojej małej damy, wiedzą
który to kolęgą zalazł,

To pierwszy mężczyzna
w życiu córki i pierwszy
wzór męskości w życiu sy
na. To słuchający i słyszący
ojciec, który poświęca czas
dzieciom, obecny i wrażli
wy na to, czego w danym
momencie życia potrzebu
ją. To ojciec dający córce
bukiecik z okazji Dnia Ko
biet, zabierający syna
na mecz ulubionej drużyny.
To tatuś, z którym można
tarzać się po dywanie,
strzelać z łuku i który „złym
wzrokiem" łypie na każde
go adoratora swojej córecz
ki - nawet gdy jest już pra
wie dorosła. To mężczyzna
szanujący i darzący uczu
ciem swoją partnerkę i ma
mę swych dzieci.
Karolina Jaskólska
karolina.jaskolska@polskapress.pl

©®
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22 czerwca
1768

Konfederacja barska:krakowski
mieszczanin MarcinOracewicz po
łożył trupemoficera dowodzącego
szturmem Moskali,używającgu
zika zamiast kuli.

17389

Sejm Czteroletniuchwalił prze
prowadzenie pierwszego w Pol
sce spisu statystycznego.

1792

Król Stanisław August Poniatow
ski ustanowiłOrder Virtuti Militari.

1812

W Wyłkowyszkach Bonaparte
w rozkaziedziennym doarmii
ogłosił początek II wojnypolskiej,
co oznaczało wojnęz Rosją.

was

Wybuchło powstanie łódzkie.

1983

Po raz pierwszy sztuczny satelita
został zdjęty zorbity okołoziemskiej przez wahadłowiec kos
miczny.

20J3

Na Stadionie Narodowym w War
szawie odbyłsiępierwszy polski
koncert Paula McCartneya.

CYTATY Z TWITTERA

Marek Suski.
PrawoiSprawiedliwość

Mówienie, żemożna byłosię mor
dercą zaopiekować, stawanie
wobronie, żeprzesłuchanie nie
otęj porze.Morderca został potrak
towany zgodnie zprocedurami.
Rzecznik@Adbodnarmógłby sta
nąć postronieofiar,a bronizbrod
niarza,chyba niepo tojest#RPO

Wojciech Dorżynkiewicz,
Platforma Obywatelska

Odpowiadając na wypowiedź mi
nistra w #KwadransPolityczny
- Minister PiSbierze udział w lin
czu. Schlebianie najniższymgu
stom, brak odpowiedzialności
za słowa. Typowe dla PiS

WALUTY 21.06.2019

USD
EUR
CHF
GBP

3.8104 (+)
4.2673 (+)
3,8157 (+)
4.7888 (+)

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-)spadekcen wstosunku
do notowania poprzedniego
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Wydarzenia
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córką). Wobec Darii B. zastoso
wano dozór policyjny, zakaz
opuszczania krajuikontaktowania się z konkubentem - ojcem
dwumiesięcznej Jagódki.

nach późnowieczornych. Dla
czego? Śledczy milczą, ale nie
oficjalnie ustaliliśmy, że w trak
cie badań lekarz wykrył
u dziewczynkidwa krwiaki.A jej
stan zdrowia jestzagrażający ży
ciu.
- Stan dziecka nie uległ po
prawie. Dziecko jest nadal wbardzo ciężkim stanie, zagrażają
cym jego życiu, mimo ogrom
nych starań naszych lekarzy powiedział namwpiątekCezary
Sołowij, rzecznikSzpitala Woje
wódzkiego w Koszalinie.
Skąd obrażeniana cieledzie
cka? To mają ustalić śledczy.
Na tym etapie wykluczono, że
obrażenia są wynikiem niesz
częśliwego wypadku.
- Dziecko, które samo nie
chodzi, niemogło upaść - mówi
prokurator Ryszard Gąsiorowski.
- Jednocześnie biegły okre
ślił, że na ciele dziecka nie ma
bezpośrednich śladów pobicia.
Rodzi sięwięc pytanie omechanizm powstaniaobrażeń. Wyni
kały oneco najmniejz nieostroż
nego zachowania wobec dzie
cka. Więcej będziemy wiedzieli
po przesłuchaniu konkubenta dodaje prokurator.©®

Ojciec dwumiesięcznej dziewczynki usłyszał
zarzut Śledczy ustalają przebieg zdarzeń
Marzena Sutryk

Adam K.. ojciec dwumiesięcz
nego dziecka, które w bardzo
ciężkim stanie przebywa
w koszalińskim szpitalu, usły
szał zarzut spowoćiowania
ciężkiego uszczerbku na zdro
wiu dziecka. Mężczyzna nie
przyznał się do zarzutu. Grozi
mu do 15lat więzienia.

W koszalińskim szpitalu prze
bywa dwumiesięczna Jagódka,
która trafiłatu zDarłowa w nocy
z wtorkuna środę wbardzo cięż
kim stanie (stwierdzono u niej
krwiaki na mózgu); dziew
czynka jest wciąż nieprzy
tomna. Matka dziecka Daria B.
wezwała pogotowiepo tym,gdy
po powrocie ze sklepu zoba
czyła, że dziecko nie oddycha.
Dziewczynka podczas jej
nieobecności
przebywała
pod opieką ojca. Ten miałw tym
czasie spożywaćalkohol zezna
jomym.

- Matkadziecka usłyszała za
rzut z artykułu 160 paragraf 2
Kodeksu Karnego, który mówi
o tym, że jeżeli ktoś naraża
osobę na bezpośrednie niebez
pieczeństwo utraty życia lub
ciężkiego uszczerbku na zdro
wiu, może odpowiadaćkarnie mówi prokuratorRyszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Pro
kuratury Okręgowej wKoszali
nie.
Matka nie przyznajesię

Paragraf 2 wymienionegoarty
kułu Kodeksu Karnego dodat
kowo precyzuje, że „Jeżeli
na sprawcy ciąży obowiązek
opieki nad osobą narażoną
na niebezpieczeństwo (w tym
przypadku mówimy o matce
dziecka -dop. red.), podlega ka
rze pozbawianie wolnościod 3
miesięcy do5 lat".
Matka dzieckanie przyznała
się do zarzutu. Wyjaśniła, że to
nie ona spowodowała- jak okre
śla prokurator -stan krytyczny
u dziecka. Gdy wychodziła
z domu po zakupy, dziecko
spało, było nakarmione, prze
brane, wbardzo dobrym stanie.
Natomiast,
gdy
wróciła
do domu - dziewczynka była

Wypłynęły zwłoki
młodego człowieka
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W piątek w godzinach przed
południowych na plaży
na wschód od Ustki znalezio
no ciało mężczyzny.

- To prawdopodobnie ciało23latka ze Słupska, który nie
dawno utonął wmorzu Ustcepoinformowała
Monika
Sadurska, oficer prasowy Ko
mendy MiejskiejPolicji wSłup
sku.
Mieszkaniec Słupska 12
czerwca późnym popołudniem
kąpał się ze znajomym
przy plaży wschodniej. W pew
nej chwili 23-latek zniknął
pod wodą. Kolega wezwał po
moc. Mimo szybkiej akcji ra
towników, nieudało sięgo ura
tować. Obszar o powierzchni
około pół kilometra kwadrato
wego przeszukiwały trzy ekipy
ratowników, ale nikogonie zna
lazły. Następnego dnia już nie
wznowiono poszukiwań.
- Policjanci pracują już
na miejscu zdarzenia.Ciało zo
stało zabezpieczone. Nieba
wem pojawią się także proku
rator ifunkcjonariusze z działu
dochodzeniowo-śledczego powiedziała MonikaSadurska.

Jak informuje Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa,
od kwietnia utopiło się już 80
osób. Od początku czerwca
łącznie 26.
Z powodu fali upałów w Pol
sce coraz więcej osób spędza
czas nad wodą. RCB apeluje
o zachowanie bezpieczeństwa
nad wodą.
„Przed nami sezon waka
cyjny ibardzogorące dni.Uwa
żajcie nad wodą!Z wodą nie ma
żartów!" -apeluje RCB.
Rządowe Centrum Bezpie
czeństwa przypomina o zasa
dach bezpiecznego przebywa
nia nad wodą, takich jak zakaz
wchodzenia do wody pospoży
ciu alkoholu lub innych środ
kach odurzających, zakaz ska
kania do wody w nieznanych
miejscach.
RCB wskazuje również, że
należy pływać tylko w wyzna
czonych do tego miejscach.
Przestrzega ponadto przed wy
pływaniem daleko od brzegu
na dmuchanym materacu i za
leca, aby zawsze stosować się
do poleceńratowników. Niena
leży też wchodzić do wody,
kiedy jest sięrozgrzanym przez
słońce, bo nagłe zetknięcie
z zimniejszą wodą może spo
wodować nieprzewidziane re
akcje organizmu. ©®

nieprzytomna, nieoddychała.
Kobieta zapewniła, że od razu
powiadomiła pogotowie.Co się
stało w domu podczas jej nieo
becności -tego niewie.
Jednakże przyznała, że gdy
wychodziła w domu, do jej
konkubenta (mowa obiologicz
nym ojcu dziewczynki, który
miał opiekować się dzieckiem
podczas nieobecności matki)
przyszedł znajomy,miał zesobą
butelkę alkoholu. To jeden
z mężczyzn, którzy zostali za
trzymani do sprawy. Ale jak
udało namsię ustalić, podobnie
jak drugi zatrzymany mężczy
zna (brat matki dziecka), wy
szedł on już na wolność; będzie
świadkiem w sprawie

dech. Jednocześnie biegły oce
nił, żekrwiaki namózgudziecka
w żadnymrazie niemogły pow
stać od bezdechu.Musiało dojść
do nagiego, gwałtownego potrząśnięcia dzieckiem, czy in
nego rodzaju podobnegodziała
nia -zaznacza prokurator.
Dodajmy, że na ciele dziew
czynki niestwierdzono obrażeń,
które wskazywałybyna pobicie.
Prokuratura RejonowawKo-

jej za to dc 5 Łat

Ojciec nic nie wie

Zarzut usłyszał też właśnie
wkoszalińsłdej prokuraturzeoj
ciec dziecka; tozarzut spowodo
wania ciężkich obrażeń ciała
u dziecka, które realnie zagra
żają jego życiu. - Adam K. nie
przyznał się do zarzutu -mówi
prokurator Ryszard Gąsiorowski. - Twierdzi, że nie wie, jak
doszło do tych obrażeń, że nie
bił on dziecka,ani nimnie ude
rzył. Nie wie,skąd wziąłsię bez

szalinie skierowała do sądu
wniosek o zastosowanie wobec
Adama K. tymczasowego
aresztu.Być może jeszczedzisiaj
- w piątek - zapadnie w sądzie
decyzja wtęjsprawie. Wcześniej
wobec matki nie zastosowano
aresztu (nie było takiego wnio
sku,m. in. zuwaginato, że opie
kuje się ona jeszcze 5-letnią

Przebieg zdarzeń

Co się wydarzyło? Policja ze
Sławna sytuację komentuje
w następujący sposób: -Szpital
Wojewódzld w Koszaliniezgło
sił nam w minioną środę, że tra
fiło tam dwumiesięczne dzie
cko. Na tym etapie sprawy nic
nie możemy przesądzić.Do wy
jaśnienia zostały zatrzymane
osoby. I jesteśmy wtoku wyko
nywania czynności pod nadzo
rem Prokuratury Rejonowej
w Koszalinie - mówi mł. asp.
Kinga Warczak, rzecznik pra
sowy powiatowego komen
danta policji w Sławnie. - Tyle
mogę powiedzieć- ucina.
Dwumiesięczna
dziew
czynka z nadmorskiego Dar
łowa przebywa naOddziale In
tensywnej Opieki Medycznej
Szpitala Wojewódzkiego w Ko
szalinie. Dziecko trafiłodo szpi
tala we wtorek popołudniu(18
czerwca).
Zaś policję zeSławna szpital
powiadomił w środę w godzi

Uzikie wysypiska to nadal kłopot
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Choć w Polsce już kilkanaście
lat działa nowoczesny system
zbiórki odpadów, to nadal są
tacy. którzy wolą zostawić
swoje śmieci w lesie lub na dzi
kim wysypisku śmieci niż za
wieść je do punktów selektywnej zbiórki odpadów

Przed kilku dniami odkryto
masę zużytychopon, którektoś
wyrzucił na leśnej drodze po
między
miejscowościami
Starnice - Troszki w gminie
Dębnica Kaszubska. Według
Iwony Warkockiej, wójt Dęb
nicy Kaszubskiej podlegli jej
pracownicy oszacowali, że
w tym miejscu wyrzucono
około dwóch tonopon i gumo
wych odpadów.
- Sprawę zgłosiliśmy policji.
Poza tym poleciłam uprzątnąć
dzikie wysypisko odpadów.
Opony zostaną przewiezione
na składowisko w Bierkowie
koło Słupska, gdzie zostaną zutylizowane. Zapłacimy za to
około tysiąca złotych - mówi
Iwona Warkocka.
Wójt Dębnicyt Kaszybsłaej
przypuszcza, że wyrzucone
w lesie odpady to prawdopo
dobnie dzieło jakiegoś przed

tamy teren z pomocą Zakładu
Gospodarki Komunalnej - do
daje wicewójtKiczmachowski.
W przypadku opon wyrzu
conych na terenie gminy Dęb
nica Kaszubskapolicja dopiero
szuka szuka sprawcy. Jeszcze
nie wiadomo, czy pomocne
okażą się się informacjekolpor
towane
na
portalach
społecznościowych o tym, że
ktoś wywiózł opony do lasu
ciężarówką. Według Moniki
Sadurskiej, oficera prasowego
słupskiej policji, sprawa jest ba
dana pod kątem zanieczyszcze
nia miejsca publicznego. Zgod
nie z Kodeksem wykroczeń
grozi za to grzywna do500 zł.
Od niedawna obowiązują
przepisy, dzięki którym gminy
mogą pokryć koszty likwidacji
dzikich wysypisk zopłat za wy
wóz śmieci pobieranych
od swoich mieszkańców.
Przed rokiemniepokój Najwyż
szej Izby Kontroli budziłfakt, że
w Polsce nadalpowstają „dzikie
wysypiska śmieci".Wtedy kon
trolerzy skontrolowali22 gminy,
a bliżej pod tym kątem przyj
rzeli się13. z nich. Najwięcejdzi
kich wysypisk śmieci znaleźli
w Krakowie. Na tleMałopolski
Pomorze wypadło całkiem do
\tsLvl2V* . •'•Jg brze, choći tu dzkie wysypiska
Takie dzikie wysypiska wcale nie są wyjątkiem. Kilka dni temu
są nadal tworzone.

siębiorcy, który swoich odpa
dów niewywiózł dopunktu se
lektywnej zbiórkiodpadów ko
munalnych, gdymożna to było
zrobić za darmo.
Jednak z dzikimi wysypi
skami problem ma nie tylko
gmina DębnicaKaszubska. Po
dobne sytuacje miały miejsce
choćby w gminie Damnica.
Grzegorz Kiczmachowski, za
stępca wójta w tej gminie po
wiedział nam, że około dwa
miesiące temu dzikie wysypi
sko śmieci, w którym znajdo
wały się różne odpady, w tym
i opony, pracownicy gminy

znaleźli w lesie nieda
leko Domaradza.
- To było na terenie Nadleś
nictwa Łupawa. Dlatego zwró
ciliśmy się do jego kierowni
ctwa tego, aby je uprzątnięto.
Niezwłocznie to zrobili -mówi
Kiczmachowski.
W ostatnim czasie władze
gminy Damnica uprzątnęły
także dzikie wysypisko śmieci
w Dębniczce,które funkcjono
wało tam od kilku lat.
- Staramy się reagować
szybko po tym, jak dostanemy
informacje
o
dzikich
wysypskach. Zwykle sprzą

2 tony zużytych opon odkryto w gminie Dębnica Kaszubska
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Słoneczne przywitanie w Ustce.
Pociągi znowu do niej dojeżdżają
mm*

j

Grzegorz Hilarecki
fyzegofzJiaredci@g)24.pl
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W piątek na wyremontowa
nym peronie stacji kolejowej
Ustecka Orkiestra Dęta powi
tała pasażerów Pociągu Sło
necznego.

To był drugi w tym roku kurs
Słonecznego, bowiem pierwszy
odbył się wBoże Ciało. Ostatni
pojedzie l września. Jednak to
właśnie wpiątekna stacji Ustka
władze miasta oraz starostwa
powiatowego zorganizowały
specjalne powitanie.
W krótiaej konferencji praso
wej udział wzięli: starosta słup
ski PawełLisowski, wicestarosta
Rafał Konon, zastępca burmi
strza Ustki Bartosz Gwóżdż-Sproketowski oraz członek za
rządu Kolei Mazowieckich Da
riusz Grajda.
- Słoneczny wozi od 15 lat
mieszkańców stolicynad morze
do Gdańska. Aleto władze kolei
mazowieckich zdecydowały
o wydłużeniu trasy do Ustki zauważył Pawełlisowski, staro
sta słupski. - Było to możliwe
dzięki modernizacji linii, boczas
przejazdu sięskrócił.
Łączący Warszawę z Ustką
Słoneczny wyjeżdża ze stacji

czysko. Prace nie będą wpły
wały naruch wakacyjnych skła
dów. Inwestycja zaplanowana
jest do końca br.
Trasa zeSłupska doUstki jest
częścią projektu przebudowyli
nii kolejowej na odcinku
Miastko - Słupsk -Ustka. W ra
mach inwestycji przebudowy
wanych jest łącznie 70km linii
w województwie pomorskim.
Poprawi się komfortobsługi pa
sażerów na 18 przystankach
i stacjach. Wzrost bezpieczeń
stwa zapewni wymiana urzą
dzeń sterowaniaruchem kolejowym, przebudowa 52 przejaz
dów kolejowo-drogowych i 12
obiektówinżynieryjnych.Pasa
żerowie zyskają bardziej komfortowe możliwości podróżowa
nia. Pociągi będą mogły jechać
z maksymalną prędkością
do100 km/h, co sprawi, że czas
« przejazdu międzySzczecinkiem
< a Słupskiem skrócisię o około12
| minut. Sprawny przejazd za3 pewni 21nowych rozjazdów,
s
Projekt „Rewitalizacja linii
W piątek, 21 czerwca, Ustecka Orkiestra Dęta powitała pasażerów Pociągu Słonecznego na stacji Ustka. Peron na stacji Ustka
kolejowej nr 405 odcinek grazostał wyremontowany w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 405
nica województwa(km104,515)
- Słupsk -Ustka" o wartości165
Warszawa Zachodnia o godz. brać czworonoga i rower. - Bę- nadmorzemajądojeżdżaćtakże wadzająceją PKP Polskie Linie min zł netto jest finansowany
6.15. Podróż nad morze trwa dzie zawszezestawiony znowo- pociągi z Przemyśla(Malczew- Kolejowe S.A., zakończono z RegionalnegoProgramu Opepięć i pół godziny. Z powrotem czesnych, klimatyzowanych ski), Katowic(Gwarek),Krakowa m.in. budowęwygodniejszych, racyjnego Województwa PoSłoneczny wyjeżdża z Ustki wagonówpiętrowych-czytamy (Korsarz) oraz Warszawy (Sło- wyższych peronów w Ustce, morskiego. Dofinansowanie
ogodz.14.24. Do Warszawy Za- na stronieKolei Mazowieckich, neczny).
Gałęzinowie,
Strzelinku dla tego projektu ze środków
chodniej dojeżdżao godz.20.14.
Ruch pociągów do Ustki zoTo nie oznacza, że już skoń- i ChamowieSłupskim.
UE wynosi blisko 85 proc.
Pociągprzezwakaęjebędzie stał przywrócony 20 czerwca, czyła się przebudowa linii koleW Ustce nadaltrwa budowa
Zakończenie wszystkich
kursował codziennie, a w po- Oprócz kilku połączeńdziennie jowej między Szczecinkiem drugiego peronu oraz nowego prac zaplanowano na czwarty
dróż nim można za darmo za- pomiędzy Słupskiem a Ustką a Ustką. Jak informują przepro- toru do przystanku Ustka Uro- kwartał 2019 r.©®

Zlot traktorów nad Bałtykiem
Jakub Roszkowski
jakub.roszkowski@pol5kapres5.pl

To jedna ztydi imprez,które
na dhęp zapadają w pamięć. Bo
jest naprawdę nietypowa.Amowa o ZJode Starych Traktorów
w Łazach. Tojuż szósta whistori
edycja tego wydarzenia.

W piątek po południu nadmor
skimi ulicami całej gminy
Mielno przejechała, długa
na prawie 80 maszyn, parada
uczestników zlotu.
Zlot Starych Traktorów
w Łazach zaczął się oficjalnie
właśnie w piątek, a potrwa
do niedzieli, 23 czerwca,
do godz.16. Toimpreza inaugu
rująca sezon letni w gminie
Mielno.
- Na kołach przyjechało
do nas 11 maszyn.Rekordzista
przejechał ponad 450 kilome
trów -słyszymy od organizato-

Największym zainteresowaniem cieszyły się ciągniki, które
produkowane były w pierwszej połowie ubiegłego wieku

rów. Większość uczestników
przywiozła jednak swoje ma
szyny na lawetach.
Wśród wszystkich trakto
rzystów są jedynie trzy panie,
które osobiście poprowadziły

swoje ukochane maszyny:
Zetora 25A, Fergusona 35 i Ur
susa C328.
Na placu zlotowym, umiej
scowionym przy ul. Słonecznej
14 w Łazach - blisko Holiday

Golden Resort - pojawiło się
około 80traktorów, atakże wo
zów strażackichi maszynrolni
czych. Najstarsze maszyny zo
stały wyprodukowane w latach
50. ubiegłego wieku!
Wśród uczestników imprezy
są Jerzy Rąpała (Polska)
na Zetorze 3011 i Jan Zaręba
(Niemcy)na Escorcie335,którzy
realizują wyprawę „Traktorem
dookoła Polski".Jej założeniem
jest dotarcie do najbardziej wy
suniętych na wschód, zachód,
północ ipołudnie punktówgra
nicznych. Łazy są jednym
z przystanków na ich trasie.
W sobotę w godz. 17-18.30
organizatorzy zlotu zapraszają
na pokazysprawnościowe trak
torów na plaży w Łazach i na
przejazdy plażowe.
Natomiast o godz. 20 na
placu zlotowym rozpocznie się
„Wieczór dobrego humoru z kabaretem4FALA". Wstęp wolny.

©®

009174500

Doktorowi Michałowi Tabiszewskiemu

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
po stracie

Mamy

składa
Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. f. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
009172257

Pogrążone w smutku środo ,visko lekarskie
z głębokim żalem żegna lekarza dentystę

Ewę Senko

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

i Bliskim

składają lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
009173763

Szczere wyrazy współczucia

Koleżance Izabeli Stelmasiak
z powodu śmierci

Mamy

składają
koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr u w Słupsku

Polska

Głos Dziennik Pomorza
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Policjanci skazani
w sprawie śmierci
Igora Stachowiaka
Wrocław

Marcin Rybak
numn.rytak@gazeta.wroc.pl

23 roku więdenia dla Łukasza
R. - policjanta.który w komi
sariacie przy ul. Trzemeskiej
we Wrocławiu raził paralizato
rem Igora Stachowiaka oraz
po dwa lata dla pozostałych
trzech funkcjonariuszy oskar
żonych w tej sprawie. Taki wy
rok zapadł w procesie połicjantów oskarżonych o prze
kroczenie uprawnień i tortu
rowanie Igom Stachowiaka
w komisariacie policji we
Wrocławiu w maju 2016 roku.

Igor Stachowiak zmarł w ko
misariacie niedługopo tym, jak
użyto wobec niego paraliza
tora. Sąd uznał wczoraj Łuka
sza R., Adama W.,Pawła G.i Pa
wła P. winnymi przekroczenia
uprawnień oraz fizycznego
i psychicznego znęcania się
nad Igorem. Łukasza R., który
raził Igora paralizatorem, ska
zał na2,5 roku więzienia bez za
wieszenia, a trzech asystują
cych mu policjantów na dwa
lata. Ci ostatni usłyszeli więc
surowsze wyroki,niż domagała
się prokuratura. Łukasz R. ma
dodatkowo zapłacić 15 tys. zł
rodzicom Igora Stachowiaka,
a pozostali trzej policjanci po10 tysięcy.
- Zachowanie policjantów
stało w rażącej sprzeczności
z rotą ślubowania policyjnego stwierdził sąd.
Zdaniem prokuratury za
chowanie policjantównie przy
czyniło się bezpośrednio
do śmierci. Pełnomocnicy ro
dziców Igoraprzekonywali sąd,
że jest inaczej. Mecenas Miko
łaj Pietrzak prosił wręcz, by opis
przestępstwa uzupełnić o nie
umyślnie
spowodowanie
śmierci. Jego zdaniem Igor
zmarł w wyniku„gigantycznej
traumy fizycznej i psychicz
nej", wywołanejtraktowaniem
go przez policjantów.Mecenas
mówił wręcz o torturach,wska

zując na polskie prawo, które
bezwzględnie zakazujeich sto
sowania. Mecenas Pietrzak
stwierdził, że kara zapropono
wana przez prokuraturę jest
zbyt łagodna i zaapelował osu
rowszą. Nie wskazał jednak
konkretnie, jakiego wyroku się
domaga.
Obrona chciała uniewinnie
nia oskarżonych.Obrońcy prze
konywali w swoich mowach, że
to Igor i jegozachowanie wobec
policjantów spowodowało ko
nieczność używania wobec
niego takich środków jak para
lizator. -Sześciu interweniują
cych wobec niego policjantów
odniosło obrażenia - mówił
mecenas ZbigniewPiątkowski.
Jego zdaniem, nawet jeśli
doszło do przekroczenia prawa
przy używaniu paralizatora (bo
prawo zakazuje stosowania go
wobec osoby zakutej w kaj-

- Uważam, że użyłem
paraŁrf#1^ w pewnym
sensie w stanie wyższej
konieczności - mówił
w sądzie główny
oskarżony Łukasz R.
danki), to policjant działał
w „stanie wyższej koniecz
ności". Bo bronił zdrowia, a na
wet życia swojego i innych
funkcjonariuszy.
15 maja 2016 r. na wrocław
skim Rynku czterech policjan
tów próbowało zatrzymać
Igora. Akcja trwała kilkanaście
minut, bomężczyzna wykręcał
się i wyrywał.Przedłużającą się
interwencję nagrywałodwóch
mężczyzn. Potem, już na tere
nie komisariatu,zatrzymanego
zaprowadzono do toalety, by
tam go przeszukać. Tu użyto
wobec niego paralizatora.Urzą
dzenie ma kamerę. Nagranie,
pokazujące Igora wijącego się
z bólu na podłodze toalety,
ujawnił SuperwizjerTVN. ©®

Polska zablokowała unijne
porozumienie klimatyczne
Jakub Oworaszko
jakub.owo(uszko@polskapress.pl

Warszawa
Polska jest jednymz kiku
państw które zablokowały
unijne porozumieniekfimatyczne.Rząd mćwio dyploma
tycznym igospodarczym suk
cesie..Walczymy o nasze interesy, tak robikażdy rzącTprzekonuje premier.Opozycja
iekolodzy ostro krytykują pol
ski rcąd. Jak mówią. Polska fak
tycznie mogłaby stracić gospodarczo. alestawka jesto wiele
wyższa -chodzi oprzyszłość
najmłodszych pokoleń,ich ży
cie izdrowie.

- Wraz z Grupą Wyszehradzką,
także z Estonią (...) nieprzyjęli
śmy dodatkowych, jeszcze bar
dziej ambitnych celów klima
tycznych i zabezpieczyliśmy
tym samym interesy polskich
przedsiębiorców i obywateli,
którzy ponosilibyryzyko dodat
kowego opodatkowania i kosz
tów -nie mogliśmy sięna tozgo
dzić - przekonywał w Brukseli
premier MateuszMorawiecki.
- My, dbając o jak najlepszą
politykę klimatyczną, dbamy
o to, żeby było jak najwięcej
czystego powietrza.Mamy go
tową ustawę dotyczącą najbar
dziej zanieczyszczonych miast,
a także wielki program
termomodemizacji, który bar
dzo intensywnie rozwijamy podkreślał premier.
Szef rządu, podsumowując
dwudniowy unijnyszczyt oce
nił, że„nie można porównywać
państw, które mogły się świet
nie rozwijaćprzez kilkadziesiąt
lat, do Polski, która od nie
dawna może rozwijać się
w miarę naturalnie".- To musi
być uwzględnione w obszarze

W POLITYCE
Warszawa

Bodnar odpowiada
na krytykępolityków PiS

25 -letni Igor Stachowiak zmarł 15 maja 2016 r. w komisariacie
Wrocław-Stare Miasto. Mężczyzna był rażony paralizatorem

Część politykówobozu rządzą
cego bardzokrytycznie odniosła
się dostanowiska RPO Adama
Bodnara, który zwróciłuwagę
na „błędyproceduralne" przy za
trzymaniu Jakuba A.,podejrza
nego ozabójstwo w Mrowinach
10-letniej Kristiny.kh zdaniem
Bodnar, krytykującpolicję, chce
uderzyć w rząd.Sam RPOodniósł
się dotych zarzutów wrozmowie
na portalu rp.pl.- Ma tona celunic
innegojak dyskredytację,poniże
nie idoprowadzenie dowylania fali
hęjtu-ocenił, caip)

Premier Mateusz Morawiecki uznał, że Polska poniosłaby zbyt
wysokie koszty związane z ambitną polityką klimatyczną
POROZUMIENIE KLIMATYCZNE

CO ZABLOKOWAŁA
POLSKA
Porozumienie, na które
chciały zgodzić się 24
państwa UE, a zablokowała je
m.in. Polska, oznaczało
odejście do 2050 roku
od węgla, ropy naftowej
i gazu - te paliwa kopalne to
główne nośniki gazów
cieplarnianych.
Porozumienie klimatyczne
z Paryża z 2015 roku zakłada
utrzymanie wzrostu średniej
temperatury rocznej
na świecie znacznie poniżej
dwóch stopni Celsjusza
w stosunku do poziomu
sprzed epoki przemysłowej
(dziś jest to ponad jeden
stopień) oraz dążenie
do tego, by ograniczyć wzrost
do nawet 13 stopnia. To
znacznie obniżyłoby ryzyko
i skutki zmiany klimatu.
Jeśli ten scenariusz
zrealizowałby się, to
ograniczylibyśmy, albo nawet
zatrzymali, niektóre
negatywne zmiany - uważają
ekolodzy.

polityki klimatycznej. Startu
jemy z zupełnie innego po
ziomu niż bogate państwa za
chodnie. To, co wczoraj udało
się osiągnąć, to wielki sukces.
Dbamy oklimat iczyste powie
trze, aleteż oportfele Polaków.
Ważne, żeby podejście do śro
dowiska uwzględniało te dwa
cele
przekonywał
Morawiecki.
Eksperci i ekolodzy zała
mują ręce. - Czy Polskę stać
na talderozwiązania? Oczywiś
cie, tylko myod lat udajemy, że
to jest niemożliwe dla nas. To
pułapka polityczna - poli
tycy robią wszystko, by utrzy
mać się przywładzy, by nie na
razić się dużym grupom górni
ków czy różnych firm - przeko
nuje wrozmowie z Agencją In
formacyjną Polska Press dr An
drzej Kassenberg z Instytutu
na rzecz Ekorozwoju.
- Pytanie, czy warto tak ry
zykować tymi zmianami, by
w wyborach uzyskać ileś setek
tysięcy głosów więcej. Ja uwa
żam, że nie, że to jest niemo
ralne-podkreśla.
Kassenberg zaznacza, że
od 1990 do 2017 roku Polska
wydała w formie dotacji 230
mld zł na energetykę i górni

Warszawa

Warszawa

- Trzeba poważniesię zastanowić
nad wystąpieniem oodwołanie
Rzecznika Praw Dziecka - uważa
Jerzy Meysztowicz,poseł Nowo
czesnej (klubPO-KO). -Jego wy
powiedzi potwierdzają to, żejest
to osoba kompletnienienadająca
się na tostanowisko ichyba nie
rozumie dokońca, czymsię powi
nien zajmowaćijaka jestjego rola
w ochronie dziecka - stwierdził
wtvn24 polityk opozycji.Rzecz
nik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
naraził się na krytykępo wywia
dzie dla „Dziennika Gazety Praw
nej", w którymmówił m.in., że
„trzeba rozróżnić, czymjest klaps,
ą czymjest bicie",(aip)

Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Partia Razem orazZieloni zapo
wiedzieli w piątek złożenie w no
wej kadencjiSejmu projektulibe
ralizującego prawo aborcyjne.
Marcelina Zawisza zPartii Razem
podkreśliła podczas piątkowej
konferencji prasowej, żesą
„tematy, któresą ważne, niezależ
nie odtego. czyjest kampania wy
borcza. czyjesteśmyjuż po wybo
rach". - Jednym z takich tematów
jestkwestia kobiet iich prawa
do tego, żeby mogłyprzerywać
ciąże,jak robię toich koleżanki
w Niemczech. Rumuniiczy Fran
cji. Tojest dla naskwestia, która
nas łączy - przekonywała. cah»)

Opozycja chce dymisji
Rzecznika Praw Dziecka

Lewica chce złagodzić
prawo aborcyjne
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ctwo węglowe.- Tokompletnie
nieopłacalny biznes.Polski wę
giel jest coraz droższy, impor
tujemy gobardzo dużoz zagra
nicy, 70 proc. z Rosji. Wyo
braźmy sobie,co można by zro
bić zate pieniądze,gdyby prze
znaczyć jena energetykęodna
wialną czy poprawę efektyw
ności energetycznej - przeko
nuje AndrzejKassenberg.
Jednocześnie teżprzyznaje:
faktycznie jest tak, że gospo
darczo spośród wszystkich
państw UEdla Polskimoże oka
zać się to najtrudniejsze, ale
chodzi onaszą przyszłość, o na
sze życie i zdrowie.
Dopytywany outratę miejsc
pracy przez górników podkre
śla, że„w raporcieBanku Świa
towego stwierdza się, że
do 2030roku w Polsce, w przy
padku realizacjinajbardziej am
bitnego scenariusza,w wyniku
odejścia od węgla, pracęw gór
nictwie straci20 tys.osób, lecz
jednocześnie powstanie 100
tys. nowych miejsc pracy
w energetyce odnawialnej". Warto zaznaczyć, że 50 proc.
górników jest w wieku, który
pozwala naprzejście na wcześ
niejszą emeryturę, a młodsi
po przeszkoleniu będą mogli
zająć nowe stanowiska, w no
woczesnych branżach. Według
mnie głównym oponentem
zmian są liderzy związków za
wodowych. Oni bronią tylko
swoich interesów - podsumo
wuje Kassenberg.
Zdanie ekologów podziela
opozycja, któraostro krytykuje
rząd za zablokowanie porozu
mienia. - To jest niestety poli
tyka pasywna. Pasywna poli
tyka energetyczna, polityka
tylko i wyłącznie w obronie
górnictwa, natomiast zapo
mina się o obywatelach, o ska
żonym środowisku- przekony
wał MarekSawicki z PSL w „Sa
lonie politycznym" radiowej
Trójki. ©®
_______

Warszawa

Rząd nieplanuje
repolonizacji mediów

Szef kancelariipremiera Michał
Dworczyk stwierdził,że obóz rzą
dzący nie przygotowujetzw. re
polonizacji mediów.- Niema ta
kich planów,nie ma żadnegopro
jektu ustawy,a co dotego, że
warto rozmawiać oregulacji
rynku medialnego,tojest oczywi
ste, wartoczerpać z dobrych
wzorców, znowu tutajpodam
przykład Francjii Niemiec - powie
dział w Radiu Zet Dworczyk.Sko
mentował w ten sposóbsłowa wi
cepremiera Jarosław Gowina,
który kilka dni temumówił, żerepolonizacja mediów będzie zada
niem rządu,jeśli utrzyma on wła
dzę po wyborach. (AIP)
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Trump odwołał atak USA na Iran
ostrzegali, że takie działanie
może doprowadzić doeskalacji
zagrożeń dlasił amerykańskich
w regionie.
W szczególności do ataku
namawiał John Robert Bolton,
jedna z najbardziej wpływo
wych postaci w otoczeniu Do
nalda Trumpa.Ten dyplomata
i prawnik został w marcu ubie
głego roku doradcą ds.bezpie
czeństwa narodowego. Jest
uważany za neokonserwatystę
itakzwanego jastrzębia. Wyra
żał poparcie dla wycofania się
z porozumienia z Iranem doty
czącego ograniczenia irań
skiego programu atomowego
i rozpoczęcia wojny z tym kra
jem oraz dla przeprowadzenia

Kazimierz Sikorski

Waszyngton
Samoloty były w powietrzu,
okręty wojenne gotowe
do odpalania pocisków mane
wrujących i nagłe decyzja Bia
łego Domu: wstrzymać atak
na Iran!

Źródła zbliżone do Białego
Domu twierdzą, że prezydent
Donald Trump zatwierdził atak
na Iran,z jakichś jednak powo
dów uderzenie nagle odwołał.
Miało być ono odwetem za ze
strzelenie amerykańskiego
drona
szpiegowskiego.
W czwartek wieczorem miej
scowego czasu Biały Dom
wstrzymał operację po inten
sywnych dyskusjach i debacie
w Białym Domu, w której
uczestniczyli czołowi urzęd
nicy prezydenta ds. bezpie
czeństwa narodowegoi liderzy
Kongresu.
Jeden z urzędników twier
dził, że operacja była w toku,
samoloty w powietrzu, okręty
gotowe do akcji, ale nie wy
strzelono pocisków. Operacje
wstrzymano. Zatrzymano tym
samym trzecią akq'ę wojskową
prezydenta przeciwko celom
na Bliskim Wschodzie. Trump
uderzał już bowiem dwukrot
nie w cele w Syrii w 2017i 2018
roku.
Strach przed wyborami

Nie wiadomo, czy Donald
Trump z sobie tylko znanych
powodów zmienił zdanie
na temat ataku, czy admini
stracja zmieniła kurs z powo
dów logistycznych lub strate
gii. Nie wiadomo, czy ataki
mogą być przeprowadzone
w najbliższym czasie. Biały
Dom odmówił komentarza
na ten temat, podobnie jak
Pentagon.

Prezydent USA Donald Trump podkreśla, że amerykański dron został zestrzelony na wodach
międzynarodowych. Pytany o przyszłość, odpowiedział: - Zobaczymy, có się stanie

Być może zdecydowała
chłodna kalkulacja,ryzyko nie
powodzenia akcji, co oznacza
łoby, że rozpoczęta z wielkim
przytupem kampania narzecz
reelekcji Donalda Trumpa ru
nęłaby w gruzach. Wydaje się
też, że Ameryka nie byłaby
w stanie, jak to miało miejsce
podczas operacjiw Irakui Afga
nistanie, stworzyć koalicji,
która wspierałaby Waszyngton.
Wysłanie sił lądowych doIranu
odpada, zbyt żywe są wamery
kańskim
społeczeństwie
obrazy krwawych operacji
przeciwko terrorystom w Iraku
czy talibom w Afganistanie. Wi
dok lutowanych trumien zwo
żonych do Ameryki z kolejnej
wyprawy zagranicznej ozna
czałby dla rządzących poli
tyczną śmierć.
Pozostaje więcprzełknięcie
porażki, jaką było zestrzelenie
bezzałogowego, wartego 130

milionów dolarówdrona, który
został trafiony wczwartek rano
irańską rakietą ziemia-powietrze. Amerykańska odpowiedź
miała nastąpić przed świtem
w Iranie, by zminimalizować
ryzyko strat wśród wojskowych
i cywilów.Możliwość ataku wi
siała przez większą część dnia.
Dron, który wystartował ze
Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich, został zestrzelony
przez irański systemrakietowy
ziemia-powietrze podczas
działania w międzynarodowej
powietrznej
przestrzeni
nad cieśniną Ormuz, oświad
czył sztab armii USA. Dodano,
że był to niesprowokowany
atak w międzynarodowej prze
strzeni powietrznej.
Wojskowi amerykańscy byli
jednak pod wrażeniem możli
wości Iranu namierzania i nisz
czenia drona na dużej wyso
kości. Pokazało to, z jakimi

trudnościami mieliby do czy
nienia Amerykanie w razie
ataku naIran.
Gen. broni Joseph Guastella,
dowódca sił powietrznych
na Bliskim Wschodzie mówił,
że irańskiatak nadron mógł za
grozić „niewinnym cywilom",
a sztabowcyUSA upierali się,że
dron był nad wodami między
narodowymi. Departament
Obrony USAopublikował zdję
cia na poparcie tezy,że dronnie
wszedł w irańską przestrzeń
powietrzną.
.Jastrzębie" za atakiem

Nic dziwnego, że w tejsytuacji
doradcy ds. bezpieczeństwa
narodowego Trumpa byli po
dzieleni. Za atakiem mieli być:
sekretarz stanu Mike Pompeo;
John R. Bolton, doradca ds.
bezpieczeństwa narodowego
i GinaHaspel, szefowaCIA. Ale
czołowi urzędnicy Pentagonu

Nocny szturm na parlament Gruzji. Przyczyną
prowokacyjne wystąpienie rosyjskiego posła
Tbilisi

Kazimierz Sikorski
redakqa@poiskatimes.pl

Wystąpienie rosyjskiego de
putowanego w gruzińskim
parlamencie wywołało wzbu
rzenie opozycji imieszkańców
stolicy. Tłum wyszedł na ulice
iruszył na parlament Policja
z trudem obroniła budynek.

Dziesiątki rannych,krwawe za
mieszki na ulicach Tbilisi,
nocny szturm na parlament,

który chciał opanować roz
wścieczony tłum i niepewna
sytuacja, która grozi wybu
chem kolejnych protestów.
Nie można wykluczyć, że
po tych zamieszkach może
dojść do wyborów, opozycja
wzywa swoich zwolenników
do działania. A wszystko przez
obecność zaproszonegona po
siedzenie sesji parlamentuGru
zji rosyjskiego deputowanego,
który już wcześniej nie krył
wrogości wobecGruzji. Siergiej
Gawriłow zwrócił się po rosyj

sku do gruzińskich posłów,
przemawiając z fotela prze
wodniczącego.
Elene
Chosztaria, posłanka opozy
cyjna, mówiła, że to policzek
wymierzony przez Rosjanina
całej Gruzji.
Inni opozycjoniści przypo
minali, że w przeszłości
Gawriłow popierał niepodle
głość Abchazji, separatystycz
nego regionu gruzińskiego.Li
der Gruzińskiego Marzenia
- Demokratycznej Gruzji po
wiedział zachodnim dziennika

rzom, że rosyjska delegacja
opuści jego kraj. Dodał on, że
organizatorzy międzynarodo
wego spotkania muszą teraz
wytłumaczyć się z tego incy
dentu narodowi.
Gawriłow brał udział wMię
dzyparlamentarnym Zgroma
dzeniu Prawosławnym (IAO),
organie powołanym przez grec
ki parlament w 1993 roku dla
wspierania relacji między pra
wosławnymi chrześcijanami.
Posłowie opozycji w proza
chodnim parlamencie Gruzji

ataku na północnokoreańskie
instalacje nuklearne.Odnosi się
sceptycznie doorganizacji mię
dzynarodowych, zwłaszcza
ONZ.
Karierę wadministracji rzą
dowej rozpoczynał jeszcze
za Ronalda Reagana. W admi
nistracji George'aW. Busha był
podsekretarzem stanu. Teraz
gra pierwsze skrzypce u boku
Trumpa.
Zniszczenie drona jeszcze
bardziej podniosło poziom na
pięcia między Iranem a USA.
W ubiegłym tygodniu prezy
dent Trump oskarżył Iran
o ataki na tankowce w Zatoce
Omańskiej.
Między Waszyngtonem i Te
heranem iskrzy od ubiegłego
roku, kiedy Trump odstąpił
od międzynarodowego poro
zumienia z Iranemz roku 2015.
Teheran w zamian za porzuce
nie programu jądrowego został

zwolniony z sankcji gospodar
czych, które dławiły gospo
darkę tego kraju.Sankcje wró
ciły, problemy Iranu też, a Te
heran zagroził wznowieniem
prac nadprodukcją wzbogaco
nego uranu potrzebnego do bu
dowy broni jądrowej.
Trump powtarza,że Iran ze
strzelił amerykańskiego drona
nad wodami międzynarodo
wymi. Podczas czwartkowego
spotkania w Białym Domu
z premierem Kanady Justinem
Trudeau prezydent USA powie
dział: - To jest udokumento
wane naukowo, to nie tylko
słowa.
Dzień wcześniej Trump
ostrzegł: Iran, że ten „popełnił
duży błąd" zestrzeliwując
drona. W tym czasie rosyjsld
prezydent Władimir Putin
ostrzegł Amerykę przed uży
ciem siły wobec Iranu. Iran
z kolei zapowiadał, że jest „go
towy do wojny".
Zestrzelony dron to RQ-4
Global Hawk - bezzałogowy sy
stem, który może latać na du
żych wysokościach przez 30
godzin i wykonywać zdję
cia o wysokiej rozdzielczości
na dużych obszarach lądu
przy każdejpogodzie. Tak przy
najmniej zapewnia koncern
Northrop Grumman, produ
cent tego bezzałogowca.
Kilka dni temu USA oświad
czyły, żewobec wzrostunapię
cia w regionie wysyłają ponad
1000 dodatkowych żołnierzy
na Bliski Wschód. To przede
wszystkim reakcja po atakach
bombowych na dwa tankowce,
które, zdaniem Amerykanów,
były robotą sił irańskich.
Irańscy wojskowi i politycy
grożą, że w razie konfliktu
zbrojnego z Iranem, operacje
wojskowe skupiłybysię na cieś
ninie Ormuz, która zamyka
wody ZatokiPerskiej. Przez ten
szlak przechodzi ponad20 pro
cent światowej ropy naftowej.
Blokada tego sektora wywoła
łaby niewyobrażalne perturba
cje na światowychrynkach.©®

wezwali doprotestów w odpo
wiedzi
na
wystąpienie
Gawriłowa, który zwrócił się
do deputowanychpo rosyjsku,
wywołując ich gniew.
Policja powstrzymała tłum
przed wtargnięciem do bu
dynku parlamentu, używając
gumowych kul i gazu łzawią
cego. Świadkowie mówili
o brutalnej akcji policji, o lu
dziach pokrwawionych od gu
mowych kul i bezradnie ocze
kujących pomocy.
Według doradcy gruziń
skiego premiera Mamuki
Bakhtadze, cytowanego przez
agencję prasową AFP, w prote
stach rannych zostałookoło 40
poliq'antów i ponad 30 demon
strujących.

Niektórzy z demonstrantów
nosili flagi Unii Europejskiej
i transparenty z napisami „Ro
sja jest okupantem". Giga
Bokeria, opozycyjny poseł
z proeuropejskiej partii Gruzji,
powiedział AFP, że wiec
przed parlamentem był „spon
tanicznym protestem zwy
kłych Grazinów".
Posłowie opozycji zabloko
wali prezydium parlamentu
i zażądali, aby Gawriłow prze
stał przemawiać.Pod tym naci
skiem sesja została zawieszona,
a samGawriłow opuściłGruzję.
Rosja wspiera politycznie
i finansowoseparatystyczne re
giony Gruzji: Osetię Połud
niową i Abchazję, utrzymuje
tam też swojegarnizony. ©®

milionów dolarów kosztował
amerykański dron, zestrzelony
przez Iran. Amerykanie byli
gotowi na zbrojną odpowiedź
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Ekstremalnie w porcie i w Dolinie Charlotty
Daniei Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

w

Wydarzenie
Międzynarodowe zawody
motocyklowe o charakterze
ekstremalnego rajdu wytrzy
małościowego-enduro-zo
baczyć będzie można w ten
weekend.

W sobotę i niedzielę w Ustce
i w DolinieCharlotty odbędą się
międzynarodowe zawody mo
tocyklowe o charakterze ek
stremalnego rajdu wytrzyma
łościowego - enduro.Będzie to
już piąta odsłona wydarzenia,
największej tego typu imprezy
w północnej częściPolski.
Zawody rozegrane zostaną
w dwóch lokalizacjach. W so
botę w Ustce odbędzie siętzw.
„Prolog", natomiast w niedzielę
w DolinieCharlotty rozegrany
zostanie wyśdgfinałowy.Wyś
cigi na celu mają wyłonienie
najbardziej wszechstronnie uz
dolnionych
zawodników
z wszystkich dyscyplin Off Road - zarówno Enduro,Cross
Country jak i Trial. Uczestnicy
będą musieli zmierzyć się zróż

Motocyklistów zobaczymy w s botę w usteckim porcie, a w nie cielę w Dolinie Charlotty

norodnymi warunkamitereno
wymi, zarównonaturalnymi jak
i sztucznieprzygotowanymi od
cinkami ekstremalnymi.
Pierwszego dnia Prolog ro
zegrany zostanie w usteckim
porcie. Zawodnicykilkukrotnie
pokonywać będą odcinek nad
morskiej plaży oraz niezwykle
wymagający odcinek stwo
rzony z przeszkódsztucznych.
Motocykle pokonywaćbędąle-

żące pnie drzew, ogromne
opony od maszyn budowla
nych oraz ponad dwumetrowej
średnicy rurę.Dla zawodników
klasy PRO(Profesional) przygo
towaliśmy dodatkowoodcinek
biegnący poprzez kamienny fa
lochron portowy. Ten odcinek
jest wybitnie trudny do poko
nania motocyklem, ścigać się
tam będą najlepsi zawodnicy
Europy i świata.
009174332

O godz. 10.30 zawodnicy
przejadą w paradzie ulicami
miasta do portu. Wyścigi kwa
lifikacyjne rozpoczną się
o godz. 11.30. Natomiast
od godz. 14.50 będzie można
podziwiać zawodników startu
jących w grupach Pro (udział
bierze 15 najszybszych po kwa
lifikacjach zawodników, wyś
cig wyłania jednegozawodnika
premiowanego lepszą pozycją

startową w Super Finale Mi
strzostw Ustki), Masters (40
najszybszych zawodników
kwalifikacji startuje w4 liniach
w odstępie5 sek.,pokonuje dy
stans pięciuokrążeń trasy ogra
niczonej do przestrzeni portu)
i Amator (40 najszybszych za
wodników kwalifikacji startuje
w 4 liniach w odstępie 5 sek.,
pokonuje dystans pięciu okrą
żeń trasy ograniczonej doprze

strzeni portu). Na zakończenie
tego dnia, o godz. 16.50 roz
pocznie się Super Finał o pu
char Ustki(36 najszybszych za
wodników ze wszystkich klas
startuje w 4 liniach w odstępie
5 sek. Dystans pięciu okrążeń
trasy ograniczonej do prze
strzeni portu. Wyścig wyłania
Mistrza Ustki).
Drugiego dnia rywalizacji
uczestnicy przeniosą się doDo
liny Charlotty.Odbędzie siętam
finał - trzygodzinny walny wyś
cig wszystkich 300uczestników.
Zawodnicy walczyć będą na tra
sie, która biegnie poprzez od
cinki śródleśne oraz specjalne
odcinki Super Enduro. Trasę
o długości12 kilometrównajlepsi
zawodnicy pokonają ponad
osiem razy.Swój udziałpotwier
dzili zawodnicy z większościkra
jów Europu. Wewcześniejszych
edycjach ścigali się uczestnicy
z Rosji, Ukrainy, Litwy, Czech,
Niemiec, Szwecji, Norwegii oraz
z Republiki PołudniowejAftyki.
W niedzielę wyścigi enduro
sprint w grupach po25 zawod
ników rozpoczną się o godz.
9.30. Natomiast o godz.13 roz
pocznie się trzygodzinny wyś
cig finałowy. Zakończenie za
wodów idekoracja zwycięzców
zaplanowano na godz. 16.30.
©®
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Najlepszy
Sklep Lata
FIMAL |STAROPOLSKA |Kwiaciarnia Stokrotka
Zgłoś się i weź udział w naszym plebiscycie!
Dla laureatów

I miejsca - kampania reklamowa o wartości ponad

8 tysięcy złotych netto!

II miejsca- kampania reklamowa o wartości ponad

8 tysięcy złotych netto!
Ul miejsca- kampania reklamowa o wartości ponad
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Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca.
Szczegóły akcji na stronie
Kontakt: Bartosz Skrzypczak, tel. 697 770112, bartosz.skrzypczak@polskapress.pl
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Muzyka, teatr, taniec, imprezy
klubowe - zaplanuj weekend
rozbójników" wystawi w so
botę ogodz.11 teatr lalki Tęcza.
To historia o tym jak banda
zbójców znajduje w lesie dzie
cko. Chcąc je uspokoić,rozbój
nicy opowiadają po kolei bajki
o swoich wymarzonych kró
lewnach. Aleco wiedzą rozbój
nicy o królewnach i jak je sobie
wyobrażają? Bilety:20,15 zł.

Daniel Klusek
dartiei.klusek@gp24.pl

Regkmstupski
Na wydarzenia muzyczne, te
atralne i klubowe będzie się
można wybrać w weekend.

Przygody Bruchatka

Finały monodramów

Podczas TurniejuTeatrów Jed
nego Aktora „Sam na scenie"
w sobotę o godz. 10.30 w Ron
dzie rozpocznie się spotkanie
z Wiesławem Gerasem „Sym
boliczna postać Hamleta jest
znakiem firmowym serii wy
dawniczej...". W południe zo
baczymy tam koncert galowy.
O godz. 18 na ul. Nowobramskiej w ramach „Sam na ulicy"
zobaczymy spektakl„Neo" -re
alizacja i wykonanie Adam
Walny, muzyka na żywo - Wi
told Walny. Wstęp wolny.
Festiwal foodtracków

W sobotę i niedzielę na słup
skim placu Zwycięstwa odbę
dzie się zlot foodtracków. Zsa
mochodów serwowane będą
oryginalne potrawy:od meksy
kańskich buritto, poprzezazja
tyckie dania z woka i oryginalne
burgery, ażpo słodkie hiszpań
skie churrosy i lody tajskie.
Będą przystawki, dania główne
oraz desery i kawa.

Bajki rozbójników

Spektakl „O trzech zaklętych
królewnach, czyli opowieści

Spektakl „Pan Brzuchatek" zo
baczyć będzie można w nie
dzielę w teatrze Władca Lalek
w DS 3 Akademii Pomorskiej.
Dzieci poznają uroki i problemy
codziennego brzuchatkowego
życia. Doświadczą wielu barw,
dźwięków, emocji, a także za
skakujących zwrotów akcji. Do
wiedzą się, gdzienależy szukać
apetytu, oco warto zapytać Pa
jąka i jak reagować na nagłą
awarię prądu.Bilety:15,10 zł.

Klubowe Tymka

Hiphopowiec Tymek zagra w
sobotę o godz. 20 w Słupskim
Ośrodku Kultury. Promować
będzie najnowszą płytę „Klu
bowe". Wejściówki:30-50 zł.
Noc Kupały

W sobotę przy Stawie w Kusowie rozpocznie sięNoc Kupały.
Przewidziano widowisko ple
nerowe w reżyserii Wiesława
Dawidczykaz udziałem miesz
kańców. Zagra również zespół
Absolwent. Wieczór rozpocz
nie się o godz. 20, widowisko
o godz. 21.31.Wstęp wolny.
Noc Świętojańska

Angielski za darmo

W sobotę o godz. 19 w Herba
ciarni wSpichlerzu Richteraod
będzie się kolejne spotkanie
w ramachEnglish Cafe.Przyjść
mogą zarówno ci, którzy mó
wią biegle po angielsku, jak
i osoby dopiero uczące się.Za
jęcia poprowadzą Katarzyna
Macegoniuk i Marcin Grębowicz. Wstęp wolny.
Wystawę TamaryStoffers „Blo
kowisko blokowane kolorem"
w ramach rezydencji artystycz
nej oglądać można w Centrum
Aktywności Twórczej w Ustce.
Projekt opiera się na wizualnej
analizie zmian w zewnętrznej
strukturze bloków, które kon
trastują z oryginalnym zamy
słem. Wstęp wolny.

W Duo Cafe podczas Gorączki
sobotniej nocy od godz. 22 bę
dzie się można pobawić przy
przebojach światowej muzyki
od lat60. aż dowspółczesnych.
Będą rytmy disco, house i klu
bowe. Wejściówki:10 zł.

W Bałtyckim Centrum Kultury
w Ustceprzy ul.Kosynierów 21
oglądać można wystawę sztuki
marynistycznej „Horyzonty 3",
która powstała w ramach pro
jektu Międzymorze. W wysta
wie udziałbiorą artyści zPolski,
Chorwacji, Bośni i Hercego
winy. Wstęp wolny.

Kultura techno

Prezent dla taty

W drogę na piechotę

Cykl Technokultura zawita do
DomÓwki. W sobotęogodz. 20
gościem specjalnym będzie
Oberon - młody producent z
Malty - swoje pierwsze wyda
nia „wypuścił" w wieku zale
dwie18 lat. Zagrają także Ukash
z Ustki iOmbo &Begu ze Słup
ska. Wejściówki:10 zł.

Z okazji Dnia Ojca, w niedzielę
0 godz.11 w Centrum Kultury
1 BibliotecePublicznej Gminy
Słupsk w Głobinie odbędą się
warsztaty ceramiczne, podczas
których dzieci stworzą pre
zenty dla tatusiów. Prowadze
nie zajęć: Janina Dylewska.
Wpisowe:10 zł.

Marynistyczna wystawa

Rajd pieszy szlakiem „Czarnej
letniej" odbędzie się w nie
dzielę w Ustce. Uczestnicy
przejdą trasą turystyczną na za
chodnią część miasta. Zbiórka
o godz. 10.30 na terenie Oś
rodka Sportu iRekreacji przy ul.
Grunwaldzkiej 35, wstęp jest
wolny. ©®

Pogoda dla Pomorza

Siła wiatru (Bft)

Sobota 22.06.2019

Kierunek wiatru
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WAŻNE
MEBESKALMA
Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
w Rodzinie, tel.59848 0111.801120002;

Słupsk:
Policja997; ul.Reymonta, tel.598480645;
Pogotowie Ratunkowe999;
StrażMiejska 986,598433217;
Straż Gminna59848 5997;
Straż Pożarna 998;
Pogotowie Enefgetyczne 991;

Ustka

Pogotowie Ciepłownicze993;

Pogotowie Gazownicze 992;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994;

Pokemon. Detektyw Piachu,pt.-niedz., godz.14; Ala
dyn, pt.-niedz.,godz.16; Gloria Bel,pt.-sob„ godz.
18.15, niedz.,godz. 20;Słodki looniecdnia. pt.-sob.,
godz. 20.15, niedz.,godz. 18.15

StrażMiejska alarm 986: Ustka 598146761,697696
498; Bytów 598222569;

KULTURA

fregata

Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1,tel.59 84670

Kraina cudów pt.-niedz., godz.15.45; Aladyn, pt.-

00;

niedz.,godz.F30;ltodcetn«l,pt.-niedz.,godz.20

Filharmonia SinfoniaBaltica, ul.Jana Pawła II3.

KOMUNIKACJA

tel. 598423839;

Słupsk: PKP 118000:2219436;PKS5984242
56;dyżurny ruchu598437110;MZK5984893
06; Lębork:PKS598621972; MZK59 8621451;
Bytów: PKS598222238;Człuchów: PKS59834
2213; Miastko:PKS598572149.

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

Ustka
sob.-Nadmorska, ul.Marynarki Polsiej 31,tel.5981477
70, niedz. -Panaceum OB, ul.Kopernika 18,tel. 59814
4367

Teatr Tęcza.ul. Waryńskiego2, tel.59 842 3935;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego 5a,tel.59
8426349;
Słupski OśrodekKultury, ul.Braa Gierymskich1,
tel.59 845 6441;
Emcek, al.3 Maja22, tel.59843Tl30;
Miejska BibliotekaPubliczna, ul. Grodzka3. tel.
598405838.

USŁUGT"
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.598428196.601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo

Bytów

wa.

sob.-niedz. -Centrum Zdrowia,ul.ks. Bernarda
Sychty 3,tel.59 822 6645

Zieleń tel.(24h/dobę)telefon502525 005 lub

Miastko

chim przygrobie,-

Lębork

*0 cm

598345309.

Adtiana Lecouweur, niedz.,godz. 14;Tolden, niedz.,
godz. 18;Tajemnice Joan,n'iedz.,godz.20.15

sob. - Rodzinna,ul. Długosza 5,tel. 597212177,niedz. Wracam do Zdrowia,pl.Wołnośdl, tel. 798002357

ł

Człuchów:

Urząd Celny-587740830;

Człuchów
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Dzisiaj zaczyna się
kalendarzowe lato.
Wejherowo
Nad Pomorze dociera
20
o
ciepłe suche powieSŁUPSK
trze polarno kontynen
12CJIKB KaSuzy lom
GDAŃSK
talne. W ciągu dnia 15 km/h
19
o
sporo słońca i bez
Kołobrzeg
Bytów
-o Rewal
|
opadów. Temperatura
Kościerzyna
20
H916H
imax do 19:22°C. Wiatr
|słaby z północy. W « I12Ib8
nocy pogodnie i sucho winoujście
Jutro kolejny
Połczyn-Zdrój
isłoneczny i suchy
Człuchów
dzień. Temperatura
Drawsko
max do 20:23°C. Wiatr
SZCZECIN
10 km/h
Pomorskie
22°IF3
O !2Zlieg
słaby z północy. W
o
przyszłym tygodniu
Stargard
pogoda plażowa.
# #
w ; 24° I 27°
26° 25° 31°
21°
Będzie słonecznie,
sucho i coraz cieplej.
pogodnie

Godzfia I:Król potwordwt2D dubbing sob.-niedz..
godz. 10.10,1120,14.10,17,2Dnapisy sob.-niedz., godz.
1950; Laleczka,sob.-niedz., godz.15.10,1355,21; Ma.
sob.-niedz., godz.16.15,1830,20.45; Moiki Btackbltemałional.sob.-niedz.,godz.1355,16.25,1925;
Oszustki, sob.-niedz.,godz. 13,17.15,2030; AgiBagj,
sob.-niedz., godz.10.30; X4tent Mroczna Phoeni^2D
dubingsob.-niedz., godz.13.45,2D napisy sob.-niedz.,
godz. 20.15; AgertKot sob.-niedz.,godz.1025,1235;
Abdyn, sob.-niedz., godz.n.1730; Paskudy. Uglydols,
sob.-niedz., godz.1150; PokHimDetektyw Piachu,
2D dubbing sob.-niedz.,godz. 11.10,18.10,2Dnapisy
sob.-niedz., godz.15; Sekretne żydezwlezatówdomowydi2,sob.-niedz„ godz.14,16.05

sob.-niedz. -Piastowska, ul.Długa 10,tel. 59857
2245

Progmaa d(a Bałtyku
Stan morza (Bft)

Słupsk

Lębork

POGODA
; Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^

KINA

Kolorowe blokowisko

W Redzikowie, w Lądowisku
Kultury, w nocy z soboty na
niedzielę, odbędą się zabawy
z okazji NocyŚwiętojańskiej dla
dzieci w wieku 7-12 lat. W pro
gramie zapoznaniedzieci z tra
dycjami i obrzędami związa
nymi z Nocą Kupały, wspólne
czytanie baśni,konkurs nawia
nek, warsztatyartystyczne, gry
oraz słuchanie audiobook.
Po noclegu przewidziano śnia
danie. Dzieci odebrać będzie
można ogodz. 8.Szczegóły: tel.
511428 537. Udział bezpłatny.

Noce zabaw

INFORMATOR

598411315, ul.Kaszubska 3A. Windaibalda
Hades,ul. Kopernika15. całodobowo:tel.59 842
9891,6016637%. Winda ibaldachim przygro
bie.
Hermes,ul. ObrońcówWybrzeża 1,
(całodobowo), tel.598428495,604434441.
Windaibaldachim przygrobie.

sob.-DbamoZdrowie,aLWołnośa40,tel.5986283
00, niedz.- Gemini. al. Wolnośd30,tel.598634205

PORADNICTWO

USŁUGI MEDYCZNE

Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow

Słupsk:

Telefon zaufania Tama-59 8414046,czynny:

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Hubalczykówl,teł. 598460100;

#
'<$> ii Ustka:

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie

X ! wicza 12tel.59 814 69 68;Poradnia Zdrowia
ul.Kopernika 18.tel. 598146011;Pogoto
.JM P0Z,
wie Ratunkowe-59 8147009;
4
&
Lębork:
& ; Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;

25° 25 4H li Szpital,ul. Węgrzynowicza13,59 86352 02;
23° 25° #
Bytów:
Szpital,ul. Lęborska13. tel.59822 85 00;Dział
W 20°
Pomocy Doraźnej Miastko,tel.5985709 00;

skiego 6,czynne: pon.-czw.w godz.10-14;
pon.-pt.wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22,5984146 05.

\MA

r

TAXI
s»84 22 7001
y\

!

607 271717
NAJTAŃSZE TAXIW SŁUPSKU!

Ogłoszenia drobne'

Głos Dziennik Pomorza
Sobota-niedziela, 22-23.06.2019

Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne?Telefonicznie: 94 347 3516
oz iriternet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

;

09

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516,347 3511.347 3512. fax 94 347 3513
0(
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200Słupsk, tel. 59 8488103, fax 59 8488156
Oddział S ze n ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67,fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
i HANDLOWE
i MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
i NAUKA
PRACA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

•MATRYMONIALNE
•RÓŻNE
• KOMUNIKATY

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY. OGRODY

Nieruchomości
Aniela Barzycka -19 Jat na rynku

KUPIĘ mieszkanie Koszalin 609675935

ZADZWOŃ

1-POK. parter, 888-199-778 Koszalin

6

5

ewentualnie sprzedam Tanio.tel.

BUDOWLANO-REMONTOWE

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel 511-030-295
SZYBKIE pożyczki. 501982756.

600-681-717 Koszalin Centrum

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

MAGAZYNY różne tel. 606-614-218

BUDOWLANE, remonty, 513451780.

ODDAM meble używane, szafę

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

3-drzwiową, segment, toaletka,

I piętro, balkon 2 pok.

SPRZEDAM działkę 3 ar.,
tel. 512922859

203 000,- z wyposażeniem

Handlowe

ZATRUDNIĘ
FIRMA Deba. Sp. z o.o. poszukuje
pracowników produkcji,

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk

spawacza,elektyka.Zatrudnimy osoby

USŁUGI glazur., łazienki 696498391

danielik@deba.pl, tel. 881961746
FIRMA DOMAR Tatów zatrudni
kierowcę kat. C+E (Firma zapewnia
przeszkolenie na operatora wiertnicy).
Oferty prosimy przesyłać: tomasz.

ROWERY sprzedam, 508-436-420 GK
MATERIAŁY BUDOWLANE

3 pokoje
z wyposażeniem

ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka

rej. Tetmajera 216 000,-

(Koszalin i okolice) tel. 94 3140084
MATERIAŁY OPAŁOWE
KOMINEK, opal, gałęziówka
792669632

m
ZŁOM kupią, potnę, przyjadę
i odbiorą, teL 607703135.

INSTALACYJNE

LAKIER.,692-622-864.

VW Tiguan, 2014r., Suv,600231608

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

OSOBOWE KUPIĘ
AdoZskup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721

SPRZĄTANIE strychów, garaży

tel. 730497770 www.ambercare24.pl

piwnic, wywóz starych mebli oraz

dzisiaj 70 ofert!

gruzu w big bagach, 607-703-135.

SPRZĄTANIE Mielno tel. 666-950-226

STOLARSKIE, meblarskie,

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
606206077.

całych i powypadkowych, 608421479

tel. 515-083-841

Redaktor naaekiy
Zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefonowski (internet)

Pocztowy Koszalin l.skrytka 149.

Zdrowie

OBWIESZCZENIE

ALKOHOLOWE odtrucia

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

Dyrektor działu reklamy

Krzysztof Nałęcz

Matrymonialne

min. 40-letni. Może być niekompletny

730809809

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup

509-306-317.

Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Stupsk,

Dyrektor (bidami

tel. reklama 059 848 8101,

Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Dyrektor dzufcimarietkieu

Robert Gromowski, teL 94 347 3512

Prenumerata, teŁ 94 J401114
Głos Kaszyński-wwwgk24.pl

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 34735 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl.
reklama.gk24@polskapress.pl

Glos Pomorza -wwwg)24^

redakqa.gp24@pobtapress.pl,

reldama.gp24@polskapress.pl

Głos Szczeciński-wwwgsM^il
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92,

3

od 1,07,2019 r Ona cUierzawy - » m"jże byt.

ruzzz*» mi ' * .00 ik netto za ' m'

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości proponowanej miesięcznej stawki czynszu brutto.

WDOWIEC emeryt pozna do stałego

INNE SPECJALIZACJE

Gr /*•' ' f

Oferta powinna zawierać cenę netto za 1 m2 powierzchni.

związku Panią Iat81.0ferty: Urząd

515417467 Ginekolog farmakologia

/.

prr/ ul. 3 Maja 16 Dzierżawa na

792669632

ZATRUDNIĘ kierowcę do pizzerii,

KREDYT 50 000 zł rata 572,

o po^-^rzcr^r,

- ;•

WYCINKA zalesień / Ogrody

godzin tygodniowo tel. 503-348-498

KREDYTY. POŻYCZKI

całych i uszkodzonych. 59/8119150,

V-rfi f, ?r.... Str jf -

Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego, ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin,
w kopertach oznaczonych „DZIERŻAWA"

SPRZĄTANIE pokoi w Mielnie 20

AUTO skup wszystkie 695-640-611

pomieszcze-n garażowych

513451780.

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

Finanse biznes

AUTA i busy kupię, 504-672-242

rr,

STOLARSKIE

lub uszkodzony, 609.-499-555.

Absolutny skup aut, 728773160.

sześć

OPIEKUNKI do Niemiec

RECEPCJONISTKĘ od zaraz, K-lin,
tel. 504038644 lub mail: hotel@hot.pl

BLACHARSTWO-

wydzierżawi

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

e-mail: sekretariat d>pro-wam.pl

OSOBOWE SPRZEDAM

70-526 Szczecin, ul. Mazowiecka 14

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

liii li Ii1 IiiI lilii iMBHWBB

ATRAKCYJNE ZAROBKI

CZARUJĄCA Ewa Koszalin, 516603622

Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie

KIEROWCA kat. D 505-406-909. gk

Kontakt teL 94 345 46 30 lub

rej. Sucharskiego

BASIA Słupsk 797-221-767

REKLAMA

OCZKA wodne, kaskady, 691226885.

znajomością obsługi komputera.

do negocjacji:

ZGUBIONO leg. studencką U-7998

Tel. 664-410-796

PRO-WAM Sp. z o.o. w Koszalinie

Towarzyskie
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK

ZGUBIONO leg. studencką U-15375

dorszynski@domar-k.pl

zatrudni magazyniera ze

2 pok. (45) 195 000,-

SPRZEDAM krowy mleczne tel.
512-695-254

601873477

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk

do przyuczenia.CV na maila
SPORT I REKREACJA

Piotr Grabowski

odbiór we własnym zakresie,

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.

SIANÓW, 1948 m2 i 1434,600231608

Prezes oddziału Polska Press

KURKI odchowane, 696-462-482.

MALOWANIE remonty 500354255 GK

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

wwwjpZtpfc mmffOAtk wwwgsMjl

ZWIERZĘTA HODOWLANE

Komunikaty

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

(obok Związkowca)

www.abakus-nieruchomosci.pl

LOKAL do wynajęcia 72m2

661-841-555

ul. Zwycięstwa 143

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

602601166

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

płacimy GOTÓWKĄ,

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

DETEKTYW-KOSZALIN.PL

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

rej. Kołłątaja, Lelewela

SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.
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ogloszenia.gratka.pl
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i ROLNICZE
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i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
(GASTRONOMIA

Sąd Rejonowy w Koszalinie
VII Wydział Gospodarczy,
postanowieniem sygn. akt VII
GUp 15/08
z dnia 4 czerwca 2019 r. stwierdził
zakończenie postępowania
upadłościowego Marka Gęgotka
z Koszalina.

ODDZIAŁY
Kołobrzeg

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

Sazednek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818, fax 94374 23 89

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godz. 11.00 w Sali
konferencyjnej WSPR Szczecin, ul. Mazowiecka 14.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały
przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru
oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie
zachowane na poczet wymaganej kaucji.
Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli Oferent
uchylił się od zawarcia umowy w ciągu 7 dni roboczych.
Wzory umów dzierżawy do wglądu w Dziale Technicznym WSPR,
nr tel. 91 888 42 32.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

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

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

Termin wpłaty wadium i składania ofert do dnia 27.06.2019 r. do
godz. 10.00.

Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS

GRUPA
WYDAWCA

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomlr.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający Mura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl

Dyrektor kołportaia

Karol Wlazło karol.wlazJo#polsJ<apress.pl
Agencja A1P

kontakt@aip24.pl

Rzecznik prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Niesamowita energia czyli muzyka zespołu
Queen symfonicznie zabrzmi w Słupsku
Nazywanie tego koncertem,
byłoby niedomówieniem. Już
14 września w Hali Gryfia od
będzie się niezwykłe koncer
towe show. Posłuchamy niezapomnianych przebojów
muzyki, która porusza serca
milionów do dziś.

Z zespołem Queen kojarzą
się takie przeboje jak:
„Somebody To Love", „Don't
Stop Me Now", „We Are The
Champions"czy „WeWillRock
You".Te piosenki przez lata
stały się klasyką światowej ro
zrywki. Sięgają po nie inni,
także orkiestry symfoniczne.
W sobotę,14 września usły
szymy
koncert „Queen
Symfonicznie"w Słupsku. Jego
wykonawcami będą zespół Alla
Vienna, chór VividSingers oraz
śpiewający aktor Mariusz
Ostrowski, który wcieli się
w postać Freddiego Mercury.
To jedyny w swoim rodzaju
projekt z pograniczagatunków,
łączący symfoniczne pier
wiastki muzyki zespołuQueen
z rockowym potencjałem or
kiestry salonowej i majesta
tycznego, dwudziestoosobo
wego chóru.
Nic słabnąca pophiamośc zespołu Oueen

Co stoi za tak wielką popu
larnością przebojów zespołu
Queen zapytaliśmy Jana
Niedźwieckiego dyrektora ar
tystycznego projektu Queen
Sympfonicznie oraz kontraba
sistę. -Chyba najważniejsza jest
wspaniała muzyka - bogata

Muzyka tworzona przez Freddiego Mercurego oraz zespół Queen ożywa na nowo. Choć nie możemy zobaczyć tego wokalnego geniusza na żywo. polscy
artyści, oddając mu hołd. sprawiają, że każdy może się poczuć, jakby był na koncercie legendy i jego zespołu.

harmonia, pięknemelodie, róż
norodność stylów i form, cie
kawe partie wokalne i instru
mentalne... To nie przypadek,
ze właśnie muzyka zespołu
Oueen jest najczęściej - ze
wszystkich zespołów rocko
wych -grana wsalach filhaimonicznych. Oczywiście także
niebanalna postać Freddiego,
która jednakbez genialnej mu
zycznej spuściznyzostałaby już
zapomniana. W pierwszej, kla
sycznej, części koncertu za
brzmią utwory zróżnicowane

stylistycznie, w wybiórczyspo
sób odzwierciedlające dysko
grafię zespołu od pierwszych
płyt z lat siedemdziesiątych
po utwór„Let MeLive" z płyty
wydanej w 1995 roku. Usły
szymy premierowe opracowa
nia stworzone specjalnie na tę
okazję
przez
Jana
Niedźwieckiego. Wszystko to
w towarzystwie nastrojowego
światła i klasycznego nagłoś
nienia.
Energetyczna gn^a część

Drugą częścią koncertu bę
dzie show w stylu zespołu
Oueen. Największe hity grupy
zabrzmią w rockowycharanża
cjach: gitara basowa zamiast
kontrabasu, dynamiczne na
głośnienie, koloroweświatła...
A na deser, powykonanej wca
łości „Bohemian Rhapsody",
na scenie pojawi się aktorMa
riusz Ostrowski jako Freddie
Mercury i wykona utwory:„We
Will Rock You",„We Are The
Champions" oraz „I Want To
Break Free".

Występ do złudzenia przypomina prawdziwy koncert grupy. Artyści dbają o przygotowanie sceny oraz kostiumów.

Warto wiedzieć,że orkiestra
Alla Vienna to zespół złożony
z siedmiu instrumentalistów
związanych z Filharmonią
Łódzką oraz Filharmonią Świę
tokrzyską. Natomiast chór
Vivid Singers śpiewa już10 lat
jego różnorodny, nieustannie
rozszerzany repertuar obej
muje głównie muzykę chó
ralną a cappella wielu epok
od renesansu po utwory XXI
wieku i opracowania standar
dów muzyki rozrywkowej.

Gdzie po bilety?

Start koncertu 14 września
o godzinie 19:00 w słupskiej
Hali Gryfia. Bilety do nabycia:
w redakcji „Głosu Pomorza",ul.
H. Pobożnego19, tel.59 848 81
03, sieć sklepów Media Markt,
www.kupbilecik.pl
www.ebilet.pl
Organizatorem iest:

Mili' —• ——Ł.
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Tylko i aż jeden krok od Tokio 2020
KajaKrasnodębska
redakcja@pclskatimes.pl

IHlka nożna
Dwa ważne mecze za Polaka
mi. trzeci -najważniejszy - do
piero wsobotę. 021w Bolonii
Orły Michniewicza zagrają
z Hiszpanią o półfinał iTokio
2020. Zwycięstwo nie będzie
dla nich niespodzianką.

-Pized mistrzostwami niktwnas
nie wierzył.Każdy spodziewał
się, że zakończymy turniej z zerowymdorobkiempunktowym,
a jednak pokonaliśmy i Belgów,
i Włochów. Po dwóch kolejkach
mamy już sześć oczekitomyjesteśmy liderem grupy. Ludzie
w Polsce mogą byćz nas dumni
- mówił Mateusz Wieteska
krótko po środowym tryumfie
w Bolonii. W sobotęBiało-Czerwoni ponownie pojawią się
na Stadio Renato DalPAra, by
sprawić, żebędziemy znichjesz
cze dumniejsi: o 21zmierzą się
z Hiszpanią.Stawką tegospotka
nia awans do półfinału oraz
na Igrzyska Olimpijskie Tokio
2020.
- Jedną nogą jesteśmy już
w Tokio, jednak tak naprawdę
wciąż nas tam nie ma. Trzeba
ostudzić radość, bo nadal nie
mamy pewnegoudziału wigrzy
skach ani w półfinale.Teraz naj
ważniejsza będzie regeneracja
- dodał defensor warszawskiej
Legii. W klubie zestolicy może
nie pograć już długo. Podobnie
jak inni podopieczni Czesława

Michniewicza, tj.Karol Fila czy
Patryk Dziczek, swoimi dobrymi
występami wzbudzili zaintere
sowanie zagranicznych skautów.
A ci,szczególnie wmeczu zWło
chami, pojawilisię na trybunach
w bardzo licznej ekipie.O tran
sferach Polacy pomyślą jednak
dopiero po turnieju, teraz cel
może byćtylko jeden: wstarciu
z Hiszpanią zapewnić sobie wyj
ście z grupy.Do tego wystarczy
im... jednobramkowa porażka.
W innym wypadku będąmusieli czekaćna rozstrzygnięciain
nych grup. Tak czy owak z Modeny, gdzie mieści sięich hotel,
szybko nie wyjadą. Dlatego
w czwartek odwiedzili ich naj-

Poiacy po dwóch
meczach mają sześć
punktów, ale wciąż nie
są pewni awansu
do półfinału. W sobotę
ważny bój z Hiszpanią
Karol Fila zagrał dwa solidne mecze i mimo dobrej formy Roberta Gumnego może grać z Hiszpanią

bliżsi. Choćsztab szkoleniowy
początkowo planował dla swo
ich podopiecznych wycieczkę
po fabryceLamborghini, piłka
rze stanęli okoniem Dlanidibardziej atrakcyjnym był czas
wolny. Część z nich spędziła go
w hotelu czy na siłowni, inni
spotkali sięz rodziną czy przyja
ciółmi, którzywspieraliich pod
czas środowegospotkania.
Tego wsparcia potrzebować
będą także w sobotę. Mimo
dwó<± zwycięstw teraz przed
Biało-Czerwonymi jeszczetrud
niejsze zadanie. Zarówno pod

względem psychicznym, jakifizycznym. - Gramy cotrzy dni,ale
przeciwnicy też. Wszystkich
kosztuje to tylesamo sił, chociaż
my może trochę więcejmusieli
śmy biegać dzisiaj wobronie-za
chowywał optymizm Szymon
Żurkowski. -Podchodzimy spo
kojnie do tego,co dziejesię we
Włoszech. Do meczu z Hiszpaniąpodejdziemy ztakim samym
nastawieniem, jak do spotkań
z Belgią czy Włochami.
Pytanie, z jakim nastawie
niem podejdą dotegospotkania
rywale Polaków.Dzięki wygra

nej 2:lzBelgią wciąż mają szansę
na awans i z pewnością zrobią
wszystko, by nie wypuścić jej
z rąk. A mają ku temu papiery.
Na razie nie rozczarowujem.in.
Dani Ceballos z Realu Madryt,
który zapisał sobie bramkę oraz
asystę. Zdobrej strony pokazy
wali się także Dani Olmo czy
Mikkel Oyarzabal. To wszystko
gwiazdy na najwyższym europejskimpoziomie.Przeciwko ta
kim Polacypotrafią jednak grać.
- Mogę się tylko cieszyć, że
mam możliwość zmierzyć się
z najlepszymizawodnikami zca

łej Europyiprzeztonabieraćboiskowego obycia. To dla mnie
okazja donauki, aleteż do udo
wodnienia swoich umiejętności.
Nie zamierzam się bać - mówił
Kamil Pestka.Przed startem tur
nieju jedyny lewy obrońca wtalii Michniewicza uważany był
za najsłabsze ogniwo całego ze
społu. Zagrał jednak dwa świetriespotkaniaipodobnie jakFila
spełnił swoje zadania na boku
defensywy.
Do pełnizdrowiaitreningów
z zespołem powrócił już Robert
Gumny. Ciężko jednak powie

.Ich na Euro U-21nie zaskoczy już nic
PUka nożna

KajaKrasnodębska
redakcja@poiskatimes.pl

Zwycięstwa z Belgią oraz Wło
chami to zasługa dobrej pracy
w defensywie całej drużyny,
w tym Filipa Jagiełły. On
we Włoszech zostanie dłużej.
Jak wiele nerwów koszto
wała was ta wygrana?

Jak jesteś na boisku, to
w ogóle o tym niemyślisz. Nie
stresujesz się, robisz swoje.
Włosi bili głową w mur, tak
naprawdę mieli tylkoswoje
wrzutki. Może jeszcze ze dwie
sytuacje w drugiej połowie
i strzał w słupek. Poza tym
większego zagrożenia nie po
trafili sprokurować. Z ich po
daniami dobrze radzili sobie
Paweł Bochniewicz czy Mate
usz Wieteska. Wiadomo, że
nas przyciskali, ale byliśmy
na to przygotowani.Tak jak
będziemy gotowi na mecz
z Hiszpanią.

Po raz kokony kluczowa oka
zała się dobra postawa wdefensywie.

Tutaj we Włoszech gramy
tak samo jak przez całe elimi
nacje, tą samą taktyką. Na tyle
długo trenujemy ten wariant,
że mamy to dopracowane.
Na boisku doskonale się rozu
miemy, mamy na siebie po
mysł. Bardzociężko się z nami
gra, co widać było we wszyst
kich poprzednich meczach.
W sobotę trudne spotkanie
czeka nie tylko nas,ale i rywa
li. Dobitnie pokazaliśmy, że
możemy wygrać z każdym,
więc kolejni rywale już
na pewno będą do nas inaczej
podchodzić. Wiemy jednak,
jakie są nasze mocne strony
i m.in. jest to obrona.Każdy
z nas w tejdefensywie na
prawdę dobrze się czuje, wy
konuje swoje zadania.Two
rzymy bardzo fajny zespół.
Jak utrzymywaliście wiarę,
że można tutaj wygrywać?

W

ł*10T05 ;»

Filip Jagiełło w obu
dotychczasowych meczach
zagrał od pierwszej minuty

Po prostu wychodziliśmy
na boisko i graliśmy najlepiej,
jak potrafimy. To zaowocowa
ło i terazmamy sześć punktów.
Taki wynik każdy z nas brałby
w ciemno. Wydawałosię, że
pozwoli on na awans z grupy,
ale inne wyniki ułożyły się tok,

że wciąż musimy o niego wal
czyć. Na razie nie ma więc po
wodów do radości. Przednami
jeden z najważniejszych me
czów w naszych karierach,
musimy zachować chłodną
głowę. To nie jest dla nas prob
lemem. Po zwycięstwie z Wło
chami nikt nawet nie wspom
niał o tym, że cel osiągnięty.
Teraz koncentrujemy się
na tym, by z Hiszpanią zagrać
równie dobry mecz jak te po
przednie. Stawka tego spotka
nia jest ogromna, bo jest nią
występ naIgrzyskach Olimpij
skich w Tokio.Spełnienie ma
rzeń każdego znas.
Tobędziechyba najtrudniej
szy mentalnie mecz.

Szczególnie się nim nie
stresujemy, podejdziemy jak
do każdego innego. Na spokoj
nie damy radę zarówno
pod względem psychicznym,
jak i fizycznym. Przed turnie
jem nikt w nas nie wierzył,
a zobaczmy, gdzie jesteśmy.

dzieć, czy zagrawsobotę. Wobec
dobrej formy piłkarza Lechii
Gdańsk, podstawowy dotąd
prawy obrońcamoże ponownie
zasiąść naławce rezerwowych.
Selekcjoner nie chciał zdradzać
składu, tłumacząc,że dopierw
szego gwizdkapozostało jeszcze
sporo czasu oraz dwa treningi.
-Mecze sątaknaprawdę co72
godziny. Ten turniej jestbardzo
wyczerpujący także pod wzglę
dem fizycznym. Każdy jest w ja
kimś stopniu zmęczony,szcze
gólnie piłkarze grający regular
nie w pierwszym składzie -ko
mentował po meczu z Wio
chami Adam Buksa. Napastnik
dotądj>ełnił rolę rezerwowego,
bo Michniewicz nie dokonuje
zbyt wielu zmian w składzie,
szczególnie tym zwycięskim.
Na szczęście żaden z jego pod
opiecznych nie pauzuje z po
wodu nadmiaru kartek,więc se
lekcjoner będziemiał dodyspozycji wszystkich23zawodników.
- Czy to niespodzianka, że
wygraliśmy dwa mecze? Dla
mnie żadna!Od samego począ
tku mówiłem, że tak będzie
- przyznałKamil Grabara.Teraz,
podobnie jakpozostalireprezentanci, jest pewienswego.Po koń
cowym gwizdkuma zamiarcie
szyć się z awansu. Bo dotąd
czasu na zbytnią radośćpo pro
stu nie było.- Wszystko zależy
wyłącznie od nas,to wymarzona
sytuacja. Zwycięża zawsze zespółlepszy, a myjesteśmywsta
nie to robić - mówił bramkarz,
który został MVPmeczu z Wło
chami.Podobny zaszczytpo me
czu przeciwko Belgom spotkał
Szymona Żurkowskiego. Może
czas naKrystiana Bielika?©®

LOTTO
Piątek.21.06

Już dwukrotnie udowodnili
śmy, że nienależy nas skreślać
i w sobotę chcemy zrobić do
kładnie to samo. Od początku
mówiliśmy, że przyjechaliśmy
tutaj, aby wygrywać w każ
dym meczu i nie zmieniamy
zdania.

MULTIMULTI -G0DZ. 14.00
1.10.22,26,31.32,38,39,41,42,
43,45,48.52,56,61.67,71.72,74
plus10
KASKADA
2,5,6,10,11.12,14,15,16,18,

Wci%u siedmiudni rozegra
cie trzy mecze.

MULTI MULTI -GODZ. 21.40
1,10,12,16,19,21,25,29,30,34,
42,47,48,52,58,69,72,74,75.
80 plus19
KASKADA
3,4,5,6,7.9,10,14,16,17,20,23
EKSTRA PENSJA
1.2,7,15,16 + 2
EKSTRA PREMIA
19,20,26.28,35 + 1
LOTTO 5.9,20,27,31,46
LOTTO PLUS 4,14,15,18,39,45
MINI LOTTO 5,14.23,32,35
MULTI MULTI -GODZ. 14.00
7,8,15,16,17,23,27,33,35,36,37,
41,51,55,63,64.66,67,71.74
plus 37
KASKADA
1,2,6,8,9,10,11,15,17,20,21,24
(STEN)

Jesteśmy przygotowani.
Każdy z nas ciężko pracował
przez cały rok,cały sezon, że
by tu być.I mentalnie i fizycz
nie. Wiedzieliśmy, jak będzie
wyglądał ten turniej, także za
skoczeń nie ma. Tak samo jak
powodów do narzekania.
Jakie są twoje dalsze plany.
po tym turnieju?

Mam nadzieję, żezostanie
my tuta jak najdłużej.Po me
czu z Hiszpanią zobaczymy,
gdzie i kiedy gramy, wtedy
na pewno zostaną ustalone
dalsze plany.Nie planuję żad
nych wakacji. ©®

20,22

Czwartek.20.06
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Najlepsza ekipa
jest ze Słupska
Koszykówka
Krzysztof Niekrasz

krzysztof.niekrasz@potskapress.pl

Powody do radości miał lęborczanin Jakub Kozłowski (w
środku), który we Wrocławiu stanął na najwyższym stopniu
podium za triumf w karabinie sportowym 60 strzałów. Brawo!

Złoto dla lęborczanina,
brąz dla słupszczanina
Strzelectwo

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.nieki3sz@polskapress.pl

Na obiektach Śląska Wrocław
odbyły się mistrzostwa Polski
juniorów młodszych wstrzele
ctwie sportowym. Uczestni
czyli w nich reprezentanci na
szego regionu, którzy wywo
dzą się z Lęborka (Lider
Amicus) i ze Słupska (Klub
Strzelecki Gryf Słupski).Doro
bek wyniósł dwa medale: złoty
dla lęborczan, brązowy dla
słupszczan. Bardzo dobrze
w karabinie sportowym 60
strzałów leżąc spisał się Jakub
Kozłowski. Lęborski strzelec
zdobył złoto. Ten sukces za
pewnił Kozłowskiemu wynik
605,8 pkt.Drugie miejsce zajął
Kajetan Krzyśka (Zawisza Byd
goszcz) - 603,1pkt. Trzecią lo
katę wywalczył Maciej Ogórek
(Śląsk Wrocław) - 600,2 pkt.
W tej samej konkurencji Paweł
Tokarz (Lider Amicus)był dzie
wiąty z rezultatem593,9 pkt.
Ze słupszczan brązowy krążek
zdobył Mateusz Kosidlak.
Uczynił to w konkurencjipisto
let dowolny 40 strzałów. Wynik
słupskiego strzelca to 325 pkt.
Lokaty pozostałych zawodni
ków ze Słupska: 7. Łukasz
Nastaj - 310 pkt, 9. Krystian
Szuryn-299pkt.

W pistolecie pneumatycznym
MIX para M.Kosidlak (370pkt)
- Jagoda Kiemicka (354) była
piąta z łącznym wynikiem 724
pkt. M. Kosidlak zajął piątą lo
katę w pistolecie sportowym
30+30 strzałów - 538 pkt.
Siódmy był L. Nastaj -525 pkt.
Również we Wrocławiu
przeprowadzone zostały za
wody strzeleckie „O Złoty
Muszkiet i Złotą Krócicę", które
były drugą eliminacją do XXV
Ogólnopolskiej OlimpiadyMło
dzieży.
Osiągnięcia lęborczan:kara
bin pneumatyczny - 9. P. To
karz (494,5 pkt),11. Jakub Ko
złowski (492,4 pkt); karabin
sportowy - strzelanie z trzech
postaw - 5. J. Kozłowski (827
pkt), 7. P. Tokarz (818 pkt)- obaj
wywalczyli przepustki do XXV
OOM. Wyniki słupszczan: pi
stolet pneumatyczny - 3. Ł.
Nastaj - 460 pkt,5. M. Kosidlak
- 458 pkt; karabin pneumat.50
strzałów - 4. S. Wojdziak -502,1
pkt; pistolet pneumat.50 strza
łów -6. ZuzannaDesperak -452
pkt; karabin sportowy 30x30
strzałów - 4. S. Wojdziak - 827
pkt. W klasyfikacji pistoletowej
Gryf Słupski zajął III miejsce.
W niedzielę (23.06) o godz. 9
będą zawody strzeleckie dla
amatorów w Słupsku (strzel
nica przy ul. Zamiejskiej). ©®

W Żyrardowie odbył sięturniej
finałowy Koszykarskich Ośrod
ków Sportowego Szkolenia
Młodzieży 3x3 Czelendż. Tego
roczne zawody rozgrywane
były według oficjalnego sy
stemu turniejowegoFIBAwkategorii U-16 (kadeci). Ogrom
nym sukcesem poszczycić się
może chłopięcy zespół Koszy
karskiego Ośrodka Sportowego
Szkolenia Młodzieży ze Słup
ska, który niespodziewanie, ale
całkowicie zasłużenie zdobył
tytuł mistrzaPolski KOSSMPol
skiego Związku Koszykówki.
Słupszczanie zanotowali kom

Mistrzowie Polski ze Słupska. Od lewej: Eryk Adamiec,
Bartosz Olechnowicz, Eryk Świtalski i Adam Kalinowski

Patryk Pełka podpisał z STK
Czarni Słupsk nowy kontrakt.
Patryk to jedenz czołowych za
wodników w Ilidze, a naswojej
pozycji wyróżnia sięświetnym
rzutem z dystansu.Urodzony
w Warszawie silny skrzydłowy
na parkiecie jesttakże gwarantem
efektownej gry,o czymdoskonale
pamiętają fani w hali Gryfia.
Poprzedni sezon w barwachSTK
Czarni byłdla niegonajlepszym
w karierze -13,9 pkt,8,9 zbiórek
i prawie1blok na mecz.
(SUN)

Piłka nożna

Grają czwartoligowcy

W niedzielę zostanie rozegrana
ostatnia kolejka IV ligi. Wszystkie
mecze rozpoczną się o godz.17.
Zestaw par z udziałemzespołów
z naszego regionu:Pogoń Lębork
- Anioły Garczegorze (stadion
przy ul. Kusocińskiego),Bytovia II
Bytów - GryfSłupsk (stadion
przy ul. Mickiewicza),Jantar
Ustka - Arka II Gdynia (stadion
przy ul.Sportowej).
(STEN)

Piłka nożna

Ostatnie spotkania
o punkty w sobotę

W słupskiej klasie okręgowej
wszystkie gry w sobotę(22.06)
o godz.15: Chrobry Charbrowo Sparta Sycewice,Słupia Kobylnica
- Piast Agrochem Człuchów,Leś
nik Cewice -Prime Food Brda
Przechlewo, Lipniczanka LipnicaJantaria Pobłociet MKS Debrzno Start Miastko,Błękitni Główczyce
- Zawisza Borzytuchom,Sokół
Wyczechy-Stal Jezierzyce, (FEN)

Tenis stołowy

Zapisy do turnieju

Gminny turniej tenisa stołowego
0 puchar wójta gminyKoczała ro
zegrany zostanie 30czerwca (nie
dziela). Początek ogodz.10. Gra
nie zaplanowano wsali gimna
stycznej Zespołu Kształcenia
1 Wychowania w Koczale. Przyj
mowane są zgłoszenia do tur
nieju. Ichtermin mija 25.06(wto
rek). Kontakt z organizatorem
pod numerem telefonu662909
781. Obowiązujące kategoriewie
kowe: seniorzyopen,juniorzy rocznik2001imłodsi, kobiety
open. Będzie teżnagroda dla naj
lepszego zawodnika Diamentu
Świeszyno, (FEN)

Piotr Janczukowicz
w Grudziądzu

Lekkoatletyka

(STEN)

W niedzielę (7 lipca)odbędzie się.
XXIX Międzynarodowy Biegpo
Plaży Jarosławiec 2019. Przedłu
żono terminprzyjmowania zapi
sów do 25.06. Do tegodnia star
towe będzienadal 60 zł(54 dla
posiadacza karty biegacza). Płat
ność online- przekierowanie
do płatności w formularzuzgło
szeniowym (link nastronach
www.maratonypolskie.pl lub
www.biegpoplazy.pl). Przelew
na konto:Bank Spółdzielczy
w Ustce, Oddz.Postomino159315-0004-0022-3861-20000010. Później 80 zł (72 zł), (FEN)

Piotr Janczukowicz podpisał pro
fesjonalny kontrakt zpierwszoli
gową Olimpią Grudziądz.
Janczukowicz jest byłymuczniem
Szkoły Podstawowej w Kwakowie
i wychowankiem UKSSparta
Sycewice itrenera Ryszarda
Hendryka.19-letni zawodnik wy
stępuje na pozycjiofensywnego
pomocnika lub napastnika.Do
tychczas reprezentował barwy
młodzieżowych drużyn
Stuttgarter Kickers, zktórą z po
wodzeniem rywalizował na boi
skach Bundesligi U-17,a później U19.

Przedłużono termin

Weterani zdobyli medale w mistrzostwach Polski

Wojciech Potrykus ma jeszcze spore możliwości pingpongowe

Krzysztof Piński nadal jest w dobrej kondycji i znakomitą dyspozycji

Tenis stołowy

zdobyła złoty medal w grze
podwójnej +40 w parze ze
Nuriyą Zhaludok (Inowroc
ław). Srebrny medal w grze
podwójnej +50 zdobyła para
W. Potrykus - Witold Nowa
kowski (Ustroń).Brązowy me
dal w grze podwójnej +40

krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

przysiadzie z prawej Mateusz Kosidla

Pełka dalej w Czarnych

Piłka nożna

Krzysztof Niekrasz

Ekipa KS Gryf Słupski.

plet zwycięstw (pięć). Wyniki
słupskiej drużyny:eliminacje z Człuchowem n 18:14 i z War
szawą 2l:l6, ćwierćfinał -z Białymstokiem 17:11, półfinał - ze
Stalową Wolą 19:14, finał z Człuchowem 121:19. W zło
tym składzie występowali:
Bartosz Olechnowicz (został
najlepszym snajperem tur
nieju, a jego dorobek to 60
punktów), Eryk Adamiec,
Adam Kalinowski i Eryk
Świtalski. Koszykarski Ośrodek
Sportowego Szkolenia Mło
dzieży prowadzony jest
od trzech lat w IV Liceum Ogól
nokształcącym w Słupsku.
Trenerami KOSSM Słupsk są
Robert Jakubiak i Grzegorz
Klin. Gratulujemy!©®

Koszykówka

Jastrzębie Zdrój gościło 260
uczestników mistrzostw Pol
ski weteranów w tenisie stoło
wym. W tym roku w grach po

jedynczych brązowe medale
w kat. +50 wywalczyli: Woj
ciech Potrykus (Lębork)
i Krzysztof Piński (Nowa Wieś
Lęborska). Dobrze spisała się
Małgorzata Fidala (Lębork),
która zajęła piąte miejsce in
dywidualnie w kat. +50 oraz

zdobył K. Piński, który wystę
pował w parze z Ryszardem
Grzelakiem (Elbląg). Nie
długo, bo l lipca rozpoczną się
mistrzostwa Europy wetera
nów w Budapeszcie (Węgry).
Ma w nich grać prawie 3500
osób ze StaregoKontynentu.

magazyn
KUCHNIA
KRZYŻÓWKA
PORADY
GWIAZDY

Bezpłatny dodatek do gazety. Sobota, 22 czerwca 2019 r.
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ZAPYTAJ LEKARZA
AreiaCzerny^Marecka
anna.marecka@p0l5kapress.pi

5Ł0ŃCE - PIEKNEI NIEBEZPIECZNE.
CHROŃ PRZED NIM SKÓRĘ
Witiarty w weeketui
ato nas rozpieszcza, przynajmniej na razie (od razu odpukuję w niemalowane drewno, żeby nie zapeszyć).
Chociaż upały bywają dolegliwe, to jednak słońce po
prawia nam samopoczucie i chętnie się na nie wysta
wiamy, żeby załapać trochę witaminy D i pięknej opale
nizny. Niestety, łatwo tu zatracić umiar, więc pamiętać
trzeba, że lekarze nakazują nam chronić skórę przed słonecz
nymi oparzeniami. Mogą one bowiem prowadzić do czer
niaka, jednego z najniebezpieczniejszych nowotworów
skóry. Dlatego warto zaopatrzyć się w kosmetykiz wysokim fil
trem. Używajcie ichnie tylko w egzotycznych krajach, ale nawet
w przydomowym ogródku. Więcej na ten temat przeczytacie
dzisiaj na stronie3.
Z sekcji zdrowotnej zachęcam także do zapoznania się
z artykułem na stronie 4 - o badaniach genetycznych. Stały
się modne, więc często decydujemy się je zrobić na własny
koszt (oprócz prenatalnych, nie są refundowane przez Naro
dowy Fundusz Zdrowia), skuszeni reklamami. Nie każde ba
danie jest jednak uczciwe, na rynku działają firmy, które ba
zują na niesprawdzonych metodach badawczych, żeby wy
łudzić od nas pieniądze. Jeżeli więc uznamy, że powinniśmy
sprawdzić swoje geny pod kątem możliwych chorób, korzy
stajmy z usług certyfikowanych, sprawdzonych ośrodków.
Po szczegóły odsyłam do artykułu.
Oczywiście nie zapominamy dzisiaj o Dniu Ojca, który
przypada na 23 czerwca. O tym, jak ważna jest ta rola w ży
ciu mężczyzny i jej ewolucji piszemy na stronie 6. Zaraz po
tem (strony 7-10) podajemy przepisy kulinarne na potrawy,
które dzieci mogą przygotować tatusiom w ramach prezen
tu. Ojcom kłaniamy się nisko i do zobaczenia za tydzień.

L
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Światowy Dzień
Anemii Sierpowatej

Przypada na 19 czerwca. Ane
mia sierpowata jest jedną z naj
częściej występujących chorób
genetycznych na świecie. Dzień
obchodów wpisany do kalenda
rza UNESCO w 2009 roku ma
na celu przybliżyć wiedzę na te
mat tej choroby.
(R)

Międzynarodowy
Dzień Jogi

Przypada 21 czerwca. W Mię
dzynarodowy Dzień Jogi od
bywa się wiele ciekawych akcji
ihappeningów związanych z tą
filozofią. Można więc wziąć
udział w darmowej sesji jogi,
pomalować henną albo posłu
chać orientalnej muzyki.

śuiat

Dzień Chorych
na Osteoporozę

Przypada 24 czerwca. Świa
towy Dzień Osteoporozy zaini
cjowany został przez Naro
dowe Towarzystwo Osteopo
rozy w Wielkiej Brytanii
w 1996 roku, natomiast orga
nizuje go Międzynarodowa
Fundacja Osteoporozy. Kam
panie odgrywają dużą rolę we
wspieraniu chorych, jak i zapo
bieganiu osteoporozie.
(MG)

Upały strasznie dają się we
znaki. Zaczynają się wakacje
idzieci coraz więcej czasu
spędzają na dworze. Jak się
chronić, żeby nie dopuśdć
u dziecka iu siebie do udaru
lub przegrzania?
LEKARZ RADZI: Na\jU leży pamiętać, by
Tj w godzinach
okołopołudniowych,
w momencienajwiększego
nasłonecznienia, staraćsię nie
przebywać na zewnątrz.Spa
cery lepiej odłożyć na wieczór.
W czasie upałów powinnosię
dużo pić- najlepiej wody, jed
nak nie lodowatej,a o tempe
raturze pokojowej. Ubierajmy
się przewiewnie,w jasne, ba
wełniane lub lniane ubrania,
nie zapominajmy takżeo na
kryciu głowy -najlepiej też
w jasnym kolorze. Odkryte
części ciała smarujmy kre
mem z wysokim filtrem prze
ciwsłonecznym -raz
przed wyjściem z domu,
a później co jakiśczas, by utrwalić ochronę.Niepokoją
cym sygnałem jest odmienne
zachowanie malucha. Jeżeli
dziecko przebywałokilka go
dzin na słońcu,nad wodą,
opalało siębez nakrycia
głowy, mogą u niegowystąpić
wymioty, niepokój, wysoka

gorączka, złesamopoczucie,
ogólne osłabienie.Pierwszym
odruchem zdrowego organi
zmu walczącego z wysoką
temperaturą jest pot. Jeśli
przestajemy się pocić,można
już podejrzewać zaawanso
wane odwodnienie.Dlatego
tak ważne w czasie upałów
jest stałe uzupełnianie pły
nów, najlepiejczystej wody.
Czasem wystarczy przejść
wraz z dzieckiem docienia,
schłodzić je, podaćpicie. Jeśli
jednak objawy są burzliwe,
najlepiej jak najszybciej skon
taktować sięz lekarzem.
Trzeba zauważyć, że udar
cieplny to niejedyny przykry
skutek zbyt długiej ekspozycji
na słońce.Częste wśród naj
młodszych są także poparze
nia słoneczne. Delikatna,
wrażliwa skóra dziecka bardzo
szybko reaguje ramieniem.
Pamiętajmy, że wszelkie pro
dukty mlecznemogą tylko po
gorszyć stan poparzonego,
prowadząc donadkażenia
powstałych ran.Stanowczo
nie polecam więc takich roz
wiązań. Lepsza będzie
chłodna kąpiel, zimne okłady
z wody na poparzone obszary
skóry. Przy dużych poparze
niach należy oczywiścieskon
taktować się z lekarzem.
Doktor Zdzisław Domagała, pediatra

Zastanawiam się
nad implantami stomatolo
gicznymi. Mamjednak sporo
wątpliwości-czy taki zabieg
bolii czy jestna stałe?
LEKARZ RADZI:

\jL Oczywiście po zaX) biegu pojawiają się
przypadła dolegli
wości bólowych szczególnie
w szczęce dolnej,natomiast
sam zabieg zupełnienie jest
bolesny. Zabiegimplantacji
wykonuje się w znieczuleniu
miejscowym, chyba żepa
cjent wymaga zabiegu w nar
kozie. Zabieg trwa bardzo
krótko - od15 minut dogo
dziny. Cociekawe, wielu pa
cjentów uważa, iż jest dużo
przyjemniejszy niż znane
nam wszystkim leczenieka
nałowe. Trwałość leczenia
przy zastosowaniu
implantów jest bardzo wy
soka. Jak długoimplant wy
trzyma, zależy oczywiście
od wielu czynników, takich
jak samo zachowanie pa
cjenta co do higieny,ogólny
stan zdrowia pacjenta.Mo
żemy jednak powiedzieć, że
statystycznie takie leczenie
starcza na dziesięciolecia.
Implanty są wykonane ze
stopu tytanu, który ma wy
soką biozgodność i alergie

występują bardzo rzadko.
Mogą jednak wystąpić. Mamy
również na to rozwiązanie.
Podsumowując -uzupełnie
nia protetyczne oparte
na wszczepionych
implantach są najlepszym
rozwiązaniem w pełni przy
wracającym możliwość peł
nego żucia pokarmów, a tym
samym komfortu życia na
szym pacjentom.
Doktor ftmeł Baranowicz stomatolog

Czy upał szkodzi sercu?
LEKARZ RADZI: Or\Jp ganizm wystawiony
Tj na wysoką tempera
turę zaczyna słabnąć.
Łatwo to zaobserwować:
w upały jesteśmy wyraźnie
zmęczeni, rozleniwieni,dzia
łamy wolniej, miewamy prob
lemy z koncentracją. Gdy w ta
kiej sytuacji dodatkowo podej
mujemy wysiłek fizyczny,
zwiększa sięryzyko przegrza
nia organizmu,odwodnienia
i dochodzi do gwałtownych
spadków ciśnienia tętniczego
krwi. Obniżenie ciśnieniaor
ganizm usiłuje skompensować
szybszą pracą serca, a więc
przyspieszeniem pulsu,
zczymniezawszejestwstanie *
sobie poradzić.
0

Doktor Zbigniew Tomac

Osteoporoza - objawy bólowe i leczenie. Jak
powinna wyglądać dieta osób chorych?
Osteoporoza bywa lekceważona w społeczeństwie w związku z powszechnym
mitem, że starzenie sięjest jej jedyną przyczyną. Sprawdź, jakie ma objawy
Osteoporoza
Paula Goszczyńska

Higiena operacyjna
dopiero w XIX wieku

Około 600. roku przed naszą
erą chirurdzy z Indii doprowa
dzili do perfekcji technikę re
konstrukcji nosa.Na ich
usługi było wielkie zapotrze
bowanie. W Indiach ucięciem
nosa lub genitaliówkarano
małżeńską niewierność. Chi
rurg odcinałnajpierw z czoła
lub policzka zeszpeconej
osoby płat skóry w kształcie
liścia, dbająco zachowanie
połączenia z resztą skóry twa
rzy. Kat nasuwano na kość no
sową, skręcając go,aby naskó
rek znajdował sięna wierzchu
i mocowano za pomocą
szwów. W miejscu,gdzie
miały znajdować sięnozdrza,
chirurg umieszczał dwie wy
polerowane drewnianerurki,
które ułatwiały pacjentowi
oddychanie. Ta rewolucyjna
jak na oweczasy metoda
oparta była na doskonałej znajomości funkcjonowania
układu krwionośnego.

Osteoporoza wedługbadań
przeprowadzonych w Polsce
dotyka ok2mkikobiet oraz
setki tysięcy mężczyzn.Wszóstej dekadzieżyda naok.6kobietzosteoporozą przypadał
mężczyzna chory na tosama
Natomiast po siedemdziesią
tym rokużycia proporcja ta wy
nosi dwado jeciiego,wciąż
zprzewagąupań.Oznacza to,
że wskafi krajujest to bardzo
poważny problem.

Osteoporoza jest chorobą, która
wywołuje zanik tkanki kostnej.
Następstwem tego jest wzrost
częstotliwości złamań kości.
Najgorszym etapem wzmaga
niu sięz osteoporozą według
pacjentów jest czaszaraz
po występujących złamaniach
oraz powrót donormalnego
funkcjonowania pouszkodze
niu układukostnego. Wtym
przypadku najbardziejniebez
pieczne są złamania kręgów
kręgosłupa ibiodra.
V v i rj <j 1 łfi

TWÓJ,A DECYZJA

CO Z DIETĄ?
Ważna jest odpowiednia ilość dostarczanego wapnia, gdzie
na osobę dorosłą powinno to być ok. 1000 mg na dobę.
Kobiety po menopauzie i osoby po 60. roku życia mogą
dostarczać go nawet 1300 mg w ciągu dnia. Jeśli ich organizm
nie toleruje produktów mlecznych, powinny one zażywać
specjalne preparaty. Osoby z osteoporozą muszą ograniczyć sól
używaną w trakcie przygotowywania jedzenia. Powinny
pilnować, by spożyć gram białka zwierzęcego na każdy kilogram
masy ciała w ciągu doby. Przy osteoporozie trzeba rzucić
palenie i wyeliminować picie alkoholu.
Rodzaje choroby

Wspólną cechą każdego ro
dzaju osteoporozy jest zanik
kostny, jednak można podzie
lić typytej chorobyze względu
na inne charakterystyczne ce
chy występujące u pacjentów.
W związku z tym wyróżnia się:
-Osteoporozę
pomenopauzalną - rozwija się
szybko, pookresie przekwitania u kobiety.Proces ten zwią
zany jest z niedoboremestro
genów. Najczęściej w tym
przypadku dochodzi dozła
'4'.
ej 'jfsrjPF y »-rs-ST

mań nadgarstka lub przedra
mion.
- Osteoporozęstarczą - doty
czy obu płci, przebiegchoroby
następuje wolno,a jego skutki
są widoczne wraz zupływają
cymi latami życia. Najczęściej
w tym przypadku dochodzi
do złamania kręgówlub bio
dra.
- Osteoporozę wtórną - sta
nowi 20procent wszystkich
przypadków choroby. Wywo
łana jest wszystkimi innymi
czynnikami, do których należą
" y\ f
nr 1

np. zażywanesilne leki
wprzeszłości oraz przebyte
choroby.
Objawy

Osteoporoza jest chorobą
w swoimpoczątkowym sta
dium bezobjawową.Ludzie,
u których zaczynasię rozwijać,
wbrew powszechnym skoja
rzeniom nieodczuwają bólu.
Ten następuje za sprawą za
chodzenia związku przyczy
nowo-skutkowego. Chorzy
na osteoporozęczęsto doznają
różnego rodzaju złamań kości,
a tesą bolesne. Podobnie jak
cały nieprzyjemny proces po
wrotu dopełnej sprawności.
Do objawów osteoporozy
zalicza się między innymi:
zmniejszenie się wzrostu (ok.
3-4 cm), zaokrąglone plecy,
złamania osteopatyczne (niskoenergetyczne), to jest
szkody w ciele w skutek nie
proporcjonalnie małego ura
zu, zwiększenie kifozy pier
siowej z pochyleniem głowy
do przodu, względne wydłu
żenie kończyn w stosunku
do tułowia.
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Oparzenia słoneczne

- ciemna strona opalania.
Konsekwencją nadmiernej i nieodpowiedzialnej ekspozycji na promieniowanie
słoneczne są oparzenia, które zwiększają ryzyko wystąpienia raka skóry
Oparzenia słoneczne

EwaZwobk

intemet@polskapress.pł

Oparzenia słoneczne są kon
sekwencją nadmiernej inie
odpowiedzialnej ekspozycji
na promieniowanie UVB,któ
rego największe natężenie
przypada na okres letni. Co
ważne, około 85 procent do
cierającego do nas promienio
wania UVB zatrzymywanych
jest przez ludzki naskórek.

B

rak odpowied
niej ochrony
przeciwsłonecz
nej skutkuje
powstawaniem
oparzeń, które
są uszkodzeniem skóry. W za
leżności od głębokości opa
rzenia można wyróżnić:
i Oparzenie Istopnia, które
obejmuje wyłącznie naskó
rek. Objawia się onobólem
i zaczerwienieniem skóry.
Po upływie kilku dni od opa
rzenia może pojawić się
świąd.
tOparzenie nstopnia, które
obejmuje zarównonaskórek,
jak i wierzchnią część skóry
właściwej. Jegokonsekwencją
jest bóli zaczerwienienieskóry.
Oprócz tego pojawiają się pę
cherze zsurowiczym płynem.

UWAŻAJ

PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE
Promieniowanie
słoneczne jest
strumieniem fal, które
docierają ze słońca
na ziemię. Jego
natężenie związane jest
ze stałą słoneczną oraz
aktualnym
usytuowaniem ziemi
wobec słońca.
Promieniowanie
słoneczne obejmuje
promieniowanie
podczerwone, światło
widzialne
i promieniowanie
ultrafioletowe (UV),
w ramach którego
można wyróżnić
promieniowanie UVC,
UVB i UVA.

Ważna jest odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna

W niektórych przypadkach
oparzenia nstopnia mogą skut
kować powstawaniemblizn.
Oparzenie mstopnia, które
obejmuje skórę, naczynia,
nerwy itkankę tłuszczową.
Wówczas skóraprzybieraszarą
lub brunatną barwę,jest twarda
i sucha. Leczenie tego typu opa
rzeń wymaga przeszczepu
skóry.
Oparzenie IV stopnia,które
obejmują także mięśnie, kości
i ścięgna.Zazwyczaj wymagają
amputacji imogą prowadzić
do śmierci.
Oparzenia słoneczne obej
mują zazwyczaj wyłącznie na
skórek. Są to zwykle oparzenia
I stopnia.W przypadkunadmier
nej ekspozycjina promieniowa
nie słoneczne bardzo rzadko
mamy do czynienia z oparzeniamiU stopnia.

objawem jest widoczne za
czerwienienie skóry.Z cza
sem może pojawićsię rów
nież ból, który nasila się
przy dotyku skóry i pociera
nia o nią ubrań. W ciężkich
przypadkach oparzeń sło
necznych mogą wystąpić pę
cherze wypełnione płynem
surowiczym - wówczas
mamy do czynienia z oparze
niami n stopnia.Charaktery
stycznym objawem oparzeń
słonecznych jest również
„schodzenie skóry", które
stanowi rezultat złuszczania
martwego naskórka.
Oparzenia słoneczne - zapo
bieganie

Oparzenia słoneczne są pod
stawową konsekwencją nie
właściwego dopasowania
stopnia ochrony przeciwsło
necznej dofototypu skóry,
Oparzenia słoneczne - przy
który jest schematem Masyficzyny
' kacji koloru ludzkiejskóry.
Wyróżnia się sześć podstawo
Bezpośrednią przyczyną opa
rzeń słonecznych jest zazwy
wych fototypów:
fJFototyp I - Celtycki.Osoby
czaj nieodpowiedzialna ek
z tym fototypem charaktery
spozycja na promieniowanie
zują się bardzo jasną/białą kar
słoneczne. Oparzeniasą kon
nacją; blondlub rudymi wło
sekwencją niedostatecznej
sami; niebieskimilub zielo
ochrony przeciwsłonecznej,
nymi oczami i licznymi pie
która powinna być dopaso
gami. Utakich osób opaleni
wana do fototypu skóry. Opa
zna w ogólenie występuje.
rzenia słoneczne najczęściej
kwalifikowane są jako oparze Rekomendowana ochrona
nia I stopnia, a ich pierwszym przeciwsłoneczna to 60 SFP

(współczynnik ochrony prze
ciwsłonecznej).
sFototyp n - Północnoeuropejski. Osoby z tym fototypem
charakteryzują się bardzo
jasną karnacją; włosami
blond, szarymi,niebieskimi
lub zielonymi oczami,a nie
kiedy również występowa
niem piegów.U takich osób
występuje niewielka opaleni
zna. Rekomendowana
ochrona przeciwsłoneczna to
30-50 SFP.
sFototyp III -Środkowoeuro
pejski. Osoby z tym fototy
pem charakteryzują się lekko
śniadą karnacją, włosami
0 kolorze ciemnego blondu
lub lekkiego brązu, piwnymi,
brązowymi lub niebieskimi
oczami. Utakich osób wystę
puje wyraźna opalenizna.
Możliwe są oparzenia poek
spozycji na promieniowanie
słoneczne. Rekomendowana
ochrona przeciwsłoneczna to
25-30 SPF.
Fototyp IV - Południowoeu
ropejski. Osoby z tym fototy
pem charakteryzują się śred
nią karnacją, włosami czar
nymi lub brązowymi,ciem
nymi oczami i licznymi pieprzykami. U takich osób wy
stępuje mocna opalenizna
1 niewielka skłonność do opa
rzeń po ekspozycjina promie
niowanie słoneczne.Reko
mendowany typ ochrony
przeciwsłonecznej to10-15
SPF.
Fototyp V - właściwy dla
rasy żółtej i Arabów.Osoby
z tym fototypem charaktery
zują się żółtą lub brązową kar
nacją, ciemnobrązowymi
włosami i ciemnymi oczami.
Mają one stałą pigmentację
i brak skłonności do oparzeń
po ekspozycji na promienio
wanie słoneczne.Rekomen
dowany typ ochrony przeciw
słonecznej to 6-10SPF.
#Fototyp VI - właściwy dla
rdzennych mieszkańców
Afryki i Australii. Osoby z tym
fototypem charakteryzują się
ciemnobrązową lub czarną
karnacją, ciemnymi włosami
i czarnymi oczami.Mają one
stałą pigmentację i brak
skłonności do oparzeń po ek
spozycji na promieniowanie
słoneczne. Rekomendowany
typ ochrony przeciwsłonecz
nej to 6-10 SPF.
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Sprawdź, co przyniesie ulgę

Najlepsze sposoby
na oparzenia słoneczne
JOGURT NATURALNY. Zawiera

aminokwasy przyspiesza
jące proces regeneracji
skóry. Jogurt należy na
łożyć na oparzone partie
ciała, a po upły wie ok. 20
minut zmyć chłodną wodą.
Taką czynność trzeba
powtarzać kilka razy
dziennie przez 3-4 dni lub
do momentu ustąpienia
dolegliwości.
NAGIETEK LEKARSKJ. Charakte

ryzuje się bardzo szerokim
spectrum działania.
Wykazuje właściwości antybakteryjne, odkażające,
przeciwgrzybicze. Polecany
jest przy oparzeniach sło
necznych, ponieważ działa
regenerująco na skórę,
a do tego nawilża ją
i z powodzeniem można go
stosować u dzieci.
GUŃKI KOSMETYCZNE. Są bardzo

dobrym sposobem na opa
rzenia słoneczne, ponieważ
mają neutralne lub lekko
zasadowe pH. Działają
regenerująco i odżywiająco
na skórę całego ciała, a to
w głównej mierze za sprawą
takich składników, jak:
krzem, fosfor, żelazo, potas,
magnez, wapń i cynk. Co
ważne, w drogeriach kosztu
ją niewiele.
SOK z ALOESU. Jest skutecz-

nym sposobem na oparze
nia słoneczne. Charaktery
zuje się działaniem regene
rującym, nawilżającym
i łagodzącym. Rekomendo
wanym rozwiązaniem jest
zakup żelu aloesowego,
który dostępny jest niemal
w każdej aptece. Jego cena
waha się od kilku do kilku
nastu zł.
PANTHENOL Jest preparatem

niezastąpionym w walce
z oparzeniami słonecznymi.
Jest to organiczny związek
chemiczny z grupy alkoholi
polihydroksylowych. Wyka
zuje działanie regenerujące
i łagodzące, a przy tym
utrzymuje właściwy stopień
nawilżenia i elastyczności
skóry. Panthenol jest popu
larnym składnikiem wielu
preparatów.
MĄKA ZIEMNIACZANA. Mąkę

należy rozrobić w zimnej
wodzie, nasączyć zawiesiną
gazę i przykładać ją na chore
miejsca. Można też zmielić
surowe ziemniaki i schłodzo
ną papką obkładać poparzo
ną skórę. Skrobia ziemnia
czana łagodzi ból i podraż
nienia oraz zapobiega
powstawaniu pęcherzy.

i
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Badania genetyczne.

Warto to sprawdzić

To dziś najlepsza forma

Badania genetyczne
a predyspozycjesportowe
Badania genetyczne odlat wy
konywane są w celu określe
nia predyspozycji sportowych
dzieci. Tego typu testy zlecają
m.in. popularne kluby spor
towe zarówno wPolsce, jak
i na całym świecie.Dzięki ba
daniom genetycznym można
określić, w jakiejdyscyplinie
sportowej dzieckoma szansę
odnosić sukcesy.Mogą być
one przydatne między innymi
przy odpowiedzi na pytanie,
dlaczego treningi nie przyno
szą oczekiwanych rezultatów.
W tym celu wykonuje się ba
danie genu ACTN3,które od

powiada m.in. za kodowanie
białka występującego we
włóknach szybkokurczliwych. Osoby z genotypem RR
znacznie lepiejspisują się
w biegach krótkodystansowych (100 m, 200m, 400m),
a osoby z genotypem XX
znacznie lepiej radzą sobie
w biegach długodystanso
wych. Oprócz tego wyróżnia
się sportowców z genotypem
XR, którzy sprawdzają siębar
dzo dobrze w biegach średniodystansowych (800 metrów,
1000 metrów,1500 metrów).
(PG)

Badania genetyczne cieszą się stale rosnącą popularnością.

Co można z nich wyczytać i czy warto je wykonywać?
Nauka

EwaZwoiak

ewa.zwolak@polskatimes.pl

W

intemecie
trudno nie
natknąć się
na informację
o tym, jak
wiele można
wyczytać z naszegozestawu
genów. Większość z nich tore
klamy, które mają na celu skło
nić nasdo wydania kilku tysię
cy zł na badania genetyczne.
Faktem jest, że medycyna mo
lekularna w ostatnichkilku
dziesięciu latach znacznie się
lęła. Jednakżeczy rzeie wartowykonać ba1 genetyczne? Czy mają
one na celutylko zaspokoićna
szą ciekawość, czymożna wy
czytać z nich znacznie więcej?
Co można wyczytać?

Ciekawostki. Co jest zapisane

w naszych genach?

To, jaką mamyosobowość, pa
sje,talenty ipredyspozycje uwa
runkowane jestnie tylko wychowaniem iśrodowiskiem, w któ
rym dorastaliśmy,alerównież
naszym zestawemgenów. We
dług badań genyodpowiadają
wole 50 proc. zaosobowość,
światopogląd, emocjonalność,
atakżeodczuwanie empatii
Jednym zważnych zagadnień,
pozostających wobrębie zainte
resowań genetykiipsychologii,
jestto,wjaki sposób genyiśrodowisko determinująludzkie
zachowania. W znacznymstop
niu wątpliwości te rozjaśniają
badania przeprowadzone
nabliźniętach- zarówno jedno-,
jaki dwujajowych.
Naukowcy z University
of Edinburgh pod przewodni
ctwem Timothy'ego Batesa
przeprowadzili badania
z udziałem 100 bliźniąt (50
par) jedno- i dwujajowych.
Podczas eksperymentu zada
wali im pytania o to, jak waż
na jest dla nich opinia innych
ludzi, a takżeco myślą na te
mat swoich dotychczaso
wych osiągnięć. Okazało się,
że mimo podobnego wycho
wania odpowiedzi bliźniąt
znacznie się różniły. Na tej
podstawie wywnioskowano,

że geny znacząco wpływają
na nasze postrzeganie rzeczy
wistości. W ostatnich latach
odkryto również, że istnieją
geny WSCD2 i PCDH15, które
odpowiadają za introwertyzm i ekstrawertyzm.Co cie
kawe, te same geny odpowia
dają za zaburzenia psychicz
ne - nadpobudliwość psycho
ruchową, nerwicę lękową,
depresję, a nawet za osobo
wość psychopatyczną.
Terrie E.Moffitt - psycho
log kliniczny - dowiodła,
że mutacja genu, znacząco
wpływającego na naszą oso
bowość, w połączeniu z trud
nym dzieciństwem może pro
wadzić do rozwoju osobowoś
ci psychopatycznej u dziecka.
Wnioski te zostały poparte
badaniem na 442 osobach,
z czego u53 stwierdzonomu
tację genu MAOA połączoną
ze złym traktowaniem przez
rodziców. Większość z tych
osób chociaż raz w życiu po
pełniła przestępstwo.
Podobny mechanizm
można zaobserwować u osób
często odczuwających lęk.
Udowodniono, że za pod
wyższony poziom lęku aż
w 40 procentach odpowiada
ją geny.
< SJ ,IG

Badania genetyczneto badania
przesiewowe, które odznaczają
się szerokim spectrum diagno
stycznym. Wbrewpopularnym
przekazom reklamowym,
za ich pośrednictwem można
dowiedzieć się nie tylko,jakiej
narodowości bylinasi przodko
wie, ale również np.czy istnieje
ryzyko, że wprzyszłości zacho
rujemy na raka.Badania gene
tyczne przydatnesą również

CENA BADAŃ
GENETYCZNYCH
Badania genetyczne
(oprócz badań
prenatalnych) nie są
refundowane przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia, co oznacza, że
musimy zapłacić za nie
z własnej kieszeni. Cena
tego typu testów
uzależniona jest
od wyboru ośrodka, ale
zwykle waha się
od kilkuset to kilku tysięcy
złotych. Przykładowo
za badania genetyczne
wykonywane w ramach
programu „Badamy geny"
trzeba zapłacić około 600
złotych (599 złotych +
15/39 złotych koszt
pobrania krwi/śliny).
>bn <V Cu . . ic .wóm

Badania genetyczni są ostatnio coraz popularniejsze

w doborze terapiicelowanej,
określeniu przyczynynietole
rancji pokarmowych, odpo
wiednim dopasowaniu diety,
atakże określeniu predyspozy
cji sportowych.
Badania genetyczne są
powszechnie wykorzystywa
ne od lat 80. ubiegłego wieku.
Przy czym najczęstszą prze
słanką do ich wykonania
do tej pory była profilaktyka
przeciwchorobowa. Dzięki
tym badaniom można ołaeślić stopień ryzyka wystąpie
nia konkretnej jednostki cho
robowej i ewentualnie wdro
żyć postępowanie profilak
tyczne. Zlecenie wykonania
badań genetycznych zazwy
czaj determinowane jest wy
stępowaniem danej choroby
w rodzinie, np. jeśli mama
i babcia zmarły na raka piersi,
to istnieje bardzo duże ryzy
ko, że córka również może za
chorować na tę chorobę.
Przesłanką do wykonania
badań genetycznych mogą być
również takiechoroby cywili
zacyjne jak otyłośćczy cukrzy
ca. W ostatnich latach coraz
częściej mówi się, że w znacz
nym stopniu mogą byćone
uwarunkowane genetycznie.
Program „Badamy geny"

Jednymzinnowacyjnychinowatorskich programów pro
zdrowotnych jest program„Ba
damy geny",który został stwo-

Genomics we współpracy
z naukowcamiz Uniwersytetu
Warszawskiego iUniwersytetu
Medycznego. Podstawowym
celem badań genetycznych wy
konywanych wramach tego
programu, jest ocena ryzykaza
chorowania nanowotwory
o podłożugenetycznym, wtym
w głównejmierze: raka jajnika,
piersiiprostaty.Podczas bada
nia analizowanych jest14 ge
nów za pomocą sekwencjonowania nowejgeneracji
(NGS). Jeśli uczestnikbadania
wyrazi chęć,dodatkowo bada
się również 56 genów, które
mogą odpowiadać zainne no
wotwory dziedziczne.
Jedną z fundamental
nych idei nowatorskiego pro
gramu „Badamy geny" jest
ograniczenie kosztów lecze
nia nowotworów. Według da
nych Krajowego Rejestru No
wotworów, co trzeci Polak za
choruje w przyszłości na ra
ka. Negatywny wynik badań
genetycznych skłania wiele
osób do postępowania profi
laktycznego (np. częstszego
wykonywania badań i prowa
dzenia zdrowego stylu życia).
Przebieg badańgenetycznych

Jedną z podstawowych zalet
badań genetycznych jest ich
nieinwazyjność icałkowita
bezbolesność. W celuich wy
konania najpierw należy zna
leźć odpowiedniośrodek. Re
komendowanym rozwiąza-j

niem jest skorzystaniez oferty
certyfikowanych ośrodków la
boratoryjnej genetyki medycz
nej, którychlista dostępna jest
na stronieinternetowej Pol
skiego TowarzystwaGenetyki
Człowieka. Materiałemdo ba
dań jest zwyklekrew lubwy
maz z gardła. Czas oczekiwa
nia na wyniki badań genetycz
nych took.12 tygodni.
Możliwości iograniczenia

Testy genetyczne niosą ze
sobą pewne ograniczenia,
gdyż nie mogą one w100%
wykluczyć zachorowania
na nowotwór wprzyszłości.
Wynika to przede wszystkim
z tego, żenie wszystkie geny
człowieka zostały odkryte
i dokładnie przeanalizowane.
Co ważne, nie tylkopredyspo
zycje genetyczneodpowia
dają za występowanie chorób
nowotworowych. Możeprzy
czyniać się do nich równie?
stres, dieta,aktywność fi
zyczna i środowisko.
Z dużym prawdopodo
bieństwem można stwierdzić,
że rola badań genetycznych
w medycynie jest coraz więk
sza. Jednakże bardzo ważne
jest to,by wszelkie badania wy
konywać w certyfikowanych
ośrodkach. Obecniena rynku
działa wiele nieuczciwych
fum, którebazują na niespraw
dzonych metodach badaw
czych. Ich głównym celem jest
wyłudzenie pieniędzy.
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Nie rezygnuj z pięknych piersi!
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Kobieta nie musi godzić się z wyglądem swoich piersi, zmienionychna niekorzyść po ciąży i karmieniu dziecka.
Chirurgia plastyczna oferuje wiele możliwości ich korekty - mówi dr Guido Libondi spec. chirurgii plastycznej irekonstrukcyjnej
Cku mgin plastyczna
Dorota Dejmek

redakcja@gk.pl

Ciąża i karmienie zmieniają
piersi. Jedne kobiety to ak
ceptują. inne nie. i właśnie
tym drugim z pomocą przy
chodzi współczesna
chirurgia plastyczna.
- Kobiece piersi po ciąży
i karmieniu maluszka.
zwłaszcza długotrwałym,
rzadko kiedy powracają
do pierwotnego kształtu
i wielkości. Młode mamy
stosują masaże olejkami,
naprzemienne prysznice,
ćwiczą z hantlami. śpią
w biustonoszu. Efekty są
jednak zwykle marne. Kie
dy można zacząć myśleć
o interwencji chirurga pla
stycznego?

- Na to pytanie odpowiedź
jest dość trudna, ponieważ
taka myśl pojawia się u każ
dej kobiety indywidualnie.
Z własnego doświadczenia
mogę powiedzieć, że zazwy
czaj kobiety, moje pacjentki,
dochodzą do wniosku, że
chciałyby coś poprawić
w wyglądzie swoich piersi
mniej więcej 3-4 lata po uro
dzeniu dziecka. Jeżeli fak
tycznie jest problem, piersi
się zmieniły i kobieta tego nie
akceptuje, zazwyczaj po oko
ło czterech latach, kiedy
dziecko jest już w miarę sa
modzielne, przychodzi mo
ment, że mama może pomy
śleć o sobie. Wiadomo, że
okres pooperacyjny i rekon
walescencja wymagają osz
czędzania się w zakresie ak
tywności fizycznej, czyli na
wet takie proste czynności,
jak podniesienie dziecka,
wzięcie go na ręce są niedoz
wolone przez około 4 tygod
nie. Każda mama, która
do mnie przychodzi, wie już
0 tym i ma zaplanowane, kto
pomoże jej w opiece
nad dzieckiem.
- Jaki jest minimalny czas
od zakończenia karmienia,
kiedy w ogóle można za
cząć myśleć o jakiejkol
wiek interwencji chirur
gicznej w obrębie piersi?

- Rok po zakończeniu kar
mienia piersią. Jest to czas,
kiedy piersi zazwyczaj się ut
rwalą w swoim kształcie
1 formie po laktacji. Z do
świadczenia wiem jednak, że
nawet jeżeli pacjentka nie
jest zadowolona z wyglądu
piersi, to mimo wszystko
jeszcze dojrzewa do tej decy
zji i zazwyczaj pojawia się

do poziomu anatomicznego
i modelujemy pierś za pomo
cą własnych tkanek tak, aby
uzyskać piękną pełną pierś
bez ptozy.

u mnie na konsultacji 4-5 lat
po urodzeniu dziecka. To
zwykle są kobiety, które nie
planują więcej dzieci. Druga
grupa to pacjentki, które ma
ją kilkoro dzieci - przychodzą
zazwyczaj wówczas, kiedy
dzieci są już nastoletnie.
Chcą poprawić coś w wyglą
dzie piersi, zaczynają myśleć
o sobie znowu bardziej jak
o kobiecie, a nie tylko ma
mie.
- Jakie możliwości korekty
kształtu piersi oferuje ko
bietom współczesna chi
rurgia plastyczna?

- Jeżeli chodzi o rozwiąza
nia chirurgiczne mamy ich
kilka. Dostosowane są do po
trzeb pacjentki i do rodzaju
jej piersi. Ważne, czy mamy
do czynienia z piersiami ma
łymi, czy dużymi, czy wystę
puje ptoza, czyli tzw. opad
nięcie piersi i jakiego stopnia
oraz czy doszło do zaniku
gruczołu tzw. polaktacyjnego. Moje doświadczenia
wskazują, że najczęściej spo
tykamy cztery rodzaje pa
cjentek. Pierwsza grupa to
pacjentki, które karmiły pier
sią bardzo krótko, przed lak
tacją ich piersi były stosun
kowo małe - tzw. miseczka
A lub B - i wróciły do swojego
dawnego rozmiaru, nie opad
ły, skóra nie uległa rozciąg
nięciu. Te pacjentki zazwy
czaj chcą niewielkiego po
większenia piersi, ponieważ,
krótko rzecz ujmując, przy
wiązały się do ich rozmiaru
w trakcie ciąży i laktacji, kie
dy były większe i pełniejsze.
Zazwyczaj kwalifikują się
do prostego powiększenia
implantem lub własną tkan
ką tłuszczową, w zależności
jak bardzo radykalny efekt
kobiety chcą uzyskać.

-Czy są też kobiety prag
nące zmniejszyć piersi?

Wg****

Pacjentki dr. Libondi chcą poprawić wygląd swoich piersi
zwykle 3-4 lata po urodzeniu dziecka

- Jakie jeszcze pacjentki,
zgłaszają się do Pana Dok
tora?

- To pacjentki, u których
po karmieniu dochodzi
do polaktacyjnego zaniku
gruczołu, co powoduje, że
piersi stają się jakby puste.
Tkanka podskórna oraz skóra
uległy dużemu rozciągnię
ciu, a następnie nie powróci
ły do pierwotnej formy. Do
datkowo gruczoł, który
wcześniej wypełniał pierś,
zanika, pozostawia piersi
opadnięte i puste. W związku
z czym mamy do czynienia
z dużym nadmiarem skóry.
Takie pacjentki wymagają za
biegu liftingu piersi, czyli
mastopeksji wraz
z implantem. Ja stosuję tech
nikę oszczędzającą - jedno
czesny lifting wraz z powięk
szeniem piersi implantami.
Nie rozdzielam tych zabie
gów na dwa etapy, by nie na
rażać pacjentki na dwie ope
racje. Natomiast moja techni
ka oszczędzająca polega
na tym, że po tego rodzaju
liftingu kobieta może karmić
w przyszłości dzieci, ponie
waż nie zostaje uszkodzony
gruczoł zabrodawkowy.

- A kolejna grupa kobiet?

- Druga grupa pacjentek to
kobiety, które przed laktacją
miały duże piersi, w trakcie
karmienia ich rozmiar się
oczywiście powiększył, skóra
się rozciągnęła, mogły też
pojawić się rozstępy. Po za
kończeniu laktacji gruczoł
w pewnym stopniu zanika,
piersi u tych kobiet powraca
ją do pierwotnego rozmiaru,
jednakże skóra, niestety, nie
wraca do dawnej formy. Ma
my wtedy do czynienia z du
żą piersią, ale ptotyczną, czy
li opadniętą. Aby skutecznie
skorygować jej kształt, pa
cjentka wymaga zabiegu
mastopeksji - liftingu piersi kiedy podnosimy tzw. „kom
pleks otoczka-brodawka"

- Tak, to te, które po lakta
cji mają piersi większe niż
przed karmieniem, w dodat
ku opadnięte. Niekiedy nie
pasują do ich figury, czasami
są po prostu za duże, za cięż
kie i powodują problemy
z uprawianiem sportów, od
parzenia w fałdzie podpiersiowym. Wtedy rozwiąza
niem jest zabieg redukcji
piersi również z przeniesie
niem „kompleksu otoczkabrodawka" - w ten sposób
w trakcie zabiegu usuwany
jest nadmierny gruczoł, nad
mierna część piersi i formo
wana jest nowa pierś z uży
ciem technik chirurgicznych
tak, aby ostatecznie miała
piękny pełny kształt i zacho
wane czucie.

- Która metoda jest naj
mniej obciążająca dla orga
nizmu kobiet?

pagentki i do rodzaju jejpiersi - mówi dr Guido Libondi

- Z mojego punktu widze
nia i z punktu widzenia mo
ich pacjentek żaden zabieg
nie może być nazwany obcią
żającym i jest w pełni bez
pieczny. Oczywiście, jak każ

da procedura chirurgiczna,
niesie ze sobą ryzyko powi
kłań, ale przy zachowaniu
odpowiednich reguł bezpie
czeństwa, współpracy z do
świadczonym anestezjolo
giem oraz świadomą pacjent
ką, ryzyko to jest zredukowa
ne do minimum.
Operując, stosuję odpowied
nie metody znieczulenia
przewodowego oraz
atraumatyczne techniki ope
racyjne, co powoduje, że
okres pooperacyjny i rekon
walescencja przebiegają
gładko.
- Jak trwałe są efekty posz
czególnych metod?

- Jeżeli stosujemy implant,
to efekt jest bardzo trwały
i zazwyczaj jednorazowy,
a pacjentka może cieszyć się
ładnym biustem bardzo dłu
go. Jeżeli stosujemy wypeł
nienie własną tkanką tłusz
czową, pacjentka musi być
poinformowana, że około 40
procent przeszczepionego
tłuszczu resorbuje się, czyli
wchłania w pierwszym okre
sie, natomiast pozostała
część pozostaje już na zaw
sze w piersiach. Trzeba jed
nak pamiętać, że przeszcze
piona tkanka tłuszczowa rea
guje na wahania wagi tak sa
mo, jak każda inna tkanka
tłuszczowa w organizmie.
W przypadku schudnięcia
dochodzi do jej redukcji,
a przypadku wzrostu masy
ciała - tkanki tłuszczowej
w obrębie piersi też przyby
wa.
- Czy kolejna ciąża nie po
gorszy estetycznych efek
tów zabiegów? Może lepiej
decyzję odłożyć, jeśli ko
bieta planuje urodzenie
kolejnego dziecka?

- Jeżeli chodzi o zabiegi
chirurgii plastycznej piersi
w kontekście kolejnych ciąż,
moim obowiązkiem jest zaw
sze poinformowanie pacjent
ki, że najlepiej zabiegi
w obrębie piersi przeprowa
dzić, kiedy pacjentka nie pla
nuje już kolejnych laktacji,
ponieważ efekt po kolejnej
laktacji może, choć nie musi,
ulec zmianie. Każde karmie
nie piersią, jak wiemy, zmie
nia gruczoł, zmienia jakość
skóry piersi i kobieta musi
być o tym poinformowana.
Mam wiele pacjentek, które
przeszły kolejne ciąże i lakta
cje i mają w dalszym ciągu
piękne piersi. Ostateczna de
cyzja zawsze należy jednak
do pacjentki.
©®
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To już ostatnie takie pokolenie?
Raport ojcowskiej nieobecności

Choć pokolenie dzisiejszych 40-latków bardzo często doświadczało ojcowskiej nieobecności- czy to fizycznej, czy to mental
nej, Ich dzieci mają szansę nie dzielić tego losu. Także prawo do urlopu tacierzyńskiego sprzyja budowaniu więzi
Społeczeństwo
Monika Kaczyńska

mJaczynska@glosxoni

Równouprawnienie zwróciło
ojcom rodzinę. Dziś do swoich
ról podchodzą bardziej świa
domie isą z dziećmi od chwili
ich narodzin.

- Dzień Ojca? Niemam z ojcem
kontaktu ani w czerwcu, ani
w styczniu - mówi 25-latka
Kinga. - Wyprowadziłsię
z domu, gdy miałam10 lat.
Przez dekadę w ogóle sięnie
pojawiał. Próba jego powrotu
do mojego życia okazała się
kompletnym fiaskiem. On
chciał być moim kumplem, ja
potrzebowałam ojca, a w tej
roli nie znalazł się zupełnie.
Przeprowadzając się,nie po
dałam mu nowegoadresu, ale
po prawdzie ojciec niebył
chyba bardzo zainteresowany,
bo ani nie zadzwonił,ani nie
wysłał maila.
Kinga nie jest wyjątkiem.
W Polsce liczbę samotnych
matek szacuje się na ponad
milion. 70 proc. ojców ich
dzieci uchyla się od płacenia
alimentów. Ci w większości
nie garną się też do kontak
tów z dziećmi. Matki, nawet
jeśli na początku o to zabiega
ją, z czasem rezygnują. Kolej
ne dzieci wychowują się bez
ojca.
- Nie jest nowiną, że nie
obecność ojca ma poważne
konsekwencje - mówi
psychoterapeutka Magdalena
Cieślik. - Właśnie od ojca syn
powinien uczyć się tego,co
oznacza być mężczyzną. Uczy
się relacji z innymi przedsta
wicielami swojej płci. Dla
dziewczynki ojciec jest prze
wodnikiem po męskim świe
cie. To ma kluczowe znacze
nie dla jej pewności siebie
w relacjach z mężczyznami.
Jeśli jest przez ojca akcepto
wana i kochana, jest po pro
stu pewna siebie.
Kobiety, które nie stwo
rzyły bliskich relacji ze swoim
ojcem, statystycznie częściej
w wieku nastoletnim zacho
dzą w ciążę, częściej wchodzą
w związki, które nie dają im
satysfakcji, częściej bywają
ofiarami przemocy.
Jednak ojcowska nieo
becność nie zawsze oznacza
sytuację, w której ojciec po
rzucił rodzinę czy na przy
kład, co powszechniejsze
w ostatnich latach, pracuje

Współcześni ojcowie bardziej świadomie podchodzą do swoich ról, są z dziećmi od chwili ich narodzin, angażują się w wychowywanie

za granicą. - Można byćnieo
becnym, siadając codziennie
do rodzinnego obiadu - zwra
ca uwagę Magdalena Cieślik. To pojęcie oznacza ojców,
którzy nie angażują się w ży
cie rodziny, nie biorą udziału
w codzienności dzieci, nie
tworzą z nimi więzi. Takich
ojców bardzo często miało
pokolenie dzisiejszych 40-50latków.
To bagaż, z którym wesz
li w dorosłe życie.
- Ich ojcowie - urodzeni
w czasie wojny lub tuż po niej
- sami nie mieli wzorców oj
cowskich, na których mogliby
się oprzeć - wyjaśnia socjolog
Agnieszka Zdziadak. - Prze
dwojenne nie sprawdzały się,
nowe, w zupełnie innej rze
czywistości, dopiero się two
rzyły wżyciu.
I choć socjolodzy w la
tach 60. i 70. zachwycali
się młodym pokoleniem oj
ców z wózkami, nie wszyst
kim napisanie roli ojca na no
wo udawało się równie do
brze.

- Mój ojciec? Kompletnie
nieobecny - bez chwili waha
nia mówi Krzysztof. -Z zew
nątrz wyglądaliśmy na idealną
rodzinę. Ale tak naprawdę jego
rola sprowadzała siędo stawia
nia wymagań i zgłaszania pre
tensji. I ja, i siostry wyprowa
dziliśmy się z domu tak szyb
ko, jak tylko się dało. Teraz,
gdy jesteśmy dorośli,mamy
poprawne relacje. Więc będą
życzenia na Dzień Ojca. Ale
tak, mam żal, że niemiałem
w ojcuoparcia, gdy tegonaj
bardziej potrzebowałem.
Bywa, że,niestety, doro
śli, którym brakowało ojców,
przenoszą te wzorce na swoje
dzieci.
Wojciecha, dziś 50-latka,
wychowywała mama.
- Ojca praktycznie nie zna
łem - opowiada. - Pierwszy raz
spotkałem go, gdy byłem na
stolatkiem. Później widywali
śmy się zedwa, trzy razy w ro
ku, wymienialiśmy życzenia,
ale bliżej byłem związany chy
ba ze swoimi sąsiadami niż
z nim. Gdysię żeniłem, mia

łem mocne postanowienie,że
niezależnie od tego,co się zda
rzy, niedopuszczę do tego, by
być obcym człowiekiem dla
swojego dziecka.Małżeństwo
nie przetrwało, ale robiłem
wszystko, by być z córką także
na co dzień. Idługo wydawało
się, że faktycznie jesteśmy so
bie bliscy.
Relacje były na tyle dobre,
że córka Wojciecha - wówczas
już studentka - nie mogącpo
rozumieć się z matką, zapropo
nowała, że przeprowadzisię
do niego i jego partnerki.
- Moja była żona niebyła
nastawiona do tegoentuzja
stycznie, ale udało się ją prze
konać. Ifaktycznie zamieszka
liśmy we trójkę -relacjonuje
mężczyzna.
Mieszkanie na stałe
pod jednym dachem okazało
się trudniejsze, niż możnasię
było spodziewać.
- Wydawało mi się,że
oczekujemy minimum z mini
mum - np. mycia po sobie
wanny, niezostawiania brud
nychrtattyfrtoSżędzier. Córka

uznała to za wyzysk.Obrażo
na, w złej atmosferze, wróciła
do matkii nic nie mówiąc zło
żyła pozew opodwyższenie
alimentów. Gdy zadzwoniłem
z prośbą o wyjaśnienie, rzuciła
słuchawką i przestała się odzy
wać - mówi.- To było trzy lata
temu. Wiem, źeobroniła dy
plom. Przekazałem przez byłą
żonę kartkę z gratulacjami. Bez
reakcji. Nie wiem,gdzie popeł
niłem błąd. Ale faktem jest, że
stało się coś, czegonajbardziej
w życiu nie chciałem - z moim
dzieckiem jesteśmy obcymi
ludźmi.
Ale zmiana obyczajowa
następuje. Równouprawnie
nie, choć z pewnym trudem,
przebija się także do relacji ro
dzinnych.
- Pamiętam, jak tęskniłam
za wiecznie zapracowanym oj
cem - opowiadaMaria, mama
przedszkolaka i ucznia. - Nie
chciałam, żeby podobny los
spotkał moje dzieci. Mimo że
nie planowałam szybko wrócić
do pracy, bardzo zależało mi,
żeby dzieci były-naszą wspólną

ytii.i > KIT efr r?.~

sprawą. Razem chodziliśmy
do szkoły rodzenia, wspólnie
przeszliśmy porody i od po
czątku dzieliliśmy sięopieką
nad dziećmi. W końcu oboje
jesteśmy rodzicami.
Jak twierdzi Magdalena
Cieślik, ojcowskiej nieobecnoś
ci nietrzeba dziedziczyć jak
koloru oczu.
- Im bardziej świadome
podejście do rodzicielstwa tym
większa szansa, że relacje mię
dzy rodzicami i dziećmi będą
intensywne i głębokie- mówi.
- Wczesne doświadczenie, ur
lopy tacierzyńskie czy uczest
nictwo w porodzie sprzyjają
tworzeniu więzi na całe życie.
Marek, ojciec dwóch có
rek przyznaje, że narodziny
pierwszej z nich, w jego obec
ności, nieodwracalnie go zmie
niły. - Zostałem ojcem - mówi.
-1 w tej chwili ten fakt stał się
zasadą porządkującą moje ży
cie. Ojcostwo nie jest jedyną
sprawą, której poświęcam czas
i energię. Ale bezcienia wątpli
wości najważniejszą. I nic tego
nie zmieni:
fairs;n^v.
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Dzień Ojca
Anastazja Bezduszna
a.bezduszna@gios.com

M

ężczyzna,
który rano
nie zdąży
zjeść śniada
nia, ma w za
sadzie dwie
opcje: przeczekać dolunchu
(czego absolutnie nie poleca
my - praca przy odgłosach
własnego burczącego brzucha
to prawdziwy koszmar) albo
złapać coś po drodze. A prze
cież panowie bardzo często
decydują się na poranne ćwi
czenia na siłowni. Dzień ojca
to dobry moment, by przy
pomnieć mężczyznom, na ile
jest ważny poranny posi
łek. Wystarczy znaleźć rano
przynajmniej kwadrans
na nieśpieszne zjedzenie lekkostrawnego, ale pełnowar
tościowego śniadania, np.
w postaci miski płatków z jo

gurtem naturalnym,jagodami
gop iorzechamilaskowymi Ta

kie śniadanie nie wymaga
długich przygotowań, a za
pewni spożywającemu za
strzyk energii na dobry począ
tek dnia. To też idealny po
mysł na posiłek potreningowy. Wystarczy włożyć go
do pudełka i zabrać ze sobą.
Równie dobrym wyjściem bę
dzie przygotowanie gęstego

koktajlu z maślankipłatków ku
kurydzianych isezonowych
owoców - taki koktajl nasyci

na kilka godzin, a do tego da
się go spokojnie wypić nawet
jadąc samochodem albo ko
munikacją miejską.

Składniki:
1duże mango, 1banan.
garść jeżyn,
wydśnięty sok zł pomarańczy.
100 g ziaren ulubionych(np.
Chlupiącej Sałatki Bakalland),

ŚNIADANIE
JEST WAŻNE
NIE TYLKO
W DZIEŃ
TATY
Męskie preferencje śniadaniowe
Coś dla śpiochów, coś dla łakomczuchów
70 gananasa suszonego,
szczypta kardamonu
Wszystkie owoce dokładnie z so
bą miksujemy, dodajemy szklan
kę soku pomarańczowego. Goto
wą masę przekładamy do mi
seczki i odstawiamy do delikat
nego schłodzenia. Wszystko de
korujemy jeżynami, ananasem
i posypujemy Chrupiącą sałatką.
Shakshuka zachwyca wspaniałym
smakiemijednocześnie jestbardzo
prosta w przygotowaniu.Spróbo
wać możnajej wielu wariacji:ze
szpinakiem, fetą,kiełbaskami. Ale
tradycyjna shakshuka tojajka połą
czone ze smakiempomidorów ieg
zotycznych przypraw iwypada naj
lepiej.

%MAK%MUKA
Składniki:
3 duże pomidory malinowe.
4 jajka. 1mała cebula,
2 ząbki czosnku.
100 gorzechów włoskich,
szczypta chilfi.
natka kolendry do smaku,
szczypta kuminu ikurkumy,

sól. pieprz,olej
Obieramy cebulę iczosnek, na
stępnie dokładnie siekamyiprze
kładamy na rozgrzaną patelnię.
Podsmażamy do momentu, aż
wszystkie składniki się zarumienią. Następnie dodajemy pokro
jone w kostkę pomidory. Wszyst
ko podsmażamy do momentu
uzyskania jednolitej masy iodpa
rowania wody. Dodajemy posie
kane świeże ziołai przyprawy, do
kładnie mieszamy. Następnie
w masie robimy 4 wgłębienia,
do których wbijamy jajka,wszyst
ko posypujemy posiekanymi
orzechami włoskimi. Zmniejsza
my ogień, przykrywamy patelnię
iczekamy, aż białka jajek delikat
nie się zetną.Gotową potrawę
możemy podawać ze świeżym
chrupiącym pieczywem.
Równie smaczną i pożywną
potrawę stanowi omlet, który
można przygotować z dowolny
mi dodatkami-na przykład
chrupiącymi płatkami, parmezanem, pomidorkami koktajlo
wymi i plastrami awokado lubwwersji na słodko-płatkami,
gorzką czekoladą i pokrojonym

w kosteczkę mat^o. Przyrządza
się jebłyskawicznie. Jeszcze szyb
szą opcją będą przygotowane po
przedniego wieczoru zdrowe
śniadaniowe ciasteczka Wystar
czy płatki kukurydziane wymie
szać z jajkiem, bakaliami,miodem,
siemieniem lnianymi nasionami
chia ipiec przez 25 minut w180
stopniach.
WYTHAWNY OMI I T
Składniki:
2 szklanki pokruszonych płat
ków (np. Lubełia CornFlakes).
2jajka, 1łyżka jogurtu greckie
go, szczypta dhili, pieprzi sól.
30 gstartego sera cheddar,
garść pokrojonych liści szpina
ku,1pomidor pokrojony,
1/4 czerwonej cebuli pokrojo
nej w pióra, olej
Ubijamy jajka najasnożółty kolor.
Dodajemy jogurt naturalnyi mie
szamy. Do masydodajemy przy
prawy ipokruszone płatkikukury
dziane. Smażymyna jednejstro
nie docałkowitego ścięcia. Wyj
mujemy na talerz. Najednej poło
wie układamy warzywa.Przykry
wamy drugą połową. Posypu
jemyna wierzchu startymserem.
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Grill dla każdego ojca w czerwcu musi być!
Słoneczne dni skłaniają
nie tylko do aktywnegospę
dzania czasu naświeżym po
wietrzu. Wiosenna pogoda to
wyśmienity moment na to, by
oficjalnie rozpocząć sezon ku
linarnych przygód z grillem
w roli głównej.Choć kiełbasa
to niezaprzeczalna królowa
grillowego menu, inspirując się
bogactwem pojawiających się
w sklepach warzyw możemy
odkryć zupełnie nowe oblicze
przygotowywanych na ruszcie
potraw. Istnieją techniki kuli
narne, któresprawiają, że

wszystko z miejsca staje się
smaczniejsze. Obok smażenia,
które przy okazji często obniża
wartość odżywczą produktów,
kluczem do bogatego aromatu
dań jest grillowanie.

Grillowane papryki
z pikantnym forszem

Składniki: 3 świeże papryki ko
lorowe, 600gmielonej bara
niny (możnazastąpić innym
mięsem, np.: wieprzowo-wołowym),1,5 łyżeczki{datków
chili, 2 gałązki świeżegoro
zmarynu, 300 gsera żółtego

Gouda (np.MSM Mońki),sól
do smaku.
Paprykę myjemy, kroimy
wzdłuż na pół i wydrążamy
gniazda nasienne.Ser żółty
trzemy na tarcei połowę mie
szamy z mięsem.Dodajemy
posiekany rozmaryn, płatki
chili, sól do smaku i całość
mieszamy. Tak przygotowa
nym farszem luźno(nie ubija
jąc) wypełniamy połówki pa
pryk. Posypujemy pozostałym
serem i grillujemy na wolnym
ogniu pod przykryciem.
(ANASTAZJA BEZDUSZNA)

Mówią, że grill jest męską sprawą.
Czego nie może zabraknąć wśród dań z rusztu?
Szaszłyków, burgerów, ale też ryb i warzyw
Pstrąg z grilla
z warzywami i ziołami
Skfadrikfc
świeży, wypatroszony pstrągok.400g
marchewka,pietruszka, seler,por
2 łyżki koperku
łyżka koncentratu pomidorowego
pół łyżeczki so6
Myjemy i dokładnie osuszamy pstrąga. Układamy
na folii aluminiowej. Warzywa obieramy ikroimy
w słupki o długości 2 cm. Wszystko mieszamy ido
dajemy koncentrat pomidorowy ipołowę ilości soli.
Faszerujemy pstrąga, a na wierzchu posypujemy
koperkiem iresztą soli. Zawijamy szczelnie folią alu
miniową. Wkładamy do lodówki na minimum 4 go
dziny. a nawet na całą noc. Po zamarynowaniu
pstrąga rozgrzewamy grill, układamy rybę na rusz
cie igrillujemy z każdej strony po15 minut.
Farsz z ziół - drugi wariant podania pstrzą.
Posolonego pstrąga smarujemy w środku marynatą
(z dwóch łyżek oleju ipieprzu), do środka ryby
wkładamy natkę pietruszki, świeży koperi ząbek
czosnku. Zawijamy w folię aluminiową, grillujemy
przez 15 minut,do miękkości ryby. Całość można
skropić cytryną.

Domowe
burgery

Kolorowe szaszłyki
z karczku

Roładki z kiszki ziemniaczanej,
kapusty iboczku

SkładriM:

Składniki:
500g karczku (np.Beiger).
1biała cebula.
1czerwona cebula.
5 pieczarek.
1czerwona papryka.
Imała, zielona papryka.
1/2 szklanki oleju.
przyprawa do grilla.
świeża bazylia,
6 patyczków do szaszłyków

Składniki:
500g kiszki ziemniaczanej (np. ZM Pekpol).
1nieduża główka kapusty włoskiej.
8 szerokich lub 16 węższych plasterków
wędzonego boczku.
małe opakowanie śmietany 18%.
mały pęczek szczypiorku.
olej.
sól ipieprz

500g mieloną wołowiny,
4 bulkido hamburgerów
1słoiczek sałatki warzywnej.
3 łyżki majonezu.
1łyżka musztardy sarepskiej(np.KAMłS),
1łyżka ketd*łxiłagodnego,
1/2 łyżeczki curry,
lopakowanie przyprawy(np.Grl klasyczny
KAMIS)
Przyprawę do grilla mieszamy z mieloną wołowiną
i odstawiamy na 20 minut. Formujemy okrągłe ste
ki o grubości1,5 cm iśrednicy 8 cm.Steki grillujemy
lub smażymy na patelni po 5-6 minut na każdej ze
stron.
Majonez, musztardę oraz ketchup dokładniemie
szamy z curry. Steki podajemy w przekrojonych,
opieczonych na patelni bułkach z dodatkiem sosu
isałatki warzywnej.
Dobra rada: Zamiast wołowiny możesz użyć panie
rowanych, usmażonych plastrów mortadeli.

Karczek kroimy w kostkę (ok. 2,5cm x 2,5 cm). Pa
pryki myjemy, wydrążamy z pestekidzielimy na ma
łe części. Cebule kroimy w piórka,pieczarki na 6 czą
stek. Olej mieszamyz przyprawami, polewamynim
mięso i warzywa oraz dokładnie mieszamy. Całość
wkładamy do lodówki na minimumgodzinę.
Po zamarynowaniu, nadziewamy na patyczkikostki
mięsa na przemian z warzywami, poczym gotowe
szaszłyki grillujemy około 25 minut,co jakiśczas
zmieniając stronę.

Kiszkę ziemniaczaną wyciągamy z osłonki, z kapu
sty wycinamy głąb iściągamy liście, blanszujemy
przez 3 minuty we wrzątku. Śmietanę doprawiamy
solą i pieprzem,i dodajemy posiekany szczypiorek.
Kiszkę owijamy dwoma liśćmi kapusty, a następnie
zawijamy plastrem lub dwoma boczku. Zabezpie
czamy wykałaczkami, aby boczek się nie rozplątał.
Grillujemy przez 15-20 minut,często przewra
cając tak, aby boczek ikapusta się nie spaliły.Poda
jemy ze śmietaną.
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Ryżowe kulki w chrupiącej, złocistej panierce
Lekką obiadową przekąską
dla taty mogą byćarancini tradycyjne sycylijskieryżowe
kulki w złocistej,chrupiącej
panierce. Ichnazwa pochodzi
od włoskiego słowaarancia,
czyli pomarańcza, bo kształ
tem przypominają ten owoc.
Najpopularniejsze są arancini
eon ragu z farszem na bazie
mięsa i zielonego groszku.
My proponujemy nieco prost
szą wersję - zryżem i aksa
mitną mozzarellą. Będą nam
potrzebne: 2saszetki ryżu
parboiled, l cebula, 600ml

bulionu lub wody, 50 g masła,
50 g tartego parmezanu,100 g
sera mozzarella,2 jajka,100 g
bułki tartej, sól i pieprz,olej
do głębokiego smażenia,
mąka do obtoczenia.
I do pracy: cebulę siekamy
i przesmażamy na łyżce ma
sła, dodajemy ryżi smażymy 2
minuty Do ryżu dodajemy
bulion lub wodęi gotujemy
na małym ogniu aż ryż wchło
nie całą wodę (ok.15 minut).
Wyłączamy ogień,dodajemy
masło i parmezan,mieszamy
i doprawiamy do smaku.Ryż

przekładamy do miski, przy
krywamy i schładzamy.
Mozzarellę kroimy w 2 cm
kostkę. Każdy kawałek obtaczamy w 4-centymetrowej
warstwie ryżu, formując
kształt jajek. Arancini obtaczamy w mące,następnie
w jajku i bułcetartej. Sma
żymy w oleju o temperaturze
170 stopni,aż będą złote
i chrupiące. Po wyciągnięciu |
odsączamy na ręczniku kug
chennym i doprawiamy solą |
i pieprzem, (MKO)
|

(www.britta.pl)

I

Ojcom, którzy nie lubią się objadać lub wolą w ciepłe dni lżejsze potrawy,
proponujemy smaczne, oryginalne sałatki i dania z mięsem lub

owocami morza do wyboru

Lekka sałatka
z kabanosami

Jambalaya z kurczakiem
i kiełbaską chorizo

Sałatka z białą kiełbasą, jajkiem,
groszkiem i warzywami

Sałatka brazylijska
z sałatą i krewetkami

SkłacHki:
100 gkabanosów.
1kg bobu.
200g pomidorków koktajlowych.
2 garście kiełków słonecznika.
3łyżki pestek słonecznica.
10 czarnycholiwek (w krążkach).
pół pęczka koperku.
pół pęczka natki pietruszki.
50 g twardego seranp. Grana Padano

Składniki:
250gryżupart)oled.300gpier5izkuczaka200g
ostrej kiełbaskinp. chodzą,1-2 łyżki mieszankikreołskiej.1cebula.1marchew 1łodyżka selera nacio
wego. 3ząbki czosnku.1papryka czerwona iżółta.
1puszka lariarydzy.l puszkakrojonych pomido
rkiłyżeczka suszonego tymianku,liść laurowy.
1itr buionudrobiowego, olej,sól. pieprz.
Mfeszankakreolska:2Łyżeczki czosnku wproszku.
2 łyżeczki cebul w proszku.2 łyżeczki słodkiej pa
pryki.11/2 łyżeczki suszonego tymianku.Iłyżeczka
suszonego oregano.1łyżeczka suszoną bazyii.1 ły
żeczka papryki cayenne.1/2 łyżeczki sofi.1/2 łyżeczki pieprzu

Składniki:
2 sztuki białej kiełbasy.
2 jajka.
garść mrożonego groszku,
mała sałata rzymska.
garść różnych sałat (dębowa, fryzyjska, masłowa),
małe opakowanie groszku wąsatego.
1łyżeczka octu. sól.
Dressing:
2 łyżki majonezu.
1ząbek czosnku.
1łyżeczka musztardy.
1łyżeczka octu z białego wina.
Iłyżka tartego parmezanu,
sól ipieprz

Składniki:
1 woreczek mieszanki sałat
(rekomendowana z kapustą białą i kukurydzą).
6 krewetek koktajlowych.
1garść prażonych orzechów nerkowca.
1/2 czerwonej cebuli
1pomarańcza.
1/3 pęczka kołendry.
Iłyżka masła.
sokzlimonki.
4 łyżki oliwy z oliwek.
sól morska.
pieprz

Dressing:
1 łyżka soku z cytryny.
3 łyżki oliwy extravergine.
szczypta soli morskiej.
szczypta świeżo zmielonego czarnego pieprzu.
2 łyżeczki musztardy sarepskiej.
1łyżeczka miodu
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.
W garnku zagotować delikatnie osoloną wodę.
Wrzucić bób, gotowaćgo do miękkości. Następnie
odsączyć iobrać. Pomidorki koktajlowe pokroić
na połówki, zaś pokrojone w plasterki kabanosy
podsmażyć na suchej patelni. Koperek ipietruszkę
drobno posiekać, ser zetrzećna tarce. Na suchej pa
telni uprażyć pestki słonecznika.Oliwki w krążkach
odsączyć z zalewy.
Wszystkie składniki połączyći posypać kiełkami sło
necznika. Całość polać przygotowanym wcześniej
dressingiem.

(www.berger.biz.pl)

Składniki na mieszankę kreolską łączymy. Kurczaka
kroimy na1cm kawałkii doprawiamy mieszanką kreol
ską. Kiełbaskę kroimy wcienkie plastry.Cebulę kroimy
w kostkę, marchewi seler w plasterki. Zpapryki usu
wamy gniazda nasiennei kroimy wśrednią kostkę.
Czosnek siekamy. Na dużej patelnirozgrzewamy olej
iobsmażamy kiełbaskę,jak się ładnie zrumieni,doda
jemy kurczaka ismażymy przez5 minut.Mięso prze
kładamy do miski.Na patelnie wlewamyolej ismaży
my cebulę,seler, marchewiczosnek przez2 minuty.
Dodajemy paprykę ismażymy kolejne2 minuty.
Do warzyw dodajemy ryż.smażymy jeszcze1minutę
idodajemy pomidory, kukurydzę,tymianek, liśćlauro
wy ibulion, doprawiamyidusimy na małymogniu
pod przykryciem15 minut.Po tymczasie wyłączamy
ogień ipozostawiamy pod przykryciemjeszcze na10
minut. Doprawiamy,posypujemy szczypiorkiem.

(www.britta.pl)

»

Kiełbasę grillujemy (lub podsmażamy na patelni)
na ładny złoty kolor. Kroimy w mniejsze kawałki. Sa
łaty i groszek wąsaty myjemyi rękoma drzemy
na spore kawałki. Groszek gotujemy zgodnie zin
strukcją i hartujemy w zimnej wodzie. Wszystkie
składniki na sos z wyciśniętym czosnkiem miesza
my w misce, doprawiamy solą i pieprzem. Jajko go
tujemy w koszulce. W małym rondelku zagotowujemy wodę. Solimy i dodajemy łyżkę octu. Jajko
rozbijamy do małej miseczki.Zmniejszamy ogień
i robimy wir łyżką. Do środka wiru wlewamy jajko.
Gotujemy 3 minuty. Wyciągamy łyżką cedzakową.
Sałatę mieszamy z sosem. Dodajemy kiełbasęijajko
w koszulce.

(www.pekpol.pl)

Posolone krewetki skropić limonką iusmażyć
na maśle. Do miski wsypać mieszankę sałat, doda
jąc pokrojoną na cząstki pomarańczę, posiekaną
kolendrę, cebulęi orzechy. Całość polać oliwą,przy
prawić do smakui dokładnie wymieszać. Na koniec
na wierzch sałatki wyłożyć przestudzone krewetki.

(www.eisberg.pt)
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mąka ziemniaczana 1łyżeczka
ocet 1łyżeczka, sól
krem: śmietana 30%-330ml.
śmietana 42%-200ml.serek
mascarpone-250g. cukier pu
der 1łyżka
maliny, borówki,jeżyny, mango

Taki pyszny, ale jednocześnie lekki deser będzie ukoronowaniem obiadu

Desery
Mfena Kochanowska
m.kodianowska@glos.com

Deser nie musibyć wcale bar
dzo pracochłonny.Na pewno
warto, by znalazłysię w nrn
zcfc-owe. różnorodne owoce.

Cierpliwym wykonawcom
i największym łakomczuchom
polecamyBezęRan/kwazowocamL

Składnio
białka jajek 4-5
cukier 1szklanka

Rozmaite
słodkości
dla naszego taty
Każdy tata jest łasuchem, więc
na pewno ucieszy go smaczny

owocowy deser

•

Białka ubijamy na sztyw
ną pianę ze szczyptą soli.
Pod koniec ubijania stopniowo
dodajemy cukier do uzyskania
białej, kremowej, błyszczącej
masy. Ubijaniepowinno trwać
około 10-12 minut. Na koniec
dodajemy mąkę ziemniacza
ną, ocet i chwilę ubijamy.Pianę
wykładamy na papier do pie
czenia. Delikatnierozsmarowujemy. Pieczemy w piekarni
ku nagrzanym do120°C przez
30 minut,później suszymy 4
godziny w 90°Cprzy uchylo
nych drzwiczkach piekarnika.
Po tym czasie beza będzie
chrupiąca z zewnątrz, na spo
dzie i po bokach. W samym
środku pozostanie lekko wil
gotna, piankowa.Śmietanę
30% i 42% wlewamy do misy
miksera i ubijamy do uzyska
nia zwartej konsystencji,
pod koniec ubijania dodajemy
cukier puder. Do ubitej śmieta
ny dodajemy partiamiserek
mascarpone i mieszamy
na najniższych obrotach mik
sera. Krem wykładamy na be
zę dopieroprzed podaniem,
na nim układamy owoce.
Pysznydeserzkranem

mascarponeIróżaną konfkuą

-

wygląda pięknie idoskonale
smakuje.

SMadnBd:
300ml śmietanki36%
3 łyżki cukrupudm
1łyżeczka cukru wanifinowego
150gserka mascarpone
150gdiałwy kakaowej
6 łyżeczek konfitury różanej
1pomarańcza

Schłodzoną śmietankę
ubijamy na sztywno z cukrem
pudrem i cukrem wanilinowym. Dodajemy serek
mascarpone, połowę pokru
szonej chałwy imieszamy.
Na spód pucharków wkłada
my po łyżeczcekonfitury róża
nej i wcześniej przygotowany
krem. Posypujemy pozostałą
pokruszoną chałwą i dekoruje
my cząstkami pomarańczy.

(Mnvw.piatriica.com.plx2)

Wykonanietartaletekziabartsh
remlkiaiiMiiiijgJaluwymnie

wymaga zbyt wiele czasu, a cia
steczka smakują wybornie.
SkłacWM;
młode laskirabarbaru4sztuki
cukier trztinowylłyżka
mielone migdały 3/4szklanki
biała czekolada lOOg
serek mascarpone KX)g
śmietanka 36%100 g
tartaietki donadzień słodkich12
Estki mięty do dekoracji

Rabarbar kroimy wzdłuż
na cienkie paski.W garnku
podgrzewamy wodę z cukrem,
cały czas mieszając. Gdy ten
zacznie się karmelizować, do
dajemy rabarbar i czekamy aż
rabarbar zmięknie. W osobnej
misce ubijamy śmietankę, do
dajemy serek mascarpone i po

nownie ubijamy do połączenia
składników. Czekoladę ściera
my na tarcena grubym oczku
i dodajemy do śmietanki z ser
kiem. Dodajemy również
zmielone migdały.Tartaietki
wypełniamy kremem migda
łowym. Skarmelizowanyra
barbar kroimy na drobne paski
0 grubości ok.5 milimetrów
1 układamy na tartaletkach
w kratkę.Dekorujemy miętą.

(www.dancake.pl)

A to bardzołatwa, według
Wandy Jackowskiej- autorki
przepisu, szarlotka

Skjdnad:

250gmąki
250g kaszy manny
250gcukru(np. trzcinowego)
150-200gmasła
proszek do pieczenia
15kg soczystychjabłek
ekstrakt wanBowy(rip. wpłynie)
tłuszcz, bułka tarta,wiórki koko
sowe

Foremkę smarujemy
tłuszczem i wysypujemy tartą
bułką lub wiórkami. Nieobrane
jabłka ścieramy na dużych ocz
kach tarki.Mieszamy sypkie
składniki i l ich szklankę odsta
wiamy. Resztę wsypujemy
do foremki i przykrywamy
startymi jabłkami. Przysypujemy szklanką mieszaniny.
Schłodzone masłokroimy
w cienkie plasterki i rozkłada
my na powierzchniciasta. Pie
czemy w piekarniku(180-200
st. C). Podajemy na zimno
z polewą lub na ciepłoz lodami
waniliowymi.
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DO PRACY

JEDNOBARWNA

KOSZULA

Taka sukienka
idealnie nadaje się
do pracy w biurze
czy banku. Ma
bardzo delikatny
deseń
i odpowiedni
krój

11

Sukienka
w jednym kolorze
może się zmieniać
w zależności
od dodatków,
które do niej
dobierzemy

Obszerna koszula
z podwiniętymi
rękawami to
propozycja
które nie lubią
sukienek

w

MODA
NA UPAŁ
Radzimy, w co się ubrać latem, gdy żar leje
się z nieba, a my chcemy się
czuć swobodnie i świeżo
Minki

Magdalena Baranowska-Szczepańska
m.taranowska@glos.com

rojektanci i styliś
ci radzą, by pod
czas wysokich
temperatur sta
rać się nosić jasne
kolory i zakładać
ubrania wykonane z natural
nych materiałów. Świetnie
sprawdzi się len i bawełna. Wiele kobiet podczas upałów
nosi bluzki na ramiączkach,
krótkie spodenki, spódniczki
lub sukienki. Kobiety dbają
zarówno o wygodę, jak
i o styl, na ulicach jest koloro
wo i modnie, tylko że taki
strój nie pasuje do pracy ocenia Beata Ruszkowska,
projektantka i stylistka.
Lato w biurze, banku czy
innym stanowisku pracy by
wa wyzwaniem. Bo przecież
z jednej strony powinniśmy
wyglądać profesjonalnie
i trzymać się obowiązującego
dress code'u, a z drugiej chce
my się czuć wygodnie i kom
fortowo. Jak więc połączyć te
dwie sprawy? Rozwiązaniem

problemu może być sukien
ka. Powinna mieć długość co
najmniej do kolan.Może być
bez rękawków, ale odpadają
modele na cienkich ramiącz
kach i typu bustier, eksponu
jące dekolt i ramiona. Idealnie
sprawdzą się sukienki koper
towe, o prostym kroju, jak
i szmizjerki. Te ostatnie za
pewniają swobodę, a jedno
cześnie wpisują się w formal
ny look.
- W pracy unikajmy du
żych wzorów kwiatowych
oraz na przykład panterek.
Lepszym wyborem będzie
gładki materiał bądź delikat
ny, ponadczasowy deseń, jak
na przykład delikatne paski.
Poza tym do jednobarwnej
sukienki każdego dnia doda
wać możemy inne dodatki
i wtedy wyglądamy nieco ina
czej - przekonuje B.
Ruszkowska. - Po pracy mo
żemy szaleć z kolorami i wzo
rami.
Podczas upału pamiętaj
my także o kremach z filtra
mi, wodzie i lekkim makijażu.
Zdjęda z kolekcji
La Venne f ' '

r

a
\

Wzory, panterki
i kwiaty to idealne
motywy, ale nie
do pracy, tylko
po pracy. Takie
sukienki są świetne
na wyjścia
i spotkania
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KLESZCZ JEST
WINIEN NIE TYLKO
BORELIOZY

Koty.Biegunki nie lecz lekami dla ludzi.
Możesz zwierzęciu jeszcze bardziej
zaszkodzić

Uważnie obserwujkota -bie
gunka dłuższaniż12 godzin
wymaga wizyty u lekarza.Nie
wolno dopuścić do tego, aby
kot sięodwodnił. Kot stosun
kowo szybkosię odwadnia,
zwłaszcza jeśli jest młody (w
ciągu 2-3diii). Jeślibiegunka
wynika z zatruciai jeślikotnie
ma gorączki,i niesprawia wra
żenia chorego, warto go przegłodzić przezdobę czy półtorej,
podając wyłączniewodę.
Można doraźniezastosować
rozpuszczoną w wodzie
smectę, taninalczy węgiellecz

niczy, jednak absolutnie nie na
leży podawaćzwierzęciu prze
znaczonego dlaczłowieka
stoperami! Odpowiednia
dawka topół saszetkismecty
i1/4 tabletki taninalu nadobę.
Jeśli poupływie dobywszystko
wróci donormy, możemy spró
bować podać naszemu pupilowi lekkostrawny posiłek,
na przykład kleik ryżowy z go
towanym kurczakiemi mar
chewką, które pomagają zahamowaćbiegunkę. Jeśli tonie
przynosi rezultatu,trzeba się
udać do weterynarza.

PRAKTYCZNE PORADY

Pod żadnym pozorem nie
można próbować wyrwać
kleszcza ze skóry zwierzęcia może zostać głowa

Co zrobić, gdy
znajdziemy kleszcza

Akwarium. Zjakiego powodu ryby

stają się agresywne? Przyczyna rnoże
być zbyt mały pojemnik
Akwarium kulanie jest do
brym miejscem dla rybek.
Naukowcy dowodzą, że wa
runki w kulistych albozbyt ma
łych akwariach mogą wywoły
wać agresywne zachowania
u trzymanych wnich ryb. Zda
niem naukowców,na poziom
agresji mniej wpływa wielkość
grupy, abardziej wielkość po
jemnika, w którym ta grupa
przebywa. Po powiększeniu
zbiomikai rozbudowaniu jego
otoczenia ryby rzadziej przeja
wiały agresję.W bardzo ma
łych akwariach (do201)
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Kleszcz u psa może

trudno jest utrzymaćodpo
wiednio stabilne warunki. Ho
dowcy nie zalecają
ich do dłuższejhodowli roślin
i ryb. Powinno się je stoso
wać dorozmnażania ryb, jako
akwaria dotarlisk i kwaran
tanny.
Nawet te większe (do 60
litrów) nie są polecane jako
pierwsze akwaria dla począt
kujących" ze względu
na zbyt małe pojemności
utrudniają utrzymanie odpo
wiedniej równowagi biolo
gicznej.

Małgorzata Romanowska

redakqa@piasa^da.pl

Najbardziej znanymi chorobamiodkieszczowymiupsów
ikotów są borefiaza
ibabeszjoza. Listajest jednak
0 wiele dłuższa

arto po
znać groź
ne dla
zwierząt
choroby
przenoszo
ne przez kleszcze. Bo - jako
właściciele - jesteśmy zobo
wiązani do zabezpieczenia
swoich zwierzaków przed in
wazją kleszczy. To równie
ważne jak szczepienia prze
ciw chorobom zakaźnym.
Babeszjoza (piroplazmoza)
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Ta choroba najczęściejatakuje
psy - do zarażenia dochodzi,
gdy zakażony kleszcz ugryzie
psa. Nieleczona babeszjoza
jest prawie zawsze chorobą
śmiertelną.
Objawy:
osłabienie -pies trzyma
spuszczoną głowę, niereaguje
na wdanie,nie maapetytu
1nie chce wychodzićna spacer;
gorączka - powyżej40 st.
oraz wymioty, ciemny, niemal

ę niebezpieczny, do tego nie z< sze ujawnia się od razu

brązowy mocz (ten objaw nie
zawsze występuje);
bladość spojówek i błon ślu
zowych - stają się bladoró
żowe, a w skrajnych przypad
kach - żółtawe.
Diagnozę stawia się
na podstawie rozmazu krwi ale UWAGA! -rozmaz nie zaw
sze pokazuje obecność
babeszji, mimo że zwierzę jest
chore. Leczenietrwa co naj
mniej kilka dni,z reguły
trzeba włączyć antybiotyk
i sterydy.Czasami trzeba za
stosować specjalną dietę we
terynaryjną.
Borełioza

Kleszcz musi żerowaćco naj
mniej 15 godzin,by przenieść
zarazki na organizm psa lub
kota -dlatego tak ważne jest
obserwowanie zwierzę
cia po powrocie ze spaceru,
a przynajmniej wieczorem.
Do wystąpienia objawów za
każenia możedojść nawet
po miesiącu od zarażenia.
UWAGA! Bakterie mogą za
atakować stawy, organy wew
nętrzne i tkanki.
Objawy:
utrata apetytu, gorączka;
czasowe kulawizny,drgawki,
obrzęki stawów;
powiększenie węzłówchłon
nych.

Leczenie musi odbywać się
pod okiem weterynarza.
Anapłazmoza

Atakuje zarówno psa, jak i kota.
Okres inkubacji zarazków wy
nosi ok.1-2 tygodnie.Może
przebiegać wdwóch różnych
formach. Jedna wiążesię zza
każeniem białych krwinek,
a druga z zakażeniem płytek
krwi. U większości zwie
rząt choroba przebiega bezobjawowo. Jednak zdarzają się
przypadki psów zostrym prze
biegiem chorobylub utajone
objawy, które podstępniewy
niszczają organizm. Anapłaz
moza nie jest śmiertelna.
Objawy:
gorączka połączona z osła
bieniem, brak apetytu, ale
większe pragnienie;
czasowe, nagłe kulawizny;
może występować powięk
szenie węzłów chłonnych
i obrzęk śledziony.
Hepatozoonoza

Może pojawić się, gdy zwierzę
zje zarażonegokleszcza. Po
woduje zapalenie płuc, wą
troby, mięśni.
Objawy:
apatia, utrata apetytu, spa
dek wagi ciała;
nadmierne pragnienie i wy
dalanie.

Nie możemy go wyrywaćwyrywając go, zostawiamy
aparat gębowy w ciele zwie
rzęcia. Niczym go też nie sma
rujemy, nie przypalamy!
Najbezpieczniej jest skorzystać
przy wyciąganiu pasożyta
z wysterylizowanej pęsety.
Chwytamy kleszcza tak,aby
końcówka pęsety była jak naj
bliżej skóry zwierzęcia. Trzeba
pamiętać, aby nie zaciskać pę
sety na kleszczu, bo jego za
wartość przeniknie pod skórę
psa czy kota.
Dopiero teraz delikatnie
pociągamy i wyciągamy tak
długo, aż nie dostrzeżemy
głowy pasożyta. Sprawdźmy,
czy kawałki kleszcza (np. od
nóża lub głowa) nie zostały
na skórze. Jeśli tak się stanie,
konieczna jest wizyta u wete
rynarza. Miejsce, z którego
wyciągnęliśmy kleszcza, musi
my koniecznie zdezynfekować
za pomocą środka odkażające
go. Pamiętaj, że kleszcza zaw
sze usuwamy w gumowych rę
kawiczkach. Mimo to po takim
zabiegu koniecznie trzeba
umyć ręce!
Przez kolejnych kilka ty
godni trzeba obserwować
miejsce po ugryzieniu klesz
cza. Jeśli pojawi się zaczer
wienienie, trzeba pójść
do weterynarza.

Jak unikać?
Najpopularniejszym produk
tem nakleszcze są obroże - za
warta w nich substancja w rów
nych odstępach czasuprzenika
do skóry zwierzęcia. Skutecz
nie pozbyćsię kleszczy można
także za pomocą tzw.spot-on.
To płyn, któryaplikuje siępipe
tą bezpośrednio na skórę.
Innym sposobem są tab
letki. Można kupićnawet tab
letki smakowe. Zapewniają
zwierzęciu ochronę przeciwkłeszczową nawet na trzy
miesiące.
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Grażyna Ant onlewkz
g.antoniewia@prasa.gda.pl

Uratowanie bobra -ginącego
gatunku -jest powodem
do dumy dla ekologów i przy
rodników, a utrapieniemdla
rolników, leśników ihydrotediników?

óbr jest zwie
rzątkiem czyI j stym i szalenie
pracowitym. Był
czas, gdy prawie
- ^
wyginął. Ludzie
polowali na bobry dla delikat
nego mięsa i futra.Czapki
z bobra sprzedawano nawet
do Egiptu, bo kojarzono te
zwierzęta z mądrością. Nawet
Jagienka w „Krzyżakach"
strzelała do nich z kuszy.
Tuż po n wojnie świato
wej naukowcy stwierdzili
z zaskoczeniem, że wPolsce
nie ma bobrów. W1948i 1949
roku do Polski sprowadzono
więc 26 bobrów z Woroneża
(ZSRR). Pierwsze trafiły
do Gdańska Oliwy. Dobrze się
rozmnażały, aleGdańsk się
rozbudowywał i zwierzęta
zaczęły wędrować po mieś
cie. Prof. Wergiliusz
Żurawski, który opiekował się
wówczas bobrami, polecił je
odłowić i przenieść do Popiel
na na Mazurach. Potem pow
stał program „Wisła" dotycząWARTO WIEDZIEĆ
Żółty lub nawet
czerwonawy kolor zębów
bobra świadczy o ich
dobrym zdrowiu, bo wynika
z dużej ilości żelaza
w szkliwie.
Wbrew powszechnej opinii
bóbr chętniej kopie nory
w skarpach nad wodą, niż
buduje żeremia. Takie nory
są zbudowane z piętrowego
systemu korytarzy, dlatego
skarpa musi być wysoka.
Otwory nad powierzchnią
wody, widoczne z brzegu,
to tylko otwory
wentylacyjne. Właściwe
wejścia znajdują się
pod wodą.
Bóbr jest monogamiczny
i tworzy trwałe, wieloletnie
związki.
W XI wieku Bolesław
Chrobry zakazał polowania
na bobra. Utworzona
została specjalna straż
bobrowa i nikt bez
odpowiednich zezwoleń
nie mógł polować na te
gryzonie.

Bóbr europejski (Castor fiber) ma futro barwy brązowej, jednak o różnych odcieniach

cy regulacji tej rzeki.
Przy okazji zaplanowano, że
na dorzeczach mają być
wprowadzone bobry. Między
innymi na Brdzie, Wdziei
Wierzycy.
Po wielu staraniach bóbr
ponownie zadomowił się w
Polsce na dobre, ba, nawet
w wielu województwach już
się naniego poluje. Gorąco
protestują przeciwko temu
miłośnicy zwierząt i ekolo
dzy. Na szczęście bobry są
szybsze niż myśliwi.
Spotkać bobra nie jest ła
two, gdyż prowadzi nocny
tryb życia. Te piękne zwierzę
ta można podpatrywać
przed zachodem i godzinę
po zachodzie słońca.
Buckie tamy

Choć niszczą obwałowania
rzek, rowów melioracyjnych,
nasypów drogowych, to jed
nak...
- Bóbr służy ochronie
przyrody - uważa dyrektor
Parku Narodowego Bory
Tucholskie Janusz Kocha
nowski. - Polska zalicza się
do krajów z największym de
ficytem wody w Europie. Mamy jej w przeliczeniu na licz
bę mieszkańców tyle, ile pu
stynny Egipt. To efekt prowa
dzonych od lat działań melio
racyjnych. Rozumiano je jako
odprowadzenie zbędnej wo
dy do rzek, co doprowadziło
do jałowienia dużych obsza
rów kraju.
Na szczęście, bobry przy
chodzą z pomocą człowieko
wi. Budując tamy i piętrząc .

wodę przyczyniają się do po
prawy stosunków wodnych
w przyrodzie, zwiększają róż
norodność biologiczną i za
bezpieczają nadrzeczne tere
ny przed powodzią. Gdy jest
ich za dużo, można łapaćbo
bry w klatki i wywozić, wsta
wiać rury przelewowe itp. Są
metody pozwalające nam, lu
dziom, żyć obok bobrów w zgodzie.
- Ostatnim elementem
jest zabijanie. Najpierw po
szukajmy innych rozwiązań dodaje dyrektor. -Bobry do
Borów Tucholskich wróciły
w 1976 roku.Zachowała się
dokumentacja, cała historia
osiedlania pierwszej pary
w Parku. Bobry sprowadzali
naukowcy razem z leśnikami,
bo ich brakowało.
Bóbr to największy gry
zoń Eurazji. Masa ciała doro
słego zwierzęcia dochodzi
do 29 kg, długość ciała do 110
cm.
Zimowe zaloty

Bobry są zwierzętami żyją
cymi rodzinnie.Samiec i sa
mica rozpoczynają ruję w
pierwszych dniach stycznia.
Zaloty odbywają się w wodzie.
W kwietniu lub wmaju, gdy
minie100 lub110 dni, rodzą
się zwykle trzy małe bobry,
które spędzą w rodzinnym
gnieździe najbliższedwa lata.
Już w pierwszych dniach wi
dzą oraz potrafią pływać.
Młode bobry wydają odgłosy
podobne dopłaczu dziecka.
Te sympatyczne zwierza
ki nie zasypiają na zimę, robią
na ten okres zapasy. Odkłada*

ją pod skórą tłuszcz. Przygo
towują również sobie spiżar
nię, zatapiając w wodzie sma
kowite gałązld, a czasami tak
że nieco kłączy grążeli i grzybieni.
Późną wiosną i latem
żywią się ponad 200 gatun
kami roślin zielonych. Do
piero jesienią zabierają się
za drzewa i krzewy i wów
czas pojawiają się obgryzio
ne gałęzie lub pnie. Bobry
nie jadają drewna, a jedynie
liście, młode pędy, cienkie
gałązki, korę i łyko. Jeżeli
w pobliżu znajdują się ogro
dy czy sady, chętnie zjadają
buraki czy jabłka. Już im nie
wystarcza kora drzew, ale
chyba zmieniły dietę, bo
chętnie jedzą też kukurydzę
i rzepak.
Trzecia powieka

Te piękne i wspaniałe zwie
rzęta pływają wolno, alenur
kując, są w stanie wytrzymać
pod wodą 10minut i dłużej.
Mają bowiem trzecią powiekę,
która umożliwia im widzenie
pod wodą i chroni jednocześ
nie oczy.Płaski ogon bobra,
pokryty rogowymi łuskami,
nazywany bywa pluskiem
albo kielnią.Pełni rolę steru
lub podpory podczas przegry
zania drzew.Czasem uderza
nim o wodę,alarmując ro
dzinę o zbliżającym się zagro
żeniu.
Wydzielina zapachowa
tego gryzonia przypomina
woń piżma. Nosi nazwę stro
ju bobrowego i była ceniona
w dawnej medycynie i przemyśłepeifumei^inym.' / .MI

- Bobry żyją do 30 lat.
Rzadko je można usłyszeć,
gdyż tylko popiskują lub sy
czą, gdy chcą odstraszyć in
truza - tłumaczy starszy spe
cjalista ds. ochrony przyrody
w Parku NarodowymBory
Tucholskie Karolina
Lubińska. -Swój niepokój
okazują też przez silne klaśnięcie ogonem o powierzch
nię wody. Gdy spotykają ob
cego bobra, unoszą wysoko
głowę, ukazują ogromne sie
kacze, stroszą włosy i sapią.
Swą postawą chcą pokazać
dominację. Podczas spotka
nia z człowiekiem zdarza się,
że bóbr ustawia się frontem,
przyciska ciało do ziemi i
unosi nasadę ogona, którym
silnie bije o podłoże.
W ciągu dnia bobry prze
bywają w norach, gdzie śpią
i odpoczywają, szlifują swe
okazałe zęby i pielęgnują fu
tro.
- Dbanie o futro jest waż
ną czynnością dla bobra - do
daje Karolina Lubińska. Po wynurzeniu z wody
i otrząśnięciu, siadają na za
dzie i masują brzuch przedni
mi łapami. Potrafią, przy po
mocy pazura, czyścićotocze
nie uszu i kąty warg.Podczas
tych czynności bóbr prycha w

„dłonie", jakby chciał wy
trzeć nos. Jest to zwierzę,
które oznacza swój rewir
wydzieliną o zapachu piżma.
Niesforni metioranci

Wrodzony talent meliora
cyjny bobrów sprawia, że
w naturalny sposób regulują
one retencję wody na swoim
obszarze. Mogą więc spełniać
ważną rolę wredukowaniu
negatywnych skutkówregula
cji rzek i wadliwie działają
cych systemów melioracyj
nych. Amerykanieczęsto
osiedlają bobry tam, gdzie
chcą zahamować stepowienie
pastwisk, ograniczyćerozję
powodowaną przez strumie
nie. Na wielu terenach bobry
mogą nas wyręczyć w odtwa
rzaniu zniszczonej przyrody.
Jak z niesfornymi „meliorantami" radzą sobie w in
nych regionach Polski?Koło
Częstochowy wyłapują je
i wywożą na Słowację.
Na Suwalszczyźnie budują
rury przelewowe.

Kiedy bóbr czyni szkody

Trzeba zgłosić się z wnio
skiem do Urzędu Wojewódz
kiego. Wówczas przyjedzie
komisja, która oceni wyso
kość strat. Zgodnie z prawem,
odszkodowanie za szkody
wyrządzone przez bobry,
które są w Polsce gatunkiem
chronionym, przysługuje
tylko właścicielom gospo
darstw rolnych, rybackich
i leśnych. Oględziny miejsca
i szacowanie strat pozostają
w gestii RegionalnejDyrekcji
Ochrony Środowiska.
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Wojciech Waglewski ceni

swoich synów za to, jak
żyją, mieszkają i pracują
Kiedy musiał spędzać pół roku za granicą, grając z zespołem Osjan, rozstał się z nim, by
być bliżej rodziny. Od tamtej pory zabierał zonę i synów na większość koncertów. Nic
dziwnego, ze Piotrek, i Bartek również zostali muzykami i są znani jako Fisz i Emade.

WOJCIECH WAGLEWSKI
Urodził się w 1953 roku w NowymSączu. Jego oj
ciec był radiowym dziennikarzem.Dlatego prze
prowadził się do Warszawy - itam jego synskoń
czył liceum izaczął studiować socjologię. Jako
student zaczął być aktywny na stołecznej scenie
muzycznej. Początkowo pracował jakomuzyk
sesyjny, uczestnicząc w nagrywaniu płyt tuzów
ówczesnego jazzui piosenki. Potem dołączył
do etnicznej grupy Osjan. W1985 roku wystartował z własnym ze
społem - Voo Voo.Szybko zdobył on opinięjednego z najciekaw
szych zespołów rockowych nad Wisłą. Do tejpory Voo Voo nagrało
aż 26 albumów,sięgając nie tylko porock, ale też pojazz, etnoi elek
tronikę. Lider grupy prowadzirównież udaną działalność solową.
W 2013 roku ukazała się wspólna płyta Waglewskiego z synami „Matka,syn, Bóg". Innym wspólnymprzedsięwzięciem trzech
Waglewskich jest audycja radiowa „Magiel Wagli" w Trójce.

Paweł Gzył

- Tak naprawdę dzieci wcale
nie trzeba wychowywać,
wystarczy z nimi być.
Problemy zaczynają się
wtedy, kiedy coś psuje się
między rodzicami. A my
byliśmy i jesteśmy bardzo
zakochanym małżeństwem •
podkreśla Waglewski

p.gzyl@gk.pl

a polskiejscenie
muzycznej są
wyjątkowym
zjawiskiem.
Choć ojciecgra
1 muzykę rocko
wą, a jegosynom bliżejdohiphopu,tołączyichto, żezarówno
on, jakioni podążają własnymi
drogami, nie oglądają się nain
nych i stronią od flirtu z komer
cją. Okim mowa?Oczywiście
o Wojciechu Waglewskim i jego
dwóch synach- Bartku iPiotrku,
znanych jako Fisz iEmade.
- Jesteśmy bardzo silnie
związani. Wszystko opiera się
na takiej synowsko-ojcowskiej
miłości, a w tym się mieści
wszystko. Oczywiście, że ce
nię ich za to, że zupełnie nie
zależnie i nieposiłkując się
nazwiskiem ani koneksjami
zbudowali własny świat arty
styczny. Ale też cenię ich zaich
rodziny, za to jak żyją, za to jak
mieszkają i jak pracują - mówi
nam Wojciech Waglewski.
•**

Kiedy przyszły lider zespołu
Voo Voo trafił w latach 60.
do jednego z warszawskich li
ceów, od razu zwróciłuwagę
na najpiękniejszą dziewczynę
w szkoleo imieniu Grażyna.
Choć koledzynie dawalimu
większych szans, ponieważ był
wtedy chuderlawymmło
dzieńcem, okazałosię, żema
atut niedo pobicia- umie śpie
wać igrać na gitarze.
Nic więc dziwnego, że kil
ka lat później Wojciech i Gra
żyna stanęli na ślubnym ko
biercu. Najpierw urodził im
się Bartek - w1978 roku, a po
tem Piotrek - w1981 roku. Ich
tata grał wtedy w zespole
Osjan. To była jego pasja - ale
też sposób na utrzymanie ro
dziny.
- Z Osjanem, jak pojecha
łem na koncerty za granicę,to
połowę roku mnienie było
w Polsce.I ta rozłąka z rodziną
była dla mnie zbyt uciążliwa,
dlatego rozstałem się z zespo
łem. Przecież wtedy nie było
telefonów komórkowych ani
intemetu - tłumaczy gitarzy
sta.

Po powrocie z zagranicz
nych wojaży Waglewski zało
żył własny zespół - Voo Voo.
Zaliczył też okres zachłyśnię
cia się rockowym stylem ży
cia. Używki mu zdecydowanie
nie służyły - i kiedy o mało nie
stracił życia w wypadku samo
chodowym, na dobresię
ustatkował. Stało się to z po
żytkiem dla dzieci.
- Staraliśmy się ich zabie
rać wszędzie. I na koncerty,
i do Jarocina.Pamiętam tala
pierwszy koncert w Świnouj
ściu na FAMIE, gdzie grała
jeszcze Siekiera.To było dla
nich wielkie przeżycie. Myśmy
się traktowali koleżeńsko.Bar
dzo źle sięczułem, kiedy nie
mogliśmy być razem.Dlatego,
wszędzie tam, gdzie było
można, wyruszaliśmy całą ro
dziną - wspomina Waglewski.
•* *
Kontakt ze sztuką nie mógł nie
pozostać bez wpływu naPiot
rka iBartka. Pierwszą ich
wielką fascynacją muzyczną
okazał się heavy metal.Chło
paki zapuścili długiewłosy, za

łożyli czarnekoszulki i zaczęli
słuchać hałaśliwejmuzyki. Był
to bunt wobec ojca,który grał
wtedy zupełnie inną muzykę.
- Ja miałem czternaście
lat, a Piotrek - jedenaście.On
grał na perkusji, a ja na gitarze.
Najpierw rąbaliśmy grind core
w grupie Grind Macabre, co
nam bardzo odpowiadało,bo
słabo trzymaliśmy harmonię,
a potem w zespoleKatharsis nieco wolniejszy metal, nawet
z klawiszami. To dla tej drugiej
kapeli napisałem pierwszy
tekst po polsku:„Ciało się roz
kłada", czy coś w tym stylu śmieje sięFisz.
Ojciec nie przejmowałsię
tym, że synowiesłuchają
heavy metalu -bo jak sam po
tem tłumaczył, wiedział że
z tej muzyki „wyrasta się jak
z pryszczy". Dlatego kiedy
wpadł na pomysł,aby stwo
rzyć inteligentnepiosenki dla
dzieci z zespołem Małe Voo
Voo, zaprosił do zaśpiewania
swoich synów. To był ich
pierwszy kontakt z rapem - bo
Waglewski postanowił prze

mycić do muzyki grupy nowe
pomysły zza oceanu.
* * *

Piotrek iBartek uczyli się do
brze. Ich tatanigdy niebyłteż
wzywany doszkoły nadywa
nik dodyrektora. Pewne prob
lemy pojawiłysię trochę póź
niej, kiedytrzeba byłopoważ
niej podejśćdo szkoły.
Waglewski nigdy jednaknie
narzucał synom wyboru drogi
życiowej. Początkowoobaj my
śleli opoważnych zawodach i zgodnie z ówczesną modą
chcieli kształcićsię na biznes
menów. Zczasem im jednak
przeszło ipodobnie jak ojciec
zdecydowali sięzostać muzy
kami.
- Kiedy usłyszeliśmy
pierwszą płytę BeastieBoys nastąpił w nasprzełom.
Otwarliśmy się na czarną mu
zykę - soul,funk i hip-hop.To
się ojcu spodobało.On bardzo
ceni hip-hop i w przeciwień
stwie do wielu innych muzy
ków starszego pokolenia,nie
uważa tworzenia muzyki
za pomocą samplingu za zło

dziejstwo i coś niegodnego
prawdziwego artysty - opo
wiada Bartek.
**•

Starszy z synówprzybrał
wtedy pseudonimFisz i zaczął
rapować, a młodszy- Emadei postanowił produkować mu
zykę. Debiutancka płyta braci
Waglewskich okazała się strza
łem w dziesiątkę -młodzi
twórcy stalisię szybko gwiaz
dami polskiego hip-hopu.
Choć ojciecgrał inną muzykęzaimponowało mu,że jegosy
nowie idą własną drogą i odno
szą sukcesy.
- Dostawałem płyty
od nich, które nagrywali, a oni
dostawali ode mnie moje, jako
prezenty na różne okazje. Dla
tego wiedziałem, że coraz cie
kawiej się u nich dzieje, jest
coraz więcej muzyki,którą ro
zumiem, coraz więcejrzeczy,
które chciałbym poznać- wy
jaśnia lider Voo Voo.
W pewnym momencie
kariery Fisz i Emade poczuli
zew rocka - i założyli zespół
Kim Nowak. To w naturalny

sposób zbliżyło ich z ojcem.
Konsekwencją tego była ich
pierwsza wspólna płyta i kon
certy. Dzięki temu poznali się
lepiej - idocenili siebie nawza
jem.
- Po raz pierwszy byliśmy
razem w trasie.To nie tosamo,
co w domu przy obiedzie.Pa
trzyłem bowiem na nich, jak
na kolegów z pracy. Wiem, że
do tamtej pory mieli problemy
z punktualnością. A ja jestem
wyczulony w tej kwestii. Dla
tego byli bardzozdyscyplino
wani. Godzinami gadaliśmy,
co by zmienićna lepsze wna
szej muzyce i czerpaliśmy
ogromną radość ze wspólnego
grania - opowiada Walewski.
Bartek i Piotrek z biegiem
czasu uczynili swego tatę
dziadkiem. Pierwszy ma troje
dzieci - dwie córki i syna,
a drugi -bliźniaczki: syna i cór
kę. Sami więc są już ojcami i na pewno czerpią z rodziciel
skiego przykładu, jaki dał im
ich tata. Czy to znaczy, że wy
rasta nam prawdziwa muzycz
na dynastia Waglewskich?

rodzinny felietony recenzje
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aka historia. Znajoma
zrobiła sobiecytologię.
Po czym po jakimścza
sie z kliniki przyszedł
list, że ma osobiście
odebrać wynik, bo nie jest
w normie,i umówić się na wi
zytę u lekarza, list przyszedł
w piątek. Cały weekend zna
joma była przekonana,że ma
śmiertelny nowotwór.
Po czym okazało się,gdy już
udało jej się umówić na wi
zytę u ginekologa (a to nie
było z dniana dzień) że to ja
kiś niegroźny stan zapal-ny. Wolałabym od razu dostać in
formację konkretną,że nie
w normie,ale i nic groźnego.
Listownie lubtelefonicznie mówi znajoma.-A
gdyby to był jednak rak, też
wolałabym wiedzieć od razu.
Lepsza prawda niż półprawdy
Pewnie też kiedyś dosta
liście jakieś niejasne dla was
wyniki np. od radiologa, któ
ry je wręczył i słowa nie po
wiedział, tylko kazał skonsul
tować się z lekarzem. A wasza
wyobraźnia pracowała i inter
net się grzał. No i na pierw
szych miejscach w wyszuki
warkach były nowotwory. Ja
parę lat temu od kardiologa usłyszałam, że mój wynik
kreatyninowy wskazuje na
niewydolność nerek. Lekarz
rodzinny wolny termin miał
za półtora tygodnia. Przez ten
czas przekopałam cały inter
net, aż wreszcie dokopałam
się do informacji, że wynik
badania poziomu kreatyny
może być zły, gdy przed po
braniem krwi organizm jest
odwodniony. Piłam więc całą
noc wodę i poszłam na płatne
badanie. Wynik był już dobry.
Gdyby kardiolog wspomniał
o tej opcji, byłoby mi lżej.

Zbigniew Marecki
zbigniew. marfecki@polskapf ess.pf
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erce w granicach normy
- przeczytał znajomy
na wyniku zdjęcia RTG
klatki piersiowej. Od
bierając go od radio
loga, spytał,dlaczego „w gra
nicach", anie „w normie".
Usłyszał, że to wytłumaczy
mu lekarz rodzinny.Minę ra
diologa odebrał jako„pogrze
bową". A
okazało się, że wszystko było
OK. Podobną historię, tylko
po USG, opowiedziała nam
znajoma. Pani doktor ciągle
robiła podczas badania jakieś
zdjęcia, coś tam mruczała
pod nosem, po czym wypro
siła znajomą z gabinetu, napi
sała na wyniku jakieś niejasne
rozpoznanie (ze znakami za
pytania) idała karteczkę bez
słowa wyjaśnienia, jedynie
każąc zanieść wynik do leka
rza prowadzącego. Dla znajo
mej to oznaczało prawie mie
siąc (takiczas upłynął do wi
zyty) niepewności.
Wielu lekarzy wykonują
cych badania diagnostyczne
nie poświęca choćby paru se
kund na rozmowę z pacjen
tem. Jeżeli wydają jedno
znaczny wynik, taki jak np.
z informacją „w normie", to
rzeczywiście nie ma potrze
by. Jednak w innych przypad
kach dwa, trzy zdania, czy
coś jest nieistotne, niegroźne
albo wymaga szybkiej kon
sultacji ze specjalistą, mogły
by pacjentowi oszczędzić
wielu ciężkich chwil. Zwykle
bowiem od pobrania wyniku
do spotkania z lekarzem kie
rującym na badanie mija du
żo czasu. Dla pacjenta - jest to
czas niepewności i lęku.
A wystarczyłoby, żeby miał
jasność, bo lepsza każda
prawda niż niejasność.

Na kanale National Geographic

„Historie z pierwszej ręki":afera
Madoffa.Escobar ieksplozja
Stworzony przez zdobywcę
nagrody Emmy - Toma
Jenningsa -serial dokumen
talny „Historiez pierwszej
ręki" to przełomowe spojrze
nie na wydarzenia,które
wstrząsnęły światem.Bez
narratora, w pierwszej osobie,
w czasie rzeczywistym. Histo
ria będzie się działana na
szych oczach,a zdarzenia po
każemy oczami ludzi,którzy
w nich uczestniczyli.Bę
dziemy obserwować wybuch
afery wokół piramidy finanso

wej BernardaMadofFa. Po
znamy osobiściePablo Escobara, narkotykowegobossa,
którego losy stały siękanwą
serialu „Narcos".Poczujemy
się także jak naoczni świadko
wie eksplozji platformy wiert
niczej DeepwaterHorizon,
która skończyła się śmiercią 11
osób i katastrofą ekologiczną
w ZatoceMeksykańskiej.
„In their own words" premiery w niedziele (3x60
minut) od 23 czerwca o godz.
18. (MARA)

Teatr pod Białym
Latawcem

(Nie)piękność

Pogromca
grzeszników

Korpożycie świnki
morskiej

ILONA GOŁĘBIEWSKA

NATASZA SOCHA

GRZEGORZ KALINOWSKI

PAULIEN CORNELISSE

Zuzanna,
dzienni
karka naj
większego
dziennika
r
[m
w kraju,
%»
traci pracę.
Trafia do reHBg&BBBM dakcji pis
ma „Kobieta
Taka jak Ty".Szefowa z piekła
rodem stawia przed nią wyz
wanie, dzięki któremu odwie
dza fundację, organizującą Fe
stiwal Magicznych Nut dla
osób z różnymi typami nie
pełnosprawności. W wolskim
teatrze poznajeElenę Nilsen,
aktorkę z czasówPRL-u, która
pracuje z dziećmi. Ale teatr
chce zniszczyć zamożny bi
znesmen.
Pisarka ma wierne grono
fanek i trudno się dziwić.Pi
sze życiowe historie, z wiary
godnymi psychologicznie bo
haterami i sytuacjami, wpro
wadza dramatyczne wątła,
ale ostatecznie wydźwięk
książki jest optymistyczny.
Bardzo kobieca proza, (MARA)

Podtytuł
brzmi: „Ile
>
jest warta
twoja uro
da?". To
problem
28-letniej
Nasturcji,
która czuje
się kwinte
sencją brzydoty. Flirtuje
przez Internet z nieznajo
mymi mężczyznami, uwo
dząc ich pod maską anoni
mowości. 45-letnia Paulina
jest jej zaprzeczeniem. Pod
każdym względem zdaje się
być ideałem piękna, ale...
czuje się samotna. Jej każdy
związek kończy się kata
strofą. Drogi obu kobiet
przecinają się pewnego
dnia. Co z tego wyniknie?
Oczywiście przyjaźń.
Brzydka bohaterka czę
sto się nie zdarza, już to jest
ciekawe, ale problem waż
ności urody także. I okazuje
się, że można o tym pisać
z humorem. Jest też dużo
o pięknie. Fajne, (MARA)

Warszawa,
rok 1930.
Wpływowa
prostytutka
i burdel
mama zo
staje brutalnie zamor
dowana.
Wszystkie
tropy wskazują na porachunki
w półświatku lub na krwawą
zemstę. Sprawę prowadzi
aspirant KornelStrasburger.
Wpada w tarapaty,bo postę
pów w śledztwie nie ma,a tru
pów przybywa. Giną kolejni
sutenerzy i prostytutki. Aspi
rantowi i jego podwładnemu
grozi zesłanie na prowincję.
A ktoś na tejsprawie chcezro
bić karierę.
Bardziej retro niż krymi
nał, bo wątek kryminalny
nieco kuleje, natomiast ów
czesny światek i półświatek
Warszawy jest pokazany
z dużą znajomością ogółu
i szczegółu. A poza tym autor
ma inteligentne poczucie hu
moru, co lubię. (MARA)

Cavia, am
bitna sin2VC I E gielka,robi
zawrotną
karierę
w dziale ko
munikacji
holender
skiej firmy.
Razem z
Kim - jedyną serdeczną kole
żanką, Stellą -szefową HR-u
oraz Royem z recepcji zajmują
wspólny open spacei tworzą
swoisty biotop, wktórym
słabe ogniwo nie maszans
na przeżycie.To korporacyjne
bezpieczeństwo okazujesię,
podobnie jak szczerośćrelacji
międzyludzkich, jedynie
ułudą. Ułuda zmiksowana
z absurdem świata korporacji,
w którym z głupiego błędu ro
dzi się niebywały sukces, to
obraz znany niejednemu pra
cownikowi dużych firm. i
Inteligentna i dowcipna
powieść o korporacji (życiu
biurowym) i wyścigu szczu
rów. A bohaterka rzeczywiś
cie jest świnką morską, (MARA)
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WPADNIJ NA WIDEOBLOG ANKI CZYTANKI
0 książkach opowiadam także w swoim wideoblogu Anki Czytanki. Znajdziecie go na www.gp24 w sekcji wideo - blog o książkach.
Posłuchajcie na przykład rozmowy z pisarzem Markiem Przybyłowiczem o jego powieści „Czas zemsty" i o tym, jak cudem trafił
na wydane po angielsku w 1941 wspomnienia „Widziałem oblężenie Warszawy" Poloniusa. które potem przetłumaczył (odcinek
126.), poznajcie książki pisane przez kobiety i głównie dla kobiet (odcinek 125.), a także serie i powieści dla dzieci i młodzieży
(odcinek 127.). A może chcecie dowiedzieć się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania i skorzystać ze wskazówek pisarki
1 nauczycielki Agaty Marzec? (odcinek 122.). Odcinek 128. to świetna biografia Henryka Mikołaja Góreckiego, a 129. jest o książkach
Jonathana J. Moore'a o torturach i zamachach. Zapraszam do oglądania
Anna Czerny-Marecka

Ważne rady dla nastolatków na wakacje
Zadbaj, aby twoje dziecko kapało się tylko w miejscach dozwolonych,

gdzie w pobliżu jest ratownik
Wydummrie
BognaSkand
bognaikarui@polskapre5s.pi

Wakacje iupał. Aby się ochłoS S , I n •••••fi li m l. . g , .
dziccizieacnęmfeK$piąsię
na basenach, wj^ziorach.rze
kach czy w morzu. Zadbaj,aby
robiły to w miejscach dozwo
lonych.
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upełnie nie
wiem, co mam
zrobić-przyzna
ła mi się moja
przyjaciółka,
matka 15-letniej

Kaśki.
- Czy coś się stało? - zapy
tałam.
- Jeszcze nic. Ale boję się,
że coś się może stć - odparła
mama nastolatki.

- To czego się boisz? - nie
dawałam za wygraną.
- Boję się o Kaśkę stwierdziła.
- Czy coś jej grozi? - prze
straszyłam się.
- Na razie nic. Ale może
się coś stać- odparła.

- A masz coś konkretnego
na myśli - spytałam.
- Oczywiście - stwierdzi
ła moja przyjaciółka i przy
znała się, że jejcórka zapytała
ją jakiś czas temu, czy może
z koleżanką iść na kąpielisko.
-1 co? - tym razem ja za
pytałam przyjaciółkę, bo by
łam ogromnie ciekawa, co
na to odpowiedziała.
- No, że muszę się zasta
nowić - trochę mnie przetrzy
mała. - Nic jej jeszczenie od
powiedziałam. Sama nie
wiem, comam jej powiedzieć.
- A w czym problem? próbowałam się dowiedzieć. Dlaczego nie chcesz pozwolić
iść jej na kąpielisko?
- Bo może się jej coś stać bez pardonu stwierdziła moja
przyjaciółka.

- Czyli co? -byłam docie
kliwa.
- Na przykład może się
utopić - przyznała się mama
nastolatki.
- A ile lat ma twoja córka?
- spytałam raczej retorycznie
i z odrobiną sarkazmu.
- No, 15- odpowiedziała.
-1 ty myślisz, że dziew
czyna w jej wieku nie umie
pływać? - zapytałam trochę
rozłoszczona. - Ale jak taki
podlotek wejdzie do wody, to
nigdy nie wiadomo co wymy
śli w tej wodzie - przyznała
się moja przyjaciółka.
- To jest na to sposób odpowiedziałam z satysfak
cją. - Powinnaś jej zakazać
chodzenia na kąpieliska nie
strzeżone. Na strzeżonych
zawsze jest ratownik.
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rodzinny krzyżówka
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„Wreszcie zdała tę maturę, mówię wreszcie, bo te egzaminy długo trwały.
Jestem z niej dumny (...). Zdjęła nam, czyli rodzicom, kłopot pilnowania jej,
czy się uczy, czy ma dobre towarzystwo. Ominęła te wszystkie rafy".
Krzysztof Kowalewski, aktor o swojej córce Gabrysi
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