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N E K R O L O G I

O G Ł O S Z E N I E

UWAGA 

Czajnik może być
groźny 

Inspektorzy sanitarni ob-
dzwaniają klientów sklepu
Makro w Koszalinie. Jeden z
modeli czajników elektrycznych
firmy MPM może powodować
zatrucia. 

– Z tym czajnikiem jest rze-
czywiście poważny problem –
mówi Marek Frydrych, Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Bia-
łogardzie. – Podczas gotowania
do wody mogą dostać się tru-
jące substancje z elementów
budowy czajnika. Firma MPM
wycofuje ze sprzedaży ten pro-
dukt, ale sporo czajników już
zostało kupionych. 

Inspektorzy z Białogardu ob-
dzwaniają klientów, którzy już
gotują sobie wodę w nowym
czajniku, i informują ich o po-
tencjalnych kłopotach. Dają za-
świadczenia, że to produkt
szkodliwy. Z takim zaświadcze-
niem można pójść do sklepu, a
ten ma zwrócić pieniądze. 

– My dotarliśmy jednak tylko
do dwóch klientów. Jeden jest z
Białogardu, drugi to Urząd
Miasta w Tychowie – mówi in-
spektor Frydrych. 

– Potwierdzam, sygnał z in-
spekcji już dostaliśmy, zawie-
ziemy czajnik do sklepu. Kupi-
liśmy go w Makro – mówi
Krzysztof Dziadul, zastępca bur-
mistrza Tychowa. 

Kto jednak nie kupił czaj-
niczka na rachunek, musi sam
sprawdzić, czy ma wadliwe
urządzenie. Bo inspektorzy nie
będą w stanie ustalić danych ta-
kiego klienta. 

Na co zwrócić uwagę? Firma
MPM Product przyznaje, że w
związku z wprowadzeniem do
obrotu handlowego wadliwej
partii czajnika bezprzewodo-
wego model MCZ-11M o nu-
merze serii od 2005900001 do
2005902700 (numery serii są
umieszczone na opakowaniu,
tabliczce znamionowej oraz
karcie gwarancyjnej), wycofuje
czajniki z obrotu handlowego.
„Prosimy zarówno nabywców,
jak i sprzedawców posiada-
jących ww. czajniki na stanie
magazynowym o ich zwrot na
koszt firmy MPM Product Sp. z
o.o.”.

(QBA)

Czajnik będący na wyposażeniu
Urzędu Miasta w Tychowie 
– jeden z felernej serii. Fot. Archiwum

Znaleziono
pieska 

W sobotę ok. godz. 22 w re-
jonie ulicy Rzemieślniczej w Ko-
szalinie został znaleziony mały
piesek. To przyjazny roczny
kundelek o jasnej sierści. Czy-
telniczka, która przygarnęła
pieska, mówi, że na pewno ktoś
za nim tęskni. Podajemy numer
telefonu – 513-033-977. 

(AK)

ZWIERZĘTA 

Piesek jest sympatyczny, na-
uczony określonych zachowań. 

Fot. Czytelniczka

Dwie klasy gimnazjalne z koszalińskiego Społecznego Gimnazjum Językowego „Nasza Szkoła” postanowiły
prześledzić, jak powstaje gazeta codzienna. Najpierw odwiedziły redakcję, by dowiedzieć się na czym po-
lega praca nad gazetą, potem drukarnię „Głosu”. (AB) 

Fot. Czytelnik

W obiektywie Czytelnika 

Temat lekcji: Jak powstaje gazeta 
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Jedną zwycięską pracę wy-
łoni jury, dwie następne Czy-
telnicy i Internauci w głoso-
waniu SMS-owym. Oglądajcie
w fotogalerii na naszej stronie
internetowej prace zgłoszone
do konkursu i głosujcie. 

Autor jednej z nagrodzo-
nych prac pojedzie na „Odjaz-
dowe wakacje w Giewartowie”.
Ośrodek „Michasiówka” poło-
żony jest nad przepięknym 
i krystalicznie czystym Je-
ziorem Powidzkim w Giewar-
towie. Ośrodek posiada bezpo-
średni dostęp do wody (130 m
linii brzegowej), własną plażę,
pomost, położony jest w zatoce,
gdzie woda jest płytsza (do
1,20 m) i cieplejsza niż na
otwartym jeziorze, idealne
miejsce dla początkujących
pływaków (można dziecko za-
pisać na naukę pływania). 

Organizatorzy obiecują nie-
zwykłe wakacje. – Znajdziecie
tu wszystko: od quadów po nur-
kowanie, survival i liny. Nie-
oczekiwane emocje, wspaniałe
przygody i wiele wyśmienitej
zabawy! Nie musicie się bać ni-
czego! Podczas zajęć wodnych

jesteście zabezpieczeni kapo-
kami i piankami, na zajęciach
linowych kaskami i linami ase-
kuracyjnymi, a na quady nie
puszczamy Was bez kasków –
zachęca Krzysztof Tuz z Cen-
trum Podróży Masz Wakacje,
które razem z „Głosem” organi-
zuje konkurs plastyczny „Wy-
maluj swoje wakacje”. 

Jeden kolonijny wyjazd to
za mało, by skorzystać ze
wszystkich atrakcji jakie ofe-
ruje ośrodek w Giewartowie.
Zwycięzca naszego konkursu
będzie mógł wybrać sobie
jeden z wakacyjnych pro-
gramów. A jeśli mu się
spodoba, to oczywiście może do
Giewartowa wrócić za rok. d

Kogo czeka przygoda? 
KONKURS Trwa nasz wakacyjny konkurs z supernagrodami. Obejrzyj prace małych artystów 
i pomóż nam wybrać, który z nich powinien wygrać wakacyjny wyjazd. 

W Giewartowie realizowane są różne programy – między innymi odjazdowe wakacje, obóz paintballowy. Fot. Centrum Podróży Masz Wakacje

d By oddać głos za pośrednic-
twem SMS-a, należy przesłać na 
nr 71466 SMS o treści: 
GK.CKP.xx (gdzie xx to numer pro-
pozycji z listy) np. GK.CKP.9 
Koszt wysłanie SMS-a to 1,23 zł. 
Wyniki plebiscytu zostaną opubli-

kowane w dzienniku nie później
niż w ciągu czternastu dni od za-
kończenia głosowania. 
O terminie wręczenia nagród lau-
reaci zostaną powiadomieni w
ciągu siedmiu dni od zakończenia
głosowania. 

Jak głosować? 


