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Zasiłki pogrzebowe będą niższe

Wydają krocie 
na znaczki pocztowe

W przyszłym roku o połowę niższe mają być 
zasiłki pogrzebowe. Z ponad 6 tysięcy zło-
tych obecnie spadną do 3,3 tysięcy złotych. 
Koszty pogrzebów w całym powiecie słup-
skim są jednak znacznie wyższe.

Strażnicy z gminy Kobylnica wydają 
rocznie ok. 500-600 tysięcy złotych na 
znaczki pocztowe. Ich koledzy z gminy 
Słupsk ok. 300 tysięcy złotych. Wszystko 
dlatego, że muszą wysłać tysiące listów 
do Centrum Ewidencji Kierowców i 
samych kierowców, których namierzyli 
fotoradarami.
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DAMNICA
DĘBNICA 
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GŁÓWCZYCE
KĘPICE
KOBYLNICA
POTĘGOWO
SMOŁDZINO
SŁUPSK
USTKA

Są postrachem kierowców, zwłaszcza tych 
łamiących przepisy. Ci miejscowi już wie-
dzą, że skoda octavia i volkswagen pas-
sat na gdańskich blachach, stojące gdzieś 
na poboczu, mogą oznaczać kłopoty. 
Wybraliśmy się na patrol radiowozem z 
wideorejestratorem. 
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Wreszcie ruszył remont części najbar-
dziej zniszczonej powiatowej drogi 
Wierzchocino – Żelazo. Kierowcy od lat 
zabiegali o jej remont. Na odnowienie całej 
jeszcze poczekamy.

Na patrolu na drodze 
krajowej nr 6

Odnowią drogę do Słowińskiego 
Parku Narodowego
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Amerykański inwestor zamierza 
postawić wielką farmę wiatrową 
w gminie Główczyce. Dla pozba-
wionych przemysłu terenów, to 
duża szansa na rozwój.

- W pierwszym etapie mają stanąć 24 wiatraki, 
a docelowo może być ich nawet 100 – progno-
zuje wójt Czesław Kosiak. -  Jesteśmy gminą 
leżącą w dużej części w otulinie Słowińskiego 
Parku Narodowego, żaden przemysł rozwijać 
się u nas nie może, a wiatraki, które produkują 
ekologiczną energię są dla nas szansą. Obecnie 
rozmawiam z przedstawicielami fi rmy z amery-
kańskim kapitałem, rozmowy są zaawansowane. 
Amerykanie wręcz naciskają na nas, by jak naj-
szybciej rozpocząć budowę. 
Zdaniem wójta, zagranicznym inwestorom zależy 
na gminie Główczyce. Opłacalność budowy 
wiatraków wykazało wieloletnie natężenia 
wiatru. 
Wstępnie pod budowę pierwszej  farmy wytypo-
wano rejon Żoruchowa, Drzeżewa i Zgojewa – ze 
względu na korzystne usytuowanie, a także odpo-
wiednią odległość od obszarów chronionych. 
Dla gminy Główczyce to ogromna szansa na 
stały dopływ gotówki. Rachunek jest prosty. Za 
każdy wiatrak stojący w granicach gminy do jej 
budżetu, tytułem podatku powinno wpłynąć  
średnio po 50 tysięcy złotych rocznie. Budowa 
jednego wiatraka to koszt około miliona dolarów. 

Zainwestują 
miliony dolarów
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Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl Pierwsze wiatraki w gminie Główczyce powstaną już w przyszłym roku.
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Trafi ć z inwestycją

Wszystko ma swój czas i miejsce. 
Dlatego gmina Główczyce, dotychczas 
poszkodowana przez brak przemysłu, 
dającego budżetowe  wpływy z podat-
ków, trafi ła w końcu na swoją wielką 
szansę. Bo wiatrakowy biznes to nowe 
drogi, które spółki energetyczne zbudują, 
by dowieść urządzenia do miejsc budowy. 
One już zostaną. Od każdej wieży gmina  
i właściciele gruntów mają zapewniony 
stały dopływ kasy, co najmniej przez 
najbliższe 20 lat, bo tyle zwykle wynosi 
żywotność urządzeń. Oczywiście z 
możliwością przedłużenia, tak jak pod 
Darłowem, gdzie właśnie zmodernizo-
wano stojące od kilkunastu lat wiatraki. 
Pamiętajmy, że wiatrakowy boom na 
naszym wybrzeżu nakręca obecnie świa-
towy biznes energetyczny – a to ogromne 
pieniądze. Teraz i mieszkańcy gminy 
mają szansę na mały kawałek tego tortu.
Bo wiatraki są coraz bardziej opłacalne. 
Nawet jeśli ciągle kilowat z wiatraka 
odpowiada kosztem uzyskania temu z 
elektrowni atomowej – to te pierwsze 
dużo łatwiej jest zbudować, są coraz cich-
sze i sprawniejsze, im ich więcej – tym 
taniej kosztują, nie mówiąc już o ewentu-
alnych protestach. A w tym przypadku, w 
Główczycach postpegeerowski rodowód, 
będący dotychczas przekleństwem tej 
gminy, ma również znaczenie. Ciągnące 
się kilometrami popegeerowskie latyfun-
dia to bardzo korzystna lokalizacja dla 
wiatrowego biznesu. Blisko wiejącego 
prawie bez przerwy bałtyckiego wiatru i 
z dala od miejscowości, w których mogą 
się znaleźć ewentualni protestujący.
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Jarosław Kowalski
dziennikarz „Powiatowego Kuriera Słupskiego”

Beata Hurko 
zastępca kierownika działu Tekstylia w markecie E. Leclerc w Słupsku 

- Pierwszy asortyment świąteczny pojawił 
się u nas dzień po dniu Wszystkich Świę-
tych. Były to słodycze. Kilka dni później 
sprowadziliśmy kosmetyczne zestawy 
upominkowe na święta i zabawki – 
propozycje prezentów świątecznych 
dla dzieci. W tej chwili rozkładany jest 
towar z zakresu ozdób choinkowych i 
materiały do ozdoby domu wewnątrz 
i na zewnątrz. Czemu tak wcześnie? 

Takie są wymogi rynku. Jeśli 
jest zapotrzebowanie 

klientów na taki towar 
już teraz, a jest, to 

my musimy go u 
nas mieć.

Sebastian Rüder
 uczeń 

- Widziałem już świąteczne ozdoby 
w wielu miejscach w Słupsku. Co 
chwila widać witrynę, w której 
świecą się światełka choinkowe. 
Według mnie to stanowczo za wcze-
śnie. Idealny czas na zrobienie zaku-
pów świątecznych, w tym prezen-
tów, to na tydzień przed Bożym 
Narodzeniem. Choinkę i dom 
stroić powinno się dopiero 
dzień przed świętami. Im 
wszystko śwież-
sze, tym lepiej. 
Bo im wcześniej 
w mieście widać 
święta, tym 
szybciej cała 
związana z 
nimi magia 
uleci.
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Do Bożego Narodzenia 
zostało jeszcze ponad 
40 dni, a w niektórych 
sklepach można już 
zobaczyć świąteczny 
asortyment.

 Kupić można nie 
tylko ozdoby świą-
teczne, ale też słodycze, 
świąteczne zestawy upo-
minkowe, prezenty dla 
dzieci i wszelkie inne 

akcesoria z mikołajem i 
reniferami. 

Handlowcy dali nam 
czas, by w porę zaopa-
trzyć się w niezbędne 
gwiazdkowe przedmioty. 

Co prawda, trudno 
wyobrazić sobie święta 
bez choinki i kolęd, ale 
czy stworzony tak wcze-
śnie odświętny nastrój 
nie znudzi się i nie 

opatrzy, nim Gwiazdka 
rzeczywiście nadejdzie? 
Zdania są podzielone.

W sklepach czuć już Święta Bożego Narodzenia

Czy to aby nie za wcześnie?

Joanna Prokofi ew
j.prokofi ew@agmedia.com.pl
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Inkubator to nowe możliwości

- Marszałek województwa uroczyście wbił 
łopatę pod budowę Inkubatora Technologicznego. 
Czy myśli pan, że będzie on receptą na słabą kon-
dycję słupskiej gospodarki?

- O tym, że tego typu inwestycje mają rację bytu świad-
czy chociażby przykład Pomorskiego Parku Naukowo–
Technologicznego w Gdyni. On rozpoczął działalność 
10 lat temu i obecnie rozpoczyna się w nim drugi etap 
inwestycji. My sądzimy, że inkubator może być alter-
natywą dla młodych ludzi, którzy wyjechali ze Słupska. 
Park technologiczny i możliwości, które zaproponujemy 
za jego pośrednictwem mają być dla nich szansą na powrót 
i prowadzenie działalności właśnie w Słupsku. Powstanie 
takiego miejsca było konieczne. Staraliśmy się o to od czte-
rech lat. Za pewien czas stworzenie inkubatora byłoby, z 
różnych względów, znacznie trudniejsze.

- Nie obawia pan się, że ta inwestycja się nie zwróci? 
Kosztuje aż 34 miliony złotych.

- Nie chcemy dopłacać do bieżącego funkcjonowa-
nia inkubatora. Jeśli pokryjemy koszty, będzie dobrze. W 
inkubatorze stworzyliśmy warunki, dzięki którym może tu 
powstać 80 małych i średnich fi rm, które mogłyby zatrud-
niać około pięciuset osób. Współpracujemy w tej materii ze 
Słupską Izbą Przemysłowo–Handlową oraz z uczelniami 

– jestem przekonany, że wspólnie uda nam się przekonać 
słupszczan do inwestowania właśnie tutaj.

- Jakie inwestycje mogłyby tu znaleźć swoje miej-
sce?

- Możliwości jest wiele. Z trendów w gospodarce 
wynika, że rację bytu miałyby tu między innymi fi rmy 
działające w obszarze czystej energii. Widziałbym tu 
szansę w sferze przetwarzania tworzyw sztucznych. W 
Słupsku jest kilka poważnych fi rm zajmujących się tego 
typu działalnością. Podobną szansę widziałbym dla tych, 
którzy chcieliby współpracować z istniejącymi już fi rmami 
zajmującymi się branżą spożywczą.
Rozmawiał

Mirosław Kamiński
prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Warsztaty taneczne, fotograficzne, 
muzyczne i plastyczne mieli do dys-
pozyji młodzi mieszkańcy Krępy. 
Wszystko dzięki Stowarzyszeniu 

”Nasza Krępa”, które pozyskało na ten 
cel pieniądze z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

- Cieszymy się bardzo z tych pieniędzy, 
dzięki nim świetlica w Krępie tętni życiem, 
a młodzież ma, gdzie spędzać wolny czas – 
mówi Ewa Wyrzykowaska ze Stowarzyszenia 

„Nasza Krępa” w gminie Słupsk. 
Młodzi mieszkańcy Krępy i Kusowa 

biorą udział w warsztatach taneczynych, 
fotograficznych, muzycznych i platycz-

nych. - To szansa dla wielu osób na rozwija-
nie swoich zainteresowań – podkreśla Ewa 
Wyrzykowska. - Poza tym nasi podopieczni 
mogli spotkać się z psychologiem. 

39 998 złotych na zajęcia na świetlicy 
wiejskiej stowarzyszenie pozyskało w 
ramach projektu „Przyjemne z pożytecznym, 
czyli aktywność receptą na problemy dzieci i 
młodzieży ze środowiska wiejskiego” współ-
fi nansowanego ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO 
FIO 2010. 

Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia dla dzieci

Rozwijają swoje zainteresowania

Elżbieta Lemieszko
e.lemieszko@agmedia.com.pl
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PIERWSZY SKLEP TWOJEGO DZIECKA

ZAKUPY DETAL - HURT

www.pociecha.pl

ZAPRASZAMY
od godz. 10.00 - do godz.18.00
w soboty od 10.00 - do 18.00

SUPER
CENY
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Znane są już pierwsze wyniki analiz składu 
dopalaczy. Badania prowadzone m.in. w 
poznańskim Instytucie Włókien Natu-
ralnych i Roślin Zielarskich potwierdziły 
obecność zakazanych narkotyków.

W dopalaczach są narkotyki

W przyszłym roku o 
połowę niższe mają być 
zasiłki pogrzebowe. Z 
ponad 6 tys. zł obec-
nie spadną do 3,3 tys. 
zł. W Słupsku koszty 
pogrzebu są jednymi z 
najwyższych w kraju. 

Właściciele fi rm pogrze-
bowych uważają, że obcię-
cie o połowę zasiłków 
sprawi, że wiele osób będzie 
musiało zaciągnąć kredyty 
na pochówek najbliższych. 

- Niektóre banki już 
dogadują się w sprawie 
możliwości kredytowa-
nia usług pogrzebowych – 
mówi Krzysztof Banach ze 
słupskiej Kalli. - Przy tak 
wysokich kosztach związa-
nych z opłaceniem grobu i 
innych wydatkach, które 
trzeba uiścić administrato-

rowi cmentarza, rodzinom 
może nie wystarczyć nawet 
na trumnę.

Tymczasem przed-
stawiciele  Platformy 
Obywatelskiej, którzy 
forsują zmiany tłumaczą, 
że zmniejszenie zasiłków 
to urealnienie cen. - W 
Polsce są one jednymi z 
najwyższych w Europie - 
mówi poseł PO Zbigniew 
Konwiński. - Wiele firm 
pogrzebowych podnosiło 
ceny, aby w pełni wyko-
rzystać zasiłek pogrzebowy. 
Mamy nadzieję, że ceny 
teraz będą urealnione. 

Tymczasem wielu wła-
ścicieli fi rm pogrzebowych 
twierdzi, że w Słupsku 
opłaty za pogrzeb, które 
trzeba zapłacić do Zarządu 
Terenów Zielonych i 
Cmentarzy Komunalnych 

są wyższe niż w innych 
miastach. W Szczecinie za 
podobne usługi zapłacimy 
łącznie ok. tysiąc złotych 
mniej. Ale różnice w cenach 
dotyczą nie tylko pochówku, 
ale też na przykład prze-
dłużenia terminu waż-
ności grobów. Na Starym 
Cmentarzu powinno zostać 
zlikwidowanych ok. 5 tys. 
grobów, gdyż nie przedłu-
żono terminu ważności. Nie 
wszyscy pamiętają, że po 20 
latach trzeba uiścić opłatę. 
W Słupsku za grób dla 
osoby dorosłej zapłacimy 
186 złotych, za miejsce spo-
czynku dziecka już tylko 62 
złote. Za miejsca na Nowym 
jeszcze nie musimy płacić. 
Dopiero w przyszłym roku 
nekropolia kończy bowiem 
20 lat. Stawki prawdopo-
dobnie będą takie same jak 

na Starym Cmentarzu.
Jeśli ktoś sądzi, że 

stawki na słupskim cmen-
tarzu są wysokie, to jest w 
błędzie. W okolicznych 
gminach bywa zdecydowa-
nie drożej, chociaż są i takie 
cmentarze, gdzie za prze-
dłużenie ważności miejsca 
zapłacimy mniej. Najtańsze 
są nekropolie komunalne 
w gminie Kobylnica. Tutaj 
za „przedłużenie ważności 
miejsca grzebalnego” zapła-
cimy 60 złotych. Gmina 
prowadzi dwa cmentarze – 
w Słonowicach i w Zębowie. 
Pozostałe są parafialne. 
Cmentarz w Kobylnicy 
obsługuje Przedsiębiorstwo 
Usług Pogrzebowych 

„Kalla”.
- Za przedłużenie ważno-

ści grobu dla osoby dorosłej 
na cmentarzu w Kobylnicy 

zapłacimy 70 złotych, a za 
grób dziecięcy 40 złotych 

– mówi Krzysztof Banach, 
współwłaściciel firmy. - 
Administrujemy również 
cmentarzami w Dębnicy 
Kaszubskiej, Wieszynie, 
Głobinie, Duninowie i 
Dobieszewie. Tu stawki 
wynoszą odpowiednio 100 
i 50 złotych.

Za przedłużenie waż-

ności grobu na cmentarzu 
w Kobylnicy zapłacimy 100 
złotych. Na komunalnych 
cmentarzach w Wytownie 
i Objeździe w gminie Ustka 
ta stawka wynosi już 150 
złotych. Drożej jest już w 
Smołdzinie, na tutejszym 
cmentarzu komunalnym 
ta stawka wyniesie 267,50 
zł. Jeszcze drożej jest w 
Ustce. Tutejszym cmenta-
rzem administruje Usteckie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Stawka za 
przedłużenie ważności 
grobu o kolejne 20 lat 
wynosi tu 301 złotych.

N a  c m e n t a r z a c h 
komunalnych w Izbicy, 
Cecenowie i Żelkowie 
stawka wynosi 300 zło-
tych. Drożej jest na cmen-
tarzu parafialnym w 
Główczycach. Tu stawka 
za przedłużenie wynosi 400 
złotych.

- Administracja cmenta-
rzem jest dość kosztowna – 
usłyszeliśmy w miejscowej 
parafii  . - Trzeba zapłacić za 
wywóz śmieci, naprawie-
nie płotu i wiele innych 
czynności. Tymczasem 
wiele osób opóźnia się z 
płaceniem, niektóre płacą 
w ratach.

Dość wysokie stawki 
obowiązują na cmentarzach 
administrowanych przez 
Zakład Usług Publicznych w 
Potęgowie. Administruje on 
nekropoliami w Potęgowie 
i Łupawie.

- Te stawki nie były 
zmieniane na przestrzeni 
ostatnich lat – mówi 
Wojciech Rębacz, dyrek-
tor ZUP w Potęgowie. - 
Przedłużenie i wykup 
grobu ziemnego – poje-
dynczego na naszym 
cmentarzu kosztuje 325 

złotych, grobu dzie-
cięcego – 189 złotych. 
Więcej zapłacimy za 
przedłużenie ważności 
grobu rodzinnego – pio-
nowego lub poziomego. 
To 539 złotych. Jeśli jest 
to miejsce z rezerwacją 
obok, zapłacimy 589 zło-
tych.

Na cmentarzu komu-
nalnym w Kępicach za 
przedłużenie ważności 
grobu osoby dorosłej 
zapłacimy  409 złotych, 
a za grób dziecięcy 237 zł.

- Co roku te stawki się 
zmieniają w związku ze 
zmianą kosztów – mówi 
Krys tyna  Demczur , 
p.o. dyrektor ZGKiM 
w Kępicach. - Niestety, 
większość osób nie 
pamięta o terminach 
przedłużenia ważności. 
Na razie nie likwidowa-
liśmy grobów, ale nie 
ukrywam, że za jakiś czas 
taka sytuacja może się 
zdarzyć. Na cmentarzu 
w Kępicach mamy około 
25-30 nieopłaconych gro-
bów, w Warcinie jest ich 
około dziesięciu.

To jednak nic w 
porównaniu do nieopła-
conych grobów na starym 
cmentarzu w Słupsku. 

- Na całym cmen-
tarzu mamy około 35 
tysięcy grobów, nie-
opłaconych jest około 5 
tysięcy – mówi Bożena 
Rosińska, zastępca dyrek-
tora Zarządu Terenów 
Miejskich i Cmentarzy 
Komunalnych. - Zdarza 
się, że te, które są nieopła-
cone, musimy wykorzy-
stywać do pochówku.

Zasiłki pogrzebowe będą niższe, czy wystarczą na pochówek

Kredyt na trumnęKredyt na trumnę

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Od marca 2011 r. 
zasiłki pogrzebowe 
mają być niższe. 
Dziś to  6395 zł, od 
marca 3,3 tys. zł. 
Rząd tłumaczy 
zmiany tym, że w 
Polsce mamy jedne 
z najwyższych 
zasiłków pogrzebo-
wych w kraju. 

Nauczą się bronić
Kurs samoobrony dla 
kobiet z gminy Potęgowo 
rozpocznie się we wtorek 
w miejscowej szkole. Na 
pierwszym spotkaniu 
odbędzie się pokaz anty-
terrorystów, będzie też 
wykład z psychologii. Cały 
kurs potrwa 4 miesiące. 
Panie będą spotykały się 
we wtorki o godzinie 17.
W kursie mogą uczest-
niczyć panie powyżej 18 
roku życia. 
Uczestniczki za całe szko-
lenie zapłacą jedynie 20 
złotych..

pif
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Pierwsze wiatraki w gminie 
Główczyce stanąć mają już w przy-
szłym roku. Zarówno władze gminy, 
jak i mieszkańcy liczą na to, że 
inwestor pomoże w rozwoju gminy. 
Amerykańska fi rma już przekazała 
pół miliona złotych dotacji. 

Mieszkańcy gminy Główczyce już 
przekonali się o tym, jakie korzyści przy-
niesie budowa farmy. Z półmilionowej 
łącznie dotacji, jakie fi rma przekazała 
gminie, część była przeznaczona na 
budowę nowego boiska wŻelkowie. - 
Te pieniądze wolno nam wykorzystać 
jedynie na cele społeczne:  boiska i 
place zabaw – podkreśla wójt. - Bardzo 
liczymy na to, że inwestor, który dużo 
zainwestował w badania, a teraz wspiera 
naszą gminę, zechce zostać u nas na dłu-
żej.

Farma wiatrowa powstanie w rejo-
nie Żoruchowa, Drzeżewa i Zgojewa. 
Mieszkańcy przeciw jej budowie na 
razie nie protestują.

 - Na początku ludzie dużo rozma-
wiali, wielu było za, byli też przeciw-
nicy – twierdzi Anna Czaja, mieszkanka 
Żoruchowa. - Za wiatrakami byli przede 

W Główczyczch już liczą korzyści

Powstanie farma wiatrowa

W gminie Kobylnica działają aktualnie 24 siłownie wiatrowe o mocy 
zainstalowanej około 60 megawatów, trwa budowa kolejnych 18 z 
zaplanowanych 28 siłowni. Docelowo w gminie ma stanąć 88 wia-
traków o mocy zainstalowanej ok. 200 MW. W gminie Potęgowo 
działa obecnie 6 wiatraków wzniesionych przez spółkę Nadmorskie 
Elektrownie Wiatrowe Darżyno z Unisławia, w planach jest budowa 
kolejnych w rejonie Wieliszewa, Grapic i Głuszyna. Jeden wiatrak o 
mocy 2,5 MW pracuje w Słupskiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej. 
Są również bardzo zaawansowane plany: Firma Green Power z japoń-
skim kapitałem zapowiada budowę 30 siłowni wiatrowych w okolicy 
Możdżanowa i Starkowa w gminie Ustka.  Zaawansowana w planach 
jest również Damnica. Tu najpierw odbyły się społeczne konsultacje, 
a następnie uzgodnienia przestrzenne. Te etapy są już zakończone. W 
rezultacie fi rma EWG planuje budowę 13 siłowni w rejonie Bięcina i 
Karżniczki.

Wiatrakowe inwestycje w powiecie słupskim

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

wszystkim ci, którzy spodziewali się 
korzyści z budowy czy sprzedaży pod 
nie gruntów. Teraz dyskusje ucichły, 
może ożyją, jak zacznie się budowa?

Podobne opinie panują w niedale-
kim Żelkowie, w obrębie którego leży 
Zgojewo. - Na początku było wielu prze-

ciwników, za wiatrakami 
byli ci, którzy spodziewali 
się korzyści, teraz dys-
kusje uchichły a ludzie 
czekają co będzie dalej – 
mówi Wioletta Kleparska, 
sołtys Żelkowa. 

P r z e w o d n i c z ą c y 
Stowarzyszenia Gmin 
Przyjaznych Energii 
Odnawialnej podkreśla, 

że mieszkańców o wszelkich planach 
związanych z farmami wiatrowymi 
trzeba informować z dużym wyprze-
dzenie.

- Debata publiczna jest bardzo ważna, 
trzeba na ten temat sporo rozmawiać. 
Ważne jest, żeby wiatraki, uzyskały 
pozytywną opinię mieszkańców – pod-
kreśla Leszek Kuliński, wójt gminy 
Kobylnica i przewodniczący SGPEO. - W 
naszym powiecie nowych farm powsta-
wać będzie na pewno coraz więcej.

Na potrzeby wiatrakowej inwesty-
cji w Główczycach, która powinna się 
rozpocząć już w przyszłym roku uchwa-
łami Rady Gminy w roku 2004 i 2008  
zmieniono plany zagospodarowania 
przestrzennego dla okolic miejscowości 
Drzeżewo-Lipno, Żoruchowo, Zgojewo, 
Żelkowo, Przebędowo, Cecenowo i 
Wykosowo. 

Wiadomo również, że w rejonie 
Dargolezy może powstać stacja rozdziel-
cza za pośrednictwem której wytwo-
rzony przez wiatraki prąd elektryczny, 
trafi  do krajowej sieci.

Wiatraki powstaną w 
okolicach Drzeżewa, 
Żoruchowa, 
Zgojewa, Żelkowa, 
Przebędowa, 
Cecenowa i 
Wykosowa. 

P R O M O C J A  
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Strażnicy z gminy 
Kobylnica wydają 
rocznie ok. 500-600 tys. 
zł na znaczki pocztowe. 
Ich koledzy z gminy 
Słupsk ok. 300 tys. zł. 
Wszystko dlatego, że 
muszą wysyłać tysiące 
listów do Centrum 
Ewidencji Kierowców 
i samych kierowców, 
których namierzyli 
fotoradarami, jak 
łamią przepisy. 

Podczas ostatniej sesji 
radni gminy Słupsk musieli 
nawet zwiększyć budżet straży 
o 50 tysięcy złotych, właśnie 
z  przeznaczeniem m.in. na 
znaczki pocztowe. 

O  ile jesienią i zimą pod 
tym względem w  straży jest 
nieco spokojniej, to latem straż-
nicy wydają na ten cel około 30 
tys. zł miesięcznie.

- Po obróbce zdjęć z  foto-
radaru musimy wysłać je 
do Centralnej Ewidencji 
Kierowców. Później do fi rmy, 
bądź właściciela samochodu, 
z  zapytaniem, kto popełnił 
wykroczenie. Następnie trzeba 
wysłać sam mandat. Niekiedy 
zresztą trzeba wysłać kilka 
wezwań w  sprawie jednego 

wykroczenia. To generuje 
ogromne koszty. A wysyłamy 
przecież korespondencję 
również w innych sprawach – 
mówi Marek Filipczak, komen-
dant Straży Gminnej Gminy 
Słupsk.

Według strażników, 
trudno ograniczyć te koszta. 
Poczta jest bowiem, ich zda-
niem, najpewniejszym dostar-
czycielem przesyłek tego typu.

- Robiliśmy rozeznanie 
w  innych strażach, które pró-
bowały sprawdzać inne rozwią-
zania i okazywało się, że poczta 

jest najpewniejsza i w praktyce 
korzystanie z jej usług wycho-
dzi najtaniej – dodaje Marek 
Filipczak.

Według Mariusza Chmiela, 
wójta gminy Słupsk Straż 
Gminna na fotoradarach zarobi 
w tym roku około 1,6 miliona 
złotych. Ogólne koszty funk-
cjonowania jednostki wynoszą 
milion złotych.

Jeszcze więcej, bo ok. 600 
tys. zł rocznie, czyli 7-8 procent 
wydatków na Straż Gminną 
wydaje na znaczki gmina 
Kobylnica. 

- Kiedyś opłaty za przesyłki 
były jeszcze wyższe, ale od pew-
nego czasu jako stały klient pła-
cimy trochę mniej – mówi wójt 
Leszek Kuliński. - Moja rada jest 
taka, abyśmy jeździli ostrożniej, 
wówczas straż mniej zarobi, ale 
będzie ponosiła też mniejsze 
koszty korespondencji. 

Straż Gminna w Kobylnicy 
w tym roku szacuje, że zarobi 
na mandatach z  fotoradarów 
ok. 7 mln zł.

Wydają krocie na znaczki pocztowe

Strażnicy listy ślą, a my płacimy
Fo
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Gmina Kobylnica na fotoradarach zarobi w tym roku ok. 7 mln złotych. Gmina Słupsk 1,5 mln 
złotych

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Wreszcie ruszył 
remont zniszczonej 
powiatowej drogi 
Wierzchocino – 
Żelazo. Kierowcy od 
lat zabiegali o jej 
remont.

Droga była już w 
tragicznym stanie. Na 
podmokłym podłożu 
pozapadała się jej podo-
budowa i nierówności z 
roku na rok się pogłę-
biały. 

Drogowcy zamiast 
ją remontować, ustawili 
znaki z ograniczeniem 
prędkości do 40 km/h. 

Kierowcy wreszcie 
odetchną z ulgą. Z drogi 
korzystali nie tylko oko-

liczni mieszkańcy, ale 
także  turyści, którzy 
latem od strony Łeby 
i Trójmiasta jechali do 
Słowińskiego Parku 
Narodowego. 

Jednak pieniędzy 
wystarczy tylko na 
naprawę najbardziej 
zniszczonego odcinka 
tej około 2-kilometrowej 
trasy. 

Wy r e m o n t o w a n y 
będzie  liczący nieco 
ponad pół kilometra  
fragment za Żelazem w 
stronę mostka na kanale 
melioracyjnym.

- Wyrównamy podbu-
dowę, ułożmy także nowe 
warstwy nawierzchni 
bitumicznej oraz popra-
wimy pobocza. Na ten 
cel wydamy kwotę 200 
tysięcy złotych – wyja-
śnia Mariusz Ożarek, 
dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Słupsku.

Kiedy zostanie wyre-
montowa cała droga? 
Jeszcze nie wiadomo. W 
ZDP brakuje na ten cel 
pieniędzy.

Odnowią część drogi do Słowińskiego Parku Narodowego

Na remont całej jeszcze poczekamy

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Kupujemy mniej działek budowlanych
Zamiast sześciu milionów do kasy gminy wpłynęły cztery.
Sześć i pół miliona złotych – działki o takiej wartości zamierzała sprzedać 
gmina Słupsk. Już teraz wiadomo, że tych dochodów nie uda się w pełni 
zrealizować.
Podczas ostatniej sesji radni musieli podjąć decyzję o zmniejszeniu docho-
dów gminy o milion złotych. Według Mariusza Chmiela, wójta gminy 
Słupsk – to skutki kryzysu gospodarczego, który dotknął wszystkie polskie 
samorządy. - Myślę, że uda nam się zrealizować dochody ze sprzedaży 
działek o wartości 5 milionów złotych. Mamy już rozstrzygnięte przetargi, 
sądzę więc, że w obecnej sytuacji i tak na tle innych gmin nie będziemy 
wyglądali pod tym względem najgorzej – mówi Mariusz Chmiel.
Największą popularnością cieszą się działki w Krępie i Bydlinie. Mniejsze 
zainteresowanie wśród kupujących wzbudzają te położone dalej od miasta.
Ceny działek w gminie Słupsk kształtują się od 18 do 60 zł z m kw. Gmina 
Słupsk prowadzi od półtora roku kampanię promującą działki na swoim 
terenie ph. „Lecę za miasto”. 

pif
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Najgorszy odcinek drogi już 
jest remontowany.
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OKOLICE Trwa remont budynku informacji 
turystycznej LOT „Ustka”. Będzie miał 
nową elewację, meble i stoiska na 
mataeriały promocyjne Ustki i okolic.

LOT będzie jak nowy

Już 60 tysięcy zło-
tych kary płaci 
Przedsiębiorstwo-
Drogowo-Mostowe za 
to, że nie dotrzymało 
terminu remontu ulicy 
Hubalczyków. Prace 
miały się zakończyć na 
początku października. 
Trwają do dziś. 

R e m o n t  u l i c y 
Hubalczyków rozpoczął 
się na początku września. 
Prace obejmują budowę 
nowej drogi od skrzyżo-
wania przy Castoramie do 
nowego szpitala - skrzy-
żowania z ulicą Bukową. 
Wykonane są też nowe 
chodniki, ścieżka rowe-
rowa i zatoczki auto-
busowe. Podczas robót 
okazało się, że są pro-
blemy z gruntem, dlatego 
wykonawca dostał od 
Zarządu Dróg Miejskich 
dodatkowy tydzień na 
dokończenie prac. Ale to 
nie wystarczyło. Za każdy 
dzień PDM płaci od paź-
dziernika 3 tys. zł. Na 
dzisiaj kara wynosi więc 
ok. 60 tys. zł. Tymczasem 
część mieszkańców ulicy 
Hubalczyków uważa, że 
remont przeprowadzono 
z błędami. - Nie prze-
myślano prac – twierdzi 

Sławomir Garbicz, lekarz, 
specjalista chorób płuc, 
który prowadzi Poradnię 
Chorób Płuc i Gruźlicy za 
szpitalnym kompleksem. 

– Mieszkańcy, pacjenci 
mojej poradni, która ma 
podpisany kontrakt z NFZ 
i klienci sąsiedniej apteki 
brną w błocie, bo nie 
pociągnięto tu asfaltu. A 
przecież do ulicy Jodłowej 
brakuje zaledwie stu 
metrów!

W tym roku wyko-
nana ma być tylko 
część drogi przy ul. 
Hubalczyków. Jej kom-

pleksowy remont ma się 
zakończyć w przyszłym 
roku. Jeśli znajdą się na to 
pieniądze. A z tym może 
być problem, bo przy-
szłoroczny budżet może 
być bardzo napięty i na 
tę ulicę może zabraknąć 
pieniędzy. 

- Ten remont jest ujęty 
w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym,  nie 
zamierzamy go wykre-
ślać z planu, natomiast 

zupełnie osobną sprawą 
jest fakt, czy znajdą się 
pieniądze na tę prze-
budowę – komentuje 
Tadeusz Bobrowski miej-
ski radny, przewodni-
czący Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. - Wszystko 
zależy od budżetu i wyni-
ków wyborów. To nowa 
Rada Miejska i prezydent 
podejmie decyzję w tej 
sprawie. 

- Prezydent Maciej 
Kobyliński obiecał nam 
wykonanie odcinka od 
ulicy Jodłowej do poradni 

i znajdującej się niedaleko 
apteki w 2011 roku, mam 
nawet pismo – dodaje 
Garbicz. - Co będzie, gdy 
prezydentem zostanie kto 
inny? 

Jeszcze kilka dni temu 
był także problem z wjaz-
dem do Stacji Dializ przy 
szpitalu, kierowcy karetek, 
którzy przewozili chorych 
na dializy, musieli tam jeź-
dzić po połamanych pły-
tach betonowych.

- Ten odcinek został 
doraźnie naprawiony 
masą asfaltową, ułożoną 
na betonowych płytach, 
trzeba było także wyko-
nać jego odwodnienie – 
wyjaśnia Wiesław Kurtiak, 
dyrektor ZDM. - Ułożenie 
dywanika na tym odcinku 
i dalej na płytach w kie-
runku ul. Jodłowej będzie 
kosztować około 60 
tysięcy złotych. Jednak 
jesteśmy przeciwni temu 
rozwiązaniu – bo to 
zbyt kosztowna prowi-
zorka. Wolimy poczekać 
na drugi etap remontu 
Hubalczyków.

- Cieszę się, że władze 
miasta nas wysłuchały i 
chociaż doraźnie napra-
wiły ten wjazd – podkre-
śla Marian Rydz, zastępca 
dyrektora szpitala do 
spraw technicznych.

Dyrektor ZDM nie 
wyklucza, że po rozli-
czeniu prac pieniądze 
z kary za jej nietermi-
nowy remont sfi nansują 
już wykonaną doraźną 
naprawę drogi do Stacji 
Dializ. Na kompleksowy 
remont na pewno to nie 
wystarczy. 

60 tysięcy złotych kary za remont ulicy Hubalczyków

Remont ulicy Hubalczyków będzie 
kosztował 1,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z 
budżetu miasta. 

Zarobić na spóźnieniu

Około 70 metrów asfaltowego 
dywanika na betonowych 

płytach doraźnie rozwiązało 
problem dojazdu do szpitalnej 

Stacji Dializ.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Jarosław Markowski, jeden z naj-
bardziej znanych w Polsce budow-
niczych makiet, chce postawić 
park miniatur w Słupsku. Na razie 
pracuje nad podobnym parkiem z 
małymi pociągami w gminie Ustka. 

Markowski od 20 lat buduje minia-
tury najbardziej znanych budynków na 
świecie. Ma na koncie blisko 30 minia-
tur w skali 1:25. Od trzech lat mieszka 
w Słupsku i chciałby, żeby jego prace 
stanęły w naszym mieście. - Na razie 
pracuję nad makietą Taj Mahal i paro-
wozami do Gąbina – mówi Jarosław 
Markowski. - Chciałbym jednak, żeby 
moje prace stanęły w Słupsku. Myślę, 
że byłaby to doskonała promocja dla 

miasta i regionu. Takie parki przycią-
gają rzesze turystów na całym świecie. 

Markowski nie jest w stanie posta-
wić parku sam. Do tego potrzebny 
jest mu teren o powierzchni blisko 
dwóch hektarów oraz sponsor, który 
sfi nansuje budowę. Miasto nie mówi 
nie pomysłowi. - Urząd Miasta jest 
otwarty na takie inicjatywy – mówi 
Mariusz Smoliński, rzecznik prasowy 
prezydenta. - Jednak musimy z tym 
panem się spotkać. Porozmawiać o 
potrzebach i możliwościach utworze-
nia takiego parku. 

Szansa na park miniatur w mieście?
To mógłby być promocyjny hit

Jarosław Markowski kończy prace przy legendarnym Taj Mahal.
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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Dwie godziny z orkiestrą – to tytuł 
wystawy Ryszarda Nowakowskiego, fo-
toreportera „Powiatowego Kuriera Słup-
skiego”. Ekspozycję można zobaczyć 
w Herbaciarni w spichlerzu Richtera. 
Można ją oglądać do 28 listopada. 

Uchwycić grę

- Od kiedy i dlaczego foto-
grafujesz?

- Pierwszy kontakt z  pro-
cesem fotografi cznym miałem 
w 5 klasie szkoły podstawowej. 
Razem z nauczycielem fi zyki, 
w jego domu, w zaciemnionej 
łazience wywoływaliśmy fi lm 
małoobrazkowy w  …głębo-
kim talerzu. Filmy były mocno 
porysowane ale zdjęcia, wywo-
ływane już pod powiększalni-
kiem, były rozpoznawalne. 
Dlaczego fotografuję? Teraz to 
i zawód i  pasja. W roku 1974 
skończyłem studium fotogra-
fi czne przygotowujące instruk-
torów fotografii  , prowadzone 
przez Ministerstwo Kultury 
i  Sztuki. W  tamtych czasach 
studiów fotograficznych 
w Polsce nie było. Najbliższe 
w  Czechach. Przyjmowano 
tam geniuszy – oczywiście za 
takiego się uważałem. Teraz już 
wiem, że świat ma ich niewielu 
a mnie tam na liście nie ma.   

- Co w  fotografowaniu 
jest najważniejsze?

- Oczywiście istotą foto-
grafii   jest „zapis czasu”, doku-
mentacja. Cenię reportażystów 
za te umiejętności, bo to bar-
dzo ważny i  ciężki kawałek 
chleba. Ale przez te 161 lat 
istnienia fotografii stała się 
ona równorzędną dyscypliną 
sztuk pięknych i  pozwala 
się realizować w  różny spo-
sób. Przykładem jest Michał 
Giedrojć ze Słupska, który 
zajmuje się montażami, two-
rząc piękne, głębokie „fotogra-
fi czne” poezje. Ja  też nie mam 
natury fotoreportera.  Lubię 
pracować sam, bez pośpiechu, 
wracać do zdjęcia, poprawiać, 
rezygnować. Czasami miewam 
kilkutygodniowe okresy bez 
aparatu. To dobrze robi mnie 
i sprzętowi. W fotografii   najbar-
dziej cenię to, że zawsze czeka 
mnie nowe zadanie.  Staram 
się uczestniczyć w plenerach 
fotografi cznych i  tam zawsze 
zmuszany jestem do nowych 
realizacji. Fotografi a  to mój 
zawód: jestem instruktorem 
fotografii  , zajmuję się również 
fotografi ą reklamową, współ-
pracuję z  wieloma firmami 
i instytucjami. To wbrew obie-
gowym opiniom zmusza mnie 
do otwierania kolejnych drzwi 
oraz uczy pokory przed wyko-

naniem najprostszego zdjęcia.
- Co myślisz o słupskim 

środowisku fotografików? 
Czy jest prężne, czy rywali-
zacja jest zdrowa?

- No cóż, mógłbym powie-
dzieć krótko: my robimy swoje! 
Tyle, że problem jest głębszy. 
Rozwój fotografii cyfrowej 
spowodował jej powszech-
ność - i to dobrze. Fotografuje 
niemalże każdy - i to też dobrze. 
Niedobrze jest natomiast, gdy 
każdy, kto posiada aparat 
fotografi czny, czuje się artystą 
nadającym ton. To doprowa-
dzić może tylko do poziomu 

„foto discopolo”. Dlatego ist-
nienie stowarzyszeń i klubów 
uważam za działanie natu-
ralne i konieczne. Tam, oprócz 
wewnętrznej konfrontacji 
swoich zdjęć możemy spotykać 
się z twórcami fotografii  , orga-
nizować sobie 
szkolenia, ple-
nery, dyskuto-
wać. O naszym 
mieście trudno 
mówić,  że 
jest prężnym 
o ś r o d k i e m 
f o t o g r a f i c z -
nym, ale też 
nie możemy 
p o w i e d z i e ć , 
że to pustynia. Jeżeli się-
gniemy do historii Słupskiego 
Towarzystwa Fotografi cznego, 
to znajdziemy tam wiele cieka-
wych inicjatyw, zdjęć, autorów. 
Mamy wielu młodych fotogra-
fów, którzy w porównaniu np. 
z fotografi czną młodzieżą por-
tugalską wypadli o wiele, wiele 
lepiej. Brakuje nam w mieście 
miejsca – galerii fotografi cznej, 
która miałaby wsparcie Urzędu 
Miasta. Utrzymanie jej w cenie 
najmu komercyjnego nie jest 
możliwe. Ale nadal uważam, 
że powinniśmy się zrzeszać 
w takich warunkach, jakie na 
razie mamy. 

- Skąd się u Ciebie wzięło 
zainteresowanie fotografią 
otworkową?

- Powiem tak: Technologia 
cyfrowego zapisu obrazu 
przeżywa ogromny boom. 

„Cyfrówka” to doskonałe narzę-
dzie do fotografii   użytkowej, 
ale również niebezpieczne dla 
rozwoju młodych adeptów 
sztuki fotografi cznej. W  foto-

grafii   cyfrowej coraz bardziej 
chodzi o  to, żeby lepiej, bar-
dziej kolorowo, precyzyjniej 
i jeszcze,  jeszcze, jeszcze lepiej. 
Fotografowie, ale też i  foto-
grafi cy (czyli pasjonaci, arty-
ści) rozmawiają coraz częściej 
o  tym, co aparat potrafi , niż 
o swoich zdjęciach. Obawiam 
się, że dojdziemy do momentu, 
kiedy to punktem odniesienia 
widzenia świata będzie nie 
ludzka wrażliwość, tylko moż-
liwości narzędzia. I  do tego 
te ogromne pojemności kart. 
Żeby zrobić zdjęcie, wystarczy 
je po prostu wykonać i dwa lub 
trzy  razy powtórzyć. Poczucie, 
że jak zrobię 300 zdjęć to coś 
wybiorę, jest mylące. Jeżeli 
przy pierwszym nie wiesz, czy 
dobre  to i  przy 300-setnym 
także. Obowiązkiem artysty 
jest podjęcie decyzji przed naci-

śnięciem spu-
stu migawki. 
Przecież zdję-
cie powstaje 
w głowie. I taki 
luksus daje 
mi otworek. 
Kiedy wycho-
dzę w  plener 
mam ze sobą 
6 klisz (6 
zdjęć).  Muszę 

zatem wiedzieć, co chcę zro-
bić i  podjąć decyzję przed 
naświetleniem. To wyzwala 
myślenie. Każdy kadr kilka 
razy przemyślę i  sprawdzę to 
naświetlenie. Skutek tego jest 
taki, że tzw. odpadów mam 3-5 
procent, reszta do wykorzysta-
nia. No i nie bez znaczenia jest 
relaks, wolność tworzenia, brak 
pośpiechu, brak ciężkiego ple-
caka. Krótko mówiąc: warto 
czasami się zatrzymać – tak 
dla siebie, a nie na przystanku 
do kolejnego ekspresu. Na 
wystawie zaprezentowałem 
zdjęcia wykonane „cyfrówką” 
oraz otworkiem. Jako autor 
powiem, że więcej satysfakcji 
mam z  tych otworkowych 
niż z  „cyfry”. Może to pod-
świadoma pamięć pierwszego 
wywoływania filmu w  tale-
rzu? A może chęć obcowania 
z Leonardem?

Rozmawiał

O powszechnej fotografi i cyfrowej i mniej popularnej otworkowej

Zdjęcie powstaje w głowie
Rozmowa ze Zbigniewem Suligą
fotografi kiem i instruktorem w Słupskim Ośrodku Kultury

Leszek Kreft
redakcja@agmedia.com.pl

-„Cyfrowo i otworkowo” pod takim 
hasłem odbył się wernisaż autorstwa  
fotografi ka Zbigniewa Suligi w Galerii 
ARTElier w Słupsku.

   Na tę ciekawą wystawę przybył 
tłum gości, wśród których widziałem 
m. in. radnych miasta Słupska, akto-
rów, muzyków i – co zrozumiałe – wielu 
fotografi ków. Galeria była wypełniona 
po brzegi, bo też i temat był intrygujący, 
do tej pory niespotykany na wystawach. 
Połowę zdjęć bowiem autor zrobił tech-
niką, polegającą na naturalnym naświe-
tlaniu błony fotograficznej poprzez 
mikroskopijny otworek w zwykłym, 
kartonowym pudełku. 

   - Nasze miasto jest prezentowane 
przez marketingowców jako kolorowo 

– plastikowe zjawisko. Taki obraz nie 
ma duszy, nie odkrywa tajemnic tego 
pięknego grodu. Dlatego powstał ten 
projekt, który zrealizowałem za pomocą 

dwóch rodzajów aparatów: popularnego, 
dobrego „cyfraka” i pierwowzoru aparatu 

- „camera obscura”. Fotogramy są jedno-
barwne, co powinno ułatwić widzowi 
własną interpretację tych zdjęć – mówił 
artysta otwierając wystawę.

   Rzeczywiście, powiększone na 
akwarelowym papierze fotografie, w 
czarno – białych z odcieniami szaro-
ści barwach, czynią wielkie wrażenie. 
Potęguje to fakt, iż spotkały się tu dwa 
światy: pierwocin fotografii   w zderzeniu 
z najwyższą techniką. Niesamowite...

   W imieniu prezydenta Miasta 
Słupska Macieja Kobylińskiego jego 
asystent pan Jacek Szuba, wręczył 
Zbigniewowi Sulidze list gratulacyjny 
z drobnym upominkiem. Z kolei autor 
sprezentował każdemu z uczestników 
album pt. „4 x Słupsk”, zawierający 
prace członków założonego przez niego 
Słupskiego Klubu Fotograficznego 
FOTOAKTYWNI.

   Wystawa będzie czynna do dnia 5 
grudnia. Naprawdę jest wyjątkowa, więc 
warto ją zobaczyć.

Patronat nad tym przedsięwzięciem 
sprawuje nasza gazeta.

Obraz musi mieć duszę

Leszek Kreft
redakcja@agmedia.com.pl

Zbigniew Suliga na 
wernisażu pt. „Cyfrowo i 
otworkowo”.

Niedobrze jest, gdy 
każdy, kto posiada 
aparat fotografi czny, 
czuje się artystą 
nadającym ton. To 
doprowadzić może 
tylko do poziomu 

„foto discopolo”.
Zbigniew Suliga
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Informator12

Wariat i zakonnica

20 listopada, 
godz. 18.00 oraz 

21 listopada, 
godz. 17.00

Scena Sydkraft, 
ul. Koszalińska

30 zł i 25 zł

Z rączki do rączki
21 listopada, 
godz. 19.00

Sala Filharmonii i 
Teatru

27 zł i 22 zł

Zemsta
28 listopada, 
godz. 18.00

Sala Filharmonii i 
Teatru

25 zł i 20 zł

Kabaret Neonówka w  programie 
„seks, alkohol i książki”

20 listopada, 
godz. 17.00 i 

20.00

Sala Filharmonii i 
Teatru

50,00 zł

TEATR

NIE PRZEGAP

Zakochany wilczek
 – USA, animowany

15-18 listopada, 
godz. 16.30

Kino Milenium 15 zł, 13 zł

Śniadanie do łóżka
 – Polska, komedia

15-18 listopada, 
godz. 18.30, 20.30

Kino Milenium 16 zł i 14 zł

Mysi agenci 
– Argentyna, animowany

15-18 listopada, 
godz. 16.00

Kino Milenium 16 zł i 14 zł

Skrzydlate świnie 
– Polska, obyczajowy

15-18 listopada, 
godz. 18.00 i 20.00

Kino Milenium 16 zł i 14 zł

KINO

R E K L A M A   1 5 2 7 P K 2 A

R E K L A M A   1 9 8 P K 1 3 AP R O M O C J A  

Zręczna intryga i wyspiar-
ski humor, czyli dobra 
zabawa gwarantowana. W 
niedzielę Nowy Teatr pro-
ponuje angielską farsę „Z 
rączki do rączki”.

Autor, Michael Cooney, 
tak pisze o scenerii swej sztuki: 
akcja rozgrywa się w Londynie, 
w salonie domu przy 344 
Chilton Road. Gustownie, ale 
nie ekstrawagancko urządzone 
wnętrze wiktoriańskiego domu 
należącego do Eryka Swana i 
jego żony – Lindy.

Ale ta historia jest uni-
wersalna - może rozgrywać 
się równie dobrze dzisiaj w 
jakimś mieszkaniu w Słupsku. 
Główny bohater - Eryk Swan 
stracił pracę. Żony o tym nie 
informuje od przejściowych 

kłopotów finansowych jest 
przecież opieka społeczna. I 
rzeczywiście system wszelakich 
zasiłków ma dla osób w chwilo-
wej potrzebie taki wachlarz pro-
pozycji, że aż kusi, aby po nie 
sięgnąć. Wyłudzanie świadczeń 
jest jak hazard zaczyna Eryka 

„wsysać”. Pieniądze coraz więk-
szym strumieniem płyną mu 

do kieszeni. Ale kiedy po paru 
latach uprzytamnia sobie, jak 
daleko posunął się w oszustwie 
chce się wycofać. I tu dopiero 
rozpoczynają się prawdziwe 
kłopoty. 

Spektakl 21 listopada o 
godz. 19.00 w sali Filharmonii i 
Teatru. Bilety w cenie 27 zł i 22 zł.

karo

Hazard z opieką społeczną
Z O B A C Z  K O N I E C Z N I E

Gdy pojawia się na 
scenie, można mieć 
pewność, że wieczór 
będzie wyjątkowo 
udany. Już za tydzień w 
Słupsku wystąpi Alosza 
Awdiejew.

Formalnie  Aleksy 
Awdiejew urodził się w 
Stawropolu na północnym 
Kaukazie. Od dziesięciu lat ma 
polskie obywatelstwo. Po raz 
pierwszy wystąpił na scenie 
w wieku sześciu lat, śpiewa-

jąc kołysanki i piosenki popu-
larne ze swoją matką, która 
była nauczycielką rosyjskiej 
literatury i języka i śpiewała na 
scenie amatorskiej. Ukończył 
średnią szkołę muzyczną 
z dyplomem chórmistrza. 
Przez trzy lata prowadził 
amatorskie chóry i orkiestry w 
Moskwie i okolicach. Później 
studiował anglistykę na 
Uniwersytecie Moskiewskim. 
Jednocześnie występował w 
teatrze studenckim, kabare-
cie i uprawiał pantomimę. 
Na drugim roku studiów 
uzyskał stypendium Radia 
Moskiewskiego i rozpoczął 
studia na filologii polskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Występował w 
kabaretach studenckich, a 

już jako student otrzymy-
wał nagrody w konkursach 
studenckich prac nauko-
wych. Od 1976 roku zaczął 
z powodzeniem śpiewać 
swe romanse i piosenki w 
legendarnej „Piwnicy pod 
Baranami”. Obecnie pracuje 
na stanowisku profesora 
w Instytucie Rosji i Europy 
Wschodniej na Wydziale 
Studiów Politycznych i 
Międzynarodowych UJ. 
Wiele czasu poświęca na 
działalność artystyczną. 
Koncertuje w kraju i za gra-
nicą.

Alosza Awdiejew wystąpi 
19 listopada o godz. 20 w sali 
Filharmonii i Teatru. Bilety w 
cenie 55 zł.

karo

Błazen to bardzo ważna profesja
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R E K L A M A   1 5 2 1 P K 6 A

R E K L A M A   4 2 4 P K 5 A

Wybory samorządowe 
już 21 listopada – 
warto więc przyjrzeć 
się zasadom głosowa-
nia na radnych, wójtów 
i burmistrzów.  

Głosować mogą osoby 
które ukończyły 18 lat, nie 
są pozbawione praw obywa-
telskich i  są mieszkańcami 
danego obwodu. Co ważne, 
nawet te osoby, które nie 
mają stałego zameldowania 
na terenie danej gminy, ale 
fi zycznie mieszkają w danym 
obwodzie – mogą być wpi-
sany do rejestru wyborców.

- Jeśli ktoś nie jest wpisany 
do rejestru, a mieszka na tere-
nie danej gminy, może złożyć 
stosowny wniosek o  wpis – 
mówi Krystyna Stanisławska, 
dyrektor delegatury PKW 
w  Słupsku. - Takie wnioski 
dostępne są w  urzędach 
gmin. Wójt ma obowiązek 
rozpatrzyć je w ciągu trzech 
dni. Może to oczywiście 
zrobić szybciej. Jeśli decyzja 
będzie negatywna, to można 
odwołać się od niej do sądu. 
Sąd ma kolejne 3 dni na jej 
rozpatrzenie.  

W dniu głosowania – 21 
listopada, lokale wyborcze 

będą czynne od godziny 8 
do godziny 22. Głosujemy 
stawiając znak „x” w kratce 
z lewej strony obok nazwisk 
najwyżej tylu kandydatów, 
ilu radnych jest wybieranych 
w  danym okręgu. Wybory 
w  gminach poniżej 20 tys. 
mieszkańców odbywają się 
na zasadzie większościowej, 
czyli radnymi 
zostają ci kan-
dydaci, na 
których gło-
sowało najwię-
cej osób. Jeżeli 
g ł o s u j e m y 
w  obwodzie 
wielomanda-
towym, to możemy zakre-
ślić nazwiska tylu osób, ilu 
radnych będzie pochodziło 
z naszego obwodu.

- Jeżeli na przykład głosu-
jemy w obwodzie trzymanda-
towym, to możemy zakreślić 
znak „x” przy nazwisku jed-
nego, dwóch, lub trzech kan-
dydatów – mówi Krystyna 
Stanisławska. - Jeśli zakre-
ślimy więcej nazwisk – nasz 
głos będzie nieważny. Na kar-
tach do głosowania znajdują 
się informacje ilu radnych 
wybieramy. Podobnie jest 
zresztą w obwodach położo-

nych w gminach, które liczą 
ponad 20 tysięcy mieszkań-
ców.

W gminach powyżej 20 
tys. mieszkańców mandaty 
dzieli się na zasadzie propor-
cjonalności, czyli wyborca 
oddaje głos na daną listę. 
W  tym drugim przypadku 
trzeba jednak pamiętać, że 

obowiązuje 
pięcioprocen-
towy próg 
w y b o r c z y 
i  dopiero po 
jego przekro-
czeniu dany 
komitet może 
uczestniczyć 

w podziale mandatów. 
W wyborach na wójtów, 

burmistrzów, prezydentów 
miasta można oddać głos 
tylko na jednego kandydata, 
stawiając znak „x” w kratce 
z  lewej strony obok jego 
nazwiska. W przypadku, gdy 
wyborca postawi znak ‚’x’’ 
przy kilku nazwiskach albo 
nie postawi w ogóle - głos jest 
nieważny. W tym przypadku 
wybory kończą się po pierw-
szej turze tylko wtedy, kiedy 
kandydat na wójta otrzymał 
więcej niż połowę ważnych 
głosów. Bardzo często do 

ostatecznego rozstrzygnięcia 
potrzebna jest jeszcze druga 
tura. Podczas tegorocznych 
wyborów odbędzie się ona 
w niedzielę – 4 grudnia.

21 listopada głosować 
będziemy nie tylko na 
radnych do władz gminy, 
czy miasta, ale również na 
naszych przedstawicieli we 
władzach rad powiatów 
i  sejmików wojewódzkich. 
Wybory w obu przypadkach 
są przeprowadzane na zasa-
dach analogicznych do wybo-
rów w gminach powyżej 20 
tys. mieszkańców. Wyborca 
głosuje tylko na określoną 
listę, stawiając znak „x” obok 
nazwiska jednego z  kandy-
datów i wskazując tym jego 
pierwszeństwo do mandatu. 

Aby głos był ważny, 
w kratce na karcie do głoso-
wania należy postawić znak 

„x”. Punkt przecięcia kresek 
tworzących znak „x” musi 
się znaleźć w obrębie kratki. 
Dopisanie na karcie do głoso-
wania dodatkowych nazwisk 
lub nazw albo poczynienie 
innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność głosu.

Poradnik wyborczy

Podpowiadamy, jak głosować

W dniu głosowania 
– 21 listopada, lokale 
wyborcze będą 
czynne od godziny 8 
do godziny 22.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Kiedy większość z nas 
jeszcze śpi kierowcy 
słupskich autobusów 
PKS muszą wyruszać 
w trasy. Każdego dnia 
przewożą kilka tysięcy 
osób. Przez niemal cały 
dzień przyglądaliśmy 
się życiu dworca auto-
busowego.

Życie na dworcu 
autobusowym przy ul. 
Kołłątaja rozpoczyna się 
tuz po godzinie czwartej 
rano. Właśnie o tej porze, 
najpóźniej dziesięć minut 
po godzinie czwartej do 
pracy przychodzą kie-
rowcy. Przed wyjazdem 
na pierwsze kursy pobie-
rają niezbędne doku-
menty, tablice i spraw-
dzają pojazdy. Nieco 

później do pracy przy-
chodzą dyżurni ruchu. 
Osoby, które czuwają 
między innymi nad pra-
widłowym przyjazdem 
i wyjazdem, zaczynają 
pracę dokładnie o 4.30. 

Każdego dnia robo-
czego o stałej porze 
wyjeżdża pierwszy auto-
bus ze Słupska po miesz-
kańców okolicznych wsi, 
którzy pracują w mieście. 

-  Pierwszy autobus wyjeż-
dża na trasę o godzi-
nie 4.20 – mówi Ilona 
Słaby, rzeczniczka słup-
skiego Przedsiębiorstwa 
K o m u n i k a c j i 
S a m o c h o d o w e j  w 
Słupsku. -  Autobus 
ten jedzie w kierunku 
Bukówki. 

Jak dodaje Ilona 

Spędziliśmy jeden dzień na dworcu PKS

Czekając na autobus Czekając na autobus 

Stanisław Kozub odpoczywa przed kolejnym kursem. Antoni Uszyński już od rana dba o porządek na dworcu.
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Słaby prawdziwy ruch na 
słupskim dworcu auto-
busowym rozpoczyna 
się po godzinie piątej i 
trwa przez mniej więcej 
trzy godziny. To czas, gdy 
do miasta przyjeżdżają 
mieszkańcy okolicz-
nych wsi. Z komunikacji 
autobusowej korzystają 
pracujący i uczący się 
w Słupsku mieszkańcy 
powiatu. 

Kolejna fala podróż-
nych za lewa dwo-
rzec, gdy kończy się 
czas nauki i  pracy. 

- Popołudniowe godziny 
szczytu przypadają od 
godziny 13 do 16.30 

– dodaje rzeczniczka. 
- Można powiedzieć, że 
każdego dnia przez nas 
dworzec przewija się 
ponad trzy i pół tysiąca 
osób. Korzystają ze 165 
autobusów różnych prze-
woźników. 

Każdego dnia na bez-
pieczeństwem podróż-
nych i sprawnym funk-
cjonowaniem dworca 
czuwa 130 osób. Załoga 
nie tylko kierowcy, 
dyżurni ruchu, ale także 
kasjerki i pracownicy 
biura podróży. 

Wielu podróżnych 
spędza sporo czasu na 
dworcu oczekując na wła-
ściwy autobus. W ciepłe 
dni mogą poczekać na 
ławkach ustawionych 
wzdłuż peronów. Gdy 
pogoda nie dopisuje, 
mogą czekać w pocze-
kalni lub w jednym z 
barów z fast foodami na 
terenie dworca. 

Ostatni autobus ze 
Słupska odjeżdża o godzi-
nie 22.40 do Bukówki.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Godzina 13.00 Dorota Wieczorek, dyżurna ruchu zapowiadać będzie odjazd kolejnych autobusów.

Każda z pań na dyżurce ma swoje miejsce.

Godzina 13.10 Janusz Kuśnierczyk szykuje się do wyjazdu do miejscowości Gać.

Przed godziną 21 na dworu nie było już pasażerów.
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Całe życie Grażyny 
i Leszka Onisiewiczów 
podporządkowane 
jest małym, pracowi-
tym owadom. Dzięki 
pszczołom znaleźli 
swoją największą pasję 
oraz ulubione zaję-
cie. Wyprowadzili się 
także z miasta na wieś. 
Teraz są najbardziej 
znanymi pszczelarzami 
w naszym regionie 
i propagatorami natu-
ralnych produktów. 

Rodzinę pszczelarzy 
odwiedziłem w  ich domu 
w dawanej zagrodzie chłop-
skiej. Onisiewiczowie blisko 
10 lat temu „uciekli” z miasta 
na wieś. Zamieszkali w  sza-
chulcowym gospodarstwie. 
Do ich królestwa wsze-
dłem przez historyczny tak 
zwany budynek bramny. Po 
drugiej stronie wyłożonego 
kamieniami dziedzińca stoi 
szachulcowy dom – serce 
królestwa pszczelarzy. 

Leśne 
znalezisko

Grażyna i  Leszek 
Onisiewiczowie chętnie roz-
mawiają o swojej pasji. O ich 
sposobie na życie zdecydo-
wał czysty przypadek. Jeszcze 
w  latach 90-tych ubiegłego 
stulecia Grażyna Onisiewicz 
pracowała jako nauczy-
cielka, a jej mąż był czołgistą 
ofi cerem Wojska Polskiego. 
Wszystko miało się zmienić 
dzięki jednej wyprawie ich 

syna do lasu. - Podczas spa-
ceru nasz syn znalazł w lesie 
stary ul – mówią pszczelarze. 

-  Zabraliśmy go do domu 
i  wyremontowaliśmy. Ul 
stanął na naszej działce przy 
al. 3 Maja. Jednak cały czas 
czegoś w  nim brakowało. 
Zdecydowaliśmy się zasiedlić 
go pszczołami. 

Onisiewiczowie z  naj-
bardziej pracowitymi owa-
dami do tej pory nie mieli 
za wiele wspólnego. Dlatego 
Leszek postanowił nauczyć 
się fachu u  zawodowców. - 
Poszedłem terminować 
u świętej pamięci Wiesława 
Święcha, ówczesnego pre-
zesa koła pszczelarzy – mówi 
pszczelarz. - Przez rok poma-
gałem mu  w  jego pasiecie 
i krok po kroku uczyłem się 
pracy z pszczołami. 

Wędrowna barć
Po roku nauki pod okiem 

mistrza Onisiewiczowie 
kupili wóz pszczelarski. 
Pszczeli pojazd wyglądem 
przypomina klasyczny bara-
kowóz. Jednak na platformie 
zamiast baraku zamonto-
wane są ule. - Można powie-
dzieć, że to był początek 
naszej pasieki, którą nazwa-
liśmy Wędrowna Barć – 
mówi Grażyna Onisiewicz. 

- Nazwa wzięła się z tego, że 
z  naszymi pszczołami na 
wozie jeździliśmy na różne 
pożytki, czyli pola z kwitną-
cymi roślinami. 

Onisiewiczowie przez 
kilka lat razem z  pszczo-
łami przemierzali okolice 

Słupska. Pod koniec lat 
90-tych upatrzyli sobie 
popadające w  ruinę gospo-
darstwo w  podsłupskiej 
Krzemienicy. - Dom był 15 lat 
niezamieszkany – opowiada 
pan Leszek. - Dach był tak 
dziurawy, że ciekło z niego 
jak z sita. Woda lała się nawet 
w miejscu, w którym mamy 
obecnie salon. 

Pszczelarze podjęli 
wyzwanie i zajęli się remon-
tem gospodarstwa z  1848 
roku. Dzięki ciężkiej pracy 
odnowili chłopską zagrodę.

W owym domu ważne 
miejsce zajęły oczywiście 
pszczoły. Nowe ule wielko-
polskie oraz wóz pszczeli 
znalazły swoje miejsce 
w ogrodzie na tyłach domu. 
W dalszym ciągu pszczelarze 
i  ich owady ruszają w trasę 
i pasieka nadal nosi nazwę 

„Wędrowna barć”. 

Dzień 
pszczelarza

Życie małżonków oraz 
ich dorosłego już syna pod-
porządkowane jest rytmowi 
życia w  ulu. Ich pasieka 
liczy 90 pszczelich rodzin 
i  jest jedną z  najwięk-
szych w  naszym regionie. - 
Oczywiście życie pszczelarza 
toczy się pszczelim rytmem 

– mówi Leszek Onisiewicz. 
- Jednak nie można powie-
dzieć, że pszczelarz każdego 
dnia robi to samo. Wszystko 
zależy od pory roku, pogody 
i wielu innych czynników. 

Pierwszy przegląd uli 

odbywa się wiosną. Wówczas 
także pszczoły przygotowują 
się do rozmnażania. Rodzą się 
nowe matki i powstają nowe 
roje. Późną wiosną i  latem, 
gdy kwitnie większość 
roślin owady zbierają z nich 
nektar. - Większość miodu 
gromadzonego w plastrach 
jest zjadana przez pszczoły 

– mówi Onisiewiczowie. - 
Pszczelarz korzysta dopiero 
z nadwyżek. 

Z  jednej pszczelej 
rodziny w  zależności od 
urodzaju można uzyskać od 
10 do 40 kilogramów miodu. 

Nadwyżki  miodu 
z  woskowych plastrów są 
odwirowywane. Następnie 
przecedzane i  dopiero 
potem trafiają do słoików. 
Onisiewiczowie miodu nie 
przetwarzają. Jak twierdzą 
doskonałego produktu czło-
wiek poprawiać już nie musi. 

Sala 
pszczelarska

Wa ż n y m  p u n k -
tem w  gospodarstwie 
Onisiewiczów jest sala 
edukacyjna. To prawdziwe 
mini muzeum, które jest 
jednym z  najważniejszych 
punktów na trasie wycie-
czek przez Krainę w  kratę. 
Sala edukacyjna znajduje 
się w danym spichlerzu zbo-
żowym. - O  powstaniu tej 
sali także nieco zdecydował 
przypadek – opowiada pani 
Grażyna. -  Któregoś razu 
u nas w ogrodzie odbywało 
się spotkanie koła pszczela-

rzy. Mąż na jego potrzeby 
zbudował kilka drewnia-
nych ławek, które później  
ustawił w ogrodzie. Po spo-
tkaniu trzeba było coś jednak 
z nimi zrobić. Wstawiliśmy 
je do starego spichlerza. 
Okazało się, że idealnie tam 
pasują. Pozostała jednak tam 
całkiem spora przestrzeń do 
zagospodarowania, a  że od 
zawsze nasze gospodarstwo 
jest chętnie odwiedzane 
przez turystów, postanowi-
liśmy ich tam właśnie przyj-
mować. 

Z czasem w starym spi-
chlerzu pojawiły się pszcze-
larskie eksponaty. Jednym 
z najciekawszych jest szklany 
ul. Odwiedzający pasiekę 
na własne oczy mogą zoba-
czyć, jak żyją pszczoły i  jak 
budują miodowe plastry. Na 
wystawie swoje miejsce zna-
lazły pszczele produkty oraz 
zabytkowy sprzęt pszcze-
larski. - Trochę eksponatów 
dostaliśmy od ludzi, a trochę 
kupiliśmy sami – mówi pan 
Leszek. - Praktycznie co roku 
staramy się coś dołożyć do tej 

wystawy. 
Salę edukacyjną co roku 

odwiedzają setki turystów. 
Onisiewiczowie w  swoim 
gospodarstwie przyjmują nie 
tylko mieszkańców regionu 
słupskiego oraz turystów, 
którzy spędzają wakacje 
nad morzem. Wędrowną 
Barć odwiedzają także goście 
z egzotycznych krajów. 

Najważniejsza 
natura

P s z c z e l a r z e 
z  Krzemienicy niechętnie 
przetwarzają miód. Twierdzą, 
że zbyt duża ingerencja 
w pszczeli produkt, niszczy 
jego naturalne właściwości. - 
Jesteśmy zdecydowanymi 
zwolennikami nie poprawia-
nia natury – mówi pszczela-
rze. - Miodu nie trzeba udo-
skonalać. Wiele osób lubi, gdy 
miód jest lejący. Taki bardzo 
często można kupić na przy-
kład w  marketach. Jednak 
tak naprawdę miód w takiej 
postaci jest zaledwie kilka dni 

po jego uzyskaniu. Później 
zaczyna się krystalizować. 

J a k  d o d a j ą 
Onisiewiczowie przetwo-
rzony miód traci wszystkie 
swoje zdrowotne właściwości. 

- Wystarczy podgrzać miód 
do temperatury powyżej 40 
stopni, żeby pozabijać w nim 
wszystko co dobre – twierdzą 
pszczelarze. 

Jednym z  nielicz-
nych produktów na bazie 
miodu, który można skosz-
tować w  gospodarstwie 
Onisiewiczów jest Onisiówka. 
Miodowa nalewka jako 
pierwsza otrzymała tytuł tra-
dycyjnej nalewki pomorskiej. 
Jej receptura powstała blisko 
pół wieku temu. Przepis 
opracował ojciec pana Leszka. 
Teraz tradycje rodzinną pod-
trzymuje pszczelarz.  

Onisiewiczowie pozy-
skują także pyłek kwiatowy 
oraz wosk pszczeli. Z  tego 
drugiego produkują  świece 
oraz fi gurki.

W Krzemienicy znaleźli swoje miejsce na ziemi

Życie w pszczelim rytmie
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Małżeństwo pszczelarzy podczas pracy przy ulach.
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- Czy, pana zdaniem, my Polacy jeste-
śmy patriotami?

- Myślę, że tak, jesteśmy patriotami. 
Zarówno w  ujęciu historycznym, jak 
i  współczesnym. Oczywiście, ten patrio-
tyzm historyczny, czasami przez młodych 
ludzi traktowany jest wręcz jako pewien 
anachronizm. Ale biorąc pod uwagę to jak 
potrafi my jednoczyć się w ciężkich chwi-
lach, takich jak na przykład tragedia smo-
leńska, czy chwilach wzniosłych świadczy, 
że jesteśmy narodem patriotycznym. 

- Wydaje mi się jednak, że nasz patrio-
tyzm jest słabo manifestowany. Podczas 
świąt narodowych jest niewiele fl ag na 
prywatnych budynkach. Wstydzimy się 
je wieszać?

- W  tej sprawie wiele można zarzucić 
także naszym elitom. Uważam, że cały czas 
ten przejaw patriotyzmu zmienia się. Flag 
jest coraz więcej. Daleko jesteśmy w tyle 
w porównaniu do Amerykanów, których 
patriotyzm jest wyjątkowy, niektórzy 
mówią nawet, że komercyjny. 

Niestety, u nas jest tak, że wywieszenie 

biało-czerwonej fl agi narodowej kojarzy się 
czasami właśnie z  tą wersję ekstremalną, 
nawet nacjonalizmem. 

- Jednak mamy chyba tendencje do 
popadania ze skrajności w  skrajność, 
także w kwestii patriotyzmu?

- Czasem tak. Jako naród mamy tenden-
cję do przesadnej martyrologi. To można 
wytłumaczyć względami historycznymi. 
Historia ostatnich 200 lat nie była usłana 
różami, więcej było negatywnych kart. 
Krajem niepodległym jesteśmy od nie-
dawna. Uczymy się pewnych rzeczy na 
nowo. Uczymy się także patriotyzmu. 

- Patriotyzm ewoluuje?
- Tak jak wszystko. Przez wiele lat, wiele 

pokoleń dominował patriotyzm histo-
ryczny, militarny, polegający na gotowo-
ści poświęcenia swojego życia ojczyźnie. 
Inny sposobem było pielęgnowanie swojej 
tradycji pod jarzmem totalitaryzmu sowiec-
kiego lub faszystowskiego. W takich warun-
kach odśpiewanie pieśni patriotycznych na 
przykład Roty, czy nawet kościelnych było 
przejawem patriotyzmu i znakiem odwagi. 

O polskim patriotyzmie – anachronicznym, komercyjnym czy zahaczającym o nacjonalizm? 

Duma i uprzedzenia

Rozmowa z  doktorem Robertem Kuśnierzem
historykiem Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dzisiaj na pewno nie mamy takich niebez-
pieczeństw i zagrożeń. To nie oznacza, że 
nie powinniśmy budować swojej pozycji 
i  poczucia przynależności oraz pielęgno-
wać niepodległości. Marszałek Piłsudski 

mówił, że o  niepodległość 
trzeba walczyć cały czas. To 
nie jest tak, że coś zostało nam 
dane raz na zawsze i możemy 
teraz tkwić w błogim nastroju. 
Oczywiście, jesteśmy człon-
kami Unii Europejskiej 
i NATO, ale patrząc na historię 
było wiele różnych układów, 
paktów i umów. Kończyły się 

one dla nas różnie. 
- Dla nas te tragiczne wydarzenia 

są bardzo ważne. Czcimy martyrologię, 
a do historii Polski podchodzimy wręcz 
na kolanach. 

- Jak już mówiłem, nasza historia ostat-
nich wieków miała więcej rzeczy negatyw-
nych niż pozytywnych. Patrząc chociażby 
na powstania, to udało się tylko jedno, 
czyli Wielkopolskie. Ostatnie Powstanie 
Warszawskie było ważnym zrywem nie-
podległościowym. Jednak z punktu widze-
nia militarnego i politycznego zakończyło 
się klęską. Nasza historia jest usłana czar-

nymi kartami i stąd wynika taka postawa. 
Nie oznacza to jednak, że taka być powinna. 
Oczywiście, moim zdaniem musimy 
pamiętać o wszystkich naszych bohaterach, 
którzy oddawali życie za wolność i niepod-
ległość. Z drugiej zaś strony powinniśmy 
cieszyć się  z tego, co się nam udało. Mamy 
przecież niepodległość, mamy sukcesy. 

- Był pan niedawno w  Stanach 
Zjednoczonych i tam miał okazję przyj-
rzeć się patriotyzmowi Amerykanów. Jak 
wypadamy w porównaniu z nimi?

- Patriotyzm  to także poczucie odpowie-
dzialności za swój kraj. Byłem w Stanach 
cztery miesiące w stanie Massachusetts, na 
stypendium w  Uniwersytecie Harvarda 
i  miałem okazję przyjrzeć się, jak do tej 
odpowiedzialności podchodzą Amerykanie 
tam mieszkający. To stan liberalny, w któ-
rym przeważnie wybory wygrywają demo-
kraci. Stamtąd przecież startowała rodzina 
Kennedych. I  z moich obserwacji w  tym 
stanie wynika, że Amerykanie biorą dużą 
odpowiedzialność za swój kraj. Tam każdy 
obywatel, nie tylko polityk, czy profesor 
uniwersytecki, ale także na przykład sprze-
dawca butów ma świadomość, że od niego 
wszystko w tym kraju zależy. Polityk jest 
tylko reprezentantem społeczeństwa. To 
było widać w ostatnich wyborach. Ludzie 
są niezadowoleni z  kierunku, w  którym 
Ameryka podąża i dali temu wyraz. U nas 
nie ma takiego przeświadczenia odpo-
wiedzialności. Na pewno po części bierze 
się to z systemu, który u nas obowiązuje. 
Nie mamy poczucia, że od nas coś zależy. 
Ponadto Amerykanie bardzo manifestują 
swoje przywiązanie do symboli narodo-
wych. Mieszkałem na przedmieściach 
Bostonu i tam co drugi dom miał wywie-
szoną fl agę Stanów Zjednoczonych. Nie 
wspominając o  świętach państwowych. 
Flagi nie wiszą na ścianach domów, czy 
balkonach. Ustawione są specjalne maszty 
na nie. Według mojej obserwacji mieszka-
jący tam Polacy także wyrażają bardziej 
demonstracyjnie swój patriotyzm. 

- Jak powinien pana zdaniem zacho-
wywać się współczesny patriota?

- To pytanie skomplikowane i  sze-
rokie. Defi nicja patriotyzmu jest jednak 
niezmienna od wieków. To postawa miło-
ści, szacunku wobec ojczyzny oraz odpo-
wiedzialność za nią. Jednak jak każdy 
człowiek będzie to realizował, to sprawa 
subiektywna. Nie ma chyba dobrej recepty. 
Wydaje mi się, że każdy powinien jak naj-
lepiej wykonywać swoje obowiązki przy 
świadomości, że to przekłada się na sytu-
ację w kraju. 

- A udział w wyborach? Czy to prze-
jaw patriotyzmu?

- Myślę, że tak. Osobiście nie wyobra-
żam sobie, żebym nie brał udziału w wybo-
rach, gdy oczywiście mogę. Jednak uwa-
żam, że uczestnictwo w głosowaniu musi 
być w pełni świadome. Jeśli człowiek nie 
interesuje się wyborami - nie interesuje się 
swoim krajem.

- Czy wywiesi pan fl agę na Święto 
Niepodległości?

- Gdy tylko ją zdążę kupić, na pewno 
tak.

Rozmawiał

U nas wywieszenie 
fl agi kojarzy 
się czasem z 
wersją ekstremalną 
patriotyzmu 

- nacjonalizmem.
Robert Kuśnierz

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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FILIPI SKIE UZDRAWIANIE ZAWSZE B DZIE TAJEMNIC

Przyjazd uzdrowiciela do 
Polski to kolejna nadzieja 
dla setek chorych i cier-
piacych ludzi, którym 
medycyna „odmówi a” 
mo liwo ci wyleczenia.

PRZYJMUJEMY:

22 l istopada 

L bork 

23 l istopada 

S upsk 

24 lstopada
Gdynia 

25 l istopada
Gda skZapisy i informacje pod numerami telefonów: 784 608 979 • 784 608 847

W Krakowie i okolicach przyjmuje 
 lipi ski uzdrowiciel. Przysz o 
wiele osób, dla których by  on 
ostatni  desk  ratunku. Czy jest 
skuteczny? Na czym polega to 
uzdrawianie? Sk d wywodz  si  te 
metody leczenia? – to najcz stsze 
pytania chorych i cierpi cych. 
Psychochirurgi  nazywa si  kontrowersyjne zabiegi 
wykonywane przez uzdrowicieli (tzw. healerów) 
w ramach szeroko poj tej lokalnej tradycji leczni-
czej. S  to operacje na ludzkim ciele, zazwyczaj 
przeprowadzane go ymi r kami. Healerzy pod-
czas swoich praktyk nie stosuj  adnych rodków 
znieczulaj cych. Zabiegi (masa  uzdrawiaj cy) 
polegaj  na energetycznym wzmocnieniu chorych 
organów i tkanek, wzmocnieniu systemu odpor-
no ciowego organizmu. Oczyszczaj  organizm 
z toksyn. Maj  wszechstronne dzia anie regene-
ruj ce organizm. 

Cia o  zyczne a farmakologia
Medycyna o  cjalna jest bezradna wobec wielu 
chorób poniewa  lekarstwa maj  jedynie wp yw 
na cia o  zyczne a przyczyna choroby mo e tkwi  
w cia ach bardziej rozrzedzonych. Na przyk ad 
uzdrawianie mentalne ma wp yw na cia o men-
talne a uzdrawianie praniczne na cia a eteryczne 
i astralne.
Podczas uzdrawiania mistycznego energia ycia 
przenika wszystkie cia a z wyj tkiem  zycznego, 
usuwaj c w ten sposób przyczyny choroby. 
Uzdrowiciele mistyczni twierdz , e przyczyny 
chorób s  natury niematerialnej i dlatego lecz  
wszystkie choroby. 

REYNALDO JUN LITAWEN –  lipi ski 
uzdrowiciel i jego niezwyk y dar uzdrawiania 
poprzez d onie!

Reynaldo Jun Litawen jest jednym z najlepszych 
 lipi skich uzdrowicieli z wieloletnim do wiad-
czeniem i praktyk  uzdrawiania. D ugoletni cz o-

nek Christian Spiritual Regeneration Movement 
inc. i Stowarzyszenia Filipi skich Uzdrowicieli. 
Wywodzi si  ze znanej i szanowanej na Filipinach 
rodziny uzdrowicieli i zielarzy. Jego nazwisko i moc 
uzdrawiania znane s  w ca ej Europie. Historia 
healerów  lipi skich si ga czasów staro ytnych. 
Moc uzdrawiania przekazywana w rodzinach 
uzdrowicieli z pokolenia na pokolenie uzupe niana 
jest wieloletni  nauk  w klasztorach i szko ach. 
Filipi ski uzdrowiciel dzia a na ca y organizm. 
Znajduje zaburzenia energetyczne ró nych orga-
nów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
si y obronne pacjenta, udra nia kana y energe-
tyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiej tno-
ci, intuicja i skuteczno  uzdrawiania a tak e 

dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzyma y u tysi cy ludzi rozwój najci szych 
chorób. 
Efektywno  jego dzia ania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim 
i nieograniczonym zakresie. Do wiadczenie uzdro-
wiciela, jego r ce niejednokrotnie pomog y w:
chorobach nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji 
kr gos upa, mia d ycy, parali ach, kamieniach 
nerkowych i ó ciowych, chorobach prostaty, leu-
kemii, wrzodach o dka i dwunastnicy, chorobach 
migda ów i z bów, cystach, guzach piersi, choro-
bach kobiecych oraz wielu innych schorzeniach. 
Usuwa on chore tkanki i guzy. Uzdrowiciel stosuje 
równie  zabiegi re  eksologiczne, które immuno-
logicznie oddzia ywaj  na schorowane i wycie -
czone chorob  cia o.

Na czym polega jego dzia anie?
Pan Reynaldo Jun Litawen jest zdolny poprzez 
intensywn  koncentracj  wytworzy  ogromn  
energi  eteryczn  wokó  swoich r k. Ogromna 
charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiaj , 
e terapeuta wprowadza si  w stan religijnej ar-

liwo ci. Emanuje z niego pot na uzdrawiaj ca 
si a. G boka duchowa postawa pacjenta jest 
bardzo pomocna w uzdrawianiu. Dopóki pacjent 
wierzy w istnienie si  ponadludzkich i jest otwarty 
na dzia anie uzdrowiciela – zawsze mo e osi -
gn  pomoc. Efektywno  uzdrowie  potwier-

dzaj  wyrazy wdzi czno ci osób z krajów Europy 
Zachodniej i Polski, które straci y wiar  w leczenie 
metodami farmakologicznymi.

Przyk adem uzdrowienia jest:
– Pani Ewelina z O wi cimia. Cierpia am na dole-
gliwo ci kobiece. Odczuwa am tak silne bóle, 
e nie mog am chodzi , ale lekarz wykona  USG 

i stwierdzi , e wszystko jest w porz dku. Dlatego, 
gdy tylko przeczyta am w gazecie og oszenie 
o uzdrowicielu, posz am sprawdzi  czy mo e mi 
pomóc. Po dwóch wizytach u niego bóle ust pi y!
– z kolei 48-letnia Janina z okolic Krakowa zapew-
nia, e dzi ki wizytom u uzdrowiciela pozby a si  
mi niaków na narz dach rodnych. Nie bola y, ale 
ros y. Gdy pierwszy raz obejrza  je lekarz mia y 
7 centymetrów. Trzy miesi ce pó niej uros y 
o 3 centymetry. Wtedy, nie mówi c nic lekarzowi, 
posz am na kilka wizyt do uzdrowiciela. W czasie 
ich trwania poczu am dziwne ciep o. Po dwóch 
miesi cach po mi niakach pozosta y tylko blizny.
– u Pani Gra yny z Krakowa po dwóch wizytach 
zdj cie USG potwierdzi o pozbycie si  kamieni 
w woreczku i nerkach.
– u Pani Ireny z Gda ska – po 3 wizytach 
wch on  si  guz piersi, który przeznaczony by  
do operacji.
– Pan Kazimierz z odzi. – Poczu em si  jak 
nowon rodzony! Odczu em przyp yw energii po 
wizycie u Reynaldo Jun Litawen. Po dwóch wizy-
tach znikn y mi dolegliwo ci prostaty, które 
m czy y mnie od ponad dwóch lat. Jestem mu 
ogromnie wdzi czny!
– Pan Janusz z Krakowa – po trzech wizytach 
u uzdrowiciela ust pi y mi bóle kr gos upa i zako -
czy  si  problem z prostat .
– Pani Julia z Warszawy – Guz nowotworowy na 
g owie trzustki i maksymalnie pó  roku ycia – tak 
brzmia a diagnoza lekarska. Jedynym ratunkiem 
dla mnie okaza  si  Pan Reynaldo, gdy  dzi ki 
jego zabiegom energetycznym yj  ju  pi ty rok, 
a guza nie ma.
– Pan Zenon – od kilkunastu lat mia em naro l 
na szyi, która zacz a si  powi ksza . Ka de 
przezi bienie powi ksza o naro l – tzw. guzek. 
Podczas zabiegów u Reynaldo czu em ogromne 

ciep o i poczu em si  bardzo pi cy. By em 
bardzo zm czony. Przespa em 16 godzin a jak 
si  obudzi em, zobaczy em, e naro l znikn a. 
Zastanawia em si  jak to mo liwe, przecie  w r ce 
nie mia  skalpela, nie lecia a krew a guzek jednak 
znikn . To po prostu cud!
– Pani Sylwia – ca e ycie bola a mnie bardzo 
g owa, mia am stany migrenowe i w pewnym 
momencie dopad a mnie depresja l kowa i ner-
wica. Wszystko mnie denerwowa o i dra ni o. Nie 
umia am sobie 
z tym poradzi . Leczy am si  i wzi am wi kszo  
leków dost pnych w farmakologii ale nic nie poma-
ga o. Dopiero po wizycie u Pana Reynaldo wyciszy-
am si , ust pi y stany depresyjne i przesta a bole  
mnie g owa. Dzi  bardzo mu dzi kuj  i zach cam 
innych ludzi do skorzystania z us ug uzdrowiciela. 
Jest bardzo pomocny.
– Stwardnienie rozsiane to mój problem od 5 lat 
– mówi Grzegorz z Nowego S cza. Mój wiat si  
zawali , kiedy dowiedzia em si , e jest to choroba 
nieuleczalna i bardzo szybko post puje. Ostatni  
desk  ratunku by  Pan Reynaldo. Po czterech 
wizytach choroba cofn a si  i czuj  si  lepiej. 
Wierz , e jeszcze ycie przede mn . Na pewno 
skorzystam jeszcze z zabiegów.

Te przyk ady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym uda o si  pomóc w cofni -
ciu lub ca kowitym wyleczeniu. Ciesz  
si  oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj , 
e zawdzi czaj  to skromnej osobie 

Reynaldo. 

„Chocia  medycyna akademicka poczy-
ni a wielkie post py, to ci gle pewne 
obszary ludzkiego wn trza s  niezba-
dane. Nie wszystko mo na zbada  empi-
rycznie. Moje r ce podczas zabiegów 
zachowuj  si  jak bieguny elektryczne. 
Powoduj  kontrolowany przep yw ener-
gii przez organizm pacjenta”

UZDROWICIEL Z FILIPIN
R E K L A M A   6 6 P K 4 1 A
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Pierwsza strzelnica 
golfowa w naszym 
regionie powstała w 
Zajączkowie w gmi-
nie Kobylnica. Golfi ści 
mogą na niej szlifować 
celne uderzenia oraz 
rozgrywać niewielkie 
zawody.

Strzelnica, a właściwie 
driving range znajduje 
się tuż przed wjazdem 
do wsi przy trasie Słupsk 

– Poznań. Powstała dzięki 
zapałowi pasjonatów 
golfa – Najbliższe tego 

typu miejsce oddalone jest 
od Słupska o przeszło sto 
kilometrów – mówi Cezary 
Kurdej, współwłaściciel 
strzelnicy. - Dlatego posta-
nowiłem coś takiego zrobić 
u nas. Szukałem dobrego 
miejsca. Takie znalazłem 
właśnie w Zajączkowie. 
Dogadałem się z właści-
cielem ziemi. Założyliśmy 
spółkę i jest to, co widać. 

Strzelnica działa nieco 
ponad dwa miesiące. Cieszy 
się już sporym zaintereso-
waniem. Na miejscu chętni 

mogą wypożyczyć piłeczki 
oraz kije golfowe. – Ceny nie 
są jakieś zawrotne – mówi 
Kurdej. – Golf tak naprawdę 
nie jest sportem dla elit i 
każdy w niego może grać. 
Ceny sprzętu są dość przy-
stępne. 

Właściciele planują roz-
budować obiekt. Prace mają 
zacząć się w przyszłym roku. 
Obok strzelnicy docelowo 
ma powstać pierwsze w 
naszym regionie pole gol-
fowe na dziewięć dołów.

toc

Jest strzelnica, będzie pole golfowe
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Dla amatorów golfa
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Kilkanaście zespó-
łów i solistów zmie-
rzyło się w konkursie 
piosenki szantowej. 
Konkurs odbył się w 
Główczycach. 

W interpretacji żeglar-
skich i marynarskich pieśni, 
piosenek  i ballad rywalizo-
wało kilkanaście zespołów 
i solistów z całego powiatu 
słupskiego. 5 listopada 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Główczycach 
odbył się I Powiatowy 
Festiwal Szantowy „Białe 
Żagle”. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyła 
Nikola Kędra z Potęgowa, 
a najlepszym zespołem 
okazały się Mini Wiolinki 
z Zaleskich. Wśród gim-
nazjalistów zwyciężyła 
Abigail Kocur, solistka i 
zespół Muszelki - z gminy 
Ustka. W kategorii doro-
słych wykonawców I 
miejsce przypadło nato-
miast solistce Agnieszce 
Jankiewicz z GOK w 
Główczycach oraz zespo-
łowi Bierkowianki z GOK 
Głobino. Gwiazdą wie-
czoru były„Handszpaki”, 
znany nie tylko w krajo-
wym żeglarskim środowi-
sku, zespół szantowy.

jkk

I Powiatowy Festiwal Szantowy w Główczycach
Marynarskie śpiewanie
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Słupscy koszykarze pokonali w ostat-
nim meczu Siarkę Tarnobrzeg 81:73. Są 
niepokonanym liderem Tauron Basket 
Ligi.

Czarni idą jak burza

- Spodziewał się 
pan sześciu wygra-
nych z  rzędu na 
początek sezonu?

- Miałem nadzieję, 
że tak to będzie 
wyglądało.  Trzeba 
jednak pamiętać, że to 
sport i wiele może się 
w  nim zdarzyć. Nam 
dopisywało szczęście. 
Najważniejsze jest jed-
nak to, że to co do tej 
pory ugraliśmy jest już 
nasze. Tych punktów 
nikt nam nie odbierze.

- Pamięta pan taką 
serię zwycięstw?

-  N i e .  N i g d y 
dotychczas nie mieli-
śmy tak dobrej passy 
na początek sezonu 
w  ekstraklasie. Po 2-3 
wygranych zdarzały 
się jakieś wpadki. 
Podobno zespół miał 
kiedyś 7 wygranych 
z  rzędu, ale było to 
w  trakcie sezonu. 
Nie wiem nawet czy 
dotychczas kiedykol-
wiek byliśmy liderem. 
Tymczasem w  tym 
sezonie już od drugiej 
kolejki jesteśmy na 
pierwszym miejscu 
w tabeli.

- Czy zawodnicy 
po takiej serii mogą 
liczyć na specjalne 
premie?

- Koszykarze pre-
mie za zwycięstwa 
mają zapisane w  kon-
traktach. Nie wypłaca-
liśmy do tej pory żad-
nych ekstra pieniędzy.

-  Co, pańskim 
zdaniem, powoduje, 
że zespół radzi sobie 
w  tym sezonie tak 
dobrze?

- Przede wszystkim 
wpływa na to charak-
ter zespołu i  fakt, że 
chcą i  potrafią wygry-

wać. Nawet jeśli prze-
grywamy przez więk-
szość spotkania, tak 
jak to miało miejsce 
chociażby z  Zastalem, 
nasi koszykarze wal-
czą do końca i  jak 
na razie przynosi to 
oczekiwany efekt , 
czyli wygrane. W  tej 
chwili to wygląda bar-
dzo dobrze i  w  mojej 
ocenie jest dobrą pro-
gnozą na przyszłość. 
To, że wygraliśmy 
kilka spotkań z  rzędu 
jest dla koszykarzy 
dodatkową motywacją. 
Bardzo istotne jest to, 
że na parkiet wycho-
dzą również zawod-
nicy, którzy na przy-
kład ze względu na 
drobne urazy mogliby 
nie grać w  danym 
meczu. Przed meczem 
z  Zastalem w  takiej 
sytuacji byli między 
innymi Blassingame 
i  Białek. Mimo tego 
przed meczem przyszli 
i  powiedzieli, że chcą 
grać.

- Czarni idą jak 
burza, tymczasem 
Prokom, który po raz 
kolejny był murowa-
nym faworytem do 
wygrania ligi, prze-
grał już drugi mecz. 
W  Poznaniu gdynia-
nie przegrali różnicą 
16 punktów.

- W Poznaniu zagrał 
Prokom w  rezerwo-
wym składzie. Pojechali 
na mecz z  PGB z  dru-
gim trenerem. Na 
pewno chcieli wygrać, 
w Poznaniu trafili jed-
nak na przeciwnika, 
który w  danym dniu 
był silniejszy.

- To właśnie koszy-
karze z Poznania będą 
jednym z  waszych 
najbliższych rywali. 
To spotkanie może 
z a d e c y d o w a ć 
o  układzie tabeli. 

Przygotowujecie się 
do tego meczu w jakiś 
szczególny sposób?

- Z  PGB Basket 
Poznań zmierzymy 
się już 20 listopada we 
własnej hali. Ten mecz 
będzie na pewno bar-
dzo ważny, ale podcho-
dzimy do niego podob-
nie jak do każdego 
spotkania. Będziemy 
grali we własnej hali 
i to powinien być nasz 
bardzo duży atut. Jeśli 
chcemy walczyć o naj-
wyższe cele, powinni-
śmy wygrywać rów-
nież z  najsilniejszymi, 
szczególnie wówczas 
gdy gramy u siebie.

- W Słupsku zawsze 
był bardzo dobry kli-
mat dla koszykówki. 
W  poprzednim sezo-
nie nie zawsze jed-
nak było tak, że hala 
zapełniała się po 
brzegi. Teraz, po serii 
wygranych, biletów 
nie można zdobyć 
już na kilka dni przed 
spotkaniami...

- Nigdy nie narze-
kaliśmy na brak zain-
teresowania ze strony 
kibiców. Oczywiście, 
zdarzało się, że nie 
wszystkie  miejsca 
w  hali były zapeł-
nione. Tak było cho-
ciażby w  ubiegłym 
sezonie, pod koniec 
rundy zasadniczej , 
gdy przegraliśmy kilka 
spotkań. Na słupskich 
kibiców zawsze jednak 
możemy liczyć.

- Czego życzyłby 
pan koszykarzom?

- Przede wszystkim 
zdrowia i wytrwałości. 
Jestem przekonany, że 
jeśli to będzie, będą też 
dobre wyniki na par-
kiecie.

Rozmawiał

Ten zespół ma charakter
Rozmowa z Andrzejem Twardowskim
prezesem Energi Czarnych Słupsk

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Zarówno Pomorze 
Potęgowo jak i Jantar 
Ustka mogą zaliczyć 
rundę jesienną w IV 
lidze za bardzo udaną. 
Oba zespoły mają 
realne szanse na awans. 
Jantar zakończył rundę 
na drugim miejscu ze 
stratą jednego punktu 
do prowadzącego Gryfa 
2009 Tczew, Pomorze 
jest na trzecim miejscu. 
Do Gryfa Potęgowianie 
tracą dwa punkty.

Oba zespoły stanęły 
naprzeciw siebie w ostatnim 
jesiennym meczu. Spotkanie 
w Potęgowie rozgrywane 
było w bardzo szybkim 
tempie. Widać było, że obie 
drużyny chcą zwyciężyć. W 
pierwszej połowie optyczną 
przewagę mieli potęgowianie. 
Piłkarze Jantara skupili się na 
obronie. Pomorze przełamało 
jednak defensywę zespołu z 
Ustki.  W 32 minucie celnym 
strzałem popisał się były pił-
karz zespołu z Ustki – Łukasz 
Jarosiewicz. Ten sam piłkarz 
miał jeszcze szansę na pod-
wyższenie wyniku. Pierwsza 
połowa skończyła się wyni-
kiem 1:0 dla gospodarzy. 
Początek drugiej to napór ust-
czan. W 72 minucie spotka-
nia celnym strzałem z rzutu 
wolnego popisał się Michał 
Podedworny. Bramkarz 
Pomorza nie miał w tej sytu-
acji zbyt wiele do powiedzenia. 
Oba zespoły stwarzały jeszcze 
groźne, podbramkowe sytu-

acje, chociaż więcej mieli ich 
potęgowianie. W ostatnich 
minutach spotkania rzucili 
się oni do odrabiania strat. W 
bardzo dobrej sytuacji znalazł 
się Patyk, który był bliski szczę-
ścia, mecz zakończył się jednak 
wynikiem 1:1.

- Nie jest źle, chociaż 
mogłoby być lepiej – pod-
s u m o w u j e 
dyplomatycz-
nie Zygmunt 
Szewczyk, kie-
rownik zespołu 
z Potęgowa. - Z 
powodzeniem 
m o g l i b y ś m y 
zdobyć nawet 
sześć punk-
tów więcej. 
Zabrakło nam 
jednak trochę konsekwen-
cji. Nie ma co jednak dzielić 
skóry na niedźwiedziu, tym 
bardziej, że niedźwiedź ciągle 
żyje. W czwartek spotykamy 
się z przedstawicielami Baltic 
Sea, naszego sponsora stra-
tegicznego. Będziemy starali 
się ustalić cele na najbliższą 
przyszłość. Zespół na pewno 
dojrzał do tego, aby grać w III 
lidze. Musimy mieć jednak 
zaplecze fi nansowe, które by 
na to pozwoliło.

Zadowolony z jesieni jest 
również Tadeusz Żakieta, tre-
ner Jantara.

- Ta runda była dla nas 
bardzo udana – mówi szko-
leniowiec zespołu z Ustki. - 
Chyba nikt nie spodziewał 
się, że po jesieni będziemy 
tracili jedynie punkt do 

lidera. Zdobycz punktową 
mamy taką, że w zasadzie 
nie musimy się już martwić 
o to, czy się utrzymamy, czy 
też nie. Teraz musimy określić 
się, czy będziemy atakowali III 
ligę. Dobrze byłoby włączyć 
się do walki o awans, wiele 
jednak zależy od zaplecza 
fi nansowego. Nie ma sensu 

iść wyżej, jeśli 
nie będzie 
środków na 
grę w III lidze. 
To  może 
doprowadzić 
tylko do nie-
potrzebnych 
konfl iktów. 
Wierzę jed-
nak w to, że 
b ę d z i e m y 

mogli sobie pozwolić na awans.
Nieofi cjalnie mówi się, że 

w już sierpniu Jantar ma mieć 
wreszcie szatnię z prawdzi-
wego zdarzenia. A przystoso-
wanie stadionu do gry w III 
lidze?

- Tu nie trzeba bardzo 
dużych pieniędzy – dodaje 
Tadeusz Żakieta. - Potrzeba 
przede wszystkim chęci.

Umiarkowany opty-
mizm po rundzie jesiennej 
panuje również w Pęplinie. 
Miejscowy Karol, grający w 
zasadzie bez pieniędzy zgro-
madził jesienią 15 punktów. 
Wprawdzie nadal znajduje 
się w strefi e spadkowej, ale 
ostatnie spotkania pęplinia-
nie mogą uznać za udane. Za 
sukces należy uznać między 
innymi sobotni, bezbram-

kowy remis z czwartym w 
tabeli Karolem Dębnica.

- Ten mecz był dla nas 
nieco pechowy, sędzia nie zali-
czył nam bowiem prawidłowo 
zdobytej bramki – mówi 
Wiesław Petrus, prezes Karola. 

- Piętnaście punktów, które zdo-
byliśmy to przyzwoity wynik. 
Nasz cel zrealizowaliśmy na 
75 procent. Najważniejsze jest 
to, że będziemy mieli szansę 
na utrzymanie się. Nie stra-
ciliśmy dystansu do drużyn, 
które nasz poprzedzają. Nie 
mogę obiecać na 100 procent, 
że się utrzymamy, bo to prze-
cież sport, ale jestem prze-
konany, że będzie nas na to 
stać. Wiele zależy jednak od 
środków, którymi będziemy 
dysponowali. Na jesień – na 
cztery drużyny, bo tyle mamy 
łącznie z juniorami, mieliśmy 
bowiem do dyspozycji zale-
dwie 30 tysięcy złotych. To 
bardzo małe, gdy trzeba opła-
cić sędziów i jest wiele innych 
wydatków. Na szczęście nie 
musieliśmy się troszczyć o 
transport na mecze. To zapew-
niła nam pani wójt.

Po 15 spotkaniach Karol 
z dorobkiem 15 punktów 
zajmuje czternaste miejsce w 
tabeli. Nad piętnastą Pogonią 
Prabuty ma 9 punktów prze-
wagi. Do dwunastego miej-
sca (Grom Kleszczewo), które 
nie jest zagrożone spadkiem, 
pęplinianie muszą odrobić 4 
punkty.

Zakończyła się jesień w piłkarskiej IV lidze

Jantar i Pomorze 
z szansami na III ligę
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Ogromne emocje towarzyszyły sobotniemu spotkaniu pomiędzy Pomorzem Potęgowo a Jantarem Ustka.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Działacze obu dru-
żyn muszą poważnie 
zastanowić się nad 
tym, czy stać ich 
na awans do III ligi. 
Zarówno Jantar jak i 
Pomorze mają na to 
szanse.
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Mówią o nich „miśki”. 
Są postrachem kierow-
ców, zwłaszcza tych 
łamiących przepisy. Ci 
miejscowi już wiedzą, 
że skoda octawia i 
volkswagen passat na 
gdańskich blachach, 
stojące gdzieś na pobo-
czu, mogą oznaczać 
kłopoty. Zwłaszcza gdy 
chce się przycisnąć gaz 
do dechy. „Widelce” - 
tak nazywane są samo-
chody z wideorejestra-
torami - zazwyczaj są 
szybsze.

W  p o n i e d z i a ł e k 
wybraliśmy się na patrol 
ze starszym sierżantem 
Łukaszem Karpińskim 
i starszym sierżantem 
Jarosławem Mikulikiem. 
Przez siedem godzin jeź-
dziliśmy wspólnie szarą 
octavią. Nieoznakowany 
radiowóz wyposażony jest 
w wideorejestrator.

Łowy w 
Sąborzu

Wyruszamy na szóstkę. 
Kierujemy się na drogę w 
kierunku Szczecina. Tutaj 
jednak spokój. Nie widać, 
aby działo się cokolwiek 
ciekawego. Zawracamy 
więc, przejeżdżamy przez 
Słupsk i kierujemy się na 
trasę gdańską.

- „Najlepszym” miej-
scem dla nas jest Sąborze 

– mówi Łukasz Karpiński. 
– Jest tu prosta, gładka 
droga i kierowcy często 
nie zwracają nawet uwagi 
na to, że przejeżdżają 
przez teren zabudowany, 
gdzie obowiązuje ograni-
czenie do 50 kilometrów 
na godzinę.

Nie trzeba długo cze-
kać, aby te słowa znalazły 
potwierdzenie. Policjanci 
wzięli na celownik czer-
wonego jeepa grand che-
rooke. Średnia prędkość, 
którą udało się namie-
rzyć na terenie zabudo-
wanym, to 84 kilometry 
na godzinę. Przeszło 30 
za dużo. Policjanci pró-
bują zatrzymać samo-
chód. Dość długo się 
to nie udaje. W końcu 
samochód zatrzymuje się 
w Mianowicach.

Kobieta kierująca 
jeepem jest najwyraźniej 
zaskoczona. Tłumaczy, że 
jedzie do lekarza. Jarosław 
Mikulak prosi jeszcze 
kobietę o pokazanie 
gaśnicy i trójkąta ostrze-
gawczego. Poszukiwania 

trwają kilka dobrych 
minut. Strach pomyśleć, 
co by się działo, gdyby 
samochód się zapalił. Na 
skorzystanie z podręcznej 
gaśnicy nie byłoby szansy.

Jeżdżę szybko, 
ale równo

- Może i jechałam 
za szybko, ale ja jeżdżę 
równo – 90-100 na godzinę, 
chociaż tym samochodem 
mogłabym pojechać i 300 

– mówi kobieta.
Te tłumaczenia jednak 

nie pomagają. 6 punktów 
karnych i 200 złotych 
mandatu – to wymiar 
kary przewidziany taryfi -
katorem.

Zawracamy. Nasze 
zainteresowanie wzbu-
dza peugeot boxer na kar-
tuskich numerach reje-
stracyjnych. W Sąborzu 
ma na liczniku przeszło 
dziewięćdziesiątkę. Po 
zatrzymaniu kierowca 
tłumaczy, że zagadał się z 
siedzącym obok kolegą o 
pracy. Policjanci wypisują 
mu mandat – 300 złotych 
i 8 punktów.

Ustawiamy się w 
Redzikowie. Mamy pod-
gląd na rondo. Nasze 
podejrzenia wzbudza 
czerwony peugeot 206 
na brytyjskich nume-
rach. Kierowca, gdy tylko 
orientuje się, że jest śle-
dzony zawraca i rusza 
w kierunku Słupska. 
Najwyraźniej próbuje zgu-
bić policjantów. Przy oka-
zji przekracza podwójną 
ciągłą linię. Usiłuje uciec 
w stronę parku wodnego. 
Wkrótce jednak musi się 
zatrzymać. Z samochodu 
wysiada roztrzęsiony 
mężczyzna. Usiłuje do 
kogoś się dodzwonić, 
najprawdopodobniej do 
jakiegoś znajomego poli-
cjanta. Bezskutecznie jed-
nak. Dość szybko okazuje 
się, że nie ma dokumen-
tów. To już poważniejsza 
sprawa – 500 złotych, a 
dodatkowo 200 złotych za 
podwójną linię. Policjanci 
decydują się na wypisanie 
wniosku do sądu.

- Takie mamy zalece-
nia – mówią policjanci. 

- Ten mężczyzna nie po 
raz pierwszy ma podobne 
problemy. Dlatego też 
lepiej, aby sprawą zajął się 
sąd. Najprawdopodobniej 
poniesie większe konse-
kwencje finansowe niż, 
gdybyśmy mieli karać go 
według taryfi katora.

Im zawsze 
się spieszy

Wjeżdżamy na teren 
obwodnicy. Stąd obser-
wujemy co dzieje się na 
szóstce. Jeden z samo-
chodów jedzie zbyt 
szybko. Wyruszamy za 
nim. Niestety, nie mamy 
za dużych szans. Ruch 
jest przyblokowany przez 
ciężarówki, których nie 
możemy wyprzedzić, ze 
względu na ruch w prze-
ciwną stronę. W końcu 
jednak udaje się prze-
bić. Samochód, którym 
się interesujemy jest 
już jednak dość daleko. 
Doganiamy go w okoli-
cach Domaradza. Niestety, 
kierowca auta, które nas 
interesuje, najwyraźniej 
zorientował się co się 
dzieje i jedzie zgodnie 
z przepisami. Nie udało 
nam się nagrać jego rajdu. 
Podobna sytuacja powta-
rza się w drodze powrot-
nej. Nawet przez Sąborze 
kierowcy jadą przepisowo.

Znowu Redzikowo i 
oczekiwanie. W pewnym 
momencie naszą uwagę 
zwraca skoda octavia na 
poznańskich blachach, 
którą najprawdopodob-
niej jedzie jakiś przedsta-
wiciel handlowy. 

-  P rzeds tawic ie le 
zawsze się gdzieś spieszą 

– mówi Jarosław Mikulik. 
- Najczęściej jednak mają 
na wyposażeniu CB radio, 
trudno więc ich złapać, 
chociaż czasami się udaje.

Mamy podobny pro-
blem jak podczas poprzed-
niej wyprawy w kierunku 
Lęborka. Znowu trudno 
się przebić. W końcu jed-
nak zbliżamy się do białej 
skody. Tym razem kie-
rowca najprawdopodob-
niej nie zorientował się w 
sytuacji. Nagrywamy go, 
gdy ewidentnie wyprze-
dza „na trzeciego”. Udaje 
się go zatrzymać dopiero 
w okolicach Poganic. 
Odbiera mandat na 300 
złotych.

Macie to 
nagrane?

- Samochody są po to, 
żeby nimi wyprzedzać – 
tyle ma na swoje wytłu-
maczenie.

Z a w r a c a m y.  W 
Sąborzu trafiamy BMW, 
które ma na liczniku 
blisko setkę. Kierowca 
zapłaci 300 złotych i zbiera 

8 punktów. W okolicach 
Redzikowa kolejny postój. 
Tym razem interesuje nas 
białe daeweoo. Przez kilka 
kilometrów próbujemy je 
złapać. Udaje się w oko-
licach Nowej Dąbrowy. 
Kierowca na dziewięć-
dziesiątce ma 134 km/h. 
Nie wierzy jednak, że 
udało się go nagrać. Idzie 
do radiowozu obejrzeć 
fi lm. Mimo że ma dowód 
na kasecie wykroczenia, 
które popełnił nie chce 
płacić mandatu. Chce, aby 
wypisano mu wniosek do 
sądu. Policjanci ostrze-
gają go, że najprawdopo-
dobniej w sądzie zapłaci 
więcej, tym bardziej, że 
mieliśmy okazję widzieć 
jak przekracza ciągłą linię. 
Tego momentu nie udało 
się jednak nagrać na kase-
cie.  Argumentem dla sądu 
będą zeznania świadków, 
a w tym przypadku obok 
policjantów świadkiem 
może być dziennikarz, 
który jechał razem z nimi 

- autor tekstu. Dopiero, gdy 
kierowca skody słyszy o 
dziennikarzu – pasuje 
i godzi się na mandat w 
wysokości 300 złotych 
oraz 8 punktów.

Zawracamy. Przed 
samym Redzikowem, 
gdzie w związku z budową 
obwodnicy na fragmencie 
drogi obowiązuje ograni-
czenie do pięćdziesięciu 
kilometrów na godzinę 
namierzamy renault 
megane na lęborskich 
tablicach, które jedzie 
setką.  Z samochodu 
wysiada młoda dziew-
czyna. Prawo jazdy ma 
dopiero od kilku miesięcy. 
To prawdopodobnie jej 
pierwszy mandat. Płaci 
400 złotych i inkasuje 10 
punktów.

Z a w r a c a m y  w 
Redzikowie. Przejeżdżając 
obok opla vectry widzimy 
kierowcę, który niepo-
radnie próbuje odpalić 
papierosa. Zatrzymujemy 
go. Jeden z policjantów 
wyjmuje alkotest. Wynik 
to 0,0. Kierowca szuka 
jeszcze gaśnicy i trójkąta 
między workami, w któ-
rych słychać pobrzękiwa-
nia butelek. Znajduje.

- Byłem przekonany, że 
jest wzięty, tym bardziej, 
że między fotelami stała 
otwarta puszka po piwie 

– mówi Jarosław Mikulik.
W Sąborzu zatrzy-

mujemy kobietę, która  
przekracza prędkość o 22 
kilometry. Płaci najniższy 
mandat dnia – 100 złotych. 

Włoska 
fantazja

Rozmawiam z poli-
cjantami o kierowcach z 
zagranicy, których zatrzy-
mują.

- Niemcy, najczęściej ci 
„polscy” zazwyczaj udają, 
że nie znają polskiego – 
mówi Łukasz Karpiński. 

- Z Włochami, Litwinami, 
czy Rumunami jest inny 
problem. Za wszelką cenę 
próbują się targować. 
Twierdzą, że nie mają 
pieniędzy. Dopiero, gdy 
mówimy im, że w takiej 
sytuacji będą musieli zostać 
zatrzymani, nie można im 
bowiem wystawić man-
datu kredytowego – znaj-
dują pieniądze. Najlepiej 
współpracuje nam się ze 
Szwedami. Są grzeczni, 
ułożeni i przepraszają za 
popełnione wykroczenie.

Jedziemy w stronę 
Lęborka. Nasze zaintere-
sowanie wzbudza skoda 
na wejherowskich nume-
rach. Na liczniku ma 139 
kilometrów na dziewięć-
dziesiątce. Zatrzymujemy 
samochód w okolicach 
Żochowa. Nasze zdziwie-
nie wzbudza fakt, że za 
kierownicą siedzi 79-letni 
mężczyzna. Prawo jazdy 
ma od przeszło pięćdzie-
sięciu lat.

- To moje pierwsze 
punkty – mówi starszy pan, 
który usiłuje wynegocjo-
wać niższą kwotę mandatu. 
Bezskutecznie. Wyrok to 
300 złotych i 8 punktów.

- Pamiętam kobietę – 
rocznik 1937, która wje-
chała na rondo pod prąd, 
złamała zakaz wyprzedza-
nia, a na pięćdziesiątce 
miała 120 kilometrów 

– wspomina jeden z poli-
cjantów.

W Domaradzu zatrzy-
mujemy busa, który na 
ograniczeniu do 70 km/h 
jechał 103 kilometry.

- Panie, przecież on tyle 
nie wyciągnie – usiłował 
tłumaczyć się kierowca.

Jechał. Płaci 200 zło-
tych i zbiera 6 punktów.

W Redzikowie tra-
fiamy jeszcze passata, 
który jechał stówą na 
pięćdziesiątce. Kierowca 
zapłaci 300 złotych i inka-
suje 8 punktów.

Jest po godzinie 18, 
gdy kończę wspólny patrol 
z nimi. Oni swoją służbę 
skończą o godzinie 22.

Byliśmy na patrolu na drodze krajowej numer 6

„Widelcem” w pirata 

- Kierowcy najczęściej łamią przepisy w Sąborzu, gdzie jest 
prosta i gładka droga - mówi Jarosław Mikulik ze słupskiej 
drogówki.
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZ DOWE ZIEMI S UPSKIEJ

LIDIA RYNDA
kandydatka do Rady Powiatu S upskiego

Lista nr 15  
Pozycja nr 1

Lidia Rynda w minionych kadencjach by a radn  gminy 
Kobylnica oraz dwukrotnie radn  powiatu. Jako radna da a si  
pozna  jako osoba bardzo aktywna, zg osi a i doprowadzi a do 
realizacji wielu wniosków, g ównie w  zakresie opieki zdrowot-
nej. 
Aktywnie dzia a a w zakresie rozwoju  gminy i powiatu. Dzi ki 
tym staraniom wyremontowano ponad 3 km dróg lokalnych za 
prawie 4 mln z otych, O rodek Zdrowia w Kobylnicy i Kwako-
wie s  w trakcie remontu, za  w planach jest otwarcie Poradni 
Rehabilitacji. W ci gu ostatnich kilku lat na terenie o rodków 
zdrowia prowadzono najwi cej w powiecie s upskim progra-
mów pro  laktycznych, m.in. wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy u kobiet, raka jelita grubego, raka p uc oraz raka gruczo u 
krokowego u m czyzn. Prowadzono równie  pro  laktyk  udaru 

mózgu, przewlek ej obturacyjnej choroby p uc, cukrzycy, chorób 
uk adu kr enia. W 2008 r. wykonano program pro  laktyczny 
 nansowany z bud etu Urz du Marsza kowskiego, w trakcie 
którego przebadano 700 uczniów z klas VI z 22 szkó  powia-
tu s upskiego, przeprowadzono edukacj  dla dzieci i rodziców 
w zakresie chorób uk adu kr enia, cukrzycy i oty o ci.
Dzia anie w tak du ym zakresie mog y si  odby  tylko dzi ki   
skutecznym dzia aniom pani Lidii Ryndy. Du  troska otacza nie 
tylko chorych, ale stosuj c szerokie dzia ania pro  laktyczne za-
pobiega chorobom i ich powik aniom. W sumie dzia alno  p. Li-
dii Ryndy mia a bardzo du y wp yw nie tylko na opiek  lekarsk , 
ale równie  wszechstronny rozwój powiatu.
WYBORCO! Doceniaj c dotychczasowe dzia ania, daj 
szans  na ich kontynuacj .

SZANOWNY WYBORCO
Min a kolejna kadencja samorz du powiatowego, nadszed  czas oceny i rozliczenia z realizacji zada  zawartych w programie na 
okres ko cz cej si  kadencji.
To Wy, Wyborcy dokonacie obiektywnej oceny dotychczasowych radnych. Jako lekarz i spo ecznik pragn  nadal zajmowa  si  g ównie 
sprawami stanu zdrowia mieszka ców gminy, usprawnia  dzia anie opieki medycznej i poprawie warunków ycia ludno ci. I w tym 
celu stara  si  b d  o uruchomienie Poradni Rehabilitacyjnej w O rodku Zdrowia w Kobylnicy, wykonywania bezp atnych bada  
pro  laktycznych. Mam wiadomo , e stan zdrowia mieszka ców to najwi kszy skarb ludzko ci, zale y w du ym stopniu od ich 
zamo no ci i warunków ycia. Stara  si  wi c b d , aby ka da rodzina y a godnie i mia a spokojn  przysz o . Podobnie jak dotych-
czas zamierzam pilotowa  te w a nie problemy dla dobra wszystkich mieszka ców. Nie zamierzam zabiega  w radzie o swoje interesy, 
bo wiem dobrze, e bycie radnym to s u ba spo eczna. Podkre lam równie , e w Radzie Powiatu powinni si  znale  ludzie ró nych 
zawodów, rolnicy, rzemie lnicy, nauczyciele oraz lekarze.

Pami tajmy. Wszystko jest wa ne, ale zdrowie najwa niejsze.
Prosz  wi c o Wasz g os.

51 lat, lekarz pediatra i medycyny rodzinnej, 
od ponad 20 lat pracuje w O rodku Zdrowia w Kobylnicy
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