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Ustczanie wystali
swoje przyszłe
mieszkania. UTBS
przeżyło oblężenie
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Rewitalizacja ulicy
Długiej w Słupsku.
Mieszkańcy skarżą
•owców
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„Kupiec wenecki" ze Złotym Yorickiem

5

Teatralny Oskar
trafił do słupskiego
Nowego Teatru
Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Akta śledztw w sprawie bójki
w salonie gier i próby zabójstwa
trafiły do słupskiego sądu STRONA3

Stupsk
Ogromny sukces Nowego Teatru!
Na 23. Festiwalu Szekspirowskim
spektakl „Kupiec wenecki" został
uznany za najlepszą inscenizację
szekspirowską w roku2018/2019.

Wojewoda upublicznił wnioski
złożone przez powiaty i gminy
na dotacje z Funduszu Dróg
Samorządowych STRONA10

Zbigniew KoftwSński

Mimo że jest najsłabiej dotowany
wśród teatrów dramatycznych w Pol
sce, słupski teatr pokazał, na co go
stać. Jury doceniło spójną interpreta
cję dramatu w słupskiej inscenizacji,
która potwierdza, że „Szekspir jest cią
gle o tym, „co jest w Polsce do myśle
nia'".

WIĘCEJ-STR.4

W niedzielę na 23. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku Nowy Teatr im.
Witkacego w Słupsku zdobył prestiżową nagrodę Złotego Yoricka
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Wypadek: jedna osoba
zginęła, dwie ranne
lęborski

- Okołogodziny 3.30na drodze
z Wicka naSłupsk kierujący sa
mochodem osobowym marki
Audi na słupskich tablicach re
jestracyjnych 20-letnimężczy
zna najprawdopodobniej nie
dostosował prędkości do panu
jących warunków atmosferycz
nych, w wyniku czego na łuku
jezdni w prawo straciłpanowa
nie nadpojazdem, otarł oprzy
drożne drzewo po lewej stro
nie, a następnie uderzył tylną
prawą stroną samochodu
w drzewo. W wyniku tego zda
rzenia śmierćna miejscuponio-

sła pasażerka pojazdu siedząca
z tyłu po lewej stronie - infor
muje asp. sztab. Magdalena
Zieike z Komendy Powiatowej
Policji w Lęborku.
Kierujący oraz pasażerka
siedząca z tyłu po prawej stro
nie, 2l-letnia kobieta, zostali
ranni iprzewiezieni do szpitala
w Słupsku. Czwartapasażerka,
siedząca z przodu obok kie
rowcy, 21-letnia kobieta, nie do
znała obrażeń. Wszyscy są
mieszkańcami powiatu słup
skiego.
Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza dokonała
szeregu czynności z oględzi
nami miejsca i pojazdu włącz
nie podnadzorem prokuratury
w Lęborku.
- Będziemy ustalać, jak
doszło dotego wypadku, co się
stało - dodaje Magdalena
Zieike. ©®

Dzhrnów

Pomorze

18-letni mieszkaniecKwidzyna
zadał kilkanaścieciosów nożem
rówieśnikowi z Zielonej Góry.
Do zbrodnidoszło w niedzielę ok.
godz. 22.30na plaży w Dziwno
wie, na podeście zamkniętego pół
godziny wcześniej baru.
Zatrzymany18-latek był trzeźwy,
ale prokuraturasprawdza, czynie
był pod wpływemnarkotyków. To
on pozadaniu ciosówzadzwonił
na pogotowie. Na plaży niebyło
innych świadków.Policja zabez
pieczyła monitoringz baru.Nie
wiadomo, czy był włączony.
- Zawiadomieniedostaliśmy
ogodz. 22.39.Na miejsce poje
chała załoga podstawowa składa
jąca sięz dwóchratowników. Do
jechała jeszczekaretka specjali
styczna z lekarzem i ratownikami.
Reanimacja trwała kilkadziesiąt
minut. Nie udałosię uratować
mężczyzny - mówiPaulina
Targaszewska z Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie. Napastnik dziś ma
być przesłuchany.Prawdopodob
nie usłyszy zarzut zabójstwa, (MP)

Za nami połowa wakacji. W lipcu
na pomorskich drogach doszło
do204wypadków drogowych,
w których 251osób zostało ran
nych, a11osób zginęło. W tym
czasie doszłoteż do2463kolizji.
To mniejniż w lipcu2018 roku
(283 wypadki,368 osób rannych,
14 ofiar śmiertelnych, 2521kolizji).
Wzrosła liczba zatrzymanych
prawjazdy za przekroczenie
prędkości o50 km/h w terenie za
budowanym. W lipcu2019 r.było
ich 202, w lipcu 2018r. -167.Nad
mierna prędkość towciąż główna
przyczyna wypadków drogo
wych, często tych najbardziejtra
gicznych.
Wzmożone kontrolepolicyjne
będą trwały nieprzerwanie
do końca wakacji. Prowadzone
będą także działania edukacyjne,
jak np.warsztaty udzielania
pierwszej pomocy w Miejscach
Obsługi Podróżnychprzy auto
stradzie Al.- Nieustannieapelu
jemy o rozwagę iostrożność
na drodze - mówią policjanci.

Na drodze wojewódzkiej 213 z
Wicka do Pobłocia w powiecie
lęborskim doszło wczoraj
do tragicznego wypadku. Au
di A4 wpadło na drzewo. Zgi
nęła jedna osoba.

Zabójstwo na plaży.
Zginął 18-latek

Kierowcy pędzą,policja
zabiera prawa jazdy

(MARA)

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 6.08.2019

Strefy wolne
)lne od dymku,
dymku.
Plaże bezz petów

DYŻURNY GP
j Na Czytelników czekamy
| wredakc|.GtosuR)rnorza*
;
w Słupsku przy
j ul Henryka Pobożnego 19
tel 598488100

Darłowo

Miasto Darłowo wprowadza
restrykcje ograniczające
w znacznym stopniu palenie
papierosów na plaży. Miasto
dołączyło też do ogólnopol
skiej kampanii „Plaża bez pe
ta", zaznaczając się na mapie
nadbałtyckich kurortów jako
„wolne od tytoniowego dym
ku".
- Dwuletnia„walka" władz Dar
łowa z papierosami na plażach
zaczęła się w 2018 roku, kiedy
to w majurada miejska przyjęła
uchwałę w sprawie ustalenia
terenu kąpielisk miejskich
w Darłówku Zachodnim jako
strefy wolnej od dymu tytonio
wego, pary z papierosów elek
tronicznych i substancji uwal
nianych za pomocą nowator
skiego wyrobu tytoniowego.
Był to pilotaż, który - po anali
zach i obserwacjach - postano
wiono wdrożyć na wszystkich
10 miejskich kąpieliskach - in
formuje Dawid Jasiewicz
z biura promocji Darłowa.
Uchwałą nr IX/73/2019Rada
Miejska Darłowa przed tego-

p

Zbigniew Marecki

zbigniew.marecki@gp24.pl

Pracodawca nie maszjeszcze
konta na Platformie UshęElek
tronicznych ZUS abonie mają
go twoi pracownicy?Pracowni
cy ZUS mogą wtym pomóc.
Dzięki PUE większość spraw
w ZUS będzie można załatwić,

ą

txjgumila.fzeakowska@gp24.pl

KALENDARIUM

6 sierpnia

Specjalne strefy dla palaczy przy wyjściach na plaże

MM

rocznym sezonem objęła cały
pięciokilometrowy odcinek
darłowskiej plaży zakazem pa
lenia papierosów i używania
ich elektronicznych odmian.
W co najmniej 10 miejscach zwyczajowo przy wyjściach
z kąpielisk - znajdują się spe
cjalne miejsca oznaczone zna
kiem „Tu wolno palić", gdzie
mieszkańcy i turyści - wszyscy
użytkownicy darłowskichplaż
- mogą „puścić dymka", a peta
wyrzucić do popielnic.
Regulacjom prawnymtowa
rzyszy także edukacja spo
łeczna, na którą od 2017 roku
stawiają władze Darłowa ze
słynnym nacałą Polskę Kapita
nem Parawanem. Realizowana
przez Biuro Promocji Miasta
i Komunikacji Społecznejakcja

kord Polski w skoku w dal
(6,97 m).

ZUS może pomóc założyć
konto na Platformie
Usług Elektronicznych
Sfapsfc

Bogumiła
Rzeczkowska

nie wychodząc z biura. Jak to
zrobić? Wystarczy zaprosić ZUS
do swojej firmy.
W dogodnym dla praco
dawcy terminiepracownik ZUS
odwiedzi jego zakładpracy i za
łoży konto na Platformie Usług
Elektronicznych. Dzięki temu
pracodawca i pracownicy będą
mogli w każdej chwili spraw
dzić swojedane zapisanena in
dywidualnym koncie ZUS, śle

Wojna głodowa:wojska polsko-li

„Respekt Bałtyk" ma uczyć tewskie zdobyłyNidzicę.
i wychowywać, jak zachowy
wać sięna plaży, czego nierobić I7M
nad wodą, na co uważać i jak Wyruszyła pierwsza pielgrzymka
traktować Morze- pisaneprzez warszawska na Jasną Górę.
duże„M".
Warto przypomnieć, że wy t9M
dawanie zakazu palenia napla I wojna światowa:Józef Piłsudski
żach jest związane z ustawą ogłosił utworzenie w Warszawie
o zakazie palenia wyrobów ty fikcyjnego RząduNarodowego.
toniowych w miejscach pub
1944
licznych.
Takie przepisy obowiązują 6. dzieńpowstania warszaw
np. w restauracjach, na prze skiego: drugidzień rzezi Woli;
stankach czy w autobusach ko w Śródmieściu zaczęładziałać
munikacji miejskiej. Jest też za Harcerska Poczta Polowa.
pis, którymówi o„innych miej
scach publicznych", objętych 1988
zakazem palenia. Do nich na Agata Karczmarek ustanowiła
w Lublinie aktualny do dziśre
leżą właśnie m.in. plaże.
Wojciech Kulig

wpjciech.kulig@polskapress.pl

dzić stan swoich spraw iotrzy
mywać powiadomienia e-mailem lubSMS-em oraz rezerwo
wać wizytę wZUS.
Oddział ZUS w Słupsku or
ganizuje w urzędach, instytu
tach i zakładach pracy spotka
nia PUE, podczas których
każdy zainteresowany może
założyć konto na Platformie
UsługElektronicznych. Wystar
czy skontaktowaćsię z pracow
nikiem i uzgodnić termin wi
zyty. Możnato zrobićprzez cały
rok, e-mailowo pod adresami:
iwona.batruch@zus.pl i agnieszka.wilgucka@zus.pl,
a także telefonicznie pod nu
merem (59) 84194 29.

©®
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Na Marsie wylądowałamerykański łazik Curiosity.

20t5

Koniec prezydentury Bronisława
Komorowskiego. Andrzej Duda
został zaprzysiężony na urząd
prezydenta RP iobjął zwierzch
nictwo nad WojskiemPolskim.

1 ZTWTfTERA 1
Sławomir Nitras,
Platforma Obywatelska

Jeśli prawdąjest, żesztab wyborczy
PIS otrzymałwszystkiedokumenty
dotyczące lotów marszałka
Kudlińskiegoi właśnieje analizuje,
aja czekamna nieod ponad2 ty
godni, podobnie zreśtąjakdzien
nikarze totojest wyjątkowyskan
dal.

Mirosława StachowiakRóżecka,
PiS

Zależy namna standardachiza
leży nam,by Polacy niemieli wra
żenia, żerzeczywiście mydo tych
standardów wagi nieprzywiązu
jemy.

1 WALUTY 05.082019
USD
EUR
CHF
GBP

9 sierpnia o godz.17 OT Rondo zaprasza do galerii na ekspozycję projektu plastycznego„Odlot
bocianów -opowieść z czasoprzestrzeni" Andrzeja Mozolą. Uzupełni go poezja Bogumiły
Skomoroko iRomany Małeckiej. Aranżacje muzyczne: Oli Barcikowska i Kamilia Bilińska.

33739 -)
43182
3.9724
4,7014 )

wzrost ceny wstosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadekcen w stosunku
do notowania poprzedniego
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Ustczanie wystali swoje przyszłe mieszkania.
UTBS było oblężone. Dyżurni pilnowali list
Bogumiła
Rzeczkowska

.

VUill

bogjmila.raczkow5ka@gp24.pl

Ustka
Usteckie Towarzystwo Bu
downictwa Społecznego oble
gali chętni na mieszkania
przy ulicy Polnej. Przyszli są
siedzi utworzyli nawet komi
tet kolejkowy.
W stanie wojennym stało się
po pralkę, ze sklepu wycho
dziło z odkurzaczem. Okazuje
się, że po prawie 40 latach ko
mitety kolejkowe nie wyginęły.
Zapisy na listę, nocne dyżury,
leżaki dla wyczekujących przed
drzwiami UTBS i pizza na tele
fon. Tym razem jednak stacze
wystali to,co chcieli- mieszka
nia własnościowe lub w syste
mie partycypacyjnym.
- W ramachdwóch inwesty
cji budujemy dwa sąsiedniebu
dynki przy ulicy Polnej 18 i 20.
W każdym z nich są 33 miesz
kania - mówi Edward Rokosz,
prezes Usteckiego Towarzy
stwa Budownictwa Społecz

Przed siedzibą UTBS ustawiła się kolejka, a komitet kolejkowy pilnował, aby nikt spoza listy nie
wcisnął się do środka. Ustczanie już wybrali swoje przyszłe mieszkania. Są jeszcze wolne lokale
nego. - Jako spółka miejska
chcemy zrobić coś dobrego dla
mieszkańców. Zasugerowali
śmy więckomisji rady,by usta
nowić preferencje w rezerwacji
mieszkań dla mieszkańców
Ustki.
I właśnie ustczanie jako
pierwsi podpisali umowy
rezerwacyjne, a komitet kole

Prezydent Stupska
o rekompensacie
Stupsk

przedstawili raport o stratach,
Zbigniew Marecki
które spowodowała decyzja
zbigniew.marecki@gp24.pl
0 budowie tarczy antyrakietowej w Redzikowie. One doty
Z radością informuję, że w za
czą nie tylko m.in. obaw inwe
pisach rządowych zaczyna się storów i strat finansowych, ale
kształtować coś. na co oczeki także ograniczeń inwestycyj
nych, np. związanych z wyso
waliśmy od dawna - mówi
kością budynków wznoszo
Krystyna Danilecka-Wojenych na terenieSłupskiej Spe
wódzka, prezydent Słupska,
komentując zapowiedź rządo cjalnej StrefyEkonomicznej.
- Spotkaliśmy się z mini
wej rekompensaty za budo
strem Piotrem Mullerem
wę amerykańskiejtarczy anw sprawie rekompensaty. Wte
tyrakietowej w Redzikowie.
dy zapoznał nas z ewentual
Zapowiedź rekompensaty dla nymi możliwościami, które
regionu o wartości rzędu nawet pewnie byłyuzgodnione z naj
90 milionów złotych padła ważniejszym człowiekiem
w poniedziałkowym wydaniu w rządzie. Będziemy się spoty
„Głosu" z ust posła Pio kali w dalszym ciągu i rozma
tra Mullera, rzecznika rządu wiali o tym, jak można by te
Mateusza Morawieckiego. Mi możliwości przekuć na kon
nister zasugerował w niej, że kretne zapisy w dokumentach
trwają już rozmowy z samorzą rządowych. Mam nadzieję, że
dami z regionusłupskiego w tej to będzie zapisane w Wielolet
niej Prognozie Finansowej
sprawie.
Podczas poniedziałkowej Rządu. To będzie pierwszy
konferencji prasowejKrystyny 1 wymierny efekttego, że jest to
Danileckiej-Wojewódzkiej za możliwe - ocenia prezydent
pytaliśmy panią prezydent,czy Słupska.
rzeczywiście były już roz
Gdy „Głos" zapytał, jakie
mowy na ten temat. Pani pre konkretne inwestycje wchodzi
zydent potwierdziła, że rzeczy łyby w rachubę w przypadku
wiście coś się zmienia w tej Słupska, to prezydent Danisprawie. Przypomniała także, lecka-Wojewódzka na razie
że już przed kilku laty samorzą uchyliła się od konkretnej od
J
' ,V/
dowcy z regionu słupskiego" powiedzi."

jowy czuwał nad tym, aby
każdy zarezerwował to upa
trzone mieszkanie. Dopiero
w tym tygodniu przyszłymi
właścicielami lub najemcami
mogą sięstać osobyspoza Ustki.

Adres Polna 18

Osoby, które chcą mieszkać
w tym budynku, w umowie

rezerwacyjnej muszą oświad
czyć, że będą uczestniczyły
w procesie inwestycyjnym bu
dowy mieszkań. Partycypacja
wynosi ok. 1600 złotych za l
mkw. powierzchni użytkowej
mieszkania.
- To 37 procent kosztów bu
dowy, średniookoło 80 tysięcy
złotych, które należy wpłacić

w pierwszych sześciu miesią
cach od rozpoczęcia budowy,
jednorazowo w pierwszych
dwóch miesiącachlub w trzech
ratach co dwa miesiące. Osta
teczna kwota partycypacji
ustalona zostanie po rozstrzyg
nięciu przetargu na budowę
budynku - wyjaśnia prezes
Edward Rokosz. -My na resztę
zaciągniemy kredyt w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Na
tomiast przyszli lokatorzy
po swój kredyt pójdą z umową
partycypacyjną. Z kolei bank
deklaruje, że po pięciu latach
umowy najmu będzie można
prawo własności przenieść
na osoby zainteresowane,które
staną się właścicielami.
W budynku powstaną 33
mieszkania z przynależnymi
piwnicami. Mieszkania udo
stępniane będą w stanie
deweloperskim.
Do dzisiaj mieszkania mogą
zarezerwować tylkoustczanie.
Zostały tylko dwa.

Adres Polna 20

Pod tym adresem zamieszkają
osoby, które od razu kupią
mieszkanie na własność,
z przynależnymi piwnicami

i udziałem w gruncie. Mieszka-5
nia będą sprzedawane w stanie
deweloperskim za ustaloną
cenę 4800 złotych za mkw.,
która już się nie zmieni. Po;
sprzedaży pierwszego miesz
kania zacznie funkcjonować
wspólnota mieszkaniowa.
- Mieszkania zarezerwowało
jedenaście osób - mówi prezes.
- Od 8 sierpnia mogą je rezer
wować nie tylko ustczanie.
W obu przypadkach opłata'
rezerwacyjna wynosi 5 tysięcy
złotych jako kaucja zabezpie
czająca. Realizacja inwestycji
nastąpi, jeżeli spełnione zo
staną łącznie następujące wa
runki: przynajmniej25 osób za
rezerwuje mieszkania, a najko
rzystniejsza oferta uzyskana
w przetargu na budowę bu
dynku
będzie
cenowo
mieściła się w finansowych
przewidywaniach spółki.
- Na obie inwestycje sta
ramy się o trzy miliony złotych
kredytu. Jeszcze latem ogła
szamy przetarg na wykonaw
stwo obubudynków, wówczas
cena będzie niższa - dodaje
Edward Rokosz. - Teraz cze
kamy na wydanie pozwolenia
na budowę. ©®

Skrócony areszt Artura W.
Śledztwa

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.raczkowska@gp24.pl

Akta śledztw w sprawie bójki
w salonie gier w Słupsku
iw sprawie pobicia i próby za
bójstwa w Łebie trafiły na wo
kandę Sądu Okręgowego
w Słupsku, który rozpatrywał
zażalenia na tymczasowe
aresztowania.
Powiązane ze sobą osobowo
oba śledztwa, i słupskie,
i lęborskie, trafiły do Pomor
skiego Wydziału Zamiejsco
wego Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej
i KorupcjiProkuratury Krajowej
w Gdańsku. Zamiejscowa„kra
jówka" na tym etapiepostępo
wań bada je odrębnie. Jednak
jak poinformowała nas proku
rator OlimpiaGapanowicz, na
czelnik PomorskiegoWydziału
Zamiejscowego Prokuratury
Krajowej w Gdańsku, w przysz
łości nie można wykluczyć ich
połączenia.
Do bójki doszło 2lipca w sa
lonie gier przy ul.Mickiewicza
w Słupsku.42-letni Artur W. ze
Słupska, skazany wcześniej
w sprawiestrzelaniny przysta
dionie na ul. Madalińskiego
w Słupskulatem 2015roku, zo
stał tymczasowo aresztowany

na trzy miesiące z podejrze
niem oudział wbójce i posiada
nie broni palnej. Jednak Sąd
Okręgowy w Słupsku - po roz
patrzeniu zażalenia- skrócił mu
areszt do13 sierpnia.
Z tą sprawą wiąże się osoba
2l-letniego Konrada K., który
został zatrzymany z nakazu
Prokuratury Okręgowejw Słup
sku, a następnie przekazany
do Prokuratury Rejonowej
w Lęborku, gdzie sąd areszto
wał go jakopodejrzanego ousi
łowanie zabójstwa w Łebie.

Konrad K. jest podejrzany
o pobicie i usiłowanie zabój
stwa polskiego zawodnika
MMA Witolda Wyrzykow
skiego nożem w Łebie, do któregodoszło wnocy3lipca, czyli
kilka godzin po zdarzeniu
w Słupsku.
Drugi aresztowany w tej
sprawie - 39-letni Krzysztof S.,
jest podejrzany o pobicie pok
rzywdzonego i uderzenie ko
biety pałką teleskopową
w głowę -narażenie jej na ciężki
uszczerbek na zdrowiu.

Z relacji na portalach
społecznościowych i branżo-(
wych wynika, że Witold'
Wyrzykowski stanął wobroniet
kobiety. O mało nie zginął
po kilku uderzeniach nożem.
Około tygodnia był w stanie
śpiączki.
Mimo monitoringu oba>
aresztowani nie przyznają sięf
do zarzutów.W tym przypadku;
Sąd Okręgowy w Słupsku niei
uwzględnił zażaleń naich trzy-1
miesięczne aresztowanie. Na-j
dal pozostaną w areszcie. ©® /
i

Artur W. został aresztowany na trzy miesiące na początku lipca. Na niejawnym posiedzeniu Sąd
Okręgowy wSłUpsku częściowo uwzględnił jego zażalenie,skracając mu areszt do13 sierpnia
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Nowy Teatr wygrał gdański
Festiwal Szekspirowski

Rekordowo dużo
pracy na Pomorzu
- najwięcej od lat
Rynekpnacy

Jacek Klein

j.klein@prasa.gda.pl

Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Potwierdziły się szacunkowe
dane za czerwiec 2019. doty
czące najniższego poziomu
bezrobocia w województwie
pomorskim od czasu jego
powstania. Tym samym Po
morskie ma czwartą co do
wielkości, najniższą stopę
bezrobocia w kraju.

Stupsk
W Gdańsku zakończył się 23.
Festiwal Szekspirowski. Po raz
pierwszy Nowy Teatr im. Wit
kacego w Słupsku miał okazję
wziąć udział w tym konkursie.
I od razu wdarł się nań przebo
jem. zdobywając uznanie jury.
W weekend zapadła decyzja
jury 23. Festiwalu Szekspirow
skiego o przyznaniu pierwszej
nagrody Nowemu Teatrowi im.
Witkacego w Słupsku. W Kon
kursie na Najlepszą Polską In
scenizację Dzieł Dramatycz
nych Williama Szekspira, po
tocznie nazywanego Konkur
sem o Złotego Yoricka, Nowy
Teatr konkurował z dwoma in
nymi - Teatrem Polskim w Po
znaniu, który wystawiał„Ham
leta", oraz z Teatrem im. Ju
liusza Osterwy w Lublinie, któ
ry zaprezentował „Wieczór
Trzech Króli".
- To wielki sukces naszego
teatru - mówiDominik Nowak,
dyrektor Nowego Teatru. - To
niezwykle prestiżowykonkurs,
który odbywa się już od po
nad 20 lat. Dla nas, aktorów,
Złoty Yorick to taki teatralny
Oscar w tej części Europy.
Warto zauważyć, że słupski
teatr stanął przed trudnym za
daniem. Jest on bowiem najni
żej dotowanym teatrem drama
tycznym w kraju, a mimo tego
udało musię zdobyćtak ważną
nagrodę.
- Jak wspomniał niedawno
jeden z gdańskich krytyków,
dla NowegoTeatru samo dosta
nie się do konkursu szekspi
rowskiego było największym
sukcesem odpoczątku jego ist
nienia, czyli od blisko 15 lat opowiada dyrektor Nowak. -

Słupsk

Liczba bezrobotnych zareje
strowanych w pomorskich
urzędach pracy wyniosła 41,8
tys. Większość osób bezrobot
nych stanowią kobiety (63,2
proc.), z których połowa pozo
staje w długotrwałym bezrobo
ciu. Najniższą stopębezrobocia
odnotowano w Trójmieście
(Sopot -1,5 proc.,Gdynia -2,1%
proc., Gdańsk- 2,5proc.), w po
wiecie kartuskim - 2,3 proc.
i w Słupsku- 3,3 proc.,najwyż
szą w powiecie malborskim 11,2 proc. i nowodworskim 10,6 proc.
Malejąca z miesiąca na mie
siąc liczba osób bez pracy to do
bra wiadomość, ale też zaczyna
być niepokojąca.
- Rekordowo niskie wskaź
niki bezrobocia cieszą, ale jed
nocześnie skłaniają dogłębszej
refleksji. Niska stopa bezrobo
cia to nie tylko efekt poprawy
koniunktury
gospodarczej
w regionie. Na to, że coraz
mniej osób bezrobotnych reje
struje się w powiatowych urzę
dach pracy, wpływ ma także
wiele innych czynników, mię
niekorzystne
dzy innymi
zmiany demograficzne, które
powodują, że z roku na rok
ubywa Pomorzanw wieku pro
dukcyjnym i przedprodukcyj
nym - zauważa Dagmara Ma
ciejewska z zespołu redakcyj
nego PORP, Wydział Pomor
skiego Obserwatorium Rynku
Pracy, WUP Gdańsk.
Niskie wskaźniki bezrobocia
w czerwcu to również efekt po
dejmowania prac sezonowych
w rolnictwie, turystyce, hote

Słupscy policjanci zatrzymalimęż
czyznę, któryza zakupy płacił
znalezioną kartą bankomatową.
49-letni mieszkaniecSłupska zo
stał przesłuchany,usłyszał za
rzuty. Grozimu do10 lat pozba
wienia wolności.
30 lipca policjanciprzyjęli zawia
domienie outracie karty bankomatowej przez mieszkańca po
wiatu słupskiego.Okazało się,że
ktoś używa tej karty,płacąc nią
za zakupy. Dwadni późniejpoli
cjanci dotarlidojednego z miesz
kań na tereniemiasta, w którym
był mężczyzna podejrzany o ten
proceder. Mał przysobie kartę
isię przyznał,(GH)

Pracownicy poszukiwani są między innymi przez
pomorskie firmy w branży przemysłowej i budowlanej

Słupski „Kupiec wenecki" pokonał „Hamleta" z Poznania i „Wieczór Trzech Króli" z Lublina

Dostanie się do kon
kursu szekspirowskiego
to największy sukces
od początku istnienia
fax?n
1
l^dllUa

Dominik Nowak
Do tego konkurencja była bar
dzo wymagająca. Zarówno
„Hamlet" w reżyserii Mai
Kleczewskiej z Teatru Polskiego
w Poznaniu, jak i „Wieczór
Trzech Króli" Łukasza Kosa
z Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie, towspaniałe przed
stawienia. Jestem dumny, że
nie tylkomogliśmy z nimi kon
kurować, aleteż okazaliśmy się
godnymi przeciwnikami.
Wyzwaniem, choć niewiel
kim, byłoteż dopasowanie sce
nografii napotrzeby dużo więk

szej sceny. Ta słupska jest nie
wielka, natomiast na festiwalu
Nowy Teatr miał dużo większą
powierzchnię do zagospodaro
wania.
- Dużo trudniej jest jednak
zmieścić ogromną scenografię
na takiej scenie, jaknasza słup
ska. Dlategonie było to uciążli
wym problemem, choć oczy
wiście musieliśmy się do tego
odpowiednio przygotować tłumaczy Dominik Nowak.

Kupiec według Kaczmarka

Choć „Kupiec wenecki" pre
mierę miał w roku 1623, Szy
mon Kaczmarek, reżyser słup
skiego przedstawienia, zdecy
dował się na zaprezentowanie
tekstu we współczesnejformie.
Na scenie widzimy więc konte
nery, miejsce pracy Żyda Shylocka, są też wielkie betonowe
gwiazdy, jakie zobaczyćmożna
na plażach przy falochronach.

larstwie, gastronomiiczy wbudownictwie. W czerwcu, w sto
sunku domaja, największyspa
dek bezrobocia odnotowano
w powiatach: nowodworskim,
puckim, malborskim i człuchowskim, czyli w regionach,
które charakteryzują się dużą
sezonowością zatrudnienia.
Od trzech miesięcy zmniej
sza się liczba wolnych miejsc
pracy i miejsc aktywizacji za
wodowej - podkoniec czerwca
zanotowano ich 7,6 tys.Spadek
ofert pracy wystąpił w czterna
stu powiatach, największy
w powiecie kwidzyńskim opo
łowę.
Na jedno wolne miejsce
pracy i miejsce aktywizacji za
wodowej zgłoszone w czerwcu
przypadło 0,7 osób bezrobot
nych zarejestrowanych. Powia
towe urzędy pracy wpisały
do ewidencji 9,8 tys. oświad
czeń o powierzeniu wykony
wania pracy obywatelom Re
publiki Armenii, Republiki Bia
łorusi, RepublikiMołdawii, Fe
deracji Rosyjskiej,Gruzji iUkra
iny bez konieczności uzyskania
zezwolenia napracę. W porów
naniu do maja bieżącego roku,
liczba tych oświadczeń nieco
się zmniejszyła (o 12,2 proc.).
Jak region wypada na tle
kraju?
Pomorskie ma czwartą co
do wielkości najniższą stopę
bezrobocia. Niższą stopę bezro
bocia województwa: wielko
polskie, śląskie i małopolskie
W całym kraju w powiato
wych urzędach pracy zareje
strowanych było 877, l tys.
osób, co oznacza zmniejszenie
liczby pozostających bez pracy
w stosunku do maja o 90,8 tys.
osób. (o3,2 proc.). Stopa bezro
bocia wyniosła 5,3 proc., czyli
w ciągu miesiąca obniżyła się
o 0,1 pp. Liczba ofert pracy,
„ wpływająca do powiatowych
urzędów pracy, jest mniejsza
niż przed rokiem. W pierw
szym półroczu zgłoszono 727,6
tys. ofert zatrudnienia, tj. o 14
proc. mniej.
©®

Aktorzy mają współczesne ko
stiumy. I choćmówią językiem
Szekspira, to jednak współcześ
nie. Podobne zabiegi w dzisiej
szym teatrze to już norma,
rzadko nascenach można jesz
cze zobaczyć klasyczne dzieła
w klasycznych formach.
Trudne zadanie połączenia tra
dycji z nowoczesnością udało
się słupskimaktorom znakomi
cie.
Spektakl podobać się może
również od strony wizualnej.
Mamy tu efektymultimedialne
i ciekawe rozwiązania kompo
zycyjne.
„Kupca weneckiego" na de
skach Nowego Teatru będzie
my mogli zobaczyćdopiero l i 2
listopada. Spowodowane jest to
dyspozycyjnością jednego z ak
torów, który występuje w No
wym Teatrze gościnnie. Spektalde będą wystawiane z napi
sani w języku angielskim.©®

Znalazł cudzą kartę
irobił nią zakupy

Kraj
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Biedroń pokieruje
sztabem Lewicy. Nie
odda mandatu doPE
Wbpssbmm
Jakub Oworuszko
jakub.owomszko@polskapress.pl

SLD. Wiosna i Razem wystar
tują w jesiennych wyborach
w ramach komitetu wybor
czego Lewica. Na czele sztabu
stanie Robert Biedroń, który
wbrew wcześniejszym zapo
wiedziom nie zamierza złożyć
mandatu europosła. Biedroń
nie będzie też kandydatem
Lewicy w wyborach do Sejmu.
- W zbliżających się wyborach
do parlamentu wystartujemy
jako Komitet Wyborczy Le
wica. Bazą organizacyjnoprawną tego startu będzie
struktura SLD - wyjaśniał lider
Razem Adrian Zandberg. - Siłą
naszej koalicji jest nasza wielobarwność. Siłą lewicy jest jej
różnorodność. Jesteśmy silni,
bo jesteśmy różni, jesteśmy
starsi i młodsi, jest wśród nas
wielu działaczy i wiele działa
czek, jesteśmy z mniejszych
miejscowości i wielkich miast,
ale to, co nas łączy, to to, co
było bliskie Ignacemu Daszyń
skiemu - przekonanie, że Pol
ska może być krajem spra
wiedliwym społecznie -prze
konywał Zandberg w trakcie
konferencji z udziałem lide
rów Wiosny i SLD, zorganizo
wanej w stolicy przed pomni
kiem Daszyńskiego.
Na czele sztabu stanął Ro
bert Biedroń. Przyznał on, że
nie startuje w wyborach
do Sejmu i nie zrezygnuje
z mandatu europosła.
- Mamy
wobec pana
Biedronia inne plany; przyj
dzie czas, będziemy je ogła
szali - mówił tajemniczo prze
wodniczący SLD Włodzimierz
Czarzasty.
W skład sztabu weszli jesz
cze: Marcelina Zawisza,
Krzysztof Gawkowski, Marcin
Kulasek, Patryk Janczewski
i Anna Maria Żukowska.
- Dzisiaj spotkała się wielka
lewicowa rodzina i to na

prawdę jest historyczny mo
ment - ocenił Robert Biedroń.
- Mam zaszczyt być szefem
sztabu i poprowadzić drużynę
Lewicy do tych wyborów. Zro
bię wszystko, żeby lewica wró
ciła do polskiego parlamentu zapewniał lider Wiosny.
W najbliższych dniach Le
wica ma zaprezentować lide
rów list wyborczych. Nieofi
cjalnie wiadomo, że „jedyn
kami" mają być m.in. Krzysz
tof Gawkowski (Bydgoszcz),
Joanna Scheuring-Wielgus
(w okręgu toruńsko-włocławskim) i Maciej Gduła(w Krako
wie).
Partie lewicowe nie zdecy
dowały się stworzyć formalnej
koalicji, ponieważ by dostać
się do parlamentu, musiałaby
uzyskać ponad 8 proc. głosów
(a nie 5 proc. jak w przypadku
listy partyjnej).

-Mamy wobec pana

Biedronia inne ołamr
przyjdzie
będziemy Je ogłaszali •
zapowiedział

Włodzimierz Czarzasty

Ugrupowania opozycyjne
chcą zawrzeć „pakt senacki" porozumienie w sprawie wy
stawienia wspólnych kandy
datów do Senatu. Liderzy par
tyjni przekonują, że rozmowy
trwają.
W wyborach parlamentar
nych w 2015 roku Zjednoczona
Lewica (SLD, Twój Ruch, Pol
ska Partia Socjalistyczna, Unia
Pracy i Zieloni) uzyskała 7,55
proc. głosów inie przekroczyła
8-proc. progu wyborczego.
Na czele koalicjistała wówczas
Barbara Nowacka, która w te
gorocznych wyborach ma być
„jedynką" Koalicji Europej
skiej (Platforma Obywatelska
i Nowoczesna) w Gdyni.
©®

Kuchciński przeprasza, ale
pozostąje marszałkiem Sejmu
Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pi

nanizawa
Marszalek Sejmu Marek
Kuchciński na spotkaniu
z dziennikarzami tłumaczył się
z częstych lotów rządowymisa
molotami, częściowo w towa
rzystwie rodziny.Kuchciński
uważa, żedziałał w granicach
przysługujących mu uprawnień,alatał dużo, bo tego wy
magał jego tryb pracy.
Sprawa dymisji marszałka ma
rozstrzygnąć się na piątkowym
posiedzeniu Sejmu - wniosek
0 jego odwołanie złożyli posło
wie PO-KO, choć, jak samipod
kreślili, w związku z końcem ka
dencji ma on wymiar jedynie
„symboliczny".
MarszałekKuchciński posta
nowił nieczekać końca tygodnia
1 wczoraj wydał oświadczenie,
w którym wyjaśniał, dlaczego
tak częstolatał rządowymsamo
lotem, nierzadko w weekendy
i z rodziną. - Przyjąłem model
pracy marszałka,który działanie
tylko na forum izby poselskiej,
ale teżaktywnie pracuje wkraju
i za granicą. Stąd wynika duża
liczba spotkań i wyjazdów,
w którychbrałem udziałem.Ta
kich spotkań odbyło się od po
czątku kadencji ponad 900.
Uczestnictwo wnich wymagało
specjalnego transportu lotni
czego - oznajmiłKuchciński.
Zaznaczył przy tym, że od
były się łącznie 23 loty, kiedy
na pokładzie samolotu znajdo
wali się członkowiejego rodziny,
a jeden raz jego żona wracała
sama z Rzeszowado Warszawy.
- Ale ten samolot i tak musiał
wrócić -tłumaczył marszałek.
Postanowił jednak wpłacić
kwotę pokrywającą „pełenkoszt

W wydanym oświadczeniu marszałek Kuchciński przeprosił
za rodzinne loty „wszystkich, którzy poczuli się urażeni"
lotu" żony,a wyliczoneprzez Mi
nisterstwo Obrony Narodowej.Wpłaciłem 28tys. złnaFundusz
Modernizacji Sił Zbrojnych - mó
wił.
Dodał, żewie,iżjegolotyzrodziną rządowym samolotem
„mogąbudzićspołecznekontrowersje". - Pragnę wszystkich,
którzy poczuli się urażeni,prze
prosić - mówiłKuchciński.
MAREK KUCHCIŃSKI

KONTROWERSYJNY
MARSZAłEK
„Rodzinne loty" to nięjedyna
sprawa marszałka Sejmu,
budząca wątpliwości opinii
publicznej. W 2016 r.
Kuchciński najpierw
wykluczył z obrad posła PO
Michała Szczerbę, a potem
w obliczu blokowania
mównicy sejmowej przez
opozycję, przeniósł
głosowanie nad budżetem
do sali kolumnowej. Opozycja
krytykowała marszałka Sejmu
za częste kary dla posłów
z innych partii niż PiS.
Dziennikarze protestowali
przeciw próbom ograniczenia
im dostępu do Sejmu.

Z kolei dyrektor CentrumIn
formacyjnego Sejmu Andrzej
Grzegrzółka zdementował infor
macje „Rzeczpospolitej", że do
kumenty lotów marszałka
Kuchcińskiego zalata 2016-2017
zostały zniszczone. -Zapew
niam, że kompletdokumentów
w tej sprawie za bieżącą kaden
cję jest dostępny w Kancelarii
Sejmu -powiedział.
Wyjaśnienia Marka Kuch
cińskiego skomentował poseł
PO Mariusz Witczak.- Po konfe
rencji marszałkaKuchcińskiego
wiemy, żePiS dąży do tego, żeby
nadużycie władzypozostało bez
konsekwencji, asam Kuchciński
jest człowiekiem bez honoru stwierdził.
Kilka godzinprzed wystąpie
niem marszałka Mariusz
Witczak oświadczył,że jego par
tia wniesie do NajwyższejIzby
Kontroli o przeprowadzenie
w trybiepilnym kontroli wKan
celarii Sejmu. Chodzi o dwa za
gadnienia. - Po pierwsze, legal
ności, celowości wydatkowa
nych środkówna lotymarszałka
Kuchcińskiego i oczywiście go
spodarności, a to się wiąże z ce
lowością wydatkowanych środ
ków najego lotyWarszawa-Rzeszów, Rzeszów-Warszawa -mó

Pomnik gen. Berlinga zniszczony.
Wkrótce miał trafić do muzeum
WwWm

• *•" '* 4•T

Martyna Konieczek
martyna.konieczek@polskapress.pl

Stojący przy Ttasie Łazien
kowskiej w Warszawie pom
nik gen. Berlinga został prze
wrócony przez prawicowych
działaczy. Po zderzeniu z zie
mią rozpadł się na kawałki.

Liderzy Lewicy: Adrian Zandberg (Partia Razem), Robert
Biedroń (Wiosna) i Włodzimierz Czarzasty (SLD)
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O obaleniu pomnika poinfor
mował
w
niedzielę
na Twitterze Adam Słomka,
przewodniczący Konfederacji

Polski Niepodległej-Niezłomni,
załączając zdjęcia przewróco
nej rzeźby. Na fotografiach wi
dać, jak z grupą osób pozuje
przy obalonym już pomniku.
- Totalitarny monument
zdrajcy Zygmunta Berlinga
w Warszawie zniesiony spo
łecznie przez antykomunistów
z Niezłomnych! - tak Słomka
podpisał
udostępnione
na Twitterze zdjęcia. Niedługo
potem Słomka poinformował
na Facebooku, że został zatrzy
many przezpolicjantów. Popro

siliśmy warszawską policjęo in
formację na temat toczącego
się postępowania wtej sprawie,
czekamy na odpowiedź.
Stojący na Saskiej Kępie
w Warszawie pomnikgen. Zyg
munta Berlinga miał zostać
przeniesiony do Muzeum Hi
storii Polski pod koniec 2019
roku. Decyzję o usunięciu mo
numentu podjął wojewoda ma
zowiecki w związku z ustawą
dekomunizacyjną. Na miejscu
pomnika planowane było
stworzenie skweru.

wił poseł. Druga kwestia doty 
czy „archiwizacji dokumentów
w KancelariiSejmu". Wcześnie;
posłowie PO dotarli do 400
stron dokumentów dotyczących lotów realizowanych prze;
Bazę Lotnictwa Transporto
wego na zlecenie Kancelarii
Sejmu.
Pod koniec lipca Radio Ze:
podało, że marszałek Marek
Kuchciński podróżował rządo
wymi samolotami wspólnie zse
swoją rodziną do swego domi
na Podkarpaciu. Kancelaria
Sejmu podkreśla, że loty mar
szalka
Sejmu
Marki
Kuchcińskiego były „misją ofi
cjalną". Według wyliczef
Onetu, blisko stolotów odmarca
2018 r. do maja 2019 r. koszto
wało budżet państwa ponad4
min zł.
Medialne doniesienia o lo
tach marszałka Kuchcińskiegc
wymusiły na rządzących nowelizację przepisów dotyczą
cych wykorzystania rządowego
transportu lotniczego. W spra
wie regulacji kwestiilotów inter
weniował prezes PiS Jarosław
Kaczyński.
Tydzień temuszefKancelarii
Premiera Michał Dworczyk
oznajmił, że do zarządzenia,
które reguluje wykorzystanie
transportu lotniczego, wprowa
dzony został dodatkowy roz
dział. - W sytuacji, w której ro
dziny osób transportowanych
w ramach procedury HEAD
(uruchamianej przy transporcie
najważniejszych osób w kraju red.), czy też rządowym tran
sportem lotniczym przebywa
łyby na pokładzie statku po
wietrznego winnej formule,niż
skład oficjalnej delegacji, wtedy
takie osoby będą ponosiły
koszty tej podróży - mówił
Dworczyk. Szef KPRM sprecy
zował, że owa odpłatność bę
dzie stanowiłaśrednią wartość
kosztu biletu lotniczego na da
nej trasie. ©®
Pomnik gen.Berlinga zosta!
odsłonięty w 1985 roku i od sa
mego początku wywoływał
duże kontrowersje. Zygmunt
Berling dowodził m.in. l Armią
Wojska Polskiego, utworzoną
w Związku Radzieckim. Wed
ług swoich obrońców, zdoła-'
uratować wielu rodaków z so
wieckich łagrów. W1944 r.podjął decyzję o wysłaniu swoich
żołnierzy jako wsparcia dla
powstania warszawskiego. Na
tomiast zdaniem przeciwni
ków, Berling miał być współ
pracownikiem NKWD,opowia
dał się za przyszłą Polską jako
republiką sowiecką. Z tego po
wodu pomnik był wielokrotnie
dewastowany - oblewanyczer
woną farbą. ©®
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Policja zapobiegła
bitwie pseudokibiców
z obywatelami Rosji
Bartosz Dybała
bartosz.dybala@polskapress.pl

Ponad 20 zatrzymanych osób.
wśród nich obywatele Rosji
pochodzący z Kaukazu. To
efekt wczorajszej policyjnej
akcji w Krakowie, która praw
dopodobnie zapobiegła roz
lewowi krwi przed jednym
z centrów handlowych.
Świadkowie relacjonowali, że
część parkingu przed Ml zo
stała ogrodzona policyjną ta
śmą, a na miejscu poszukiwane
są kolejne osoby, a także samo
chody, nie tylko z polskimi, ale
i zagranicznymi rejestracjami.
Jeden z zatrzymanych męż
czyzn leżał na ziemi. Świadko
wie mówiliteż o tym, żena par
kingu znajdowała się broń,
w tym m.in. pistolet. Relacjo
nowali, że przed centrum han
dlowym pracują funkcjonariu
sze w kominiarkach.
- Potwierdzam, że zatrzy
maliśmy ponad 20 osób. Za
trzymani przyjechalipod Mlsa
mochodami. Ujawniono bar
dzo dużo różnego rodzaju nie
bezpiecznych narzędzi,przed
miotów niedozwolonych pol
skim prawem. Będą prowa
dzone przeszukania miejsc
zamieszkania zatrzymanych
- przekazała nam Katarzyna
Cisło z biura prasowego mało
polskiej policji.
Do nieoficjalnych informa
cji w tej sprawie dotarli m.in.
dziennikarze RMF FM. Jak po

dali, funkcjonariusze zatrzy
mali głównie obywateli Rosji
pochodzących z Kaukazu.
Z ustaleń reporterów RMF
FM wynika, że w pobliżu cen
trum handlowego Ml w Krako
wie miało dojść do ustawki
obywateli rosyjskich z krakow
skimi pseudokibicami. Z kolei
portal Onet.pltwierdzi, że cho
dziło konkretnie o kiboli
Cracovii. Wśród zatrzymanych
jest też kilku obywateli Polski.
„Z Rosjanami mieli oni wal
czyć o wpływy z nielegalnego
handlu, między innymi papie
rosami" -można było przeczy
tać na portalu rmf24.pl.
Jak poinformowali jego
dziennikarze, powołując się
na przedstawicieli policji,
dzięki porannej akcji funkcjo
nariuszy nie doszło do zaplano
wanej ustawki ani strzelaniny.
Sprawę przejęła Prokuratura
Okręgowa w Krakowie.
Szymon Jadczak, dzienni
karz tvn24.pl, zwrócił uwagę,
że „na placach targowych
w Krakowiei okolicznych mia
steczkach kwitnie handel
nielegalnymi papierosami".
„W większości odpowiadają
za niego Ormianie i Czeczeńcy,
z którymi dotychczas mieli
współpracować pseudokibice
Wisły Kraków. Ci jednak ostat
nio praktycznie stracili wpły
wy. Stało się to po tym, jak za
trzymany został i poszedł
na współpracę ze służbami Pa
weł M., ps. Misiek" - czytamy
w materiale Jadczaka.
©®
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Trump: W naszym krąju
nie ma miejca na nienawiść
Władze federalne traktują
strzelaninę w El Paso jako akt
wewnętrznego terroru. Według
Johna Basha,prokuratora fede
ralnego dla zachodniego dy
stryktu Teksasu, atak w El Paso
„został zaplanowany w celu za
straszenia ludności cywilnej".

Andrzej Brzuszkiewkz
redakcja@poiskatimes.pl

Waszyngton
Prezydent USA Donald Trump
zabrał głos w sprawie maso
wych strzelanin, do których
doszło w weekend w Stanach
Zjednoczonych.- W naszym
kraju nie ma miejsca na nie
nawiść -powiedział Trump.
W dwóch atakach przeprowa
dzonych przez uzbrojonych
mężczyzn w Ohio i Teksasie
zginęło łącznie 29osób.
W niedzielę prezydent Do
nald Trump w rozmowie
z dziennikarzami uznał, że tra
giczne wydarzenia wynikały
z problemówpsychicznych ich
sprawców. -Ciludzie są bardzo,
bardzo poważnie chorzy psy
chicznie - stwierdził.
- Zrobiliśmy więcej niż więk
szość poprzednich admini
stracji, ale być może jeszcze
więcej jest do zrobienia -mówił
Trump, pytany przez reporte
rów o działania rządu w spra
wie masowych strzelanin,
do którychdochodzi regularnie
w Stanach Zjednoczonych.Pre
zydent rozmawiał o tym prob
lemie z FBI i prokuratorem ge
neralnym USA.
Na znak żałoby Donald
Trump zarządził opuszczenie
flag do połowy masztu przed
budynkami rządowymi.

Strefa Biznesu
NAJWIĘKSZY
REGIONALIZOWANY
SERWIS GOSPODARCZY
W POLSCE
Sprawdzone informacje gospodarcze
ze świata, z Polski i z Twojego regionu

Meksyk oburzony

Prezydent Meksyku Andres
Manuel López Obrador poin
formował w niedzielę, że
w ataku w El Paso zginęło
sześć osób meksykańskiego
pochodzenia, a siedem zostało
rannych.
Głos w tej sprawie zabrał
szef meksykańskiej dyploma
cji. Marcelo Ebrard stwierdził,
że rząd traktuje strzelaninę w El
Paso jako atak terrorystyczny
na społeczność meksykańską
w USA. Ebrard zapowiedział, że
meksykański rząd będzie do
magać sieudziału w amerykań
skim śledztwie.Poinformował
również, żemożliwe jest złoże
nie wniosku o ekstradycję mor
dercy z El Paso do Meksyku.
Szef meksykańskiego MSZ
dodał, że pracownicy konsula
tów w USA są w kontakcie z ro
dzinami ofiar. Mają im poma
gać w kontaktach z amerykań
skimi urzędnikami oraz repre
zentować w trakcie śledztwa.
Ebrard zapowiedział rów
nież wysłanie noty do rządu
USA, w której znajdzie się wez
wanie do „jasnego i zdecydo
wanego" potępienia przez
amerykańskie władze prze
stępstw z nienawiści. ©®

Atak w El Paso wywołał oburzenie nie tylko w USA. ale także
w Meksyku. Wiele ofiar miało meksykańskie pochodzenie

Terror wewnętrzny

STRZELANINY
W OHIO I TEKSASIE
W sobotę przed południem
lokalnego czasu 21-letni
mężczyzna zaczął strzelać
z karabinu automatycznego,
do kllientów sklepu Walmart
w El Paso w Teksasie. Zabił
20 osób, 26 ranił.
Zabójca został zatrzymany
przez policję. Kilka godzin
później w Dayton w stanie
Ohio zginęło 9 osób, a 27
zostało rannych. Napastnik
został zastrzelony.
Ataki nastąpiły niecały
tydzień po tym, jak
nastoletni bandyta zabił trzy
osoby na festiwalu czosnku
w Kalifornii.

Szczególne kontrowersje wy
wołała strzelanina w El Paso,
w której zginęło 20 osób, a 26
zostało rannych. Miasto poło
żone jest blisko granicy z Mek
sykiem. Do tragedii doszło
w centrum handlowym, w któ
rym zakupy często robią imi
granci. Sprawcą był 21-letni
Patrick Crusius, mieszkaniec
Allen, przedmieścia Dallas
w Teksasie. Przed atakiem
opublikował w intemecie rasi
stowski manifest.Według ame
rykańskich mediów przedsta
wiał punkt widzenia białych
nacjonalistów. 4-stronicowy
dokument skierowany był
przeciw latynoskim imigran
tom. Autor oskarżał ich o zabie
ranie pracy Amerykanomi do
prowadzenie do wymieszania
kultur w USA.
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Długa droga do rewitalizacji ulicy Długiej.
Mieszkańcy skarżą się na innych mieszkańców
Grzegorz Hilarecki

Słupsk
Plamy oleju na nowych chod
nikach, slupy latarni naich
środku iniektóre już przewró
cone. -Co to za rewitalizacja? pytają słupszczanie.
Jeden z mieszkańców przysłał
nam zdjęcia z ulicyDługiej, wy
remontowanej w ramach rewitalizacji tej części Słupska.
Na tej ulicy ciągi komunika
cyjne stanowią już jedną płasz
czyznę, nie ma krawężników.
Ulicę od chodnika odróżniają
zastosowane materiały i ichko
lor. Ale na nowych płytkach,
które zastąpiły zniszczony
dziurawy asfalt, widać znisz
czenia, choć tak naprawdę
nowa nawierzchnia i ulica nie
są jeszcze oficjalnie dokoń
czone.
Jak ustaliliśmy, urwana la
tarnia jest skutkiem wjechania
w nią cofającegoauta. Wkrótce
stanie tam nowy słup. Wszyst

Wyrwany nowy słup latarni już jest usunięty.Nie można jednak tak łatwo pozbyć się plam oleju na nowych chodnikach
kie uszkodzenia będą napra
wiane. Gorzej z plamami z
przeciekających samochodów,
które szpecą nowe chodniki.
Na ulicy Długiej już pojawił
się znak strefa zamieszkania.
Nie ma jednak wytyczonych
znakami pionowymi miejsc
do parkowania. Te wytyczają
kolory płytek,a mieszkańcy zo
stawiają samochody, jakim wy
godnie. Długą, wybrukowaną
od początku do końca,przejść

więc nie jest łatwo. Zaparko
wane samochody i stworzone
przez drogowców zygzaki to
tylko część niedogodności.
Doszły słupy latarni. Tak, te
nowe, które postawiono na
środku chodnika. W praktyce
ulica jest zastawiona autami
i piesi muszą spacerować tam,
gdzie zostawiano pas dojazdy.
- Na poprawę trzeba pocze
kać - zaznaczyła na konferen
cji prasowejMarta Makuch,wi

Uciążliwy lokator i sąsiedzi
Słupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Mieszkańcy kamienic przy ul.
Lutosławskiego 7-8 nie mogą
sobie poradzić z sąsiadem,
któryż nikim się nie liczy
i niszczy ich wspólne podwór
ko. Liczą na interwencję magi
stratu.
Trzydziestolatek mieszka w
małym, prywatnym mieszka
niu na parterze kamienicy
przy ulicy Lutosławskiego 7.
Od początku, zdaniem sąsia
dów, zachowuje się dziwnie:
nie komunikujesię z nimi, czę
sto sprawia wrażenie, jakby nie
miał kontaktu z otoczeniem.
Na dodatek od pewnego czasu
przynosi na podwórko rzeczy,
z których wybiera elementy na
dające się nasprzedaż, a resztę
porzuca. W rezultacie po
dwórko do dłuższego już czasu
przypomina rupieciarnię.
- Jeszcze trochę, apowsta
nie tu wysypisko śmieci.Nasze
sygnały kierowane do Straży
Miejskiej w Słupsku do tej pory
nie przyniosły skutku. Mamy
nadzieję, że ten tekst zachęci
do działania magistrat, bo
w końcu pani prezydent dość
często mówi o tym, że jej zależy
na tym, aby miasto piękniało.
Na dodatek nasze kamienice

przypomina wysypisko śmieci
znajdują się na terenie miej
skim - tłumaczą mieszkańcy,
którzy skontaktowali się z „Gło
sem".
W tej sprawie kontaktowało
się z nami kilka osób. My zaś
próbowaliśmy
porozma
wiać z zainteresowanym, ale
podczas naszych wizyt nigdy
go nie zastaliśmy. Za to rzeczy
wiście stwierdziliśmy, że po
dwórze robi koszmarne wraże
nie. Spotkaliśmy także innych
mieszkańców obu kamienic,
którzy twierdzą, że sprawa jest
delikatna, bo ich zdaniem
uciążliwy lokator jest chorym
człowiekiem.
- Tu jest potrzebny lekarz uważa jedna z naszych roz-

i 8 przy ul.Lutosławskiego
mówczyń, która nie chciała
zdradzać swoich personaliów.
Rozmawialiśmy także z Pa
włem Dyjasem,komendantem
Straży Miejskiej w Słupsku.
- Tę sprawę znamy od
dawna. Aby ją załatwić, skiero
waliśmy wniosek do sądu. Te
raz czekamy na jego rozstrzyg
nięcie - mówi komendant
Dyjas.
Nie ukrywa, żepodobne sy
tuacje zdarzają się także w in
nych częściach miasta. Jedną
z nich udało się rozwiązać
przy ul. Wojska Polskiego, gdy
zaśmiecającego okolicę ojca za
brała córka i wywiozła go poza
granice naszego kraju.
©®

ceprezydent Słupska. - Docie
rają do nas głosy o latarniach
na środku chodnika. Ale gdy
już wszystko będzie gotowe
na tej ulicy i będą postawione
znaki, piesi będą tam uprzywi
lejowani. Przypomnijmy,rewi
talizacja dróg tego rejonu mia
sta to gigantyczne przedsięw
zięcie, które potrwa do końca
października. Tylko branża
drogowa obejmuje komplek
sową przebudowę ok.1470 mb

ciągów
komunikacyjnych
na
Długiej,
Ogrodowej,
Sygietyńskiego, Ogrodowej
i Polnej. Obecnie trwają prace
na ulicy Ogrodowej od strony
Deotymy. Na tych ulicach wy
mieniana jest całainstalacja po
dziemna. Przebudowane ciągi
zyskają też energooszczędne
oświetlenie LED oraz ławkii na
sadzenia. Koszt prac to 8,1 min
zł. Zakończenie dróg plano
wane jest na30 października.

Jednak rewitalizacja to nie
tylko ulice.Na zapleczu podwó
rza ulic Długiej i Ogrodowej
trwają prace modernizacyjne
budynku, wktórymfunkcjonować będzie Placówka Wsparcia
Dom Sąsiedzki.Na dwóch kon
dygnacjach o łącznej po
wierzchni ok. 220mkw. znajdą
się sale do zajęć. Jest też plac z
siłownią, nasadzenia.Inwesty
cja trwa.
Przy Długiej powstaje też
blok TBS-u oraz remontowane
są elewacje starych kamienic.
- Zmieni sięcałe otoczenie, do
piero wtedy mieszkańcy po
czują w pełni, że mieszkają
na zrewitalizowanej ulicy uważa Paweł Krzemień z wy
działu zarządzania funduszami
w urzędzie miejskiem.Urzędnicy podkreślają, że po takiej
całościowej metamorfozie
zmienia się też podejście
mieszkańców. Gdy rewitalizowano okolice Wojska Polskiego
i oddawanonp. Podwórko Kul
turalne, dochodziło do dewa
stacji, dziś już nie ma z tym
problemu. Wszyscy liczą, że tak
samo będziena Długiej, o którą
z czasem mieszkańcy zaczną
dbać bardziej.©®
029171541
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Zasiłki z ZUS (cz. 2)

Pieniądze z ZUS dla bliskich zmarłego
Zasiłek w założeniach ma pokryć koszty pogrzebu

WARTO WIEDZIE

ZASIŁEK POGRZEBOWY
Z ZAGRANICY
Jeżeli mieszkasz w Polsce,
a chcesz otrzymać zasiłek
pogrzebowy w innym
państwie członkowskim UE
lub EFTA, wniosek o ten
zasiłek możesz złożyć
na formularzu E124
za pośrednictwem ZUS
albo we właściwej
instytucji
ubezpieczeniowej państwa
członkowskiego UE lub
EFTA. Jeżeli przepisy
państwa członkowskiego
UE lub EFTA, w którym
ubiegamy się o zasiłek
pogrzebowy, uzależniają
otrzymanie tego zasiłku
od stażu
ubezpieczeniowego lub
zamieszkania, to instytucja
właściwa tego państwa,
która ustala prawo
do zasiłku, doliczy okresy
ubezpieczenia w innym
państwie, na przykład
w Polsce.

Maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 złotych
•rodzice,
•ojczym, macocha,
•osoba przysposabiająca,
•dzieci własne,
• dzieci drugiego mał
żonka,
•dzieci przysposobione,
•dzieci przyjętena wycho
wanie w ramach rodziny za
stępczej,
• inne dzieci przyjęte
na wychowanie i utrzymanie
przed osiągnięciem pełnolet
ności,
•rodzeństwo,
•dziadkowie,
•wnuki,

• osoby, nad którymi zo
stała ustanowiona opieka
prawna.

5. osoby,która zmarławczasie pobierania zasiłku chorobo
wego alboświadczenia rehabi
Osoby, któreponiosły koszty
pogrzebu i spełniają określo
litacyjnego poustaniu ubezpie
ne przepisami warunki, mają
Kiedy przysługuje zasiłek
czenia;
prawo do zasiłku pogrzebo
6. osoby, która w dniu
Zasiłek pogrzebowy przysłu
wego. Oto. co należy wiedzieć
guje pośmierci:
śmierci nie miała przyznanej
na temat tego świadczenia.
1. osoby, która miała przy emerytury lub renty, lecz speł
znaną emeryturę lub rentę;
niała warunki do jej uzyskania;
7. cywilnej niewidomej
2. osoby, która miała przy
Komu przysługuje
znaną emeryturę pomostową; ofiary działań wojennych, która
zasiłek pogrzebowy
3. osoby, która byłaubezpie pobierała świadczenie pie
Zasiłek przysługuje:
czona w Zakładzie Ubezpie niężne;
•członkowi rodziny,
czeń Społecznych;
8. osoby, która pobierała
©pracodawcy,
3
4. osoby, która miała przy świadczenie przedemerytalne
•domowipomocy społecz
znane nauczycielskie świad lub zasiłek przedemerytalny;
nej,
czenie kompensacyjne;
9. osoby, która pobierała
•gminie,
rentę socjalną;
•powiatowi,
10. osoby, która zmarła
•osobie prawnejKościoła,
wskutek wypadku lub choroby
•osobie prawnej związku
zawodowej
powstałych
f t wyznaniowego,
w szczególnych okolicznoś
•osobie obcej,
ciach;
jeżeli osoby te lub podmioty
11. osoby, która pobierała
pokryły koszty pogrzebu.
rentę z tytułu wypadku lub
Skoro wskazaliśmy, że za
choroby zawodowej powsta
siłek mogą otrzymać członko
łych w szczególnych okolicz
wie rodziny, wyjaśnijmy, kto
nościach,
w świetle przepisów dotyczą12. członka rodziny osób
i cych tego zasiłku jest uwa
wymienionych w punktach je
żany za członka rodziny. Otóż
den, dwa, trzy, cztery, osiem
są to:
oraz jedenaście powyższego
•współmałżonek (wdowa
i wdowiec),
a wykazu.
Co istotne, zasiłek pogrze
•współmałżonek pozosta i
M J
bowy przysługuje tylko z jed
jący w separacji orzeczonej wy 1& t-SM*
W czerwca wypłacono ponad 26 tys. zasiłków pogrzebowych
nego tytułu.
rokiem sądu,

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysłu
guje:
•członkowi rodziny w wy
sokości 4000 zł, niezależnie
od kwoty poniesionych kosz
tów pogrzebu;
•osobie obcej lub praco
dawcy, domowi pomocy spo
łecznej, gminie, powiatowi,
osobie prawnej Kościoła lub
związku
wyznaniowego
do wysokości poniesionych
kosztów, ale nie więcej niż
4000 zł.
W razie poniesienia kosztów
pogrzebu przez więcej niż
jedną osobę lub podmiot, zasi
łek pogrzebowy jest dzielony
między te osobylub podmiotyproporcjonalnie do poniesio
nych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty
trzeba złożyć w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych

Dokumentami tymi są:
1. Wniosek o wypłatę za
siłku pogrzebowego (druk Z12).
2. Akt zgonu, akt urodzenia
dziecka, które urodziło się
martwe albo odpis zupełny
aktu urodzeniadziecka z adno
tacją, że dziecko urodziło się
martwe.

3. Oryginały rachunków po
niesionych kosztów pogrzebu,
a jeżeli oryginały zostały zło
żone w banku - kopie rachun
ków potwierdzone przez bank
za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty potwierdza
jące pokrewieństwo lub powi
nowactwo z osobą zmarłą
(skrócone odpisy aktów stanu
cywilnego).
5. Zaświadczenie płatnika
składek o podleganiu ubezpie
czeniom emerytalnemu i ren
towym.
Pamiętajmy, że akt zgonu
może być wystawiony za gra
nicą. Jeśli jest to tymczasowy
akt zgonu, wtedy powinienbyć
wystawiony w Polsce.

Kiedy złożyć dokumenty

Dokumenty należy złożyć
w ciągu 12 miesięcy od dnia
śmierci osoby,której koszty po
grzebu pokryliśmy.Po tymter
minie następujeprzedawnienie
roszczeń -nie otrzymamy więc
zasiłku.
Jeżeli nie mogliśmy dotrzy
mać tego terminu z powodu
późniejszego odnalezieniaciała
lub zidentyfikowania osoby
zmarłej albo z innychprzyczyn
całkowicie od nas niezależ
nych, złóżmy dokumenty
w ciągu12 miesięcy od dniapo
grzebu.
W takiej sytuacji należy do
łączyć dokumenty, które po
twierdzą powód opóźnienia. Są
nimi:
•zaświadczenie policji lub
prokuratury,
•odpis zupełnyaktu zgonu,
• inny dokument urzę
dowy.

W jaki sposób
załatwić formalności

Jeśli masz zarejestrowany pro
fil PUE ZUS, formalności zwią
zane ze złożeniem wniosku
o wypłatę zasiłku pogrzebo
wego możesz załatwić przez
internet. ProfilPUE ZUS można
założyć przyużyciu certyfikatu
kwalifikowanego lub profilu
zaufanego ePUAP albo w naj
bliższej terenowej jednostce Za
kładu Ubezpieczeń Społecz
nych. Jeśli nie masz swojego
profilu, wniosek musisz złożyć
w ZUSosobiście albo wysłać go
do zakładu listem.
W czerwcu br. wypłacono
ponad 26tys. zasiłków pogrze
bowych na łączną kwotę pra
wie 105 min zł.
Patrycja Wacławska

Po godzinach
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Znana aktorka ochrzciła
swojego synka

Olga Kalicka pochwaliła sięw sieci
sesją zdjęciową z chrzcinsynka,
które -jak donosi portalpudelek.pl -połączyła ze swoimiuro
dzinami. „Świętowaćurodziny
w takimgronie to wielka radość,
tym bardziej,że dziśAleksy też
miał swojeświęto -chrzciny. Było
rodzinnie, pyszniei wzruszająco" napisała aktorka. W komenta
rzach posypałysię gratulacje.
Aleksy przyszedł naświat w stycz
niu. Kalickacoraz chętniejumiesz
cza w sieci zdjęcia zsynkiem.

Daniel Martyniuk jednak
się nie rozwiedzie?
Z okazjiswoich 30.urodzin Daniel
Martyniuk zabrał żonęi swoją
córkę dosanktuarium w Licheniu,
gdzie modliłsię otrzeźwość
i wierność. -Chcę kolejną dekadę
życia rozpocząć zboską opieką.
Pojechaliśmy prosić MatkęBoską
o opiekęnad nami- powiedział
Martyniuk w Super Expresie.
Przypomnijmy, żeostatnio męż
czyzna zapowiadał, iż rozwiedzie
się ze swoją partnerką.

Krzyżówka nr 120

1

Poziomo:

11

3)
6)
11)
12)

obowiązkowy na budowie,
zdanie w sprawie; opinia
dawny wybór władcy,
napój mleczny o gęstej kon
systencji,
13) pokaz najnowszej mody,
14) wróżba, przepowiednia,
15) oliwne ogrody w Grecji,
16) matecznik dzikiej zwierzy
ny w puszczy,
17) imię inżyniera Karwowskie
go,
18) cienki makaron,
19) ... Winslet, zagrała w filmie
„Titanic",
20) pole działania,
21) pojawia się w sennym kosz
marze,
24) mieszkaniec Albionu,
25) dźwig jak ptak,
30) zespół muzyków z altówka
mi i skrzypcami,
31) Cezary z „Przedwiośnia"
Żeromskiego,
34) pracuje przy rewolwerówce,
38) złamana moneta sprzed
wieków,
39) podobno mają uszy,
40) schowek na asy szulera,
41) królewski orszak,
42) cecha stale psującego się
sprzętu.

Pionowo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

gra na werblu,
kondygnacja nad parterem,
na końcu zdania,
poobiednia drzemka,
pojemnik przewożony tirem,
żywa istota,

GŁOS

ww*tgp2<m www^tóipk ww*tgs24pi

• •

3

2

Kylie Jenner,najmłodsza z sióstr
Kardashian, będzieświętowała
swoje 22.urodziny na luksuso
wymjachcie, który niegdyś nale
żał do malezyjskiego bankiera
Low Taek Jho.Jest wyposażony
m.in. w22 pokojedla gości,SPA,
salon pięknościoraz kino. Drogo
cenny jacht wartjest okrągłe250
milionów dolarów. Zkolei jego
wynajem towydatek rzędu mi
liona dolarów tygodniowo.
4

5

•
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• •

14

16

Urodziny najachcie
wartym250min dolarów

•

17

• •
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Piotr Grabowski

Redaktor naczelny

Krzysztof Nałęcz
Zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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•
•
•
•

20

Dominika Tajner-Wiśniewska i li
der zespołu„Ich Troje" wystąpili
na jednejscenie z okazji20. rocz
nicy blokad rolniczychw miejsco
wości Borki-Kosy,co wywołało
duże zdziwieniewśród widzów,
gdyż parajest w trakcierozwodu.
- Jesteśmy w bardzo dobrychre
lacjach, więc zapowiemgo z przy
jemnością - powiedziała w rozmo
wie z reporterem Wirtualnej Pol
ski Tajner-Wiśniewska. Stwier
dziła, że między nią a Michałem
niema „kosy".

7

8

•

13

15

Wymarzona miłość

Wiśniewski na jednej
scenie z Dominiką

•

18

• •
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23

22

24

25

TVP 2 20:10
Tytułowy bohater, lekarz gineko
log, wdaje się w awanturę
z radzieckim wojskowym. Chcąc
ratować skórę, podaje się za
pułkownika UB. Podstęp się
udaje, a Kwiatkowski postanawia
kontynuować maskaradę.

• •
• •
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38

40

32

33

34
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7) część kobiecej bielizny,
8) osuszanie gruntu,
9) często robiony na drutach,
10) tłoczenie powietrza do po
mieszczenia,
22) miara gruntu mniejsza od
hektara,
23) resztki starej budowli do
rozbiórki,
26) zejście boksera z linii ciosu,
27) dawny podręcznik do łaciny
(anagram: larwa),

Dyrektor działu reklamy

Ewa Żelazko, teL 94347 35 27
Dyrektor (kukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98
Dyrektor działu marfaetnpi

Prenumerata, teł. 94140 f] 14
GtosKoszaifcki-wwwglc24.pl

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

Gte Pomorza-wwwg)24^

• • •
•
_ •

28) odprawiana w kościele,
29) winny w kuchni,
31) mały bar,
32) zasadził ją dziadek w ogro
dzie,
33) wyklucza ze wspólnoty koś
cielnej,
35) odrębność, odmienność w
środowisku,
36) ... Saudyjska z Rijadem,
37) gąbka lub szmatka do my
cia naczyń.

reklama.gp24@polsk3press.pl
Głos Szczeciński-www£s24.pi

ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
teł. 9148133 00, fax 91433 48 54,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl

37

41

[i

Kołobrzeg

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

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,

Wodnik (20.01-18.02)

Urlop lubwypoczynek zbliża sięwielkimi kro
kami.Pomyśljak najlepiejsię doniego przy
gotować. Zadbajosprawyformalne.
Spędzaj więcejczasu znajbliższymi. Pracato
nie wszystko.Nie zapominajteż odrobnych
przyjemnośdach dlasiebie.

Baran (21.03-19.04)

Dla samotnychBaranówto najlepszyczas
na poznanieciekawej osoby.Znajomość
może przerodzićsię wtrwały związek.

Byk (20.04-20.05)
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HOROSKOP
Ryby (19.02-20.03)

• • •

i
•r
•

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
teł. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
teł. reklama 059 848 8101,

36

39
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TVP 213:15
Sanem chciałaby zostać pisarką
i zamieszkać na Galapagos. Obec
nie pracuje dorywczow sklepiku
ojca. Rodzice każą jejznaleźć
dobrą pracę albo wyjść za wybra
nego przez nichmężczyznę.

Uważaj na finanse.To niejest dlaCiebie naj
lepszy okresdo podejmowaniazobowiązań
czy zaciągania kredytów.Pomyśl raczejooszczędzaniu.

Bliźnięta (21.05-21.06)

To będziedobry dzieńpod względemzawo
dowym. Wszystkoza cosię weźmieszprzy
niesie znakomityefekt. Wykorzystajto maksymalnie.

Rak (22.06-22.07)

Dziś najlepszymrozwiązaniem będziedlaCie
bie lenistwo.Pomyśl odniu wolnym,długim
spacerze,poczytaj książkę.Sprawy zawo
dowe odłóżna innydzień.

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

tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89
Połskie Badania Czyteboctwa

Stargani ul. Wojska Polskiego42,73-110 Stargard,

tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
reklama teł. 91578 4728

PC

Zabójca

POLSAT 20:05
Agent FBI Jack ijego partner pró
bują pojmać płatnego zabójcęRogue'a. Tom raniprzestępcę,
ale nie udaje sięgo schwytać.
Następnego dnia on i cała rodzina
zostają zamordowani.

Pułkownik Kwiatkowski Godziny szczytuII
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Robert Gromowski, teł. 94 3473512

Prezes oddziału Pofeka Press

•
•

SERIAL

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 Swiąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

TVN 21:30
Inspektor Lee ma zbadać oko
liczności zamachu bombowego
na ambasadę USA w Hongkon
gu. Tropem w śledztwie oka
zują się powiązania pomiędzy
amerykańską i azjatycką siatką
fałszerzy pieniędzy.

Lew (23.07-22.08)

Omijaj zdaleka ludzi,którzy niewzbudzają
twojego zaufania.Lepiej trzymaćich nady
stans, bomożesz zostaćoszukany.Nietylkofinansowo.

Panna (23.08-22.09)

To dobrydzień byporozmawiać zszefem
o Twojejprzyszłości zawodowej,a możeipo
dwyżce. Ktowie,może czekaCię nawet
awans.

Waga (23.09-22.10)

To będzieudany dzień.Spotkasz ciekawych
ludzi, zktórymi spędziszmiłe popołudnie.
W pracymożesz liczyćna pobłażliwośćszefa.

Skorpion (23.10-21.11)

Wykorzystaj to,żedziś wszystkobędzie Ci
sprzyjało. Będzieszduszą towarzystwa, więc
może wartoumówić sięna wspólnywieczór
ze znajomymi.

Strzelec (22.11-21.12)

Nie odkładajwizyty ulekarza nakolejne dni.
Pomyśl, żemożesz jużmiećto zasobą,
a wtedy wrócispokój.

Koziorożec (22.12-19.01)
Spotka Ciędziś cośmiłego. Najbliżsiszykują
dla Ciebieniespodziankę. Będzie dobraza
bawaidużo śmiechu.

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP

kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Wojewoda upublicznił dane o zainteresowaniu
Funduszem DrógSamorządowych
Zbigniew Marecki
zbignew.marecki@gp24.pl

Dn10
2ZJ wniosków o dofinansowa

nie budowy i przebudowy
dróg w województwie po
morskim znalazło się na li
stach przedstawionych
w ubiegłym tygodniu przez
urząd wojewódzki.

Pomorski Urząd Wojewódzki
upublicznił pod koniec ubie
głego tygodnia listę wniosków
rekomendowanych, złożonych
przez powiaty i gminy u woje
wody pomorskiego do rządo
wego Funduszu DrógSamorzą
dowych.
Ogółem wnioski znajdujące
się na liście przewidują inwe
stycje o wartości 543 335 994
złotych. Na listach podstawo
wych znalazło się 30 wniosków
z powiatów i 127 wniosków
z gmin. Na listach rezerwo
wych umieszczono natomiast
10 wniosków powiatowych i60
gminnych.

Dzięki dofinansowaniu z programu schetynówek w powiecie słupskim udało się już
przebudować m.in. część drogi z Kobylnicy do Kępic
Nabór wniosków odbył się
w marcu i kwietniu.Teraz lista
wniosków rekomendowanych
przekazana została do Mini
sterstwa Infrastruktury, gdzie
będą weryfikowane, a następ
nie trafi do akceptacji premie
rowi. lista stanie się ostateczna
i stanowićbędzie zapewnienie
otrzymania dofinansowania

Inwestycyjne wieści
z gminy Lipnica
(imtnalĄtnku
Andrzej Gurba

and17ej.gurba@polskapress.pl

Remonty efróg oraz moderni
zacje budynków realizuje gmi
na Lipnica.
Rozpoczęły się prace przy mo
dernizacji drogi powiatowej
w Osusznicy, odskrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 212.
Wyremontowany
zostanie
także most. Przetarg na bu
dowę nowych chodników,
dwóch zatok autobusowych
oraz nowej asfaltowej na
wierzchni wygrała firmaLemar
z Niezabyszewa(prawie 711tys.
zł). Prace ma wykonać do po
łowy września br. Kilka dni
temu praceprzy moście rozpo
częła firma Moster z Nowej Wsi
Lęborskiej (przetargowa cena
to prawie 500 tys. zł). Te prace
potrwają do listopada br.
Urząd Gminy w Lipnicy
ogłosił przetarg na moderniza
cję drogi dojazdowej do grun
tów rolnych w miejscowości
Wojsk. Chodzi o remont około
półkilometrowego odcinka sta
rej asfaltowej nawierzchni
od skrzyżowania z drogą woje
wódzką do sali wiejskiej. Droga
będzie o pół metra szersza niż
obecnie (3,5 zamiast 3 metrów).

Wykonane zostaną także mi
janki. W tym miejscach droga
będzie miała szerokość 6 me
trów.Prace mają byćwykonane
do końca października br.
Gmina Lipnica ma na ten cel
dotację z budżetu wojewódz
twa w wysokości prawie 100
tys. zł.
Ogłoszony został przetarg
na modernizację dwóch bu
dynków
Urzędu
Gminy
w Lipnicy. - Zakres prac obej
muje m.in. docieplenie, wy
mianę części instalacji - mówi
Marcin Kiedrowski, kierownik
referatu inwestycji w Urzędzie
Gminy w Lipnicy. Zakłada się
też m.in. remont i moderniza
cję pomieszczeń m.in. wójta,
sekretarza, sanitariatów. Prze
targ ogłoszony został w syste
mie „zaprojektuj i wybuduj",
a więc ten sam podmiot ma
przygotować dokumentację
kosztorysową i projektową oraz
wykonać prace. Roboty mają
zostać wykonane do 11 paź
dziernika br.
Cztery oferty wpłynęły w ra
mach przetargu dotyczącego
modernizacji sali wiejskiej
w Łąkiem i zagospodarowania
terenu wokół obiektu. Najtań
sza firmy Domex z Osiek wy
nosi 914 tys. zł. Najdroższa to
kwota l min 327 tys. zł. ©®

po zaakceptowaniu przez pre
zesa Rady Ministrów. Przewi
dywany terminopublikowania
zatwierdzonej listy wniosków
rekomendowanych to koniec
sierpnia 2019r.
Jednocześnie zastępca dy
rektora Wydziału Infrastruk
tury PUW Janusz Woliński po
informował samorządowców,

że w związku z ogłoszeniem
naboru wniosków o dofinanso
wanie inwestycji rozpoczyna
jących się w roku2020, w przy
padku złożenia wniosku, któ
rego zakres rzeczowy pokrywał
się będzie z zakresem wniosku
złożonego podczasnaboru ma
rzec -kwiecień20i9, wnioski te
zostaną usunięte z listy wnio

sków rekomendowanych do
FDS 2019. Tym samym pro
jekty te będą mogły otrzymać
dofinansowanie dopiero w ro
ku 2020.
W przypadku powiatu słup
skiego na liście podstawowej
wniosków rekomendowanych
znalazły się dwa wnioski.
Pierwszy dotyczy n etapuprze
budowy drogi Ustka -Objazda,
który ma kosztować blisko 7
milionów zł, apowiatubiega się
o dofinansowanie w wysokości
3,4 miliona złotych.
Drugi wniosek dotyczy II
etapu budowy drogi Kobylnica-Kępice, który ma koszto
wać blisko 8 milionów złotych,
a oczekiwane dofinansowanie
rządowe ma wynosić ok. 4 mi
lionów złotych.
Ponadto powiat zabiega
o pieniądze na budowę drogi
powiatowej w Grąsinie w gmi
nie Słupsk. Tamprzewidywany
wydatek to1,5 miliona złotych,
a powiat zabiega o 770 tys. zł
dofinansowania. Ten wniosek
znalazł się jednak na liście re
zerwowej, więc jeszcze nie wia
domo, czydostanie dofinanso
wanie z FunduszuDróg Samo
rządowych.

- Jeśli się tonie uda,to wtedy
będziemy realizować tę inwe
stycję razem z gminą - mówi
Paweł Lisowski, starosta słup
ski. Tymczasem już pracuje
nad propozycjami do następ
nego naborudo FDS.
Podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej do kwe
stii listy rekomendacyjnej od
nieśli się także Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, prezy
dent Słupska, oraz jej zastępca
Marek Goliński. Miasto zabie
gało o to, aby wśród wniosków
rekomendowanych znalazły
się dwa. Jak się okazało, na liś
cie podstawowej jest przebu
dowa ulicy Piłsudskiego.
W tym wypadku samorząd
Słupska zabiega o 50 procent
dofinansowania. Natomiast
wniosek dotyczący ulic Zabo
rowskiej i Legionów Pol
skich ostatecznie uplasował się
na pierwszym miejscu listy re
zerwowej. - Jest więc duża
szansa, że dostaniemy dofinan
sowanie do tej inwestycji - nie
ukrywa swoich nadziei prezy
dent Słupska.
Czy tak się stanie, przeko
namy się pod koniec sierpnia.
©®

Stypendia dla zdolnych
mtuu

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

Studenci Iroku mogą otrzy
mać 500 złotych miesięczne
go stypendium.Peniądze tra
fią do studentów pierwszego
roku. Trzeba tylko spełnić kil
ka warunków, między innymi
dochodowy, oraz trzeba się
wykazać dobrymi wynikami
w nauce. Wnioski można już
składać.

To już XVIII edycja Programu
Stypendiów Pomostowych dla
studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący
z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku
akademickim 2019/2020 rozpoczną studiadzienne na I roku,
mogą uzyskać stypendia w wysokości 500złmiesięcznie.Będą
one wypłacane przez 10 miesięcy. P r o g r a m j e s t r e a l i z o w a n y
przy udzialeKrajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.

Do ubiegania się o stypendiumuprawnienisąmaturzyści,
którzy ukończyli szkołęponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy
spełniają łącznie następujące
kryteria: są obywatelami polskini lub posiadają KartęPolaka;
są dziećmi byłych pracowników
państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej,którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
o pracę w okresie co najmniej 2
lat; mieszkają na terenach wiej-

Studenci pierwszego roku pochodzący ze wsi i małych miejscowości mogą starać się
o miesięczne stypendium w wysokości 500 złotych

skich lub w miastachdo 20 tys.
mieszkańców; pochodzą z rodzin,wktórychdochódwprzeliczeniu na osobę lub dochód
osobyuczącej sięnie jest wyższy
niż 1.688 zł brutto, wyliczony
z czerwca 2019 roku; osiągnęli
na egzaminie maturalnym liczbę
punktów nieniższą niż 90.
Wniosek o stypendium należywypełnićon-linenastronie
www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa
będzie aktywnawterminie do14
sierpnia (do godz.16).
Wypełniony, wydrukowany
i podpisany wniosek wraz
z kompletem załączników na
leży złożyć w Oddziale Tereno
wym KOWR(najbliższy wzglę
dem miejsca zamieszkania)
do 23 sierpnia.Lista stypendy
stów zostanie ogłoszona przez
FEP do10 października2019 r.
Warunkiem otrzymania sty
pendium jest: w I semestrze spełnienie kryteriów określo
nych w regulaminie oraz przed
łożenie FEP do22 października
2019 r. zaświadczenia z uczelni
o podjęciu studiów; w II seme
strze - przedłożenie FEP do 12
marca 2020 r. zaświadczenia
k o zaliczeniuI semestru studiów.
3
Wnioskinależy przesyłaćdo:
2 KOWR Oddział Terenowy,
83-000 Pruszcz Gdański, ul.
Powstańców Warszawy28. ©®
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Niesamowita historia czytelniczki...

Moja waga spadła, gdy jadłam to,
gacpmam ochgjg- i to bez diety!
„Jak to cudownie czuć się PIĘKNĄ i SZCZUPŁĄ..."
„Wiecie, kto jest na tych zdjęciach? Tak, to ja! Aż ciężko uwierzyć, że tak się zmieniłam - nawet znajomi mnie nie poznali.
Faceci na ulicy się za mną oglądają. Mam 36 lat i zawsze byłam sama, nie myślałam, że to się kiedyś zmieni. Ale się myliłam!
Dzięki tej transdermalnej metodzie! Trudno uwierzyć, że zaledwie niedawno miałam monstrualną nadwagę i nikt nie zwracał
na mnie uwagi... Kto by przypuszczał, że ta metoda odchudzająca jest tak skuteczna! Teraz sama polecam ją każdemu, kto
stracił wiarę w to, że może schudnąć..." Magda S.
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mamtdj/mtetiętej
Jak każda kobieta lubię dobrze wyglądać. Uwielbiam zakupy - te wszystkie modne ciuchy, bluzki,
spódnice... Nawet nie wiecie, jak bardzo było mi przykro, kiedy nie mogłam kupić „normalnych"
ubrań. Musiałam kupować na dziale z rozmiarami dla grubasów. Słyszałam, jak koleżanki w pracy
obgadują mnie za plecami. Dziwiły się, że w ogóle mieszczę się w jakieś ubrania... Przez swoją
tuszę nie mogłam nadążyć za dziećmi: jak chodziliśmy na plac zabaw, miałam trudności ze schy
leniem się i wyjęciem syna z piaskownicy. Chodziłam do różnych specjalistów od odchudzania, ale
wszystko na nic. Nawet jak straciłam kilka kilogramów, to za chwilę wszystko wracało. Któregoś
dnia przyjaciółka powiedziała mi o nowej, w 100% naturalnej metody transdermalnej. „Wypróbuj,,
co Ci szkodzi?" -mówiła. Chociaż nie byłam do tego przekonana, rozpoczęłam tę cudowną metodę,
dzięki której... moja waga się zmniejszyła! Z każdym dniem ważyłam mniej, mimo że jadłam tak jak
dawniej. No dobra,odstawiłam czekoladę i chipsy (i tak od dawna chciałam to zrobić, ale brakowało
mi motywacji). Może to dziwne, ale wcale nie ćwiczyłam, a mimo to kilogramów było coraz mniej!
Po pierwszym tygodniu czułam, że mam więcej energii. Ale drugi tydzień to był prawdziwy prze
łom - moja waga znacznie spadła. Byłam tak szczęśliwa, że od razu pobiegłam do sklepu po nowe
ciuchy. Kupiłam spodnie mniejsze o 2 rozmiary, a to był dopiero początek...
Nadprogramowe kilogramy dosłownie wyparowały. Po niedługim czasie byłam szczupła i szczę
śliwa jak nigdy wcześniej! Z dumą poszłam do pracy w ciuchach w rozmiarze 36. Wszyscy faceci się
za mną oglądali. Te plastry odmieniły moje życie!
INiezwykte: te plastry to świetna metoda ODCHUDZAJĄCA na bazie naturalnych składników.
Zawierają m.in. glon morski Undaria pinnatifida, a także ekstrakty z morwy i azjatyckich owoców
Lycium barbarum, które mogą pomóc w zgubieniu:
•uciążliwych kilogramów
•dodatkowych centymetrów w biodrach i w talii
Koili*,
•znienawidzonych krągłości na udach, pośladkach i biodrach
•oponki (na brzuchu)
V
j
•trudnego do usunięcia cellulitu (z ud, pośladków i ramion).

NATURALNI T'RANMH RMALNfplasf ry
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TA METODA ODCHUDZANIA ZAWDZIĘCZA SWOJĄ SKU
TECZNOŚĆ wyjątkowemu kompleksowi aktywnych
składników. Glon morski może dostarczać do organizmu
jod, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjono
wania gruczołu tarczycy regulującego przemianę materii.
Owoce morwy mogą hamować lipogenezę (powstawanie
komórek tłuszczowych), dzięki czemu nadmiar tłuszczu ma
szansę przestać się odkładać w Twoim organizmie. Ekstrakt
z owoców Lycium barbarum jest źródłem lipoenzymów, które
mogą zmniejszyć apetyt i przyspieszyć metabolizm.
Wszystkie składniki transdermalnej metody odchudza
jącej mogą bezinwazyjnie przenikać do krwi, a następnie
wnikać do komórek tłuszczowych, pomagając rozbić je od
środka. W mózgu może wzrosnąć poziom leptyny - „hor
monu głodowego", który może sprawić, że apetyt słabnie,
a Ty czujesz się najedzony. A potem: Ty robisz to, co zwykle,
a Twój organizm może sam redukować tkankę tłuszczową.
Te plastry są NAJSZYBSZYM i NAJBEZPIECZNIEJSZYM pro
duktem, który może pomóc w odchudzaniu, na świecie!
Mogą dosłownie rozbijać tłuszcz i cellulit bez... żadnych
skutków ubocznych!

ZADZWOŃ TERAZ
Dowiedz się więcej o tej genialnej metodzie
redukcji nadwagi.Porozmawiaj z naszym eks
pertem i podaj swoje dane adresowe, a przy
ślemy Ci opakowanie oryginalnych plastrów
tylko za 87 zł za udział w klubie rabatowym!
W trosce o swoje zdrowie i sylwetkę
ogranicz jedzenie dużej ilości soli, cu
kru i tłuszczów.

Stmwiii!

OTO SEKRET NATURALNEJ METODY NA CHUDNIECIE J KG DZIENNIE
JAK TA METODA MOŻE POMÓC SCHUDNĄĆ?
Pytanie: Transdermalne plastry mogą pomóc zrzucić kilogramy, nawet jeśli się dużo je.Jak to możliwe?

Odpowiedź: Substancje zawarte w plastrach od tysięcy latsą wykorzystywane w medycynie naturalnej. Undaria
pinnatifida może przyspieszyć przemianę materii i ułatwić proces redukcji tkanki tłuszczowej. Owoce morwy
mogą hamować apetyt, a ekstrakt z owoców Lycium barbarum może podkręcić spalanie tkanki tłuszczowej,
co ma szansę doprowadzić do redukcji wagi. Podawane w formie plastrów, mogą pomóc powodują w spadku
masy ciała w najszybszy i najbardziej spektakularny sposób, jaki kiedykolwiek widziano!
Pytanie: Dla kogo przeznaczona jest transdermalna metoda odchudzająca?

Odpowiedź: Dla osób dorosłych, które zmagają się z nadwagą i tych, które nieregularnie się odżywiają,mają nie
prawidłową przemianę materii, są niezadowolone z wyglądu swojej sylwetki lub cierpią z powoduzanieczyszczenia
organizmu (bo warto wiedzieć,że organizm odkładazanieczyszczenia również w postaci tkanki tłuszczowej).Utrata
wagi może być szybka, trwała, bez efektu jo-jo. Bez męczących ćwiczeń i rezygnacji z ulubionego jedzenia. Macie
szansę na schudniecie w pierwszym tygodniu do 10 kg.
Pytanie: Czy zrzucone kilogramy nie wrócą?

Odpowiedź: Stosując te plastry, masz szansę nie przytyć! Tak jak wszyscy, którzy schudli dzięki metody trans
dermalnej, może Pani jeść wszystko, na co ma Pani ochotę.
Pytanie: Czy plastry są skuteczne w walce z otyłością?

Odpowiedź: Tak, mogą być skuteczne. Osoby, które ważyły nawet 150 kg, dzięki metodzie transdermalnej
zdołały wrócić do właściwej wagi, jedząc dalej to, co lubią. To proste, ponieważ plastry mogą zwiększyć

wchłanianie naturalnych substancji aktywnych oraz oczyszczać organizm z toksyn i złogów tłuszczowych,
co sprawia, że metoda może by skuteczna.
Pytanie: Czy jako stała czytelnia/ta tego czasopisma mam możliwość skorzystania z oferty, dzięki której
wypróbuję plastry odchudzające bez ryzyka?

Odpowiedź: Tak. Aby otrzymać plastry bezpośrednio do domu i swobodnie
je wypróbować, należy zadzwonić pod numer podany na dole, podając
swoje imię, nazwisko i adres.

Tytko teraz otrzymasz 70% zniżki!
DODATKOWO pierwsze 150 osób, które zadzwoni
do 11 sierpnia 2019 roku, otrzyma w prezencie
eleganckie kolczyki z kryształami Swarovskiego!
Zapewnij sobie transdermalne plastry prof. Randalla
za udział w klubie rabatowym tylko za:z9€-zj:
87 zł plus komplet kolczyków GRATIS!
tel. 32m 80 04
? 00 •• ?1:00- sc''o^ i nif-tteMa'

lotelhć
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't- ;;cOiuytfti elementami najwyższej
(.•toby 92$ i wygodnym.zapięciem. Prezentują
si|baitko wytwornie i olśniewają subtelnym
buskiem. Spraw sobie tub najbliższej Ci osobie

lak faiiLMtyczny prezent!

Wartość kompletu kolczyków:100 zł
Dla Ciebie: GRATtS!
Oystals from Swarovski, srebro 925
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Krzysztof Nałęcz
krzysztof.nalea@gp24.pl

Występ The Australian Pink
Floyd Show zakończył tego
roczną edycję Festiwalu Le
gend Rocka.
Można pokpiwać lub deprecjo
nować zespół, który powstał
tylko po to, aby kopiować inny,
i totaki, który jest jednymznajwybitniejszych w historii mu
zyki rockowej. Jednak scepty
kom mówimy: weźcie pędzel,
farby i skopiujcie obraz Leo
narda da Vinci„Mona Lisa". Ale
tak, aby mieć trudność w roz
poznaniu różnicy na pierwszy
rzut oka. W przypadku The
Australian PinkFloyd napierw
szy i drugi rzut oka, i ucha wi
dzimy i słyszymy Pink Floyd.
Jak żywych. Na scenie prezen
tuje się siedmiu muzyków,
wspomaganych przez efek
towny, trzyosobowy chórek
wokalistek, irobi wiele, aby do
równać wielkim mistrzom.
Od doboru sprzętu, idealnieod
powiadającemu temu, jaki uży

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 6.08.2019

wali członkowie Pink Floyd,
przez idealnie wypracowane
brzmienie, po elementy sceno
grafii i gry świateł. Trzeba to
jeszcze poskładać, odpowied
nio zaaranżować, co wcale nie
jest proste, a na końcuoczywiś
cie zagrać.
Sobotni występ bronił się
pod każdym względem. Zdolni
muzycy znają swój fach. Śpie
wając na zmianę, takaby każdy
utwór słynnych Pink Floyd był
maksymalnie wiarygodny. Wy
maga to zarówno kunsztu, jak
i wielu prób. Publiczność bar
dzo dobrze przyjęła i doceniła
Australijczyków (właściwie to
skład współtworzą też Amery
kanie i Anglicy).
Blisko dwugodzinny kon
cert był trafnie zapowiedziany:
„to będzie występ, w którym
wszystkie utwory są wam do
skonale znane". Setlista kon
certu składałasię z ok.20 utwo
rów będących idealną retrospekcją dorobku Pink Floyd.
„Obscuredby Clouds"to kawa
łek idealny na otwarcie show,
składającego się z dwóch
części. W pierwszej usłyszeli
śmy m.in.: „Money", „Wish
You Were Here" czy „Eclipse".
W drugiej „ShineOn You Crazy
Diamond", „Learning to Fly"

twórczość iemanacja własnych
przedsięwzięć muzycznych.
Wydaje się, że naśladowcy
Australian Pink Floyd (zespół
powstał 30 lat temu) mają
szansę zaistnieć, tak aby pub
liczność mogła usłyszeć na
żywo ponadczasową muzykę
stworzoną przez gwiazdy, które
zeszły ze sceny i już na nią nie
wrócą, a z czasem odejdą na
zawsze ze świata. Mają przysz
łość przynajmniej do mo
mentu, aż technologia hologramowa pozwoli tworzyć orygi
nalną, idealnie odwzorowaną
przeszłość. Czego nie tyle jeste
śmy bardzo blisko, ile właści
wie już pomału się dzieje.

Nowy oddech

Występ The Australian Pink Floyd Show był jednym z najefektowniejszych występów w historii
festiwalu pod względem użytych świateł i innychśrodków wizualnych
i brawurowo wykonane „Pigs"
z kultowego albumu Animals.
Świetnie wypadły też „Time"
i„RunLikeHell".
The APFS zdołaliprzemycić
coś od siebie tylko raz. Był to

Fair Play Quartet zagra w niedzielę w parku Waldorffa

(pierwsze skrzypce), Justyna
Milkiewicz (drugie skrzypce),
Agnieszka Zagroba-Klahs (al
tówka) oraz Jan Stokłosa (wio
lonczela).
Obecnie ich głównym pro
jektem jest „Jackson on
Strings", którego fragmenty za
grają w Słupsku. Podczas wy
stępu muzycy przedstawią
znane przeboje Michaela Jack
sona. Koncert rozpocznie się
o godz. 12 w niedzielę w parku
im. Waldorffa.
Wstęp na wydarzenie jest
darmowy. ©®

w którym znajdziemy między
innymi kompozycję na chór
i piłę.Na organachakompanio
wać im będzie Paul Kayser
z Luksemburga, który jest uta
lentowanym organistą iimprowizatorem.
W Ustce odbędą się jeszcze
dwa koncerty muzyki organo
wej . We wtorek w kościele Naj
świętszego Zbawiciela o godz.
19 zaprezentuje się organista
Mateusz Rzewuski, absolwent
Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w War
szawie oraz Musikhochschule
w Lubece. Rzewuski bierze

w Niemczech, przyznawane
za
wybitne
osiągnięcia
artystyczne. W 2013 roku zaini
cjował powstanie Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameral
nej wŁukowie,którego jest dy
rektorem artystycznym.
Do muzyki organowej Mate
usza Rzewuskiegozaśpiewa so
pranistka AngelikaPodwojska,
studentka Wydziału WokalnoAktorskiego w Akademii Mu
zycznej im. Stanisława Mo
niuszki w Gdańsku.
Wstęp na koncerty jest
wolny, zarówno w Słupsku, jak
i w Ustce. ©®

Kinga Siwiec
kingaiiwiec@polskapress.pl

W parku Jerzego Waldorffa
odbędzie się kolejne Garden
Party u Karola, wystąpi Fair
Play Ouartet. zespół działają
cy na pograniczu muzyki ro
zrywkowej i klasycznej.
Fair Play Quartet specjalizuje
się wykonywaniu utworów
muzyki pop na instrumentach
smyczkowych. Grupę tworzą
Paulina Mastyło-Fałkiewicz

Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Waąż trwają koncerty festi
walowe muzyki organowej
i kameralnej.
W Słupsku będzie to już ostatni
koncert w ramach 37.Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameral
nej, który odbywa się w każdy
czwartek w kościele św. Jacka
o godz 19. W tym tygodniu za
śpiewa mieszany chór Sofia
z Kijowa. Wykonają oni cie
kawy i urozmaicony program,

krótki cytat muzyczny, jako
hołd oddany australijskiej roz
rywce. A było co hołdować od „Krodyla Dundde", przez
„Man at Work",„Midnight Oil"
i KylieMinogue po AC/DC.

czynny udział w kursach mi
strzowskich, prowadzonych
m.in. przez Michaela Radulescu z Wiednia, Ludgera Loh
manna zeStuttgartu, Gerharda
Gnanna z Mainz, Guya Boveta
z Bazylei, Wolfganga Zerera
z Hamburga czyPitera van Dijka z Amsterdamu. Dużo kon
certuje wPolsce i poza jej grani
cami. Jest teżstypendystą pre
zydenta Warszawy oraz dwu
krotnym stypendystą rektora
UMFC w Warszawie. Otrzymał
także stypendiumministra na
uki oraz stypendium „Młodej
Polski" na magisterskie studia

Pink Floyd ostatnią trasę
koncertową zagrali 25 lat temu
i nigdy już nie zagrają kolejnej.
Choć Roger Waters czy Dawid
Gilmour pojawiają się na sce
nie, to jest to ich indywidualna

Poznaj tajemnicemiasta

Dzisiaj turyści imieszkańcy regionu
będą się mogliwybrać na prze
chadzki poUstce zprzewodnikiem
wstroju historycznym - Kapitanem
Haase. Zwiedzanietrwa ok.dwie
godziny. Ofertaskierowana jest
do turystówindywidualnych.
Zbiórka ogodz.10 na placu przed
kościołem przyul. Kościelnej, wstęp
wolny, (DMK)

Szlakiem legend

Najważniejsze usteckielegendy ihi
storie związanez miastempoznają
dzieci w wakacyjneśrody podczas
przechadzekz przewodnikiem.
Zwiedzanietrwa dwiegodziny.
W wycieczce mogą wziąć udział
wyłącznie dziecibędące podopieką
osoby dorosłej.Zbiórka ogodz.10
na placu przed kościołemprzy
ul. Kościelnej4. Wstęp wolny.

(DMK)

Teatr Bajlandia

W sobotę ogodz.11 w Gtobinie
będzie można zobaczyćspektakl
dla dzieci w wykonaniuTeatru
Bajlandia z Warszawy.Teatr ob
jazdowy z Warszawy wystąpi
w Gtobinie. W siedzibie Centrum
Kultury iBiblioteki Publicznej
Gminy Słupsk przedstawią oni
spektakl pt.„O smokui Królu le
niuchu". Tohistoria Króla
Hiosteriusza, który zapada
na groźną chorobę, zwaną leni

Za nami kolejna, 13. edycja Fe
stiwalu Legend Rocka. Poza
The Australian wystąpili: John
Fogerty, Forigner, Status Quo
i LosLobos. Najwięcej widzów
przyciągnął jednak koncert tro
chę „nielegendamego" Thirty
Seconds to Mars. To już drugi
po koncercie Kom sygnał, że fe
stiwal otwiera się na nowe kli
maty i nową publiczność. To
chyba dobrze, bo lista rocko
wych legend, które nie wystą
piły jeszcze w Dolinie, jest co
raz krótsza. ©@
stwem. Jegopoddani robią,co
w ichmocy, abyuratować swego
władcę. Bilety w cenie10 zł.bę
dzie można nabyć w kasieCKiBP
w Gtobinie. (kis)

Spacer zprzewodnikiem

W środęodbędzie się kolejnyspa
cer poSłupsku zprzewodnikiem.
OZamku KsiążątPomorskich, daw
nych władcachimuzealnych zbio
rach opowiadała będzieJoanna
Rutkowska z Muzeum Pomorza
Środkowego.Spotkaniechętnych
przed ratuszemjutroogodz.16.30,
wstęp wolny, (DMK)

Odlot bocianów

W galeriii scenie Ośrodka Teatral
nego Rondood piątkubędzie
można obejrzeć wystawęAn
drzeja Mozolą pt. „Odlotbocia
nów -opowieść zczasoprze
strzeni". Artysta związanyjest ze
słupskim KlubemPlastyka odpo
czątku lat70. ubiegłego wieku.
W swoichpracach wykorzystuje
różne tematy,formy itechniki pla
styczne,jednak najbardziej upo
dobał sobieszeroko pojętą sztukę
współczesną. Projektplastyczne
uzupełni poezjaBogumiły
Skomoroko iRomany Małeckiej,
a aranżacjemuzyczne wykonają
Ola Barcikowska (wokal)oraz Ka
mila Balińska (gitara).Gościnnie
wystąpi zespół Mr. Spark Band/In
Harmony zGdańska. Inauguracja
wystawy odbędziesię w piątek
ogodz.17. Wstęp na wernisaż jest
darmowy, oas)

Glos Dziennik Pomorza

Atrakcje MegaLandii
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kinga.shwiec@polskapres5.pl
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W tym tygodniu w Mega
Landii w Przewłoce czeka
na najmłodszych sporo emo
cji. Przez cały okres wakacji
szkolnych, oprócz stałych
atrakcji w cenie biletu dosta
niemy coś ekstra. Są to cy
kliczne wydarzenia, na które
wstęp jest wliczony w cenę
normalnego biletu.

Ustka

Lębork

ciągły deszcz

KOMUNIKACJA
Pokazy Szalonego Naukowca cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów
rów, sporo humoru i ogromna
ilość balonów.Pan Balonik,go
spodarz wydarzenia, postara
się, aby każdy wyszedł z włas
ną wersją balonowej pamiątki
w postaci kwiatka, zwierzątka,
karabinu czy innego wymarzo
nego kształtu. Występ rozpocz
nie sięo godz.14.15.
Sobota i niedziela w Megalandii upłyniepod znakiemek

19°

^

sperymentów naukowych.Po
kazy Szalonego Naukowca to
w te wakacje jedna z bardziej
popularnych rozrywek parku.
Sprawiają frajdę dzieciom i ro
dzicom, dostarczając masę
emocji i zaskakując ciekawos
tkami z dziedziny fizyki i che
mii. Dzieci mogą zaangażować
się w pomoc Szalonemu Nau
kowcowi. To atrakcyjny przy

kład nauki poprzez zabawę.
W związku z zainteresowa
niem, jakim cieszą się te warszaty, będzie można wziąć
w nich udział o godz. 12, a także
ogodz. 14
Przypominamy, że na wszy
stkie warszaty i zajęcia wstęp
wliczony jest w cenę biletu
do parku Megalandia, która
wynosi od15 do 26 zł. ©®

temp. w dzień

06;
Lębork: PKS 59 8621972;MZK598621451;
Bytów: PKS 59 8222238;
Człuchów: PKS 59 8342213;
Miastko: PKS 59 8572149.
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Pogotowie Wodno-Kanafizacypie994;
StrażMejska alarm986:
Ustka 598146761697696498;
Bytów 598222569

Nowy Teatr. ul.Lutosławskiego 1,tel. 59 84670
00;
Rlharmonia Sinfonia Baltica.ul. Jana PawłaII3.
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego2, tel.59 8423935;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a. tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. Braci Gierymskich1.
tel. 59 845 6441;
Emcek. al.3 Maja 22. tel.598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3.tel.

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul. Hubalczyków1, informacja te
lefoniczna 59 846 0100;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12 tel.59 81469 68;
Poradnia Zdrowia P0Z, ul. Kopernika18. tel. 59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 59 81470 09;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,59 863 52 02;
.C J

Kalla. ul. ArmiiKrajowej 15. tel.59842 8196,601
928 600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub
59 8411315, ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przy grobie,-Hades. ul.Kopernika 15.
całodobowo: tel.598429891,601663796.
Winda i baldachimprzy grobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1, (całodobo
wo). tel.59842 8495.604434441. Windaibal
dachim przy grobie.

Biuro Porad Obywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6, czynne: poniedziałek.-czwartek
w godz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne ioby
pon.-śr. godz. 8-16. czwartekgodz.10-18.
Telefon zaufania Tama-5984140 46, czynny:
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
codziennie17-22.59 84146 05.

/V^M-|TAXl|ba! \
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wtorek - Piastowska, ul.Długa 10. tel.59 857 22
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Pogotowie Gazownicze99Ł

598405838.

DYŻURY APTEK
Słupsk

Miastko
Łeba UWSUBA

ciągły deszcz i burza

IH)fiqa997;iiReymonta, tel598480645;
Pogotowie Ratunkowe999,

tel.598423839;

Słupsk: PKP 118 000; 22194 36;PKS59 84242
56; dyżurny ruchu 59 8437110;MZK59 84893

Pogoda dte Polski

Kierunek wiatru

V marznąca mgła

Słupsk:

KULTURA

Król Lewegodz.15.30;
Spider-Man: Dalekooddomugodz. 17.45,20.15;

Siła wiatru (Bft)

zachmurzenie umiarkowane

Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
wRodzinie. tel. 598480111,801120 002;

Straż Pożarna998.

Król Lew:godz. 12;
Spider-Man: Dalekood domu,godz. 17.30;
Wlcwowczqsfcóra,godz. 14.15;
I znowuzgrzeszyliśmy, dobryBoże, godz.15.45;
WdeszoowydzleńwNowymJoriai.godz.
19.45;
AnnabeUe wraca do domu,godz.21.30

Stan morza (Bft)

21
0 22IE2

NIENESKAUMA

Pogotowie Eneigetyane991;

Pogoda dla Pomorza

Nad Pomorze dociera
łagodne i wilgotne
powietrze polarno
f morskie. W ciągu dnia
zachmurzenie zmien
ne i okresami możliwe
są opady deszczu na
wschodzie po
południu burze. Na
termometrach max do
20:26 °C. Wiatr
chwilami silny z
zachodu. W nocy
pogodnie. Jutro po
południu więcej chmur
okresami możliwe są
opady deszczu. Na
termometrach max do
22:26 °C. Wiatr słaby
południowo-zachodni.

WAŻNE

Straż Gminna598485997;

Bytów

(Wtorek 6.08,2019

Pogotowie ratunkowe, tel.5983453 09.

UrządCełny-587740830;

wtorek - Apteka z Pasją, ul.Polna 2, tel.732 806
600

|
Krzysztof
Ścibor
; Biuro Calvus^

Człuchów:

Straż Mkjska986,598433217.
Nieczynne

PGGODvn

mgła

Szpital, ul.Lęborska 13. tel.59 822 85 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 59 8570900

ArmabeHe wraca dodomugodz. 20.10;
Spider-Man: daleko oddomu, 2D dubbing
godz. 10.45,2D napisy godz.21.25;
Szybcyiwkiekfi: HobbsiShawigodz. 11.30,
13.30.14.30.15.30.16.30,17.30.18.30.19.30.
20.30;
WdeszczowydzieriwNowym Jorku, godz
17.45.21.30;
Król Lnu2D dubbinggodz. 10,11.05,13.40,16.15,
17.15,18.50.2D napisy godz. 19.50,3D dubbing
godz. 12.05;
Sekretne żyde zwierzaków domowydi2,godz.
11.40.13.50;
WHcwGwaąskóiz&godz. 10.10,13.15.15.50

Kinga Siwiec

pogodnie

Bytów:

KINA
Słupsk

dla dorosłych i dzieci

Już dziś (wtorek) dzieci mogą
wziąć udział w warsztatach
z czarownicą Martą.Uczestnicy
zajęć własnoręcznie wykonają
pamiątki, które będą mogli za
brać ze sobą do domu. Ostat
nim razem były to nowiusieńkie miotły, jeszcze wcześniej
dzieci stworzyłyswoje magne
sy nalodówkę. Toświetna oka
zja, aby obudzić w najmłod
szych kreatywność. Warsztaty
rozpoczną się o godz. 12 i pot
rwają dogodź. 14.
Na środęi czwartek zaplano
wane są pokazy iluzjonistyczno-cyrkowe zPanem Bajem. To
show, które zaskoczy nie tylko
dzieci, ale też dorosłych. Po
kazy odbędą się w dwóch tu
rach. Pierwszaruszy ogodz. 13,
druga o godz. 14.
W piątek odbędzie się Balo
nowe Show. Będzie trochę cza-

13

Głos na lato

Wtorek, 6.08.2019
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Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 6.08.2019

Zakręcona na punkcie słoików:
Róbcie przetwory, są przepyszne!
Jolanta Tęcza-Ćwierz
joiantacwiefz@gk.pl

Kutinaria
Domowe przetwory to zam
knięte w słoiku smaki natury.
Do ich przygotowania zachęca
Patrycja Machałek. autorka
książki „Przetwory z pomy
słem" wydanej przez krakow
ski Znak.
Po co przetwarzać żywność.
skoro świeże owoce iwarzy
wa są dostępne cały rok?

Ponieważ to świetna zaba
wa. A sezonowe darynatury są
najbardziej wartościowe i najpyszniejsze. Wystarczy porów
nać truskawki, które zjadamy
w czerwcu z tymi listopado
wymi. Toinne owoce.

Czy sklepowe dżemy ikonfi
tury zawierają witaminy?

Różnie. Niektóre zawierają
mnóstwo dodatków chemicz
nych, konserwantów ibarwni
ków. Są i takie, które mają pro
sty, zdrowy skład. Ale najpew
niejsze są własne przetwory.
Domowe powidła mają w skła
dzie tylko śliwki, które powoli
i cierpliwie smażymy. Jeśli ro
bimy dżemy, dodajemy dwa
składniki: owoce icukier. Mo
żemy również dodać przypra
wy, które lubimy,świeże zioła.
Chodzi o satysfakcję z własne
go dzieła ite chwile, które po
święciliśmy, by zrobić coś
pysznego dla siebie i bliskich.

w całym owocu,dlatego nie
nadaje się on ani do spożycia,
ani do przetworzenia. Z takie
go owocu możemy natomiast
zrobić kompost dopodlewania
kwiatków.

Wsldepadi znajdziemy
przetwory bez cukru.Czy
domowe też wyjdą,jeśfi ich
nie posłodzimy?

Oczywiście. Powidła trady
cyjnie robimy bez dodatku
cukru. Najpopularniejsze są
ze śliwek, ale możemy je zro
bić też z borówek, moreli, ja
błek. Można zrobić też dżemy
bez cukru lub z bardzo małą
ilością - łyżka cukru na kilo
gram owoców.

Acozcukrem żelującym?

W składzie cukru żelujące
go są pektyna, substancje kon
serwujące i kwasek cytryno
wy. Nie uważam, że to wszyst
ko jest konieczne. Pektynę mo
żemy kupić za pięć złotych, to
zupełnie naturalny produkt
i na długo wystarcza. Substan
cji konserwujących nie potrze
bujemy wcale. Jeśli dobrze
zapasteryzujemy dżem, nie
musimy go dodatkowo kon
serwować. Natomiast jeśli
zapasteryzujemy go źle, to do

datkowe substancje konser
wujące, obecne w cukrze żelu
jącym, i tak nie pomogą. Za
miast kwasku cytrynowego,
który ma wzmacniać smak,
możemy dodaćsok z cytryny.

Alkohol też konserwuje.

W książce zamieszczam kil
ka przepisów na nalewki. Po
lecam też przygotowanie owo
ców w alkoholu. W rezultacie
otrzymujemy dwa produkty:
owoce nasycone syropem al
koholowym (które możemy
wykorzystać do ciast i dese
rów lub do nadziewania mięs)
i alkohol o wyraźnymsmaku
owoców. Zasada jest prosta:
używamy owoców, jakie lubi
my, i alkoholu, który nam
smakuje. Jeżeli wrzucimy np.
truskawki do whisky, może się
zadziać coś ciekawego.

Także sól jest doskonałym
konserwantem

Pomyślałam:
Marmolado
z pomarańczy,
zasługujesz na to!

Od setek lat.Pamiętamy
opowieści o Tatarach, którzy
pod siodłami przewozili obto
czone w soli mięso przez całą
Europę. Nie mieli innego spo
sobu na zakonserwowanie. My
mamy. Dlatego możemy uży
wać mniej soli. Dobrym sposo
bem na unikanie jej nadmiaru
jest przygotowanie soli zioło
wej. Jeśli dodamy do potrawy
domową sól ziołową - zamiast
zwykłej kamiennej -samej soli
użyjemy o połowę mniej.

Jak skutecznie pasteryzo
wać przetwory?

Są dwie metody pasteryza
cji: sprytnai babcina. Ta spryt
na, a więcszybsza, wygląda
tak: przy robieniu przetworów
słoiki trzymamy wpiekarniku
nagrzanym do120 stopni,
a pod ręką mamy czyste i suche
wieczka. Gdy przetwory są go
towe, wyjmujemy słoiki z pie, karnika, napełniamy je, mocno
dokręcamy wieczka iodwraca
my do góry dnem. Gdy słoiki
ostygną, są gotowe do przecho
Podaje pani również sporo
wywania. Tradycyjna,babcina
przepisów na kiszonki.
metoda pasteryzowania polega
Kiszonki robimy od 10 ty
na gotowaniu słoików. Naj
sięcy lat i nie potrzebujemy
pierw należy szeroki garnek
do tego doktoratu. Żywność
wyłożyć ręcznikiem lub ściefermentuje się sama. Wiele
reczką - to ważne, bo gotujące
osób ma obawy, zniechęcają
się słoiki mogą lekko podskaki
je na przykład niepowodze
wać w garnku i popękać. Na
nia w postaci miękkich i niestępnie wlewamy wodę: po
apetycznych ogórków. A ła
winna sięgaćmniej więcej
do połowy wysokości słoików.
two da się tego uniknąć: za
nim zaczniemy kisić lub kon
Wodę należy podgrzać. Gorące
serwować ogórki, dobrze jest
przetwory wkładamy do słoi
namoczyć je w solance.
ków, lekko dokręcamy wieczka
Szklanka soli na dwa litry
i wstawiamy słoiki do garnka.
wody. Zimną solanką zalewa Temperatura wody w garnku
powinna być zbliżona do tem
my ogórki, zostawiamy
peratury przetworów. Czas go
na noc. Sól wyciągnie z nich
wilgoć. Później solankę wyle towania to15-30 minut. Prze
wamy, ogórki płuczemy i roz twory należy wyjąć z gotującej
się wody - wtedy mocno dopoczynamy kiszenie.

Na co zwracać uwagę, kupu
jąc owoce i warzywa
na przetwory?

Dobrze jest korzystać
z owoców sezonowych. Nie
warto robić dżemu truskawko
wego w lutym.Przepłacimy,
a dżem i tak nie będzie smacz
ny. Najlepsze doprzetwarzania
są owoce mocno dojrzałe. To
moment, gdy truskawki robią
się miękkie, a brzoskwinie ma
ją pomarszczone skórki. Wte
dy zawierają najwięcej frukto
zy -naturalnego cukru.
Na moim ulubionym bazarku
pani, u której zwyklesię zao
patruję, zawsze pyta, co będę
robić z owoców. Jeżeli kupuję
je do przetwórstwa, oferuje mi
troszkę tańsze owoce, które
nie wyglądają juz tak ładnie,
ale są najlepsze na dżemy
i konfitury. Uwaga - gdy znaj
dziemy nawet małą plamkę
pleśni na jabłku czy brzoskwi
ni, nie należy jej wykrawać.
Zarodniki pleśni znajdują się

kręcić wieczka i odwrócić słoi
ki do góry dnem. Gdy ostygną,
można je przechowywać na
wet kilka lat.

W książce podaje pani po
nad setkę przepisów.Ma pa
ni swój ulubiony?

To przepis na kompot
z agrestu, który od zawsze robi
moja babcia i rozdaje słoiki
z kompotem rodzinie.Bardzo
lubię też czekośliwkę,powidła
z kakao lub gorzką czekoladą.
Przepis jest prosty, aprodukt
przepyszny. Kiedy mam zły
dzień, zjadam łyżeczkę
czekośliwki i czuję, jakbym
zgadła czekoladę, a przy tym
nie denerwuję dietetyczki.
Uwielbiam też ratafię. To sza
lona nalewka! Składają się
na nią wszystkie smaki lata.
Ratafia jest urocza, ponieważ
powstaje... z resztek. Kiedy
w czerwcu robimy dżem z tru
skawek i zostaje nam trochę
owoców, wrzucamy je do słoja.
Zasypujemy cukrem i zalewa
my alkoholem. Potem jest se
zon na czereśnie, więc je też
dodajemy. Słój przez całe lato
zbiera wszystkie smaki, które
się w nimpo kolei pojawiały.
Owoce dodajemy, dopóki jest
miejsce w słoju. Na koniec zle
wamy to dobutelek - i gotowe.
Lubię też małpie masło. Dzięki
niemu jestem ulubioną ciocią
wszystkich dzieci moich znajo
mych. To słodki dżem z bana
nów i ananasa z dodatkiem
wiórków kokosowych. Setka
przepisów znalazła się w książ
ce, ponieważ każdy z nich jest
w jakiś sposóbszczególny. Po
myślałam sobie: Marmolado
z czerwonych pomarańczy, za
sługujesz na to miejsce!

Skąd ma pani przepisy?

Patrycja Machałek od lat zbiera przepisy na przetwory. Sama je uwielbia. Jak ma zły humor, je łyżkę czekośliwkii humor jej wraca

Jestem bibliotekarką, moje
czytelniczki przynoszą mi do
mowe przetwory. Od pani Ha
liny dostaję kompot dyniowy,
na który zamieszczam prze
pis. Pani Ania robi pyszny
i zdrowy zakwas buraczany.
Ostatnio dostałam jagody
w syropie - były najpyszniejsze na świecie. Przepis
na czekośliwkę zdobyłam
od koleżanki Agaty, której
córka choruje na skazę biał
kową i nie może jeść nutelli.
Oczywiście nie wszystkie
przepisy pochodzą od moich
czytelników lub znajomych.
Od lat szukam i zbieram te
proste, z dwóch-trzech pro
duktów. Wszystkie inspiracje
i pomysły wzięły się z mojego
codziennego życia. Boja
wciąż rozmawiam o przetwo
rach! ©®
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Długi, nałóg, coś czego nie wiemy\?
Co siedziało w dowie ojca Dawidka
Paulina Padzik
paulina.padzik@gk.pl

Rozmowa
Cała Polska żyła nadzieją, że 5letniego Dawidka uda się odna
leźć żywego. Niestety,znale
ziono zwłoki. Wygląda na ta że
zabił go własny ojciec. Apotem
sam popełnił samobójstwo.
0 tę sprawę pytamy dr.Macieja
Szaszkiewicza, profilera. psy
chologa sądowegoz Krakowa.
Spodziewał się pan takiego
rezultatu poszukiwań?

Na początku myślałem, że
ojciec dał komuś to dziecko,
żeby zostało wywiezione. Ta
sprawa jest dość zaskakująca
1 tajemnicza.

Dlaczego?

Przypadki zabójstw włas
nych dzieci się zdarzają, i to
wcale nie tak rzadko. Czasem
są to samobójstwa rozszerzo
ne, kiedy dorosła osoba odbie
ra sobie życie, bonie może da
lej funkcjonować - w jej mnie
maniu - w tym złym świecie.
Dziecka - znów w jej mniema
niu - niemoże skazać na to
straszne piekło na ziemi, więc
je zabija. Ludzie, którzy popeł
niają samobójstwo rozszerzo
ne, myślą tak: ratuję moje
dziecko od życia w tych okrop
nych warunkach, a one będą
jeszcze gorsze dla niego, jeśli
mnie nie będzie. Więc zabiera
ją dzieci ze sobą na tamten
świat.

Jak akt łaski.

Bywają też takie przypadki,
w których samobójstwo roz
szerzone jest podbarwione
zemstą. Tutaj natomiast ma
my zadziwiającą rzecz. Bo ten
mężczyzna nie popełnił właś
ciwie samobójstwa rozszerzo
nego. To było najpierw zabój
stwo dziecka, asamobójstwo później. Dlaczego on nie zrobił
czegoś, co jest najprostsze?
Mógł na przykład wziąć dzie
cko na ręce irzucić się z nim
pod pociąg. Albo rozpędzo
nym autem wjechać w drzewo
- zginęliby obaj na miejscu.
Tymczasem ojciec rozdzielił te
dwie śmierci. Ile czasu upły
nęło od zabójstwa chłopca?

Samochód zatrzymał się
po raz pierwszy ogodz.
T728, późniejo1830. A Pah
wełŻ. zabił się ogodz.2052.

No właśnie, to dziwne,że
tyle czasu minęło od zabój
stwa do samobójstwa.Rzadko

Można temu było zapobiec?

też jest tak, żeby dziecko
przy samobójstwie rozszerzo
nym było zabijane tak krwa
wo.

Wie pani, czym się różni
agresja od przemocy? Agresja
to emocja, a przemoc to zacho
wanie pod wpływem agresji.
Czyli może być tak, że ktoś ży
wi skrajną agresję wobec kogoś
i chce go zabić, ale nijak tego
nie objawia. Mężczyzna, który
zabił prezydenta Gdańska, pla
nował zbrodnię kilka miesięcy
i pielęgnował w sobie tę
krzywdę, którą - jak twierdził wyrządzili mu politycy. Ale
nikt o tym nie wiedział, nawet
jego matka. Miał więc w sobie
nasiloną agresję dłuższy czas,
a przemoc uruchomił w zapla
nowanym momencie.

Chyba też nietypowe jest
że ukrył ciało - skoro chciał
się zabić, to po co tozrobił?

Nie ukrył sprytnie, raczej
dość naiwnie. Ale o tym, że ten
przypadek należy rozpatrywać
osobno jako zabójstwo chłop
ca i samobójstwotego mężczy
zny -świadczy właśnie jego
plan. On wszystko dobrze
przemyślał, działał bardzo ra
cjonalnie. Najpierw wziął dzie
cko, które później połączył te
lefonicznie z matką, a zaraz
potem je zamordował,
po czym wysłał jej SMS-a, że
nigdy więcej nie zobaczy syna.

Ale skoro planował zbrod
nię, to czemuzadał tyle cio
sów, a nie zabił chłopca,np.
podając mu truciznę?

Rzeczywiście, dziecko mia
ło wiele ran, a im więcej cio
sów, tym większe emocje tar
gają zabójcą. Ale liczba ude-r
rzeń nie musi świadczyć
o amoku. Gdyugodzi się czło
wieka w serce, to on daje jesz
cze znaki życia. Ten mężczy
zna może zadał więcej ciosów
dla pewności, że dziecko nie
żyje. Ale teraz pytanie: czy on
kochał tego chłopca? Raczej
nie zabił go z miłości ani po to,
by go uchronić przed „złem te
go świata". A to dyskwalifikuje
sprawę jako samobójstwo roz
szerzone, chroniące dziecko
przed cierpieniem. Może uwa
żał, że źródłem tego cierpienia
będzie matka dziecka?

Ojciec Dawida mógł być
chory psychicznie?

Nie. Ludzie, jak słyszą, że
ktoś zrobił coś drastycznego,
od razu zastanawiają się,
czy sprawca był chory psy
chicznie. A zwykle tak nie jest.
Nic nie wskazuje na to, żeby
był chory. Mógł mieć nato
miast zaburzenia psychopa
tyczne -wtedy rozumiałby
swój czyn, mógłby go zaplano
wać, ale nie odczuwałby wy
rzutów sumienia. Psychopaci
są wyzuci z uczuć.

Częsta gdy stanie się trage
dia, sąsiedzi potemmówią:
to normalna rodzina była.

Albo właśnie mówią, że
„on ostatnio był jakiś dziwny".
Albo się okazuje, że sąsiedzi
coraz częściej słyszeli kłótnie
tej rodziny. Kłótnie są częste
w rodzinach i nie wywołują
alarmowego niepokoju.

Jakie mo^y być motywy?

Dr Maciej Szaszkiewicz, psycholog sądowy, emerytowany
adiunkt w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Przeróżne. Mówi się o jego
zadłużeniach wynikających
z hazardu i o tym, że rozstał
się z żoną. Kobieta zgłosiła, że
się nad nią znęcał, niedawno
się wyprowadziła. Ale musieli
się porozumieć, skoro on wi
dywał dziecko i spędzał z nim
czas sam na sam. To znaczy,
że nie mieli jnienawistnych
relacji.

To mogła być zemsta albo
obawa, że żona odbierze
mu dziecko?

To drugie raczej nie, skoro
się z nią dogadywał, żeby wi
dywać się zsynem. Ale jeśli
chodzi o relacjemiędzy rodzi
cami, to nie wiem, czy kiedy
kolwiek poznamy prawdę. Bo
może jest jakiś przyczynek żo
ny w tym, żemałżeństwo się
rozpadło, i niekoniecznie bę
dzie chciała o tymmówić poli
cji albo psychologom.

Jaki na przykład?

Zdrada albo pieniądze. On
był w długach, nie miał pienię
dzy, być może ona już nie
chciała mu pożyczać. Może
czuł się też zastraszony, nie
wiemy, u kogo był zadłużony.

Dziecko by zabił za długi?

Nie, za długi i złe relacje
z żoną popełnił samobójstwo.
Ale żeby zabić dziecko w zem
ście, to musiał coś zarzucać
żonie. Coś, co wywołało
w nim straszną nienawiść
i wielkie poczucie krzywdy.
I postanowił ją ukarać, wziąć
odwet za te krzywdy. Ale to są

tylko domysły, zbyt mało jesz
cze wiemy. Bardzo trudno zro
zumieć tę sprawę.

Skoro hipotetycznie zakła
damy, że ojciec Dawidaczuł
się skrzywdzony przez swo
ją żonę, to czemunie zabił
jej, tylko własnego syna?

Mógł pozostawać pod jej
wpływem, czuć, że żona zbija
każdy jego argument, wyrzu
ca mu hazard, długi, lekko
myślność. I to go mogło przyt
łaczać. A może miał przez dłu
gi jakieś porachunki z mafią?
Ktoś mu groził, a on już nie wi
dział drogi?

Był ofiarą?

Nie wiemy. Miał nałóg,
mógł się nie umieć bronić
przed oszustwami i poddawać
dominacji. Biegli psychologo
wie, jeśli będą powołani, pew
nie to wyjaśnią.

Czyli pan by stawiał,że to
było zabójstwo?

Mieszanka, czyli samobój
stwo rozszerzone własne oraz
zabójstwo dziecka. Jeśli
sprawca o to „piekło" obwi
niał żonę, to w grę mogło
wchodzić także zabójstwo
z odwetu. Z jednej strony ja
kieś jego przygniatające psy
chicznie problemy, a z drugiej
to poczucie krzywdy, którą
mu - być może w jego mnie
maniu - wyrządziła żona.
I któryś z tych czynników
przeważył w procesie decyzyj
nym. Ale oba elementy na sie
bie oddziaływały.

Czytałam o takim przypad
ku samobójstwa rozszerzo
nego, gdy matka zabiła
dwie córki,bo bała się. że
jedna może mieć raka
ichciała je wtej sposób
uchronić od cierpienia. Czy
taka osoba jest zdrowa psy
chicznie?

To motywacja banalna i na
iwna, a że naiwnych ludzi nie
brakuje, to mogło się i tak zda
rzyć. Ale to nie choroba psy
chiczna, tylko prymitywizm
i głupota. Dr Jerzy Pobocha
opowiadał o takim przypadku:
spokojny mężczyzna któregoś
dnia, jedząc śniadanie z mat
ką, włożył jej do oczu dwie
łyżki. I zabił. Później nie bar
dzo potrafił wytłumaczyć, dla
czego to zrobił. Ludzie chorzy
psychicznie mają często takie
impulsy, które ich popychają
do różnych czynów.

To może w przypadku ojca
Dawida to był taki impuls?

Nie, bo tu niema żadnych
wskazówek o jego leczeniu,
chorobie, urojeniach. Oczy
wiście, to wszystko domysły
-nie mamy dostępu do doku
mentacji, snujemy jedynie na
suwające się hipotezy na pod
stawie doniesień medialnych.

Gdyby miał pan sprofilować
Pawła Ż.. ojca Dawida, to
od czego by pan zaczął?

Od zebrania informaq'i
o nim - kim był, co przeżywał
w ciągu życia, na co chorował,
jakie miał relacje, jak rozwiązy
wał konflikty, czy miał tenden
cje depresyjne. Najpierw
wszystko o nim, później o jego
zbrodni. Trzeba ustalićszcze
góły - gdzie znalezionoślady
krwi, jakie one były, jakim na
rzędziem zostały zadane ciosy.
Trzeba rozważyć wszystkie,
nawet najbardziej absurdalne
hipotezy. Nie można wyklu
czyć tego, że ten mężczyzna,
gdy się zatrzymał, wysiadł

z auta i się oddalił. A w tym
czasie ktoś inny zabił dziecko.
To absurdalne, ale niewyklu
czone. A może w zbrodni
uczestniczyła osoba trzecia może jechał z kimś jeszcze,
dziecko zabił wspólnik? Trzeba
dokładnie zbadać narzędzie
zbrodni pod kątem odci
sków palców. Najbardziej
prawdopodobne jest oczywiś
cie, że najpierw zabił dziecko,
a potem siebie, po trzech go
dzinach.

Według doniesieńmedial
nych, Paweł Ż..zanim rzucił
się pod pociąg,poszedł
do kościoła.

Może w tym swoimabsur
dalnym pomyśle chciał się po
jednać z Bogiem?

Pamięta pan podobne przy
padki, jak sprawa Dawida?

Tak, odwetowe zbrodnie się
zdarzają. Ale częściej zdarza
się krzywdzenie dziecka, żeby
zrobić na złość partnerowi.
Na przykład porwania,prze
trzymywanie gdzieś dziecka,
krzywdzenie go- żeby partner
albo partnerka cierpieli.

Ma pan siedmioro wnuków.
Jak pan patrzy na taką spra
wę. jako dziadek?

To straszliwa zbrodnia. Ja
kie negatywne emocje trzeba
w sobie mieć, żeby zdecydo
wać się zabićmałe, bezbronne,
ufne dziecko?Byłbym nieprze
jednany w wyroku w takiej
sprawie. Choć uważam, że na
sza jurysdykcja jest okropnie
sroga. Cokolwiek strasznego
się stanie, to minister wycho
dzi i mówi: podnosimy wyso
kość kar. W końcu jest tak, że
więzienia są tak przepełnione,
że robi się ciasno, nie ma gdzie
upychać skazanych.

To co powinno robić pań
stwo?

Stosować prewencję albo
inny system. Na przykład
w krajach skandynawskich
jest tak, że za kradzież sąd daje
karę więzienia na pięćdni
w tygodniu, a na weekend
więzień wraca do domu, żeby
podtrzymać więzi z rodziną.

Czy dowiemy się kiedykol
wiek, co kierowałoojcem
Dawida?

Jest w tej sprawie dużo rze
czy trudnych do wyjaśnienia,
ale nie jest to zbrodnia dosko
nała. Na pewno rozwikłanie
sprawy zajmie przynajmniej
rok. Motywy samobójstwa
pewnie zostaną ustalone dość
szybko, ale zabójstwa - nie
wiadomo. ©®
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Oszuści mieszkaniowi stają się coraz
sprytniejsi. Jakie są ich metody?
ofiar, żeby osiągnąć swój cel.
Można jednak uniknąć więk
szości zagrożeń, po prostu za
chowując ostrożność - i wie
dząc, na jakie sygnały ostrze
gawcze zwracać uwagę.

Przemysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Znajdujemy idealne mieszka
nie, podpisujemy ze sprzeda
jącym umowę u notariusza i...
zostajemy z niczym. Oszuści
mieszkaniowi stosują wiele
metod, żeby oszukać kupują
cych. Podpowiadamy, na co
uważać.
Oszuści mieszkaniowi grasują
w całej Polsce. Najłatwiej spot
kać ich w dużych miastach,
gdzie transakcji dokonuje się
często, a duża konkurencja
o mieszkania skłania kupują
cych do podejmowania po
chopnych decyzji.Ofiarą oszu
stów najczęściej padają osoby
niedoświadczone lub takie,
którym zależy na jak najszyb
szym zakupie. Coraz częściej
jednak metody przestępców są
na tyle sprytne, że nieraz do
piero wykwalifikowany nota
riusz jest w stanie rozpoznać
próbę oszustwa

Jak działają oszuści?

W pierwszej kolejności oszuści
znajdują atrakcyjnie położone
mieszkanie. Przestępcy wynaj
mują następnie taki lokal (zwy
kle podając fałszywe nazwi
sko), żeby uzyskać dostęp
do kluczy. Później, korzystając
z ogólnodostępnych ksiąg wie
czystych, przestępcy uzyskują
dane właściciela oraz lokalu.
Mając takie informacje, wystar
czy już tylko zlecićfałszerzowi
wykonanie podróbek dowodu
osobistego oraz aktu notarial
nego i zamieścić w serwisie
ogłoszeniowym ofertę. Gdy
znajdą się chętni, oszust udaje
się z nimi do notariusza i pod

Gotówka zamiast przelewu

Sprytni przestępcy doskonale wiedzą, jak wykorzystywać luki w prawie lub niewiedzę ofiar, żeby osiągnąć swój cel
pisuje umowę. Następnie za
biera pieniądze i znika, a na
bywca dopiero po dłuższym
czasie odkrywa, że padł ofiarą
przestępstwa.

Kilka umów jednego dnia

Inną metodą oszustów, która
pozwala im szybko się wzboga
cić, jest sprzedaż tego samego
mieszkania kilku nabywcom.
Żeby tego dokonać,przestępca
musi działać szybko - tego sa
mego dnia podpisuje kilka
umów sprzedaży z różnymi
klientami, za każdym razem
u innego notariusza.Ponieważ
zapisy w księdze wieczystej

nieruchomości nie zdąży się
jeszcze zmienić, kolejni kupu
jący nie mają pojęcia, że sprze
dawca nie jest już właścicielem.
Poszkodowani mogą znosić
sprawę organom ścigania, jed
nak walka oodzyskanie pienię
dzy zwykle trwa bardzo długo.
Jeżeli oszust dodatkowoposłu
żył się sfałszowanymi doku
mentami i dokonał wielokrot
nej sprzedaży lokalu, który
do niego nie należał, sprawa
staje się jeszcze trudniejsza.
Ten sposób oszustwa stał się
w ostatnich latach mniej popu
larny dzięki wprowadzeniu
w 2016 r. elektronicznych wpi

sów do księgi wieczystej. Wpis
o zmianie właściciela lokalu,
który kiedyś pojawiał się
w księdze dopiero po kilku
dniach, teraz dokonywany jest
znacznie szybciej, co utrudnia
oszustom życie. Nadal jednak
zdarzają się takie przypadki.
Trzecia często stosowana
nieuczciwa metodato sprzedaż
mieszkania z poważnymi wa
dami, które właściciel szybko
zamaskował. Może to być np.:
problem z grzybem i pleśnią,
pękający tynk, stara, wadliwa
instalacja elektryczna lub
wodna. Sprzedający ukrywa te
wady lokalu, zamalowując lub

zakrywając meblami,co trzeba.
Żeby zniechęcić nabywcę
do dokładnej kontroli stanu
technicznego
mieszkania,
oszust wywołuje zwykle
sztuczny pośpiech - na przy
kład informując klienta, że
musi się szybko zdecydować
albo lokal zostanie sprzedany
komuś innemu. Nabywca zaz
wyczaj dostrzega wady miesz
kania dopiero po zakupie.
Niestety, nie da się w stu
procentach
zabezpieczyć
przed działaniami oszustów.
Sprytni przestępcy doskonale
wiedzą, jak wykorzystywać
luki w prawie lub niewiedzę

Przede wszystkimprzy zakupie
mieszkania warto nieufnie
traktować podejrzanie tanie
oferty. Jeśliupatrzony lokal jest
znacznie tańszy niż podobne
mieszkania w okolicy, najpraw
dopodobniej coś jest z nim nie
tak. Wzmożoną ostrożność
trzeba też zachować w sytuacji,
gdy ze sprzedającym jest się
trudno dogadać - nie odbiera
telefonów albo co chwila zmie
nia wcześniejsze ustalenia.
Dużo trudniej będzie lai
kowi zorientować się, że prze
stępca używa sfałszowanych
dokumentów. Przestępcy czę
sto posługują się dziś tzw. do
wodami kolekcjonerskimi,
które są prawie nieodróżnialne
od prawdziwych, a można je
kupić w internecie za kilkaset
złotych. Podróbki dowodów
produkują też fałszerze. W tej
sytuacji jedynym ratunkiem
jest doświadczenie i wiedzano
tariusza. Warto więc wybierać
tylko zaufanych fachowców,
najlepiej poleconych przez ro
dzinę czy znajomych.
Warto pamiętać, że oszuści
na ogół chcą, żeby płatności
za mieszkanie dokonać go
tówką, ponieważ dzięki temu
przestępca zostawia mniej śla
dów itrudniej jest gopotem od
naleźć. Nie warto zgadzać się
na taką propozycję- zawsze le
piej jest zapłacić przelewem
albo skorzystać z depozytu no
tarialnego.

Sierpień w ogrodzie - jakie prace musimy jeszcze wykonać w tym miesiącu?
Monika Jabłońska
redakcja@regiodom.pl

W sierpniu możemy się cie
szyć kwitnącym ogrodem ije
go plonami, ale zamiast pełne
go wypoczynku czekają nas
też prace do wykonania.
W sierpniu musimy pamiętać
0 regularnym odchwaszczaniu
1 podlewaniu "rabat kwiato
wych. Ponadto usuwamy prze
kwitłe kwiatostany - kwiaty
będą lepiej kwitły. Przycinamy
też lawendę oraz rozrastające
się rośliny wodne. W sierpniu

zbieramy też nasiona roślin
do przyszłorocznegosiewu.
W sierpniu dzielimy i prze
sadzamy byliny (te, które już
przekwitły) - rośliny będą
miały odpowiednio dużo
czasu, by się ukorzenić
przed zimą. Przez cały sierpień
możemy dzielić fiołki, floksy,
smagliczki, dąbrówki, bar
winki, kosaćce, goździki bro
date. Z dzieleniem piwonii le
piej poczekaćna drugą połowę
miesiąca. Ponadto sadzimy
siewki roślin dwuletnich (takie
jak bratki, stokrotki, niezapo
minajki, malwy).

Zaczyna się także okres sa
dzenia roślin cebulowych.
W sierpniu sadzimy zimowity
i krokusy siewne, które za
kwitną jeszcze tej jesieni. Po
nadto sadzimy rośliny cebu
lowe, kwitnące wczesną
wiosną, takie jak przebiśniegi
(pierwszapołowa sierpnia) oraz
szachownice cesarskie i kostkowane (drugapołowa miesiąca).
Nie zapominajmy o przyci
naniu żywopłotów - to ostatni
miesiąc, kiedy dokonujemytej
czynności. W sierpniumożemy
też pobierać sadzonki półzdrewniałe z drzew i nasion liś

ciastych, a w sierpniu i wrześ
niu -rozmnażać iglakiprzez sa
dzonki (ukorzeniamy jedno
roczne wierzchołki pędów).
W drugiej połowiemiesiąca
możemy też rozpocząć przesa-
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dzanie drzew i krzewów igla
stych oraz wiecznie zielonych.
Warto zadbać o gałęzie obcią
żone owocami, podpierając je
tyczkami lub podwiązując
do grubszych konarów.Zabez
pieczy to gałęzie przed łama
niem się. Natomiast po zbio
rach przeprowadzamy cięcia
prześwietlające wiśni,czereśni,
wczesnych grusz, śliw.
Po zbiorach prześwietlamy
też krzewy porzeczek i agre
stów. Jeśli uprawiamy maliny,
owocujące raz w roku, wyci
namy wszystkie pędy, które
owocowały w tym roku (i usu

wamy nadmiar młodych pę
dów).
Sierpień to czas zbiorów
wielu warzyw oraz ziół. Warto
jednak posiać iposadzić rośliny,
które dadzą plony jesienią oraz
wczesną wiosną (np. sałata ma
słowa, szpinak, koper, rzod
kiew, kalarepa, jarmuż). Sier
pień w ogrodzie, pomimo że
jest miesiącem pracy, to tej naj
przyjemniejszej - możemy się
cieszyć kwitnącym ogrodem
i plonami, a jednocześnie pla
nować przyszłość -tę bliską (je
sień) i dalszą - przyszłoroczną
wiosnę.

Głos Dziennik Pomorza

Co trzeci użytkownik wieczysty
otrzymał już grunt na własność
Każdy właściciel musi otrzymać stosowne zaświadczenie
Przemysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Użytkowanie wieczyste prze
kształciło we własność już po
nad 900tys. Polaków.Rząd
szacuje, że zaświadczenie
o przekształceniu otrzymają
do końca roku wszyscy
uprawnieni.
Użytkowanie wieczyste znika
w całkiem imponującym tem
pie - wynika z informacji opub
likowanych przezMinisterstwo
Inwestycji iRozwoju. Do sądów
wieczystoksięgowych w całym
kraju wpłynęło już 905 201 za
świadczeń o przekształceniu
użytkowania wieczystego we
własność. Oznacza to, że wed
ług szacunków resortu już po
nad 36 proc. wszystkich użyt
kowników wieczystych otrzy
mało dowód, że stalisię właści
cielami ziemi, naktórej zbudo
wano ichmieszkania czy domy.
Przypomnijmy, że lstycznia
2019 r. z mocy prawa w całej
Polsce nastąpiło przekształce
nie użytkowania wieczystego
we własność. Użytkownicy
wieczyści gruntówpod budyn
kami jedno- i wielorodzinnymi
- łącznie ok. 2,5min osób- stali
się właścicielami zajmowanych
działek. Dotychczasową opła
tę za użytkowanie wieczyste
zastąpiła opłata przekształceniowa w 20 rocznych ra
tach.

Jak udrożnić rury
domowym sposobem?

Zwykła sodą oczyszczona
działa równie skutecznie co
środki, które kupujemy
w sklepach. Stosowana
regularnie świetnie poradzi
sobie z utrzymaniem rur
w czystości, dzięki czemu woda
będzie spływać bez żadnych
problemów, a żadne brzydkie
zapachy nie będą wydostawały
się z kuchennego zlewu. Należy
wsypać do rury odpływowej
sodę oczyszczoną. Ma ona
właściwości neutralizujące
brzydkie zapachy irozpuści
nagromadzony tłuszcz.
Po kilku- kilkunastu minutach
wlej do rury wrzącą wodę.
Po około10 minutach warto
wlać do rury dodatkowo
szklankę wybielacza, aby
całkowicie zabić wszelkie
bakterie, zarazki i pleśń.
Ponieważ zlew kuchenny musi
być miejscem czystym, to
warto taki zabiegstosować co
najmniej dwa razy w miesiącu.
(MMI)
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Przekształcenie użytkowania wiąże się z opłatą. Istnieje
jednak możliwość skorzystania z dużej bonifikaty

- Zmiany,które wprowadzi
liśmy w ustawie oprzekształce
niu użytkowanie wieczystego
we własność, usprawnią proces
przekształcenia.
Aktualne
tempo wydawania zaświad
czeń umożliwia potwierdzenie
przekształcenia w formie za
świadczenia dla wszystkich
uprawnionych do końca rokupowiedział wiceminister inwe
stycji i rozwoju Artur Soboń.
Z kwartału na kwartał liczba
wydawanych zaświadczeń roś
nie. Najszybszy wzrost zaobser
wowano w Krakowie, Warsza
wie, Gliwicach, Wrocławiu
i Gdańsku. Rekordzistą okazał
się Kraków, gdzie wydano jak
dotąd już 45 788 zaświadczeń.
Trzecia, najnowsza noweli
zacja ustawy oprzekształceniu
prawa użytkowania wieczy
stego w prawo własności wpro
wadza szereg zmian, które
mają
ułatwić
proces
przekształceniowy.
Jedną
z nich jest 99-procentowa boni
fikata, z której będzie mogła
skorzystać część użytkowni
ków wieczystych. Przypom
nijmy, że bonifikata przysłu
guje osobom, które zamiast
uiszczać opłatę przekształceniową w 20 rocznych ratach,
zapłacą ją w całości z góry. Jak
zaznacza resort inwestycji i roz
woju, będzieona obowiązywać
zarówno na gruntach samorzą
dowych, jak idziałkach Skarbu
Państwa.

Kredyt na remont to
wakacyjny hit. Bierzemy
go chętniej niż na wyjazd
Przenysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Kredyt na remont mieszkania
to najpopularniejszy kredyt
zaciągany w okresie wakacyj
nym - wynika z ankiety prze
prowadzonej wśród bankow
ców przez Związek Banków
Polskich.
Aż 77 proc. ankietowanych
przyznało, że ich klienci poży
czają pieniądze przede wszyst
kim naletnie praceremontowe.
Dopiero na drugim miejscu
znalazł się kredyt na wakacje ten wskazało 40 proc. bada
nych. Jak pokazują zebrane
dane, podczas ciepłych mie
sięcy często pozwalamy sobie
na więcej i chętnie sięgamy
po pomoc finansową banku. Je
steśmy też jednak mniej
ostrożni, o czym świadczy
liczba zastrzeganych latem kart
płatniczych i dowodów.
Skąd wziąć pieniądze na re
alizację wakacyjnych planów?
Aż 64 proc. ankietowanych
przez ZBP bankierów przy
znało, że Polacy chętnie wyko
rzystują w tym celu kredyt.
Choć mogłoby się wydawać, że
pożyczane latem środki finan
sowe będą przeznaczanegłów
nie na wyjazdy, dane jasno
wskazują, że zdecydowana
większość znas woli w tymcza
sie wziąć kredyt na remont
domu czy mieszkania. Nie bę
dzie to zaskoczeniem dla ni
kogo, kto mieszkał latem wbu-

dynku wielorodzinnym - to
właśnie w okresie wakacji
uciążliwe wiertłatuż nad głową
słychać najczęściej.
Jeśli chodzi o inne cele,
na które przeznaczamy waka
cyjne kredyty, to pełna lista
przedstawia się następująco
(ankietowani mogli wskazać
maksymalnie dwie odpowie
dzi): remont mieszkania - 77
proc., wakacje i wyjazdy
z dziećmi - 40 proc.,wczasy ro
dzinne - 27 proc., wydatki we
selne -15 proc., zakup lub na
prawa sprzętu AGD - 8 proc.,
inne cele-22 proc.

Podczas ciepłych
miocioru rłacłn

pozwalamy sobie
na wfęc^ i chętnie
sięgamy po pomoc
finansową banku
ZBP zapytałbankierówrównież o to, jakie kwoty Polacy
najchętniej pożyczają latem.
Choć z ankiety nie dowiemy
się, jaka jest przeciętna wyso
kość kredytu naremont miesz
kania, można w niej znaleźć
dane dotyczące kredytów
na cele wypoczynkowe. Liczby
przedstawiają się następująco:
poniżej 1000 zł - 2 proc., mię
dzy 1000 a 2000 zł -18 proc.,
między 2001 a 5000 zł - 61
proc., powyżej5001 zł -11proc.

Dowodem na otrzymanie
gruntu na własność jest dla no
wych właścicieli zaświadczenie
wydawane bezpłatnieprzez sa
morządy lokalne(gminy, staro
stwa). Zgodnie z prawem,
urzędnicy mają rok na dostar
czenie tych zaświadczeń,
chyba że dana osoba zdecyduje

się zapłacić za szybsze otrzy
manie dokumentu(w terminie
czterech miesięcy lub, w uza
sadnionych przypadkach, 30
dni). Z najnowszych danych
MliR wynika, że już ponad 36
proc. wszystkich uprawnio
nych takie zaświadczenia
otrzymało.

Jakie przerwy muszą
nastąpić na budowie?

Czy to koniec mieszkaniowej hossy?

Przerw,jakie trzeba zachowaćpo
między jedną pracą a kolejną,jest
wiele. Donajważniejszych należą
dosychanie ścian,dosychanie
mokrych tynków,osiąganie od
porności itrwałości przezstropy
oraz dosychaniewylewek ikolej
nych warstw podłóg.Na ławie
fundamentowej ściany można
murowaćp oupływieokoło 2 - 3
dni. Nazabetonowanych wień
cach- więźbę można układać
po 2tygodniach. Murowane
ściany powinny schnąćkilka mie
sięcy- w zależnościod poryroku.
Strop można rozszalowaćpo mie
siącu. Takżepo miesiącumożna
stawiać na nimścianki. Zposadz
kami na wylewkach
samopoziomujących zaleca się
powstrzymać na okres 6 tygodni.
Ścianek działowych nienależy
wznosić na poziom kondygnacji
w ciągujednego dnia,ponieważ
nie będą należycie proste. Okna
lepiej jestmontować poułożeniu
tynków wewnętrznych, a następ
nie wezwać tynkarzyna obróbki
wokół nich.
(MMI)

Maciej Mituła
redakcja@regiodom.pl

Jak wynika z danych GUS,
deweloperzy osiągnęli histo
ryczne rekordy, ale dokład
niejsza analiza wskazuje, że
okres największej aktywności
dobiega końca.
GUS podał, że w czerwcu 2019
r. działający na polskim rynku
deweloperzy oddali do użytko
wania 9646 lokali mieszkal
nych, o 0,4 proc. mniej niż
przed miesiącem, ale aż o 33,5
proc. więcej niż przed rokiem.
Pierwsze półrocze2019 r. zam
knięto liczbą 58 765 mieszkań,
co oznaczało wzrost o 22 proc.
w stosunku do analogicznego
okresu w roku ubiegłym.
Firma obido zebrała dane
w okresach 12-miesięcznych
i z obliczeń wynika, że w ciągu
ostatniego roku (a zatem
w okresie obejmującym drugą

połowę 2018 r. i pierwszą po
łowę 2019 r.) deweloperzy od
dali do użytkowania 121 686
mieszkań. To o 11,7proc. więcej
niż w analogicznym okresierok
wcześniej, a jednocześnie naj
więcej w historii. Liczbamiesz
kań oddanych do użytkowania
systematycznie rośnie już
od niemal czterech lat, co jest
pokłosiem ożywienia na rynku,
które rozpoczęło się w2013 r.
- Trzeba jednak zajrzeć głę
biej w statystyki, by zobaczyć,
co będzie się działo w kolejnych
miesiącach. Wszak oddanie
mieszkania do użytkowania to
ostatni etap. Wcześniej trzeba
je wybudować, a żeby zacząć
budowę, należy mieć na nią
pozwolenie - wskazuje Marcin
Krasoń, ekspert z firmy obido.
W pierwszym półroczu 2019
r. deweloperzy rozpoczęli bu
dowę 66,6tys. lokali. To niemal
dokładnie tyle samo, co w ana
logicznym okresie rok wcześ

niej. W tych samych okresach
liczba uzyskanych pozwoleń
na budowę spadła o ponad .5
proc. do 77,7 tys. sztuk.
Wszystko wskazuje więcna to,
że zapał deweloperów trochę
ostygł, a jeśli chodzi o staty
styczne rekordy,to będziemy je
obserwować już tylko w kate
gorii „mieszkania oddane
do użytkowania".
- Liczba rozpoczętych bu
dów przestała rosnąć już kilka
miesięcy temu. Warto jednak
zauważyć, że obserwujemy
spokojne zatrzymanie trendu

Uttba nowych
mieszkań oddanych
do użytkowania
systematycznie rośnie
w Połsce już od niema!
czterech lat

wzrostowego, a nie drastyczne
obniżki - dodajeKrasoń.
Jak wskazuje ekspert, niemal
67 tys. mieszkań, których bu
dowę rozpoczęli deweloperzy
w I poł. 2019 r., to mniej więcej
tyle, co wcałym 2014 r.i o niemal
jedną trzecią więcej niż w 2013 r.
Czyli nadal dużo.
- Nie ma się zatem co spo
dziewać spektakularnych obni
żek cen. Czynniki wpływające
na mieszkaniowy popyt(niskie
stopy procentowe, wysokie
ceny materiałów i robocizny
czy poprawiająca się sytuacja
materialna Polaków) trzymają
się mocno. Dodatkowo warto
pamiętać, jak wyglądał proces
wzrostu cen przez ostatnie lata.
Nie było to pompowanie przez
frankowe kredyty hipoteczne
na 130 proc. wartości nierucho
mości, znacznie lepiej owo zja
wisko opisuje określenie „orga
niczny wzrost cen"- podsumo
wuje Marcin Krasoń.
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Ogłoszenia drobne

Drobne
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Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie-.94 3473516

Oddział Koszalin: ul.Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516.347 3511,347 3512. fax 94 347 3513
Oddział Słupsk:ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. NowyRynek 3,71-875 Szczecin, tel. 914813361,48133 67. fax 91433 48 60

Przez internet:ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
i HANDLOWE
i MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
i NAUKA
i PRACA

Nieruchomości

GARAŻE

(ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

MIESZKANIA-SPRZEDAM

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
KOJCE dla Psów

Najniższe

APARTAMENTY na sprzedaż

Różne wymiary

w centrum Ustki. Omega, tel.
601654572,59 8414420.

730-311-252

500218503.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia:powierzchnie
biurowe, 764 mkw., Koszalin,
uL Nowowiejskiego 11,
516-012-575

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

Mff4fi932

zatrudni kierowcę HDS, kat CE.
Oferty hurtowniatecza@interia.pl
lub osobiście Szczecińska 49, Koszalin.

całych i powypadkowych, 608421479

KIEROWCĘ kat C+E, dorywczo.
Praca w okolicach Słupska,
733886630.
MALOWANIE, DOCIEPLENIA -

KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYT 50 000 zł, rata 572,

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

zaprasza do składania ofert

Motoryzacja

Szczegółowe informacje o ofercie pracy

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za

znajdują się na stronie internetowej:
https://bip.koszalin.pl/?a=25572
^

HMiillUI

U

-

PRALKI Naprawa w domu.

osoby do obsługi stołówki,tel.

603-775-878

698-090-254

BUDOWLANO-REMONTOWE

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

pracowników do budowy sieci

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

i przyłączy gazowych.

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

Wysokie wynagrodzenie,

CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356 445

Nauka

DACHY- dekarstwo 94/3412184
PŁYTKI układanie- prof.508011742.

PRACA w Niemczech dla

REMONTY + instalacje, 578719600

OPIEKUNA/ki SENIORÓW.
Atrakcyjne wynagrodzenie, teraz
BONUSY letnie, pełna organizacja
wyjazdu i pobytu. Promedica24:
505 337 777

GK

STANY surowe 94/3412184
SUCHE zabudowy 94/3412184.

WYKONAM schody betonowe, taras,

Zdrowie

balkony tel. 733-451-685
INSTALACYJNE

Poszukujemy właśnie Ciebie!
•Elektryk•Hydraulik

94/3433570,797284644

•Mechanik

KOREPETYCJE

•Lakiernik samochodowy

SPRZĄTANIE strychów, garaży

A - Z 501385552 dr Ginekolog

•Ślusarz•Spawacz
•Pracownik budowlany

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

GINEKOLOGIA
!515417467 Ginekolog farmakologia

•Stolarz•Dekarz

Rekrutacja PSS Koszalin, tel
OSOBOWE KUPIĘ

rr.i

piwnic, wywóz starych mebli

INNE SPECJALIZACJE

oraz gruzu w big bagach, 607-703-135.

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

ANGIELSKI korepetycje/ egzaminy

ALKOHOLOWE odtrucia

Koszalin kom. +48 663399444

509-306-317.

NADZÓR budowlany-kierownik
budowy,733-451-685

ŚCINKA Drzew/Niwelacja,

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

792669632

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie podano do wiadomości publicznej, na
okres 21 dni, wykazy stanowiące załączniki do Zarządzeń:

aktualne
z całej Polsk

1) Nr GG.0050.216.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 10 lipca 2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy:
2) Nr GG.0050.217.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 10 lipca 2019 r., w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia dla obecnych
dzierżawców;
3) Nr GG.0050.219.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 11 lipca 2019 r„ w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości komunalnej przeznaczonej do najmu na okres 9 lat.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pok. 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie osobiście lub
telefonicznie pod nr 94-314-22-23 wew. 207.

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL
602601166

Rolnicze

Zarząd Nieruchomości Modrzejewska 18 w Świnoujściu
OGŁASZA PRZETARG NA:

MASZYNY ROLNICZE

Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

KOMBAJN Lawerda 3850 na części,

w Świnoujściu przy ul. Modrzejewskiej 18.

1

KUPIĘ grykę teł 604250237

JW

Towarzyskie

Firma Trummer Montage&Personal

komunikaty

poszukuje pośredników do współpracy i rekrutacji prywatnych osób,
fachowców do pracy w Austrii i Niemczech, Szwajcarii i Liechtenstein.
Poszukujemy też agencji, które są otwarte na współpracę z dużymi
międzynarodowymi firmami. Jeżeli język niemiecki i kontakt z ludźmi jest waszą
mocną stroną i jesteście zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z nami.
Natychmiast skontaktujemy się z Tobą.
Trummer Montage&Personal, Kesselgasse 9d, D-09599 Freiberg
Tel. 0049 373120 210
i.koehler@trummer.eu

663-830-770
PŁODY ROLNE

Szczegółowe warunki udziału w przetargu można uzyskać po kontakcie
mailowym sekretariat@gg-nieruchomosci.pl lub pod nr. 501 022 238
8EKLAMA

bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461

Tel.609 505 642

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

osoby niepełnosprawnej, inne.

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

zatrudni Panie-pomoc kuchenną,2

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,

możliwość zdobycia uprawnień.

730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

TERAPEUTA zajęciowy, Asystent

na stanowisko:
Dyrektora Muzeum w Koszalinie

STOŁÓWKA Anna Gancarz w Unieściu

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,

OPIEKUNKI do Niemiec tel.

j N0SZAŁ**
Prezydent Miasta Koszalina

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

modus@modus-logistics.pl

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

730 809809

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

792669632

AGD RTV FOTO

SPEDYTORA międzynarodowego,

elektrycy, malarze, ocieplenia,
piaskarze, ślusarze: 730-011-300.

darmo tel 511-030-295

i Łubowo budowlane, tel. 691-979-474
REKLAMA^

HURTOWNIA budowlana Tęcza

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup

Finanse biznes

KOMINEK, opał, gałęziówka

DZIAŁKI nad jeziorem Rosnowo

rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim
zatrudni pielęgniarkę.Tel. 518-425-300,
94351-55-65, mail:
osrodek@klimczok.eu

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile i rury
stalowe tel.889009001 NIEMICA

Usługi

samochodowej Koszalin, 504 038 700.

CAŁOROCZNY ośrodek

606206077.

MATERIAŁY OPAŁOWE
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

AUTO skup wszystkie
695-640-611
całych i uszkodzonych. 59/8119150,

MATERIAŁY BUDOWLANE

MAŁE mieszkanie, 512-033-906 K-lin

ZATRUDNIĘ

Transport i montaż
©fMHflS cały KRAJ

Handlowe

SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok.

ogloszenia.gratka.pl

PRACOWNIKA do myjni

AUTA i busy kupię, 504-672-242

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup

www.konstal-garaze.pl

MIESZKANIA-KUPIĘ

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

500-090-830

791035861

Dogodne

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

KAWALERKA CENTRUM

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

PRACA na plaży, Młodzi.

ABASKUS -Auto skup
008994049

LPRODUCENT

MATRYMONIALNE
RÓŻNE
KOMUNIKATY

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY. OGRODY

• 'I
I

ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK

SŁODKA Asia Koszalin, 516-603-622
•tf.i"/.Tji
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WIOU po 40itfce.K-lin, 691-857-735,
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Oby siatkarzom nie zabrakło zacięcia
Tomasz Biliński
tomasz.bilinski@polsl(apress.pl

Rozmowa
Nie rozmanAńapriyoformie.bar
dziej będziesię liczyćgiowaocenił przed kwalifikacjami
ofimpijskimi mistrz świata
z1974r. ibyły trener reprezen
tacji Polski StarasbwGośdhiak.
Po memorialeHuberta Je
rzego V^gnera.aprzed kwaBf3<aqamioGmpQ5kfirniina
pan więcej powodów do op
tymizmu czy pesymizmu?

Mam taki zwyczaj, że oce
niam swoje sprawy po swoje
mu, fachowo, ale mało opty
mistycznie. Koledzy mi to za
rzucają, ale oceniamto na pod
stawie doświadczenia. Choć
oczywiście zarówno kadrze
siatkarzy, jak i siatkarek życzę
samych sukcesów. Widzieli
śmy, co stało się w meczu Po
lek z Serbkami.Mimo prowa
dzenia nawet sześcioma punk
tami przegrały seta i mecz. Ta
ka jest siatkówka, także
do ocen podchodzę z rezerwą.

Wkońcudoczekafiśmy
się wafredo Leona.Jego po
czątek wkadrze był taki.jakiego pan sięspodziewał?

Nadzieje były duże, wszyst
ko miało pójśćgładko. W spor
cie zespołowym to nie tak.
Weźmy na przykład reprezen
tację polskich piłkarzy.Robert
Lewandowski w Bayernie Mo
nachium grainaczej niż w ka

Hubert Zdankiewicz
redakqa@polskapress.pl

Gwizdy i wyzwiska z trybun to
w futbolu żadna nowość, do
świadczył ich chyba każdy pił
karz.któremu dane było zagrać mecz na wyjeździe. Co
ma jednak zrobić, gdy nie ak
ceptują go kibice klubu, w któ
rym występuje...
40 min euro,akolejnesw ewen
tualnych bonusach - tyle może
zarobić Barcelonana sprzedaży
Malcoma do Zenita St. Peter
sburg. Zadowolone powinny
być obiestrony, wygląda jednak
na to, że działacze kupującego
klubu zaczną (jeśli już nie za
częli) żałować swojej decyzji.
Wszystko przez kibiców.
„Dziękujemy kierownictwu
za wierność tradyq'i" - transpa
rent z takim napisem zawisł
na otaczającym boisko płocie,
podczas debiutu Malcoma
(wszedł naostatnieminuty ligo

Francuzi wygrali sparirgi
z USA.ale czyjest sens po
równywać wyniki meczów
towarzyskich?

Nie, one przede wszystkim
są dla zespołów czy praca, któ
ra jest wykonywana na trenin
gach i wypróbowana w spotka
niach, idzie w dobrym kierun
ku. Często oglądamy, ale nie
wiemy, co w tym czy tamtym
sparingu trener chciał spraw
dzić i w jakich okolicznościach
dochodzi do gry.

Podczas memoriału
brakowało mi w naszym
zespole deferminaqL
Ale to był turniej
towarzyski, w grze
o igrzyska powinna być
O awans na igrzyska Polacy zagrają od piątku do niedzieli- kolejno -z Tunezją. Francją i Słowenią
Swoją drogą z kogokolwiek tre
ner by zrezygnował itak by
śmy pytali, dlaczego on?
W memoriale wygraliśmy
z Serbią i Finlandią,przegrali
śmy z Brazylią. A propos po
rażki rywale zagrali bardzo do
brze. Mieli mocniejszą i sku
teczniejszą zagrywkę, co osła
biło naszeprzyjęcie. To z kolei
powoduje kłopoty w kolejnych
elementach. Pozostałerzeczy
są sprawą trenera i zespołu.

Jak pan odczytuje stowaMi
chała Kubiaka,który pod

Judasze i reszta - DI
Piłka nożna

o każdą piłką. Widzę to po twa
rzach, a tego zacięcia nie wi
działem podczas memoriału.
Pewnie wynikało to z tego, że
to turniej towarzyski, więc
w kwalifikacjach nie powinno
go zabraknąć. Iwe wszystkich
trzech meczach, anie tylko
przeciwko Francji. Z każdym
trzeba grać pewnym siebie, ale
z pokorą.

drze, bo ma wokół siebie in
nych zawodników. Podobnie
jest z Leonem i kadrą siatkarzy.
Oczywiście ta jest szeroka.
Przecież w innym- nie chcę
mówić, że drugim czy trzecim,
bo to wciąż pierwsza reprezen
tacja - składzie zajęła trzecie
miejsce w Lidze Narodów. Jed
nak podchodziłbym dotego
spokojnie. To są doświadczeni
zawodnicy, co zresztą podkre
ślał Vital Heynen, tłumacząc
wybór składu. Wiadomo, nie
ma w nim siatkarza wyróżnio
nego w USA - nie będę wymie
niał jego nazwiska [Bartosz
Bednorz - red.] - nie wiem cze
mu, aleto decyzja trenera.

wego meczu z Krasnodarem).
Tradycją, zdaniem tutejszych
„fanów", jest niezatrudnianie
w klubie piłkarzy oinnym kolo
rze skóry niż biały.
Na napisiesię nieskończyło,
bo w trakcie meczuBrazylijczyk
nasłuchał się również rasistow
skich okrzyków pod swoim
adresem. Zdaniem rosyjskich
mediów jest możliwy scena
riusz, w którym Malcom długo
w Rosji nie pogra, bo już w na
stępnym oknie transferowym
zmieni otoczenie. Absurdu całej
sytuacji dodaje fakt, że w Zeni
cie występowali w przeszłości
zawodnicy o ciemnym kolorze
skóry, jak Axel Witsel, Hulk czy
Salomon Rondon.
Malcom nie jest pierwszym
piłkarzem, na którego uwzięli
się kibice jego własnego klubu.
W przeszłości podobne „uprzej
mości" spotykały innych.Cza
sem zasłużenie -„Trzeba mieć
jaja, żeby zdecydować się na taki
krok" - napisała w 1989 roku je
dna z brytyjskich gazet tuż po

czas memoriału powiedział,
że jegorola wzespołe zmie
niła się. odkąddołączył
do niego Leon?

Nie słyszałem tego, zasko
czył mnie pan.Trudno stwier
dzić, jeśli nie wyjaśnił, o co mu
chodziło. Weźmy pod uwagę,
że czasem po meczu zawodni
cy mówią coś spontanicznie,
nie do końca przemyślanego.
Oby się okazało, że źle dobrał
słowa, bo gdyby było tak, jak
powiedział i oznaczałoby, że
nie jest już sobą, to nie pojmuję
tego.

Dwa mecze z Holandią itrzy
w memoriale wystarczą,że
by Leon był podstawowym
zawodnikiem?

To sprawa trenera.Nie wie
my dokładnie od kiedy, jak i ile
trenował z kadrą, jak to wyglą
dało. Poza tym debiut,a póź
niej gra przy 15 tys. kibiców
w nowej drużynie toteż prze
życie. Swoją drogą z Serbami
w końcówce zrobił robotę. Ale
przede wszystkim nie ma co
dyskutować o jednostkach, li
czy się zespół. Miał teraz czas,
by dopracować szczegóły.

Niepokoi pana forma druży
ny?

Nie o tochodzi. O formie
bym w ogóle nie rozmawiał
i mamnadzieję, że zespół też
nie będzie o niej opowiadać
w wywiadach. Dyspozycji nie
robi się na przykład na trzy
dni. To bzdura.Robi się ją
na sezon. Jak drużyna jest do
bra, to gra dobrze. Niech
w kwalifikacjach zagra,na co
ją stać. Bardziej niż forma, któ
rą i tak mają, będzieliczyć się
głowa, podejście mentalne.
Z determinacją, chęcią i walką

.których nienawidzą ich właśni kibice

Malcom nie spodziewał się
z pewnością takiego
powitania w Zenicie
tym, jak Mo Johnston,były pił
karz CelticuGlasgow, przeszedł
do GlasgowRangers.
Nie odrazu, bowmiędzyczasie pograł dwa sezony we fran
cuskim Nantes. Nie zmienia to
jednak faktu, że złamał odwie
czną tradycję, bo został pierw

szym katolikiem zatrudnionym
przez klub, z którym identyfi
kują się szkoccy protestanci.
A że Celtic toklub szkockichka
tolików, Johnston w jednej
chwili stał się w Glasgow wro
giem pubUcznym numer jeden.
Dla obustron, bo wściekliki
bice Rangers na znak protestu
palili klubowe szaliki i niszczyli
swoje sezonowe karnety.Prote
stował nawetklubowy magazy
nier, odmawiając przygotowa
nia stroju dla nowej gwiazdy na
przedsezonowe tournee. Fani
Celtiku okrzyknęlipiłkarza „Ju
daszem", spalili mu samochód
i zdemolowali mieszkanie. Jo
hnston żalił się później w jed
nym z wywiadów, że przy oka
zji skatowali mu psa. Na Ibrox
wytrzymał trzy sezony.
„Winter murzyni żydowskie
g***o" -takitransparent powitał
z koleiw Rzymie AronaWintera,
który zdecydował się w 1992 r
zamienić Ajax Amsterdam
na Lazio, którego fani słyną
w całychWłoszech zultraprawi-

cowych poglądów. Mimo tak
„ciepłego" powitania Holender
wytrzymał w Wiecznym Mieś
cie czterysezony, choćmiał po
noć odradzać transfer do Lazio
swojemu (również ciemnoskó
remu) rodakowi Clarence'owi
Seedorfowi.
Gorzej swójpobyt wRzymie
wspomina FabioIiverani. Uro
dzony w tymmieście syn Wło
cha i Somalijki swoje pięć sezo
nów Lazio nazwał „piekłem",
a opróczrasistowskich wyzwisk
wypominano, żewdzieciństwie
był kibicem Romy.
Wojnę z własnymi fanamito
czył w Mediolanie Mario
Balotelli. Zaczęło się od kon
fliktu z JoseMourinho, któremu
zarzucił niesłuszne pomijanie
go w składzie.Skończyło narzu
ceniu koszulką o ziemiępodczas
półfinału Ligi Mistrzów.Na mu
rach wokółSan Siro pojawiłysię
napisy: „Balotelli miej honor
i odejdź".Fani wyzywaligo rów
nież na meczach i treningach.
©®

Znając Heynena. toniemoż
liwe,ale sprółxqe pan wyty
pować pierwszą szóstkę
na pierwszy mecz kwalifika
cji z Tunezją?

Oj nie! Ciężkarola trenera.
Tym bardziej że szeroką i wy
równaną kadrę mamy. Choćby
kwestia atakujących. Martwili
śmy się kontują Bartka Kurka,
a DawidKonarski i Maciej
Muzaj są skuteczni.

Awansujemy na igrzyska
już teraz?

Będę wiedział, jak spojrzę
na graczy w pierwszym me
czu. Wierzę, że się zmobilizu
ją, bo stać ich na dobrą grę.
Pozostało życzyć szczęścia.

LOTTO
Poniedziałek05.08.

MULTIMULTI - GODZ.14.00
1.3,5.8,17.18,20,26.31,34,38,
45,48,53.57.58.61.67.69,77.
Plus: 57.
KASKADA
1,4,5.8.9.10,11.12,15,18,19.
23.
SUPER SZANSA
1,5,7,5,3,2,8.

Niedziela04.08.

MULTI MULTI - GODZ. 21.40
2,3,13,14,20.22,23,31,34.35,
41.44.45.50,55,56,59,63,68.
77. Plus: 23.
EKSTRA PENSJA
2.3.17.25.33+4.
MINI LOTTO
22,27.34.38.40.
KASKADA
4,6,7.9,13,14.15,17,18.21,22,
23.
EKSTRA PREMIA
7,11,16,21,22+1.
SUPERSZANSA
8,7,7,0,4,7,7.
KASKADA
1,2,4,5,6.7,8,16,19,20,21,
22.

(MC)
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Fajnie dogadujemy się
z nasza młodzieżą
Pitkanożmi
Rozmowa z Arturem
Chajeckim. szkoleniowcem
bytowskiej Bytovii II.
Czy prezes klubu Janusz
Wkzkowski miał pretensje
za spadek z czwartej ligi?

Nie. Celem było ogrywa
nie naszej młodzieży i myślę,
że został on osiągnięty, choć
na pewno wszyscy cieszyli
byśmy się z utrzymania mło
dej drużyny na
czwartoligowym szczeblu.

$

Po degradacji nadal jest
pan trenerem Bytovii IP

Tak. Wspólnie z Jackiem
Maszkowskim będziemy pro
wadzić zespół rezerw w roz
grywkach słupskiej klasy
okręgowej w sezonie
2019/2020.

Dlaczego tak się słało, że
zdobyliście tylko 27 punk
tów w trzydziestu sześciu
spotkaniach w IV lidze edy
cji 2018/2019?

Jak na tak młody zespół,
to i tak nie najgorzej. Kilka
punktów więcej i juniorski
niemal zespół by się utrzymał
w czwartej lidze.

Czego zabrakło zespołowi
do zachowania
czwartołigowego statusu?

Trochę szczęścia w niektó
rych meczach i większego
wsparcia zawodnikami,
z pierwszego zespołu. Ale
przede wszystkim doświad
czenia i u najmłodszych za
wodników umiejętności.

Bardzo słabo Bytovia II spi
sywała się na wyjazdach,
bo wygrała tylko jeden
mecz w sezonie
2018/2019. Dlaczego?

Zadecydowały dwie spra
wy. Pierwsza to brak ogrania
na naturalnych nawierzch
niach. Drugą była trema
u większości młodych piłka
rzy, którzy grali ze strachem
w oczach.

Pana drużyna była najgor
sza pod względem straco
nych bramek w IV lidze. Ich
liczba to 97. Jak pan to mo
że skomentować i podać
przyczyny tak słabej posta
wy bramkarza i defenso
rów?

Kontuzje Mateusza Kaby
i Tomasza Galikowskiego
oraz odejście z drużyny Ka
mila Oblizajka i Patryka
Domżalskiego rozbiło kom
pletnie blok defensywny.
Młodzi zawodnicy z roczni
ków 2000/2001 dopiero uczy
li się dorosłej piłki, więc po-

Artur Chajeckijest zwolennikiem
ogrywania wychowanków klubu
pełniali błędy, które bezlitoś
nie wykorzystywali przeciw
nicy. Na pewno ci defensorzy
i golkiper wyciągnęli wnioski
i będzie to widać już w kolej
nych grach mistrzowskich.
Jestem o tym przekonany.

Którzy gracze nie spełnili
pana oczekiwań?

Ambicji i zaangażowania
w pracę treningową, jak i me
cze ligowe, to nie mogę od
mówić żadnemu z moich po
dopiecznych. Zawiedli nato
miast ci, którzy opuścili ze
spół, często bez podania
przyczyn swojej decyzji.

Kogo z pana podopiecz
nych można nazwać obja
wieniem piłkarskim wios
ny?

Na wyróżnienie zasłużyli
z pewnością chłopcy z roczni
ka 2000 Kacper Chajecki i Se
bastian Jeżewski, z rocznika
2001 Przemysław Leik,
Hubert Syldatk i Krzysztof
Zblewski oraz z rocznika 2002
Bartosz Wolski i Bartosz
Hering.

Mógł pan korzystać z usług
niektórych piłkarzy z sze
rokiej kadry Izespołu
Bytovii. ale nie byłokh wi
dać w składzie. To była taka
celowa polityka klubu?

Kiedy tylko zawodnicy
pierwszego zespołu grali,
drużyna często punktowała.
W meczach ostatnich kolejek
występowaliśmy w zasadzie
już bez wzmocnień, bo nasi
zawodnicy z szerokiej kadry
Fortuny I ligi walczyli też
o utrzymanie, a po zakończe
niu sezonu otrzymali zasłu
żone urlopy, a niektórzy
z nich rozglądali się za nowy
mi klubami. Tak więc w klu
czowym momencie walki
o czwartoligowy byt zabrakło
ważnych punktów.

Od kilku lat słyszę, że młodzi gracze muszą zdoby
wać doświadczenie i ogra
nie. Co to daje. skoro itak
nie było widać wychowan
ków Bytovii w poprzednim
pierwszoligowym zesta
wieniu, a teraz brakuje ich
w drugoiigowej ekipie. Dla
czego tak się dzieje i jak
długo pan analizował taką
sytuację?

To raczej pytanie do szta
bu szkoleniowego pierwsze
go zespołu. Jest szansa, że
w drugiej lidze pograją więcej
Bartosz Ryngwelski, Łukasz
Wasiak, Maciej Błaszkowsła
czy Patryk Wolski. Myślę, że
nerwowa sytuaq'a w po
przednim sezonie w klubie
po odejściu głównego spon
sora i dramatyczna walka
do ostatniej kolejki o utrzy
manie powodowały, że trener
Adrian Stawski stawiał raczej
na sprawdzonych i doświad
czonych zawodników. Obec
nie wyróżniający się zawod
nicy zespołu rezerw są zapra
szani na wspólne treningi
z drużyną drugoligową.

Jaka jest atmosfera wśród
zawodników, którzy mają
grać na piątoligowym
szczeblu?

Mamy w zasadzie w ka
drze samych juniorów, więc
chęci do pracy są duże. Fajnie
dogadujemy się z naszą mło
dzieżą, a co z tego wyjdzie,
zobaczymy.

Od kiedy Bytovia II rozpo
częła przygotowania
do sezonu2019/2020?
Od piętnastego lipca.

Kto ubył?

Z zespołu odszedł Rafał
Zagdan. Na studia wyjeżdżają
Kacper Chajecki i Mariusz
Czapiewski. Z powodu kontu
zji nie będą grać Tomasz
Galikowski, Mateusz Kaba,
Krzysztof Kropidłowski.

Nowe twarze w zespole
to...

Dwunastu zawodników
z kadry juniora A.

Nad czym skupiać się bę
dzie praca na ostatniej pro
stej przed inauguracją rozgrywek?

Nad zgraniem młodego ze
społu podczas sparingów. Do
skonalenie taktyki i techniki.

Z kim zagracie pierwszy
mecz ligowy?

W Barcinie z Bartonem.
Moja drużyna przeciwko beniaminkowi zagra z pewnoś
cią ambitnie. ©®
Rozmawiał Krzysztof Niekrasz
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PSkanożna

Anioły ograły Spartę

Drużyny piłkarskie coraz częściej
grają mecze kontrolne przed no
wym sezonem2019/2020.
Anioły Garczegorze u siebie spot
kały się zeSpartą Sycewice. Go
spodarze pokonalisycewiczan 2:1
(1:0). Dla Aniołówbramki zdobyli
Krystian Czerwionka i Michał
Choszcz. Zsycewickiego zespołu
na listę strzelców wpisałsię
Damian Kopciński.
- Graliśmy bez zmian,bo niektó
rzy podstawowi zawodnicy wyje
chali na turniej beachsoccera
w Sosnowcu.Sprawdzian był bar
dzo pożyteczny - oznajmił Marcin
Rusakiewicz, trenerSparty.
- Moipodopieczni pokazaliswoje
dobre atutyi z tegojestem zado
wolony. Całyczas próbujęcoś
zmienić w taktyce,by trafić z nią
na rozgrywki. Wszystkojest na
dobrej drodze- ocenił Tadeusz
Wanat (junior),szkoleniowiec
Aniołów.
Sparta: Ziniewicz, Schulz, Han,
Budzyński, Michalak,gracz testo
wany, Gulbiński, Kosiński,
Terefenko, Kopciński. Skierka.
Anioły: Mayer,Smolarek,
Choszcz, Błażej Tomasiewicz,
Fudala, Staszczuk,Sidor, Formela,
Kamil Setny(testowany piłkarz ze
Słupi Kobylnica),DominikStencel,
Słumiński. Na zmiany weszli:
Czerwionka (tengracz pojawił się
na boiskujeszcze przedprzerwą),
Łukasz Łapigrowski,Trawiński,
Paweł Mielewczyk,Filip
Tomasiewicz. Następnysparing
Anioły mają zaplanowany w Rumi
z Orkanem. Sparing w sobotę(10
sierpnia) ogodz. Ti. (FEN)

Brydż

Dzisiaj będą licytować
igrać w Ustce-Lędowie

Ciekawy przebiegma rywalizacja
brydżowa w ramach XV Wakacyj
nego Grand Prix Ustki. Dzisiaj
(6.08) o godz.17 odbędą się dzie
siąte zawody z tego cyklu.Organi
zator zaprasza do Klubu Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej
w Ustce-Lędowie. (FEN)

Mika nożna

Dziewięć goliKarola

Na pęplińskim stadionie miej
scowi piłkarzeKarola rozgromili
KS Włynkówko 9:1(2:1). Zapis
bramkowy istrzelcy:1:0 Mateusz
Stańczyk (9),2:0 Dominik
Gruszka (21), 2:1Kamil Kulpa (37),
3:1Szymon Gołaszewski(51), 4:1
Daniel Ziembiński(62), 5:1Sz.
Gołaszewski (głową - 65),6:1
Piotr Górniewicz (67), 7:1 Adam
Gołąb (75),8:1Sz. Gołaszewski
(77), 9:1Patryk Lubański (79).
Karol: Marcin Petrus,Patryk
Lubański, Kostka,Karol Petrus,
Michał Lubański,Mateusz Stań
czyk, Ziembiński,Górniewicz, Go
łąb, Gołaszewski,Gruszka. Na
zmiany weszli: Cisło,Kamiński, te
stowany. KS:Misztal, Abramczuk,
Mazur, Okołotowicz,Jóźwik,
Kulpa, Bukowski,Świątek,
Burżacki.Łopuszyński, Podgórny.
Zagrali też: Nowak (bramkarz),
Kazubowski, Warwas, Krawczyk,
Radmacher, Przytarski.(FEN)
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Każde bieganie po usteckiej trasie sprawia frajdę wszystkim
uczestnikom i to bez względu na zajęte miejsce w rywalizacji

Piotr Drwal miał sporo
energii i wygrał w Ustce
Lekkoatletyka
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

W sobotę w słonecznych wa
runkach w nadmorskiej Ustce
odbyła się impreza biegowa.
Tym razem był to X Bieg LeśnoPlażowy Ustecka Dziesiątka
z Hakiem.Rywalizację przepro
wadzono na dystansie ponad
10 km z udziałem 76 osób. Nie
zanotowano niespodzianki.
W głównej roli wystąpił Piotr
Drwal (USB Ustka). Ustczanin
jako faworyt udowodnił swoją
klasę biegową i jako pierwszy
zameldował się namecie zloka
lizowanej na terenie Ośrodka
Sportu iRekreacji w Ustce. Tam
zwycięzcy zmierzono czas,
który wyniósł 37 minut i 20 se
kund. Za I miejsce 46-letni
ustecki biegacz skasował 500 zł
i dostał puchar. Na drugim
miejscu był Łukasz Wirkus
(Lęborski Klub Biegacza im.
Braci Petk) - 39.01 min(puchar
i kopertówka z kwotą 300 zł).
Trzecią pozycję wywalczył
Krzysztof Rudnik (Krępa Słup
ska) - 41.17 min (puchar i na
groda pieniężna200 zł).
Ze stawki kobiet rywalizację
wygrała również faworytka
Antonina Wirkus (MKL Szcze

cinek). Triumfatorce zmie
rzono czas 42.49 min, a po
nadto wręczono jej puchar i
500 zł. Druga była Renata
Skoczyńska (USB). Ustczanka
osiągnęła rezultat 52.28 min.
Doceniona została pucharem
i kwotą 300 zł. Jako trzecia
na metę przybiegła Małgorzata
Gołębiewska-Piotrowska (Po
znań) - 55.24 min. Poznanianka
do domu wróciła z pucharem
i bogatsza o200 zł. ©®

Antonina Wirkus nie dałaszans
rywalkom ibyła pierwsza namecie

Po minięciu metyPiotr Drwal otrzymałmedal odustczanki Barbary
Madejczyk, jednejz najlepszych polskichoszczepniczek. olimpijki

