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Kobiety przejmują
władzę

Szykuje się
przedszkolna rewolucja
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Mieszkańcy naszego powiatu coraz
chętniej w fotelach wójtów i bumrmistrzów chcą widzieć kobiety. Na panie
już postawili mieszkańcy Smołdzina,
Główczyc oraz gminy Ustka.
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Będą pieniądze na budowę
drogi do Krępy

Kobiety będą kierowały kilkoma gminami powiatu
słupskiego – Anna Sobczuk – Jodłowska w gminie Ustka,
Teresa Florkowska w gminie Główczyce i Lidia Orłowska
– Getler w gminie Smołdzino... - to na początek. Szansę
ma bowiem jeszcze Magdalena Gryko w Kępicach
i Krystyna Danilecka – Wojewódzka w Słupsku.
Bardzo wysoko ocenia współpracę z Anną Sobczuk –
Jodłowską, wójtem gminy Ustka Krzysztof Wysocki, jej
zastępca. - To odpowiedni człowiek na odpowiednim
miejscu – mówi Krzysztof Wysocki. - Całe życie pracowałem z mężczyznami, mogę więc porównać, jak to jest.
Pani wójt jest bardzo stanowcza – lipy nikt u niej nie
zrobi. Mówi się, że kobiety łagodzą obyczaje, a tu, kiedy
trzeba być stanowczym, to pani wójt taka jest. W pracy
jest twarda, nie ma u niej pobłażania. Sądzą, że gmina ma
dużo szczęścia, że kieruje nią taka osoba jak ona.
Socjolodzy przyznają, że kobiet w polityce powinno
być więcej - Nawet przysłowie mówi, że kobiety łagodzą obyczaje – podkreśla Sebastian Zdończyk, socjolog.
- Kobiety w polityce faktycznie są bardziej spokojniejsze
niż mężczyźni.
Czy paniom łatwiej dostać się do władzy niż panom?
- Na pewno jest nam trudniej – mówi Teresa Florkowska,
wójt gminy Główczyce. - Z kobietami na pewno jednak
łatwiej się zrozumieć.

p.furtak@agmedia.com.pl
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Gminy z naszego regionu otrzymały doﬁnansowanie na remonty dróg w ramach
tak zwanych „schetynówek”. Dzięki
dotacji będzie nam łatwiej dojechać do
Krępy, Widzina oraz Ciecholubia.

Ostatnie takie
lotnisko pod Słupskiem
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Lotnisko w Redzikowie jest najmłodszym,
ale też ostatnim z wielkiej trójki słupskich,
przedwojennych lotnisk. Jest jedynym,
które zachowało się do czasów nam współczesnych. Nie lądują tam jednak samoloty,
a hangary niszczeją. Obiekt, który mógłby
służyć mieszkańcom jest zamknięty
i kolejne lata czeka na amerykański cud.

Wędkarze mają
nową stację hodowli ryb

Anna Sobczuk-Jodłowska, Lidia Orłowska-Getler oraz Teresa Florkowska wygrały wybory w
pierwszej turze. W drugiej wystartują jeszcze Magdalena Gryko w Kępicach oraz Krystyna
Danilecka-Wojewódzka w Słupsku.

Piotr Furtak

Wielkie zmiany w systemie przedszkolnym szykują się w Dębnicy Kaszubskiej.
Samorządowcy chcą dowozić dzieci do
przedszkoli podobnie jak do szkół. Dzięki
temu więcej maluchów będzie objętych
opieką przedszkolną.
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Trocie i łosie, które traﬁą do pomorskich rzek
od tego roku będą jednymi z najzdrowszych
ryb. Wszystko dzięki nowej stacji hodowli
Polskiego Związku Wędkarskiego. Słupscy
wędkarze hodują narybek szlachetnych ryb
w jednym z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w kraju.
1479PK2A
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Oddajmy władze kobietom
Tomasz Częścik

KOMENTARZ

dziennikarz „Powiatowego Kuriera Słupskiego”

W wyborach samorządowych
w naszym regionie świetnie wypadła płeć piękna. Osobiście jestem
z tego zadowolony. Obserwując od
lat lokalną scenę polityczną mogę
powiedzieć, że kobiety w świecie
władzy, zdominowanym przez mężczyzn, wnoszą spokój. Oczywiście od
tej reguły są nieliczne wyjątki. Nie
mniej jednak nam mieszkańcom
powiatu tego spokoju we władzach
potrzeba. Jesteśmy przyzwyczajeni do
ogólnego patriarchatu. Ciągnie się to
za nami przynajmniej od czasów średniowiecznych. Model takich rządów
poniekąd narzucił nam kościół, bo
w tej instytucji ważne urzędy sprawują mężczyźni. Przez lata podobny
model funkcjonował we władzach
świeckich. Ostatnimi laty wykształcone i energiczne kobiety rozpoczęły
szturm na władze. W wielu przypadkach mają o wiele zdrowsze spojrzenia
na sprawy samorządu niż mężczyźni.
Współczesne kobiety są doskonale
przygotowane do sprawowania władzy. Czas przestać z myśleniem, że
panie mogą jedynie przewodzić gospodarstwom domowym. Jeśli z tym
sobie radzą, doskonale poradzą sobie
z samorządami. Podobnemu myśleniu wyraz w tych wyborach dali nasi
mieszkańcy. Kilka przedstawicielek
płci pięknej zmierzy się także w drugiej turze wyborów z mężczyznami.
Czy sobie poradzą? Zaryzykowałbym
stwierdzenie, że z całą pewnością.
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Służba mundurowa ma trwać dłużej

Koniec z młodymi emerytami?
Dotychczasowe 15 lat
służby, po których
mundurowi mogli przechodzić na emeryturę,
może zostać wydłużone
do 20 lub nawet 25 lat.
Mówi się też o ustanowieniu minimalnego
wieku, uprawniającego

do przejścia w stan spoczynku. Mogłoby to być
np. ukończone 50 lat.
W tym tygodniu
ruszą prace nad nowym
systemem
emerytalnym dla mundurowych.
Wystraszeni możliwością

wcielenia do powszechnie obowiązujących reguł
przechodzenia na emeryturę, czyli w wieku 60 lat
dla kobiet i 65 dla mężczyzn, mundurowi związkowcy postanowili wynegocjować dla siebie nieco
korzystniejsze warunki.

Policyjni związkowcy
chcą, by byli ubezpieczeni w branżowych
kasach. Choć zgadzają
się na uzyskiwanie praw
emerytalnych po 20 latach
służby, zapowiadają protest wobec pomysłu objęcia ich powszechnym

systemem emerytalnym.
Premier Donald Tusk
rozpoczął już rozmowy
z funkcjonariuszami i żołnierzami nad szczegółami
reformy.

Joanna Prokoﬁew
j.prokofiew@agmedia.com.pl

Mł. bryg. Grzegorz Ferlin

Marcin Szajner
słupszczanin

- Uważam, że wydłużen
wydłużenie do 20 czy 25 lat lat pracy
w mundurówce to d
dobry pomysł. Mam znajomych, którzy po kilku
kilkunastu latach pracy w policji,
czy wojsku odchodzą na emeryturę. Wielu nie
wie, co dalej zrobić ze swoim życiem, a są to
młodzi, pełni sił ludzie.
ludz Część z nich ma dodatkowe kwaliﬁkacje, dz
dzięki którym mogą znaleźć
pracę po zakończeniu służby. Oni nie muszą się
martwić o swoją przyszłość,
p
pr
bo mają już emerytury. Część osób uważa, że to niesprawiedliwe, że tak młodzi ludzie mają
wiedliwe
już emerytury,
em
ja uważam, że to
bardzo odpowiedzialne i niebard
bezpieczne zawody. Późniejsze
bezp
przechodzenie na emeryturę
prz
wydaje mi się korzystne dla
wy
służb mundurowych także
sł
z tego względu, że będą
mieli wyższe świadczenia
emerytalne.

zastępca komendanta słupskiej Państwowej Straży Pożarnej
- Odpowiedni czas służby, bo praca strażaka czy policjanta to służba, powinien wynosić 20 lat. Przez
pierwszych dziesięć lat pracy
cy w straży pożarne,
strażak szkoli się i nabywa
wa odpowiednich
ych dziesięć lat
umiejętności. Przez kolejnych
jest w pełni wartościowym
ym strażakiem.
Jednak nasza praca jest na tyle wyczerpująca i niebezpieczna, żee strażak po 25
latach pracy jest zbyt wycieńczony,
ieńczony, by dalej
dobrze pracować. Nie może
oże dojść do tego,
że ludzi będą ratowały „dziadki”.
dziadki”.
Ulepszenia wymaga też system wynagrodzeń i kwaliﬁ
liﬁkacji chorób zawodowych.
h.
Byłoby źle, gdyby urazyy
kręgosłupa przestano do
nich kwaliﬁkować, a słyszy się, że są takie plany.

Kobieta trafiła do Domu Interwencji Kryzysowej

Powstaną nowe osiedla

Matka nadal walczy o dzieci

Deweloper zbuduje
domy jednorodzinne

Jest szansa, że Gabriela
Goch z Łokciowych
w gminie Smołdzino
odzyska czworo swych
dzieci.
Sąd postawił warunek
– dzieci mogą wrócić do
kobiety, jeśli znajdzie pracę
oraz miejsce zamieszkania.
Gabriela Goch już podjęła pracę, a przy pomocy
grupy radnych i pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Smołdzinie
dostała zakwaterowanie w Domu Interwencji
Kryzysowej w Słupsku.
Na ostatniej rozprawie w sądzie rodzinnym
matka i dzieci otrzymali skierowanie na
badania do Rodzinnego
Ośrodka Diagnostyczno
Konsultacyjnego, który
określi relacje panujące
między nimi. Ich pozytywny wynik to, obok
spełnienia warunków bezpieczeństwa socjalnego dla
dzieci, warunek by powróciły one do matki.
- Sądzę, że wtedy, przy
wsparciu opieki społecznej
taka rodzina mogłaby funk-

W gminie Damnica
powstaną dwa nowe
osiedla domków jednorodzinnych: w Zagórzycy
oraz między Zagórzycą
i Karżniczką. Są jeszcze
działki na sprzedaż.
Kilkuhektarową
działkę między Karżniczką
a Zagórzycą ma zabudować
firma deweloperska spoza
naszego województwa.
Powstanie duże osiedle mieszkaniowe w zabudowie szeregowej i wolnostojącej jednorodzinnej.
Drugie, mniejsze osiedle domków ma powstać na
skraju lasu w Zagórzycy, przy
gminnej drodze z Zagórzycy do
Zagórzyczki, niedaleko powiaREKLAMA

Gabriela Goch nie poddaje się. Chce odzyskać dzieci.
cjonować – mówi Urszula
Dąbrowska, kierownik
GOPS w Smołdzinie.
Sąd na początku września umieścił dzieci w rodzinie zastępczej. Powodem
takiego drastycznego

kroku był zdaniem sądu
alkoholizm męża Gabrieli
Goch i mieszkającej z nimi
teściowej. Państwo Goch
mają ograniczone prawa
rodzicielskie.

jkk

towej szosy z Mianowic do
Damnicy. Tam wytyczono już
17 działek o powierzchniach 11
do 18 arów.
Parcela jest już podzielona
geodezyjnie, wytyczono nawet
wewnętrzną osiedlową drogę.
Są tam jeszcze wolne
działki na sprzedaż.
- Dla obu tych terenów
wydaliśmy już decyzje
o warunkach zabudowy, będą
one wkrótce uzbrojone w instalację wodno–kanalizacyjną, to
uzbrojenie było już zawarte
w planach inwestycyjnych
naszej gminy związanych
z budową sieci kanalizacji sanitarnej – zapewnia ustępująca
już wójt Maria Janusz.

jkk
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Kolejne
Kolejn
j wiatraki pod Kobylnicą 113

Ruszyła budowa kolejnej farmy wiatrakowej
w gminie Kobylnica. Właśnie rozpoczęto prace
p
przy fundamencie pierwszego z osiemnastu wielkich
w
wiatraków.
Przy drodze z Kwakowa do Lulemina
p
powstanie 18 wiatraków. Będą to największe
w
wiatraki
z dotychczas zbudowanych w regionie.
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Coraz więcej pań w samorządach

Rozwiążą problemy mieszkańców Korzybia i Kępic

Kuliński: kobiety w polityce
łagodzą obyczaje
Gmina Kobylnica może
zasłynąć w całej Polsce
z liczby kobiet w lokalnym samorządzie. O ile
w poprzedniej kadencji
w Radzie Gminy nie
było żadnej przedstawicielki płci pięknej,
to teraz będzie ich aż
dziewięć.
Wiele wskazuje na to,
że 60 procent mandatów do
miejscowej rady, które zdobyły
panie z gminy Kobylnica to
krajowy rekord.
Leszek Kuliński, wójt
gminy Kobylnica jest zadowolony, że będzie miał radę
złożoną w większości z kobiet.
- Nie przeraża mnie to, że będę
musiał pracować z dziewięcioma kobietami w samorządzie – komentuje wynik
wyborów w swojej gminie.
- W moim domu też kobiety
stanowią większość. Jest żona,
dwie córki, wnuczka i jeden
wnuk. W urzędzie z kolei na
47 pracowników 30 to kobiety.
Mężczyźni są bardziej brutalni,
a kobiety łagodzą obyczaje.
Mam więc nadzieję, że współpraca z nową radą będzie układała mi się bardzo dobrze.
Przyjrzeliśmy się jak
wygląda status pań w innych
samorządach. W powiecie
słupskim poza Kobylnicą
najwięcej jest ich w gminach Smołdzino i Damnica
(7) oraz Potęgowo i Dębnica
Kaszubska (6). W gminach
Słupsk i Ustka jest po 5 pań,
a w gminie Kępice – 3.
Czy pań powinno być
REKLAMA

więcej w samorządach? więcej mężczyzn niż kobiet. stereotypy jest nam trudWedług Lidii Orłowskiej – Być może więc to oni powinni
niej niż mężczyznom. To, że
Getler, nowej wójt Smołdzina
stanowić większość. Nawet
kobiety coraz częściej zostają
kobiety
jeśli ktoś będzie wójtami, burmistrzami czy
stały się
chciał narzucać prezydentami miast świadczy
Nie przeraża mnie
bardziej
nam parytety – jednak o tym, że podobne opito, że będę musiał
odważne
powinno odby- nie nie są prawdziwe. Można
pracować z dziei właśnie
wać się to stop- być dobrą matką i jednoczedlatego czę- więcioma kobietami
niowo – raczej śnie burmistrzem.
w samorządzie.
Zmiany w nastawieniu
ściej dostają
w formie jakiegoś
się do samo- W moim domu też
paktu społecz- zauważa jednak Sebastian
Zdończyk, socjolog ze Słupska.
r z ą d ó w , kobiety stanowią
nego niż nakazu.
zostają wój- większość.
Magdalenie - Myślę, że coraz mniej głosuLeszek Kuliński
tami, burGryko do wygra- jemy według płci, a częściej
na konkretne osoby – komenmistrzami
nej w pierwszej
tuje. - Właśnie dlatego podczas
czy prezydentami.
turze wyborów na burmistrza
- Na pewno panie w Kępicach zabrakło 37 gło- wyborów samorządowych
w mniejszych miejscowow niczym nie ustępują panom sów.
jeśli chodzi o pracę – mówi
- Płeć w mojej ocenie ściach frekwencja zazwyczaj
jest większa niż w większych
nowowybrana wójt gminy nie ma znaczenia – mówi
miastach, gdzie kandydaci
Smołdzino. - W mojej ocenie
Magdalena Gryko. - Wszystko
są bardziej anonimowi. Na
są one bardziej skłonne do
zależy od człowieka. Podczas
rozmów i kompromisów niż
kampanii spotkałam się jednak pewno 60 procent kobiet
mężczyźni. Panowie są bar- z takimi opiniami, że kobiety w Radzie Gminy Kobylnica to
dziej nieustępliwi. Sądzę jed- nie powinny zajmować się ewenement.
nak, że żadne parytety nie są polityką, nawet tą lokalną, bo
Piotr Furtak
nam potrzebne. Bez względu
mają do wychowania dzieci.
p.furtak@agmedia.com.pl
na to czy na listach będzie
Ze względu na tego rodzaju
więcej kobiet, czy mężczyzn,
wyborcy i tak wybiorą osoby,
Tak jest w innych miastach
które w ich ocenie lepiej będą
W Gdańsku i Gdyni – największych miastach wojeich reprezentowały.
wództwa jest po 9 pań. Tutaj jednak rady miast są zdeCzy kobietom łatwiej rzącydowanie większe niż w Kobylnicy. W Gdańsku jest
dzić niż mężczyznom?
34 radnych (panie stanowią 26,4 proc.), a w Gdyni – 28
- Nigdy nie byłam mężczyrajców (32,1 proc.). Więcej pań niż w Kobylnicy jest
zną, nie wiem więc jak im jest
na pewno w kilku dużych miastach, ale stanowią one
– mówi Krystyna Danilecka –
procentowo zdecydowanie mniejszy udział w samorządach niż ma to miejsce w Kobylnicy. W Warszawie
Wojewódzka. - Sądząc jednak
jest ich 26 (43,3 proc.), we Wrocławiu 14 (37,8),
po walce kobiet o parytety,
w Łodzi 13 (30,23), w Krakowie 12 (27,9). Co jednak
czują pewien niedosyt. Warto
istotne w kilku wielkich miastach pań jest mniej niż
byłoby aby coraz więcej pań
w Kobylnicy nie tylko procentowo, ale i ilościowo.
uczestniczyło w życiu publiczI tak w Poznaniu wybrano ich do samorządu 8 (21,62),
nym. Kobiety powodują
w Kielcach 7 (28), w Białymstoku i Lublinie po 6 (21,42
pewnego rodzaju ocieplenie.
i 19,35), a w Toruniu, Olsztynie i Gorzowie zaledwie 4
Z drugiej jednak strony w tej
(po 16 proc.).
chwili w Polsce mamy nieco
1622PK1A
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Na trasę Słupsk – Kępice
– Miastko – Szczecinek
wyjadą wyłącznie kolejowe szynobusy. Jest też
nadzieja na dogodny
dla mieszkańców rozkład jazdy pociągów na
tej linii. Jeśli wszystko
pójdzie sprawnie to
zmiany wejdą już od 13
grudnia, kiedy zmieni
się rozkład jazdy na
całej sieci PKP.
Pomorski
Urząd
Marszałkowski, organizator pasażerskich przewozów w województwie
pomoże Polskim Liniom
Kolejowym otworzyć stację Kępice. To podstawowy
warunek modyﬁkacji rozkładu jazdy i likwidacji
niewygodnej i drogiej
autobusowej komunikacji zastępczej. Ptrzebne są
jeszcze formalne decyzje
zarządu PKP Polskich Linii
Kolejowych.
- Z pism nadesłanych
z PLK wynika, że miesięczny koszt utrzymania
stacji może wynieść około
45 tysięcy złotych wyjaśnia
Eugeniusz Manikowski,
zastępca dyrektora departamentu infrastruktury
Po m o r s k i e g o U r z ę d u
Marszałkowskiego.
Jesteśmy obecnie na etapie
uzgadniania szczegółów,
niewykluczone, że również na szczeblu centralnym. Jeśli wszystko potoczy się pomyślnie to na
pewno wróci rozkład jazdy
pociągów sprzed lipcowej
katastrofy w Korzybiu.
Już wiadomo, że
pomorski samorząd może
użyczyć kolejarzom z PLK

Fot J. Kowalski

Szybkie szynobusy
zamiast autobusów

Zamiast zastępczych autobusów do Kępic pojadą szynobusy.
niezbędny do prowadzenia ruchu specjalistyczny
radiotelefon. Urzędnicy
sprawdzają, czy także
częściowo partycypować w kosztach utrzymana dyżurnego ruchu
w Kępicach.
Stację
Kępice
zamknięto i zautomatyzowano pod koniec lat 90. XX
wieku, kiedy na 100-kilometrowej trasie Słupsk –
Szczecinek wprowadzono
półautomatyczny system

nadzorowany przez dyspozytora w Miastku. Po
lipcowym zderzeniu pociągów koło stacji Korzybie
kolejarze z Przewozów
Regionalnych stwierdzili, że taki system nie
zapewnia dostatecznego
bezpieczeństwa ruchu.
Zmieniono rozkład jazdy,
zastępując niektóre pociągi
autobusami.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Są kolejni chętni do inwestowania w SSSE

Szwedzi chcą kupić działki
Duży szwedzki koncern AJ
Produkter zamierza nabyć
działkę na terenie Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
tuż przy węźle Redzikowo. Chcą
wybudować fabrykę i centrum
logistyczne.
Na wtorek zaplanowano przetarg na sprzedaż kilku działek
o powierzchniach od jednego do
ponad trzech hektarów z możliwością
ich łączenia.
Czy wśród kontrahentów są również Szwedzi?
- Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, ze względu na charakter prowadzonych negocjacji z potencjalnymi

nabywcami - stwierdził Mirosław
Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, która administruje SSSE. - Więcej do powiedzenia będziemy po przetargu.
Zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi bardzo wzrosło
z chwilą otwarcia obwodnicy Słupska.
Szwedzki koncern AJ Produkter,
który już prowadzi w Słupsku fabrykę
mebli przy ul. Poznańskiej jest producentem mebli biurowych, wyposażenia centrów konferencyjnych
i sprzętu magazynowego. Działa w 22
krajach, głównie Europy Północnej
oraz w Singapurze.
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Szykuje się przedszkolna rewolucja

Maluchy dojadą do przedszkoli

REKLAMA

jechać rodzice. Myślę, że
można to rozwiązać. Mam
nadzieję, że zajmie się tym
nowa rada.
Problem dowozu dzieci
do przedszkoli w Dębnicy
Kaszubskiej ujrzał światło
95PK15A

Wiele dzieci z podsłupskich
wsi poszłoby do przedszkoli,
gdyby mogły do nich
dojechać

dzienne, jak gmina przejęła od fundacji Kaszubskie
Słoneczniki przedszkola
w Borzęcinie i Podwilczynie.
Placówka w Podwilczynie
została jednak zamknięta,
bo uczęszczało do niej jedy-

Schetynówki rozdane

W SKRÓCIE

Będą pieniądze
na budowę drogi do Krępy
Gminy
z
naszego
regionu otrzymały doﬁnansowanie na remonty
dróg w ramach tak zwanych „schetynówek”.
Dzięki dotacji będzie
nam łatwiej dojechać
od Krępy, Widzina oraz
Ciecholubia
Gmina
Słupsk
otrzyma dofinansowanie
na budowę drogi z miasta
do Krepy. Gminny projekt
znalazł się na dziewiątym
miejscu listy rankingowej o dofinansowanie
z Narodowego Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych. Całkowity
koszt budowy wyniesie
ponad 3 mln 700 tysięcy
złotych. Z czego ze środków budżetu państwa
otrzymamy ponad 1 mln
800 tysięcy. - To jednak nie
wszystkie pieniądze, które
dostaniemy – mówi Marosz
Chmiel, wójt gminy Słupsk.
- Powiat Słupski przekaże
na ten cel 950 tysięcy złotych, miasto Słupsk 100
tysięcy złotych. W zamian
Gmina Słupsk udzieli miastu Słupsk doﬁnansowanie
w takiej samej kwocie na
remont ulicy Sportowej
w Słupsku.

Fot. Tomasz Częścik

Obecnie do pięciu
przedszkoli na terenie
gminy Dębnica Kaszubska
uczęszcza 300 dzieci.
Zdaniem Eugeniusza
Dańczaka mogłoby być
ich więcej, gdyby dzieci
były do placówek dowożone. - Wielu rodziców ma
problem z dowiezieniem
dziecka do przedszkola
– mówi wójt. - Rodziny
z dziećmi, które są zainteresowane opieką przedszkolną często mieszkają
od takich placówek w odległości kilku lub kilkunastu
kilometrów. Pokonanie
jących dowieźć dzieci. - To
takiego dystansu dla nich
będzie przede wszystkim
jest problemem.
o wiele tańsze rozwiązanie
Zdaniem Dańczaka – dodaje Dańczak. - Problem
gminy nie jest stać na two- w tym, żeby znaleźć środki
rzenie nowych przedszkoli. na taki transport oraz w tym,
Dlatego chce do już istnie- że z przedszkolakami muszą

tów słupskiego i bytowskiego 12 Przedszkoli
Słonecznikowych. W tym
roku fundacja nie otrzymała dotacji na ich prowadzenie. Część przedszkoli
przejęły samorządy.
- Prawdę mówiąc
w powiecie słupskim
mamy jeszcze dwa przedszkola w Kusowie w gminie Słupsk i Domaradz
w gminie Damnica – mówi
Benona Skrzypek, prezes
Kaszubskich Słoneczników.
- Przedszkole w Kusowie
utrzymamy sami. W sprawie Domaradza na pewno
będziemy rozmawiali
z władzami gminy. Zrobimy
wszystko, żeby przedszkola
utrzymać, bo tego typu
opieka i edukacja tym maluchom jest bardzo potrzebna.
- Na razie problemu nie
znam – mówi Grzegorz
Jaworski, wójt elekt, który
wygrał wybory w Damnicy.
- Na pewno się z nim zaponie czworo dzieci. Maluchy znam. Z chęcią spotkam się
do bardziej odległych miej- z przedstawicielami fundascowości nie mogły doje- cji. Sprawę na pewno także
chać.
przekażę radzie.
Kaszubskie Słoneczniki
utworzyły w ubiegłym roku
Tomasz Częścik
w sześciu gminach powiat.czescik@agmedia.com.pl
Fot. archiwum

Wielkie zmiany
w systemie przedszkolnym szykują się
w Dębnicy Kaszubskiej.
Samorządowcy chcą
dowozić dzieci do
przedszkoli podobnie
jak do szkół. Dzięki
temu więcej maluchów
będzie objętych opieką
przedszkolną.

Droga do Krępy wreszcie doczeka się remontu.
Odcinek, który zostanie przebudowany ma
długość 2,54 km. Jest to
pierwszy etap modernizacji tej drogi, drugi będzie
obejmował
odcinek
Płaszewko – Kusowo do
granicy z Głobinem, gdzie
połączy się z drogą krajową
nr 210.
Jezdnia na tym odcinku
zostanie poszerzona do
5,5, m oraz pokryta nową
nawierzchnią. Obok jezdni
znajdować się będzie chodnik i ścieżka rowerowa.
Prace mają rozpocząć się
w marcu 2011 r. Droga

według planu ma być
gotowa do listopada 2011
roku.
Dotację w kwocie
blisko trzech milionów
złotych otrzymała gmina
Kobylnica na remont ulicy
Widzińskiej i Głównej.
W ramach schetnówek
zostanie także zmodernizowana jedna z najgorszych
tras w naszym powiecie,
czyli droga łącząca Osowo
i Ciecholub w gminie
Kępice.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Gmina Słupska ma już
projekt budżetu
Projekt budżetu już traﬁł do Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz do biura
Rady Gminy. Przewiduje, że gmina
w przyszłym roku osiągnie ponad 60
milionów złotych dochodów. Prawie
tyle samo przeznaczy na wydatki.
W tym na wydatki inwestycyjne 21
564 300 zł, czyli 35,2 procent wydatków ogółem.
Wśród planowanych ponad 70 inwestycji na przyszły rok w gminie znalazło
się między innymi uzbrojenie terenów
w Krępie, Bydlinie oraz Płaszewku.
Gmina planuje także wybudować
wodociąg w Wieszynie, świetlicę we
Włynkowie oraz chodnik w tej miejscowości. Nowe chodniki i ścieżki rowerowe powstaną także między innymi
w Redzikowie. Pierwszy połączy szkołę
z osiedlem wojskowym, a drugi teren
Parku Wodnego z dawnym PGR.
Część dochodów gminy pochodzić
będzie ze sprzedaży nieruchomości. Planujemy w przyszłym roku pozyskać
z tego tytułu pięć milionów złotych –
mówi Mariusz Chmiel, wójt gminy
Słupsk. - Plan jest realny, choć trudny.
Gmina Słupsk miała już w tym roku
problemy ze sprzedażą gruntów.
Planowała, że z tego tytułu uzyska
sześć milionów złotych. Jak do tej
pory do budżetu gminy traﬁło nieco
ponad cztery miliony. - W trakcie roku
plan obniżyliśmy do pięciu milionów
– dodaje wójt. - Prowadzimy rozmowy
z ﬁrmą, która chce kupić działkę za
milion złotych. Jeśli dojdzie do transakcji plan wykonamy.
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Nasze sprawy

Prawdziwa rewolucja w służbie zdrowia

Sami zdecydujemy, gdzie chcemy się leczyć
Koniec dyktatu
Narodowego Funduszu
Zdrowia? Pacjenci bedą
mogli się leczyć w prywatnych klinikach lub
za granicą. Za wszystko
zapłaci NFZ. Takie
zmiany chce wprowadzić Unia Europejska.

Fot. APR-SAS

We d ł u g p r o p o n o wanych przez Unię
Europejską przepisów,
pacjenci sami wybiorą
dowolną placówkę, w której chcieliby się leczyć. Do
wyboru będą także prywatne przychodnie lub
szpitale, które nie mają
podpisanego kontrkatu
z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Każdy bez zgody NFZ
będzie mógł się leczyć
w placówkach innych
państw Unii Europejskiej.
A NFZ i tak będzie musiał
za to zapłacić, jednak
refundacja wyniesie tylko
tyle, ile Fundusz płaci za
leczenie w Polsce. Różnicę
w cenie będzie musiał
pokryć sam pacjent.
Do tej pory to NFZ
narzucał szpitalom, ile
Nowe unijne przepisy mogą przynieść prawdziwą rewolucję w służbie zdrowia. Tylko czy są realne w Polsce?
operacji mogą wykonać
w danym roku. Po wej- czy inaczej uważam, że te
nować naszych wydatków. R E K L A M A
ściu w życie unijnej dyrek- zmiany pójdą w dobrym
Nie wiem też, czy rząd nie
tywy dostęp do opieki
kierunku.
będzie musiał podnieść
medycznej będzie otwarty.
Zmian obawia się składki zdrowotnej, aby
Wprowadzenie tych zmian
Narodowy
Fundusz
to wszystko sﬁnansować.
oznaczać będzie koniec
Zdrowia. - Nasz system
Zdaniem pracownilimitów. Dla pacjentów to
w ogóle nie jest do tego
ków NFZ, proponowane
szansa na uniknięcie kole- przygotowany – komen- przez Unię zmiany nie
jek na zabiegi w szpitalach
tuje Mariusz Szymański, skrócą kolejek na zabiegi.
oraz na wizyty u specjali- r z e c z n i k
o d d z i a ł u - Dobre, prywatne klistów.
Narodowego Funduszu
niki już teraz mają sporo
- To bardzo sensowne
Zdrowia. - Zmiany te
pacjentów, jeśli dojdą
rozwiązaskutecznie
kolejni, to kolejki raczej
nie – mówi
rozwalą cały się wydłużą – dodaje
T a d e u s z Zmiany w systemie
system ﬁnan- Szymański.
W a r d z i a k , zdrowia proponosowania
Resort zdrowia szarzecznik kli- wane przez Unię
ś w i a d c z e ń cuje, że wejście w życie
niki Salus skutecznie rozwalą
medycznych. unijnych przepisów spow Słupsku. cały system ﬁnanNa
r a z i e woduje wzrost wydatS y s t e m sowania świadczeń
poza donie- ków NFZ o 3,2 mld zł.
ten będzie zdrowotnych
sieniami
Niewykluczone, że aby
Mariusz Szymański
premiował
medialnymi pokryć tę różnicę, rząd
jakość. To
n i e d o c i e - podwyższy składkę zdropacjent będzie decydował, rają do nas żadne szcze- wotną.
gdzie chce pójść do lekarza, gółowe informacje, jak to
– Nie chciałbym na
a nie Narodowy Fundusz
wszystko miałoby wyglą- razie na ten temat spekuZdrowia. Mam tylko dać. Jeżeli pacjent będzie
lować, trzeba poczekać,
nadzieję, że za wprowa- mógł leczyć się w każdej w jakim kształcie ta dyrekdzeniem tych zmian będą placówce, nawet takiej
tywa zostanie uchwalona –
szły dodatkowe pieniądze. z którą nie mamy podpi- mówi Piotr Olechno, rzeczDo tej pory NFZ trzymał sanego kontaktu, to nie
nik prasowy Ministerstwa
wszystko w ryzach. Tak
będziemy w stanie zapla- Zdrowia. - Być może
znikną z niej niektóre
PROMOCJA
zapisy. Jeśli zostanie przyjęta w takim kształcie, to
pewnie trzeba będzie
poszukać dodatkowych
pieniędzy. Jednak przypominam, że na dostosowanie się do unijnego prawa
mamy cztery lata.

Elżbieta Lemieszko
e.lemieszko@agmedia.com.pl
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Droga Reblino – Wrząca. Nie widać końca remontu.

Pogoda pokrzyżowała plany wykonawców

fot. J. Kowalski

Już o miesiąc wykonawca przebudowy drogi Reblino – Wrząca opóźnił termin zakończenia remontu.
Bez kar umownych dla wykonawcy
najprawdopodobniej się nie obędzie.

Remont na trasie Reblino-Wrząca potrwa do końca roku.

Przebudowa 10,6-kilometrowego
odcinka powiatowej szosy wiodącej
od trasy krajowej nr 6, przez Reblino,
Runowo Sławieńskie, Słonowice do
Wrzącej miała się zakończyć w październiku, tymczasem ciągle jeszcze trwają
prace drogowców.
Budowlańcy układają dopiero górną
warstwę nawierzchni. Rozkopane nadal
są skrzyżowania m.in. z drogami do
Komorczyna i Kczewa.
Firma Colas, wykonawca tłumaczy
poślizg niesprzyjającą robotom budowlanym pogodą we wrześniu i październiku. Pracę utrudnia także padający
śnieg.
Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych szacuje, że remont
może potrwać nawet do połowy grudnia.
- Nie wykluczamy możliwości obciążenia wykonawcy karami umownymi

– wyjaśnia dyrektor Ożarek. - Sprawdzę
tylko w warunkach umowy, jak pogoda
może wpływać na przesunięcie terminu
oddania inwestycji. Jeśli rzeczywiście,
jak twierdzi wykonawca, okresy złej
pogody miały wpływ na technologię
i harmonogram – wtedy termin oddania przesuniemy i kar nie będzie. Jeśli
okaże się, że po prostu nie przestrzegali
harmonogramu – naliczymy karę za
każdy dzień zwłoki. Niestety, ostatnio
wśród wykonawców stało się modne
branie kilku zleceń na raz. Skutkiem są
kłopoty z ich jednoczesną realizacją.
Liczymy na to, że po pierwszym ataku
zimy w końcówce minionego tygodnia,
pogoda się wreszcie poprawi i budowę
będzie można dokończyć.
Cała inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa Pomorskiego na lata 20072013. Jej koszt to 14 mln złotych.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Mała strefa ekonomiczna w gminie Słupsk

Na wyprawę po powiecie

Nowe tereny pod inwestycje

Wesołym autobusem jechało 400 dzieci

Gmina Słupsk otrzymała od Skarbu
Państwa nowe tereny pod inwestycje
w Głobinie. Na ich uzbrojenie i przygotowanie całej infrastruktury samorząd pozyskał dotację z Ministerstwa
Gospodarki. Władze gminy podpisały
umowę w tej sprawie.
Teren, którego dotyczy umowa ma 58
hektarów, znajduje się między osiedlem
Akademickim w Słupsku a Kusowem. Gmina
otrzymała go w formie darowizny od Skarbu
Państwa w ramach rekompensaty za lokalizację tarczy antyrakietowej.
- Część terenu zostanie przeznaczona pod
działalność gospodarczą i będzie to teren położony najbliżej obwodnicy Słupska – mówi
Mariusz Chmiel, wójt gminy Słupsk. - Druga
część, położona bliżej osiedla Akademickiego
w Słupsku zostanie zagospodarowana pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
i jednorodzinne. Oprócz domków jednorodzinnych będziemy chcieli postawić
zabudowę szeregową. Możliwe, że częścią
tych inwestycji zajmie się Towarzystwo
REKLAMA

Budownictwa Społecznego.
Dofinansowanie z Ministerstwa
Gospodarki wyniosło 425 tysięcy czyli 80
procent wartości kosztów wykonania projektu. Łącznie na wszelkie prace związane
z przygotowaniem projektu i opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania doﬁnansowanie wyniosło ponad 700 tysięcy
złotych.
Gmina zleciała już opracowanie
dokumentacji technicznej dla tego terenu.
Procedury związane z projektami, opracowaniem placów oraz zbrojeniem mogą potrwać
blisko rok. Pod koniec 2011 działki przy
obwodnicy będą sprzedawane.
Działki w Głobinie w pobliżu obwodnicy
cieszą się sporym zainteresowaniem. Gmina
sprzedała już część terenów należących do
niej po drugiej stronie nowej trasy. Powstaną
tam magazyny oraz zakłady przemysłowe tak
zwane nieuciążliwe.
Autobus odwiedził dzieci w całym powiecie.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
1642PK1A

Ponad
400
dzieci
z powiatu słupskiego
wzięło udział w przejażdżce
We s o ł y m
autobusem,
czyli
przedszkolem na kółkach. Organizatorzy
akcji – Stowarzyszenie
Aktywne Pomorze chcą
ją kontynuować.
- Przekonaliśmy się,
że na wsiach naprawdę
brakuje przedszkoli i ciekawych zajęć dla dzieci –
mówi szef stowarzyszenia
Piotr Rachwalski. - Wiele
z nich pierwszy raz w życiu
miało okazję bawić się w tak
ciekawy sposób.
Stowarzyszenie
Aktywne Pomorze napisało projekt akcji „Wesoły
autobus” i otrzymało na
jego realizację 51 tys. zł

z Funduszu Inicjatyw
i zabawę, jak ich rówieśnicy
Obywatelskich. Piętrowy, z miast. Stąd pomysł na tę
kolorowy autobus firmy akcję. Wszyscy przekonaNord Express na kilka mie- liśmy się, jak bardzo była
sięcy stał się przedszko- potrzebna, jak dzieci ze
lem na kółkach, w którym wsi potrzebują troski, jak
niemal co tydzień grupa
czekają na to, aż ktoś w ciedzieci z kolejnych gmin
kawy sposób zorganizuje im
powiatu
podróżowała czas. Większość „bawi” się
i brała udział w ciekawych
przed telewizorem. Rodzice
zajęciach - ruchowych, pla- nie mają czasu, pieniędzy
stycznych, fotograﬁcznych
a czasem po prostu nie wieczy muzycznych. Autobus
dzą jak zorganizować czas
wyruszył w podróż 2 paź- dzieciom.
dziernika, ostatnią trasę
Jak mówi Rachwalski,
pokonał 6 listopada. - instruktorów prowadząŁącznie w zajęciach wzięło
cych zajęcia w piętrowym
udział ponad 400 dzieci
autobusie zaskoczyło to, że
z powiatu – mówi Piotr dzieci mają tak niewiele
Rachwalski - Mieszkam na
ruchu – że rzadko grają
wsi i widzę, że wiele dzieci, w piłkę, nie lubią biegać itp.
zwłaszcza z dawnych tereAutobus odwiedził
nów popegeerowskich nie
wszystkie gminy powiatu
ma takich szans na naukę – był m.in. w Objeździe,

Malczkowie, Zaleskich,
Wieszynie, Korzybiu czy
Osowej.
- Akcję adresowaliśmy
nie tylko do dzieci, ale
też ich rodziców, mamom
w czasie, gdy dzieci były
pod opieką prowadzących
zajęcia, proponowaliśmy
pomoc prawną - mówi
Agnieszka Wilczyńska,
instruktorka.
Mimo że projekt już
się zakończył, stowarzyszenie chce go kontynuować. - Rozmawialiśmy
już m.in. ze starosta, który
wstępnie zadeklarował, że
mógłby częściowo włączyć
się w organizację podobnej
akcji – mówi Rachwalski.

Aleksandra Christyniuk
a.christyniuk@agmedia.com.pl
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Laur dla słupskiego Lotonu
Firma Loton otrzymała nagrodę za
I miejsce w rankingu najlepszych
spółdzielni pracy wychodzących
z kryzysu za rok 2009.
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W kamienicy na Solskiego nadal są wolne lokale

W SKRÓCIE

Są za drogie na taki standard?
Od 3,3 do 3,5 tys. zł
za metr kwadratowy
trzeba zapłacić za
mieszkanie przy ulicy
Solskiego, w odnowionej po pożarze kamienicy. Nie ma na nie
chętnych. - Są za drogie
na taki standard –
usłyszeliśmy w biurach
nieruchomości.

tylko kilka rodzin, które wykupiły je wcześniej na własność.
Część mieszkań, zarządzanych przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej,
zasiedliły
osoby
cze-

kające na mieszkania komunalne z listy mieszkaniowej.
Kilka wykupiły prywatne
osoby, które tworzą wspólnotę
mieszkaniową. Cztery lokale
miasto przekazało do dyspozycji Akademii Pomorskiej.
W sześciu nadal nikt nie
mieszka. Trzy należą
do miasta, trzy
do wspóln o t y

mieszkaniowej. Wszystkie
można kupić.
Miasto już raz, w lutym
ubiegłego roku, ogłaszało
przetarg na dziewięć mieszkań
w tym budynku. Sześć znalazło nabywców, trzy nadal są
wolne. W najbliższym czasie
znów będą wystawione na
sprzedaż. Mają powierzchnię
do 93 metrów kwadratowych.
W pierwszym przetargu cena
wywoławcza za metr kwadratowy wynosiła od 3,3 do 3,5
tys. zł.
- Trudno mówić o szczegółach, bo
drugi przetarg jest

Fot. APR-SAS

W kamienicy na ul.
Solskiego są 23 mieszkania. Do odnowionych lokali wróc i ł o

Zimą przyda się buda i pełna miska

Kamienica została gruntownie wyremontowana. Nie cieszy się jednak popularnością.
REKLAMA

w przygotowaniu – wyjaśnia
Aleksandra Podsiadły, rzecznik
PGM.
Zdaniem ekspertów,
mieszkania w starych kamienicach sprzedać jest wyjątkowo
trudno.
- Nie sprzedają się tak łatwo
i szybko jak w nowych blokach.
Musi traﬁć się amator. Cena ma
raczej drugorzędną rolę – wyjaśnia Robert Krynicki, właściciel
Biura Nieruchomości Krynicki
w Słupsku.
Dziś w nowym budownictwie, u dewelopera trzeba
zapłacić 3,99 tys zł netto. Tyle,
że tu standard jest o wiele wyższy i lokalizacja lepsza.
Dach i poddasze przedwojennej kamienicy przy
ul. Solskiego 17 pod koniec
czerwca 2006 roku strawił
pożar. O jego spowodowanie
oskarżono właściciela firmy
budowlanej oraz jego pracowników, którzy zaprószyli
ogień na dachu w trakcie prac
dekarskich. Rok temu zapadły prawomocne wyroki skazujące ich na kary więzienia
w zawieszeniu za nieumyślne
spowodowanie pożaru, zagrażającego życiu wielu osób
oraz mieniu wielkiej wartości.
Były również procesy cywilne
o odszkodowania. Budynek
gruntownie wyremontowano.
Zlikwidowano tzw. „kołchozy”,
czyli duże lokale zasiedlone
przez dwie rodziny, dzięki
temu wzrosła też ilość mieszkań. Kamienicę podłączono do
miejskiej sieci ciepłowniczej,
zlikwidowano piece. Remont
trwał prawie dwa lata, pochłonąwł kilka milionów złotych.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Bez pomocy ludzi wiele domowych i dzikich zwierząt może tej zimy
nie przetrwać.
Mobilizację sił i środków przed nadejściem zimy ogłosili zarówno
miłośnicy zwierząt, jak i osoby odpowiedzialne za ich los z urzędu.
W słupskim Schronisku dla Zwierząt jest 118 psów i 51 kotów. Placówka
jest przepełniona, część psów spędzi zimę w 11 boksach na dworze. - Będą dostawać dodatkowe porcje suchej karmy, dlatego chętnie
przyjmiemy w darze każdą jej ilość, potrzebne są nam ponadto stare
koce, kapy lub płaszcze na wyściółkę bud, a także gruba folia lub
płyty z przeźroczystego tworzywa do osłonięcia ich od wiatru oraz
deski do ewentualnych napraw bud – wylicza Jerzy Szyszko, dyrektor
słupskiego schroniska.
Natomiast Straż Ochrony Zwierząt zajmie się głównie psami i kotami,
których właściciele nie mogą lub nie potraﬁą zapewnić im właściwej
opieki zimą. Takich przypadków w powiecie społeczni strażnicy naliczyli już około 60. To najczęściej zwierzęta należące do ludzie starszych
lub ubogich. Społeczni strażnicy dostarczają właścicielom karmę
i słomę, a dla zwierząt uwiązanych w gospodarstwach - wygodne
obroże z ogniwkami obrotowymi i długimi łańcuchami. Wielu ludzi,
szczególnie na terenach dotkniętych plagą bezrobocia, po prostu nie
stać na zapewnienie ich psom odpowiednich warunków. Przekazywane
rzeczy i karma pochodzą ze zbiórek i darowizn. Rozstawiamy także
specjalne domki dla kotów przy gospodarstwach, gdzie jest ich szczególnie dużo – wyjaśnia Renata Cieślik, komendant SOZ.
Natomiast myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim pomogą
przetrwać zimę leśnej zwierzynie. - Mamy już zgromadzony duży
zapas siana, buraków oraz marchwi, która zwierzynie pomoże zaspokoić nie tylko głód, ale i pragnienie, kończymy zakup kukurydzy.
Na pewno wystarczy, nawet na ciężką zimę. Osobnym problemem
jest natomiast dostęp do karmników. Ostatniej zimy napadało tyle
śniegu, że zwierzyna nie mogła dojść do karmników. Trzeba było
również spędzać sarny z pól, na których z braku możliwości żerowania
do lasów w rejony paśników – wyjaśnia Marian Wilczewski, łowczy
okręgowy PZŁ.
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Wybory samorządowe w powiecie słupskim - kilka nowych twarzy

Większość kart została rozdana
Wiemy już, kto wygrał wybory
w większości gmin powiatu słupskiego. Dogrywka 5 grudnia będzie
w Słupsku, Kępicach i Potęgowie.
Już po pierwszej turze spokojni
o wynik wyborów mogą być Teresa
Florkowska z Główczyc, Anna Sobczuk–
Jodłowska z gminy Ustka, Lidia
Orłowska–Getler ze Smołdzina, Leszek
Kuliński z Kobylnicy, Mariusz Chmiel
z gminy Słupsk, Eugeniusz
Dańczak z Dębnicy Kaszubskiej,
Jan Olech z Ustki i Grzegorz
Jaworski z Damnicy. Dopiero
6 grudnia dowiemy się, kto
zostanie wójtem w Potęgowie
(Jerzy Achwimieni lub Henryk
Dąbrowski) i burmistrzem
w Kępicach (Magdalena Gryko
lub Piotr Mazur).
Największą niespodzianką
była wygrana już w pierwszej
turze Lidii Orłowskiej–Getler
w Smołdzinie. Właśnie tutaj
była najwyższa frekwencja
w powiecie. Wyniosła ona przeszło 60 procent. Lidia Orłowska–
Getler zdobyła 954 głosy (56,92
proc.), podczas gdy Andrzej
Kopiniak, jej poprzednik – 602
głosy (35,92 proc.).
- Miałam nadzieję, że będzie
druga tura, w której uda mi
się wygrać – mówi nowa wójt
gminy Smołdzino. - Nie spodziewałam się jednak wygranej już w pierwszej. Na wynik
miała wpływ bardzo duża frekwencja. Zdaję sobie sprawę
z tego, że przede mną duże
wyzwanie. Nie wiem jeszcze
co zastanę w dokumentacji. Na
pewno przede mną bardzo dużo
pracy. Bardzo ważne jest to, że
w radzie będę miała 11 osób ze
swojego komitetu. Dzięki temu
na pewno będzie rządziło się
łatwiej.
Po czterech latach na fotel wójta
gminy Damnica wrócił Grzegorz
Jaworski. W pierwszej turze dość zdecydowanie pokonał Marię Janusz.
- Przewidywałem taki wynik –
mówi Grzegorz Jaworski. - Mam nieco
inne spojrzenie na gminę i odmienny
kierunek działania niż pani Janusz. Na
pewno będę starał się działać bardziej
prorozwojowo niż moja poprzedniczka.

W gminie Potęgowo Jerzy
Awchimieni zdobył 1240 głosów, a Henryk Dąbrowski, jego
rywal w drugiej turze 667.
- Jestem bardzo zadowolony z wyniku – mówi Jerzy
Awchimieni, wójt gminy
Potęgowo. - Do drugiej tury
podchodzę bardzo poważnie,

z szacunkiem do moje kontrkandydata.
Henryk Dąbrowski apeluje
o uczciwą kampanię. Twierdzi bowiem,
że wcześniej nieco mu przeszkadzano.
- Chcę podziękować wszystkim
mieszkańcom gminy za bardzo wysoką frekwencję – mówi
Henryk Dąbrowski. - Z wyniku
jestem bardzo zadowolony, tym
bardziej, że było aż 6 kandydatów. Teraz czas na rozsądną kampanię przed drugą turą.
Niewiele brakowało, aby
już w pierwszej turze wygrała
Magdalena Gryko, kandydująca
na stanowisko burmistrza gminy
Kępice.
- Tak wysoki wynik to dla
mnie zaszczyt i zobowiązanie
do jeszcze bardziej wytężonej pracy – mówi Magdalena
Gryko. - Do pełnego zwycięstwa zabrakło nam zaledwie
37 głosów. Wierzę jednak,
że mieszkańcy ponownie
się zmobilizują, postawią
kropkę nad i i wygramy te
wybory. Wynik w pierwszej
turze, gdzie łącznie z Pawłem
Lisowskim zdobyliśmy 75 proc.
głosów pokazuje, że
ludzie chcą zmiany
na stanowisku burmistrza i nowego
sposobu zarządzania
gminą. Serdecznie
dziękuję wszystkim
za poparcie i proszę o głos w drugiej
turze wyborów, bo
tylko razem możemy
zmienić naszą gminę.
Próbowaliśmy kilkakrotnie skontaktować
się z Piotrem Mazurem,
burmistrzem Kępic, który
będzie walczył z Magdaleną
Gryko o fotel włodarza gminy. Niestety
– nie odbierał on telefonu.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
PROMOCJA

Infograﬁka A. Szadkowski

Rada Powiatu słupskiego
Najwięcej przedstawicieli w Radzie Powiatu słupskiego będzie miało Porozumienie Samorządowe Ziemi Słupskiej. Mandaty zdobyło dziewięciu przedstawicieli tego komitetu. Po 6 mandatów zdobyły Platforma Obywatelska i Samorządność Powiatu Słupskiego. Wiele wskazuje jednak na to, że władzą podzielą się
Platforma Obywatelska i Samorządność, a starostą pozostanie Sławomir Ziemianowicz, jego zastępcą zaś Andrzej Bury.
Mam nadzieję, że to porozumienie będzie jeszcze szersze – mówi Zdzisław Kołodziejski, szef zwycięskiego komitetu. - Jesteśmy gotowi do rozmów. Czekamy na
propozycje kolegów z innych komitetów. Jeśli ma nam się dobrze pracować nie powinno wyglądać to w taki sposób, że zwycięzcy będą w opozycji.
Z okręgu nr 1 mandaty zdobyli Andrzej Kordylas (Porozumienie), Walentyna Małek (PO) i Barbara Zawadzka (Samorządność).
Z okręgu drugiego – Paweł Gonera (Porozumienie), Ewa Lewkowicz (Porozumienie), Edward Safko (Samorządność), Arkadiusz Walach (PO) i Andrzej Zawada
(PO).
W okręgu trzecim do rady weszli – Ireneusz Bejnarowicz (Porozumienie), Marcin Białas (PO), Zbigniew Kamiński (Samorządność), Zdzisław Kołodziejski
(Porozumienie) i Ryszard Stus (Samorządność).
Okręg czwarty – Magdalena Gryko (Porozumienie), Lidia Rynda (Porozumienie), Andrzej Wojtaszek (Samorządność) i Sławomir Ziemianowicz (PO).
Z okręgu piątego do rady dostali się – Andrzej Bury (Samorządność), Bogumiła Lenard (Porozumienie), Piotr Wszółkowski (Porozumienie – zastąpi on Jana
Olecha, który został wybrany burmistrzem Ustki) i Barbara Podruczna – Moczarska (PO).
W składzie Rady Powiatu może dojść jeszcze do korekty. Magdalenę Gryko, która kandyduje na stanowisko burmistrza Kępic może zastąpić Stanisław Gosławski.
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Zemsta - spektakl
p
Nowego Teatru
28 listopada o godz.
18.00 w Nowym Teatrze
zobaczymy „Zemstę”
Aleksandra Fredry.
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Premiera słynnego musicalu w Słupsku

mie udział balet i orkiestra z koszalińskiego
teatru „Muza-Variete”. Rolę Mistrza Ceremonii
powierzono Włochowi polskiego pochodzenia – Nicoli Palladiniemu, który na te trzy
lata z Rzymu przeprowadził się do Słupska.
Amerykanina, Cliﬀa Bradshawa grać będzie
Marcel Wiercichowski na zmianę z Igorem
Chmielnikiem, Sally Bowles – Monika Węgiel
(warszawska aktorka znana słupskiej publiczności z roli Edith Piaf, znakomity głos) i Sylwia
Różycka. W „Cabarecie” nie zabraknie też słupskich aktorów: Krzysztofa Kluzika, który wcieli
się w rolę barona - Ernsta Ludwika, Hanny
Piotrowskiej, Jerzego Karnickiego, Ireneusza
Kaskiewicza.

Cabaret
czas
zacząć

Aktorzy to podstawa

Fot. Archiwum

Reżyserii podjął się Andrzej Maria
Marczewski, który „Cabaret” wystawiał już
w Bydgoszczy, w 1993 roku.
- Wówczas jednak pracowałem jedynie
z aktorami dramatycznymi – podkreślił reżyser,
podczas pierwszej próby czytanej, która odbyła
się 12 listopada w Kobylnicy. – To, co będziemy
robić w Słupsku, ma inny wymiar. Podczas
spektaklu muzyka będzie na żywo grana przez
orkiestrę, będzie balet. To bardzo wzbogaci
widowisko. Podstawą powodzenia spektaklu
są aktorzy. A ja będę pracował ze znakomitym
zespołem, więc nie wątpię w sukces, chociaż
czeka nas kilka miesięcy wytężonej pracy.
Przedstawienie przygotowywane będzie
w trzech wersjach, gdyż z założenia grane
będzie w różnych przestrzeniach teatralnych.
Na scenie pudełkowej, jaka jest m.in. w słupskim teatrze, na kabaretowej oraz otwartej
przestrzeni.
- Przestrzeń, w jakiej będą poruszać się
aktorzy jest bardzo ważna, dlatego musimy
„ograć” je wszystkie – powiedział Marczewski.
– W ciągu tych trzech lat możemy na terenie
Polski przedstawić „Cabaret” 50 razy. Mamy
też już zaproszenia z zagranicy…
Kostiumami i scenograﬁa do musicalu
zajmie się Anna Bobrowska, choreografią - Alexandr Azarkevitch, kierownictwo
muzyczne objął Jarosław Barów.
Licencję, która kosztowała siedem tysięcy
dolarów, Nowy Teatr pozyskał dzięki wsparciu
ﬁnansowemu gminy Kobylnica.

Jako jedyny w Polsce Nowy Teatr
im. Witkacego w Słupsku uzyskał
prawo do wystawiania przez trzy
lata jednego z najpopularniejszych
musicali na świecie – „Cabaretu”. Po
kilkumiesięcznym castingu w końcu
wyłoniono aktorów, którzy zagrają
główne role w przedstawieniu.

ponieważ scenariusz do ﬁlmu, którego autorem jest Jay (Presson) Allen, powstał nie tylko
w oparciu o broadwayowski musical, ale też
sztukę „I Am a Camera” Johna Van Drutena
oraz książkę „Berlin Stories” Christophera
Isherwooda.

Kilkanaście dni temu ruszyły próby.
Premiera w marcu 2011 r.
„Cabaret” najbardziej znany jest w wersji ﬁlmowej, ze znakomitą rolą Lizy Minelli.
Obsypany Oscarami, okrzyknięty musicalem
wszech czasów. Najpierw była jednak broadwayowska wersja z librettem napisanym
przez Joe Masteroﬀa, tekstami piosenek Freda
Ebba i muzyką Johna Kandera. Premiera na
Broadwayu miała miejsce w 1966 roku, ﬁlm
powstał w 1972 r. Produkcje nieco różnią się,

Historia „Cabaretu” toczy się w Berlinie,
na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, kiedy
w siłę rosną naziści, a stolica Niemiec pogrąża
się w dekadentyzmie. Młody Amerykanin
przyjeżdża do Berlina. Poznaje tu Sally, początkującą aktorkę, córkę dyplomaty, występująca w nocnym kabarecie, Kit Kat Klubie.
Dziewczyna nie prowadzi „purytańskiego”
stylu życia. Z Brianem, owym Amerykaninem
tworzy specyﬁczną parę, którą niewątpliwie
łączy przyjaźń, niekoniecznie seks, bo Brian

Cabaret z Lizą Minelli to
jeden z najbardziej znanych
musicali na świecie. Słupsk
jako jedyne miasto w Polsce
kupił licencję na jego
wystawianie w Polsce.

Berlin lat 30

jest gejem. Dopiero, gdy poznają barona, który
ma kasę i jest biseksualistą, życie zaczyna się
„na poważnie”. Ale to tylko otoczka całej historii. To, co chcą opowiedzieć jej autorzy jest
znacznie bardziej poważne, wręcz tragiczne.
Historia zahacza bowiem o szaleństwo i zbrodnię Niemiec lat 30., a tytułowy „Cabaret” jest
tylko pretekstem do pokazania narodzin tego
szaleństwa. Pokazania jego przyczyn, zalążków, pobudek…

Palladini,
Wiercichowski i Węgiel
To ważny musical, ważne dzieło. Nic
więc dziwnego, że jego słupscy realizatorzy tak starannie przygotowują jego premierę. Castingi przeprowadzano w Słupsku,
Koszalinie i Łodzi. W przedstawieniu weź-

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl

O dawnych grobach pomorskich protestantów

Jak chowano zmarłych
na Pomorzu, jakie towarzyszyły temu obrzędy
i przedmioty – przekonać się może każdy, kto
odwiedzi muzeum.
„Die blume ist verwelckt.
Protestanckie funeralia na
Pomorzu od początku XVII
do połowy XX w. „ - to ekspozycja, na której można
zobaczyć towarzyszące
pamięci o zmarłych, związane z kręgiem kultury
protestanckiej, epitafia,
nagrobki, stroje pogrzebowe czy okucia trumienne.

Wystawa ma przybliżyć nie tylko historyczne
zwyczaje dawnych mieszkańców Pomorza, ale także
uświadomić bogactwo
kultury chrześcijańskiej. Niemiecki tytuł wystawy,
w tłumaczeniu na język
polski oznacza „Zwiądł już
kwiat” i jest to cytat z jednego z prezentowanych
epitafiów, ma przypominać o kruchości świata
doczesnego i przemijaniu – mówi Mieczysław
Jaroszewicz, dyrektor słupskiego muzeum. - Został

spisany zgodnie z oryginalna wersją znajdującą się
na osiemnastowiecznym
epitaﬁum rodziny Karsten.
Zaczerpnięty z księgi
Izajasza jest nawoływaniem
do poprawy życia doczesnego w nadziei na lepsze
wieczne.
Większość eksponatów prezentowana jest
pierwszy raz. Przez lata
czekały w magazynach na
konserwację. Na wystawie prezentowane są trzy
typy eksponatów. Pierwszą
grupę stanowią nagrobki.

Drugą cynowe sarkofagi,
szaty pogrzebowe, okucia trumien i katafalków.
Ostatnia grupa to epitaﬁa.
Ekspozycja podzielona jest
natomiast na dwie części.
Pierwsza z nich to wystawa
stała „Skarby Książąt
Pomorskich”, która prezentuje pośmiertne pamiątki po
ostatnich Gryﬁtach. Druga
oparta jest na gromadzonych przez lata pamiątkach
z nekropolii protestanckich.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Fot. APR-SAS

Sztuka śmierci w słupskim muzeum

Pomorskie funeralia prezentują dawną sztukę Pomorza związaną z życiem i śmiercią
przedwojennych mieszkańców.
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WARTO ZOBACZYĆ

NIE PRZEGAP

Ostatnia szansa na obejrzenie
„Wariata i zakonnicy”

Fot. Archiwum

Wytańczyć Straussa na scenie

Fot. APR-SAS

Atutem widowiska będzie udział młodych tancerzy z Koszalina.

Dwa grudniowe spektakle to
Spektakl Nowego Teatru „Wariat
ostatnia okazja, by obejrzeć
i zakonnica” znika z aﬁsza! W grud- „Wariata i zakonnicę” przed
niu dwa ostatnie spektakle. Kto chce przerwą.
zobaczyć, musi się pospieszyć.
Sztuka Witkacego, grana na szczególnej scenie Sydkraft, cieszyła się uznaniem
widzów. Niestety, w związku z ambitnymi
planami Teatru Nowego, znika z repertuaru
na kilka miesięcy. Dwa grudniowe spektakle
będą więc ostatnią okazją, by ją przed dłuższą przerwą obejrzeć.
„Wariat i zakonnica” to sztuka szczególna.
Obrazuje groteskowo triumfujące zwycięstwo jednostki nad wrogim społeczeństwem.
Sztuka ta jest „poświęcona wszystkim wariatom świata i ma podtytuł Nie ma złego, co by
na jeszcze gorsze nie wyszło”. Ten podtytuł

jest trawestacją polskiego powiedzenia, „Nie
ma złego, co by na dobre nie wyszło” i ujawnia typowy „Witkacowski”, wyśmiewający
stosunek do otaczającego go świata.
Dlaczego sztuka znika z aﬁsza? Ponieważ
Nowy Teatr przygotowuje aż trzy premiery: farsę „Mayday” Michaela Cooneya
w styczniu, „Scenariusz dla trzech aktorek”
Bogusława Schaeﬀera w lutym i prawdziwy
przebój czyli musical „Cabaret” w marcu
i kwietniu 2011 r.
Bilety na grudniowe spektakle można
kupić w kasie Nowego Teatru znajdującej
się w budynku Polskiej Filharmonii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
lub przed spektaklem na scenie Sydkraft.
Spektakle 3 i 4 grudnia o godzinie 18.00.

karo

KINO
Harry Potter i insygnia śmierci
- USA, fantasy

Zaplątani
- USA, animowany

Zanim odejdą wody
- USA, komedia

do 9 grudnia,
godz. 17.00 i 20.00;
w soboty i niedziele
dodatkowo o godz.
14.00

kino Milenium

18 zł i 16 zł

do 9 grudnia,
godz. 15,30. 16.30, 17.30,
18.30; soboty i niedziele
dodatkowo o godz.
12.30 i 14.30

kino Milenium

15 zł i 13 zł

do 9 grudnia,
godz. 19.30 i 20.30

kino Milenium

15 zł i 14 zł

Baletowa
Gala
Straussowska to propozycja dla najmłodszych
melomanów. W barwnym widowisku udział
wezmą młodzi tancerze z Koszalina prowadzeni przez Walerego
Niekrasowa, znanego
rosyjskiego tancerza
i choreografa.
Atutem widowiska
będą kunszt młodych
tancerzy oraz baśniowe
stroje i dekoracja, które

z pewnością zainteresują
na saksofonie, klarnecie
widzów muzyką Johanna
i ﬂecie.
Straussa i innych europejWidowisko na scenie
skich kompozytorów. Co
Filharmonii i Teatru aż
ważne, muzyka do baletu
cztery razy - 4 i 5 grudbędzie wykonywana na
nia o godz. 17.00 oraz
żywo. Tancerzom towa- w poniedziałek, 6 grudrzyszyć będą orkiestra
nia, o godz. 10.00 i 12.00
Po l s k i e j F i l h a r m o n i i - ale wtedy już bez udziału
Sinfonia
Baltica
solisty.
w Słupsku pod dyrekcją
Bilety na galę baleBohdana Jarmołowicza
tową w sobotę i niedzielę
o r a z s o l i s t a - m u l t i i n - w cenie 25 zł i 15 zł,
s t r u m e n t a l i s t a J e r z y w poniedziałek - 12 zł.
Karwowski, który zagra
karo

ZOBACZ KONIECZNIE

Hej kolęda, kolęda
Na dwa tygodnie
przed
Świętami
Bożego Narodzenia
Polska Filharmonia
zaprasza na szczególne, grudniowe
koncerty, podczas
których zabrzmią
kolędy.
W programie koncertu między innymi
kolędy różnych narodów oraz znane, świąteczne
s t a n d a r d y,
których tak chętnie
słuchamy w okresie świątecznym, jak
„Jingle bells” i „White
Christmas”.

Zaśpiewa
chór
Fantazja przygotowany
przez Lilianę Zdolińską,
któremu towarzyszyć
będzie orkiestra Polskiej
Filharmonii Sinfonia
Baltica pod dyrekcją
Bohdana Jarmołowicza.
Koncert poprowadzi
Monika Zytke, muzyk,
dyrygent, wykładowca
akademicki.
Koncerty na scenie
Filharmonii i Teatru 8
grudnia w godz. 10.00
i 12.00 oraz 9 grudnia,
o godz. 9.00 i 11.00,
bilety w cenie 10 zł.

karo

Koncert poprowadzi Monika
Zytke.

TEATR
Sekret jej oczu
- Argentyna, dramat

Święty Mikołaj
- Finlandia, familijny

Prosta historia o miłości
- Polska, romans

1-4 grudnia,
godz. 18.00

4 grudnia, godz. 16 oraz
6 grudnia, godz. 17.00

8-11 grudnia,
godz. 18.00 oraz 12
grudnia, godz. 16.00

kino Rejs

kino Rejs

kino Rejs

Wariat i zakonnica - spektakl
Nowego Teatru

3 i 4 grudnia,
godz. 18.00

scena Sydkraft, ul.
Koszalińska

30 zł i 25 zł

Baletowa Gala Straussowska muzyczna podróż po Europie

4 i 5 grudnia,
godz. 17.00 oraz
6 grudnia, godz.
10.00 i 12.00

sala Filharmonii
i Teatru

4 i 5 grudnia
20 zł i 15 zł, 6
grudnia 12 zł

Kolędy różnych narodów

8 grudnia, godz.
10.00 i 12.00
oraz 9 grudnia,
godz. 9.00
i 11.00

sala Filharmonii
i Teatru

10,00 zł

Z rączki do rączki

11 grudnia,
godz. 18.00

sala Filharmonii
i Teatru

27 zł i 22 zł

Dziady

12 grudnia,
godz. 18.00

sala Filharmonii
i Teatru

27 zł i 22 zł

12 zł i 10 zł

12 zł i 10 zł

12 zł i 10 zł
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Czesław Kosiak żegna się z urzędem, w tych wyborach nie wystartował

Nie wszystko jest namacalne

Fot. APR-SAS

Rozmowa z Czesławem Kosiakiem
wójtem gminy Główczyce
- Nie szkoda panu rozstawać się z urzędem?
- Na pewno szkoda, ale
musimy żyć dalej. Wybory
zostały dokonane. Wygrała
dobra kandydatka. Zawsze
w sercu, po dziesięciu latach
pełnienia funkcji, pozostaje
jakiś żal, ale trzeba iść do
przodu.
- Trudno odchodzić
ze stanowiska, zwłaszcza
wówczas, gdy pewne rzeczy
REKLAMA

są w toku. Chciałoby się je
skończyć…
- Wiadomo, że jest zawsze
jakaś ciągłość. My też napisaliśmy wiele programów
unijnych, w tej chwili niektóre z nich są realizowane,
na różnych etapach. Niektóre
z nich zakończą się dopiero
w roku 2013. Teraz budujemy
oczyszczalnię w Stowięcinie,
budujemy kanalizację od
strony Wielkiej Wsi, Święcina
1635PK1A

i Siodłonia, budujemy boisko
w Żelkowie. Budowane będą
nowe place zabaw – na ten
cel otrzymaliśmy spore
doﬁnansowanie. W gminie
trzeba uporządkować gospodarkę ściekową – a to wielki
proces, już rozpoczęty. Za 8
milionów złotych powstała
wielka oczyszczalnia ścieków
w Główczycach. Teraz trzeba
przyłączać do niej kolejne
miejscowości. Już przygotowaliśmy dokumentację
dzięki której podłączonych
do nowej oczyszczalni może
zostać 7 tysięcy mieszkańców.
- Ile tych pieniędzy unijnych udało wam się zdobyć
w czasie ostatniej kadencji?
- Dość sporo, świadczą
o tym dość wysokie miejsca
naszej gminy w różnych
rankingach. Pozyskiwaliśmy
jednak środki nie tylko unijne,

ale również z Eko Funduszu, często w takich sytuacjach
z mechanizmu norweskiego, mówią, że wójt niewiele
z Wojewódzkiego Funduszu
robi.
Ochrony
Środowiska
- Faktycznie tak jest.
i Gospodarki Wodnej. To
Najlepiej robić chodniki albo
wszystko się kumuluje, bo oświetlenie. Kanalizacji się
są to dotacje otrzymywane
nie widzi, ale efekt takich
z zewnątrz. W ostatnim
inwestycji jest ogromny. Są
roku w ten sposób udało
to czysta woda czy ochrona
nam się pozyskać około 12
środowiska. Poza tym gdyby
milionów złotych, podczas
nie powstały oczyszczalgdy budżet gminy wynosi
nie w Główczycach czy
około 26 milionów złotych. Szczypkowicach, musieliFakt, że aby zdobywać te
byśmy płacić gigantyczne
pieniądze i inwestować
kary za zanieczyszczenie
musieliśmy zaciągać kredyty, środowiska. Tylko w przyale innej możliwości nie ma. padku Główczyc byłoby to
To będzie procentowało. Za około 100 tysięcy złotych
pieniądze unijne wyremon- rocznie. Poza tym udało
tujemy kościoły w Żelkowie
nam się wybudować wodoi Stowięcinie. Bardzo duże ciągi do Wielkiej Wsi, do
pieniądze zainwestowaliśmy Cecenowa, Chomirówka, do
w gospodarkę ściekową, która
Zgierza i Klęcinka. Powstały
będzie służyła naszym miesz- też wodociągi Dargoleza
kańcom przez wiele lat.
– Wolinia – Wykosowo,
- Robienie kanalizacji
Dachowo – Dachówko –
to jednak zakopywanie
Gorzysław – Szczypkowice
pieniędzy w ziemię. Ludzie oraz z Rzuszcz do Izbicy.
tego nie widzą i bardzo
- W jakim stopniu

gmina jest skanalizowana?
- Skanalizowane są
całe Główczyce, częściowo
Stowięcino i Pobłocie. Poza
tym gmina nie jest skanalizowana.
- Czyli przed panią wójt
jeszcze sporo pracy w tej
kwestii?
- Na pewno tak. Będzie
musiała uporządkować
gospodarkę ściekową. Nie
ma innego rozwiązania. Takie
są wymogi Unii Europejskiej,
a nasza gmina jest dość rozległa. W powiecie słupskim
jesteśmy najwięksi pod
względem obszaru, a w województwie pomorskim jesteśmy na szóstym miejscu pod
tym względem. To oznacza
duże odległości i pieniądze,
które trzeba wydać na kanalizację.
- Wasz problem to również kłopoty z komunikacją. W gminie Główczyce
nie ma dróg krajowych, a te
pozostałe nie są najlepsze.
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PROMOCJA

trów. Dzięki temu, że na miejscu jest pogotowie, do najdalej oddalonych miejscowości
mamy 14 kilometrów. Cieszę
się również z tego, że w 2004
roku stworzyliśmy pierwszy
w rejonie Bank Żywności.
Rocznie dla najuboższych
rozdajemy 75 ton żywności.
- A czego nie udało się
zrobić?
- Z moich programów
wyborczych wynika, że nie
udało się jedynie wybudować
hali sportowej w Stowięcinie.
Jest już uchwała rady w tej
sprawie, trzeba zrobić dokumentację... W małej hali, która
istnieje obecnie przy tej szkole,
mógłby powstać mały dom
kultury.
- Czego pan życzy swojej
następczyni?

- Przede wszystkim życzę
jej wytrwałości w realizacji
programu, który sobie nakreśliła. Wiem, że nie będzie łatwo,
bo jest do zrobienia dużo
inwestycji. Trzeba będzie pasa
przycisnąć, aby zdobyć pieniądze na ich realizację. Wierzę,
że sytuacja w Główczycach
będzie coraz lepsza od strony
finansowej. W przyszłym
roku Amerykanie mają
zacząć budować wiatraki. Już
wiemy, że firma budująca
farmę dołoży nam pół miliona
złotych na zadania, które
będziemy realizować. Życzę
pani wójt, aby to wszystko się
powiodło.
Rozmawiał

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Dlaczego nie kandydował
Czesław Kosiak wójtem gminy był przez 10 lat. W
ostatnich wyborach nie mógł startować ze względu na
wyrok za poświadczenie nieprawdy. Sprawa związana
była z ﬁnansowaniem budowy parku komunalnego w
Główczycach. Kontroler NIK wykrył, że wójt podpisał
się pod pod protokołem odbioru robót, mimo że nie
zostały one skończone. Wójt tłumaczył, że podpisał
dokument, bo gdyby tego nie zrobił, gmina straciłaby
140 tysięcy złotych doﬁnansowania, a prace itak w najbliższym czasie miały być dokończone. Wójt ukarany
został tylko grzywną w wysokości 2 tysięcy złotych,
sąd uznał bowiem, że nie działał dla uzyskania własnych korzyści. Wyrok zamknął mu jednak możliwość
kandydowania w ostatnich wyborach samorządowych.
Czesław Kosiak zamierza zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej – restauracji w Potęgowie.
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ZAPRASZAMY

SUPER
CENY

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

PIERWSZY SKLEP TWOJEGO DZIECKA
REKLAMA

REKLAMA

704PK7A

1584PK2A

Potęgowianki uczą się samoobrony

Nikt ich nie zaskoczy
Czternaście kobiet
bierze udział w kursie
samoobrony dla kobiet
z gminy Potęgowo.
Podobna akcja jest
organizowana tu po raz
pierwszy. Chętne panie
mogą jeszcze zapisywać
się na zajęcia, chociaż jak
podkreśla prowadzący
zajęcia Jan Pesta to już
ostatni gwizdek.
- Na naszych zajęciach nie
jest jak w szkole, niczego nie
będziemy powtarzać – mówi
Jan Pesta. - Niektóre z pań były
nieco zaskoczone tym, co się
dzieje podczas zajęć. Część
z nich myślała, że będzie to coś
w rodzaju ﬁtness. Tymczasem
my uczymy samoobrony. Nasz
kurs ma pomóc nabrać paniom
pewności siebie, spokoju
i umiejętności zachowania się
w sytuacjach zagrożenia. Mam
nadzieję, że nie będą musiały
zastosowywać swoich umiejętności w praktyce, ale w razie
konieczności będą wiedziały,
jak się zachować.
Podczas pierwszych, organizacyjnych zajęć o sztuce
samoobrony opowiadali antyterroryści. Radzili oni jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia i to nie tylko takich, gdy
panie są atakowane na przyREKLAMA

Fot. P. Furtak

- Sam sobie dwa razy
W zasadzie w każdej miejzniszczyłem koła na dro- scowości powstały boiska
dze między Stowięcinem, sportowe. W gminie mamy
a Potęgowem. Od wielu lat
już 18 świetlic, kolejna jest
walczymy o jej moderni- już budowana. Świetlice są
zację. To droga powiatowa, w każdej większej miejscojest ona wpisana do wielo- wości i toczy się w nich życie,
letniego planu inwestycyj- a młodzież nie musi iść pod
nego powiatu,
kiosk z piwem.
ale jej remont Zawsze w sercu, po
Z programów
to ogromne dziesięciu latach
odnowy wsi
koszty. Jestem pełnienia jakiejś
pomorskiej
przekonany, funkcji pozostaje
wyremonże trzeba to jakiś żal, ale trzeba
towaliśmy
zrobić, cho- iść do przodu.
dom kultury
ciażby etaw Pobłociu,
Czesław Kosiak
pami. Naszej
o r a z
gminy nie
Główczycach
stać na to, żeby dołożyć się
i powstało Gminne Centrum
do kosztów. Chociaż wspól- Informacji. Gmina jako
nie z powiatem modernizo- pierwsza w kraju rozpowaliśmy już kilka dróg: do
częła realizację programu
Wolinii, do Siodłonia, do „przedszkolak”. Przedszkola
Rumska i Zdrojewa – mniej- powstały w każdej naszej
szych dróg powiatowych, do
świetlicy, funkcjonowały
których mogliśmy dołożyć
przez rok, a my dostalisię ﬁnansowo.
śmy na to półtora miliona
- Co pan uważa za swój
złotych. Teraz realizujemy
największy sukces podczas
kolejny, podobny program.
10 lat rządzenia?
Dzięki niemu przez dwa lata,
- Zbudowaliśmy w tym
w kilku miejscowościach
czasie trzy sale spor- będą funkcjonowały pięttowe: w Główczycach, nastogodzinne przedszkola.
Pobłociu i Żelkowie. W gminie, gdzie na co dzień
Wyremontowaliśmy też
działają tylko 2 przedszkola,
wszystkie szkoły. To są takie
takie miejsca dla dzieci ich
namacalne rzeczy, które
rodziców mają ogromne znaudało się zrealizować dzięki
czenie. Za sukces uważam też
udziałowi w różnego rodzaju
to, że w Główczycach stacjoprogramach. W ten sposób
nuje pogotowie. Z niektóstwarzaliśmy dzieciom i mło- rych miejsc z naszej gminy
dzieży warunki do rozwoju. do Słupska jest ok. 50 kilome-
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Na kurs w Potęgowie można się jeszcze zapisać.
kład przez agresywnego mężczyznę. W pierwszym spotkaniu oprócz pań uczestniczyły
też dzieci z KS Łupawa. Miały
one okazję wziąć do ręki broń,
którą przywieźli antyterroryści.
Jan Pesta posiada drugi
dan w judo. Jest byłym zawodnikiem Gwardii Koszalin
i Gryfa Słupsk. Klub w Łupawie
prowadzi od 2004 roku. Jego
podopieczni zdobywają
medale podczas imprez krajowych i międzynarodowych.
W zajęciach uczestniczy 42
młodych judoków w wieku
6-17 lat. Większość z nich
na treningi przyprowadzają
rodzice.
- To właśnie od mam
moich judoków otrzymywa-

łem sygnały o konieczności
przeprowadzenia kursu samoobrony dla pań – dodaje Jan
Pesta. - Organizujemy go po
raz pierwszy, ale mam nadzieję,
że nie ostatni. Wszystko będzie
zależało od zapotrzebowania.
Zajęcia odbywają się we
wtorki o godzinie 17 w hali
sportowej przy Zespole Szkół
w Potęgowie. Wpisowe dla
chętnych to 20 złotych. Poza
tym uczestniczki kursu nie
ponoszą żadnych kosztów.
Cały kurs będzie trwał 4
miesiące. Mogą uczestniczyć
w nim panie powyżej osiemnastego roku życia.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
1630PK1A

POWIATOWY

16

KURIER

nr 23 (46) • 30 listopada 2010

Sylwetki

S ŁU P S K I

Z dużego miasta do małej wsi

Życie o smaku
śliwek i miętowej herbaty
- Jesienią i zimą delektujemy się
towarzystwem najbliższych – opowiada
pani Krystyna. - Zapraszamy przyjaciół,
rodzinę i godzinami rozmawiamy.
Gospodarze z Machowinka mają
dwoje dzieci – córkę i syna. - Przez dwa
lata córka mieszkała z nami. Teraz jesteśmy tylko my dwoje i nasze zwierzęta.
Mieszkają tu od 15 lat, od 14 prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. Ich
„Chata za wsią” latem tętni życiem.

Mały, biały domek
A jest to dom niezwykły. Pełen różnorodnych zapachów i barw. Gospodyni
jest świetną kucharką, o czym mieliśmy
okazję przekonać się osobiście. Piecze
przepyszne ciasta, robi niezapomniany
ser feta w oliwie, parzy aromatyczne
herbaty własnej kompozycji. Ale przede
wszystkim jest bardzo utalentowaną
malarką. Jak sama o sobie mówi, amatorką.
- Nie jestem zawodowcem – przyznaje.
- Moje prace można zobaczyć tylko na
wystawach dla amatorów.
Co skłoniło małżeństwo do przeprowadzki na wieś? - Zakochaliśmy się w tym
miejscu – odpowiada krótko właścicielka
domu. - Traﬁliśmy tu przypadkiem. Choć
ja sądzę, że było to przeznaczenie. Do
Machowinka zaprosił nas znajomy. Kupił
tutaj dom. Przyjechaliśmy zobaczyć, co
i jak i wiedziałam już, że to moje miejsce
na ziemi. W innej części wsi stał nasz
obecny dom. Białe ściany, opuszczony,
niszczejący. Kupiliśmy go i w trzy miesiące prawie od podstaw wyremontowaliśmy. Szybko, bo już nie mogłam się
doczekać. Nie powiem, że wszystko od
początku było idealne. Kuchenka gazowa,
na której mieliśmy gotować, zimą zamarzała. Palenie w piecu węglowym było
męczące. Nie jesteśmy przecież coraz
młodsi. Miałam chwile zwątpienia i załamania. Pełna adaptacja zajęła nam rok.
W 1997 roku pełną parą ruszyła
u Czuchów agroturystyka. - Z nowoczesnego, szybko rozwijającego się miasta,
przenieśliśmy się do małej wsi. I choć
z początku nie było nam łatwo, to nie
żałuję. Nie wyobrażam sobie już życia
gdzie indziej.

Historia stoi na półkach
- Meble i sporą część wyposażenia
dostaliśmy po mojej babci i rodzicach –
opowiada Krystyna Czucha. - Zabraliśmy
także część z gdyńskiego domu. W Gdyni
mieliśmy mieszkanie urządzone
w podobnym stylu.

Na ścianach w domu państwa
Czuchów wiszą obrazy. W większości malowane na płótnie farbą olejną,
wszystkie autorstwa pani Krystyny.
Meble stylem są „z epoki”, pięknie utrzymane antyki. Taki jest stół, przy którym
piliśmy pyszną, miętową herbatę (mięta
z ogrodu gospodyni), fotele i kanapa. Nie
mogło także zabraknąć kominka. Stoi
w centrum salonu.
Na półkach są stare lampy, cukiernica po babci, a przy kominku w salonie – prawdziwy unikat. Płyta z pieca
z początku lat 20-tych XX wieku po
Stanisławie Baumercie – dziadku kominiarzu.
Pani domu nie ukrywa, że to właśnie ten specyﬁczny, panujący w „Chacie
za wsią” klimat sprawia, że od lat mają
tych samych gości. Przyjechali po raz
pierwszy kilkanaście lat temu na wakacje
i wracają co roku. Nacieszyć się wiejskim
życiem i jedzeniem.
- To już nie są tylko goście – przyznaje.
- Znamy tych ludzi od lat. Do końca nie
wiem, na czym to polega, ale atmosfera
naszego domu przyciąga. Dom zawsze
jest otwarty dla naszych przyjaciół.
Godzinami gramy w karty, rozmawiamy
po nocach przy kieliszku czegoś dobrego.
Rozmyślamy, cofamy się w przeszłość
i wybiegamy w przyszłość

Ogród pełen roślin i ...kur
Wokół domu państwa Czuchów
rosną modrzewie i brzozy. Ogród jest
naprawdę okazały, jest w nim mnóstwo przestrzeni. W osobnych częściach
znajdują się gaj z drzewami owocowymi
(głównie ze śliwami), kwietniki, kurnik
i ganek. Stoi też szklarnia, w której pachnie pomidorami i miętą. Zza domu widok
rozchodzi się na wiejskie pola. - Mogę tu
stać i patrzeć godzinami w tę siną dal –
podkreśla pani Krystyna. - Cudownie tak
odpoczywam. Latem, gdy kwitną kwiaty
i wokół jest zielono, z mężem siedzimy
przed domem na naszym ukochanym
ganku.
Ogród ma wielu mieszkańców. Poza
pilnującym go owczarkiem niemieckim
i małą, robiącą wokół siebie sporo hałasu
suczką rasy pekińczyk, mieszkają tu trzy
koty „dachowce” i kury. - Znoszą jajka
z wielkimi, zdrowymi żółtkami – zapewnia gospodyni. - Kiedyś mieliśmy jeszcze gęsi, nauczyłam się nawet je skubać
od pewnej 86-letniej zaprzyjaźnionej
kobiety. Teraz są tylko kury, ale dają nam
one wiele radości. Trzydzieści miniaturek. Są bardzo inteligentne. Reagują, gdy
się je woła.
Krystyna Czucha pokochała wiejskie
życie i nauczyła się czerpać z ziemi, na
której mieszka, same dobrodziejstwa. Nauczyłam się przyrządzać naturalne
potrawy z tego, co daje mi wieś. Z koziego
sera robię własną fetę i zalewam olejem.
Ucieram masło, komponuję własne mieszanki herbat, piekę...

Fot. J. Prokoﬁew

Krystyna Czucha wraz z mężem
piętnaście lat temu zamieniła tętniącą życiem Gdynię – miasto od lat
królujące w rankingach na najlepsze miejsce do życia w Polsce – na
mały, biały domek w Machowinku
pod Ustką. I dopiero teraz czują się
w pełni szczęśliwi.

Krystyna Czucha dopiero
w Machowinku poczuła się
naprawdę szczęśliwa.

Projektant biżuterii
W Trójmieście pracowała w biurze
projektów.
- Skończyłam technikum i po szkole
pracowałam w pracowni architektonicznej – opowiada nasza bohaterka.
- Projektowałam biżuterię, byłam dekoratorką wystaw. Zawsze jednak najbardziej kochałam malarstwo. Jako dziecko
spędzałam całe dnie w Miejskim Domu
Kultury. W Orłowie chodziłam do szkoły
plastycznej, gdzie nauczyłam się rysunku
odręcznego. Zawsze byłam uparta
jak baran. Nawet kiedy założyłam już
rodzinę, to malowałam na boku. Mąż pracował, tak jak wielu mężczyzn w tamtych
czasach, w Stoczni Gdańskiej. To właśnie
jego kolega z pracy powiedział kiedyś:
„Zbyszek – Twoja żona potraﬁ malować”.
Swojego talentu nie schowała do
szuflady. W szkole średniej nauczyła
się rysunku odręcznego, ale najbardziej
pokochała malowanie farbami olejnymi
na płótnie.
- Jestem członkiem Stowarzyszenia
Nieprofesjonalnych
Plastyków
w Gdańsku – mówi. - Uczestniczyłam
w tylu plenerach z artystami, że trudno
zliczyć. Sprzedawałam swoje obrazy na

Jarmarku Dominikańskim. Miały wzięcie. Kiedyś z mężem dużo jeździliśmy po
Polsce. W 1993 roku, kiedy zmarła moja
matka, skończyły się wspólne wyjazdy.
Zaczęły się długie rozmowy nocą,
a w 1995 roku – nowe życie tutaj, na wsi.
Bratnie dusze w nowym miejscu
odnalazła w Słupskim Ośrodku Kultury,
w Klubie Plastyka i w Klubie Plastyka
przy Domu Kultury w Ustce. Wystawia
swoje prace m.in. na plenerach dla amatorów w Rowach. W domu, przy schodach prowadzących na pierwsze piętro,
zorganizowała swoją „ścianę chwały”.
Mnóstwo na niej nagród, dyplomów
i wyróżnień.
- Przez te lata trochę się tego nazbierało. Ale nie maluję dla poklasku. Raczej,
by pobyć z innymi amatorami, wymienić
się doświadczeniem i z pasji. Nazywam
siebie młodzieżą emerytalną – śmieje się
Krystyna Czucha. - Mam mnóstwo energii.
Dowód? Codziennie po kilkadziesiąt
minut ćwiczy w domu przy magnetofonie. - Słucham instruktora ﬁtness z płyt,
oglądam też aerobik w telewizji. Żyję
pełnią życia.

Joanna Prokoﬁew
j.prokofiew@agmedia.com.pl
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Do sądów konsumenckich w Gdańsku i Słupsku trafia rocznie ponad 600 spraw. Najwięcej w kraju

Rys. Arkadiusz Szadkowski

Kto idzie z butami do sądu

REKLAMA

424PK5A

„Nawiedzone” telewizory, płytki ceramiczne,
które dziwnym trafem
samoczynnie poodpadały czy wreszcie
zaginione, w trakcie
reklamacji obuwie
– to tylko niektóre
sprawy, z którymi
przyszło się zmierzyć
słupskiej Delegaturze
Polubownego Sądu
Konsumenckiego.
Takich spraw, w których konsument i producent, sprzedawca lub lub
usługodawca nie mogą
dojść do porozumienia - traﬁa na wokandy w Gdańsku
i Słupsku nawet 600 rocznie.
Większość dotyczy
wad obuwia. - Bardzo często ludzie zapominają, że
kupując towar za niską cenę
nie powinni się spodziewać
szczególnej jakości i trwałości, mimo że wyrób w trakcie zakupu spełnia wszystkie parametry – wyjaśnia
Sławomir Gutowski, przewodniczący Polubownego
Sądu Konsumenckiego
przy oddziale Inspekcji
Handlowej w Gdańsku. Czasami chcąc oszczędzić,
kupujemy po prostu buble.

Klient nie
zawsze nasz
pan
Bywają jednak sytuacje,

w których sprzedawca czy padały z niej dekoracyjne
nione obuwie. Sąd musiał
usługodawca czuje się oszu- płytki. Zdaniem produ- ustalić faktyczny przebieg
kiwany przez klienta, który centa, uszkodzenia mają zdarzenia i oddalił jej roszusiłuje przerzucić na niego
charakter mechaniczny, czenie. Sąd nie dał wiary
koszty zawinionej awarii
powstały w wyniku ude- wyjaśnieniom powódki, że
lub wyłudzić nowy artykuł. rzeń. W tej sprawie opinię depozyt reklamowanego
W tle sporu są nieraz
wydał już jeden biegły, jed- obuwia w sklepie wymuduże pieniądze. Klient nie
nak jego argumentacja nie szony został koniecznością
chce płacić za złą, jego
przekonuje sądu do końca. jego przechowania do celów
zdaniem, usługę lub sprze- - Niewykluczone, że będą dowodowych reklamacji.
dawca nie chce zwrócić potrzebne kolejne opinie
Ustalono również, że sklep
należności za wadliwy zanim wydamy orzeczenie
pisemnie powiadomił zaintowar.
– wyjaśnia Gutowski.
teresowaną o konieczności
- W takich przypadkach
Często przedmiotem odbioru obuwia z depowkracza sąd konsumencki, sporu jest ewidentna wina
zytu. - W tym przypadku
którego zadaużytkownika. sąd uznał rację sprzedawcy,
niem jest bez- Pewna pani
który nie miał obowiązku
stronne usta- Coraz częściej
zakwestiono- przechowywać takiego
lenie prawdy jednak traﬁają
wała uszko- depozytu aż tak długo
w zgodzie się poważniejsze
dzoną pode- – komentuje Gutowski. z obowiązują- sprawy: źle
szwę obuwia
Mimo to klientka skarży
cym prawem wymierzone meble
– wspomina
teraz to orzeczenie do sądu
– wyjaśnia kuchenne na
Gutowski. - powszechnego.
S ł a w o m i r zamówienie, które
Jej zdaniem
Gutowski.
była to ukryta
potem nie dają
Nawiedzony
M o ż n a się dopasować do
wada matetelewizor
także, zgod- wnętrza lub plastiriału. Z jej
nie z nazwą kowe okna dziwnym
opinią nie
sądu zawrzeć trafem za duże lub
zgadzał się
Coraz częściej do konugodę i uzy- za małe...
sprzedawca, sumenckiego sądu zwracają
skać wyczerktóry odmó- się duże sieci handlowe.
pujące wyjawił przyjęcia
Ostatnio pewien znany
śnienia. Tu sprawy toczą reklamacji. Sprawa traﬁła dystrybutor sprzętu AGD
się szybciej, bo traﬁają na do nas.
toczy spór z dwoma klienwokandę już w terminie 30
tami. Jeden z nich twierdzi,
W toku prowadzonego
dni od wniesienia, a koń- postępowania okazało się, że po około 10 miesiącach
czą się góra po drugiej lub
że uszkodzenie podeszwy użytkowania z wnętrza
trzeciej rozprawie. W sądzie wcale nie wygląda na wadę telewizora wydobywają się
powszechnym to samo trwa
ukrytą – wyglądało jakby niepokojące i tajemnicze
nawet 17 miesięcy.
podeszwa została przypa- trzaski, nawet kiedy sprzęt
lona rozgrzanym metalo- jest wyłączony. Jakby
sprzęt był „nawiedzony”.
wym prętem.
Niech sąd
W orzeczeniu sąd, Drugiemu po podobnym
rozsądzi
okresie użytkowania
w oparciu o pinię biegłego
i obowiązujące przepisy, odbiornik zaczął dziwnie
Postępowanie przed podtrzymał rację sprze- szumieć, też po wyłączesądem konsumenckim dawcy.
niu. Wszystko wskazuje
nie odbiega od tego przed
na to, że znowu sprawą
- Czasem jednak sprawa
sądami powszechnymi. kończy się skargą – dodaje
będą się musieli zajęć biegli
Sąd przyjmuje zgłoszenia, Gutowski.
elektronicy. Wyjaśnią, czy
wyznacza terminy spraw,
ujawniła się ukryta wada,
Tak było w przypadku
zakłada akta. Przesłuchuje
konsumentki, która zanio- a może właścicielowi ...
strony i świadków, w razie sła do sklepu obuwie do
znudził się kupiony sprzęt
potrzeby powołuje bie- reklamacji. Sprzedawca
i teraz szuka taniego spogłych. Prowadzi rozprawy, ją oddalił. Buty pozostały sobu wymiany go na noww których oprócz stron w sklepie. Kiedy po upły- szy, który zdążył zastąpić
lub ich prawnych przed- wie pięciu lat klientka
właśnie poprzednika na
stawicieli może brać udział chciała odebrać je ze sklepu
rynku. A nóż się uda?
również publiczność, choć – okazało się, że zniknęły.
w niewielkim pokoju na
Jarosław Kowalski
Klientka domagała się
drugim piętrze gmachu biu- zwrotu pieniędzy za zagij.kowalski@agmedia.com.pl
rowca przy ul. Jana Pawła II
1 raczej dużo widzów się nie
Konsumenckie sądzenie
zmieści. Natomiast orzeczePolubowny Sąd Konsumencki rozsądza wyłącznie
nia PSK są ostateczne i nie
sprawy między konsumentem a handlowcem, produpodlegają odwołaniom.

Moja wina,
twoja wina
Do słupskiej delegatury PSK zgłosił się ostatnio nabywca betonowej
podstawy pod parasol,
który twierdził, że w trakcie zimowego przechowywania samoistnie pood-

centem lub usługodawcą do kwoty wartości sporu nie
przekraczającej 10 000 zł. Spory powyżej tej wartości
rozstrzygają sądy powszechne, zaś spory między podmiotami gospodarczymi - sądy gospodarcze. PSK nie
rozpoznaje również spraw z zakresu usług bankowych,
ubezpieczeniowych, zdrowotnych, edukacyjnych,
a także obrotu paliwami i energią oraz działalności na
terenach zamkniętych (jednostki wojskowe, zakłady
karne). Kosztami postępowania PSK obciąża Inspekcję
Handlową, przegrana strona musi natomiast pokryć
koszty ewentualnych opinii biegłych i ewentualnych
przedstawicieli prawnych.
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Stąd poleciały samoloty na Westerplatte

Fot. Archiwum gminy Słupsk

Ostatnie słupskie lotnisko

Lotnisko w Redzikowie jest najmłodszym, ale też ostatnim z wielkiej
trójki słupskich, przedwojennych
lotnisk. Jest jedynym, które zachowało się do czasów nam współczesnych. Nie lądują tam jednak samoloty, a hangary niszczeją. Obiekt,
który mógłby służyć mieszkańcom
jest zamknięty i kolejne lata czeka
na amerykański cud.
Słupsk na początku XX wieku stał
lotniskami. Na zachodzie naszego miasta
na terenie dzisiejszego osiedla Piastów
i fabryki obuwia lądowały samoloty.
Natomiast w pobliskich Jezierzycach
stacjonowały sterowce. Jednak najnowocześniejsze lotnisko miało powstać
w Reitz, dawnej wsi norbertanek, która
dzisiaj nosi nazwę Redzikowo.

Stolp-Reitz
Budowa wielkiego lotniska na
wschód od Stolpu rozpoczęła się już po
zakończeniu I wojny światowej, w latach
20-tych XX wieku. Powstał wówczas
ponad kilometrowy pas startowy, hangary i budynek dowództwa lotniska.
Prawdziwy rozwój Stolp-Reitz przypadł
jednak na lata 30-te. Wówczas lotnisku
podporządkowane były inne w jego
pobliżu. Pod Stolp-Reitz podlegało lotnisko Stolp-West, lotnisko w Lubowidzu
koło Lęborka oraz wodowisko w Wicku
Morskim.
Lotnisko po dojściu do władzy faszystów odegrało wielką rolę. Prace i modernizacje w Redzikowie miały przygotować Rzesze do przyszłej agresji na Polskę.
Właśnie stąd wyleciały na Westerplatte
Stukasy Ju87, które bombardowały
polskich obrońców. Ju87 z Redzikowa
dały się we znaki także walczącym pod
Tczewem oraz obrońcom Warszawy.
Kampania wrześniowa miała być
jednak początkiem wojennej kariery
Stolp-Reitz. W trakcie dalszych działań wojennych w Redzikowie lądowały

samoloty, które leciały na front wschodni.
Tutaj między innymi uzupełniały zapasy
i paliwo. Lotnisko funkcjonowało do
marca 1945 roku, czyli do czasu, gdy na
te tereny wkroczyła Armia Czerwona.

W polskie ręce
W trakcie wojny podsłupskie lotnisko
zostało dość mocno zniszczone. Leje po
eksplozjach były widoczne na pasie startowym i w jego pobliżu. Podobnie, jak większość obiektów wojskowych w naszym
regionie lotnisko w Redzikowie początkowo traﬁło w ręce sowietów. Później
zostało przekazane Polakom. Wówczas
rozpoczął się jego remont.
W 1951 roku rozkazem ministra
obrony narodowej został powołany do
życia 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego,
który miał stacjonować w Redzikowie.
Pułk miał osiągnąć gotowość bojową
w listopadzie 1952 roku.
Pierwsze samoloty z okolic Warszawy
zostały przebazowane do Redzikowa 15
IX 1952 roku. - Wyleciało wówczas 10
sztuk MIG-ów 15, odleciało jedynie
dziewięć, bo jeden miał awarię – mówi
dr Bronisław Nowak, historyk i emerytowany pilot myśliwców z Redzikowa. W Redzikowie stacjonowały od początku
myśliwce. Głównym zadaniem jednostki
było szkolenie pilotów oraz ochrona polskiego wybrzeża.
Redzikowo na początku lat 50-tych
było niewielka wsią. Mieszkały tam wówczas zaledwie 24 osoby. Powstanie jednostki miało to zmienić. Żołnierze, którzy
zostali skierowani do Redzikowa początkowo mieszkali w barakach. - Teren jednostki sięgał dzisiejszej trasy nr 6 – dodaje
Nowak. - Do dzisiaj zachowała się dawna
wartownia tuż przy wjeździe na osiedle,
które zaczęto budować przy jednostce
krótko po jej powstaniu.
Osiedle wojskowe w Redzikowie przez
lata było małym, samowystarczalnym miasteczkiem. Mieszkali w nim piloci, mechanicy, obsługa lotniska oraz ich rodziny.

Świat myśliwców
przechwytujących
Po pierwszych odrzutowcach, które
stacjonowały w Redzikowie, czyli MIG-ach
15 pod Słupsk traﬁły ich następcy MIGI 15
bis. - W naszym pułku stacjonowały kolejne
modele odrzutowych MIG-ów – opowiada
Nowak. - Po MIG-ach 15 i ich polskich odpowiednikach LIM-ach 2 przyszła na kolejne
MIG-i 19, 21 i w końcu 23, na których miałem
przyjemność latać.
Słupscy piloci latali przede wszystkim
nad Bałtykiem. MIG-i z Redzikowa patrolowały teren od Cieśniny Duńskiej po Zatokę
Fińską. Nasze samoloty często spotykały się
ze szpiegowskimi innych państw. - Osobiście
spotykałem się w powietrzu nad
Bałtykiem z samolotami szwedzNa bazie lotniska
kimi, brytyjskimi, niemieckimi
wojskowego w połoi amerykańskimi – mówi emewie lat 70-tych
rytowany pilot. - Gdy tylko
powstał port cywilny. otrzymywaliśmy sygnał od
Samoloty LOT-u ze
radiolokatora podrywana była
Słupska latały do
para dyżurna, bo to była najWarszawy.
mniejsza liczba samolotów
utrzymana w ciągłej gotowości. Przechwytywanie obcych
samolotów ograniczało się do ich namierzania i obfotografowywania. Czasem zachodni
piloci próbowali wciągnąć nas w podniebne
wyścigi.
Obce samoloty nie były jednak jedynymi
obiektami latającymi nad Bałtykiem, z którymi kontakt mieli słupscy piloci. Zdarzało
się, że startowali do tak zwanych niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli
UFO. Najgłośniejszy przypadek miał miejsce
w latach 80-tych. Wówczas piloci zostali poderwani z ziemi do obiektu, który przypominał
metalowy walec.
Spotkań z UFO było więcej. - Też miałem niewyjaśnione spotkanie w powietrzu
– wspomina Nowak. - Zostaliśmy poderwani,
bo od strony morza z dużą prędkością zbliżał się niezidentyﬁkowany obiekt. Leciał na
sporej wysokości, bo 12 tysięcy metrów. Cały
czas prowadził nas radiolokator z ziemi. Gdy
dolecieliśmy we wskazane miejsce, obiektu

nie było. Próbowaliśmy go namierzać, ale też
z tym były kłopoty. Raz go nie było, a raz pojawiało się wiele obiektów naraz. Obiekt gwałtownie skręcał i zmieniał wysokość, co było
wręcz nie możliwe dla samolotów. Goniliśmy
go od morza aż pod Bydgoszcz. Tam jakby
się rozmył w powietrzu. Nie nawiązaliśmy
kontaktu wzrokowego, cały czas prowadziła
nas obsługa z ziemi, która widziała obiekt na
radarach.
Jak mówi Nowak z perspektywy czasu
uważa, że ścigał wyładowania atmosferyczne,
bo za tajemniczym obiektem, jak mówią piloci,
szedł burzowy front atmosferyczny. Sprawa
tego pościgu jednak nie została wyjaśniona.

Pasażerowie
oraz holownicy
W czasach świetności lotnisko w
Redzikowie dawało pracę blisko tysiącu osób.
W tym etatów pilotów myśliwców było nieco
ponad 40. Gros załogi Redzikowa stanowiła
obsługa lotniska i samolotów. Oprócz myśliwców pod Słupskiem stacjonowała także 19
Eskadra Holownicza. Na jej wyposażeniu były
między innymi Jaki 40. Jednym z głównych
zadań pilotów eskadry było holowanie celów
powietrznych nad poligonem rakietowym
pod Ustką.
Lotnisko w Redzikowie miało także,
trwający blisko dwie dekady, epizod cywilny.
Na bazie lotniska wojskowego w połowie
lat 70-tych powstał port cywilny. Samoloty
LOT-u ze Słupska latały do Warszawy.
W latach 90-tych lotnisko cywilne zostało
zlikwidowane ze względu na nierentowność
przedsięwzięcia.

Ciemne karty
W historii lotniska w Redzikowie można
odszukać także opowieści tragicznych.
Cześć samolotów, które wystartowały pod
Słupskiem, nigdy tu nie wróciły. Katastrofy
lotnicze towarzyszyły już budowniczym lotniska. Jak można wyczytać na forach miłośników lotnictwa z okresu II wojenny światowej,
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Historia
rozbiło się przynajmniej kilkanaście maszyn, w Mińsku Mazowieckim.
Lotnisko od tamtej pory stoi nieużywane.
które startowały z Redzikowa. Kilka lat temu
Przez chwilę stacjonowały na nim samoloty
niemieccy eksplorerzy wydobyli z bagniska
sportowe. Obecnie służy jako lądowisko saniMesserschmitt Bf 109G-6 zwanego popularnie
tarne. Na terenie dawnego słupskiego pułku
Gustavem G-6. Samolot spadł kilka minut po
tym jak wystratrował z podsłupskiego lotni- ma powstać amerykańska baza. - Przez ten
cały plan jeden z najlepszych tego typu obiekska. Załoga zginęła w katastroﬁe.
Tragiczne wypadki nie ominęły także pol- tów w kraju niszczeje na naszych oczach i nic
skich pilotów stacjonujących w Redzikowie. nie możemy zrobić – mówi z żalem emerytowany pilot. - Hangary, które stawiali jeszTeraz pamięć 19 lotników upamiętnia głaz
cze Niemcy już przeciekają. Niszczeją także
stojący na terenie dawnej jednostki.
schrono-hangary na odrzutowce. Degradacji
Tragiczny moment przeżył także także
port cywilny. W 1981 roku na polu w odle- ulega pas startowy, bo nie jest systematycznie
konserwowany. Oświetlenie zostało rozkragłości kilku kilometrów od lotniska rozbił
dzione.
się pasażerski AN24. Zginęła wówczas jedna
Zdaniem Nowaka amerykańska baza
osoba.
Inną, kontrowersyjną kartą w historii lot- nie uratuje lotniska i nie przysporzy zbyt
niska w Redzikowie jest pierwsza w powojen- wielu korzyści dla regionu. Jako radny miejski poprzedniej kadencji próbował wdrożyć
nej Polsce ucieczka pilota na zachód. Dokonał
pomysł utworzenia w Redzikowie lotniska
tego w 1953 roku Franciszek Jarecki na
naprawczego dla samolotów pasażerskich. nowoczesnym i pilnie strzeżonym wówczas
MIG-u 15 bis. Doleciał maszyną na Bornholm. Obecnie samoloty pasażerskie, które latają
Za swój wyczyn otrzymał nagrodę pieniężną. u nas przechodzą remonty we Francji, to
kosztuje grube miliony złotych – mówi pilot.
Na stałe osiadł w Stanach Zjednoczonych.
Ucieczka odbiła się szerokim echem - Powstanie takiego portu nie tylko dałoby
oszczędności naszym przewoźnikom, ale
w jednostce. Koledzy i przełożeni uciekiniera
także wpłynęłoby na rozwój naszego regionu.
nie mieli łatwego życia. Wielu z nich zostało
W takim porcie remontowym pracę mogliby
pozbawionych awansów.
znaleźć doskonali technicy, którzy pracowali
w
Redzikowie, a obecnie obsługują na przyKoniec lotniska
kład działy techniczne w marketach. W końcu
Ostatnie loty szkolne z lotniska pod
przy lotnisku remontowym mógłby powstać
Słupskiem odbyły się w dniu drugiego paź- port cywilny, bo w takiej formie rentowne
dziernika 1999 r. Wzięło w nich udział pięć
byłoby jego utrzymanie.
samolotów MiG-23 MF i 2 MiG-23 UB. Rok
Pomysł Nowaka na razie nie znalazł zwopóźniej zapadała decyzja o rozformowaniu
lenników w Ministerstwie Obrony Narodowej,
28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. które sprawuje pieczę nad lotniskiem. Ponad
Samoloty, na których latali słupscy piloci
400-hektarowy obiekty jest zarezerwowany
zostały zezłomowane, traﬁły w ręce kolek- dla Amerykanów.
cjonerów lub posłużyły jako atrapy celów
na poligonach. Majątek pułku i cześć załogi,
Tomasz Częścik
traﬁły do innych jednostek między innymi
t.czescik@agmedia.com.pl
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Bronisław Nowak jeszcze jako czynny pilot na burcie swojego miga.
1620PK1A
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UZDROWICIEL Z FILIPIN
Joseph Santiago Palitayan
Pomaga tysiącom ludzi na całym świecie!
Teraz jest w Polsce!
Znany 58-letni ﬁlipiński uzdrowiciel z wielkim
doświadczeniem. Długoletni członek Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze sławnej
na świecie rodziny uzdrowicieli. Jego nazwisko i moc
uzdrawiania znane są w: Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych.
Skuteczność jego uzdrowień potwierdzają liczni
pacjenci np.:
Pan Janusz Z. z Krakowa: – po trzech wizytach u
uzdrowiciela zeszły mi kamienie z nerek przeznaczone do operacji i zakończył się mój problem z prostatą, co potwierdziły
badania USG.
Pani Irena G. z Łodzi: – po jednej wizycie u uzdrowiciela znikła mi
torbiel na jajniku.
Pani Julia K. z Piotrkowa Trybunalskiego: – guz nowotworowy na
głowie, trzustce i maksymalnie pół roku życia. Tak brzmiała diagnoza
lekarska. Jedynym ratunkiem dla mnie okazał się uzdrowiciel, Pan
Joseph, gdyż jego zabiegom energetycznym żyję już piąty rok, a guza
nie ma. Uzdrowiciel pomaga w chorobach: serca, nerwicach, nowotworach i paraliżach, schorzeniach kręgosłupa i gruczołów
prostaty, wrzodach żołądka, schorzeniach kamieni nerkowych i
żółciowych oraz w kobiecych i wielu innych schorzeniach.
Uzdrowiciel stosuje również zabiegi reﬂeksologiczne, które immunologicznie oddziaływują na schorowane, wycieńczone chorobą ciało.
Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek chorych
i cierpiących ludzi, którym konwencjonalna medycyna „odmówiła”
możliwości wyleczenia.

ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

693 788 813

Przyjmujemy:

5 grudnia - >©`[^V ³

6 grudnia – Gdańsk, Gdynia
18 grudnia – Lębork ´20 grudnia– Malbork
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Wędkarze mają nową stację hodowli ryb

Zdrowe,
jak ryby
W ubiegłym roku
rozpoczęła się modernizacja ośrodka. Wędkarze
wyremontowali nie tylko
budynek, w którym
znajduje się wylęgarnia oraz podhowalniki.
Zmodernizowana została
także część basenów. Teraz jest zupełnie inaczej – dodaje brygadzista.
- Wszystko pracuje jak
w szwajcarskim zegarku.
Mamy nie tylko nowe
baseny, ale także zupełPierwsze ziarna tego- nie nowy sprzęt.
rocznej ikry troci i łososi
już traﬁ ły do inkubacji.
Tajemnica
W specjalnych basenach
w wodzie
z dobrze natlenioną wodą
o stałej temperaturze siedmiu, maksymalnie dzieModernizacja kosztowięciu stopni Celsjusza. wała na razie 100 tysięcy
Ikra dojrzewa w wodzie
złotych. Największą
o biegu zamkniętym. innowacją jest wproWłaśnie to ma zapobiec wadzenia zamkniętego
chorobom narybku.
obiegu wody. Do tej
pory ośrodek zarybieniowy pracował na ujęNowoczesność ciu
wody z płynącej
z manufaktury w pobliżu Łupawy. Teraz
do wylęgu i hodowli
O ś r o d e k z a r y b i e - narybku używana jest
niowy w Damnicy, który woda ze studni. - Woda
dzięki specjalnym maszynależy do Polskiego
nom jest odżelaźniania
Związku Wędkarskiego
i natleniana, bo takiej
został wybudowany pod
potrzebują małe trocie
koniec lat 60-tych. Przez
i łososie – mówi Teodor
blisko pół wieku nie
był modernizowany. - Rudnik, prezes Zarządu
Okręgu
Polskiego
Prawdę mówiąc wszystko
wyglądało tu, jak w śre- Związku Wędkarskiego
dniowiecznej manufaktu- w Słupsku. - Maszyny
rze – mówi Adam Mikulak, utrzymują także włabrygadzista z ośrodka. ściwą temperaturę.
Jak twierdzą węd- Wszystko robiliśmy
ręcznie, na tak zwane oko. karze ikra i narybek są
bardzo czułe. Wszystkie
Same budynki przez lata
prace przy nich są pronie były remontowane
wadzone z zachowaniem
i zaczynały się sypać.

Fot. Tomasz Częścik

Trocie i łosie, które
traﬁą do pomorskich rzek od tego
roku będą jednymi
z najzdrowszych ryb.
Wszystko dzięki nowej
stacji hodowli ryb
Polskiego Związku
Wędkarskiego. Słupscy
wędkarze hodują narybek szlachetnych ryb
w jednym z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w kraju.

higieny. - Wylęg jest
karmiony co godzinę –
mówi Krzysztof Wlazło,
pracownik ośrodka. - Za
każdym razem, gdy idę je
karmić muszę nie tylko
umyć ręce, ale także spryskać je specjalnym prepa-

Krzysztof Wlazło dogląda
pstrągi potokowe w jednym
z basenów.

ratem. Podobnie jest, jeśli
wkładam do wody jakieś
narzędzie. Nawet jedna
niepożądana bakteria
może pozabijać te rybki.
Wprowadzenie
zamkniętego obiegu
wody i rygoru higieny
jest koniecznością –
dodaje Rudnik. - Nam
zależy na tym, żeby ryby,
którymi zarybiamy rzeki
były jak najzdrowsze.
Wcześniej braliśmy je
z hodowli, które pracują
na rzekach. Bywało tak,
że woda niosła ze sobą
choroby, którymi zarażała te ryby.
Zdaniem Rudnika
ryby najbardziej narażone są na zakażenia
VHS, czyli zapaleniem
wątroby oraz kulorzęską,
czyli rybia ospą.

Nie tylko trocie
Wylęg ryb musi odbywać się
w warunkach sterylnych.

W tym roku słupscy
wędkarze pierwszy raz

sami hodują narybek
oraz smolty troci i łosi.
Pierwsze z nich zaledwie
dwucentymetrowe rybki
trafią do pomorskich
rzek już wiosną. W rzekach będą mieszkały
mniej więcej dwa trzy
lata. Dopiero wówczas
ruszą do morza, gdzie
osiągną
dojrzałość
płciową. Wówczas ruszą
w powrotną podróż do
swoich rzek, żeby odbyć
gody.
Smolty będą hodowane w Damnicy przez
dwa lata. W baseREKLAMA

nach osiągną długość
około 20 centymetrów. Dopiero wówczas
zostaną wypuszczone
do rzek.
Oprócz troci i łososi
w lasach pod Damnicą
hodowane są także
pstrągi oraz lipienie.
Wędkarze myślą także
o hodowli szczupaków.
Niemal dorosłe pstrągi
trzymane są w ogromnych basenach na
powietrzu.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
1377PK6A
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Piast bez porażki

Badm
Badmintoniści
Piasta Słupsk pokonali w Krako
kowie miejscowy AZS AGH 4:2. W rozgrywkach ekstraklasy badmintona słupszczanie mają
ka
w tej chwili w dorobku na koncie 2 remisy i 2
wygrane i są na czwartym miejscu w tabeli.

Trefl Sopot – Energa Czarni Słupsk 73:82

Lider wciąż niepokonany

Tak dobrej serii nie
było jeszcze w historii
słupskiego klubu. Osiem
zwycięstw z rzędu przypomina wyczyny Adama
Małysza w szczytowym
okresie kariery najlepszego polskiego skoczka.
Początkowo sceptycy
wychodzili z założenia,
że Czarne Pantery grają
ze słabymi przeciwnikami. Po zwycięstwach
z Zastalem, PGB Poznań
oraz niedzielnej wygranej
z Treﬂem Sopot ich miny
nieco zrzędły. Podopieczni
Daoiniusa Adomaitisa idą
przez rozgrywki jak burza,
a litewski trener stał się
bohaterem słupszczan.
- Do tej pory trener
poprowadził 12 spotkań
ligowych rundy zasadniczej i nie przegrał żadnego – mówi Marcin
Sałata, menadżer klubu
ze Słupska. - Udało mu się
stworzyć dobry, solidny
zespół. Nasi koszykarze
walczą do końca w każdym spotkaniu i wyniki
mówią same za siebie.
Ostatni mecz Czarne
Pantery rozgrywały w Ergo
Arenie – największej hali
sportowej w Polsce, gotowej pomieścić kilkanaście
tysięcy widzów. Mimo że
ze Słupska do Sopotu przyjechało zaledwie około
dwustu widzów, to oni byli
zdecydowanie głośniejsi
od kibiców gospodarzy.
Czarni mogli odnieść wrażenie, że grają u siebie.
Już od pierwszych minut
spotkania to słupszczanie objęli przewagę. O ile
w kilku ostatnich meczach
Czarne Pantery miały syndrom pierwszej kwarty,
to tym razem rozegrali
ją koncertowo. Świetnie
w tej części meczu spisy-

Fot. APR-SAS

Po trzy porażki na
koncie mają Anwil
Włocławek i Zastal
Zielona Góra, drużyny,
które zajmują drugie i trzecie miejsce
w Tauron Basket Lidze.
Na pierwszym miejscu
są koszykarze Energi
Czarnych Słupsk, którzy nie przegrali do tej
pory żadnego ligowego spotkania w tym
sezonie.

wał się zwłaszcza Krzysztof
Roszyk, który zdobył 7
punktów. Pierwsza kwarta
zakończyła się wygraną
koszykarzy ze Słupska
21:17. W drugiej odsłonie
pierwszej połowy Czarni
fenomenalnie wręcz
wykonywali rzuty za 3
punkty. Udało im się traﬁć
aż siedem razy z dystansu.
Dzięki temu udało im się
jeszcze nieco powiększyć
przewagę (do 6 punktów).
Najsłabsza w wykonaniu koszykarzy ze Słupska
była trzecia kwarta.
Sopocianie mocno zaangażowali się w obronę i przyniosło to efekt w postaci
zwycięstwa w tej części
meczu (14:13). Ostatnie
10 minut spotkania należało już jednak zdecydowanie dla gości ze Słupska.
W pewnym momencie
Czarni prowadzili już

szesnastoma punktami
i pewne było to, że tego
meczu nie mogą przegrać.
Skończyło się na 82:73.
Po meczu Zbigniew
Białek, zdobywca siedmiu punktów dla słupszczan nie ukrywał, że w tej
wygranej bardzo pomogli
Czarnym kibice.
- To dla nich gramy –
mówił Białek. - Przed tym
meczem byliśmy bardzo
naładowani. Nie chcieliśmy przegrać pierwszego
meczu w sezonie. Ten
moment będziemy starali
się opóźniać jak najdłużej.
Pełen uznania dla
koszykarzy ze Słupska był
trener Treﬂa.
- Dziękuję swoim
zawodnikom, gdyż przez
40 minut graliśmy twardo
i z zaangażowaniem, ale
zespół ze Słupska był
dzisiaj po prostu lepszy –

Osiem zwycięstw z rzędu
mają za sobą słupscy
koszykarze.

mówił po meczu Karlis
Muiznieks. - Faktycznie
nasi koszykarze nie zagrali
słabego meczu i grali całkiem dobrze w obronie,
ale gdy rywal trafia 11
rzutów za trzy punkty,
ciężko wygrać takie spotkanie. Tym razem nasz
zespół przegrał mecz, gdyż
w ważnych momentach
nie potraﬁł umieścić piłki
w koszu kilka razy z rzędu,
z czym przyjezdni nie
mieli problemu.
W niedzielę kolejny
bardzo ważny sprawdzian
przed podopiecznymi
Adomaitisa. Tym razem
w Gdyni zmierzą się z aktualnymi mistrzami Polski
– Asseco Prokom Gdynia.
Gdynianie, ze względu na
rozgrywki europejskie do
tej pory rozegrali jedynie
5 spotkań (mają trzy zaległe). Dwukrotnie jednak

przegrali. Już w pierwszej kolejce przegrali
z Zastalem Zielona Góra,
później ulegli jeszcze
zespołowi z Poznania.
Koszykarzy
ze
Słupska czeka jednak
bardzo trudny sprawdzian. Czy z Gdyni przywiozą dziewiąte z kolei
ligowe zwycięstwo?
Byłby to ogromny sukces i świetny prognostyk
przed kolejnym słupskim meczem. 11 grudREKLAMA

nia w Gryfii następne
arcytrudne
spotkanie przed Czarnymi.
Słupszczanie zmierzą
się bowiem z Anwilem
Włocławek, a koszykarzy z Włocławka bliżej
nie trzeba przedstawiać
sympatykom basketu.
Anwil nieprzypadkowo
jest wiceliderem w tegorocznych rozgrywkach.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
534PK2A

Laboratorium
Słupsk, ul. Wileńska 30
(dawna Przychodnia Kolejowa)
tel. 59 840 38 00
CZYNNE: pon-pt 7.00–18.00
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