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Zakaz wjazdu
dla turystów

Podróżnym

Identyﬁkatory upoważniające do
wjazdu na parkingi dużych osiedli
mieszkaniowych w Ustce, które
wprowadzono przed sezonem
letnim, wywołują kontrowersje.
Kierowcy, którzy zaparkują bez
tego dokumentu za szybą, muszą
liczyć się z dotkliwymi karami.
Mieszkańcy są zadowoleni, jednak
turyści wynajmujących pokoje
w blokach nie kryją swojego
oburzenia.
Strona 5

brakuje kasy

Długie kolejki i nerwy podróżnych – tak wygląda słupski dworzec
kolejowy. Najgorzej jest po godzinie
13, kiedy w krótkich odstępach
zaczynają odjeżdżać pociągi w
kierunku Gdańska, Ustki, Szczecina
i Szczecinka, a bilety na pociągi
wszystkich przewoźników można
kupić tylko w jednym okienku.

Przeprowadzki
czas zacząć
Pacjenci korzystający z poradni
rehabilitacyjnej mogą już wracać
do zdrowia w lepszych warunkach. Z ciasnych pomieszczeń
przy ul. Jana Pawła II przychodnia przeniosła się już do nowego
szpitala.
Strona 6

Legendarny pojazd, który
woził papieża podczas jego
pierwszej pielgrzymki do
Polski zawitał do Główczyc.
Mieszkańcy tej miejscowości mogli oglądać papieski
papamobile przez jeden
dzień po czy wyruszył w
dalszą trasę objazdową po
Polsce.
Strona 7
REKLAMA
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Mogli zobaczyć
papieski pojazd

Elżbieta, Oliwia, Anna i Magda Nowakowskie omal nie spóźniły się na pociąg do Ustki z
powodu bardzo długiej kolejki po bilety.

1629-1
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Wszystko przez kolejowy galimatias,
który spotęgował się, gdy swoją kasę zlikwidowała spółka Przewozy Regionalne.
Biletu na Szybką Kolej Miejską nie kupimy
w kasie spółki InterCity, choć jeden i drugi
przewoźnik to to samo PKP. IC ma dwa
okienka, choć zwykle czynne jest jedno.
IC sprzedaje też bilety samorządowych
Przewozów Regionalnych kursujących w
kierunku Szczecina, Ustki i Szczecinka. Jest
jednak ratunek, bo bilety wszystkich przewoźników prowadzi jedyna we Słupsku
agencyjna kasa, do której są największe kolejki. - To jakieś nieporozumienie,
dobrze, że przyszliśmy trochę wcześniej
i zdążymy odstać swoje w długiej kolejce
– mówi Elżbieta Nowakowska, która wraz
z córką i wnuczkami wybrała się pociągiem do Ustki. - Gdyby się nie udało kupić

REKLAMA

biletu, wróciłybyśmy do domu, bo jedna
z wnuczek ma chorobę lokomocyjną i nie
może podróżować autobusem. Zostaje
nam pociąg, na który w dodatku trudno
kupić bilet.
Bilet na pociągi do Ustki można kupić
w dwóch kasach: agencyjnej i InterCity.
Podróżni korzystający z usług SKM
mogą skorzystać tylko z kasy agencyjnej.
- Stwierdziłem, że kolejka po bilety jest taka
długa, że nie zdążę na pociąg i poszedłem
od razu na peron, godząc się zapłacić więcej
za wypisanie biletu u kierownika – stwierdził pan Adam, podróżny. - W rezultacie
do stacji docelowej dojechałem za darmo,
czekając w kolejce do konduktora, który
kilkunastu osobom przede mną wypisywał
bilety. Najadłem się jednak nerwów, bo co
by było, gdyby wsiadł kontroler?
Kolejarze tłumaczą się, że sytuacja
będzie opanowana. - Niewykluczone, że
z początkiem sierpnia problem zostanie
rozwiązany i łatwiej będzie w w Słupsku
kupić nasze bilety – zapewnia Marcin
Głuszek, zastępca dyrektora w trójmiejskiej PKP SKM.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Czy popierasz zakup minikamer rejestrujących zdarzenia przez Straż Miejską?
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Danuta Kotu³a
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45%

wydarzenia i opinie

2

NIE WIEM

G£OSOWANIE NA WWW.KURIERSLUPSKI.PL

zdaniem

Jarosław Kowalski
dziennikarz

- Zdecydowanie tak. Uważam, - Z jednej strony to zwiększy bezże bardzo poprawi to bez- pieczeństwo, a nagrany materiał
pieczeństwo na ulicach. będzie mógł zostać wykorzystany
Wandalizm, zniszczone przy postawieniu zarzutów na
przystanki, rozboje, to plaga przykład agresywnym zatrzymaw mieście. Może w końcu nym, z którymi musi użerać się
kiedy przedstawi się wan- strażnik. Z drugiej strony to trochę
dalowi nagranie, zmieni się ingerencja w naszą prywatność,
wizerunek miasta i zwiększy kiedy oko kamery śledzi nas niebezpieczeństwo na ulicach.
ustannie.

Monika Szraniacka
s³upszczanka

Zofia Józwa
s³upszczanin

- Uważam, że taki sprzęt bar- - Zdecydowanie popieram
dzo przyda się strażnikom. wszystkie działania, które służą
Nie mam nic przeciwko temu, poprawianiu bezpieczeństwa
by oko kamery uchwyciło
na naszych ulicach. Bardzo
także mnie, w końcu służy dobrze, że zebrany materiał
to poprawie bezpieczeństwa
będzie mógł zostać wykorzywszystkich mieszkańców stany do oskarżania na przymiasta. Wypada więc cieszyć
kład agresywnych pijaków. To
się z tego, że nasi strażnicy zdecydowanie poprawi nasze
mają taki sprzęt.
poczucie bezpieczeństwa.

KRESKĄ ARAKDIUSZA SZADKOWSKIEGO

KOMENTARZ

moim

Stanis³aw M³ynarczyk
s³upszczanin

Ty³em do turystów
Koniec sezonu już zbliża się wielkimi krokami, bo od połowy sierpnia tradycyjnie nad morze przyjeżdża już mniej turystów. W tym roku
kapryśna aura dodatkowo i jeszcze
bardziej przerzedziła ich szeregi.
Dlatego już wkrótce usłyszymy
narzekania, jaki kiepski był ten
sezon, jak mało pieniędzy zostawili
u nas letni goście. Tylko czy mamy
prawo narzekać? Przecież wcale
nie ułatwiamy turystom dojazdu
i pobytu. Nasi letni goście wcale
nie zapamiętają złocistego piasku
na plaży, ale koszmary związane
z zaparkowaniem swego samochodu. Nie dość, że płatne parkingi
są drogie, to zza każdego krzaczka
wyskakuje strażnik z mandatem, bo
okazuje się, że tu akurat parkować
nie wolno. Nie lepiej mają ci, którzy
zdecydowali się podróżować nad
Bałtyk koleją. Wyjąwszy atrakcje
zafundowane w cenie biletu po
drodze, na miejscu czeka ich kłopot
z dojazdem do Ustki, do której w
tym roku dociera tylko jeden pociąg
dalekobieżny. Czeka ich także kłopot z nabyciem biletu na przejazd,
bo najczęściej trzeba odstać swoje
w długiej kolejce do nielicznych
kas. Zza tych wszystkich „atrakcji”
wychyla się retoryczne pytanie: Czy
w czasach, kiedy każde miasto stara
się wręcz zgadywać życzenia gości
i przychylać im przysłowiowego
nieba, turyści wrócą do nas za rok?
Za treść reklam Wydawca nie odpowiada. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych.
W przypadku ich wykorzystania zastrzega
sobie prawo do ich skracania i redagowania.
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Władze Ustki wypowiedziały wojnę turystom
poruszającym się po
parku przy ul. Chopina
czterokoławcami. Kto
wjedzie tam mimo
zakazu, dostaje mandat.
JEDNO PYTANIE

Leszek Kuliñski

wójt gminy Kobylnica

- Gmina Kobylnica zajê³a czwart¹ lokatê w
rankingu “Rzeczpospolitej” na najlepsze gminy
wiejskie w kraju. To du¿y sukces. Jak go osi¹gn¹æ?
- Trzeba dobraæ sobie odpowiedni¹ grupê ludzi zdolnych do realizacji
zamierzonych celów. Zrozumienie pomiêdzy mieszkañcami naszej gminy,
pracownikami urzêdu i osobami sprawuj¹cymi w³adzê w imieniu mieszkañców w
konsekwencji mo¿e spowodowaæ osi¹gniêcie sukcesu.
Bardzo dobra lokata
lok gminy Kobylnica w tegorocznym zestawieniu
zestawien by³a wynikiem w³asnie takiej
pracy w zespole.
zespole Nikt nie ma fizycznego wp³ywu
na instytucje, które
któ odpowiedzialne s¹ za wyniki
konkursu. Jury konkursowe bierze
ko
pod uwagê odpowiednie wskaźniki,
po
których zsumowanie daje miejsca
kt
w zestawieniu. Czwarte miejsce
gminy Kobylnica w rankingu
„Rzeczpospolitej” to ogromne
wyró¿nienie i doecenie naszej
pracy.

KRONIKI REGIONU
 28.07.1988 r.
„Wyłaź pan z wody – wrzeszczy ratownik. - Nie
czytał pan ogłoszenia, że kąpiel zabroniona... - Ależ
panie, woda jest czysta – tłumaczy się postawny wczasowicz. – Czysta to jest za promenadą, w sklepie
– ripostuje ratownik i cieszy się z własnego dowcipu.
- Jak pan złapiesz rzęsistka, to żonie pan nie wytłumaczysz, że nabyłeś go w morzu...” - takie i inne
klimaty lipca' 88 na plaży w Ustce przybliża artykuł
„Sceny i scenki kabaretu nad morzem” na pierwszej
stronie numeru 30 „Zbliżeń – Tygodnika Pomorza”
z 28 lipca 1988 roku.

 28.07.1926 r.
Duże szkody poczynił ostatnio w Ustce wielki
północno-zachodni sztorm. Kilka łodzi zostało zerwanych z cum i z trudem udało się je uratować. Stracono
też dużą ilość drewna - pływających w portowym
basenie kłód, załodze kutra portowego pilota udało
się odzyskać jedynie niewielką ich część. Uszkodzone
zostały również budowane właśnie umocnienia na
plaży i na wejściu do portu, Wejście zostało zawężone do 20 metrów. Parowiec pasażerski "Hertha"
nie można przez to rozpocząć podróży na Bornholm
– donosi na trzeciej stronie środowego wydania dziennik Stolper Post.
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 Największą w Słupsku
budowlą o konstrukcji drewnianej jest zabytkowy Spichlerz
Richtera. Został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku, u zbiegu
dzisiejszych ul. Kopernika i Wolności.
Szachulcowa drewniana konstrukcja ścian
nośnych była wypełniona gliną zmieszaną
ze słomą oraz cegłą. Z powodu pogarszającego się stanu technicznego budynek
został rozebrany, a następnie zrekonstruowany w latach 1994 – 98 w kompleksie
Muzeum Pomorza Środkowego. Obecnie,
obok muzealnych magazynów i wystaw w
obiekcie działa herbaciarnia.

Skrócić kolejki na dworcu

REKLAMA

j.kowalski@agmedia.com.pl

woźników. Zmiany najbardziej odczuli pasażerowie SKM, którzy
najliczniej korzystają
ze słupskiego dworca.
Dla nich jedno okienko
to za mało. Spółka traci
pieniądze, bo wielu
podróżnych wsiada bez
biletu, a nie każdemu
konduktor zdąży wypisać go w pociągu. Dlatego
PKP SKM w Trójmieście
wystąpiła do zarządcy
słupskiego dworca, spółki
PKP Dworce Kolejowe z
prośbą o zgodę na ustawienie automatu biletowego. Zaproponowali
miejsce w kącie, między
kasami PKP IC a kioskiem
z prasą, po prawej stronie dworcowego hallu.
- Obecnie czekamy na
odpowiedź – informuje
Sławomir Pijet z PKP
SKM w Trójmieście. - To
nie wszystko. Dwa podmioty gospodarcze, których nazwy nie możemy
podać, są zainteresowane
sprzedażą biletów SKM na
terenie dworca w Słupsku,
ale jeszcze nie posiadają
419-0


Czwartek, 21 lipca
Zbliża się sezon. Uwaga na trujące grzyby. Co roku w regionie słupskim grzybami zatruwa się kilkadziesiąt osób. Połowa wakacji to czas,
gdy pojawiają się pierwsze skarby leśnej ściółki. Przy drogach i na
bazarach handlarze oferują kosze jagód, borówek, a także grzybów.

Piątek, 22 lipca
Tragedia na budowie. Znamy szczegóły śmierci pracownika.
41-letni budowlaniec z Główczyc nie przeżył upadku z rusztowania. Tragedia wydarzyła się kilka minut po godz. 9 rano na
ul. Krasińskiego. Podczas odnawiania elewacji kamienicy jeden
z pracowników poślizgnął się i spadł z podestu rusztowania, z
wysokości paru metrów.
Niedziela, 24 lipca.
Gwiazda hard rocka – Deep Purple zagrała w Dolinie Charlotty.
Deep Purple to jedna z największych legend muzyki rockowej.
Wystąpiła pod Słupskiem w ramach Festiwalu Legend Rocka.

Poniedziałek, 25 lipca
Prokuratura zmienia zarzut w sprawie pobicia ginekologa.
Możliwe nawet dożywocie. Tomaszowi P., mieszkańcowi gminy
Kobylnica, który 11 maja ciężko pobił znanego słupskiego ginekologa grozi teraz nawet dożywocie.

Fot. APR-SAS

Jeszcze przed wakacjami na słupskim
dworcu PKP działały
cztery okienka kasowe i
kolejki były krótsze. Kasę
Przewozów Regionalnych
zlikwidowano jednak
szukając oszczędności.
Zostały tylko okienka
InterCity i agencyjne.
Tylko w tym drugim
można kupić bilety na
pociągi wszystkich prze-

@

OD CZWARTKU DO CZWARTKU

O TYM SIĘ MÓWI...

Wybierając się w
podróż pociągiem
ze Słupska przygotujmy się na cierpliwe odstanie nawet
kilkunastu minut w
kolejce. Wszystko
przez to, że kolejowe
spółki nie mogą porozumieć się między
sobą. Nawet w tak
prostej sprawie jak
wzajemne honorowanie czy sprzedaż
biletów. Dopiero w
połowie wakacji kolejarze zorientowali się,
że uciekają im klienci
i zapowiadają zmiany
na lepsze.

Jaros³aw Kowalski
czeka na sygna³y
i opinie Czytelników.

Niemczech telefon, był również pionierem
stosowania łączności radiowej na niemieckich
statkach pocztowych

DYŻUR REPOTRERA

44

o tyle zwiększyła się liczba
 Najbardziej znanym na świecie słupszmiejsc parkingowych dla osobo- czaninem wydaje się być Heinrich von
wych aut na placu Zwycięstwa przed
Stephan, urodzony 7 stycznia 1831 roku
słupskim ratuszem. W tej liczbie są w ówczesnym Stolp in Pommern.
również koperty dla niepełnospraw- Pełnił on m.in. funkcje dyrektora
nych kierowców. Nowe miejsca
służby pocztowej Konfederacji
wytyczono w części dotąd prze- Północnoniemieckiej (1870), geneznaczonej do postoju autokarów. ralnego poczmistrza Cesarstwa Niemieckiego
Pozostawiono tu tylko jedną zatokę - (ministra poczty (1876), podsekretarza
autokarową. Kolejne trzy miejsca
stanu (1880), ministra stanu (1895). W
do postoju autokarów wytyczono 1874 był jednym z założycieli Światowej
wzdłuż ul. Jagiełły. Nowe miejsca
Unii Pocztowej, a w roku 1870 zapropomają ułatwić życie kierowcom aut
nował powszechne wprowadzenie kart
osobowych, którzy przyjechali ze
pocztowych. Jako Generalny Poczmistrz
swymi sprawami do licznych w tej - von Stephan zlecił m. in. budowę w
części miasta urzędów. Nie zmie- ówczesnych Niemczech kilkuset nowych
niły się natomiast zasady postoju: budynków pocztowych. Jeden z nich, przy
nowe miejsca znajdują się w Streﬁe dzisiejszej ul. Łukasiewicza pełni tę funkcję
Płatnego Parkowania.
do dziś. W 1877 jako pierwszy wprowadził w

TEL. 59 727 34 16

????

CZY WIESZ, ŻE...

TYDZIEŃ W LICZBACH

Kolejki do kas - tym żegnamy wyjeżdżających od nas pociągiem turystów.
pomieszczeń do tego
przeznaczonych. Starają
się o takie pomieszczenia,
negocjacje są w trakcie.
Nasz spółka złożyła też
propozycję dotyczącą
sprzedaży biletów SKM
dwóm podmiotom już
prowadzącym działal-

ność na terenie dworca w
Słupsku.
Kolejarze z SKM zapowiadają, że choć jedną z
tych możliwości poprawy
sprzedaży swych biletów
w Słupsku postarają się
uruchomić z początkiem sierpnia. Natomiast

REKLAMA
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REKLAMA
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już teraz konduktorzy
SKM nie powinni pobierać dodatkowych opat
za wypisanie biletu w
pociągu od podróżnych
ze Słupska.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
REKLAMA


Wtorek, 26 lipca.
Odnaleziono zaginione dzień wcześniej BMW. Będą je wydobywać
z wody.Strażakom udało się zlokalizować BMW, które wczoraj w
nocy wjechało do stawku przy ul. Arciszewskiego. Zatopienie auta
zgłosił w nocy mężczyzna. Twierdził, że przez nieuwagę wjechał
do wody.

Środa, 27 lipca.
Znamy program obchodów święta miasta. Święto Słupska
odbędzie się 21 sierpnia i będzie bardzo skromne. Żadnych
gwiazd, tylko występy lokalnych artystów – tak można podsumować tegoroczne święto Słupska. Impreza będzie połączona z
Jarmarkiem Gryﬁtów i odbędzie się na dziedzińcu zamku.
425-0
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Wydarzenia

Środowiskowy Dom
Samopomocy powstanie
w gminie Kępice. Będzie
to miejsce spotkań, nauki,
wspólnej zabawy dla
osób niepełnosprawnych.
O pieniądze na utworzenie ŚDS gmina Kepice starała
się w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej. Był to
jedyny wniosek w województwie pomorskim, który
bez żadnych uwag został
rekomendowany do realizacji. Po uruchomieniu ministerialnej rezerwy do gminy
Kępice traﬁ około 250 tysięcy
złotych. Pozwoli to na całkowite sﬁnasowanie adaptacji
pomieszczeń i ich wyposażenie. Gmina musi sﬁnansować jedynie przygotowanie
dokumentacji budowlanej.
- Jednostka ta powstanie
na niewykorzystywanym
dotąd w pełni piętrze Szkoły
Podstawowej w Przytocku –
mówi Magdalena Gryko, burmistrz Kępic. - Środowiskowy
Dom Samopomocy będzie
zupełnie oddzielony od
funkcjonującej na parterze
budynku Szkoły Podstawowej.
Teren przy części budynku
zagospodarowany zostanie na
potrzeby osób niepełnosprawnych, gdzie będą mogły pracować w ogrodzie czy sadzie.
REKLAMA

Fot. APR-SAS

Pomogą osobą niepełnosprawnym

ŚDS powstanie na poddaszu Szkoły
Podstawowej w Przytocku. Obie
placówki będą miały jednak samodzielne
wejścia, z różnych stron budynku.

Czy do Strzelina i Strzelinka wrócą autobusy?

Bez samochodu tam nie dojedziesz
Mieszkańcy Strzelina i
Strzelinka autobusów PKS
w swych miejscowościach
nie widzieli od ośmiu lat.
Poza gimbusem, który
dowozi dzieci i młodzież
do szkół, nie jeżdżą tędy
żadne inne autobusy.
Choć większość rodzin
dysponuje tu własnymi
samochodami – chcą przywrócenia komunikacji
autobusowej z odległym o
zaledwie kilka kilometrów
Słupskiem. - Zarówno
władze gminy, jak i
przewoźnicy są otwarci
na rozmowy – ale stawiają
warunek: połączenie nie
może przynosić strat.

Fot. J. Kowalski

Kępice zdobyły pieniądze na stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
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Jedynym śladem świadczącym o tym, że jeździły tu
autobusy jest opuszczona wiata przystankowa.

Z nowej placówki będzie stara się również o utworzespacerować się kilometr przez
sołtys. - Choć większość mieszmogło korzystać blisko czter- nie w Przytocku gimnazjum
pola, do przystanku na szosie
kańców ma własne samochody,
dzieści niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych.
Słupsk – Ustka. Tyle, że tylko
to często zdarzają się sytuacje
osób z całej gminy. - Zmiejsc - Zależy nam, by nasze dziaJerzy Mazurek, od dwóch przy ładnej pogodzie taki spacer
kiedy potrzebny jest autobus.
łania wzajemnie się uzupełoddalonych od Przytocka
kadencji sołtys Strzelinka, to przyjemność. Ale nowa droga
Dlatego we wrześniu, kiedy
będą dowożone busem przy- niały, a oferta skierowana dla
stosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych była dobrze pamięta jeszcze zatrzy- to również pomysł na poprawę wyruszę zbierać od mieszkańkomunikacji. - Można przecież ców podatki, poproszę każdą
osób niepełnosprawnych – kompleksowa - mówi Gryko. mujące się na przystanku w
mówi Maciej Chaberski, sekre- - Przez wiele lat osoby chore środku wsi autobusy PKS. Po „wyłamać” parę kursów z trasy rodzinę o konkretną deklarację,
Słupsk - Ustka tak, by nową czy są zainteresowani komunii ich rodziny były pozosta- przystanku pozostała jedynie
tarz gminy.
Utowrzenie ŚDS w wione samymi sobie, a moim tablica na słupku. - Przestały drogą dojeżdżały do Strzelinka, kacją autobusową, - i czy będą z
niej korzystać.
budynku szkoły w Przytocku
zdaniem należy się im pomoc. kursować, bo mało kto nimi potem skręcały i przez Strzelino
Mariusz Chmiel, wójt
nie jest przypadkowe. Szkoła
Funkcjonowanie nowej wtedy jeździł, ludzie poku- i Włynkówko wracały na trasę –
mówi Jerzy Mazurek. - Dla prze- gminy Słupsk podkreśla, że
posiada świetną bazę loka- placówki nie będzie obcią- powali sobie auta, byli młodsi
sprawa cały czas jest otwarta. lową, a z drugiej strony jest żało budżetu gminy. Wraz – wyjaśnia. - Teraz mieszkańcy są woźnika to wydłużenie trasy o
Najłatwiej jest namówić przenajmniej liczną szkołą w ze zgodą na utworzenie starsi, wielu to sędziwi emeryci, jakieś dwa i pół kilometra, a dla
którzy już nie mogą samodziel- wielu mieszkańców Strzelinka i woźnika do uruchomienia
gminie, obecnie uczęszcza do
Środowiskowego Domu
Strzelina – ogromne ułatwienie. połączenia jeśli będą stali klienci
niej około 70 uczniów. Gmina
Sampomocy, gmina zagwa- nie kierować autem, a wielu
nie stać na własny samochód.
W sąsiednim Strzelinie – wyjaśnia wójt. - Dlatego zwrórantowała sobie dotację na
Do lekarza nie ma jak doje- mieszkańcy od lat walczą o ciłem się do paru większych
każdego podopiecznego
632-0
korzystającego z placówki, chać. Dobrze jak sąsiad czasem powrót autobusów, zbierali ﬁrm działających w obu miejpomoże i podwiezie.
nawet podpisy pod petycją scowościach o deklaracje, czy
która pozwoli na pokrycie
Ze Strzelinka jest niecały do wójta. Nadzieją jest młoda, chcą korzystać z komunikacji
kosztów zatrudnienia prakilometr do stacji kolejowej energiczna sołtys, Małgorzata
autobusowej. Do tej pory nie
cowników i utrzymania
Strzelinko, jednak pociąg Bazyk. - Dzięki nowej dro- otrzymałem odpowiedzi. Widać
obiektu. W ŚDS pracę znajdzie
Słupsk – Ustka kursuje tą dze od szosy usteckiej do
ludziom wygodniej jest tam
minimu pięciu mieszkańców
trasą tylko rano i wczesnym
Strzelinka mogłyby również dojeżdżać indywidualnie.
gminy.
popołudniem, od września do nas zajeżdżać autobusy, to
Rentowność takiego
Aleksandra Christyniuk
ma dojść też kurs wieczorny. duże ułatwienie, na przykład połączenia jest też głównym
To za mało. Można też prze- dla mam z dziećmi – podkreśla
a.christyniuk@agmedia.com.pl
kryterium dla przewoźników. REKLAMA

704PK7A

Jesteśmy otwarci na uruchamianie nowych połączeń – mówi
Ilona Słaby z PKS Słupsk. - Jeśli
samorząd zwróci się do nas z
taką propozycją, na pewno ją
rozważymy. W każdym przypadku potrzebne jest jednak
wyliczenie kosztów. Połączenie
nie może przynosić nam strat.
Otwarci są również inni
przewoźnicy. - Nie jest problemem uruchomienie takiego
połączenia, obsługiwanego
przez mały autobus – podkreśla
Andrzej Komoś, współwłaściciel
Dana Express. - Potrzebna jest
jednak konkretna deklaracja
reprezentanta mieszkańców –
wójta lub sołtysa, że będą z niego
korzystać. Ze wskazaniem pór
dnia, tygodnia i ilości kursów.
Parę lat temu jeździliśmy w tamtym kierunku do jednej z ﬁrm.
Wobec coraz mniejszego zainteresowania musieliśmy zrezygnować z obsługi tego połaczneia.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

REKLAMA

149-3

UZDROWICIEL Z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN

REKLAMA

389-1

REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek
Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli.
Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność
uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek
ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny
poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich
rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu,
nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach
prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach.
Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrożniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach
u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria
z Krakowa zapewnia że dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych
co potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u uzdrowiciela
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc.
Przyjmujemy:

1 sierpnia – Sïupsk • 2 sierpnia – LÚbork • 3 sierpnia – Wejherowo
Zapisy i informacje od poniedziałku do
soboty w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00

784 608b847 • 784 608b979
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Turyści narzekają, strażnicy miejscy mają pełne ręce roboty

REKLAMA

1624-1

REKLAMA

673-0

Nawet sto razy dziennie
musieli w ostatnim czasie
interweniować usteccy
strażnicy miejscy wobec
osób, które nie posiadały
identyﬁkatorów upoważniających do zajmowania
miejsc parkingowych na
niektórych z miejskich
osiedli. Niewykluczone,
że podobne rozwiązania w kwestii postoju
samochodów pojawią się
w przyszłości w innych
częściach miasta.
- Od czasu wprowadzenia
identyfikatorów mamy więcej pracy – przyznaje Andrzej
Szczepaniak, komendant
Straży Miejskiej w Ustce. Wiele osób pomimo zakazu
wjazdu na teren osiedli bez
identyfikatora parkuje swój
samochód nie posiadając
wspomnianego dokumentu.
Ponadto w niektórych miejscach na osiedlach pojawiły
się znaki strefa ruchu, które
sprawiają, że strażnicy muszą
z urzędu interweniować w
przypadku przewinień kierowców. Za złamanie zakazu ruchu,
czyli wjazd samochodem na
parking bez wymaganego
identyﬁkatora grozi mandat
REKLAMA

karny w wysokości do 500
złotych i 5 punktów karnych.
Najczęściej interwenjujemy
po zgłoszeniach mieszkańców bloków, którzy wracając
z pracy zastają zajęte przez
turystów miejsca parkingowe.
Bywają momenty, w których
telefony w komendzie wprost
się urywają, a większość zgłoszeń dotyczy pojazdów bez
identyﬁkatorów.
Parkingowe identyfikatory wydawane są dla konkretnego mieszkańca i dla
konkretnego auta. - Wnosząc
o wydanie dokumentu należy
przedstawić w naszym biurze
dowód osobisty z adresem
zameldowania oraz dowód
rejestracyjny, który potwierdzi
fakt posiadania pojazdu przez
danego mieszkańca – tłumaczy
Wiesław Jakubowski, prezes
SM „Korab”. - Identyﬁkatory
wprowadziliśmy po to, by
pomóc i ułatwić mieszkańcom
życie, a nie je utrudniać.
Ze zmian nie są zadowoleni turyści, chociaż oﬁcjalnie
wczasowiczów na tym terenie
być nie powinno. - Kiedyś
poprosiliśmy o to, by zwróciły
się do nas osoby wynajmujące
w lecie kwatery letnikom w blokach naszej spółdzielni – wspo-

fot. Jakub Klimek

Nie dla każdego osiedlowe parkingi

Tylko posiadacze takich identyfikatorów mogą bezpiecznie
parkować na spółdzielczych osiedlach.
mina Jakubowski. - Oﬁcjalnie
zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób, co przy kilkutysięcznej rzeszy stałych lokatorów
stanowi niewielki odsetek.
Coraz głośniej mówi się, że
za przykładem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Korab” pójdą
i inni zarządcy nieruchomości, między innymi Usteckie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
- Rzeczywiście szukamy
najlepszej formy zabezpie-

czenia miejsc parkingowych
dla naszych mieszkańców
na osiedlach Kościelniaka,
Grunwaldzka i Bakuły –
potwierdza prezes UTBS
Edward Rokosz. - Przyglądamy
się, jak w praktyce sprawdzają
się identyﬁkatory na innych
osiedlach. W tej chwili prowadzimy inwentaryzację miejsc
do postoju na naszych terenach.

Jakub Klimek
j.klimek@agmedia.com.pl
23-2
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Zbliża się godzina zero dla słupskiego szpitala

W SKRÓCIE

Bêd¹ leczyæ w lepszych warunkach

Przeprowadzki czas zacząć

Wciąż jednak nie są
znane dokładne daty przenoszenia poszczególnych
sekcji szpitala. - Jesteśmy
przygotowani na tak
zwaną godzinę zero, kiedy
będziemy musieli przenieść do nowych obiektów
wszystkie nasze oddziały i
przetransportować pacjentów, mamy nadzieję, że
przełom sierpnia i września
będzie ostatecznym terminem – mówi Marian Rydz,
zastępca dyrektora szpitala
ds. technicznych.
Od kilku miesięcy podawane są kolejne daty przenosin słupskich oddziałów
szpitalnych z ulic Kopernika
i Obrońców Wybrzeża do
nowego obiektu przy ulicy
Hubalczyków. - Nie chcemy
już nawet mówić o konkretnym terminie relokacji
oddziałów, bo tyle były one
przesuwane, że nie chcemy
ryzykować podawania kolejnych dat – mówi Ryszard
Stus, dyrektor słupskiego
szpitala. Z informacji, które

Fot. APR-SAS

Pacjenci korzystający
z poradni rehabilitacyjnej mogą już
wracać do zdrowia w
lepszych warunkach. Z
ciasnych pomieszczeń
przy ul. Jana Pawła II
przychodnia przeniosła się już do nowego
szpitala. Wkrótce na ul.
Hubalczyków przeprowadzają się laboratoria,
a we wrześniu powinni
leczyć się tam już wszyscy pacjenci.

Krystyna Śliwko, Maria Banowska i Danuta Kurdynowicz przygotowują w nowych obiektach
szpitalną aptekę.
przekazał nam dyrektor
wynika jednak, że już
odbywa się stopniowe odbieranie techniczne poszczególnych oddziałów, a wkrótce
po tym rozpoczną się prace
związane z przeniesieniem
oddziałów.
Choć konkretny kalendarz przenosin nie jest
znany, bo wszystko zależne
jest od odbioru technicznego i testów sprzętu oraz
instalacji w nowym obiekcie, udało nam się w zarysie
ustalić kolejność w jakiej
relokowane będą oddziały.
Pierwsze zostaną przeniesione laboratoria – mikrobiologii i analityczne. W następnej kolejności ruszy szpitalny
oddział ratunkowy z izbami
przyjęć. - Przy ustalaniu
kolejności zastosowaliśmy

zasadę najpierw oddziały Mamy nadzieję, że niezabiegowe, później zacho- wielką ilość pacjentów uda
wawcze – mówi Marian
nam się przetransportoRydz. Najtrudniejszą częścią wać w ciągu maksymalnie
operacji będzie przeniesie- dwóch dni, tak by nie naranie Oddziału Intensywnej
żać ich na żadne ryzyko.
Opieki Medycznej oraz sal
Najkrócej ma trwać przeoperacyjnych. Tu przygo- noszenie oddziałów zachotowania są zaplanowane wawczych, pediatrii, derbardziej szczegółowo. - Na
matologii, czy laryngologii
pewno nie będzie tak, że – według planów przenonagle zamkniemy oddział, szenie tych oddziałów ma
na którym leżą pacjenci potrwać tylko jeden dzień.
w najcięższym stanie i
Co ważne, przeniesiony
przestaniemy wykony- zostanie tylko personel
wać operacje, by przenieść medyczny i pacjenci oraz
ich na nowe sale – mówi dokumentacja. Wszystkie
Rydz. - Kiedy poznamy sprzęty, urządzenia i meble
dokładną datę przeniesie- szpitalne w obiektach przy
nia oddziału, będziemy sta- Hubalczyków będą nowe.
rali się stopniowo zmniej- Do transportowania pacjenszać liczbę pacjentów, a
tów i sprzętu wykorzystany
nowych przyjmować już w zostanie tabor słupskiej Stacji
obiekcie przy Hubalczyków. Pogotowia Ratunkowego.

Remont potrzebny od zaraz
już wstępne projekty. Możliwe,
że pojawią się też unijne fundusze, które pozwolą na tego
rodzaju inwestycję.
Władze Ustki zapewniają,
że miasto zrobi wszystko, aby
pomóc w pozyskaniu pieniędzy.
Co ciekawe, podczas
badań stanu technicznego
urządzeń portowych okazało
się, że próbę czasu wytrzymała stalowa konstrukcja, na
której zamocowane jest całe
molo. Zdaniem specjalistów

jest wyjątkowo mocna i nie
poddała się korozji. - To było
dla nas wielkie zaskoczenie –
mówi Borodziuk. - Stalowe
elementy nie były naruszone
przez rdzę, mimo że stoją cały
czas w słonej, morskiej wodzie.
Chcemy sprawdzić skład tej
stali i zastosować go w budowie pozostałej części molo. To
naprawdę ewenement na skalę
kraju.

Hubert Bierndgarski
redakcja@agmedia.com.pl

Wyjaśnienie
W artykule z 21 lipca, „Kurier Słupski” nr 12/2011, str.
8, zatytułowanym „Haczyk na żaka” pojawił się błąd. W
ofercie Akademii Pomorskiej dostępne są cztery, a nie dwa
kierunki zamawiane. Poza ﬁzyką i ﬁzyką techniczną są
to także matematyka i ochrona środowiska. Za pomyłkę
przepraszam Akademię Pomorską i panią Katarzynę
Praszczak, która udzielała mi informacji.

Maciej Korsak

PROMOCJA

Nagrodzeni w konkursie City Taxi

Kosze z wędlinami od firmy Gzella
w konkusie dla klientów sieci taksówkarskiej City Taxi 19-666 otrzymali w lipcu:
Dorota Labuda, Grzegorz Senczkowski,
REKLAMA

Marcin Brudzikowski i Hanna Lisowska.
Konkurs jest organizowany raz w miesiącu, klienci podróżujący z tą siecią
wygrywają w nim słodycze i wędliny.
1627-0

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
REKLAMA

Falochrony w Ustce są w fatalnym stanie

Falochrony w usteckim
mie wymianę i odbudowę
porcie morskim wymagają
nabrzeży, nowe umocnienia
natychmiastowej moderni- oraz naprawę nawierzchni.
zacji i odbudowy.
Jak się jednak okazuje to
Inwestycja może koszto- nie jedyne elementy portu,
wać nawet dwieście milionów
które wymagają naprawy.
złotych. Prace powinny ruszyć - Co pięć lat dokonujemy przew ciągu najbliższych dwóch glądu technicznego falochronu
lat.
– mówi Adam Borodziuk. - Za
O złym stanie falochronu
każdym razem jest tylko
poinformował usteckich gorzej. Mogę powiedzieć, że
radnych Adam Borodziuk, obecnie zarówno wschodnia
zastępca dyrektora do
jak i zachodnia część falospraw technicznych Urzędu chronu jest w katastrofalnym
Morskiego w Słupsku, który stanie. Część konstrukcji
prosił samorządowców o dosłownie się rozpada. Jeżeli
wsparcie w pozyskaniu fun- nie zaczniemy modernizacji
duszy na tę inwestycję.
w ciągu najbliższych lat, to
Infrastruktura portowa
może dojść do ograniczeń w
w Ustce ma już ponad 100
ruchu portowym. To byłaby
lat. Poza remontem nabrzeża duża strata.
przy Aukcji Rybnej w ostatnich
Zdaniem Borodziuka falolatach nie modernizowano chrony powinny być zbudow Ustce żadnej części portu. wane na nowo. Tym bardziej,
Sytuacja ma się zmienić jesienią, że część konstrukcji na której są
kiedy ruszy przebudowa jego
posadowione ma kilkadziesiąt
wschodniej części. Inwestycja
lat i oparta jest na drewnianych
za 15 milionów złotych obej- podporach. Urząd Morski ma

- Nie ma potrzeby ściągania do pomocy karetek z
innych miast – mówi Rydz.
Dyrektor pogotowia Mariusz
Żukowski potwierdza gotowość transportowania
pacjentów z poszczególnych
oddziałów. - Nie musimy się
nawet specjalnie przygotowywać, bo na co dzień
mamy do czynienia z przewożeniem pacjentów w różnym stanie – mówi dyrektor
Żukowski. - Oczywiście tu
sytuacja będzie nieco inna,
bo transportować będziemy
pacjentów z oddziałów intensywnej opieki, więc poza
ratownikiem i pielęgniarką
w karetce znajdzie się także
lekarz czuwający nad bezpieczeństwem przewożonych
osób – dodaje. Słupskie pogotowie do transportu pacjentów wyśle karetki z wysokospecjalistycznym sprzętem,
które jednak znajdują się
poza systemem ambulansów. - Ta operacja w żaden
sposób nie zakłóci normalnej
pracy pogotowia ratunkowego – zapewnia Żukowski.
Podobnie jak pacjenci i
lekarze, pracownicy Stacji
Pogotowia Ratunkowego
czekają na pojawienie się
konkretnych dat w harmonogramie przenoszenia
szpitala. - Otrzymaliśmy już
jeden, ale w związku z opóźnieniami w odbiorze szpitala,
zdezaktualizował się, więc
czekamy na kolejny – mówi
Mariusz Żukowski.

Punkty opieki zdrowotnej w Budowie, Borzêcinie i Dêbnicy Kaszubskiej bêd¹
nowocześniejsze. W³aśnie koñczy siê ich remont, który rozpocz¹³ siê w marcu.
Obecnie og³oszone s¹ jeszcze dwa przetargi na zakup doposa¿enia medycznego
i remont elewacji budynków. - Remonty, w ramach których ośrodki zdrowia,
dostosowujemy m.in. do potrzeb niepe³nosprawnych, realizujemy z pieniêdzy
pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Joanna
Krajewska, podinspektor do spraw zamówieñ publicznych i rozliczania projektów.
Pierwsza czêśæ remontu ma zostaæ zakoñczona przed koñcem sierpnia.

548-1
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Właściciele smażalni bronią turystów na rowerach

Biznes ważniejszy od zieleni
Narasta konﬂikt
pomiędzy usteckimi
gastronomikami a
władzami miasta i służbami porządkowymi.
Gastronomicy mają do
nich żal za zamknięcie
parku Chopina dla
ruchu rowerów wielokołowych, z których
korzystali ich klienci.
Urzędnicy tłumaczą: to
dla ratowania zieleni.
Problem dewastacji
trawników w parku przy ul.
Chopina powraca co roku w
sezonie letnim.
Zrewitalizowany przy
udziale unijnych pieniędzy park miał być chlubą
miasta. Tak się stało, jednak
wkrótce pojawił się problem
jego utrzymania. - Trawa ze
względu na dużą ilość cienia
w połączeniu z niesprzyjającym klimatem jest w
tym miejscu bardzo trudna
do utrzymania – wyjaśnia
Marek Kurowski, naczelnik
wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Ochrony
Środowiska usteckiego ratusza. - Zastosowaliśmy nowoczesną technologię hydrosiewu, która jest bardzo

kosztowna. W krótkim cza- „Wioski Wikingów”, tuż przy Miejskiej sytuacja wygląda
sie udało się nam stworzyć parku Chopina. - Niedługo
zupełnie inaczej.
wspaniałe enklawy zieleni. to wymarłe miejsce będzie
- Interweniujemy jeżeli
W minionych latach trawniki
tylko służyło do wyprowa- prawo zostaje złamane, a
były jednak niszczone przez
dzania psów i do tego, by tak dzieje się jeżeli ktoś nie
turystów na rowerach wielo- osoby pijące alkohol miały stosuje się do znaków zakazu
kołowych. Traciliśmy przez gdzie go spożywać. Ustka nie
i dodatkowo dewastuje zieto dziesiątki tysięcy złotych. powinna witać swoich tury- leń – mówi Krzysztof Stodoła.
Nie chcemy pozwolić, by stów zakazami a otwartością. - Za niezastosowanie się do
sytuacja się powtórzyła.
W podobnym tonie wypo- znaku zakazu ruchu grozi
W tym roku urzędnicy wiadają się również inni
mandat karny w wysokości
wprowadzili zakaz ruchu
właściciele smażalni ryb w do 500 złotych i pięć punkpojazdów rowerowych na
sąsiedztwie parku. - To co
tów karnych. Jeden kierujący
obszarze całego parku, a dzieje się w tym parku jest gokartem popełnił przy nas
sam skwer ogrodzili gazo- karygodne – denerwuje
kilka wykroczeń i został ukanami. Wszystko po to, aby się Renata Hilla. - Turyści rany mandatem w wysokości
pojazdy nie niszczyły zie- już nam uciekają, a jeszcze 650 złotych.
leni w parku. - Od niedawna
niedawno całe rodziny do
Władze miasta zapewteren dodatkowo patroluje
nas przychodziły. Dorośli
niają, że chcą, by ten park
służba ochrony, która reaguje
zamawiali coś do zjedzenia
służył turystom. - To jest
zanim dojdzie do jakiejkol- a ich pociechy w tym czasie
trakt spacerowy, a nie miejwiek dewastacji – tłuma- jeździły gokartami po parku. sce, w którym spacerowiczy Kurowski. - Już widać Ten park jest przecież do
cze muszą uskakiwać w
pozytywne efekty naszych tego stworzony – stwierdza. bok przed pędzącymi trój
działań, wielokołowe rowery - Ostatnio klientów wypło- i czterokołowcami – mówi
zniknęły z parku.
szyły z naszej okolicy liczne
naczelnik Kurowski. - Na
Zamknięcie parku przed
awantury z policją i strażą przestrzeni kolejnych lat w
cyklistami, również tymi na
miejską – wtrąca kolejny Ustce powstaną dodatkowe
gokartach nie podoba się przedsiębiorca. - Te służby ścieżki rowerowe, wtedy
lokalnym gastronomikom, robią regularne łapanki na
przyjdzie czas na zmiany
którzy w działaniach ratusza
turystów, którzy jeżdżą po
również i w parku Chopina,
upatrują przyczynę spadku
parku i wlepiają im mandaty. jednak na dewastację zieleni
utargów w swoich punktach. Ludzie niedługo zupełnie
nigdy nie pozwolimy.
- Klienci omijają nasze lokale – będą omijać to miejsce.
skarży się właściciel smażalni
Zdaniem zastępcy Jakub Klimek
ryb „Foczka” w rejonie tzw. komendanta usteckiej Straży j.klimek@agmedia.com.pl

Papamobile odwiedziło Główczyce

Z bliska zobaczyli czym jeździł papież
Legendarny
pojazd,
który woził papieża podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski, zawitał
do Główczyc. Mieszkańcy
tej miejscowości mogli
oglądać papieski papamobile przez jeden dzień,
po czym auto wyruszyło
w dalszą trasę objazdową
po Polsce.
Samochód można było
oglądać przy parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła
przu ulicy Kościuszki. To, że
odrestaurowane auto zaprezentowano w Główczycach
to nie przypadek. W 1982
roku, po pielgrzymce Jana
Pawła II do Polski, jeden z
dwóch Starów 244, którymi
poruszał się papież, traﬁł do
PGR w Główczycach.
- Tam zdemontowano
gondolę, a zamontowano
skrzynię ładunkową - opowiada Bronisław Hildebrandt,
poprzedni właściciel pojazdu.
- Następnie samochód zmieniał
miejsca pobytu. Stacjonował
w Spółdzielni Hodowli
Roślin w Jezierzycach,
gdzie pełnił funkcje użytkowe. Następnym zarządcą
samochodu był Rejon Dróg
Publicznych w Słupsku, gdzie
auto było wykorzystywane
jako sprzęt drogowy, a później traﬁł do mnie.

Papamobile można było oglądać przed kościołem w Główczycach.
Bronisław Hildebrandt skiego papamoblie z czasów
przekonany o autentyczno- pielgrzymki. Adamczykowi
ści pojazdu przmalował go
w renowacji pomagali prana kolor biały, a także zmie- cownicy Państwowego
nił kabinę. W 2004 roku do
Instytutu Motoryzacyjnego.
mieszkańca Główczyc zgło- Papamobile dawny blask
sił się aktualny właściciel odzyskało w minionym
pojazdu Marek Adamczyk. roku. - Właściciel kupując
Początkowo Hildebrandt samochód obiecał, że odwieodmówił sprzedaży, jed- dzi naszą miejscowość, gdy
nak kilkanaście miesięcy samochód będzie gotowy.
później zmienił zdanie. W – mówi Hildebrandt. - W
ten sposób samochód tra- porozumieniu z proboszczem
fił do Kielc. Przeszedł tam postanowiliśmy więc zaprogruntowną modernizację sić go do naszej miejscowości.
odzyskując kształt papie- Pojazd przyjechał do

Główczyc na specjalnym
samochodzie. - Przyjazd
papamobile cieszył się sporym zainteresowanie wśród
mieszkańców - mowi ks.
proboszcz Tadeusz Stromski.
Mieszkańcy mogli z bliska
obejrzeć auto, które widzieli
dotąd tylko w telewizji i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Papamoblie odwiedził jeszcze
m.in. Gdańsk i Gdynię , kontynuując objazd po Pomorzu.

Łukasz Kotusiewicz
l.kotusiewicz@agmedia.com.pl
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Prawdziwi

giganci
rocka

Charakterystyczne mocne granie
Purpli dały m. in. gitary.
Fot. APR-SAS

41 lat na scenie i ponad 100 milionów sprzedanych
płyt. Prawdziwi giganci rocka. W niedzielny wieczór legendarna supergrupa Deep Purple – pionierzy hard rocka i metalu, szczelnie wypełniła
publicznością amﬁteatr Doliny Charlotty.
zabraknąć oczywiście kultowego „Smoke
On the Water”, którego refren podchwyciła publiczność. Może zawiedli się nieco
ci, którzy czekali na prywatkowy hit lat
siedemdziesiątych - ponad 10-minutowy
utwór „Child In Time” z albumu „Deep
Purple in Rock” z czerwca 1970 roku,
za to na bis Deep Purple zagrał „Black
Night”, który po raz pierwszy ukazał się
na singlu w czerwcu 1970 roku i sprawił,
że mało znany wówczas zespół na długo
zadomowił się w czołówce brytyjskich
list przebojów.

Fot. APR-SAS

Najpierw jako support zagrał polski
zaspół Kruk, zaś legendarni brytyjscy
rockmeni rozjaśnili ciemności nad amﬁteatrem punktualnie o godz 22. Zaczęli
od „Highway Star” - hitu pochodzącego
z albumu „Machine Head” z 1972 roku.
Ostro zagrany kawałek poderwał na nogi
cały amﬁteatr – około siedem tysięcy
osób zarówno młodych, jak i fanów
Deep Purple z początków ich grania.
Później było już tylko ostrzej: zagrali
„Hard Lovin’ Man”, „Strange Kind Of
Woman”, „Space Truckin” i „Woman
From Tokyo”. Mimo że to już kolejny
skład zespołu, to muzycy udowodnili że
ciągle są w znakomitej formie. Nie mogło

Wielu fanów przyjechało z dziećmi.

Jan Gillan - wokalista grupy
zaśpiewał jej największe hity.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Fot. APR-SAS

na weekend

8

Na koncert Amfiteatr był wypełniony po brzegi - koncertu Słuchało 7 tysięcy osób.

Perkusista Ian Pierce jako jedyny uczestniczył w nagraniach wszystkich płyt Deep Purple.
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Słupszczanin z sukcesami
opisuje legendy rocka

Od Paradise Lost
po Black Sabbath
Gdzie powstała pierwsza biograﬁa Ronniego Jamesa Dio? Kto napisał pierwszą historię
zespołów Paradise Lost oraz Type O Negative? Na te pytania można odpowiedzieć krótko:
Tomasz Jeleniewski ze Słupska. Nauczyciel historii w słupskich szkołach, prywatnie miłośnik ciężkiego grania od kilku lat realizuje się jako pisarz biografii zespołów rockowych.
Jego publikacje są unikatowe, pierwsze w świecie. Właśnie wydał trzecią książkę. Tym razem
o losach Type O Negative.
Wcześniej zajął się historią
Paradise Lost oraz legendy
rocka Ronniego Jamesa
Dio. - Fascynacja muzyką
zaczęła się gdy miałem
pięć albo sześć lat – wspomina Tomasz Jeleniewski. –
Rodzice przynosili do domu
płyty Queen, Led Zeppelin,
Hendrixa. Rosłem z tą
muzyką. Miłość pozostała
do dziś, choć upodobania
muzyczne z biegiem lat
lekko ewoluowały.
Ale wiedza o zespołach,
ich twórczości i gatunkach muzycznych stale
się powiększała. To było
automatyczne. W pewnym
momencie słupszczanin
podjął próbę przelania
swoich myśli na papier.
Chciał się podzielić swoimi
spostrzeżeniami. Dlatego
zaczął pisać. I o dziwo, choć
był nowicjuszem, każda
z publikacji powstawała w
zaledwie około pół roku.
Jak na amatora, to przyzwoity wynik, wziąwszy
pod uwagę, że Jeleniewski
wiele nieprecyzyjnych faktów musiał weryfikować,
a poza tym starał się tworzyć w czasie wolnym, którego ze względu na pracę
zawodową i życie rodzinne
nie ma zbyt wiele.
- Wiem, że to pasja
męża i cieszę się, że ma ona
wymierny efekt w postaci
kolejnych publikacji –
mówi Grażyna Jeleniewska,
żona autora. - Nie chodzi

o pieniądze, ale spełnienie
pewnych marzeń i realizację
postawionych sobie celów.
Hobby męża nie wpływa
w żaden negatywny sposób
na życie rodzinne, a wręcz
przysparza nam kolejnych
dowodów sympatii często
od nieznanych nam osób.
To bardzo miłe.
P u b l i k a c j e
Jeleniewskiego powstają
według pewnego schematu. Bardzo czytelnego
i łatwego do zaakceptowania dla odbiorcy. Każda
z książek rozpoczyna się
historią zespołu, okraszoną
anegdotami i ciekawostkami. Później następuje
najciekawsza część, czyli
przewodnik po twórczości
wykonawcy. Słupszczanin
dokonuje analizy wszystkich utworów i płyt. I choć
Jeleniewski przesłuchał

w swoim życiu setki tysięcy
piosenek, a w wielu przypadkach zna ich długość co
do sekundy, stara się krytycznie patrzeć na dokonania zespołów, które opisuje.
- Miłość fana, często
jest bezgraniczna i pewnych negatywnych kwestii
niekiedy się nie dostrzega.
Jednak w ocenie dorobku
danego zespołu należy
zachować maksymalny
obiektywizm
– mówi
słupszczanin. - Jeśli jakiś
utwór nie przetrwał próby
czasu, trzeba to powiedzieć. Nie mogę oszukiwać
czytelnika, choć zdaję sobie
sprawę, że każdy zawsze
będzie w sposób indywidualny podchodził do danego
utworu czy płyty. Ja proponuję swoje przemyślenia.
O jego twórczości wiedzą już nawet za granicą.

REKLAMA

kiej muzyki nowe kierunki,
Słupszczanin przekazuje
egzemplarze swojej twór- właściwie ten zespół był
czości do oficjalnych fan prekursorem tego gatunku
klubów wykonawców, sztuki. Ale trzeba pamiętać,
których historie opisuje. że po odejściu Osbournea,
O publikacji dowiedział również działo się w tym
zespole wiele ciekawych
się nawet sam Ronnie
James Dio, niedługo przed rzeczy – mówi Jeleniewski.
swoją śmiercią. Jeleniewski - Ozzy był doskonałym
regularnie koresponduje showmanem - potraﬁł ściąz Tonym Martinem, byłym gnąć majtki podczas koncertu albo założyć sobie
wokalistą Black Sabbath.
I właśnie Black Sabbath wiadro na głowę, by ukryć
będzie kolejnym zespołem, niedoróbki wokalne. Po
którego losy chce opisać jego odejściu w Sabbath
słupszczanin. Wyzwanie
znalazło się wielu świettym większe, że na temat
nych wokalistów, powstało
tego zespołu powstało już wiele dobrych płyt, które
wiele publikacji. Jeleniewski swoim poziomem deklasochce jednak opisać twór- wały niektóre wydawnicczość i wydawnictwa
twa zespołu z lat siedemzespołu po odejściu z grupy dziesiątych. I właśnie tym
Ozzy’ego Osbourne’a.
okresem chcę się zająć.
- Wiadomo, że na
płytach z Ozzym, Black Łukasz Wójcik
Sabbath wyznaczał dla cięż- l.wojcik@agmedia.com.pl
1208-0

Przydomowa elektrownia wiatrowa – darmowa energia
Wokóï energii zbwiatru powstaïo wiele mitów ibnieprawechÚcajÈ czÚĂÊ inwestorów.
dziwych opinii, które niestety zniechÚcajÈ
Przydomowa elektrownia wiatrowa zasadniczo róĝni siÚ od elekilka róĝnic: wysokoĂÊ elektrowni przemysïowej. Oto tylko kilka
trowni przemysïowych przekracza czÚsto 100bm, podczas gdy
elektrownie przydomowe osiÈgajÈ maksymalnie 30 m; rozpiÚtoĂÊ skrzydeï tych pierwszych to ponad 50m, tych drugich to
ktrownie wiatrowe nie
zaledwie 3-12m. Przydomowe elektrownie
oru energetyczwymagajÈ ĝadnych pozwoleñ nadzoru
nego czy Ărodowiskowego. Nie sÈ
potrzebne zgody zakïadów energetycznych. JeĂli elektrownia
dciÈzostanie postawiona na wieĝy zbodciÈci uzyskiwania pozwogami, nie ma równieĝ koniecznoĂci
lenia na budowÚ.
ysty, ekologiczny, darMaïa elektrownia dostarcza czysty,
zÈc walory turystyczne
mowy prÈd, jednoczeĂnie podnoszÈc
lokalizacji. Tego typu jednostki nie sÈ równieĝ zagroĝeniem
koĂci kluczy ptaków nie
dla ptaków, gdyĝ na tak maïej wysokoĂci
spotykamy. Haïas wytwarzany przezz generator jest stosunkowo niski, miÚdzy 40-60 dB, co porównywalne jest do
ez pralkÚ automatycznÈ.
poziomu haïasu wytwarzanego przez
Èczenie siÚ od zakïadu
ChoÊ odradzane jest caïkowite odïÈczenie

ener ge t ycz- nego, moĝna przyjÈÊ, ĝe prawidïowo dobrana
elek trown dostarczy 100% potrzebnej energii, nawet
nia
sporej
ğ rmie.
r
Dobre elektrownie skïadajÈ siÚ zbnastÚpujÈceg
cego zestawu: generator wolnoobrotowy, trójfazow
fazowy, bezogonowy (sterowany elektromechanicznie)
nicznie), wieĝa stalowa o odpowiedniej wysokoĂci,
kontroler elektrowni
e
(jednostka sterujÈca ibzabezpieczajÈca), zes
zestaw akumulatorów gïÚbokiego rozïadowania,
przetwo
przetwornica
prÈdu zbpeïnym sinusem.
Po co wbtakim zestawie akumulatory? Na wypachwil
dek chwilowej
maïej wietrznoĂci. ¥redni okres zwrotu
inwesty wynosi 5 lat (wbpasie nadmorskim nawet
inwestycji
poniĝej 4 lat) po tym okresie prÈd jest juĝ caïkowicie
darmowy. Przy zaïoĝeniu, ĝe elektrownia ma pracodarmow
waÊ co najmniej 20 lat, trzeba przyznaÊ, ĝe inwestycja jest bbardzo opïacalna.
¥redn
¥redni koszt zestawu skïadajÈcego siÚ zbgeneratora ze sskrzydïami ibkontrolerem, masztu na odciÈgach, zest
zestawu 20 akumulatorów ibprzetwornicy prÈdu,
to ok. 17 ty
tys.zï netto – 2 kW, 28 tys.zï – 3 kW, 36 tys.zï Jedn
5 kW. Jednostka
taka zaspokoi wszystkie potrzeby enerĂ
getyczne Ăredniego
gospodarstwa domowego.

Elektrownie wiatrowe o mocy od 1kW – 200kW oferuje ﬁrma „STOLHURTEX”
Grabno 1c • 76-270 Ustka • tel. 59 814 70 00
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Profesjonalne zabiegi SPA znajdziesz także w powiecie słupskim

Masaż balijski znajduje się w
ofercie ośrodka Kormoran.

Luksus w zasięgu ręki

Termin SPA, mimo że już dobrze znany w Polsce, jest wciąż błędnie utożsamiany jedynie z maseczkami,
masażami i dbaniem o cerę. Tymczasem jego główną ideą jest dążenie do równowagi psychicznej i świetnego wyglądu, które zapewnia odpowiednia pielęgnacja, zdrowe odżywianie i relaks.
Obecnie zdrowy styl
życia (ang. Healthy life
style) przestał być jedynie
hasłem, które miało zwrócić uwagę na coraz szybciej
pogarszający się stan zdrowia współczesnego społeczeństwa. Healthy lifestyle
to kierunek zmian, jaki
dokonuje się codziennie na
naszych oczach. Usługi SPA
& Wellness to nie tylko styl
życia coraz szerszego grona
ludzi, to ﬁlozoﬁa opierająca
się na poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie
i jakość życia.
- Postępujący rozwój
cywilizacji sprawia, że
zaczyna nam brakować czasu
dla siebie. Ciągła praca, stres
REKLAMA

i wszechobecny pośpiech
przysłaniają to co najcenniejsze - nasze zdrowie - mówi
Roksana Łozińska, dyrektor
Kormoran Wellenss Medical
Spa w Rowach. W naszym
centrum staramy się nie
tylko zapewnić pielęgnację i
relaks naszym klientom, ale
przede wszystkim przekazujemy wiedzę o zdrowszym i
bliższym naturze stylu życia.
- Ośrodki SPA oferują
bogaty wachlarz zabiegów,
dostosowany do każdego
rodzaju klienta – takiego,
który nie ma zbyt dużo czasu,
zapracowanego, osób, chcących się kompleksowo zrelaksować, w różnym wieku,
kobiet i mężczyzn.
886-1

Egzotyka nad
Bałtykiem
Kormoran Wellness
Medical Spa od lat udoskonala ofertę zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych,
z których można korzystać
przez cały rok. – Wszystkie
pory roku przynoszą coś
nowego, dlatego nasze menu
SPA zmienia się wraz z nimi.
W naszej ofercie goście znajdą
nie tylko specjalne pakiety na
wyjątkowe okazje - na przykład Walentynki czy urodziny.
Staramy się zapewnić szeroki
wybór zabiegów bazujących
na niszowych, ekskluzywnych kosmetykach. Każdy
REKLAMA

z nas jest inny, dlatego
nawet najdrobniejszy zabieg
poprzedzany jest konsultacją
kosmetyczną - mówi manager
obiektu Roksana Łozińska.
Do najciekawszych
pozycji w menu zabiegowym
należą masaże, inspirowane
tradycyjnymi zabiegami z
Indonezji, Polinezji i Indii. –
Jako jedno z nielicznych centrów Spa & Wellness w naszej
ofercie mamy tradycyjny
masaż balijski, wykonywany
przez terapeutki z wyspy Balii
– wyjaśnia Roksana Łozińska
z Kormorana. - Takie zabiegi
są wykonywane tylko w kilku
ośrodkach w całym kraju.
Na czym polega ten
wyjątkowy rytuał? To feno-

men ludzkiego dotyku, masaż
typowo relaksacyjny, łączący
w sobie kilka azjatyckich technik: reﬂeksoterapię, chińską
akupresurę, Ayurvedę i charakterystyczny dla wyspy
Bali masaż odprężający. Jest
to propozycja dla wszystkich,
którzy choć na chwilę pragną
oderwać się od rzeczywistości
i dać odetchnąć swemu ciału i
umysłowi.
W masażu tym wykorzystuje się głębokie uciskanie
dłońmi, rozcieranie i gładzenie skóry, elementy jogi i stymulację punktów refleksyjnych, dużo uwagi poświęca
się masażowi głowy, twarzy i
stóp. Jest to terapia holistyczna,
która oprócz relaksu, przynosi

efekty zdrowotne: wzmacnia
układ odpornościowy, łagodzi ból i napięcie oraz przywraca sprawność ruchową.
Orientalny zapach kadzidła
i balijska muzyka potęgują
wyjątkowe doznania.

Ceremonia
relaksu
Bogatą ofertę zabiegów
SPA i Wellness ma także
hotelowe centrum Wellness
& SPA w czterogwiazdkowym Hotelu Lubicz. Na gości,
przez cały rok, czekają: kryty
basen, jacuzzi, grota solna,
wanna z hydromasażem,
łaźnie: błotna i parowa oraz
945-1

przede wszystkim bogata
sauna sucha i kabina pod- do aktywności. Zajęcia
oferta terapii i masaży azjaczerwieni oraz nowoczesne
mają na celu zwiększenie
tyckich, wykonywanych
gabinety odnowy biologicznej. motywacji oraz poprawę
W SPA można skorzystać
wydolności intelektualnej. przez terapeutów z Filipin.
Największą popularnością
także z ponad 40 zabiegów
W ofercie Lubicza są także
pielęgnacyjnych, medycyny
ceremonie - orientalne, wśród klientów cieszą się
naturalnej, słynnych w Ustce
polinezyjskie, amazońskie. masaże filipińskie, zabiegi
okładów borowinowych, - Ceremonia składa się z krót- pielęgnacyjne na ciało oraz
zabiegi na twarz.
oczyszczania twarzy, lase- kiego powitania – gość jest
- W SPA w Dolinie
rowej depilacji oraz zabie- informowany, jakie zabiegi
Charlotty proponujemy spegów wzmacniających skórę. go czekają, poddawany jest
- W strefie Wellness propo- krótkiemu masażowi powital- cjalistyczną pielęgnację twanujemy aktywny relaks
nemu, następnie jest obmy- rzy włoskiej marki Bioline
i wypoczynek – dodaje
cie stóp gorącymi ręcznikami, oraz francuskiej Payot. Zabiegi
na całe ciało to aromatyczne
Joanna Nowakowska, mena- później przechodzimy do
dżer SPA i Wellness w Hotelu
peelingu ciała i masażu ciała. rytuały piękna, wykonywane
Lubicz. - Oferujemy różne
Elementem kończącym spo- na bazie polskich kosmetypakiety – dla bizneswoman, tkanie jest relaks w grocie sol- ków Organique oraz efekprzyszłych mam, na lato, dla
nej z ﬁliżanką herbaty – wyja- tywnej włoskiej marki RVB
– wyjaśnia Aleksandra Burglin,
aktywnych, głęboko relak- śnia Joanna Nowakowska.
sujące, odstresowujące, z
REKLAMA
masażami odchudzającymi,
Terapia
w naszej ofercie są zabiegi
blisko natury
niwelujące bóle migrenowe.
Nowością, którą planuje od
Profesjonalne
SPA
września wprowadzić hotel,
jest Wellness Coaching IFT, posiada także kompleks
hotelowy Dolina Charlotty
podczas którego trener uczy
technik relaksacyjnych, dora- Resort & SPA, znajdujący się
dza, jak radzić sobie ze stresem, w Strzelinku, pod Słupskiem.
Centrum wyróżnia
proponując dietę, zachęca
REKLAMA

REKLAMA
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447-1
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1066-1

kierownik SPA w Dolinie
Charlotty.
Dolina Charlotty oferuje
pakiety Day SPA trwające od
2 do 4 godzin, pakiety weekendowe i okolicznościowe, w
ramach których goście korzystają z basenu, sauny suchej,
parowej, aromatycznej,
sauny salarium oraz jacuzzi.
Za zabiegi w ośrodkach w
ramach day spa – kilkugodzinne zapłacimy min. 200 zł.
Za 350 zł można już skorzystać z kilku różnych zabiegów,
włączając do tego lekki lunch
czy kawę z deserem.

Aleksandra Christyniuk
a.christyniuk@agmedia.com.pl
1162-1

1725-1

1705-0
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Radzimy co i jak jeść latem

Dieta nie potrzebuje urlopu

W wakacje pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. Często podczas letnich wojaży zapominamy
bowiem o odpowiednich nawykach żywieniowych,
jemy szybko i bez należytej uwagi. Zdrowe produkty i celebrowanie posiłków zastępujemy fast
foodami i barami, które nie zawsze serwują dania
najwyższej jakości. Warto więc we własnym zakresie pomyśleć o zdrowej diecie oraz zwrócić uwagę
na te składniki menu, na jakie lepiej uważać.

Dylematy diety
By w czasie wakacji nie
złapać zatrucia pokarmowego,
a po ich zakończeniu nie
przybrać na wadze kilku kilogramów, musimy zracjonalizować nasze nawyki żywieniowe. W wakacje często
kuszą nas bary i przydrożni
sprzedawcy, oferujący lokalne
przysmaki. Musimy jednak
pamiętać, że przegryzka to też
posiłek. Warto więc, zamiast
na przykład kalorycznego grillowanego serka, zafundować
sobie maliny lub poziomki,
na które obecnie jest sezon.
Kiedy z kolei znajdziemy w
restauracji lub barze, wybierajmy z głową. Nie wahajmy
się spytać kelnera lub obsługi
o rozmiar porcji i składniki, z
jakich wykonano danie. Jeżeli
kucharz jest rzetelny, nie
powinien mieć przed nami nic
do ukrycia. Ważne jest też, by
nie popadać w skrajności. Nie
warto głodzić się cały dzień, by
potem zjeść obﬁtą kolację, z
REKLAMA

trawieniem której nasz orga- czasu. Należy ponadto trzynizm będzie się męczył całą mać się zasady picia od północ. Lepiej zjeść kilka małych tora do dwóch lirów wody
posiłków w ciągu dnia, ponie- mineralnej niegazowanej.
Zapomnijmy o ciastkach, czeważ organizm potrzebuje
koladzie, słodzeniu kawy czy
uzupełnienia pożywienia
herbaty. Unikajmy wszelkich
średnio co trzy godziny. Złym
napojów gazowanych – radzi
pomysłem, choć popularnym
na wakacjach, jest modny w Anetta Makiewicz. Także
lekarz rodzinny Ewa Hłasko –
ostatnim czasie Brunch – czyli
połączenie śniadania z wcze- Kreft radzi unikania napojów
snym obiadem. Dietetycy gazowanych na rzecz wody
mineralnej.
utrzymują, że śniadanie jest
- Orzeźwiający napój
najważniejszym posiłkiem
dnia, również z tego względu, na lato powinien nie tylko
że warunkuje nasz późniejszy zapewnić odpowiednie
sposób odżywania. Jeżeli śnia- nawodnienie, ale także dostardanie było lekkie, możemy czyć niezbędnych składników
pozwolić sobie na nieco bar- mineralnych, potrzebnych
dziej kaloryczny obiad. Jeśli organizmowi. Wszystkie te
natomiast na śniadanie jedli- warunki spełnia nisko zmine- Irena Socha, właścicielka sklepu z ziołami i zdrową żywnością radzi latem jeść jak najwięcej
ralizowana, niegazowana lub naturalnych produktów, m.in. owoców i warzyw.
śmy omlet lub kanapki, na
lunch powinniśmy wybrać gazowana woda mineralna
zwrócić uwagę spożywając
jest jej zapach i temperatura
unikniemy ryzyka zakażenia
mniej obﬁte potrawy. - Osoby – tłumaczy lekarka. Jeżeli
nie przepadamy za wodą, posiłki na wakacjach jest ich – gorąca może świadczyć o
i zachorowania – mówi Kisiel.
jadające regularnie śniadania
świeżość. Żadna dieta ziołowa, serwowaniu bezpośrednio z
są wbrew pozorom szczuplej- możemy sięgnąć także po
sze – mówi Anetta Makiewicz, soki warzywne. W przeciwień- ani suplementy czy wita- patelni do smażenia. Letnia i
Dary natury
miny nie zastąpią zdrowego
zimna może już budzić nasze
dietetyk ze Słupska. - Dobrym stwie do owocowych – nie
zawierają szkodliwego cukru. rozsądku. Rzecz dotyczy w podejrzenia – mówi Henryka
przykładem śniadania może
- W wakacje skorzyKisiel, rzecznik słupskiego
być pożywne muesli z jogur- Są więc nie tylko smaczne, ale szczególności kurortów i
stajmy też z dobrodziejstw
miejscowości wypoczynko- sanepidu.
tem lub mlekiem o niskiej też pożywne i zdrowe. Dość
natury – mówi Irena Socha,
Nie powinniśmy także właścicielka sklepu Zielarsko
zawartości tłuszczu, z sezono- szybko hitem stały się jedno- wych, które kuszą hamburwymi owocami – dodaje pani dniowe soki warzywne. Ich gerami, frytkami, smażonymi spożywać nieumytych – Medycznego ze Słupska. krótki termin przydatności
rybkami i tłustymi deserami. warzyw i owoców kupionych Pamiętajmy, że natura daje
dietetyk.
do spożycia świadczy o braku - Zanim zasiądziemy do sma- u przydrożnych sprzedawców. nam najlepsze składniki
konserwantów.
żonej ryby, należy wstępnie
- Toksyczne substancje potrzebne do zachowania
Regularne
dokonać oceny lokalu, w któ- mogą powstawać w uszko- zdrowej diety. Zamiast chłoposiłki
rym będziemy jeść. Należy dzonej lub spleśniałej żywno- dzić się na przykład lodami
Świeżość
wystrzegać się tych, gdzie ści, w tym właśnie owocach i czy słodkimi napojami,
najważniejsza
- W sumie powinniśmy
wyczuwalny jest intensywny warzywach, należy nie tylko
warto zaparzyć i wystudzić
spożywać od czterech do
zapach „spalonego tłuszczu”. uważnie wybierać surowe pro- sobie napar z mięty, który ma
pięciu posiłków dziennie,
Jedną z najważniejszych
Natomiast ważnym elemen- dukty, ale też umyć je przed wspaniałe właściwości ochław regularnych odstępach rzeczy, na jaką powinniśmy tem oceny samej potrawy zjedzeniem. W ten sposób dzające organizm.

Fot. APR-SAS

Narażeni na upały i
zwiększony wysiłek ﬁzyczny
podczas pływania, jazdy na
rowerze czy grania w piłkę
zapominamy o dostarczaniu
organizmowi podstawowych
witamin i mikroelementów. Z
pomocą przychodzą dietetycy
oraz ziołowe kuracje. Jednak
nic nie zastąpi właściwej, zdroworozsądkowej oceny wakacyjnego menu.

341-1
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270-1

REKLAMA

1547-0
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1516-1

Lato, a w szczególności
urlop, to także czas, kiedy
pojawia się najwięcej infekcji układu moczowego.
Korzystanie z kąpielisk i
publicznych toalet sprzyja
łapaniu bakterii powodujących nieprzyjemne dolegliwości. - Warto wtedy jeść suszoną,
bądź pić dużo soku z żurawiny,
która ma silne właściwości
bakteriobójcze – radzi Irena
Socha. - Na inne dolegliwości
związane na przykład biegunkami, polecam jagody świeże
bądź suszone. Oczywiście, nie
zastąpi to w stu procentach
medycyny, bo w przypadku
dolegliwości powinniśmy
zawsze kontaktować się z
lekarzem, jednak może być
pomocne przy łagodzeniu
objawów.
W wakacje powinniśmy spożywać dużo owoców, zwłaszcza sezonowych.
Zawierają one fruktozę,
która jest dużo zdrowsza dla
naszego organizmu niż zwykły cukier z ciast czy słodkich
batoników. Musimy także
pamiętać, aby w upały nie
przejadać się, a spożywać
lekkostrawne posiłki. - Przy
zatruciach alkoholowych, na
przykład po piwie, którego w
wakacje urlopowicze sobie nie
żałują warto sięgnąć po jeszcze jeden ziołowy specyfik
– ostropest – opowiada pani
Irena. - Ma on dobre właściwości odtruwające organizm
i wzmacnia pracę nerek i
wątroby. Jednocześnie warto
pamiętać, by osoby pijące
herbatę z dziurawca na wakacje zrezygnowały ze swojego
ulubionego napoju, lub unikały przebywania na słońcu,
ponieważ w połączeniu ze
światłem słonecznym może
powodować on uczulenia.

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
REKLAMA
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KONCERTY

rytm regionu

 17 Komeda Jazz Festiwal – Tym razem w amﬁteatrze w Dolinie
Charlotty wystąpi gdański zespół Sekstans, a następnie autorski projekt Leszka
Kułakowskiego "Cantabile in G-minor" z udziałem światowej sławy trębacza
Eddiego Hendersona. Po koncercie jak zwykle jam session z udziałem artystów
młodego pokolenia - Dolina Charlotty – 5 sierpnia godzina 20.00
 Koncerty ludowej muzyki mongolskiej – w wiosce mongolskiej w Dolinie
Charlotty do końca sierpnia można posłuchać ludowej muzyki mongolskiej
wykonywanej na starodawnych instrumentach. W otoczeniu tradycyjnych jurt
mongolskich codziennie wysłuchać można studentów z Akademii Muzycznej
w Ułan Bator – Dolina Charlotty – do 31 sierpnia codziennie, godz. 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00
 Zespół 3Majtki w CH Jantar – Przy okazji Weekendu Sportów Wodnych,
na scenie przed Jantarem wystąpi zespół 3Majtki. Jest to męska grupa instrumentalno - wokalna z Trójmiasta, specjalizująca się w piosence żeglarskiej oraz w
autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Dodatkiem do repertuaru są autorskie
kompozycje Edka Hańczy, jednego z członków zespołu.

FILMY
 Kobieta, która pragnęła mężczyzny. Film reżysera Per Fly'a to międzynarodowa
produkcja z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, czyli historia Dunki pożądającej
Polaka. Film nie dla dzieci, ponieważ zawiera śmiałe sceny erotyczne. Kino Rejs 28, 29,
30, 31 lipca, godziny 18.00 i 20.00.
 Zemsta futrzaków. Brendan Fraser i futrzaki, czyli przepis na dobrą komedię dla dzieci
i dorosłych. Główny bohater Dan, który przystępuje do budowy dużego osiedla odkrywa, że
teren ma już swoich... lokatorów. Czeka go długa i żmudna wojna z tytułowymi futrzakami,
które nie zamierzają zrezygnować z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Doskonały,
lekki ﬁlm na familijne popołudnie. Kino Rejs 28, 29, 30, 31 lipca, godziny 11.00 i 16.00.
 Kieł. W tej metaforycznej opowieści reżyser z rozmysłem przekazuje nam przestrogę
o niebezpieczeństwach izolacji jednostek i narodów. Film otrzymał nominację do Oscara w
kategorii najlepszy ﬁlm nieanglojęzyczny. Kino Rejs 29, 30, 31 lipca, godziny 12.00 i 20.00.
 Piraci z Karaibów na nieznanych wodach – Przygody Jacka Sparrowa cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem. Od 29 lipca przygody sympatycznego pirata zobaczyć
będzie można także w kinie Delﬁn.

TAM WARTO BYĆ

PROPOZYCJA TYGODNIA


Dni Prewencji - Podczas wydarzenia służby mundurowe i medyczne podczas
specjalnych pokazów nauczą najmłodszych, ale i trochę starszych jak zachować się
w niebezpiecznych wypadkach oraz jak ich unikać. 30 Lipca w Rowach.

Audiofeels – posłuchaj
jednego instrumentu


Wystawa Czesława Guita - Klub Plastyka Amatora Słupskiego Ośrodka Kultury
zaprasza do Galerii św. Jerzego przy placu bł. Br. Kostkowskiego na wystawę
Czesława Guita pt. „Od maneża do wiatraka od rolnika do rybaka”. Wystawa
czynna do 10 sierpnia 2011 w czwartki, piątki, soboty i niedziele od 10:00 do 15:30.

Zdobywamy Bunkry Tajemniczej Ustki – wycieczka piesza. Zbiórka godzina
9.30 na promenadzie przy Korsarzu. W planie zwiedzanie bunkrów, grill.

Jarmark Gryﬁtów – Cykliczna impreza na rynku rybackim. W Niedzielę 31 lipca
podczas jarmarku odbędzie się uroczyste zakończenie programu wakacyjnego „W
pięć dni dookoła Słupska”. Uczestnicy programu zagrają w grę planszową „Dookoła
Słupska”. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Początek godzina 12.00

W słowińskiej zagrodzie - Trzy tygodnie na przełomie lipca i sierpnia, codziennie oprócz poniedziałków, w godzinach 10.00-16.00. W tym czasie odbywają się
prezentacje zajęć, ukazujące zmianę warunków życia mieszkańców Kluk, jaka miała
miejsce w latach 1917 - 1950, czyli w czasie jaki przedstawiają wnętrza muzealnych zagród. W izbach rybackich ubija się masło w kierzynce i gotuje kartoﬂankę,
przędzie nici na kołowrotku i tka krajki na deseczkach, kręci powrozy, szyje sieci
rybackie i wyplata kosze.

Zwiedzamy 9 Bas – 31 lipca. Zwiedzanie fortyﬁkacji, pokaz sprzętu wojskowego,
dza Ustka
promocja książki “Twierdza
Ustka” Marcina Barnowskiego, grill
(zabieramy coś do upieczenia),
zenia), konkursy. Zbiórka: promenada
nadmorska, koło fontanny
ny o godzinie 10.30

Letnie kino rosyjskie – Centrum Kultury Rosyjskiej
mu związanego z Rosją. 2 sierpzaprasza na projekcję ﬁlmu
nia godzina 16.0

Ustczanie Turystom – Impreza, podczas której
specjalnie dla turystów i urlopowiczów zaprezentują
się lokalni artyści. Czas: 31 lipca godzina 19.00 Miejsce –
admorskiej
scena na promenadzie nadmorskiej

XXIX Festiwal Muzyki
Organowej – W programie utwory Bacha,
Twardowskiego i Vrbki.
Zespół wokalny Oktava
wykona natomiast utwory
gospel, m.in. Amazing
Grace, He is always close
to you czy Swing low sweet
Chariot. Kościół Świętego
0
Jacka, 28 lipca godzina 19.00

WEEKEND W KLUBACH
29.07.2011

Black Candy – coś dla fanów czarnej muzyki. Tej nocy zagra DJ Grzybu i DJ Rimm. Duża dawka
soulu, RNB, reagge, hip-hopu i dancehallu. Start 21.00 w klubie Miami Nice. Wstęp 10 złotych.

30.07.2011

Crazy Holiday - Kolejna szalona sobotnia impreza w Klubie Miami Nice. Tego wieczoru czekają
na Ciebie gorące hity tego lata. Start 21.00 klub Miami Nice. Wstęp 10 złotych.

30.07.2011

Striking Justice (Holandia), Nobody From Nowhere. Start 20.00 Motor Rock Pub

Audiofeels robi furorę
za każdym razem gdy
daje występ. Jednak
członkowie zespołu nie
zawdzięczają tego instrumentom. Nie liczą na
dobry podkład. Nie mogą
także pójść na łatwiznę
i skorzystać z playbacku.
Tajemnica ich sukcesu
leży... w ustach.
Grupa tworzy specyﬁczny
rodzaj muzyki zwany vocal
play. W praktyce oznacza to tyle,
że wykonują wszystkie utwory
a capella. Podkład muzyczny
tworzą imitując różne instrumenty, od gitar elektrycznych
i basowych, przez perkusję aż
po smyczki i trąbki. Audiofeels
kochają dźwięki, bo dźwięki
kochają audiofeels – czytamy
na oﬁcjalnej stronie internetowej zespołu. Zespół pochodzi z
Poznania i istnieje od czterech
lat, jednak prawdziwą popularność zyskał po udziale w
programie „Mam Talent”, gdzie
w ﬁnale zajęli trzecie miejsce.
Ośmiu chłopaków z wielkopolski będzie wykonywać utwory
ze swojej płyty UnCovered,

która uzyskała status złotej.
Przy okazji, aby poznać próbkę
talentu feels’ów polecamy
odwiedzić ich stronę w sieci.
Nie będziemy zdradzali niespodzianki, jednak zapewniamy,
że warto, bo zaprezentowali
się w nietypowy i ciekawy sposób. Audiofeels przyjeżdżają
do Ustki w ramach wakacyjnej trasy koncertowej. Grupa
wystąpi także w Sopocie, Łebie,
Darłowie i Międzyzdrojach. Przy organizacji koncertu w
Ustce zgłosili się do nas, bo dysponujemy odpowiednią salą –
mówi Monika Graczyk z kina
Delﬁn. W sali kinowej znajduje
się dwieście dziewięćdziesiąt
miejsc, a bilety do nabycia w
kasie kina wciąż są dostępne
– mówi Monika Graczyk. Cena
jednej wejściówki to pięćdziesiąt złotych. Koncert odbędzie
się w sali kinowej, 30 lipca o
godzinie 19.00. - Wszystkich
fanów dobrej muzyki serdecznie zapraszamy, wrażeń na
pewno nie zabraknie – mówi
Graczyk.

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl

DLA AKTYWNYCH

Wakacyjne Centrum Siatkówki Plażowej – cykliczny turniej siatkowej piłki plażowej 29 – 31 sierpnia, plaża wschodnia w Ustce. Start godzina 9.00

Muzyka i Chleb – Niedzielna zabawa nie tylko dla smakoszy, ale także miłośników
aktywnego wypoczynku. Skansen w Klukach godzina 11.30 – 15.30.

Turniej Piłki Nożnej Euro – Ustka 2011 – coś dla zapalonych kibiców. Mecze będą
odbywały się na terenie kompleksu OSiRu w Ustce, na boisku Orlik. Kategoria wiekowa
– 13 lat i młodsi. Turniej będzie trwał dwa dni 28 i 29 lipca, a zakończy się wręczeniem
pucharu Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wieża Słupskiego Ratusza – dla miłośników pięknych widoków i fotografów amatorów. Wieża ratuszowa czynna codziennie w godzina 9.00 – 15.00, tylko w niedziele od
10.00 do 14.00

Marsz po zdrowie – 31 lipca wycieczka piesza plażą. Zbiórka pod ośrodkiem wczasowym Perła o godzinie 9.00

Skacząca środa – gry i zabawy sprawnościowe – Miejska Biblioteka Publiczna, ﬁlia
nr 6. 3 sierpnia godzina 12.00

IX Rajd Rowerowy im. Stanisława Kądzieli, odbędzie się 30 lipca. Zbiórka przed
budynkiem Starostwa Powiatowego w Słupsku od godz. 9.30. Rozpoczęcie rajdu zaplanowane jest na godz. 10.00, a zakończenie na 15.15
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WYSTAWY

 Harry Potter i Insygnia Śmierci część II – Harry'ego
czego ostatnie starcie ze śmierciożercami. Tym razem młody
czarodziej będzie musiał powrócić do Hogwartu, by odnaleźć starożytny diadem, w którym ukryty jest horkruks i
raz na zawsze zniszczyć Lorda Voldemorta. Kino Delﬁn 28
lipca godzina 16.00 i 18.00.
 Lincz - Zainspirowany głośnymi wydarzeniami we
Włodowie thriller o zbrodni, która wstrząsnęła polskimi
mediami i wymiarem sprawiedliwości. Kino Delﬁn 28 lipca
godzina 21.00
 Kac Vegas w Bangkoku – Kolejna część przygód
paczki przyjaciół, która po szalonym wieczorze kawalerskim w Las Vegas tym razem uda się do Bangkoku. To, co
wydarzyło się w Vegas, przeszło już do historii, ale to, co
będzie miało miejsce w Bangkoku, wydaje się po prostu
niemożliwe . W Kinie Delﬁn od 29 lipca.

POGODA


Wystawa słupskich pocztówek – Herbaciarnia w
Spichlerzu – od 25 lipca

Wystawa „Słupskie klimaty” - Europejskie malarstwo współczesne – Restauracja Staromiejska – do 31 sierpnia.
Lato nad Bałtykiem – wystawa sztuki regionalnej. Miejska
Biblioteka Publiczna Filia nr 8 ulica Braci Gierymskich – do 31 sierpnia.

Fotograﬁe chłopców – Na ekspozycji ukazane są zdjęcia
chłopców i rolników, którzy zamieszkiwali Pomorze w ostatnich
stu latach.

Wystawa grupy A-21 International Art Exhibition z Osaki
(Japonia) – wystawa jednej z największych grup artystycznych
w Japonii, utworzonej przez Tomio Matsudę – Bałtycka Galeria
Sztuki Baszta Czarownic – do 31 sierpnia.

Wystawa animalistyczna Anny Dębskiej - Anna Dębska
jest jednym z czołowych twórców rzeźby animalistycznej.
Słupszczanie znają między innymi z rzeźby „Pędzące Odyńce” ,
która znajduje się w ogrodzie zamkowym – Zamek Książąt
Pomorskich – do 28 sierpnia.

OGŁOSZENIA DROBNE

koncertu bez ani

MOTORYZACJA

FORD MONDEO MK3, 2001 rok,
pojemność 1,8 benzyna, 130 km,
175.000 przebiegu, bogate wyposażenie. Cena: 12.900 zł.
Tel. 506-442-692.
FORD FOCUS II 1,6 benzyna ( grudzień 2005), pierwszy właściciel.
Cena 24.500 do negocjacji.
Tel. 602-307-127.
KUPIĘ każdy samochód osobowy
do 3 tys. zł. Tel. 792-009-840.

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO

ODKUPIĘ partycypacje w TBS na
mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy
Fałata. Tel. 501-861-870.
SŁUPSK mieszkanie do 190 tys.,
płatne gotówką. Tel. 880-133-400.

Fot. Archiwum zespołu

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ

POLECAM

Zakończenie przygód Harry’ego Pottera
Maciej Korsak

dziennikarz „Kuriera”

Przyznam szczerze, że jako
wielki fan książek o młodym czarodzieju, który
każdą część przeczytał kilkanaście razy, od
początku sceptycznie podchodziłem do
ekranizacji jego przygód. Byłem przekonany,
że przy lawinowo rosnącej liczbie ważnych
z punktu widzenia fabuły, a uporczywie
pomijanych przez kolejnych reżyserów faktów, niemożliwe będzie takie rozwiązanie
akcji, by bez znajomości lektury zrozumieć
wszystkie niuanse skomplikowanej intrygi
i zmieniające się motywacje bohaterów.

Jednak ostatnia część Harry’ego zaskakuje
pozytywnie. Akcja nie tylko została zakończona w całkiem logiczny sposób, a wszystkie wątki prawidłowo zamknięte, ale i strona
wizualna ﬁlmu jest zdecydowanie najlepszą
spośród wszystkich dotychczasowych części. Na szczególną uwagę zasługuje scena
oblężenia Hogwartu, którą dopieszczono w
taki sposób, że nawet gdyby ﬁlm nie został
nagrany w technologii 3D, dalej powodowałaby dreszcz ekscytacji na plecach. Film
ogląda się jednym tchem, ciekawie skonstruowana fabuła nie pozostawia nawet chwili
na odpoczynek od napięcia, rosnącego w
miarę zbliżania się ﬁnałowego pojedynku
między siłami dobra i zła.

DĘBNICA KASZUBSKA - 3
pokojowe. Pilnie! Cena 125.000 zł.
Tel. 666-863-617.
DOMEK do remontu 17 km od
Słupska, pomieszczenie gospodarcze i ogródek. Cena 90 tys. zł do
negocjacji. Tel. 793-705-748.
DOM z ogrodem, 10 km od
Słupska. Powierzchnia domu 220
m kw., działka 850 m kw.
Kontakt 514-936-560.
DOM na wsi 17 km od Słupska, po
remoncie. Budynek gospodarczy
murowany 175 m kw. + 40 arów
ogrodu. Cena wyjściowa 280 tys.
zł. Tel. 793-705-748.
DOM do remontu z ogrodem, na
wiosce, 17 km od Słupska.
Tel. 798-514-975.
DOM dwurodzinny. Okazja –
TANIO. Tel. 59 841-54-20 lub
698-730-512.
GARAŻ przy Manhatanie w
Słupsku. Kontakt w godzinach od
11.00 do 15.00. Tel . 59 842-37-05.
LOKAL użytkowy 49 m kw.,
osiedle Niepodległości.
Tel. 504-116-161.
MZDOWIEC - dom o powierzchni
87 m kw., po remoncie, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, 46 arów +
pomieszczenia gospodarcze.
Tel. 781-697-134.
NIEMCZEWO – mieszkanie 55
m kw., do mieszkania przynależy
ogród 800 m kw. i budynek gospodarczy. Tel. 667-641-978.
SŁUPSK – pół bliźniaka sprzedam
lub zamienię na 3-pokojowe lub
2-pokojowe. Tel. 603-751-601.
SŁUPSK – 2-pokojowe mieszkanie,
II piętro 48,5 m kw., osiedle
Niepodległości ul. Witosa. Cena
220 tys. Tel. 694-190-434.
SŁUPSK – 2-pokojowe mieszkanie,
36 m. kw., I piętro os. Sobieskiego,
bez pośredników. Tel. 600-977-886.
SŁUPSK – komfortowe 3-pokojowe mieszkanie, I piętro 59 m. kw.,
ul. Kotarbińskiego.
Tel. 600-906-686.
SŁUPSK – 3-pokojowe mieszkanie,
54 m kw. Tel. 59 843-13-97.
SŁUPSK – 3-pokojowe mieszkanie, 60,5 m kw., II piętro, oś.
Niepodległości, 220 tys. zł.

Tel. 691-080-981.
SŁUPSK – 3-pokojowe mieszkanie,
54 m kw., os. Sobieskiego. Tel. 59
843-13-97, 662-831-500.
USTKA – 2-pokojowe mieszkanie,
48,82 m kw., IV piętro.
Tel. 509-090-619.
USTKA ZACHODNIA - sprzedam
mieszkanie 3 pok., parter, po
remoncie. Tel. 668-101-814.

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM

REDZIKOWO – 2-pokojowe
mieszkanie. Tel. 609-530-721.
OKOLICE SŁUPSKA – nie drogo
pół domu, oddzielne wejście.
Tel. 784-212-525.
SŁUPSK - mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i łazienką, umeblowane. Zatorze. Tel. 59 843-05-32.
SŁUPSK – wynajmę mieszkanie
2-pokojowe bez jednego pokoju
osobie samotnej. Koszt 900 zł
miesięcznie w tym bieżące opłaty.
Tel. 504-420-871.
REKLAMA

SŁUPSK - mieszkanie własnościowe, kawalerkę 25 m kw.,
pierwsze piętro, słoneczne z balkonem na 2-pokojowe komunalne
– spółdzielcze. Tel. 795-116-323.
SŁUPSK – zamienię mieszkanie
własnościowe 3-pokoje + kuchnia,
na I piętrze, 54,5 m kw. na mniejsze w Ustce do III piętra.
Tel. 666-494-088.
SŁUPSK – zamienię mieszkanie
2-pokojowe + kuchnia, 56 m kw.
kwaterunkowe na I piętrze na
mniejsze do III piętra.
Tel. 600-175-777.
SŁUPSK – mieszkanie 2-pokojowe
36,7 m kw., rozkładowe, słoneczne,
balkon, IV piętro po remoncie
(gładź). Odrębna własność. Czynsz
do 220 zł, oś. Piastów. Zamienię
lub sprzedam na podobne do 40
m kw. Do II piętra. Chętnie pozostawię dwuletnie meble. Tylko
zdecydowane oferty.
Tel. 797-232-645.
USTKA – mieszkanie 30 m kw., I
piętro zamienię na podobne w
Słupsku. Tel. 502-517-572.

USŁUGI
GAŚNICE – sprzedaż, przegląd,
naprawa. Tel. 695-695-155.
OPIEKA nad grobami.
Tel. 608-649-826.
KONTENERY socjalne i magazynowe. Tel. 605-849-861.
KOPARKO-ŁADOWARKA wynajem. Tel. 888-957-294.
PRZEGLĄDY gaśnic samochodowych. Tel. 695-695-155.
REKLAMA
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SPRZEDAŻ INNE

SŁUPSK – boks, hala „POD
WIEŻĄ”. Sprzedam lub wynajmę.
Tel. 508-434-747.
SŁUPSK – box nr 96 Manhatan na
parterze. Tel. 515-604-136.
SŁUPSK – box Manhatan, dobra
lokalizacja. Tel. 889-727-663.

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

BORNY SULINÓW mieszkanie
własnościowe 53 m kw., 2 piętro
(mansarada), 2-pokojowe, kuchnia
z aneksem jadalnym, garaż, balkon,
ogródek zamienię lub sprzedam na
mniejsze 2-pokojowe w Slupsku
lub w Ustce. Tel. 518-552-248.
LĘBORK – centrum, pierwsze
piętro, mieszkanie 2-letnie,
własnościowe 35 m kw., 2-pokojowe, aneks, balkon, ogrzewanie
podłogowe zamienię na podobne
w Słupsku. Chętnie pozostawię
2-letnie meble. Pilne oferty do
maja 2011 r. Tel. 886-523-228.
SŁUPSK mieszkanie własnościowe
w starym budownictwie 38 m kw.,
2-pokojowe z kuchnią na większe
komunalne. Tel. 790-815-624.
SŁUPSK – mieszkanie własnościowe 54 m kw., 2-pokojowe,
drugie piętro, stare budownictwo,
przynależny ogród na 2-pokojowe,
mniejsze w nowszym budownictwie, własnościowe.
Tel. 663-432-398 lub 661-432-399.
SŁUPSK – mieszkanie własnościowe na większe komunalne 58
m kw., 2-pokojowe, drugie piętro,
ogrzewanie gazowe, Stare Miasto.
Tel. 501-454-843.
SŁUPSK - mieszkanie komunalne
3-pokojowe w kamiennicy na
mniejsze 2-pokojowe w nowym
budownictwie. Tel. 667-202-485.

DWA FOTELE ﬁnki, ławo-stół plus
kanapa w bardzo dobrym stanie,
tanio sprzedam. Tel. 517-497-780.
DWIE PLANDEKI o wymiarach 2
x 3 m i 3 x 4 m. Tel. 797-126-360.
CEGŁA, gruz – 50 zł.
Tel. 511-600-110.
KOMPLETNA CHŁODNIA na
samochód dostawczy, długość 3,40
cm. TANIO. Tel. 518-525-433.
KONICZYNĘ z 70 hektarów –
gmina Kobylnica. Tel. 606-762-155.
KRZESŁA tapicerowane - 4
szt., krzesła drewniane, grzejnik
olejowy, 2 pufy i szafka z dużym
lustrem. Tel. 511-600-110.
PIANINO „Legnica”, stan bardzo
dobry. Tel. 59 843-13-97.
PIANINO CALISIA 1975 rok. Stan
bardzo dobry. Tel. 793-793-264.
PŁYTKI CHODNIKOWE 50 x 50 z
odzysku sprzedam, Słupsk.
Tel. 888-957-294.
ROSENTHAL kompletny serwis
do kawy, stan idealny.
Tel. 603-461-888.
ROWER włoski, sprawny technicznie, dwadzieścia dwa biegów,
Kępice. Tel. 782-980-379.
SERWIS do kawy kompletny na
12 osób, C. T. Altwasser 1939 rok i
starą biżuterię ze srebra i złota.
Tel. 500-831-681.
SKUTER REEWAY 2008 rok. Pilnie
sprzedam. Tel. 609-466-582.
STOLARZ cena 100 zł, fotelik na
rower cena 100 zł.
Tel. 59 842-85-65.
STÓŁ ciemny – 70 zł.
Tel. 511-600-110.
TELEWIZOR kolorowy
SAMSUNG, duży wentylator, stolik pod telewizor. Tel. 511-600-110.
WÓZEK SZWEDZKI
EMALJUNGEN – SPACERÓWKA –
duża, z atestami, kolor zielony, b.
dobry stan. Tel. 660-230-888.

PRACA
ZAJMĘ się starszą osobą lub dzieckiem od 2 lat. Tel. 514-788-048.
ZAJMĘ się dzieckiem (od 3 lat) lub
zaopiekuję osobą starszą.
Tel. 724-060-604.
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą lub
dzieckiem. Tel. 694-796-808.
ZATRUDNIĘ krawcową z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 511-996-949.

Z W I E R Z Ę TA
ODDAM młodą suczkę w dobre
ręce. Tel. 511-600-110.
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