
Przysięga 
w porcie
Widowiskowa i uroczysta 

– taka będzie przysięga mary-
narzy, którą można zobaczyć 
w  piątek, 22 lipca, przed 
Kapitanatem 
Portu w Ustce.

Haczyk na żaka
Niż demografi czny dotarł 
w końcu na uczelnie. 
Uniwersytety i szkoły 
wyższe prześcigają się w 
przyciąganiu studentów 
atrakcyjną ofertą. W tym 
roku nową ofertę przygoto-
wały Akademia Pomorska i 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła 
Zarządzania.

Sanepid na 
zakupach
Za mało ryby w rybie, 
zamiast regionalnych 
przysmaków... danie pro-
sto z marketu, niezgłosze-
nie działalności gastrono-
micznej do Sanepidu – to 
najczęstsze wakacyjne 
grzechy handlowców. 
Pracownicy Inspekcji 
Handlowej i Sanepidu 
prowadzą kontrole w 
punktach handlowych i 
gastronomicznych.
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Zastawianie samochodami bram wjazdo-
wych, dojazdu do skrzyżowań, parkowanie 
na trawnikach, w lasach, na miejscach dla 
inwalidów – to tylko niektóre z przewinień 
turystów, parkujących w Ustce. Dziennie 
strażnicy miejscy interweniują w tych 
sprawach kilkadziesiąt razy. 

Ustka. Centrum miasta. Podczas krótkiego spa-
ceru po telefonie naszej czytelniczki odnajdujemy 
kilka nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. 

- Tak jest zawsze, gdy rozpocznie się sezon, czasami 
to i chodnikiem przejść się nie da – tłumaczy pani 
Teresa. - Straż Miejska na szczęście często patroluje 
centrum i albo wystawia mandaty, albo - jeśli kie-
rowca jest w pobliżu - nakazuje mu przestawienie 
pojazdu. My emeryci mamy duży problem, jak ktoś 
zastawi chodnik, bo po ulicy człowiekowi w tym 
wieku to już ciężko sprawnie przejść – relacjonuje 
kobieta. 

Zza wycieraczek nieprawidłowo zaparkowa-
nych samochodów wystają wezwania wystawione 
przez strażników miejskich. Na wszystkich widnieje 
informacja o wykonanym zdjęciu, dokumentu-
jącym wykroczenie i adres komendy, gdzie kie-
rowca musi się zgłosić. - Na chwilę do apteki tylko 
wyszłam, myślałam, że mi się uda, bo radiowozu nie 
widziałam – tłumaczy się Irena z Łodzi, która przy 
nas ogląda wezwanie zza wycieraczki. - Człowiek 

jest na wczasach to odpoczywa od wszystkiego i 
jakoś tak chyba podświadomie nie zwraca uwagi 
na rzeczy, których przestrzega na co dzień w domu. 

Niektórzy denerwują się, gdy pytamy ich, czy 
nie wiedzą o zakazie parkowania. 

- Przyjezdny jestem, mogę nie wiedzieć, zresztą, 
co mi zrobią – irytuje się kierowca srebrnego forda 
focusa.  - Na wakacjach to powinna być taryfa 
ulgowa – dodaje. 

- Taryfy ulgowej nie ma, jeśli prawo zostaje zła-
mane, wtedy interweniujemy – wyjaśnia Krzysztof 
Stodoła, zastępca komendanta Straży Miejskiej. - 
Reagujemy wobec pojazdów mieszkańców i przy-
jezdnych. 

Niezależnie od tego, ile miejsc do parkowania 
jest przygotowywanych, wiele osób po prostu z 
nich nie korzysta. - Często ludzie pytają, jak doje-
chać do samej plaży. To najczęściej osoby młode, 
w pełni sprawne. Nie wiem czemu nie chce się 
im przejść pieszo – pyta Kamila Leskowska, która 
sprzedaje pamiątki na jednym ze stoisk przy pro-
menadzie. 

- Ludzie gdyby mogli, to by zostawili samo-
chód na samej plaży, na piasku, zaraz przy wodzie 

– ocenia inspektor Tomasz Leśniewski z usteckiej 
Straży Miejskiej. 

Turysta na wczasach

Strona 21

parkuje gdzie chce

Ten turysta chyba zapomniał, gdzie i jak należy prawidłowo parkować.
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Jakub Klimek 
j.klimek@agmedia.com.pl
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Deep Purple 
w Dolinie Charlotty

Megakoncert Strona 23

zadbaæ o dom

Strona 9-16

Latem warto
Strona 17

znamy przyczyny 
tragedii

Po katastrofie 
w Korzybiu
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KOMENTARZ

- Nie jestem słupszczanką - zarze-
kam się od 11 lat, bo od tylu miesz-
kam w Słupsku. Przyjechałam tu 
do pracy. Przyjechałam na kilka 
lat. I zostałam. Na początku 
nawet dobrze nie rozpakowy-
wałam walizek. Nie szukałam 
nowych przyjaciół, bo w mieście, 
gdzie się urodziłam – Bytowie, i 
Trójmieście – gdzie studiowa-
łam, miałam ich wielu. Lata jed-
nak mijały, poznawałam nowe 
miejsca, ludzi, znajomi stawali 
się przyjaciółmi. Słupsk, który 
był przystankiem, nagle sta-
wał mi się coraz bliższy, oswo-
jony. Znalazłam w nim magię 
miejsc, odkryłam ciekawych 
ludzi. Rozpakowałam walizki, 
nie myślę o wyjeździe. Czy to już 
moje miasto? Czy jestem słupsz-
czanką? Nie wiem. Nie wiem 
też, czy Diagnoza Społeczna, 
która pokazuje, że słupszczanie 
uważają, że dobrze im się żyje 
w Słupsku odzwierciedla praw-
dziwe nastroje mieszkańców. 
Czy jest na tyle wiarygodna, by 
mówić, że to miasto przyjazne 
dla ludzi – młodych, dojrza-
łych, starszych? Że jest tu praca, 
warunki do rozwoju, pielęgno-
wania pasji? Każdy musi sobie 
na te pytania odpowiedzieć 
sam. Moja ocena byłaby bardziej 
surowa.
Surowa, ale nie niedostateczna.

SŁUPSKA OPINIA PUBLICZNA

Stefania B¹czek 
s³upszczanka 

- To ważne święto w 
Polsce Ludowej. Nie 
pamiętam dokładnie, 
co świętowano, ale 
przypominam sobie, 
że to było ważne wyda-
rzenie u nas w mieście. 
Ulicami szyły dłu-
gie pochody, a ludzie 
wiwatowali.

Henryk 
s³upszczanin 

- To jedno z najważniej-
szych świąt dawnej Polski 
Ludowej. W Słupsku w 
tym czasie dochodziło 
do licznych pochodów i 
manifestacji. Wiele osób 
do tego święta podcho-
dziło z patosem, podkre-
ślając wyjątkowośc tego 
święta.

Danuta 
s³upszczanka 

- To najważniejsze 
polskie święto pań-
s t w o w e  w  o k r e -
sie Polski Ludowej  
obchodzone co roku 
22 l ipca.  Zostało 
odwołane w 1990 roku. 
Obchodziliśmy je na 
pamiątkę podpisania 
manifestu PKWN.

Mieszkańców Słupska zapy-
taliśmy, z czym kojarzy im 

się data 22 lipca??

NIE NIE WIEM

KRONIKI REGIONU

KRESKĄ ARAKDIUSZA SZADKOWSKIEGO

Wakacyjne kontrole 
Sanepidu i Inspekcji 
Handlowej wykazują 
sporo uchybień w 
punktach handlowych i 
gastronomicznych, m.in. 
dotyczących tego, że w 
wędlinach jest za mało 
mięsa.

21.07.1926 r.

„Aktualne wieści z targowiska: masło – 190 
fenigów za funt, wieprzowina 80 – 130, cielęcina 

– 90-140, baranina 90-110, wołowina 80-120 feni-
gów, flądra świeża 25, wędzona 60-80 fenigów za 
funt, jagody 40, kurki 25, wiśnie 25-40 fenigów za 
litr, porzeczki do 30 fenigów, maliny 40-70, kala-
fior 20-40, ogórki 30, szpinak 30 fenigów za funt, 
jaja 9-10 fenigów za sztukę” – donosi  na trzeciej 
stronie 168 numeru dziennik Stolper Post. 

21.07.1983 r.

„W jakim kierunku powinno przeobrażać się 
nasze myślenie o sprawach kraju? Co należy czy-
nić w sferze świadomości społecznej, aby postęp 
w wychodzeniu z kryzysu był szybszy? Po pierw-
sze trzeba działać. Nigdy i nigdzie nie wystarczą 
dobre chęci, nie wystarczą również słowa. Liczą 
się konkretne efekty naszych indywidualnych i 
zbiorowych czynów. Po to żeby pokonać trudno-
ści, trzeba zapewnić większą efektywność zbioro-
wych działań” – czytamy w artykule „Potrzebne są 
czyny” na pierwszej stronie numeru 29 „Zbliżeń 

– tygodnika społeczno – politycznego”, który uka-
zał się akurat w przeddzień 22 lipca, największego 
święta PRL. 
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Jerzy 
s³upszczanin 

- Znam tę datę. Kojarzy 
mi się z moimi urodzi-
nami. Nie wiem, jak 
wyglądały pochody w 
Słupsku, ponieważ w 
tym czasie mieszkałem 
na Śląsku. Jednak wydaje 
mi się, że obchody mogły 
wyglądać podobnie. 

G£OSOWANIE NA WWW.KURIERSLUPSKI.PL

Moje miasto?

TAK

JEDNO PYTANIE

W tym roku policja bêdzie obchodzi³a swoje świêto 
na placu Zwyciêstwa. Od lat policjanci nie świêtowali 

tak uroczyście, z mieszkañcami. Sk¹d ta zmiana?
- Chcieliśmy w tym roku powróciæ do tradycji obchodzenia naszego 

świêta wspólnie z mieszkañcami miasta, którym w koñcu na co dzieñ 
s³u¿ymy. W historii naszej policji kilkakrotnie obchodzono to świêto na 

placu Zwyciêstwa, pierwszy raz w latach piêædziesi¹tych, nastêpnie, 
dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych.Uroczystości na placu rozpoczn¹ 

siê w czwartek o godzinie 10. Bêdzie mo¿na podziwiaæ defi luj¹ce oddzia³y 
policji, pokazy samoobrony i dzia³anie pododdzia³u 

antyterrorystycznego. Pasjonaci militariów bêd¹ 
mogli zapoznaæ siê z elementami wyposa¿enia 

specjalnego policjantów, a dla detektywów 
– amatorów przygotowano stoisko kryminali-
styczne. Bezp³atnie bêdzie mo¿na te¿ uzyskaæ 

porady prawne. W zwi¹zku z uroczysto-
ściami plac Zwyciêstwa bêdzie wy³¹czony 

z ruchu, a utrudnienia w godzinach 
9-14 pojawi¹ siê na ulicach Kiliñskiego, 
Sienkiewicza, Anny £ajming i Tuwima. 

policji, poka
antyterro
mogli za

spe
– ama
styczn

p
ścia

Piotr Koz³owski
rzecznik prasowy Szko³y Policji w S³upsku

moim

zastępca redaktora 
naczelnego

zdaniem

Aleksandra Chrirstyniuk
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TYDZIEŃ W LICZBACH

OD CZWARTKU DO CZWARTKU

 Czwartek, 14 lipca
Zobacz co warto zobaczyć i gdzie się wybrać. Ukazał się 
nowy przewodnik po Wybrzeżu Środkowym. „Plażownik 
Środkowopomorski”, bo taki tytuł nosi to wydawnictwo 
opisuje wszystkie atrakcje i ciekawostki turystyczne, które 
możemy spotkać między Kołobrzegiem a Łebą. Autorem 
książki jest słupski dziennikarz Piotr Kawałek.

 Piątek, 15 lipca
Słupski tramwaj znowu działa. W pojeździe przy ulicy 
Nowobramskiej uruchomiono informację turystyczną. 
Wcześniej otwierano tam już kawiarnię, pub, a nawet 
punkt rekrutacyjny dla przyszłych studentów. 

 Sobota, 16 lipca
Chcesz usunąć eternit? Masz ostatnią szansę na dotację. 
Pozostał tydzień na złożenie wniosku. Mogą to zrobić 
mieszkańcy powiatu. Słupskie starostwo przygotowuje 
wniosek na dotację utylizacji eternitu w naszym powiecie. 

 Poniedziałek, 18 lipca
Budowa Areny w końcu ruszy?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
centrum handlowego zapadnie w ciągu dwóch miesięcy. 
Centrum Handlowe Arena to jedna z najdłużej powsta-
jących inwestycji w Słupsku. Wielokrotne przekładanie 
terminów rozpoczęcia budowy spowodowały, że od kilku 
lat w centrum straszy olbrzymi, pusty plac budowy, poro-
śnięty chwastami. Wkrótce może się to zmienić. 

 Wtorek, 19 lipca
Za trzydzieści trzy złote możesz stać się właścicielem kawałka 
plaży. Mówi się, że gdyby każdy turysta wziął ze sobą kamyk 
z Akropolu, to po krótkim czasie ze starożytnej świątyni nie 
pozostałby żaden ślad. Tymczasem w Ustce nie tylko turyści, 
ale i mieszkańcy mogą kupić sobie całe tony plażowego 
piasku i wykorzystać go na boiskach do piłki plażowej, pia-
skownicy, a nawet stworzyć sobie małą prywatną plażę.

CZY WIESZ, ŻE... ????
 Największa w regionie słupskim stacja 

kolejowa znajduje się oczywiście w Słupsku 
Właściwie są to dwie oddzielne stacje: oso-
bowa i towarowa. Kolejowe budynki, 
tory i instalacje zajmują powierzch-
nię 34,8 hektara, a osobowe i towa-
rowe pociągi odjeżdżają ze Słupska 
w kierunku Szczecina, Ustki, Gdańska i 
Szczecinka. Tymczasem niewiele mniejsza 
jest stacja kolejowa w Korzybiu, w gmi-
nie Kępice. Tutaj stacyjne tory i budynki 
zajmują powierzchnię prawie 21,3 ha. 
Niegdyś Korzybie było jednym z waż-
niejszych węzłów kolejowych na całym 
Pomorzu, a pociągi odjeżdżały stąd w 
pięciu kierunkach: do Słupska, Miastka, 
Sławna, Bytowa i Grzmiącej. Obecnie ta stacja 
jest tylko osobowym przystankiem na trasie 
Słupsk – Szczecinek.

  Najniżej położonym miejscem 
w powiecie słupskim jest oczywiście 

brzeg morza, natomiast na lądzie 
najniżej położonym miejscem 

jest brzeg jeziora Dołgie 
Wielkie w Słowińskim Parku 
Narodowym. Jego lustro znaj-
duje się na poziomie zaledwie 

10 centymetrów ponad poziom 
morza. Natomiast najwyższym miej-

scem w powiecie słupskim jest szczyt 
wzgórza położonego między miejsco-

wościami Płocko i Murowaniec, w 
gminie Kępice. Osiąga on wysokość 

168,14 m n. p. m. Wysoko jest rów-
nież w rejonie Motarzyna i Kotowa, w 
gminie Dębnica Kaszubska. Znajduje się 
tam wzgórze o wysokości 158,98 m nad 
poziomem morza.

od tylu już lat nie obchodzimy dnia  
22 lipca – największego święta niegdy-
siejszej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 
Zostało ono zniesione ustawą Sejmu 
Kontraktowego z 6 kwietnia 1990 r., która 
weszła w życie 28 kwietnia. Równocześnie 
przywrócono Święto Narodowe Trzeciego 
Maja. Do 1990 roku dzień 22 lipca był wolny 
od pracy, a w związku z nim zakłady pracy 
podejmowały różnorakie zobowiązania i 
czyny produkcyjne. Jednak już pod koniec 
lat 80. XX wieku, kryzysowo–schyłkowych 
czasów PRL to święto już traciło na znacze-
niu. Jednym z ostatnich odnotowanych w 
prasie i związanych z dniem 22 lipca uroczy-
stych terminów było podniesienie w lipcu 
1988 roku bandery na HEL–150, zbudo-
wanym w usteckiej stoczni nowoczesnym 
trawlerze rybackim typu B 250.

2
1

O TYM SIĘ MÓWI...

Urzędnicy słupskiego 
ratusza mieli problemy 
z nadzorem i kontrolą 
miejskich spółek. 
To wynik kontroli 
przeprowadzonej 
przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. 

Kontrolerzy w swoim 
raporcie zarzucili prezy-
dentowi Słupska Maciejowi 
Kobylińskiemu brak dosta-
tecznego nadzoru nad 
spółkami komunalnymi. Z 
raportu wynika, że w urzę-
dzie nie było regulacji, które 
pozwoliłyby na skuteczne 
kontrolowanie miejskich 
spółek. Nie utworzono 
również odpowiednich 
komórek, które mogłyby 
sprawować taką kontrolę. 
Dzięki temu członkowie 
rad nadzorczych mogli 
zasiadać w radach dwóch 
spółek jednocześnie, co jest 
niezgodne z prawem. 

- NIK wskazał problemy, 
o których mówiliśmy już 
dawno - mówił na konfe-
rencji Robert Kujawski z 
Prawa i Sprawiedliwości. 

- Tylko w Słupsku i 
Rzeszowie nie było urzęd-
ników, którzy mieli kon-
trolować miejskie spółki. 
Generalnie rozdawano pie-
niądze, bo otrzymywały jej 
osoby, które nie powinny 
dostawać dodatkowego 
wynagrodzenia.

Według Kujawskiego, 
magistrat stracił na tym 54 
tysiące złotych, bo człon-
kowie rad brali podwójne 
wynagrodzenie. Na przy-
kład były prezes MZK 
dostał 79 tysięcy złotych 
odszkodowania za to, że 
po odejściu z pracy nie 
będzie wykonywał pracy 
w fi rmie konkurencyjnej 
dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Słupsku. 
Problem polega na tym, 
że MZK w Słupsku jest 
monopolistą i nie ma kon-
kurencji.

Maciej Kobyliński, pre-
zydent Słupska powiedział, 
że według jego wiedzy 
nigdy nie doszło do sytuacji, 
kiedy jedna osoba zasiadała 
w więcej niż jednej radzie 
nadzorczej. Natomiast 

urzędnicy  zadeklarowali, 
że wszystkie wnioski kon-
trolne NIK zostały przyjęte 
do realizacji. - Jeżeli radni 
mają jakąkolwiek wiedzę o 
łamaniu prawa w spółkach, 

to powinni to zgłosić odpo-
wiednim organom – dodaje 
Kobyliński.

Kontrolerzy przyjrzeli 
się nadzorowi nad spółkami 
w siedmiu polskich samo-

rządach. Łącznie skontro-
lowano 16 spółek a okres 
dotyczył lat 2008-2010. 

NIK: były uchybienia w słupskim ratuszu

Jaros³aw Kowalski 
czeka na sygna³y 
i opinie Czytelników.
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TEL. 59 727 34 16

j.kowalski@agmedia.com.pl@

Hubert Bierndgarski
redakcja@agmedia.com.pl

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że 
urzędnicy słupskiego ratusza mieli problemy z urzędnicy słupskiego ratusza mieli problemy z 
kontrolowanie funkcjonowania podległych mu spółek.kontrolowanie funkcjonowania podległych mu spółek.
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Idzie FaMa
21 lipca rozpoczyna, na razie 
testowo, dzia³alnośæ nowe 
radio FaMa. Dziś na godzinê 
20 w³¹czenie nadajnika 
zapowiada Radio FaMa, nowa 
s³upska radiowa stacja 
komercyjna. Na razie, do czasu 
uruchomienia regularnego 
programu na fali 90,6 FM, 
przez ca³¹ dobê nadawany 
bêdzie program testowy: 
muzyka, jingle i informacje 
o nowej stacji. Wkrótce ma 
ruszyæ lokalny program 
nowego s³upskiego radia. 

W SKRÓCIE
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Jestem słupszczaninem 
i jestem z tego dumny. Czy 
każdego z nas stać na takie 
wyznanie? Jak społeczeń-
stwo z  natury sceptyczne, 
wolimy dostrzegać raczej 
ciemne, niż jasne strony 
życia i otoczenia, w którym 
żyjemy. My postanowiliśmy 
poszukać miejsc, osób i zda-
rzeń, z których możemy być 
dumni. Dziesięciu słupsz-
czan opowiedziało nam 
o  atutach miasta, na ich 
podstawie zrobiliśmy ran-
king dziesięciu powodów, 
dla których nie tylko warto 
odwiedzić Słupsk, ale też tu 
mieszkać.

Wydaje się, że nasi roz-
mówcy postawili głównie 
na rzeczy ponadczasowe, 
których walory są trwałe 
i  niezmienne. Tym sposo-
bem na pierwszym miejscu 
rankingu znalazł się Zamek 
Książąt Pomorskich i  jego 
otoczenie. W  ostatnich 
latach sam zamek i  ogród 

przyzamkowy odzyskały 
blask i  pięknem kuszą 
mieszkańców i  turystów. 
Także zieleń miejska jest, 
według naszych rozmów-
ców, powodem do dumy. 
Olbrzymi Park Kultury 
i  Wypoczynku, Lasek 
Północny i  Południowy, 
Zielony Pierścień. Te 
wszystkie miejsca, jeszcze 
kilka lat temu zaniedbane, 
dziś nabrały zupełnie nowej 
jakości. Ciekawymi spo-
strzeżeniami podzielił się 
z nami Jan Huruk, który za 
rzecz godną uwagi uznał 
fakt, że choć Słupsk zali-
czany jest do miast dużych, 
podróż z  jednego końca 
miasta na drugi jest stosun-
kowo krótka. Według nas, 
szczególne miejsce w  ran-
kingu słupskich dum powi-
nien zająć także Jarmark 
Gryfi tów

Pierwsze miejsce cieszy 
najbardziej. Na pierwszy 
rzut oka trudno powiedzieć 

czy Słupsk jest w  czymś 
pierwszy, ale gdy przyj-
rzymy się bliżej... do głowy 
wpada nam największa 
kolekcja dzieł Witkacego 
w  Polsce. Pomyślimy jesz-
cze chwilę... i  przypomi-
namy sobie o  najstarszej, 
działającej w  kraju win-
dzie w Domu Towarowym, 
a może nawet i w Europie. 
Pizzeria na ulicy Wojska 
Polskiego pretenduje do 
miana tej, która pierw-
sza sprowadziła do Polski 
z  Włoch przysmak na 
cienkim cieście. Dyrektor 
M u z e u m  P o m o r z a 
Środkowego Mieczysław 
Jaroszewicz utrzymuje, że 
jesteśmy jedynym miastem 
w Polsce w  tak szczególny 
sposób honorującym Karola 
Szymanowskiego, który 
ma u nas swój pomnik. Ze 
Słupska pochodzi Heinrich 
von Stephen, twórca kartki 
pocztowej... Wymieniać 
można by długo. Okazuje 

się więc, że w  wielu spra-
wach jesteśmy naj. 

W  wypowiedziach 
odpytywanych przez nas 
osób pojawiało się stwier-
dzenie, że słupszczanie 
przestali być społeczeń-
stwem zaściankowym 
i zamkniętym. Podkreślała 
to szczególnie pisarka 
Jolanta Nitkowska-Węglarz. 

- Spotykam się często z mło-
dym pokoleniem i  jestem 
pod wrażeniem ich świa-
domości, a  wręcz dumy, 
jaką odczuwają z  miesz-
kania w  Słupsku – mówi 
pisarka. - Kiedyś mało 
atrakcyjne dla młodzieży, 
dziś wraca poczucie identy-
fi kacji z miejscem urodzenia 
i mieszkania.

Słupszczanie są więc 
dumni z  samego faktu 
mieszkania tutaj, ale 
i z samych siebie. - Wśród 
słupszczan mamy wiele 
wybitnych postaci – 
mówi prezydent Maciej 

Kobyliński. - Nazwiska 
takie jak Daniel Odija czy 
Grażyna Auguścik są wizy-
tówką miasta, dowodem 
na to, że słupszczanin też 
potrafi  – podkreśla prezy-
dent.

Maciej 
Kobyliñski, 
prezydent 
S³upska

Są trzy 
k a t e g o -

rie i  powody, dla których 
dumny jestem ze Słupska 
i z tego, że tutaj mieszkam. 

Po pierwsze wydarze-
nia: Pierwsze w  Europie 
Trójporozumienie Miast 
podpisane w  1988 roku 
poprzez miasta z  państw 
o  różnych ustrojach poli-
tycznych: Słupsk z Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, 
Carlisle z Wielkiej Brytanii 
i  Flensburg z  Republiki 
Federalnej Niemiec. Była to 
pierwsza na naszym konty-
nencie próba przełamania 
granic administracyjnych 
i  politycznych, podjęta 
ponad ograniczeniami 
ustrojowymi. Festiwale 
muzyczne: Pianistyki 
Polskiej; Niemen Non 

Top ten – dziesięć powodów, dla których jesteśmy dumni z naszego miasta

Kiedy słupszczanin brzmi dumnie
„Mam tak samo jak Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejsze me 
sny...”. Tak o Warszawie śpiewał kiedyś Czesław Niemen. Czy 
i słupszczanie mogą za słynnym śpiewakiem nucić podobnie 
o swoim mieście? Zebraliśmy opinie ludzi kultury, nauki, poli-
tyki, sportu i biznesu, którzy specjalnie dla nas opowiedzieli, 
z czego jako mieszkańcy małej ojczyzny są dumni. Oto wyniki 
naszej małej sondy.

JAK ŻYJE SIĘ W SŁUPSKU

Jadwiga Bobryk, 
s³upszczanka 

Słupsk jako miasto jest bardzo 
dobre do mieszkania, choć wciąż 

uważam, że jest u nas za ciasno. Za dużo samochodów jeździ 
po ulicach, obwodnica miała to odciążyć i nic się nie zmieniło. 
To bardzo uprzykrza życie mieszkańcom Słupska. Choć nie 
mogę narzekać na samo miasto. Jest tu wszystko, co powinno 
być, teatry, urzędy, kino. Myślę, że ocena miasta w Diagnozie 
jest uzasadniona.

Helena Czupryniak
s³upszczanka

Jestem już na emeryturze, więc 
mieszka mi się tu dobrze. Jest spokojnie, dużo zieleni i nie 
ma chuligaństwa. Inna kwestia jest natomiast z  pracą. 
Młodzi ludzi wyjeżdżają, bo nie ma u nas żadnych zakła-
dów pracy, a i z rozrywkami jest kiepsko. Nie ma porządnej 
pływalni, nie ma dużych ośrodków kultury jak na przykład 
opera. Miasto ma problem w tym zakresie.

Bernadetta Domañska 
s³upszczanka

Mieszka się tu przyjemnie, 
bo mamy dużo zieleni. 

Przyjemnie spaceruje się po mieście. Ja jestem 
zadowolona, bo mam pracę i mieszkanie. Od 
wielu lat pracuję w tym samym miejscu, choć 
zarobki nie są wysokie. Nie wyobrażam sobie 
natomiast, że to dobre miejsce dla młodych 
ludzi. Kto by się podjął teraz pracy za najniższą 
krajową, a przecież większość teraz oferowanych, 
to właśnie takie. Narzekam też trochę na brak 
atrakcji. Wszystkie imprezy przeniosły się albo 
do Kobylnicy, albo Doliny Charlotty. To smutne, 
w mieście też powinno się coś dziać.

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
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Stop; Komeda Jazz Festival, 
Konfrontacje  Sztuki 
Kobiecej oraz w  Dolinie 
Charlotty: Festiwal Legend 
Rocka, który współorgani-
zujemy. Wszystkie mają 
wysoki poziom. 

Słupskie Teatry oraz 
fi lharmonia, których dzieła 
za każdym razem są wspa-
niałym wydarzeniem arty-
stycznym.

Po drugie, osoby: 
Heinrich von Stephan, 
Otto Freundlich, Aleksy 
Antkiewicz, Mieczysław 
Kościelniak, Tadeusz 
C z a p l i ń s k i ,  M a r i a 
Zaborowska, Anna Łajming, 
Marta Aluchna-Emelianow, 
Kazimierz Adach, Jan 
Dydak, Mirosława Sagun-
Lewandowska, Grażyna 
Auguścik, Daniel Odija 

- i  wielu, wielu innych, za 
ich dokonania. 

Po trzecie, miejsca 
i  obiekty: Ratusz, Zamek 
z kolekcją dzieł Witkacego, 
słupska secesja, rzeka 
Słupia z  odtworzonym 
rybostanem łososia i  troci, 
czystość i porządek w sen-
sie ogólnym, miejskie parki 
i lasy oraz Dolina Charlotty 
za to, że są i nas cieszą.

Mieczys³aw 
Jaroszewicz, 
dyrektor 
Muzeum 
Pomorza 
Środkowego

Słupszczanie powinni 
się szczycić przede wszyst-

kim największą w  Polsce 
stałą kolekcją dzieł 
Witkacego. Druga rzecz, 
z której możemy być dumni 
to szczególne miejsce 
Karola Szymanowskiego 
w naszym mieście. Mamy 
nie tylko pomnik tego 
muzyka, ale także ulicę, 
przy której na jednym 
z  domów wymalowano 
partyturę artysty. Nie spo-
sób nie wspomnieć także 
o kompleksie zamkowym, 
który od kilku lat pięknieje. 
Nowa elewacja, odrestau-
rowane otoczenie, ogrody 
zamkowe – to z pewnością 
rzeczy, z których możemy 
być dumni.

Miros³aw 
Kamiñski, 
prezes 
strefy 
ekonomicznej

N a s z e 
słupskie dumy możemy 
podzielić na trzy kate-
gorie. Pierwszy obszar, 
kulturowy, do którego 
na pierwszym miejscu 
zaliczam orkiestrę. Kiedyś 
artyści wystąpili specjalnie 
na zaproszenie SSSE i póź-
niej miałem wiele pochwal-
nych uwag od kolegów 
z innych części Polski. Do 
tego obszaru zaliczyłbym 
Czarnych Słupsk, którzy 
przecież od lat pracują 
na dobrą markę  miasta. 
Drugą sferą jest architek-
tura, a  tu zdecydowanie 
warty uwagi jest Ratusz. 
I w końcu sfera mi najbliż-
sza, gospodarcza. Słupsk 
ma jedyny na Pomorzu 
przemysł motoryzacyjny 

– fabrykę Scanii. Znając 
specyfikę firmy, która 
niechętnie inwestuje za 
granicą, to naprawdę duże 
osiągnięcie, że są właśnie 
w  Słupsku. Druga duma 
w  sferze gospodarczej to 
produkcja okien, która 
zdobywa zagraniczne 
rynki. Kiedyś ambasador 
USA powiedział żartem, 
że nasze okna są tak wyso-
kiej jakości, że nie wie czy 
z  ambasadorskiej pensji 
będzie mógł sobie na nie 
pozwolić.

Bronis³aw 
Nowak, 
dr historii,  
cz³onek 
Bractwa 
Rycerskiego 
Bogus³awa V

Jako historyk uwa-
żam, że możemy być 
dumni z  tradycji histo-
rycznej naszego miasta. 
Druga rzecz to także sami 
mieszkańcy. Naprawdę 
powinniśmy być dumni 
z nas samych, z młodzieży. 
Jest w  nas duża samo-
świadomość tego skąd 
pochodzimy i  identyfi ka-
cja z  miastem. Po trzecie 

w końcu, możemy czuć się 
dumni również z naszych 
ośrodków i  instytucji kul-
tury. Nasza orkiestra jest 
wyjątkowa.

Jan Huruk, 
olimpijczyk, 
lekkoatleta

Powinniśmy być 
dumni z  tego, że Słupsk 
jest tak pełny zieleni, to 
wielki atut. Po drugie, bar-
dzo fajne jest to, że mimo 
że Słupsk jest niemal stuty-
sięcznym miastem, podróż 
z  jednego końca na drugi 
nie przekracza dwudzie-
stu minut. I w końcu, jako 
sportowiec jestem dumny 
z  naszych obiektów spor-
towych. Nie jesteśmy 
miastem bardzo zamoż-
nym, ale mimo wszystko 
stadion 650-lecia i  ten na 
ulicy Zielonej są na nie-
złym poziomie. 

Tomasz 
Czêścik, 
dziennikarz 

„Kuriera”

P r z e d e 
wszystkim 

dumny jestem ze Słupska 
ogólnie. Miasto jest 
magiczne i  temu, kto tej 
magii nie czuje, szczerze 
współczuję. Gdybym miał 
wymieniać konkretne rze-
czy, byłoby ich sporo. Ale 
te najważniejsze: to Słupia. 
Uwielbiam naszą rzekę nie 
tylko w mieście, ale i poza 
nim. Jest jedną z  najład-
niejszych na Pomorzu. 
Sama w sobie jest atrakcją. 
Dumni powinniśmy być 
z  naszych zabytków i  zie-
leńców, na czele z  zam-
kiem i  jego otoczeniem. 
Powodem do dumy są arty-
ści i  ich dorobek, a  także 
tradycja kulinarna - nie 
tylko karczmy, ale ogól-
nie. Wielokulturowość 
najlepiej widać właśnie 
w  kuchni słupskiej, która 
stale ewoluuje. Słupsk to 
także miasto z wyjątkowo 
ciekawą i  barwną historią, 
z której także powinniśmy 
być dumni. 

Pawe³ 
Krysza³owicz, 
dyrektor 
sportowy 
Gryfa 
S³upsk

Trudno powiedzieć 
z  czego możemy być 
dumni, bo mimo wszystko 
na tle innych miast wypa-
damy słabo. Jeżeli jednak 
są takie specjalne miejsca, 
z  których możemy być 
dumni to jest to Ratusz 
miejski. Drugą taką rzeczą 
jest ogólny wygląda miasta, 
stara niemiecka architek-
tura. I w końcu coś z mojej 

dziedziny - to koszykówka. 
Czarni zdobywają medale, 
dlatego z drużyny możemy 
być dumni.

W³adys³aw 
Pêdziwiatr, 
kanclerz 
WHSZ

Szukałem w  swojej 
pamięci przede wszystkim 
rzeczy ponadczasowych, 
takich, które nie są ulotne. 
I pierwsze co mi przycho-
dzi na myśl to nasz wspa-
niały Ratusz. Niewiele 
miast może pochwalić się 
tak piękną siedzibą władz 
miasta. Drugie, co przycho-
dzi mi na myśl to bardzo 
dobry stan środowiska 
naturalnego, czysta woda 
i  powietrze. I  w  końcu 
czystość miasta. Byłem nie-
dawno we Włoszech i uwa-
żam, że choć piękne, to 
ulice miast są tam brudne. 
Słupsk jest natomiast 
naprawdę bardzo czystym 
miastem. Nie bez powodu 
nazywano nas przecież kie-
dyś Paryżem Północy...

Daniel 
Siedliñski, 
lekarz

P o 
p i e r w s z e 

nieco ironicznie – powin-
niśmy cieszyć się ze słup-
skiego szpitala. Koledzy, 
z  którymi studiowałem 
śmieją się, że praca w tym 
szpitalu to najdłuższe sty-
pendium, na które czekam 
w życiu. Powinno się zna-
leźć w  księdze rekordów 
Guinnessa. A  tak poważ-
nie, to powinniśmy być 
dumni przede wszyst-
kim z  Zamku Książąt 
Pomorskich i  jego otocze-
nia. Od wielu lat jestem 
związany ze Słupskiem 
i  pamiętam, kiedy zamek 
nie prezentował się tak 
okazale. Kolejną rzeczą jest 
zieleń. Miasto jest w  niej 
zanurzone i  warto starać 
się, by było jej jeszcze 
więcej. Piękne jest u  nas 
także stare miasto, obec-
nie odrestaurowywane. 
Widziałbym tam jednak 
zamiast polbruku, powrót 
do tradycji ogródków 
różanych. Słupszczanie 
też powinni lepiej pozna-
wać własne miasto. Nie 
doceniamy skarbu, który 
posiadamy.

Jolanta 
Nitkowska- 

-Wêglarz, 
pisarka, 
dzia³aczka 
spo³eczna

Pierwsze co nasuwa mi 
się na myśl, to zieleń miej-
ska. Miasto zanurzone jest 
w zieleni – Słupski Zielony 

W  Słupsku żyje się bardzo dobrze 
– wynika z  badania przeprowa-
dzonego niedawno przez zespół, 
naukowców. Nasze miasto jest 
w tym badaniu na drugim miejscu 

– zaraz po Gdyni.
Czy ten optymizm nie jest nieco na wyrost?
Jak wynika z raportu Diagnozy Społecznej, 

badania przeprowadzanego co roku przez zespół 
naukowców pod kierownictwem profesora 
Janusza Czapińskiego, słupszczanie zaraz po 
mieszkańcach Gdyni najlepiej oceniają swoje 
miasto jako miejsce do życia.

Aż dwadzieścia pięć procent słupszczan 
w  tym raporcie pozytywnie ocenia miejsce 
swojego zamieszkania. W Gdyni - 41 procent, 
na trzecim miejscu znalazł się... Rzeszów z wyni-
kiem 23 procent. W ubiegłych latach Słupsk nie 
zajmował tak wysokiej lokaty. Skąd zatem ten 
nagły zwrot?

- Pierwsze, o co powinniśmy zapytać przy 
tego typu raportach, to metodologia badań 

– mówi Maciej Maraszkiewicz, socjolog ze 
Słupska. - Przypuszczam, że zabrakło odpo-
wiedniego doboru próby respondentów – mówi 
Maraszkiewicz.

Oznacza to, zdaniem słupskiego socjologa, 
w zasadzie tyle, że do badania nie zostali dobrani 
odpowiedni ludzie. Wydaje się, że ankieterzy 
pominęli całkowicie grupę ludzi młodych, któ-
rzy z miasta uciekają i nie wiążą z nim swojej 
przyszłości, a skupili się na ludziach ustabilizowa-
nych życiowo i zawodowo oraz emerytach. - Te 
wyniki mogą być zaledwie punktem wyjścia, 
przyczynkiem do dalszych badań nad społecz-
nością lokalną – mówi socjolog. 

Niestety nie udało nam się skontaktować 
z  zespołem przygotowującym raport. Nieco 
inne światło na badanie rzuca jednak Tomasz 
Marcinkowski, socjolog z gorzowskiej PWSZ, 
który uważa, że wynik nie musi być nierzetelny. 
Rezultatu uzyskano po zsumowaniu odpowie-
dzi na pytanie, „Czy jesteś bardzo zadowolony 
z miejsca swojego zamieszkania?”, co oznacza, 
że osób, które są tylko zadowolone, nie mają 
zdania, bądź odpowiedziały negatywnie, nie 
uwzględnia się w badaniu.

Na dobry wynik Słupska w  raporcie 
wpłynęły pośrednio niezłe nastroje w  kraju. 
Sam kierownik Diagnozy, profesor Janusz 
Czapiński uważa, że w  Polsce żyje się coraz 
lepiej. W  podobnym tonie wypowiada się 
Anna Bogucka–Skowrońska, radna i adwokat. 

- W końcu zaczęliśmy mieć poczucie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, zewnętrznego i socjalnego 

– mówi.
Czy jednak przekłada się to na dobre 

nastroje w Słupsku, który jest miastem pery-
feryjnym? - Znam wielu ludzi, którzy borykają 
się z trudnościami fi nansowymi, kredytowymi 
i wcale tak dobrze naszego miasta by nie oce-
nili – dowodzi Tomasz Rosiński, były radny, 
także socjolog. Głównymi bolączkami, według 
Rosińskiego, jest brak miejsc pracy i niskie pensje, 
które nie zachęcają do optymizmu

Anna Bogucka–Skowrońska dostrzega 
także inny problem. - Miasto nie potrafi  zatrzy-
mać ludzi młodych. Dobrze, że miasto oceniają 
wysoko emeryci i ludzie w średnim wieku, ale 
co z młodzieżą? - pyta.

Nieco bardziej optymistycznie podchodzi 
do sprawy Krzysztof Sikorski, wiceprezydent 
Słupska. - W ostatnich latach Słupsk wypiękniał, 
środowisko jest czyste, mamy dużą infrastruk-
turę handlową – wylicza. Według prezydenta 
wiele miast ma dużo większy problem z prze-
stępczością, chuligaństwem czy wykroczeniami.  
To co można poprawić w Słupsku to szkolnic-
two. - Kuleje rzeczywiście edukacja, szczególnie 
martwi duża liczba osób z wyższym wykształ-
ceniem, które opuszczają miasto, jednak robimy 
wszystko, by to zmienić – mówi wiceprezydent.

Skąd więc tak wysokie miejsce w Diagnozie?  
- Jestem zdziwiony tą falą optymizmu, szczegól-
nie wśród władz, które zachwycają się wyni-
kiem badania – mówi Przemysław Woś z Radia 
Gdańsk. Jako zadowolonych ze swojego miej-
sca zamieszkania określiło się dwadzieścia pięć 
procent społeczeństwa. Tylko dwadzieścia pięć 
procent. Z niecierpliwością czekam na pozostałe 
siedemdziesiąt pięć. Jeżeli uda się odwrócić te 
proporcje, osobiście z satysfakcją kupię wielki 
tort i szampana władzom miasta, na razie jednak 
nie przesadzajmy z tym optymizmem – dodaje 
z  ironią. Pełne wyniki diagnozy społecznej 
zostaną opublikowane we wrześniu.

Maciej Korsak

W Słupsku żyje się bardzo dobrze
By żyło się lepiej

P i e r ś c i e ń  t o  j e d e n 
z   nie l icznych takich 
obiektów w  Europie . 
L a s e k  P ó ł n o c n y 
i  Południowy to także 
n a p r a w d ę  p i ę k n e 
miejsca.  Powinniśmy 
być także dumni z nas 
samych,  s łupszczan , 

a  szczególnie młodego 
pokolenia. W młodych 
m i e s z k a ń c a c h  m i a -
stach nie ma zaścian-
kowości,  a  większość 
z  dumą przyznaje, że 
pochodzi  właśnie ze 
S łupska .  .  Osta tn ia 
rzecz to z  pewnością 

fakt, że miasto ma bar-
dzo bogate  t radycje 
kulturalne – muzyczne 
i   tea t ra lne .  S łupski 
t e a t r  i   f i l h a r m o n i a 
Sinfonia Balt ica ,  a le 
też cykliczne festiwale, 
to coś z czego możemy 
być dumni.

Ranking miast, których mieszkañcy oceniaj¹ jako 
dobre miejsce do ¿ycia opublikowany w Diagnozie 
Spo³ecznej 2011 zaskoczy³ wielu s³upszczan. Okaza³o 
siê, ¿e nasze miasto wyprzedzi³o wiele innych, du¿ych 
metropolii. Oto pierwsza dwudziestka rankingu
1. Gdynia 41,4 procent
2. S³upsk 25 procent
3. Rzeszów 23,5 procent
4. Wroc³aw 21,5 procent
5. Kraków 20,9 procent
6.Gdañsk 19,7 procent
7.Koszalin 16,4 procent
8.Zielona Góra 16,2 procent
9. Warszawa 15,6 procent
10. Toruñ 15 procent
11. Bia³ystok 14 procent
12. Bydgoszcz 13,9 procent
13. Poznañ 13,8 procent
14. Bielsko-Bia³a 13,4 procent
15. Katowice 10,9 procent
16. Olsztyn 9,7 procent
17. Czêstochowa 8,5 procent
18. Szczecin 7,6 procent
19. Jelenia Góra 6,9 procent
20. Lublin 6,6 procent

*Tyle procent osób odpowiedzia³o na pytanie, czy ¿yje 
im siê dobrze w swoim mieście. Ranking nie zosta³ 
jeszcze ofi cjalnie opublikowany. Ma to nast¹piæ we 
wrześniu. Takie diagnozy s¹ przeprowadzane od 
2005 r., dane s¹ na stronie diagnoza.com.

TU ŻYJE SIĘ DOBRZE

Ranking miast
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R E K L A M A   9 7 9 - 2

R E K L A M A   5 7 5 - 0
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R E K L A M A   1 5 1 2 - 0

R E K L A M A   4 7 4 - 0

R E K L A M A   74 1 - 0

Widowiskowa i uroczysta – 
taka będzie przysięga mary-
narzy, którą można zobaczyć 
w  piątek, 22 lipca, przed 
Kapitanatem Portu w Ustce. 

60 ochotników - maryna-
rzy elewów służby przygoto-
wawczej do Narodowych Sił 
Rezerwowych, złoży ślubowanie 
na sztandar Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w obecno-
ści swoich rodzin, mieszkańców 

Ustki i turystów.
29 czerwca, 60 ochotników 

( w tym 12 kobiet) pochodzących 
ze wszystkich regionów kraju, 
przekroczyło bramę koszar cen-
trum, by odbyć służbę przygo-
towawczą do NSR. Po ukończe-
niu pierwszego etapu szkolenia 
podstawowego, złożą przysięgę 
wojskową. Podczas ceremonii 
rodzice marynarzy  osiągających 
najlepsze wyniki w szkoleniu 
zostaną wyróżnieni listami gra-
tulacyjnymi. Wszyscy wyjadą na 
pierwszą przepustkę. Po uroczy-
stości będzie możliwość obejrze-
nia sprzętu artyleryjskiego, który 
wystawi 9. dywizjon przeciw-
lotniczy Marynarki Wojennej 
z Ustki. Ceremonię uświetni 
Orkiestra Marynarki Wojennej 
ze Świnoujścia.

pah

Przysięga wojskowa w porcie

Honor i ojczyzna

„Weź paragon” - to akcja 
skierowana do klientów 
robiących zakupy w miej-
scowościach turystycznych, 
w tym w Ustce.

 Kontrolerzy skarbowi 
podczas wakacji będą spraw-
dzać prawidłowe ewidencjo-
nowanie sprzedaży na kasach 
fi skalnych w miejscowościach 
turystycznych i przypominać 
o obowiązku wydawania para-
gonów przy każdej transakcji. 
Akcja prowadzona we współ-
pracy m.in. z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 
oraz wojewódzkimi inspek-
toratami inspekcji handlowej 
ma przypominać, że wydanie 
paragonu w sklepie, barze czy 
restauracji ma duże znaczenie 
dla kupującego. Dzięki niemu 
nie tylko łatwiej dochodzić 
swoich praw, np. w przypadku 
reklamacji wadliwego towaru 
czy usługi, ale również porów-
nywać ceny u różnych sprze-
dawców i kontrolować wydatki. 

– Domagając się paragonu two-
rzymy też warunki uczciwej 
konkurencji i eliminujemy 

z rynku szarą strefę. Dzięki 
niemu wiadomo, ile podatku 
zostanie odprowadzone do 
budżetu, a przecież większe 
wpływy oznaczają więcej pie-
niędzy na dofinansowanie 
sfery publicznej, np. policji 
czy służby zdrowia – tłumaczy 
wiceminister fi nansów, gene-
ralny inspektor kontroli skar-
bowej Andrzej Parafi anowicz.

Dowód zakupu musimy 
otrzymać niezależnie od miej-
sca sprzedaży produktu – przy-
pomina UOKiK. Dotyczy to 
zatem nie tylko zakupów na 
bazarze, stoisku z pamiątkami 
czy w internecie. Paragon powi-
nien być wydany również, gdy 
kupujemy bilet autobusowy, do 
kina, na mecz.  W przypadku 
problemów z zakupami czy 
odrzuconą reklamacją możemy 
liczyć na bezpłatną pomoc 
miejskich lub powiatowych 
rzeczników konsumentów. 
Poradę prawną można rów-
nież uzyskać dzwoniąc pod 
darmowy numer infolinii kon-
sumenckiej 800 007 707.

pah

Rozsądne zakupy w Ustce

Nie bądź jeleń, weź paragon

R E K L A M A   3 5 5 - 0

R E K L A M A   4 7 5 - 1
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R E K L A M A   1 3 8 6 - 0

R E K L A M A   1 5 4 8 - 1

Tomasz Ziomek, dotąd 
wydawca lokalnej 
gazety, został szefem 
Agencji Promocji 
Regionalnej „Ziemia 
Słupska”, która zajmie 
się promocją Słupska. 
Kandydata wybrał 
prezydent Słupska, nie 
przeprowadzono kon-
kursu na to stanowisko.

Radę nadzorczą spółki 
prezydent powołał już kilka 
dni po tym, jak na utworze-
nie spółki zgodzili się radni. 
Zdaniem części radnych, tak 
szybkie decyzje pokazują, że 
wszystkie nazwiska były już 
wcześniej ustalone.

W  skład rady nad-
zorczej spółki weszli 
Zbigniew Bąk, ustczanin 
i  prezes Usteckiego Forum 
Turystycznego (organizator 
letniej siatkówki plażowej 
w Ustce), Jerzy Kołakowski, 
były prezes Aukcji Rybnej 
w Ustce i  członek Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 
Ustka, obecnie pracow-
nik Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz Marek Ziętek, 
kierownik działu wspól-
not w  Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Mieszkaniowej 

w  Słupsku. Tego samego 
dnia rada nadzorcza 
wybrała nowego prezesa 
spółki – dziennikarza 
i wydawcę Tomasza Ziomka. 
Wyłoniono go spośród trzech 
osób, które wcześniej wzięły 
udział w  konkursie na pro-
jekt funkcjonowania nowej 
spółki. - Wybraliśmy pana 
Ziomka, bo ma największe 
doświadczenie w  funkcjo-
nowaniu spółek i  przedsię-
biorstw – mówi Zbigniew Bąk. 

- Przekonał nas również swoją 
determinacją i  chęcią pracy. 
Moim zdaniem w  solidny 
sposób zajmie się organizacją 
i  funkcjonowaniem spółki. 
Szczególnie w  pierwszym 
okresie jej funkcjonowania. 
Nie organizowaliśmy otwar-
tego konkursu, bo wcześniej 
uznaliśmy, że będziemy 
wybierali spośród osób, które 
wcześniej złożyły oferty na 
funkcjonowanie spółki. 
Staraliśmy się jak najszyb-
ciej wyłonić prezesa, aby nie 
było problemów z promocją 
Słupska, szczególnie teraz, 
w okresie wakacji.

To, co urzekło członków 
rady nadzorczej, nie przeko-
nało do końca części radnych. 

- Dla mnie cała ta akcja to 

jedna wielka farsa – mówi 
radna Krystyna Danilecka-
Wojewódzka, która przy-
glądała się przesłuchaniom 
kandydatów. - Farsa dlatego, 
że miał być konkurs na 
prezesa, a  było tylko prze-
słuchanie. Ja przez konkurs 
rozumiem otwartą ofertę dla 
wszystkich. A  tutaj dosłow-
nie godzinę po wyborze rady 
nadzorczej rozpoczyna się 
przesłuchanie osób. Nawet 
członkowie rady mówili nam, 
że nie są przygotowania do 
końca na te przesłuchania. 
W odpowiedziach kandyda-
tów nie usłyszeliśmy nic kon-
kretnego. Nie mówiono nic 
o  wizji i  przyszłości spółki. 
Pojawiały się jedynie ogólne 
zapewnienia. Nie wiem jak 
będzie wyglądała przyszłość 
tej spółki.

Krzysztof Kido z klubu 
radnych „Słupska Lewica” 
twierdzi natomiast, że 
wszystko odbyło się zgod-
nie z prawem i  teraz należy 
czekać na działania nowego 
prezesa. - Oceniajmy go po 
działaniach – komentuje Kido.

Sam Ziomek powiedział 
nam, że jego priorytetem 
jest zachęcenie lokalnych 
samorządów do współpracy 

z nową spółką. - Załatwiam 
formalności związane z dzia-
łaniem spółki – mówi Tomasz 
Ziomek. - Będziemy chcieli 
współpracować z lokalnymi 
samorządami. Będziemy 
rozmawiali o możliwościach 
współpracy, szczególnie 
przy organizacji wspólnych 
imprez, wydawaniu infor-
matorów oraz promocję 
regionu.

Samorządowcy z Ustki 
nie otrzymali jeszcze pro-
pozycji współpracy. Ryszard 
Kwiatkowski, wicebur-
mistrz miasta odpowie-

dzialny również za promo-
cję uważa jednak, że trzeba 
współpracować z  każdym, 
kto pomoże w  promocji 
kurortu. - Ofi cjalnej propo-
zycji jeszcze nie mamy, ale 
jak tylko ją otrzymamy, na 
pewno się nad nią zastano-
wimy – mówi Kwiatkowski. 

- Moim zdaniem powin-
niśmy współpracować 
z  każdym, kto może nam 
pomóc w promocji miasta 
i regionu.

Oni będą odpowiedzialni za promocję Słupska

Nowa twarz miasta

7Wydarzenia

Miejska Biblioteka 
Publiczna otrzyma 
o d  M i n i s t e r s t wa 
Edukacji i  Dziedzictwa 
Narodowego ponad trzy-
sta tysięcy złotych dota-
cji na digitalizację zbio-
rów. To sukces, także 
w skali całego kraju.

Wkład własny biblio-
teki to ponad dwieście 
tysięcy złotych, co daje 
w sumie ponad pół miliona 
złotych na nowy sprzęt 
dla placówki! - Bardzo nas 

cieszy ta dotacja, nad pro-
jektem pracowało kilku pra-
cowników i  to w  głównej 
mierze ich zasługa – mówi 
Teresa Gawlik, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. - Nowy sprzęt 
znacznie usprawni działanie 
pracowni digitalizacji.

To nie pierwszy suk-
ces biblioteki w staraniach 
o  fundusze z  ministerstwa, 
jednak pierwszy na tak 
dużą skalę. - O dodatkowe 
pieniądze ubiegaliśmy się 

już kilkakrotnie, a  trzy 
wcześniejsze wnioski prze-
padły, dlatego niezmiernie 
ucieszyła, ale także zdzi-
wiła informacja o  tym, że 
w  końcu się udało i  otrzy-
mamy dotację – mówi 
Teresa Gawlik.

- Za tę dotację planu-
jemy kupić nowe skanery, 
które umożliwią nam digi-
talizowanie dzieł w  for-
macie A1, czy przenośny 
skaner, z którym będziemy 
mogli odwiedzać różne 
muzea i  instytucje i  prze-
prowadzać cyfryzację 
na miejscu – mówi kie-
rownik pracowni digita-
lizacji Sławomir Żabicki.  
Pracownia Digitalizacji 
Zbiorów jest zapleczem 
Bałtyckiej  Bibl ioteki 
Cyfrowej,  z  którą współ-
pracuje dwanaście podmio-
tów – bibliotek, muzeów 
i  archiwów. - Szczególnie 
cenimy sobie współpracę 
z  archiwum państwo-
wym w Koszalinie – mówi 
Sławomir Żabicki. - Mamy 
stamtąd wiele ciekawych 
zbiorów, w tym ksiąg adre-
sowych sprzed wojny.

Czym właściwie jest 
digitalizacja? To wprowa-
dzanie tradycyjnych zbio-
rów – książek, czasopism 
do pamięci komputera za 
pomocą skanowania.

W  słupskiej biblio-
tece tą metodą zdigitali-
zowano już  ponad jede-

naście tysięcy pozycji. 
Pomagają w  tym między 
innymi wolontariusze 
z  słupskiego Centrum 
Wolontariatu. - Nasz naj-
młodszy pomocnik ma 
siedemnaście lat, a najstar-
szy... cóż, powiedzmy, że 
jest aktywnym słuchaczem 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – śmieje się  Żabicki.

Pół miliona na archiwizację zbiorów
Zastrzyk gotówki 
dla biblioteki

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
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Od lewej Tomasz Ziomek, 
Arkadiusz Mięczewski, 
Nikodem Łada, Tomasz 
Laskowski – to oni 
przygotowywali koncepcję 
funkcjonowania spółki. 
Prezesem 
został 
Ziomek.

Zosta³ ju¿ rozwi¹zany Wydzia³ Promocji i Integracji Europejskiej. Do spó³ki 
z wydzia³u przejdzie tylko jedna osoba - Arkadiusz Miêczewski. Wa¿¹ siê 
losy pracowników Centrum Informacji Turystycznej, która zosta³a ju¿ formal-
nie rozwi¹zana. Prezes nowej spó³ki w przysz³ym tygodniu spotka siê z nimi 
i ustali ewentualne formy zatrudnienia. Ze wzglêdu na czas powo³ania spó³ki 
w po³owie roku bud¿etowego, sposób fi nansowania bêdzie podzielony na 
dwa etapy. Pierwszy, przypadaj¹cy na okres od lipca do grudnia 2011 r. – ze 
środkami pochodz¹cymi z bud¿etu miasta w ramach przejêcia obowi¹zków 
Biura Promocji oraz likwidacji CIT, a tak¿e potencjalnych reklamodawców 
oraz z umowy  zawartej pomiêdzy spó³k¹ a miastem. Kolejny etap bêdzie 
przygotowywany na rok 2012, z uwzglêdnieniem innych  samorz¹dów.

NOWA SPÓŁKA

Hubert Bierndgarski
h.bierndgarski@agmedia.com.pl

  Najstarszy zeskanowany 
dokument pochodzi z roku 1579 
i jest nim Biblia w obrazkach ze 
zbiorów muzeum w Dar³owie.

  Najczêściej czytanymi 
dokumentami s¹ ksiêgi adresowe, 
szczególnie przedwojenne

  Pracownicy biblioteki 
odnotowali wizyty z takich krajów 
jak USA, Niemcy, Anglia – Oxford 
czy Indonezja

  W trakcie pisania tego tekstu 
stronê biblioteki odwiedza³o 70 
osób

  Najchêtniej czytan¹ pozycj¹ 
w bibliotece cyfrowej, od kilku 
miesiêcy jest Kurier S³upski numer 
14/2010.

WARTO 
ZAJRZEĆ

Słupska biblioteka jest w czołówce 
placówek digitalizacyjnych w Polsce.

Historia 
i wspó³czesnośæ

Promocja i informacja
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Jedni planują rozebrać 
tory i sprzedać je na 
złom, a na nasypie 
urządzić ścieżkę rowe-
rową. Drudzy uważają, 
że mogą tędy kurso-
wać drezyny z tury-
stami, a w przyszłości 
również szynobusy. 
Nieczynna od 1999 
roku linia kolejowa 
z Korzybia do Bytowa 
budzi w regionie duże 
emocje.

Zapomniane tory stały 
się znane na całym Pomorzu 
od czasu, jak samorządowcy 
z Borzytuchomia postanowili 
rozebrać szyny i  zbudować 
ścieżkę rowerową. Zwrócili 
się nawet o  przejęcie linii, 
przeciw temu pomysłowi 
zaprotestowali drezyniarze 
z Bytowa. Teraz  zaintereso-
wanie reaktywacją linii rusza 
od strony Korzybia.

Ostatni pociąg osobowy 
przejechał tędy 23 maja 1993 

roku. Wkrótce także prze-
stały tu kursować pociągi 
towarowe. Po pierwsze ze 
względu na fatalny stan 
torów między Zieliniem 
a  Bytowem, a  po drugie 
leśnicy-  tutaj główny klient 
PKP - zrezygnowali z usług 
składnicy drewna w Zieliniu. 
Po zawieszeniu ruchu do 
szyn szybko dobrali się zło-
dzieje. Istną burzę wywołało 
wiosenne wystąpienie samo-
rządowców z Borzytuchomia 

i  Trzebielina – 
gmin leżących 
na trasie Bytów 

–  K o r z y b i e . 
Zwrócili się oni 
do Polskich Linii 
K o l e j o w y c h 
o  przejęcie toro-
wiska. Chcieli 
rozebrać szyny, 
sprzedać  na 
złom a  na nasy-
pie urządzić 
ścieżkę rowe-
rową. Wywołało 
to niezadowole-
nie Mieczysława 
Struka,  mar-
szałka  woje-
wództwa, który 
w i e l o k r o t n i e 
podkreślał, że jest 

zainteresowany rozwojem 
kolei w  Pomorskiem, a  nie 
jej zwijaniem. - Rozbiera 
się łatwo, a  odtworzyć 
potem jest trudno – wyja-
śnia Eugeniusz Manikowski, 
zastępca dyrektora departa-
mentu infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego. - Tym 
bardziej, że fakt, że obecnie 
linia nie funkcjonuje wcale 
nie oznacza, że nie warto jej 
uruchomić w przyszłości.

Nieco więcej szczęścia 
miał odcinek Bytów – Lipusz, 

bo nim zainteresowała się 
prywatna spółka kolejowa. 
Kilka dużych bytowskich 
firm miało bowiem za złe 
PKP, że nie jest w  stanie 
realizować dostaw ładunków 
koleją. Poprosili o  pomoc 
fachowców. - Namówiliśmy 
bytowskich samorządowców 
do przejęcia od PKP odcinka 
z Lipusza do Korzybia – mówi 
Patryk Skopiec z  Instytutu 
Rozwoju i Promocji Kolei.  - 
W drodze przetargu wybrali 
fi rmę, która  w ciągu dwóch 
miesięcy wyremontowała 
tory i  prowadzi tam ruch 
pociągów, na razie towa-
rowych. Naturalną rzeczą 
wydaje się teraz udrożnie-
nie tej linii aż do Korzybia. 
To połączy ją z  linią Słupsk 

– Szczecinek tworząc nowy 
skrót.

Dlatego IRiPK wspólnie 
z  bytowskim samorządem, 
który również jest zainte-
resowany rozwojem trans-
portu koleją, zwrócą się 
do zarządu województwa 
pomorskiego o przejęcie tej 
linii od PKP. - Na razie IRiPK 
proponuje zachowanie linii 
dla ruchu turystycznego. Po 
malowniczo położonej trasie 
mogłyby kursować ręczne 
drezyny lub lekkie pociągi 

turystyczne. Jeśli okaże się, 
że linia Bytów – Korzybie 
jest potrzebna innym prze-
woźnikom: jako tani skrót 
dla transportów towaro-
wych z  południa kraju 
w stronę Słupska i Szczecina, 
awaryjny objazd odcinka 
Słupsk – Gdynia lub dla roz-
wijającej się Trójmiejskiej 
Kolei Metropolitarnej (która 
na obecnym etapie ma kur-
sować również do Bytowa) 

– opłacalny okaże się również 
szacowany na ok. 40 mln zł 
poważniejszy remont tego 
torowiska, umożliwiający 
kursowanie normalnych 
pociągów z prędkością nawet 
60 km/h.  - Należy poznać 
wszystkie  argumenty za 
i  przeciw w  sprawie przy-
szłości tej linii – wyjaśnia 
Magdalena Gryko, bur-
mistrz Kępic, gminy na tere-
nie której przebiega blisko 
15 -km odcinek linii i  leży 
stacja Korzybie. - Chcemy 
też uzgodnić stanowiska 
stron w tej sprawie. Dlatego 
wysłaliśmy zaproszenia do 
samorządów i  podmiotów. 
Spotkanie zaplanowaliśmy 
na sierpień.

Kolej turystyczna, a może nawet metropolitarna na trasie Bytów - Korzybie?

Jest szansa, że wrócą tu pociągi

R E K L A M A   2 3 4 P K 3 A

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Te malowniczo wijące 
się przez Kaszuby tory 
łączyły kiedyś Lipusz 
i Bytów z Korzybiem 
i Słupskiem. Czy wrócą 
na nie pociągi?
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Niż demograficzny 
dotarł na uczelnie. 
Szkoły wyższe prześci-
gają się w przyciąganiu 
studentów atrakcyjną 
ofertą. W tym roku nową 
ofertę przygotowały 
Akademia Pomorska 
i  Wyższa Hanzeatycka 
Szkoła Zarządzania.

Dzień, w  którym 
ogłoszono wyniki matur 
był też dniem, w którym 
rozpoczął się wyścig na 
uczelnie. Jednak choć 
kiedyś to studenci bili się 
o  miejsce na uczelniach, 
teraz to szkoły wyższe 
muszą zawalczyć o żaków. 
Od kilku lat Akademia 
Pomorska poszerza listę 
kierunków. W  ubiegłym 
dostała akredytację m.in. 
na politologię czy kul-
turoznawstwo. W  tym 
nowymi kierunkami są 
ochrona środowiska, praca 
socjalna, socjologia i zdro-
wie publiczne. - Wszystkie 
na razie dostępne są tylko 
jako studia pierwszego 
stopnia, po których uzy-
skać można licencjat – 
mówi Katarzyna Praszczak 
z AP. 

Od dwóch lat działa 
w  Słupsku także Wyższa 
S z k o ł a  G o s p o d a r k i 

z  Bydgoszczy, która pro-
wadzi nabór na studia 
licencjackie na kierunku 
turystyka i rekreacja.

W   n i e c o  i n n ą 
stronę poszła Wyższa 
Hanzeatycka Szkoła 
Zarządzania, która od kilku 
lat stara się o przekształce-
nie w placówkę publiczną. 

- Wraz z  Uniwersytetem 
Szczecińskim stworzyli-
śmy możliwość studio-
wania na kierunkach 
turystyka i  rekreacja 
oraz zarządzanie, w  sys-
temie dziennym – mówi 
Władysław Pędziwiatr, 
kanclerz uczelni. - Oba 
kierunki są bezpłatne.

Siatka zajęć na bez-
płatnych kierunkach 
będzie nieco inna od 
niestacjonarnych, a  zaję-
cia będą prowadzili 
także zaproszeni wykła-
dowcy z  Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Innym rozwiązaniem, 
mającym przyciągnąć 
studenta, są tak zwane 
kierunki zamawiane. To 
program realizowany przy 
wsparciu Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego 
i  polega na przyznawa-
niu stypendiów żakom, 
którzy zdecydują się stu-

diować kierunki istotne 
dla gospodarki. - W  tym 
roku na AP dostępne są 
dwa kierunki zamawiane 

– fi zyka i fi zyka techniczna, 
po której otrzymuje się 
tytuł inżyniera – mówi 
Katarzyna Praszczak. 
Nawet połowa  studentów 
z  najlepszymi wynikami 
może liczyć na miesięczne 
stypendium w wysokości 
do tysiąca złotych. 

D r u g ą  u c z e l n i ą 
w  Słupsku oferującą 
studia na kierunkach 
z a m a w i a n y c h  j e s t 
S p o ł e c z n a  Wy ż s z a 
Szkoła Przedsiębiorczości  
i  Zarządzania. - Ci z  naj-
wyższymi średnimi otrzy-
mają ministerialne sty-
pendia, a  najlepsi mogą 
liczyć nawet na spędze-
nie części studiów na 
uczelniach zagranicznych 

– mówi Zbigniew Meger, 
dziekan uczelni. Dzięki 
subwencjom z  minister-
stwa SWSPiZ będzie także 
przygotowywać wyjazdy 
i  staże w  przedsiębior-
stwach oferujących zatrud-
nienie absolwentom infor-
matyki.

Uczelnie walczą o studenta nowymi kierunkami
Haczyk na żaka

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
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dodatek budowlano-mieszkaniowy

ma nie tylko izolować od nieproszonych 
gości, ale też zdobić naszą posesję

Ogrodzenie dla naszego domu

str.
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Zanim na dobre zabie-
rzemy się za prace w ogro-
dzie, warto zaplanować 
działania. Przy projektowa-
niu trawnika musimy mieć 
wzgląd na kilka aspektów. 
Pierwsze, co musimy spraw-
dzić, to nachylenie terenu. 
Oczywiście, najłatwiej 
pielęgnować te trawniki, 
które porastają obszar jak 
najbardziej płaski lub o nie-
wielkim nachyleniu. Jeżeli 
więc nasz ogród znajduje 
się na terenie o większej 
pochyłości, możemy roz-
ważyć jego przemodelo-
wanie. Kolejnym istotnym 
elementem jest zbadanie 
nasłonecznienia i poziomu 
wilgotności gleby. Od tego 
zależy bowiem gatunek 
trawy, który powinniśmy 
dobrać do naszego ogrodu. 
Dla wyboru gatunku trawy 
ważna jest także informacja 
o przeznaczeniu trawnika 
i sposób jego nawadniania.

Przygotowanie 
podłoża

- Właściwie w tym 
tkwi większa część tajem-
nicy dobrego i ładnego 
trawnika. Musimy pozbyć 
się chwastów, zanim 
zaczniemy wyrównywać 

teren. W niewielkim ogro-
dzie lub jeśli nie chcemy 
stosować w naszym oto-
czeniu silnie działających 
preparatów chemicznych, 
robimy to mechanicznie, 
przekopując glebę widłami 
i wydobywając wszelkie 
rośliny, ich kłącza, rozłogi i 
korzenie – mówi Sławomir 
Nowakowski, ogrodnik 
z Dębnicy Kaszubskiej. 
Przygotowując podłoże 
pod trawnik musimy nasta-
wić się na żmudną pracę. 
Aby uzyskać odpowied-
nie warunki dla wzrostu 
murawy, możemy oczyścić 
i wzbogacić glebę torfem 
odkwaszonym, lub ziemią 
kompostową. 

Wysiew
Najlepszym okresem 

na wysiew trawy to wio-
sna i jesień. - Jednak jeżeli 
zamarzył nam się trawnik w 
środku lata, nie ma wielkich 
przeciwwskazań – mówi 
Piotr Jaworski z Centrum 
Ogrodniczego „Storczyk” z 
Ustki. - Oczywiście, będzie 
to wymagało od nas wię-
cej pracy i uwagi. Nasiona 
będą bowiem wschodzić w 
warunkach ulew i upałów, 
więc zostaną narażone na 
zniszczenie jeszcze przed 

kiełkowaniem. 
Musimy też określić 

warunki i przeznaczenie 
terenu, na którym chcemy 
wysiać murawę. Od tego 
zależeć będzie, jaki gatu-
nek trawy wybierzemy. - Do 
wyboru mamy mieszanki 
do miejsc zacienionych, 
takie, których używamy 
w klombach i gazonach, 
typowo sportowe czy 
rekreacyjne, wybór jest 
naprawdę ogromny – mówi 
Jaworski. 

Pielęgnacja
- Lipiec to czas szcze-

gólnej dbałości o nasz 
trawnik – mówi Barbara 
Koterska z Gospodarstwa 
Ogrodniczego Koterscy ze 
Słupska. - Właśnie teraz 
powinniśmy ze szczególną 
uwagą odchwaszczać, przy-
cinać i pielęgnować – mówi 
Koterska. Choć opieka nad 
trawnikiem wydaje się 
pozornie banalna, także i 
tu potrzeba jest odrobina 
doświadczenia. Producenci 
oferują bowiem szeroką 
gamę specyfi ków wspoma-
gających wzrost trawy. Do 
zasięgania porad w skle-
pach ogrodniczych i prasie 
specjalistycznej zachęca 
Piotr Jaworski. - W ofercie 
naszego sklepu od tego 
roku pojawiła się na przy-
kład nowość, czteroskład-
nikowy nawóz do murawy 

– mówi Piotr Jaworski ze 
„Storczyka” - Po pierw-
sze stosujemy go już przy 
wysiewie. Po drugie, jego 
działanie jest przedłużone 
także na okres wzrostu mło-
dych pędów. Po trzecie nie 
zakwasza gleby, i w końcu 
po czwarte, niszczy chwa-
sty. Rekreacyjni ogrodnicy 
nie są na bieżąco ze zmia-
nami technologicznymi 
w ogrodnictwie, dlatego 
warto czasem poradzić 
się doświadczonej osoby – 
mówi Jaworski.

Zadbaj o swoją murawę – lato to dobry czas

Zielono przed domem
Zakładanie i pielęgnacja trawnika to temat rzeka. 
Niedoświadczonym ogrodnikom wydaje się, że 
sianie i pielęgnacja trawy to najłatwiejsza rzecz 
pod słońcem. Tymczasem, aby cieszyć się naprawdę 
pięknym i zdrowym trawnikiem, potrzebna jest 
wiedza i praktyka.

Piękny trawnik to marzenie właścicieli Piękny trawnik to marzenie właścicieli 
domków jednorodzinnych czy działek. Jego domków jednorodzinnych czy działek. Jego 

pielęgnacja nie jest jednak prosta.pielęgnacja nie jest jednak prosta.
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Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
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Ogrodzenie nie tylko 
wytycza obszar 
naszej działki i sta-
nowi barierę dla nie-
proszonych gości. To 
także ozdoba, która 
może nadać charak-
teru posesji. 

Zanim zdecydujemy 
się na ogrodzenie domu 
czy działki – powinni-
śmy zastanowić się, 
czego od niego ocze-
kujemy. Która funkcja – 
ochronna, gwarantująca 
intymność czy może 
bezpieczeństwo jest 
najważniejsza? Dopiero 
potem zastanawiajmy 
się, z  jakiego materiału 
ma być wykonany płot 
oraz jak ma wyglądać. 

Cena gra rolę
O  wyborze mate-

riału zazwyczaj decy-
duje cena. Jeśli nie 
zamierzamy wydać 
dużych pieniędzy, to 
możemy użyć taniej 
siatki stalowej. Gdy 
dysponujemy większą 
gotówką, mamy do 
wyboru drewno, two-
rzywa sztuczne, wyroby 
z  metalu albo ogrodze-
nia w  formie krzewów 
czy iglaków. - Klienci 
najpierw pytają o cenę, 
potem o  rodzaj mate-
riału i  styl, w  jakim 
ogrodzenie ma być 
wykonane. Wraz z mon-
tażem cena za ogrodze-
nie może wahać się od 
150 nawet do 300 zł za 
przęsło ogrodzeniowe 

- informuje Walenty 
Radziuk z  fi rmy Radex. 

- Dominuje czarna stal.
Ogrodzenie drew-

niane może mieć formę 
także płotu sztacheto-
wego, o różnej wysoko-
ści. Bardzo popularne 
stają się tak zwane płoty 
myśliwskie. Zamiast 
dość drogich płotów 
drewnianych, możemy 
pokusić się o zamienniki 
w postaci ogrodzeń dru-
cianych bądź plastiko-
wych. Siatki wykonane 
z drutu ocynkowanego 
mogą być pokryte winy-
lem, także w  różnych 
kolorach. Niskie plasti-
kowe i  druciane siatki 
są chętnie wykorzysty-
wane np. do ochrony 
młodych drzewek przed 
psami. Niskim ogrodze-
niem można odgrodzić 
warzywnik od ogrodu 
ozdobnego. 

Siatki plastikowe 
z  reguły mocowane są 
na specjalnych metalo-
wych słupkach. Sprzyja 
to ich stabilizacji, niższe 
siatki plastikowe zazwy-
czaj montuje się bezpo-
średnio do podłoża.

Ogrodzenie – dla    

ABC ogrodzenia
S³upy ogrodzeniowe powinny byæ zabetonowane na g³êbokości co najmniej  40 cm. Przystêpuj¹c do monta¿u 
zaczynamy od odpowiedniego ustawienia bramy lub furtki. Nastêpnie montujemy zamek lub klamkê. Bramy 
i furtki nie mog¹ otwieraæ siê na zewn¹trz ani mieæ progów. Minimalne szerokości (w świetle) wynosz¹: dla 
furtki 0,9 m, dla bramy 2,40 m. Na wysokości mniejszej ni¿ 1,80 m zabronione jest umieszczanie na ogrodze-
niach ostro zakoñczonych elementów, drutu kolczastego, t³uczonego szk³a oraz innych podobnych i materia³ów.

PRAKTYCZNE RADY

Mój dom, moja twierdzaMój dom, moja twierdza
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  bezpieczeństwa i ozdoby
Zielona bariera 
jako płot
Atrakcyjnym ogrodze-

niem jest też żywopłot. 
Według wyliczeń eks-
pertów, koszt posadzenia 
żywopłotu w  stosunku 
do kosztów budowy ogro-
dzenia z  siatką jest niż-
szy nawet o  66 procent. 
Żywopłoty wymagają jed-
nak pielęgnacji, szczegól-
nie w  pierwszym okresie 
wegetacji. 

Do stworzenia tzw. zie-
lonego ogrodzenia mogą 
nam posłużyć także popu-
larne i  stosunkowo tanie 
tuje. Całoroczne „zielone” 
ogrodzenie zapewni nam 
również rząd bukszpanu. 
Niestety, aby cieszyć się 
widokiem zielonego par-
kanu, trzeba  mieć odpo-
wiednią wiedzę z zakresu 
pielęgnacji i ochrony tych 
roślin. 

- Słabsze ale tańsze, 

często taką dewizą kie-
rują się klienci – mówi 
z  kolei Piotr Paczkowski 
z fi rmy Bracia Paczkowscy 
s.c  w  Słupsku. - Trafi ają 
się oczywiście tacy klienci, 
których stać na zakup 
bramy o najwyższej jako-
ści. Większość osób decy-
duje się jednak na pro-
dukty średniej klasy. 

Okres gwarancyjny 
na produkt, z  którego 
wytwarzane może być 
ogrodzenie wynosić może 
nawet 25 lat. Wszystko 
zależy jednak od konser-
wacji. Niekonserwowane 
elementy drewniane 
powinny przetrwać co naj-
mniej 10 lat.  Konserwacja 
może znacznie przedłużyć 
ich żywot I wygląd. Bejca, 
drewnochron, altaxin, 
lakiery do drewna to ide-
alne impregnaty ochronne.

Łukasz Kotusiewicz
l.kotusiewicz@agmedia.com.pl

R E K L A M A   1 9 6 - 1

R E K L A M A   8 5 - 1

R E K L A M A   2 6 8 - 1

R E K L A M A   1 6 2 6 - 0

R E K L A M A   1 5 3 3 - 0

R E K L A M A   1 6 3 1 - 1

Niesprawne kontakty mogą 
być przyczyną pożaru. 
Dlatego warto dbać o ich 
dobry stan techniczny. 

Najpierw czujemy swąd 
palonego plastiku, potem może 
pojawić się dym. Dobrze, kiedy 
w tym momencie zadziałają 
domowe bezpieczniki, odłą-
czając uszkodzony obwód. 
Najczęściej winowajcą jest 
uszkodzone gniazdo elek-
tryczne lub przedłużacz, do któ-
rego nieopatrznie podłączyliśmy 
zbyt dużo odbiorników prądu i 
nastąpiło przeciążenie instalacji. 
W takiej sytuacji, jeśli bezpiecz-
nik nie odłączył dopływu prądu, 
jak najszybciej powinniśmy to 
zrobić sami, wyłączając ręcznie 
bezpieczniki w domowej roz-
dzielnicy prądu. Jeśli tego nie 
zrobimy, w miejscu uszkodzenia 
może zapalić się łuk elektryczny 

– a od tego do pożaru mieszkania 
już bardzo blisko! Taka uwaga 
dotyczy również wyłączników 
obwodów oświetleniowych, 
szczególnie tych obciążonych 
zbyt wieloma żarówkami. 
Iskrzące, wadliwe lub zużyte  
wyłączniki nie tylko powodują 
zakłócenia w telewizji, ale ogra-
niczają żywotność żarówek. 

 - Bardzo często ludzie uwa-
żają, że instalacja elektryczna w 
domu to rzecz wieczna, której 
nie trzeba konserwować, skoro 

działa, to działa – podkreśla 
Paweł Zaborski, kierownik 
sprzedaży w słupskiej hur-
towni „Elektryk”. - Tymczasem 
w trakcie eksploatacji elementy 
ulegają zużyciu, ich żywot-
ność jest ograniczona. Warto 
zawczasu wymienić niepewne 
lub wadliwe elementy insta-
lacji. Podobnie jest z nowymi 
elementami i ochroną przeciw-
porażeniową: wyłącznikami róż-
nicowo-prądowymi i ochronni-
kami przeciwprzepięciowymi. 
Choć to elementy, które chronią 
nasze bezpieczeństwo, to wielu 
ludzi niechętnie je stosuje uwa-
żając, że zaoszczędzi kilkaset 
złotych. Na bezpieczeństwie 
oszczędzać nie warto, a do tego 
coraz częściej takiej ochrony 
instalacji wymagają fi rmy ubez-
pieczeniowe przy ubezpieczaniu 
domu lub mieszkania.

By uniknąć niebezpiecz-
nych sytuacji, powinniśmy 
zadbać o właściwe obciążenie 
domowej instalacji, a głów-
nie gniazd elektrycznych. 
Zwyczajowo do dużych obcią-
żeń dostosowane są gniazda w 
kuchni i łazience, a w domkach 

– również w pralni, piwnicy, 
kotłowni i garażu. Najczęściej 
są one połączone z siecią grub-
szymi przewodami i mają 
solidną konstrukcję. Do nich 
bez obawy możemy podłączyć 

elektryczny czajnik, kuchenkę, 
piekarnik, elektryczny pie-
cyk czy pralkę automatyczną 

– sprzęty, których moc elek-
tryczna przekracza 1 kW, czyli 
tysiąc Watów, jednak nie wię-
cej niż 5 kW. Jeśli łączna moc 
pobierana z takiego gniazdka 
musi być wyższa – najlepiej 
zlecić elektrykowi zamonto-
wanie mocniejszego obwodu: 
bezpiecznika w rozdzielnicy, 
przewodu o większym prze-
kroju i mocniejszego gniazda, 
z którego można czerpać prąd 
o natężeniu 25 A. Pamiętajmy 
również, że w pozostałych 
pomieszczeniach domu mon-
towane są zwykle gniazdka o 
dopuszczalnym obciążeniu 
prądem do 10 A. Łączna moc 
podłączonych do każdego z 

nich odbiorników nie powinna 
przekraczać 3,2 kW. Pamiętajmy, 
że przeciążenie gniazdek elek-
trycznych to nie tylko niebez-
pieczeństwo zapalenia instalacji. 
To również straty prądu. Część 
drogiej energii, zamiast zostać 
zużyta przez nasze urządzenia 
domowe – bezużytecznie pod-
grzeje przewody i złącza. Na 
domiar złego zasilane niższym 
niż znamionowe napięciem 
urządzenia szybciej się zuży-
wają i łatwiej ulegają awariom. 
Ponieważ złącza w gniazdkach 
zużywają się z upływem czasu, 
a ponadto luzują się złącza w 
instalacji, warto okresowo zlecić 
fachowcowi pomiary domowej 
sieci elektrycznej i jej ewentu-
alną konserwację. O ile w pry-
watnych mieszkaniach i dom-

kach takie okresowe pomiary to 
tylko dobra wola właściciela, to 
już w pozostałych budynkach, 
jest to wymóg nakazany przepi-
sami Prawa Budowlanego.

Jak często zatem należy 
wymieniać osprzęt elektryczny 
w domu? - Zwykle robimy to 
w trakcie remontów, kiedy na 
przykład zmieniamy kolor ścian 
i stary osprzęt nie pasuje do 
nich kolorystycznie – wyjaśnia 
Bogusław Gdula z hurtowni 

„Sepix” w Słupsku. - Tymczasem 
warto pamiętać, że osprzęt elek-
tryczny, już ten ze średniej półki, 
powinien utrzymać dobre para-
metry eksploatacyjne przez co 
najmniej dziesięć lat.

Bezpieczne gniazdka – sprawdź ich stan techniczny 
Z prądem warto mieć dobry kontakt

Przepalone gniazdko może stać się przyczyną pożaru.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Wprawdzie najlep-
szą porą na wszelkie cie-
płownicze inwestycje 
w domu jest późna wio-
sna, bo teraz latem wielu 
fachowców po prostu 
urlopuje – zawsze lepiej 
o  ogrzewaniu pomyśleć 
zanim nastaną jesienne 
chłody. Wtedy zwykle 
wydłużają się terminy 
i  kolejki u  fachowców, 
których klientom przy-
pomina się że zima 
już za pasem. Dlatego 
o  ogrzewaniu pomyśleć 
najlepiej już teraz. Tym 
bardziej, jeśli dyspo-
nujemy nowoczesnym 
piecem CO. Niezależnie 
od rodzaju paliwa, warto 
wezwać serwisanta, 

który sprawdzi i oczyści 
urządzenie. Coraz czę-
ściej źródłem ciepła są 
indywidualne kotły na 
paliwa stałe, płynne lub 
gazowe. Konserwacja 
i  przygotowanie do 
sezonu każdego z  nich 
zasadniczo się nie różni. 

- W każdym piecu należy 
sprawdzić wszystkie 
części  mechaniczne, 
a  więc wentylator pod 
kątem zatarć i  zabru-
dzeń, pompę obiegową, 
szczelność zaworów 
odcinających, ewentu-
alne zatarcia mieszaczy, 
a  także elementy zabez-
pieczające, takie jak 
zawory bezpieczeństwa, 
czujniki wypływu spalin, 

drożność fi ltrów siatko-
wych, naczynia prze-
ponowe oraz elementy 
doprowadzające paliwo 
do komory spalania – 
wylicza Krzysztof Ferster, 
autoryzowany serwisant 
kotłów „Kostrzewa”. - To 
czynności dość skompli-
kowane, dlatego, nawet 
w  okresie pogwarancyj-
nym, warto powierzyć je 
fachowcowi.

Paleniska kotłów 
na paliwo stałe należy 
gruntownie oczyścić 
z  nagaru, a  w  elektrycz-
nych sprawdzić grzałki 
i  sterowniki. Przyda się 
również wizyta komi-
niarza, oczywiście jeżeli 
nie czyścił przewodów 

spalinowych wiosną, 
tuż po zakończeniu 
sezonu grzewczego. 

Czynnością, którą na 
pewno możemy wyko-
nać sami jest usunię-
cie kurzu z  grzejników 
w mieszkaniu. Kiedy już 
będą potrzebne – odda-
dzą więcej ciepła. Lato to 
również dobra pora na 
inwestycję, na przykład 
w nowy piec lub zmianę 
palnika czy choćby insta-
lację paneli słonecznych, 
zwanych z  niemiecka 
solarami. Warto pamię-
tać, że współczesne 
solary, nawet w naszym 
klimacie, grzeją wodę 
nawet wtedy, gdy słońce 
przesłaniają chmury, dla-
tego ich stosowanie jest 
coraz bardziej popularne. 

- Najchętniej instalują je 
inwestorzy wznoszący 
nowe domy, właściciele 
istniejących, którzy 

chcą zmodernizować 
swe instalacje panelami 
solarnymi poszukują 
możliwości dotacji – 
wyjaśnia Arkadiusz 
Tyciński z  firmy Eko 
Tech. - Bardzo dużym 
z a i n t e r e s o w a n i e m 
panele solarne cieszą 
się w pasie nadmorskim. 
Instalują je zwłaszcza 
właściciele pensjonatów 
do podgrzewania ciepłej 
wody i zasilania basenów.

Co bardziej zapobie-
gliwi właściciele insta-
lacji grzewczych starają 
się również racjonalizo-
wać koszty ogrzewania. 
Ponieważ nie ma pieców 

„na wszystko”, warto 
zastosować piec o  kon-
strukcji umożliwiającej 
wymianę palnika: gazo-
wego, olejowego lub na 

pellety albo ekogroszek, 
ewentualnie jeśli mamy 
taką możliwość - obok 
istniejącego pieca usta-
wić drugi. Dzięki tamu 
łatwo dobierzemy naj-
tańsze w danym sezonie 
paliwo, zmniejszając tym 
samym koszty ogrzewa-
nia. Jednak ma to sens 
pod warunkiem, że insta-
lacja grzewcza jest zupeł-
nie nowa. Taka z lekkimi 
grzejnikami, oraz prze-
wodami o  małej pojem-
ności cieplnej zładu, czyli 
ilości cieczy w instalacji. 
Nowoczesny kocioł kon-
densacyjny z zamkniętą 
komora spalania daje od 
10 do 15 proc. oszczęd-
ności w  kosztach ogrze-
wania.  - Natomiast jeśli 
jest to instalacja starego 
typu, żeliwnymi grzejni-
kami i rurami stalowymi 
o  dużych przekrojach 
wymiana samego kotła 
nic nam nie da – podkre-
śla Piotr Zalewski z fi rmy 
Metal Pipe. - Najlepszym 
rozwiązaniem jest kapi-
talny remont instalacji. 
Tu jednak nie ma gotowej 
recepty. Należy usiąść  
z  fachowcem i  skalkulo-
wać, w jak długim czasie 
zwróci nam się taka rady-
kalna modernizacja. Na 
pewno opłaci się,wtedy, 
kiedy zaoszczędzone na 
ogrzewaniu kwoty będą 
niższe od rat kredytu 
zaciągniętego na moder-
nizację.

Za oknami lato – warto ciepło pomyśleć o zimie

Zadbaj o bezpieczne ogrzewanie

R E K L A M A   1 6 2 8 - 0R E K L A M A   6 4 3 - 1

Mimo że mamy pełnię lata, Mimo że mamy pełnię lata, 
warto już teraz pomyśleć o warto już teraz pomyśleć o 

sprawdzeniu instalacji grzewczej.sprawdzeniu instalacji grzewczej.

Letnia pora to dobry czas na remonty i moderni-
zacje domowych urządzeń grzewczych. Niektóre 
czynności możemy wykonać sami, te bardziej 
skomplikowane, zwłaszcza przy kotłach gazo-
wych, elektrycznych warto powierzyć uprawnio-
nym fachowcom. Nie zapomnijmy także, jeszcze 
przed rozpoczęciem jesiennego sezonu grzewczego 

- o zaproszeniu kominiarza.
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„Papierowe wnętrza”, 
odłażące boki i  trudności 
w  usuwaniu zabrudzeń 
spowodowały, że klienci 
rezygnowali z  tapet na 
rzecz farb. Dziś jednak, 
kiedy za projektowanie 
nowych wzorów biorą się 
takie postaci, jak Ulf Moritz, 
obserwujemy powrót mody 
na tapetowanie.

Do wyboru 
do koloru

Dziś wybierając tapetę 
mamy do wyboru wiele 
odmian i typów dostosowa-
nych do różnych pomiesz-
czeń. Wciąż popularne są te 
wykonane z  papieru, dru-
kowane lub tłoczone. Dla 
bardziej wymagających 
stworzono tapety winy-
lowe i winylowe na fi zelinie 

– odporne na zarysowania, 
wodę i  ogień. Modele na 
fi zelinie posiadają również 
efekt wyciszający pomiesz-
czenia, lekko ocieplający, 

a  co najważniejsze, lepiej 
niż papierowe ukrywają 
wszystkie nierówności 
ścian. – Wiele tapet winylo-
wych, mimo że są dosyć dro-
gie, rekompensuje koszty 
trwałością i  odpornością 
na zabrudzenia – mówi 
Dorota Zach, kierownik 
sklepu Miden w Słupsku. – 
Tapety na fi zelinie można 
łatwo odkleić od ściany, gdy 
na przykład wymieniamy 
okna, a potem przykleić je 
z  powrotem i  nie będzie 
widać różnicy. To wielka 
zaleta, w  porównaniu do 
zwykłych, papierowych, 
które bardzo trudno usunąć.

Od czego 
zacząć

Specjaliści z hurtowni 
„Remont” w  Słupsku, zaj-
mującej się m.in. sprze-
dażą tapet radzą dobrze 
przygotować się do tape-
towa o technikę tapetowa-
nia. – Przede wszystkim 

musimy mierzyć siły na 
zamiary – mówi pracow-
nik „Remontu”. – Tapety 
na fi zelinie kładzie się bar-
dzo łatwo, bo klej nanosi 
się bezpośrednio na ścianę 
i  z  tym poradzi sobie pra-
wie każdy. Kiedy jednak 
musimy naklejać modele 
papierowe lub inne, wtedy 
warto wezwać fi rmę, która 
zajmuje się tym zawodowo. 
Unikniemy dzięki temu 
usterek, a  nasza tapeta 
będzie prezentowała się 
tak pięknie jak w  katalo-
gach – dodaje.

Jeżeli jednak chcemy 
samodzielnie zabrać się 
do tapetowania, musimy 
zadbać o  kilka spraw. 
Zanim rozpoczniemy 
musimy dokładnie wymie-
rzyć powierzchnię, by 
zaopatrzyć się w potrzebne 
materiały. Warto również 
kupić o  jedną lub dwie 
rolki więcej, by w  razie 
potrzeby dokleić odpo-
wiedni odcinek od ręki, 
nie martwiąc się czy pro-

ducent nie wycofał wzoru 
tapety, którego użyliśmy. 
Przed przystąpieniem do 
pracy, należy odpowied-
nio przygotować ściany. 
Powinny byś suche i czy-
ste, a  przede wszystkim 
gładkie. Stare tapety, czy 
farby należy dokładnie 
usunąć. W tym celu, przy 
użyciu gąbki z wodą (a gdy 
poprzednie tapety były 
winylowe, także drucia-
nej szczotki) delikatnie 
i  dokładnie usuwamy 
je ze ścian. Farb kredo-
wych pozbywamy się 
zwykłą wodą, a następnie 
gruntujemy. Ważne jest 
także zaszpachlowanie 
nierówności i  redukcja 
wybrzuszeń. Kiedy już 
przygotowaliśmy ściany 
pod tapetowanie, musimy 
pamiętać o odpowiednim 
kleju. Tu nie warto oszczę-
dzać. Dobrej jakości klej 
gwarantuje, że po pół roku 
nie będziemy zmuszeni 
do podklejania brzegów 
i rogów tapet. Klej roz-
prowadzamy w  zależ-
ności od rodzaju tapet 

– winylowe i  papie-
rowe smarujemy kle-
jem, od wewnętrznej 

Tapety mogą zmienić wygląd naszego mieszkania

Domowa rewolucja z pomocą papieru
wzoru 
yliśmy. 
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Tapety nadadzą naszemu 
mieszkaniu charakteru 
i odświeżą jego wygląd.
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Kiedyś tapety cieszyły się dużą popularnością, 
z biegiem lat zaczęły kojarzyć się z niską jakością 
i tandetą. Dziś znowu wróciły na salony.
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strony, te o  podłożu nie-
tykalnym przykładamy do 
już posmarowanej klejem 
ściany. Ważne jest, aby 
klej nakładać od środka 
do boków i  możliwie jak 
najbardziej równomiernie, 
by uniknąć wybrzuszeń.

Przemaluj 
swoją tapetę

Zanim zdecydu-
jemy się na konkretny 
model, warto przeana-
lizować, jaki konkret-
nie rodzaj jest nam 
potrzebny. Do pokoi 
dz iec ięcych najczę-
ściej  produkuje s ię 
tapety papierowe – ze 
względu na zabrudze-
nia, na jakie są nara-

żone. Niska cena za 
rolkę rekompensuje ich 
ewentualną wymianę. 
W  pomieszczeniach 
reprezentacyjnych, jak 
salon, czy przedpokój 
warto nakleić tapety 
winylowe na fizelinie, 
które są odporne na 
zmywanie i  szorowa-
nie szczotką, a  także 
mają większą trwa-
łość. Propozycją dla 
osób lubiących częste 
zmiany jest tapeta typu 

„Rauhfaser”, składająca 
się z  dwóch warstw 
papieru połączonych 
z  drewnianymi wiór-
kami,  które  pokry-
wają ewentualne nie-
równości. Model ten 
kupujemy w  sklepie 
w kolorze białym, a po 

położeniu na ścianie 
mogą być kilkakrot-
nie przemalowywane 
(nawet do 5-10 razy).

Do b iur ,  maga-
zynów czy dużych 
sa l  przemysłowych 
polecane są  tapety 
z włókna szklanego. Są 
one nie tylko wytrzy-
małe i   odporne na 
zniszczenia, ale także 
ze względu na roz-
miar (zwykle sprzeda-
wane w szerokości 100 
cm) często używane 
są  do  pokrywania 
dużych powierzchni. 
Niewątpl iwą za letą 
tego modelu jest jego 
m o c n a  s t r u k t u r a , 
ponieważ użyty na 
pękających ścianach, 
jest w stanie powstrzy-
mać postępowanie rys 
na ścianie.

Miłe dla oka
- Obecnie producenci 

oferują tak dużo nowo-
ści, że każdy znajdzie 
coś dla siebie – mówi 
Dorota Zach. – Kiedyś 
było modne nakleja-
nie borderu w połowie 
ściany, tak by oddzie-
lić dwie różne tapety: 
u góry i u dołu ściany. 
Obecnie odchodzi się 
od takich zabiegów na 

rzecz jednego konkret-
nego wzoru. Wygląda 
to tak, że większość 
ściany pokryta jest 
tapetą gładką, często 
jednokolorową, a  trzy 
czy dwa pasy tworzą 
ciekawy wzór na jed-
nej ze ścian – mówi 
Zach.

M o ż n a  ś m i a ł o 
zaryzykować stwier-
dzenie, że moda na 
jaskrawe i  wzorzyste 
tapety skończyła się. 
Projektanci stawiają na 
minimalizm i  ciemne, 
s tonowane  kolory. 
Projekty Ulfa Moritza, 
znanego dekoratora 
wnętrz, choć są kosz-
towne, prezentują się 
jak małe dzieła sztuki. 
W y k o r z y s t y w a n i e 
nowoczesnych metod 
produkcji, operowanie 
wzorami tak, by dawały 
wrażenie głębi, nie-
zwykła grubość i  ele-
gancja sprawiają, że 

popyt na takie modele 
rośnie. Nie inaczej jest 
w  przypadku tapet 
dziecięcych.  Także 
tutaj możemy spotkać 
całą gamę kolorów 
i szablonów, od kotków, 
misiów i baloników, aż 
po bajki Disneya.

Dostępne są rów-
nież dodatki do tapet 

- naklejki na tapetę 
z  ulubionymi posta-
ciami naszych pociech 
i oryginalne bordery.

-  P r o j e k t u j ą c 
wygląd pomieszcze-
nia warto pokusić się 
o  pomieszanie kilku 
wzorów tapet, ukła-
danie ich poziomo lub 
ukośnie. Ogranicza nas 
tylko nasza wyobraź-
nia, a  efekt może być 
oszałamiający – mówi 
Dorota Zach.

 Kiedy chcemy, aby dom nabra³ stylu – ¿aden inny materia³ nie 
nada takiej wzorzystości naszym ścianom
 Je¿eli zale¿y nam na wyciszeniu wnêtrza
 Chcemy utrzymaæ d³ugo czystośæ, warto wybieraæ tapety 

zmywalne, odporne na szorowanie
 Gdy chcemy ukryæ nierówności ścian, gruba tapeta, t³oczona lub 

z du¿ymi wzorami pomaga optycznie je zakryæ
 Kiedy chcemy ociepliæ ściany, z którymi siê stykamy, 

wybierzmy tapety o fakturze tkanin lub tekstylne

KIEDY WARTO ZDECYDOWAĆ 
SIĘ NA TAPETY

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl
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Miały kursować od 
lipca, będzie dobrze, 
jeśli ruszą na początku 
września. Po roku od 
katastrofy kolejowej 
w Korzybiu nadal 
trudno dojechać koleją 
z Kępic i Miastka 
do Słupska, a jeden 
z porannych kursów 
obsługuje autobus 
kolejowej komunikacji 
zastępczej. Znamy już 
jednak przyczyny kata-
strofy. Zawinili ludzie. 

Niedługo po wypadku 
przewoźnik – samorzą-
dowa spółka Przewozy 
Regionalne tłumacząc się 
względami bezpieczeń-
stwa zawiesiła kursowanie 
pociągów. Wprowadziła 
zastępczą komunikację 
autobusową. Jednak auto-
kary jechały dużo dłużej 
od pociągów, a godziny ich 
kursowania nie przystawały 
do potrzeb podróżnych. 
Zwłaszcza tych z  Kępic 
i  Korzybia, którym do 
Słupska bliżej koleją niż 
szosą. Potem przewoźnik 
częściowo przywrócił kur-
sowanie pociągów, jednak 
rozkład nadal nie odpo-
wiadał podróżnym. W mię-
dzyczasie zarządca torów 

– Polskie Linie Kolejowe  
ułożył wzdłuż 100-kilome-
trowego torowiska między 
Słupskiem a  Szczecinkiem 
kabel światłowodowy 
i  zainstalował aparaturę 
zapewniająca łączność mię-
dzy maszynistami pociągów 
a dyspozyturami w Miastku, 
Szczecinku i Słupsku. Było 
to konieczne, ponieważ 
zakłócenia w  łączności od 

początku były brane pod 
uwagę jako jedna z  przy-
czyn wypadku.  

Tymczasem ukazał 
się raport powypadkowy 
Państwowej  Komis j i 
Badania  Wypadków 
Kolejowych. Analizują 
go kolejarze i  prokurato-
rzy. - Niewykluczone, że 
do końca lipca zakończy 
się śledztwo w  tej spra-
wie - wyjaśnia  prokura-
tor Krzysztof Młynarczyk, 
zastępca prokuratora rejo-
nowego w Miastku. 

Już wiadomo, że do 
zderzenia w wyniku którego 
rany odniosło ponad 30 osób 
i tylko cudem nikt nie zginął 

- doszło zarówno w  wyniku 
poważnych błędów obsługi, 
rażącego naruszenia prze-
pisów, jak i  wad  urządzeń 
łączności. Pociąg osobowy 
z  Korzybia w  kierunku 
Kępic wyjechał bez wyma-
ganego pozwolenia. Jadący 
z przeciwka skład Szczecinek 

– Słupsk nie posiadał na 
pokładzie przewidzianych 
regulaminem ruchu środków 
łączności. Bez nich w ogóle 
nie powinien wyjechać na 
trasę. Nieregulaminowy był 
tabor i sposób prowadzenia 
łączności. W obu lokomoty-
wach jechali tylko maszyni-

ści, tymczasem w tym typie 
maszyn i  okolicznościach 
powinni im towarzyszyć 
pomocnicy lub ostatecznie 
kierownicy pociągów. Nie 
działała stacja bazowa łącz-
ności radiowej w  Korzybiu, 
zaś służbowe pociągowe 
radiotelefony w  lokomoty-
wach nie miały zasięgu. W tej 
sytuacji kolejarze nieregula-
minowo próbowali się wspo-
magać telefonami komórko-
wymi. To również okazało się 
zawodne. W raporcie mówi 
się również o  możliwości 
awarii niektórych elemen-
tów stosowanego wtedy 
systemu łączności. Raport 
PKBWK nikogo nie oskarża, 
nie wskazuje też winnych. 
Jego głównym celem jest 
natomiast wydanie zaleceń, 
które w przyszłości pozwolą 
uniknąć takich wypadków 
na kolei. A tych jest aż dwa-
naście. Dopiero po ich wypeł-
nieniu  będzie możliwy 
powrót do rozkładu jazdy 
sprzed katastrofy. Kiedy to 
nastąpi? - Nowe urządzenia 
zostały już zamontowane 
zgodnie z  terminem do 
końca czerwca i  są testo-
wane, potrzebne są odbiory 
techniczne – wyjaśnia 
Ryszard Stachowicz, zastępca 
dyrektora Zakładu Linii 

Kolejowych w  Szczecinie. - 
Przewoźnik musi kupić 
nowe radiotelefony do pocią-
gów, takie, które będą współ-
pracować z  nowym syste-
mem. Przywrócenie  ruchu 
sprzed wypadku na tej linii 
będzie możliwe we wrześniu, 
choć z uwagi na konieczność 
wszystkich testów, szkoleń 
i odbiorów  pewnym termi-
nem jest grudzień, czyli czas 
wprowadzenia nowego, rocz-
nego rozkładu jazdy na całej 
sieci PKP.

Tymczasem organiza-
torom transportu w  woje-
wództwie ,  Urzędowi 
Marszałkowskiemu bardzo 
zależy na czasie. - Najlepiej, 
żeby było to jak najszybciej, 
bo od września zaczynają 
się dojazdy do szkół, co 
w  tym rejonie ma istotne 
znaczenie – podkreśla 
Eugeniusz Manikowski, 
zastępca dyrektora depar-
tamentu infrastruktury 
Pomorskiego Urzędu 
Marsza łkowskiego.  - 
Czekamy aż  PLK prześle 
nam konkretne wskazówki 
co do zakupu radiotelefo-
nów, które w  pełni współ-
pracują z nowym systemem. 

Minął rok od katastrofy kolejowej pod Korzybiem

Ten pociąg wciąż nie nadjeżdża

13 lipca minął rok od katastrofy 13 lipca minął rok od katastrofy 
kolejowej pod Korzybiem. Tymczasem kolejowej pod Korzybiem. Tymczasem 

nadal są utrudnienia w ruchu, nie nadal są utrudnienia w ruchu, nie 
ustalono również winnych wypadku.ustalono również winnych wypadku.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Sprawa Holendra, który 
jest podejrzany o  to, 
że w  gospodarstwie 
rolnym w  Smołdzinie 
uprawiał ponad dwa 
tysiące krzaczków 
marihuany - nadal się 
toczy w  słupskiej pro-
kuraturze. Troje podej-
rzanych jest w areszcie.

Holender Wilhelmus 
D. - właściciel dawnego 
smołdzińskiego PGR-u, 
jego żona i  pracownik 
aresztowani w  kwietniu 
nadal przebywają w  tym-
czasowym areszcie. Grozi 
im od 15 do ośmiu lat wię-
zienia.  

- Z  uwagi na wagę 
i  zakres sprawy sąd 
przedłużył tymczasowe 
aresztowanie podejrza-
nych, natomiast śledztwo 
z  Prokuratury Rejonowej  

przejęła i  prowadzi obec-
nie Prokuratura Okręgowa 
w Słupsku – wyjaśnia Jacek 
Korycki, rzecznik słupskiej 
prokuratury.

Przeciwko Wilhelmusowi 
D., który bezskutecznie  
odwoływał się od areszto-
wania, toczy się śledztwo 
o  uprawę znacznej ilości 
konopi indyjskich, ich 
przetwarzanie w  susz 
roślinny oraz dalszą 
dystrybucję. Zarzucono 
ma ponadto kupowanie 
i  przystosowywanie przy-
rządów do produkcji środ-
ków odurzających, a także 
wywóz do Holandii znacz-
nej ilości środków odurza-
jących oraz posiadanie 
bez zezwolenia 277 sztuk 
amunicji.

Żona Holendra, Anna 
A. oraz Ryszard J. również 

są podejrzani o  uprawę 
i dystrybucję środków odu-
rzających.

Ogromna plantacja 
konopi indyjskich ukryta 
była w  dużym magazy-
nie wewnątrz gospodar-
stwa rolnego, w  którym 
gospodarował 60-letni 
Wilhelmus D. Została 
ujawniona przypadkiem 
w nocy z 1 na 2 kwietnia br., 
w  trakcie gaszenia pożaru, 
który wybuchł w budynku. 
Wewnątrz znaleziono 
wtedy profesjonalnie przy-
gotowaną i  prowadzoną 
plantację 2 126 krzaczków 
konopi indyjskich,  z  któ-
rych można by wytworzyć 
narkotyki warte ponad 
milion złotych. 

Trwa śledztwo w sprawie plantacji konopi w Smołdzinie
Uprawiał zakazane konopie, 
pozostanie w areszcie

Dzięki pożarowi pomieszczeń gospodarczych udało 
się policjantom natrafi ć na plantację konopi. 
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Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Przy nowo powstają-
cym Gminnym Centrum 
Kultury w Potęgowie 
został już częściowo 
zainstalowany plac 

zabaw dla 
dzieci. 

W ostatnim czasie to 
już drugi taki plac w tej 
miejscowości.

W zeszłym roku za 
pieniądze z funduszu 
sołeckiego wsi Potęgowo 
kupiono elementy placu 
zabaw za prawie 25 tysięcy 
złotych - informuje Renata 

Spławska, sołtys sołectwa 
Potęgowo.

Sołectwo przezna-
czyło dwa tysiące złotych 
na zakup roślin ozdob-
nych. 

Początkowo był pro-
blem z umiejscowieniem 
placu. W 2011 roku pod-

jęto jednak decyzję, że 
stanie przy nowo 

wybudowanym 
G m i n n y m 

Centrum 

Kultury. - Plac będzie 
cały czas  monitoro-
wany –  mówi Joanna 
Basiak, dyrektor GOK w 
Potęgowie. 

- Mam nadzieję, że to 
uchroni plac przed zaku-
sami wandali – ostrzega 
sołtys Spławska.

Ustawione już są nie-
które elementy placu, w 
następnych tygodniach 
ustawiona będzie reszta 
kupionych u r z ą d z e ń . 

T r z e b a 

kupić również piasek do 
piaskownicy, gdyż musi on 
posiadać odpowiedni cer-
tyfi kat – dodaje pani sołtys.

Wspólnie ze straża-
kami z OSP pomalujemy 
drewniane elementy urzą-
dzeń, tak aby plac zachę-
cał kolorami do zabawy na 
placu. - Zostaliśmy zapro-

szeni przez panią sołtys 
do pomocy przy malowa-
niu placu zabaw  – mówi 
Łukasz Ulaszek z OSP 
Potęgowo. - W zależności 
od potrzeb oddelegowa-
nych zostanie kilku stra-
żaków ochotników.

Dopiero po rozmiesz-
czeniu wszystkich ele-

mentów na placu posa-
dzone zostaną rośliny.
Ma być oddany do użytku 
14 sierpnia. Termin zbiega 
się z uroczystym otwar-
ciem Gminnego Centrum 
Kultury w Potęgowie.

Powstanie kolejny plac zabaw w Potęgowie

Atrakcje dla dzieci - przy Gminnym Centrum Kultury

zabaw dla 
dzieci. 

sołeckiego wsi Potęgowo
kupiono elementy placu 
zabaw za prawie 25 tysięcy 
złotych - informuje Renata 

nych. 
Początkowo był pro-

blem z umiejscowieniem
placu. W 2011 roku pod-

jęto jednak decyzję, że
stanie przy nowo 

wybudowanym
G m i n n y m

Centrum

- Mam nadzieję, że to 
uchroni plac przed zaku-
sami wandali – ostrzega 
sołtys Spławska.

Ustawione już są nie-
które elementy placu, w 
następnych tygodniach 
ustawiona będzie reszta
kupionych u r z ą d z e ń .

T r z e b a 
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Powstały plac zabaw jest kolejnym takim Powstały plac zabaw jest kolejnym takim 
miejscem w Potęgowie. 11 czerwca oddano miejscem w Potęgowie. 11 czerwca oddano 
do użytku plac zabaw przy przedszkolu.do użytku plac zabaw przy przedszkolu.

Łukasz Kotusiewicz
l.kotusiewicz@agmedia.com.pl

Środowy deszcz 
powstrzymał pierw-
sze pokosy jęczmie-
nia. Dojrzewają też 
ostro potraktowane 
jesienią i wiosną 
przez naturę rzepaki. 
Choć na te duże - 
przenno-żytnie 
żniwa trzeba jeszcze 
poczekać co najmniej 
dwa tygodnie, to na 
polach rozpoczyna 
się już ruch. 

W całym powiecie na 
zbiór czekają zasiewy na 
areale około 55 tysięcy 
hektarów, niewiele więk-
szym od ubiegłego roku. 
Zbiory również nie zapo-
wiadają się na większe.

Rzepaki ozime już 
ubiegłorocznej jesieni 
o s t r o  p r z e t r z e b i ł y 
ulewy i  nawałnice. - 
Szacunkowo zbiory 
będą nawet o 30 procent 
niższe od ubiegłorocz-
nych, bo już jesienią 
część zniszczonego are-
ału musiałem po prostu 
zaorać, a  to co zostało 
dobiła wiosenna susza 

– narzeka Józef Bogusz 
z  Zajączkowa, jeden 
z  czołowych przedsię-
biorców rolnych w regio-
nie. - Dobrze będzie, jeśli 
uda się zebrać góra dwie 
tony z  hektara. Szacuję, 
że zbiory pozostałych 

zbóż, które również 
ucierpiały w  wyniku 
niekorzystnej aury, będą 
niższe od zeszłorocz-
nych.

Ze zbiorów nie jest 
również zbyt zadowo-
lony Józef Gawrych 
z  niedalekiego Widzina, 
gospodarujący wraz 
z rodziną na łącznie 380 
własnych i  dzierżawio-
nych hektarach. - Udało 
mi się trafi ć w  pogodę 
i  w  trzy dni zebrałem 
jęczmień z  80 hektarów 

– mówi Józef Gawrych. - 
Plon jest raczej średni, 
bez rewelacji. Ziarno już 
udało mi się sprzedać. Jak 
tylko pozwoli pogoda, 
bierzemy się za rzepak. 
Tak to już jest w  rolnic-
twie: teraz deszcz prze-
szkadza w  żniwach, ale 
jest bardzo pożyteczny 
dla ziemniaków. Zresztą, 
nie będę zbyt narzekał, 
bo w  to co mówią rol-
nicy pilnie wsłuchują 
się podmioty skupowe. 
Potem ma to wpływ na 
ceny. Na razie niepoko-
jąco mocno spadła cena 
pszenicy, ale tak zwykle 
się dzieje przed żniwami 

- dodaje. 
Zdaniem Józefa 

Gawrycha firmy sku-
powe dobrze wiedzą, 
który z  rolników ma 
możliwość przechowania 

swych  plonów (i wycze-
kania dobrego momentu 
na sprzedaż plonów), 
a  ta wiedza ma również 
wpływ na proponowane 
ceny skupu. Ważna jest 
również jakość zboża, 
a  ta zależy bezpośred-
nio od pogody. Jeżeli 
będzie w  żniwa lało, to 
wilgotne i poprzerastane 
zboże będzie dużo tań-
sze. Już i  tak wiadomo, 
że wiosenne przymrozki 
i  susze osłabiły uprawy. 
A  skupy bardzo skrupu-
latnie badają jakość. Tę 
najwyższą powinna mieć 

„chlebowa” pszenica, bo 
cena za zboża paszowe 
jest dużo niższa. W sytu-
acji, kiedy ciągle drożeje 
paliwo, nawozy i środki 
ochrony roślin – cena, 
jaką rolnik uzyska w sku-
pie ma pierwszorzędne 
znaczenie dla jego dal-
szej egzystencji. Dlatego 
zdarzają się „ryzykanci”. 

- Na pewno najwięcej 
zyskają ci, którzy zde-
cydowali się „w ciemno” 
uprawiać rzepak i  nie 
poddpisywali umów 
kontraktacyjnych – 
teraz zyskają, bo nie 
dostaną ceny umówionej 
w kontrakcie, tylko aktu-
alną, która zapowiada się 
na dużo wyższą. Dlatego 
niewielu podpisało 
umowy kontraktacyjne 

– dodaje Józef Gawrych, 
który oprócz prowadze-
nia własnego gospodar-
stwa przewodzi również 
Radzie Gminy Kobylnica 
i  dobrze zna bolączki 
sąsiadów.  

Ceny skupu zbóż to 
najważniejszy obecnie 
żniwny temat. Tak jak 
kiedyś przysłowiowy 
sznurek do snopowią-
załek. Bo od tego, ile 
dostaną rolnicy za cało-
roczną pracę, zależy rów-
nież – ile i jakiego zboża  
zasieją jesienią i  wiosną 
przyszłego roku. - Mówi 
się już, że cena rzepaku 
utrzymująca się na pozio-
mie 1950 zł za tonę, ma 
znacznie wzrosnąć, bo 
tej oleistej rośliny będzie 
w tym roku mało – mówi 
Zdzisław Kołodziejski, 
d y r e k t o r  o d d z i a ł u 
Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
w Strzelinie, koło Słupska. 

- Cena pszenicy ma spaść 
w  trakcie zbiorów, zaś 
zastanawia mnie fakt, że 
żaden z  ośmiu działają-
cych w naszym powiecie 
podmiotów skupowych 
nie planuje skupu owsa. 
Na szczęście mamy już 
deklarację z  Lęborka, że 
tam skupią nasz owies.

Jakie będą tegoroczne zbiory? Rolnicy czekają z niepokojem

Czas żniwnego wyczekiwania

W powiecie słupskim rozpoczęły się już żniwa. Na razie pokrzyżował je środowy deszcz.
Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Za mało ryby w rybie, 
zamiast regionalnych 
przysmaków... danie 
prosto z marketu, 
niezgłoszenie działal-
ności gastronomicz-
nej do Sanepidu – to 
najczęstsze wakacyjne 
grzechy handlowców. 
Pracownicy Inspekcji 
Handlowej i Sanepidu 
od początku lata 
prowadzą kontrole 
w punktach handlo-
wych i gastronomicz-
nych. Są pierwsze 
mandaty. 

Sanepid wręczył ich 
już tego lata dziewięć. A  to 
dopiero początek kontroli, 
które potrwają do końca 
sierpnia.

Najczęstsze grzechy han-
dlowców to nieprawidłowe 
oznakowanie żywności. 
Często w  restauracji  zama-
wiamy danie ze składników 
regionalnych, a w rzeczywi-
stości otrzymujemy produkt 
przygotowany z artykułów 
kupionych w  supermarke-
cie. Handlowcy i  restaura-
torzy grzeszą też  świeżością, 
a  właściwie nie-świeżością 
potraw. Trudno bowiem 

dostać zamówionego „świe-
żego” dorsza, kiedy obo-
wiązuje sezon ochronny na 
połowy tej ryby. Inną prak-
tyką jest niedoważanie por-
cji i  zawyżanie cen. Często 
nieuczciwi sprzedawcy 
serwują nam na przykład 
sto pięćdziesiąt gram ryby, 
a rachunek opiewa na trzysta 

gram morskiego przysmaku. 
- Powinniśmy także, zanim 
kupimy konkretny produkt 
czy danie, szczególną uwagę 
zwracać na właściwy sposób 
przechowywania. - Może 
to pomóc uniknąć nieprzy-
jemnych dolegliwości żołąd-
kowych – mówi Henryka 
Kisiel, rzecznik słupskiej 

Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. 

Nie znasz dnia
Kontrole przepro-

wadzane przez Sanepid 
i  Inspekcję Handlową są 
zwykle niezapowiedziane. - 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego nie nakłada 
na nas obowiązku infor-

mowania o  planowanych 
inspekcjach – potwierdza 
Sławomir Gutowski, rzecz-
nik Inspekcji Handlowej. 
Inspektorzy Sanepidu kon-
trolują w szczególności miej-
sca żywienia zbiorowego 
otwartego – jak restauracje, 
bary czy lodziarnie, a  także 
zamkniętego – stołówki 

kolonijne czy te w ośrodkach 
wypoczynkowych. Inspekcja 
handlowa skupia się między 
innymi na prawidłowym 
oznakowaniu produktu czy 
czystości naczyń przeznaczo-
nych do kontaktu z żywno-
ścią, ale także na rzetelności 
obsługi i prawidłowych orze-
czeniach lekarskich, które 
każdy pracownik powinien 
posiadać. 

- Trudno powiedzieć, czy 
sytuacja jakości żywności 
w miejscowościach nadmor-
skich na przestrzeni lat się 

poprawia – mówi Henryka 
Kisiel. - Na pewno produkty 
są lepszej jakości. Na razie 
nie odnotowaliśmy dużych 
uchybień, ale to dopiero 
początek kontroli. 

 - Nie mieliśmy jeszcze 
zgłoszeń od turystów czy 
mieszkańców Ustki i Słupska 
dotyczących nieprawidłowo-
ści w handlu – mówi Sławomir 
Gutowski. - Na każde reagu-
jemy i sprawdzamy.

Sanepid i Inspekcja Handlowa kontrolują punkty handlowe i gastronomiczne

Prawie jak ryba – prawie robi różnicę

Bicz na sprzedawcê
Obie instytucje jako środek dyscyplinuj¹cy sprzedawców 
stosuj¹ kary fi nansowe. - Tylko od pocz¹tku lipca 
wystawiliśmy ju¿ dziewiêæ mandatów opiewaj¹cych na 
tysi¹c czterysta z³otych, dla sprzedawców, którzy nie 
zg³osili swojej dzia³alności do Sanepidu – mówi Henryka 
Kisiel.Inspekcja handlowa równie¿ ma bicz fi nansowy na 
sprzedawców. Osoba, która nie zastosuje siê do decyzji 
wydanych przez inspektora handlowego, mo¿e otrzymaæ 
karê grzywny w wysokości trzystu sześædziesiêciu 
stawek dziennych, a nawet karê pozbawienia wolności 
do 2 lat  Za utrudnianie kontroli, inspektor mo¿e wystawiæ 
mandat w wysokości do piêciu tysiêcy z³otych.

WINA I KARA

Maciej Korsak
m.korsak@agmedia.com.pl

Po pokonaniu 800 kilo-
metrów w 37 dni emeryt z 
Katowic bryczką rodem z 
westernu dotarł do Ustki. 
To była podróż jego marzeń. 
W kurorcie zaskoczyło go 
powitanie, które przygoto-
wał ratusz. 

O 63-letnim Janie 
Holewniku z Katowic mówiono 
w całym kraju po tym, jak ogło-
sił swój pomysł na podróż, jaka 
marzyła mu się od dłuższego 
czasu. Ubrany w kowbojski strój 
zamierzał wsiąść na bryczkę 
podobną do tych, jakie oglądał 
w westernach i przez cały kraj 
przejechać ze stolicy Górnego 
Śląska do letniej stolicy Polski 

– Ustki. Ślązacy to ludzie, którzy 
danego słowa za wszelką cenę 
starają się dotrzymać.  Tak było 
i w przypadku pana Jana. 

13 czerwca wyjechał spod 
swojego domu. Jego wóz cią-
gnęły dwa konie – Myszka i 
Kuba. Po 37 dniach wędrówki 
śląski kowboj dotarł nad morze. 
Zaskoczyło go przyjęcie przez 
ustczan. Na rogatkach miasta na 
niecodziennego gościa czekała 
reprezentacja ratusza z burmi-
strzem Janem Olechem na czele. 
Podróżnika konwojowała poli-
cja i asysta złożona z bryczki 
oraz konnych jeźdźców z pobli-
skiej „Stajni Anka” w Przewłoce. 

- Witamy bohatera na naszej 
ziemi – mówił po przekrocze-

niu przez wóz granic Ustki bur-
mistrz. 

Wędrowiec był zaskoczony 
przyjęciem z honorami, jednak 
dla niego to nie był koniec 
niespodzianek. Okazało się, że 
konnemu turyście władze mia-
sta umożliwiły spełnienie swo-
jego marzenia do samego końca. 
Ruch pojazdów został wstrzy-
many i kawalkada  przejechała 
głównymi ulicami Ustki aż na 
samą plażę. Tam odbyło się dal-
sze witanie gościa. - Naprawdę 
nie spodziewałem się takiego 
powitania, żebym mógł przeje-
chać głównymi ulicami prosto 
na plażę, dziękuje wszystkim 
bardzo – mówił wzruszony 
Jan Holewnik.  - Cieszę się, że 

udało mi się dojechać cało i 
zdrowo. Na całej trasie spotka-
łem samych sympatycznych 
ludzi. Mogę śmiało powiedzieć, 
że konie łagodzą obyczaje. W 
każdej miejscowości wszyscy 
byli bardzo gościnni, zarówno 
dla mnie, jak i moich koni. Nie 
miałem momentów, w których 
chciałem zawrócić, bo ja już 
tak mam, że jak postanowię, 
to zawsze to zrobię – śmieje 
się pan Jan. Podróżnik pytany 
o plany na kolejne wyprawy 
odpowiada. - Teraz to muszę 
wrócić do domu, do Katowic. 
Oczywiście też wozem. Jak 
wrócę, to pomyślę co dalej. Nic 
nie będę planował, bo wszystko 
wychodzi mi lepiej spontanicz-

nie.  Samorządowcy, którzy 
witali Ślązaka przyznawali, że 
to sytuacja niezwykła. 

- To niesamowite, że zwy-
kła osoba dokonała tak niezwy-
kłego czynu – mówi Jan Olech. 

- Jestem wzruszony tym, że na 
naszych oczach spełniło się czy-
jeś marzenie – dodał  burmistrz. 

Sam podróżnik wybór 
miejscowości na zakończenie 
wyprawy tłumaczy krótko. - 
Byłem w wielu miejscach 
nad morzem, ale nie w Ustce. 
Słyszałem dużo dobrego o tym 
mieście i jak się okazało to była 
prawda – zapewnia Holewnik.

Z Katowic do Ustki – Ślązak spełnił swoje marzenie 
Bryczką prosto nad morze

Jan Holewnik spełnił swoje Jan Holewnik spełnił swoje 
marzenie – przejechał bryczką marzenie – przejechał bryczką 
ze Sląska do Ustki. W kurorcie ze Sląska do Ustki. W kurorcie 

przywitano go bardzo uroczyście.przywitano go bardzo uroczyście.
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Jakub Klimek 
j.klimek@agmedia.com.pl

Zbyt dużo panierki a za mało ryby - takie sytuacje nad morzem również się zdarzają.
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- Wiemy, że sytuacja z  parkingami 
w sezonie jest trudna, ale to nie usprawie-
dliwia niewłaściwego parkowania – mówi 
Krzysztof Stodoła, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Ustce. - Dziennie podej-
mujemy dziesiątki interwencji związanych 
z wykroczeniami w ruchu drogowym. 

Czasami jest tak, że telefon nie milknie, 
bo ludzie zgłaszają nam zastawione bramy 
wjazdowe, jakie zastali po powrocie do 
domów z pracy. 

Zdaniem innego strażnika, inspektora 
Tomasza Leśniewskiego, auta parkowane 
są często w dziwnych miejscach. - Czasami 
ludzie stają, gdzie popadnie z wygody, bo nie 
chce się im  dalej szukać parkingu – tłumaczy. 

- Sądzę, że gdyby do plaży był jeszcze bar-
dziej dogodny dojazd, to potrafi liby wjechać 
samochodami nad samo morze. Na razie na 
szczęście takiej sytuacji nie było. Było już 
tyle nietypowych miejsc, które wybrali kie-
rowcy do parkowania, że nic nas nie zdziwi. 
Trawniki, chodniki, bramy wjazdowe, strefy 
zakazu ruchu – wymienia insp. Leśniewski.     

Co ciekawe, kierowcy nie tylko zaska-
kująco potrafi ą parkować, ale i  się tłuma-
czyć. - Słyszymy różne tłumaczenia - nie-
którzy mówią, że o konkretnym zakazie nie 

wiedzieli i po prostu przyznają się do błędu. 
Inni są zdziwieni, że mamy coś przeciwko 
ich stylowi parkowania. Jedna turystka 
niedawno zostawiła samochód na miejscy 
przeznaczonym dla inwalidy. Śmiertelnie 
poważnie tłumaczyła nam później, że nie 
będąc inwalidą też ma do tego prawo, bo 
na wczasy przyjechała z trójką dzieci i jest to 
dla niej gorsze niż jakiekolwiek inwalidztwo. 
Po prostu ręce opadają – podkreśla Stodoła. 

Najpopularniejsze tłumaczenia? - Nie 
wiem czy powinniśmy się śmiać, czy płakać, 
jeżeli wielu turystów z pełnym przekona-
niem tłumaczy, że stoją niewłaściwie, bo są 
na wakacjach. A skoro są na wakacjach, to 
ich zdaniem znaki drogowe ich nie obowią-
zują – wtrąca Tomasz Leśniewski. 

Strażnik tłumaczy również, że wielu 
turystów jest zdziwionych interwencją z ich 
strony – Niektórzy są oburzeni, że możemy 
mieć zastrzeżenia – mówi. - Skarżą się, że 
zakłócamy ich spokój, kiedy odpoczywać 
nad morze. Niektórzy się awanturują, że 
celowo ich nękamy. A my po prostu respek-
tujemy prawo.

Strażnicy: turyści stawiają auta, gdzie popadnie

Parkuj, gdzie, kto może

R E K L A M A   8 2 5 - 0

Nawet kilkadziesiąt razy dziennie interweniują straż-
nicy miejscy z Ustki przy źle zaparkowanych autach 
wczasowiczów. Zastawiają bramy wjazdowe, parkują 
w miejscach dla osób niepełnosprawnych, na traw-
nikach, wreszcie tworzą własne miejsca postojowe. 
Tłumaczenia turystów są różne – od przeprosin, ner-
wowych wyjaśnień, po zabawne sytuacje. 

Jakub Klimek 
j.klimek@agmedia.com.pl

Prezentujemy oryginalne 
zdjęcia z archiwum usteckiej 
Straży Miejskiej, które 
przedstawiają najdziwniej 
(nielegalnie) zaparkowane 
samochody.
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Międzynarodowy Zjazd Kaszubów w Lęborku

Już po raz trzynasty odbędzie się Światowy Zjazd Kaszubów. W tym roku 
Kaszubi zjadą do Lęborka. 

Zjazd będzie połączony z piątym zlotem Jakubów (Jakub jest patronem 
miasta Lęborka). Imprezy rozpoczną się w sobotę, 23 lipca i potrwają do 24 
lipca. Gwiazdą imprezy będzie zespół Pectus.

Do tej pory Kaszubi gościli niemal we wszystkich głównych miastach 
Pomorza. Pierwszy zjazd odbył się 19 czerwca 1999 roku w Chojnicach. Kolejny 
w Helu, potem było Wejherowo, Kartuzy, Słupsk, Kościerzyna, Łeba, Gdynia, 
Brusy, Gdańsk, Bytów i Puck. 

Impreza rozpocznie się o godzinie 9 rano na dworcu PKP, gdzie przyjedzie 
pociąg „Transcassubia". Później korowód przemaszeruje z dworca ulicami 
miasta - trasą: ul. Dworcową, 10 Marca, I Armii WP, al. Wolności, Konopnickiej, 
Korczaka, Findera, Basztową, Derdowskiego, pl. św. Jakuba. O  godzinie 10.45  
na placu Świętego Jakuba odbędzie się odsłonięcie pamiątkowej tablicy Zjazdu 
Kaszubów. 

Red Night. Tego wieczoru wszyscy, którzy odwiedzą dyskotekę w kompletnych czerwonych 
strojach mają do klubu wstęp bezpłatny. Początek godzina 21. Klub Miami Nice. 

Wieczór Kabaretowy, 23 
lipca, godz. 19. Wystąpią: 
Kabaret Moralnego Niepokoju, 
Kabaret Widelec, Kabaret Dno, 
Kabaret Chyba. Ceny biletów: 
35 zł indywidualny i 30 zł 
grupowy.

Warsztaty haftu krzyży-
kowego. Impreza otwarta 
dla dzieci i młodzieży. Sala 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Główczycach 22 lipca, 
godziny 10-12. 

 Warsztaty gitarowe. Impreza otwarta dla miłośników popularnego instrumentu. 
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, 26 lipca, godziny 12-13. 

 Festyn Rodzinny. Zabawa z konkursami, wiejskimi smakołykami oraz imprezą 
taneczną. Stadion w Główczycach. 23 lipca początek godzina 16. 

 Sztuka w zasięgu ręki. Warsztaty rękodzieła w pracowni ceramicznej i fi lco-
wania.W  trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii i tra-
dycji rzemiosła, dowiedzą się również, jak współcześnie funkcjonuje w kulturze 
to rękodzieło i jak dziś można je twórczo wykorzystywać. Każdy z uczestników 
będzie samodzielnie wyrabiał glinę, by stworzyć własny i niepowtarzalny przed-
miot. Projekt zakończy wystawa prac uczestników warsztatów w Muzeum Pomorza 
Środkowego. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na 
wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy, ul. Braci Gierymskich 1, organiza-
tor – Słupski Ośrodek Kultury.

 Bezpieczne wakacje. Półkolonie Młodzieżowego Centrum Kultury. W programie 
wycieczki, warsztaty oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
Do 29 lipca. 

 Twierdza Ustka. Militarne zagadki. Prezentacja multimedialna Marcina 
Barnowskiego. Zwiedzanie Baterii Bluchera, grill. Organizatorzy: Marcin Barnowski, 
Wydział Promocji UM, STS ”Ustka”, Stowarzyszenie Miłośników Fortyfi kacji. 
Zbiórka: UstRyb, ul. Westerplatte. 22 lipca godzina 19.  

 W pięć dni dookoło Słupska. Cykliczna impreza promująca Słupsk. W pro-
gramie między innymi spotkanie z rycerzami, warsztaty plastyczne, wykopaliska 
archeologiczne, rajd szlakiem słupskich zabytków. Na wszystkie zajęcia obowiązują 
wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 793 422 91. Słupski Ośrodek Kultury do 
31 lipca. 

 Jarmark Gryfi tów. Cykliczna impreza na rynku rybackim. W niedzielę 24  lipca 
gospodarzami zabawy będzie gmina Główczyce. Początek godzina 11. 

 Wakacyjne Grillowanie z Vegetą.  Integracyjna impreza kulinarna dla mieszkań-
ców i turystów. Miejsce: Plaża wschodnia, sektor promocyjny. 
22 lipca godzina 11. 

 Festyn Rodzinny. Zabawa z konkursami, wiejskimi smakołykami oraz imprezą 
taneczną na terenie Gminnego Ośrodek Kultury w Smołdzinie. 
24 lipca godzina 16.

U SĄSIADÓW

WEEKEND W KLUBACH

 Nbar On The Beach  
Impreza muzyczna, podczas której wystąpią gwiazdy muzyki techno, 

house: Barbara Preisinger (Berlin), Ville Vähäsaari (Helsinki), Arctic Sunrise 
(Coventry), bshosa (detroitZDRóJ), Radekk, Repulse. Miejsce: plaża wschod-
nia I sektor. 23 lipca godzina 20. 

XXIX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku.  
Wystąpi Matti Hannula (Finlandia) – organy, Freylachs Ensemble Mariusz 

Monczak - skrzypce, Andrzej Winiszewski – akordeon, Krzysztof Orszulik 
- kontrabas. 21 lipca godzina 19 kościół św. Jacka w Słupsku. 

Gienek Loska w CH Jantar 
Zwycięzca pierwszej polskiej edycji show X Factor wystąpi w sobotę o 

godz. 16 w CH Jantar. Koncert odbędzie się w ramach imprezy Weekend 
artystyczny, rozpocznie się ona w sobotę o godz. 12. Na scenie w CH Jantar 
zobaczymy tancerzy, będą warsztaty taneczne pod okiem zwycięzcy You 
Can Dance - Artura Cieciorskiego, koncert Gienka Loski, spektakl dla dzieci. 
Imprezy artystyczne odbędą się też w niedzielę, również od godz. 12.  

KONCERTY

TAM WARTO BYĆ

DLA AKTYWNYCH

 IX Plażowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Ustka. Kategoria do lat 12. Miejsce: 
plaża wschodnia, sektor sportowy. 21 lipca godzina 11.
 Gimnastyka rekreacyjna dla plażowiczów. Gimnastyka plażowa, którą poprowadzi Gabriela 

Troczyńska. Plaża wschodnia w Ustce - 22, 25 i 27 lipca, godzina 10.30. 
 Mini Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Ustce. Plaża wschodnia, sektor sportowy. 26 lipca godzina 10.30.  
 Zagroda dziecięca. Zagroda Muzealna w Swołowie Oddział Etnografii   Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku zaprasza w każdą niedzielę lipca na zabawę edukacyjno-artystyczną. W ramach spotkań 
odbywają się pokazy teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia plastyczne, edukacyjne oraz gry i zabawy 
tematyczne dające dzieciom możliwość twórczego, aktywnego obcowania z kulturą wsi. 24 lipca godzina 
11.30-15.30
 Muzyka i chleb. Weekendowa zabawa nie tylko dla smakoszy, ale także miłośników aktywnego wypo-

czynku. Miłośnicy wiejskiej kultury, którzy w wakacyjne weekendy odwiedzą skansen w  Klukach, będą 
mogli nie tylko przyjrzeć się, jak dawniej pracowali i żyli mieszkańcy pomorskich wsi. Będą mogli także 
sami spróbować sił na przykład w praniu przy pomocy specjalnego dzwonu. 23-24 lipca, godz. 10-18. 
 Mini Turniej Plażowej Piłki Nożnej. Plaża wschodnia w Ustce. Kategoria: OPEN. Miejsce: plaża 

wschodnia, sektor sportowy. 27 lipca godzina 11. 
 Zawody wędkarskie o puchar starosty słupskiego. Stawek Łabędzi w Słupsku, przy ul. Orzeszkowej. 

23 lipca. Start godzina 7. 

ry
tm

 r
e

g
io

n
u

PROPOZYCJA TYGODNIA

Deep Purple - najgłośniejszy zespół 
na świecie - legenda muzyki rockowej 
zagra w  weekend w  Dolinie Charlotty! 
Wszystko to w ramach Festiwalu Legend 
Rocka. 

Zespół jest uznawany za jeden z najważ-
niejszych w  tym nurcie muzycznym. Deep 
Purple to jedna z największych legend muzyki 
rockowej, powstał w 1968 roku Hertfordshire 
w Wielkiej Brytanii. Na  koncie ma niezliczone 
przeboje. Grupa wspólnie z  Led Zeppelin 
i  Black Sabbath zaliczana jest do pionierów 
hard rocka i  heavy metalu. Ciekawostką jest 
fakt, że Deep Purple został wpisany do Księgi 
Rekordów Guinessa jako najgłośniejszy zespół 
świat. Wydał 18 płyt studyjnych i 10 albumów 
koncertowych, a utwór „Smoke On The Water” 
znalazł się w czołówce 500 najlepszych kompo-
zycji w historii muzyki rockowej. Deep Purple 
zajął 22 miejsce w  rankingu VH1’s Greatest 
Artists of Hard Rock.

- To było moje marzenie, by w  Dolinie 
Charlotty grały gwiazdy rocka – mówi Mirosław 
Wawrowski, dyrektor Festiwalu Legend Rocka, 
w  ramach którego odbywa się koncert Deep 
Purple. - Gościliśmy już wielkich artystów, 
Nicka Simple, Arthura Browna, Omegę, Bonnie 
Tyler, w niedzielę zaśpiewa Deep Purple. 

Obecnie zespół gra w składzie Ian Gillan, 
Steve Morse, Roger Glover, Don Airey, Ian Paice. 

Początek koncertu w amfi teatrze w Dolinie 
Charlotty o godzinie 20 - 24 lipca. Są jeszcze 
bilety – 170 i 210 zł. 

Deep Purple – posłuchaj jak 

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl Fo
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 „Safari. Kino Rejs 21,22, 23, i 24  lipca godziny 11 i 16.  
Zrealizowane przez Niemców Safari 3D to ekologicznie zaanga-
żowana animacja, czerpiąca pełnymi garściami z takich animo-
wanych hitów, jak Król Lew i Madagaskar. Bilety 10/12 zł.

 Uwikłanie. Kino Rejs 21, 22, 23 i 24 lipca godzina 18 i 20. 
Uwikłanie Zygmunta Miłoszewskiego zostało uznane za najlep-
szą powieść kryminalną 2007 roku. Film na podstawie Uwikłania 
wyreżyserował Jacek Bromski.  Bilety 10/12 zł.

 Świnki. Kino Rejs 23 i 24 lipca, godz 18 i 20. Robert Gliński 
zmierzył się w Świnkach z tematami, które już od kilku lat są na 
szczycie listy problemów różnych kampanii społecznych: pedofi lia 
i dziecięca prostytucja. Tego rodzaju fi lmy są zazwyczaj próbą włą-
czenia się do debaty. Automatycznie wpisany w ich fabułę jest więc 
także interwencyjny ton. Reżyser w niezwykle realistyczny sposób 
przedstawia mroczny świat przygranicznego półświatka, gdzie zara-
bia się na przemycie i prostytucji nieletnich. Bilety 10 i 12 złotych.

Wystawa „Polska Szkoła Plakatu” – 
Herbaciarnia w Spichlerzu – do 24 lipca.
 Wystawa „Słupskie Klimaty – Europejskie malarstwo 

współczesne” – Restauracja „Staromiejska” – do 31 sierpnia.
 Lato nad Bałtykiem – wystaw sztuki regionalnej. Miejska 

Biblioteka Publiczna Filia nr 8 ulica Braci Gierymskich do 31 
sierpnia.
 Davis i Dylan – wystawa poświęcona amerykańskiej 

muzyce rozrywkowej. Zobaczyć można dyskografi e i zdjęcia 
artystów. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grodzka. Do 31 
sierpnia.
 Aleksander Fredro, mistrz komedii charakterów. 

Wystawa poświęcona największemu polskiemu komediopi-
sarzowi z okazji jego 135 rocznicy śmierci. Biblioteka Miejska 
fi lia nr 7 przy ul. Garncarskiej. Do 31 sierpnia. 
 Fotografi e chłopów. Na ekspozycji ukazane są zdjęcia 

chłopów i rolników, którzy zamieszkiwali Pomorze w ostat-
nich stu latach. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka. 

FILMY WYSTAWY

M O T O R Y Z A C J A
FORD MONDEO MK3, 2001 rok, 
pojemność 1,8 benzyna, 130 km, 
175.000 przebiegu, bogate wyposa-
żenie. Cena: 12.900 zł. 
Tel. 506-442-692.

FORD FOCUS II 1,6 benzyna ( gru-
dzień 2005), pierwszy właściciel. 
Cena 24.500 do negocjacji. 
Tel. 602-307-127.

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
do 3 tys. zł. Tel. 792-009-840.

N I E R U C H O M O Ś C I 
K U P N O

ODKUPIĘ partycypacje w TBS na 
mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy 
Fałata. Tel. 501-861-870.

SŁUPSK mieszkanie do 190 tys., 
płatne gotówką. Tel. 880-133-400.

N I E R U C H O M O Ś C I 
S P R Z E D A Ż

DĘBNICA KASZUBSKA - 3 
pokojowe. Pilnie! Cena 125.000 zł. 
Tel. 666-863-617.

DOMEK do remontu 17 km od 
Słupska, pomieszczenie gospodar-
cze i ogródek. Cena 90 tys. zł do 
negocjacji. Tel. 793-705-748.

DOM na wsi 17 km od Słupska, po 
remoncie. Budynek gospodarczy 
murowany 175 m kw. + 40 arów 
ogrodu. Cena wyjściowa 280 tys. 
zł. Tel. 793-705-748.

DOM do remontu z ogrodem, na 
wiosce, 17 km od Słupska. 
Tel. 798-514-975.

DOM dwurodzinny. Okazja – 
TANIO. Tel. 59 841-54-20 
lub 698-730-512.

GARAŻ przy Manhatanie w 
Słupsku. Kontakt w godzinach od 
11.00 do 15.00. Tel . 59 842-37-05. 

LOKAL użytkowy 49 m kw., 
osiedle Niepodległości. 
Tel. 504-116-161.

MZDOWIEC - dom o powierzchni 
87 m kw., po remoncie, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 46 arów + 
pomieszczenia gospodarcze. 
Tel. 781-697-134.

NIEMCZEWO – mieszkanie 55 
m kw., do mieszkania przynależy 
ogród 800 m kw. i budynek gospo-
darczy. Tel. 667-641-978.

SŁUPSK – pół bliźniaka sprzedam 
lub zamienię na 3-pokojowe lub 
2-pokojowe. Tel. 603-751-601. 

SŁUPSK – 2-pokojowe mieszkanie, 
II piętro 48,5 m kw., osiedle 
Niepodległości ul. Witosa. Cena 
220 tys. Tel. 694-190-434.

SŁUPSK – 2-pokojowe mieszkanie, 
36 m. kw., I piętro os. Sobieskiego, 
bez pośredników. Tel. 600-977-886.

SŁUPSK – komfortowe 3-poko-
jowe mieszkanie, I piętro 59 m. kw., 
ul. Kotarbińskiego. 
Tel. 600-906-686.

SŁUPSK – 3-pokojowe mieszkanie, 
54 m kw. Tel. 59 843-13-97.

SŁUPSK – 3-pokojowe miesz-
kanie, 60,5 m kw., II piętro, oś. 
Niepodległości, 220 tys. zł.
 Tel. 691-080-981.

SŁUPSK – 3-pokojowe mieszkanie, 
54 m kw., os. Sobieskiego. 
Tel. 59 843-13-97, 662-831-500.

USTKA – 2-pokojowe mieszkanie, 
48,82 m kw., IV piętro. 
Tel. 509-090-619.

USTKA ZACHODNIA - sprzedam 
mieszkanie 3 pok., parter, po 
remoncie. Tel. 668-101-814.

N I E R U C H O M O Ś C I 
W Y N A J E M

REDZIKOWO – 2-pokojowe 
mieszkanie. Tel. 609-530-721.

OKOLICE SŁUPSKA – nie drogo 
pół domu, oddzielne wejście. 
Tel. 784-212-525.

SŁUPSK - mieszkanie jednopoko-
jowe z kuchnią i łazienką, umeblo-
wane. Zatorze. Tel. 59 843-05-32.

SŁUPSK – wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe bez jednego pokoju 
osobie samotnej. Koszt 900 zł 
miesięcznie w tym bieżące opłaty. 
Tel. 504-420-871.

SŁUPSK – boks, hala „POD 
WIEŻĄ”. Sprzedam lub wynajmę. 
Tel. 508-434-747.

SŁUPSK – box nr 96 Manhatan na 
parterze. Tel. 515-604-136.

SŁUPSK – box Manhatan, dobra 
lokalizacja. Tel. 889-727-663.

N I E R U C H O M O Ś C I 
Z A M I A N A

BORNY SULINÓW mieszkanie 
własnościowe 53 m kw.,  2 piętro 
(mansarada), 2-pokojowe, kuchnia 
z aneksem jadalnym, garaż, balkon, 
ogródek zamienię lub sprzedam na 
mniejsze 2-pokojowe w Slupsku 
lub w Ustce. Tel. 518-552-248.

LĘBORK – centrum, pierwsze 
piętro, mieszkanie 2-letnie, 
własnościowe 35 m kw., 2-poko-
jowe, aneks, balkon, ogrzewanie 
podłogowe zamienię na podobne 
w Słupsku. Chętnie pozostawię 
2-letnie meble. Pilne oferty do 
maja 2011 r. Tel. 886-523-228.

SŁUPSK mieszkanie własnościowe 
w starym budownictwie 38 m kw., 
2-pokojowe z kuchnią na większe 
komunalne. Tel. 790-815-624.

SŁUPSK – mieszkanie własno-
ściowe 54 m kw., 2-pokojowe, 
drugie piętro, stare budownictwo, 

przynależny ogród na 2-pokojowe, 
mniejsze w nowszym budownic-
twie, własnościowe. 
Tel. 663-432-398 lub 661-432-399.

SŁUPSK – mieszkanie własno-
ściowe na większe komunalne 58 
m kw., 2-pokojowe, drugie piętro, 
ogrzewanie gazowe, Stare Miasto. 
Tel. 501-454-843.

SŁUPSK - mieszkanie komunalne 
3-pokojowe w kamiennicy na 
mniejsze 2-pokojowe w nowym 
budownictwie. Tel. 667-202-485.

SŁUPSK - mieszkanie własno-
ściowe, kawalerkę 25 m kw., 
pierwsze piętro, słoneczne z bal-
konem na 2-pokojowe komunalne 

– spółdzielcze. Tel. 795-116-323.

SŁUPSK - mieszkanie komunalne 
3-pokojowe w nowym budow-
nictwie ( 59 m kw., rozkładowe) 
zamienię na mieszkanie własno-
ściowe 1-2-pokojowe. 
Tel. 603-822-907.

SŁUPSK – zamienię mieszkanie 
własnościowe 3-pokoje + kuchnia, 
na I piętrze, 54,5 m kw. na mniej-
sze w Ustce do III piętra. 
Tel. 666-494-088.

SŁUPSK – zamienię mieszkanie 
2-pokojowe + kuchnia, 56 m kw. 
kwaterunkowe na I piętrze na 
mniejsze do III piętra. 
Tel. 600-175-777.

SŁUPSK – mieszkanie 2-pokojowe 
36,7 m kw., rozkładowe, słoneczne, 
balkon, IV piętro po remoncie 
(gładź). Odrębna własność. Czynsz 
do 220 zł, oś. Piastów. Zamienię 
lub sprzedam na podobne do 40 
m kw. Do II piętra. Chętnie pozo-
stawię dwuletnie meble. Tylko 
zdecydowane oferty. 
Tel. 797-232-645.

USTKA – mieszkanie 30 m kw., I 
piętro zamienię na podobne w 
Słupsku. Tel. 502-517-572.

S P R Z E D A Ż  I N N E
DWA FOTELE fi nki, ławo-stół plus 
kanapa w bardzo dobrym stanie, 
tanio sprzedam. Tel. 517-497-780.
DWIE PLANDEKI o wymiarach 2 
x 3 m i 3 x 4 m. Tel. 797-126-360.
CEGŁA, gruz – 50 zł. 
Tel. 511-600-110.
KOMPLETNA CHŁODNIA na 
samochód dostawczy, długość 3,40 
cm. TANIO. Tel. 518-525-433.
KONICZYNĘ z 70 hektarów – 
gmina Kobylnica. Tel. 606-762-155.
KRZESŁA tapicerowane - 4 
szt., krzesła drewniane, grzejnik 
olejowy, 2 pufy i szafka z dużym 
lustrem. Tel. 511-600-110.
PIANINO „Legnica”, stan bardzo 
dobry. Tel. 59 843-13-97.
PŁYTKI CHODNIKOWE 50 x 50 z 
odzysku sprzedam, Słupsk. 
Tel. 888-957-294.
ROSENTHAL kompletny serwis 
do kawy, stan idealny. 
Tel. 603-461-888.

ROWER włoski, sprawny tech-
nicznie, dwadzieścia dwa biegów, 
Kępice. Tel. 782-980-379.
SERWIS do kawy kompletny na 
12 osób, C. T. Altwasser 1939 rok i 
starą biżuterię ze srebra i złota. 
Tel. 500-831-681.
SKUTER REEWAY 2008 rok. Pilnie 
sprzedam. Tel. 609-466-582.
STOLARZ cena 100 zł, fotelik na 
rower cena 100 zł. 
Tel. 59 842-85-65.
STÓŁ ciemny – 70 zł. 
Tel. 511-600-110.
TELEWIZOR kolorowy 
SAMSUNG, duży wentylator, sto-
lik pod telewizor. Tel. 511-600-110.
WÓZEK SZWEDZKI 
EMALJUNGEN – SPACERÓWKA – 
duża, z atestami, kolor zielony, b. 
dobry stan. Tel. 660-230-888.

U S Ł U G I
OPIEKA nad grobami. 
Tel. 608-649-826.
KONTENERY socjalne i magazy-
nowe. Tel. 605-849-861.
KOPARKO-ŁADOWARKA - 
wynajem. Tel. 888-957-294.

PRZEGLĄDY gaśnic samochodo-
wych. Tel. 695-695-155.

P R A C A
ZAJMĘ się starszą osobą lub dziec-
kiem od 2 lat. Tel. 514-788-048.
ZAJMĘ się dzieckiem (od 3 lat) lub 
zaopiekuję osobą starszą. 
Tel. 724-060-604.
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą lub 
dzieckiem. Tel. 694-796-808.
ZATRUDNIĘ krawcową z orzecze-
niem o niepełnosprawności. 
Tel. 511-996-949.

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

OGŁOSZENIA DROBNE 

- O  drugiej części 
popularnej kreskówki 
p o w i e m  k r ó t k o  - 

doskonała zabawa dla całej rodziny. 
Pixar kolejny raz błysnął ciekawą 
opowieścią, doskonałą techniką ani-
macyjną i  humorem. Druga część 
wielkiego hitu z 2006 roku. Samochód 
wyścigowy Zygzak McQueen po 
raz kolejny bierze udział w  wiel-
kim wyścigu. Tym razem na trasie 
w Japonii, Austrii, Włoszech, Francji 
oraz Wielkiej Brytanii. W  kolejnej 

części Zygzak wraz z wiernym towa-
rzyszem Złomkiem jest wplątany 
w  międzynarodową intrygę szpie-
gowską. 

Druga część podobnie jak pierw-
sza porywa widza wartką akcją, cie-
kawą fabułą i szaleńczymi pościgami. 
Widzowie kolejny raz przenoszą się 
do świata pozbawionego ludzi. Role 
istot inteligentnych pełnią tutaj samo-
chody. Ich pokarmem jest oczywiście 
olej i  benzyna. To wszystko w  świe-
cie amerykańskiego snu i  legendar-
nej drogi 66. Taka mieszanka musi 
być wybuchowa. I jest. Film bawi nie 
tylko dzieci, ale i dorosłych. 

POLECAM

Auta 2 – Kolejne przygody Zygzaka i Złomka 

POGODA

Tomasz Częścik
dziennikarz „Kuriera”

 gra najgłośniejszy zespół na świecie

R E K L A M A   1 2 8 3 - 0

R E K L A M A   1 2 4 2 - 0

R E K L A M A   8 4 4 - 0

R E K L A M A   6 9 5 - 0

R E K L A M A   4 9 3 - 2
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