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Ekologicznej Natura Z-000 i nale_
żydo obszaru Specjalnej ochro-

1ty. Ęt1ków Oazą zieleni jóst Park
Miejski' Rośnie w nim nójgrubsza
w kraiu sosna czarna (o ob'wodzie
ponad 4 metry). Niemal każde
d{zgwo porasta bluszcz- to naj_
większe jego skupisko w Pobcó.
Widok zielonych nawet w zimie
pni i konarów robi wrażenie.

Blues igwiazdy
od. dziewięciu już'Iatw maju nad
i2z19ro ściągają miłośnicy Ńuesa.
odbywa się tu Festiwal ias. Wo-
da&Blues. Na Nowym Rynku
w Sławie moŻna obójrzeó pierw-

a w sierpniu Dni
Sławy' Wieloletnią
tradvcię ma Festiwal
Triathlonu.
W zawodach uczest-
niczągwiazdy - już
pływali, ścigali się na
rowerach i bieeali m.in.
Tomasz Karolik i Mag-
dalena Boczarska. Joc

lę i;Łó_.iarz_\'
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Krótka historia
) prezencie n a Czterech lił'łkach
fnuczka to moje prawdziwe.oczko wgłowie. Na piąte urodziny chciała dostaćrrc/erek' Ale fainie 

lea.zię zobaczyc,jai się 
"rri iZłi.ij_ pomyślałam. Tylko skądlwezmę na niego pieniądze?

oliżaty się urodzi-
:'ly mojej wnućz-
ki. Kiedyś, siedząc
u mnie na kolanach,l powiedziała:-Awiesz

briu. a bym chciało ao'ioiii
fu]n'? Rowerek. Tąki różowv.
b,s r,ouczyła mnie na nim
ft.: Bardzo mi się spodo-
'ten pomysł, ale taki rower
zfuje... Co robić?

knrłam w sobie
rvpczesność
aywistych względów nie
iałam pożyczac pienię_

dzy od córki. Pozostawała
oferta banku, ale to mnó-
stwo formalności, no i liczył
się tez czas. Postanowiłam
poszukać rozwiązania w ln-
ternecie. Chciałam znaleźć
ńrmę, która gożyczyłaby mi
potrzebne pieniądze.

Najsąńsry rowerek świata
Weszłam na Wonga.com.
Wybrałam' suwakiem kwo_
tę i czas. Zalogowałam się,
wypełniłam formularz. By-
łam zaskoczona, że tak mi te
formalności łatwo i szyb-

ko poszły. Może dlatego, ze
wszystko na stronie won_
ga.com było jasno i prosto
wytłumaczone. Po pół-
godzinie przyszedł sMs
z mojego banku z informacją,
ze pieniądze sąjuż na koncie.
Jeszcze tego samego dnia
prezent, zapakowany w pięk-
ny papier, czekał na wnuczkę
w moim mieszkaniu.

tsabcie są od kochania
Cieszę się, że tak szybko
udało mi się pożyczyć pie-
niądze' I to naprawdę ko-

rzystnie, bo pozyczka
kosztowała mnie tylko
10 zł, a na zwrot mia-
łam az dwa miesią-
ce. Całą operację
przeprowadziłam,
siedząc PrzY da-
mowym stole. Ale
na jważn iejsze,
ze mo$łam spra-
wić wnuczce taką
radość!

Chcesz poznać więcej
historii? Wejdź na strone
wybieramwonga.pl
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