
Cios w hospicja
Dyrekcja i pracownicy słup-
skiego hospicjum boją się, że 
placówka może przestać ist-
nieć. - Znowelizowana ustawa 
zmienia nasze funkcjono-
wanie, przekształcając nas 
w przedsiębiorstwa – mówi 
dyrektor. Czy to oznacza 
wprowadzenie opłat za pobyt 
w hospicjach?

Droga w Reblinie 
do poprawki
Nowa droga Reblino-Wrząca 
niedawno została wybudo-
wana, a już są z nią kłopoty. 
Woda stoi na szosie w dwóch 
miejscach po każdym więk-
szym deszczu. Strach tędy 
przejeżdżać autem o niższym 
zawieszeniu, bo woda może się 
wlać do wnętrza.

Bunkry 
dla turysty
Park Spotkań Historycznych 

– tak ma się nazywać nowa atrak-
cja turystyczna Ustki. W ponie-
mieckich bunkrach powstanie 
nowoczesny skansen, pokazujący 
życie czterdziestoosobowej 
obsady baterii dział. Codzienność 
żołnierzy w warunkach bojo-
wych zwiedzający będą pozna-
wać przez pryzmat... wojskowych 
latryn.

Strona 4

Strona 8

Strona 10-11

Wędkarze i ekolodzy biją na alarm! 
Wodni inżynierowie chcą powycinać 
drzewa i krzewy rosnące wzdłuż Słupi, 
żeby zabezpieczyć jej brzegi przed 
wylewaniem. - To zabije ryby i ptaki 
mieszkające nad rzeką – twierdzą węd-
karze. - A wiele z nich to rzadkie okazy. 

W przyszłym tygodniu ma zapaść osta-
teczna decyzja w sprawie wycinki drzew 
w korycie Słupi i wzdłuż niego. Chodzi 
o odcinki rzeki między innymi w okoli-
cach Słupska, Włynkowa, Bydlina, Krępy 
Słupskiej, Wodnicy, Charnowa, Gałęzinowa 
oraz Machowina. 

Pod topór ma pójść blisko sto drzew. 
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej na 
swojej stronie zamieścił już ogłoszenie o 
poszukiwaniu fi rmy, która się tym zajmie. 

Tymczasem wędkarze, którzy od lat opie-
kują się Słupią twierdzą, że plany RZGW ude-
rzą w środowisko naturalne. - Można powie-
dzieć, że to barbarzyństwo – mówi Teodor 
Rudnik, prezes Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Słupsku i członek 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody. - Boję 
się, że w ten sposób zostanie zabrane rzece 
jej naturalne dobro. Roślinność, która rośnie 
wzdłuż koryta i w nim samym, to doskonałe 
schronienia i miejsca siedliskowe dla wielu 

cennych gatunków ryb oraz ptaków, na 
przykład kani rudej, lelka, rybołowa, brodźca 
piskliwego, gągoła, nurogęsi, bociana czar-
nego i wielu innych. Wycinka drzew może 
oznaczać zniknięcie tych gatunków na 
naszym terenie lub znaczne zmniejszenie 
ich populacji. 

Zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku 
Andrzej Ryński zapewnia, że zabieg nie ma 
szkodzić  przyrodzie, ale podnieść bezpieczeń-
stwo przeciwpowodziowe. - Nie ukrywam, 
że rozgorzała ogromna dyskusja na temat 
wycinki drzew – przyznaje Ryński. - Dlatego 
po kolejnym spotkaniu z wędkarzami, ekolo-
gami oraz samorządami zdecydowaliśmy się 
powołać wspólny zespół, który oceni nasze 
propozycje usunięcia drzew. Nie chodzi tu 
nawet o wycinkę lecz usunięcie konarów leżą-
cych w korycie. Myślę, że opinie ekspertów 
powinniśmy poznać w połowie miesiąca. 

- Nasi eksperci zapoznają się z konkret-
nymi propozycjami – dodaje Rudnik. - Słupia 
to nie rezerwat przyrody i nie mamy obo-
wiązku zostawiać tu wszystkiego, ale każdą 
wycinkę trzeba zaplanować i przewidzieć, w 
jaki sposób będzie oddziaływała na środo-
wisko.
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Drzewa przy SłupiDrzewa przy Słupi
pójdą niedługo pod topórpójdą niedługo pod topór

Brzegi rzeki porasta roślinność, która jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt – twierdzi szef 
słupskich wędkarzy Teodor Rudnik.
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O Dniu KobietO Dniu Kobiet

Cena benzyny rośnie, a Ty płać 50% 
mniej za paliwo!

Promocja montażu instalacji LPG!

3 lata gwarancji!

Sprawdź ofertę dla Ciebie

Nowoczesne instalacje gazoweNowoczesne instalacje gazowe
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PERSONALIA

- Ofi cjalnie Dawid Zielkowski od 1 marca pełni 
funkcję asystenta prezydenta miasta Słupska 
do spraw komunikacji społecznej. Jest absol-
w e n t e m Wydziału Nauk Społecznych 

i Wydziału Filologicznego 
n a  U n i w e r s y t e c i e 
Wrocławskim. W latach 
2 0 0 9 – 2 0 1 1  p r a c o w a ł 
jako dziennikarz we wro-
cławskiej redakcji Gazety 

Wyborczej. Wcześniej przez 
dwa lata współpracował z 

mediami studenckimi. 
Dawid Zielkowski ma 
27 lat i urodził się w 
Słupsku. Jest żonaty, 
ma córkę. Jego 
zainteresowania to 

filmy dokumen-
talne, foto-

gra f ia  i 
sport.

KOMENTARZ

- Temat wycinki drzew nad brze-
giem naszej rzeki powraca syste-
matycznie co kilka lat. Ostatnie 
wielkie cięcia, a właściwie gole-
nie brzegów rzeki sprzed ośmiu 
lat doskonale pamiętam. Słupia, 
której naturalnym charakte-
rem my słupszczanie lubimy się 
chwalić, wglądała momentami 
jak rzeczka wijąca się wśród pia-
sków i stepów. Nie o to chyba 
chodzi. Dlatego doskonale 
rozumiem larum podniesione 
przez miłośników przyrody. 
Słupia jest jedną z największych 
atrakcji przyrodniczych i nie 
tylko w naszym regionie, warto 
więc na nią chuchać i dmuchać. 
Wszystko po, aby zostawić 
jej niepowtarzalny wygląd, a 
także miejsce dla cennych ryb i 
ptaków. 
Kij jednak ma dwa końce. 
Totalnie dzika rzeka może być 
zagrożeniem dla ludzi mieszka-
jących w jej pobliżu. Rozumiem, 
że pewnymi, niezbyt inwazyj-
nymi metodami, można pod-
nieść bezpieczeństwo. Uważam, 
że jeśli istnieje zagrożenie i 
konieczność, należy ciąć drzewa 
i wyciągać je z wody. Wszystko 
jednak w granicach rozsądku, 
aby nie powtórzyć sytuacji z 
roku 2004 i księżycowego krajo-
brazu przy rzece. Wszystko tak, 
aby wilk był syty i owca cała. 

KRONIKI REGIONU

 8.03.1943 r.

„Ochotnicy do marynarki wojennej. Kandydaci z 
rocznika 1925, którzy podlegają obowiązkowi służby 
wojskowej i chcą służyć na okrętach wojennych  jako 
żołnierze służby zasadniczej lub zawodowej, muszą 
złożyć wniosek bezpośrednio do właściwej okręgowej 
komendantury wojskowej (Wehrbezirkskommando)” 

- informuje na czwartej stronie, w dziale „Krótkie infor-
macje ze Słupska” dziennik Grenz-Zeitung.

 8.03.1984 r.

Pod kryptonimem „Spokój” przeprowadzono w 
województwie słupskim kolejną akcję kontrolno-

-represyjną. Uczestniczyło w niej ponad 513 osób, 
w tym 79 funkcjonariuszy milicji, 420 ormowców 
oraz strażnicy ochrony kolei. Skontrolowano łącz-
nie 687 obiektów, m.in. 464 handlowe i 711 gastro-
nomicznych, 644 pojazdy, 113 miejsc grupowania 
się elementu przestępczego, 50 melin, 36 wagonów 
towarowych z ładunkiem. Ujawniono cztery przestęp-
stwa, w tym dwa włamania do prywatnych domów 
i dwie kradzieże mienia społecznego. Wychwycono 
312 wykroczeń, za które mandatami ukarano 108 osób. 
Do kolegiów ds. wykroczeń skierowano 21 wnio-
sków o ukaranie sprawców poważniejszych naruszeń 
porządku publicznego.

Wydawca:   AG Media
ul. Braci  Gierymskich 1
76-200 Słupsk
tel. 59 848 51 50, fax 59 7278023
e-mail: biuro@agmedia.com.pl

   Redaktor naczelny: Arkadiusz Gryko

Zastępca redaktora naczelnego:       Aleksandra Christyniuk

    Redakcja:        tel. 59 848 51 51

e-mail: redakcja@agmedia.com.pl

Dyrektor Agencji reklamowej:        Elżbieta Lemieszko

tel. 59 848 51 51

Sprzedaż reklam:         tel. 59 848 51 53
e-mail: reklama@agmedia.com.pl

    Kolportaż:        tel. 59 848 51 50

            Druk: Polskapresse Oddział Poligrafi a
ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk

Za treść reklam Wydawca nie odpowiada. Re-
dakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. 
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SŁUPSKA OPINIA PUBLICZNA

Zygmunt

- To bardzo potrzebne święto. 
Wszystkie kobiety powinny 
otrzymać choć jeden kwiatek. Ja 
zawsze tego dnia pamiętam o żonie. 
Uważam jednak, że kobiety należy 
szanować codziennie. Każdego 
dnia pokazywać im, że są bardzo 
ważne. Dzień Kobiet to tylko jeden 
dzień z 365 w roku, w którym męż-
czyźni powinni okazywać miłość 
do swoich bliskich pań.

Jaros³aw 

- Nie wiem czy jest potrzebny. 
Mnie ten dzień zawsze będzie 
się kojarzył z moją młodością, 
z czasami socjalizmu, PRL-u w 
Polsce. Wówczas mój ojciec co 
roku wręczał mojej mamie goź-
dzik i rajstopy. Jakoś nigdy nie 
kojarzyło mi się to szczególnie 
pozytywnie. Dlatego dziś raczej 
nie świętuję tego dnia, jest dla 
mnie mało istotny.   

Katarzyna

- Dzień Kobiet jest potrzebny. 
Mój mężczyzna zawsze pamięta, 
aby kupić mi róże, bądź jakiś 
ładny bukiet. Co roku idziemy 
także na dobrą kolację do 
restauracji. Ważne, aby kobieta 
czuła się w ten dzień wyjątkowa 
i doceniana. Nie musi to być 
drogi prezent. Wystarczy wła-
śnie taka romantyczna kolacja 
czy obiad tylko we dwoje. 

Marlena

- Oczywiście, że to święto jest 
bardzo potrzebne. 8 marca 
wszystkie kobiety powinny 
być docenione przez swoich 
mężczyzn w sposób szczególny. 
Kwiatki to obowiązkowy upo-
minek tego dnia. Bardzo miło 
jest także, gdy mężczyzna kupi 
swojej ukochanej żonie, matce 
czy córce coś jeszcze, jakiś mały, 
cenny dla nich drobiazg.

Czy Dzień Kobiet jest potrzebny??

NIE NIE WIEM

28
%

26
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G£OSOWANIE NA WWW.KURIERSLUPSKI.PL

TAK

Tnijcie z g³ow¹

KRESKĄ ARAKDIUSZA SZADKOWSKIEGO

O tym, czy 
feministka to dziś 
brzmi dumnie 
i Dniu Kobiet 
piszemy.
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LICZBA

miliony złotych kosztowałoby 
przekształcenie budynku po byłej 
przychodni przy ulicy Jana Pawła 
II na centrum kultury. To za drogo 
i ratusz wycofał się z tego pomysłu. 
Lekarze z przychodni przy ul. Jana 
Pawła II przenieśli się do budynków 
szpitala przy ul. Hubalczyków. 

- Magazyny zostaną prawdo-
podobnie przekazane dla Nowego 
Teatru, ponieważ nie mieści się on 
ze swoimi wszystkimi rekwizy-
tami w budynku przy Jana Pawła. 
Górę budynku przeznaczymy pod 
wynajem – mówi Krzysztof Sikorski, 
wiceprezydent miasta. Obiekt jest 
własnością marszałka, ale ten wstęp-
nie obiecał, że budynek przekaże 
ratuszowi. 

3
O TYM SIĘ MÓWI...

Marcin Prusak
czeka na sygna³y 
i opinie Czytelników.
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Wycinka drzew w kory-
cie Słupi została odro-
czona na kilka tygodni. 
Eksperci wędkarzy, 
ekologów i służb wod-
nych będą rozmawiać, 
czy usunięcie zarośli 
i konarów wzdłuż rzeki 
jest konieczne. 

Zespół ekspertów został 
powołany po burzliwych 
dyskusjach na temat wycinki 
drzew. Wrzawę podnieśli 
wędkarze i ekolodzy, którzy 
uważają, że usuwanie drzew 
przyczyni się do degradacji 
Słupi, a  także niekorzyst-
nie odbije na żyjących tu 
rybach i ptakach. - Mieliśmy 
tego przykład w roku 2004 – 
mówi Teodor Rudnik, prezes 
Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w  Słupsku. - Wówczas 
w  ramach akcji przeciwpo-
wodziowej wycięto dosłow-
nie wszystkie zarośla wzdłuż 
koryta. Rzeka wyglądała jak 
kanał. 

Wędkarz dodaje, że 
zarośla dają cień, dzięki 
temu temperatura wody nie 
podnosi się, a to sprzyja roz-

wojowi ryb. Ponadto rosnące 
wzdłuż koryta drzewa 
i krzewy to ostoje cennych 
gatunków ptaków, część 
z nich jest ujęta w Polskiej 
Czerwonej Księdze zagrożo-
nych gatunków. 

Zdaniem znanego ich-
tiologa, profesora Ryszarda 
Bartla, wycinka drzew 
podobnie jak przegradzanie 
koryt, niosą za sobą niebez-
pieczeństwo dla ryb: „Należy 
dążyć do powstrzymania 
w  ciekach prac melioracyj-
nych zmierzających do pro-
stowania rzek, wycinania 
drzew i krzewów nadbrzeż-
nych, obniżenia dna cieku, 
eksploatacji żwiru oraz likwi-
dacji źródeł, zanieczyszcza-
nia rzek” - pisze naukowiec 
w  „Poradniku ochrony sie-
dlisk i gatunków”. 

Zdaniem wędkarzy, 
część planowanej wycinki 
ma odbyć się na terenach 
objętych programem 

„Natura 2000”. - Według 
mnie powinien zostać przy-
gotowany w  tej sprawie 
raport oddziaływania na śro-
dowisko, a go nie zrobiono 

– dodaje Rudnik. 

Regionalny konser-
wator przyrody odstąpił 
od sporządzanie takiego 
dokumentu. - W  tej kon-
kretnej sytuacji, po analizie 
informacji dotyczących roz-
mieszczenia i  liczby drzew 
i krzewów wnioskowanych 
do wycinki, uznaliśmy, że 
inwestycja nie spowoduje 
utraty powierzchni ani 

fragmentacji siedlisk przy-
rodniczych – mówi Joanna 
Jarosik, regionalny konser-
wator przyrody w Gdańsku 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, który 
zlecił wycinkę twierdzi, 
że ma ona chronić tereny 
przy Słupi przed powodzią. 

- Leżące w  wodzie konary 
niepotrzebnie ją spiętrzają 

i  mogą przyczynić się do 
wystąpienia wody z koryta 

– mówi Andrzej Ryński, 
zastępca dyrektor RZGW. - 
Myślę, że specjaliści, którzy 
będą opiniowali nasze pro-
pozycje będą tego samego 
zdania. 

CZY WIESZ, ŻE... ????
 Choć w historii Słupska dominują 

sławni panowie, to wcale nie oznacza, 
że nie było w tym gronie sławnych w 
kraju czy na świecie kobiet. Na pewno 
najbardziej znaną nie tylko  w śro-
dowiskach muzycznych rodowitą 
słupszczanką jest obecnie miesz-
kającą w USA wokalista jazzowa 
Grażyna Auguścik. Kolejną, choć nie rodo-
witą, ale mieszkającą przez wiele lat w 
Słupsku była Anna Łajming, kaszubska 
pisarka, zmarła w 2003 roku. Od 2005 
roku Anna Łajming ma w mieście swą 
ulicę, a od roku 2000 fi guruje w gro-
nie Honorowych Obywateli Słupska. 
Tu także znajdziemy kolejne sławne 
panie: Wandę Chotomską – znaną pol-
ską pisarkę, autorkę wierszy i opowiadań 
dla dzieci i młodzieży oraz Zofi ę Jadwigę 

Lewenstam, wieloletnią słupską lekarkę, 
a wcześniej - uczestniczkę Powstania 
Warszawskiego.

 
 Trzy usteckie ulice od ponad 

70 lat nie zmieniły swych nazw. 
To dzisiejsza ulica Słupska, 
która przed wojną była nieco 
dłuższa, bo ówczesna Stolper 

Strasse  sięgała obecnego skrzy-
żowania ul. Marynarki Polskiej z 

kard. Wyszyńskiego. Przedwojenna 
ul. Portowa – Hafenstrasse prowadziła 

wzdłuż całego wschodniego nabrzeża, 
aż do dworca PKP. Trzecia z „sędzi-
wych” usteckich ulic to dzisiejsza 

Darłowska, która nazywała się niegdyś 
Rügenwalderstrasse, czyli tak, jak przed-
wojenne Darłowo.

O TYM PISALIŚMY NA

Niedziela, 4 marca

Paweł Lewandowski został zastępcą wójta gminy 
Damnica. Dotychczasowy inspektor w Urzędzie Gminy, został 
zastępcą Grzegorza Jaworskiego 1 marca. Damnica była do tej 
pory jedyną gminą w powiecie bez zastępcy. Nową funkcję wice-
wójt będzie pełnił w ramach dotychczasowego etatu. 

Niedziela, 4 marca

W wakacje zrobimy zakupy w Tesco
Przy ulicy 11 Listopada rozpoczęła się budowa nowego 

centrum handlowego, w którym znajdzie się pierwsze w Słupsku 
Tesco.

Wtorek, 6 marca

Blisko 4,5 tysiąca chce referendum
Tyle podpisów zebrali inicjatorzy zwołania referendum w 

sprawie odwołania Macieja Kobylińskiego z funkcji prezydenta 
miasta. - W nadchodzącym dniach rozpoczniemy akcję zbierania 
odwiedzając słupszczan w domach – mówi Grzegorz Kunda, 
jeden z inicjatorów. 

Poniedziałek, 5 marca

ODR opuści Strzelino i prawdopodobnie przeniesie się 
do Słupska

Wszystko wskazuje, że ośrodek pożegna się zabytkowym 
pałacem. Nie wiadomo jaki los spotka cykliczne targi ogrodnicze 
cieszące się ogromna popularnością. 

Środa, 7 marca

Usteckie targowisko będzie przenieisone na tereny OSiR
Targowisko przy ul. Krótkiej w Ustce wkrótce przestanie istnieć. 

W jego miejscu powstaną nowe bloki. Nowe bloki przy ul. Krótkiej 
zamierza budować Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Przy Słupi zrobi się łyso

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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Tak wyglądał brzeg Słupi w graniach miasta nieopodal mostu Łabędziego. Powtórki takiej 
wycinki nie chcą ekolodzy
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TOMBUD
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Tomasz Tymiński

76-270 Ustka, ul. Rybacka 1A/54
tel. 662 636 072

- stany surowe
- systemy PRO-TERM
- remonty
- dachy
- wykończenie „pod klucz”
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REYU.COM Rafał Reinert,
Biuro: ul. Miedziana 8,

Słupsk, tel. 59 722 08 17,
fax 59 847 19 83

biuro@reyu.net.pl � www.reyu.net.pl

REYU.COM Rafał Reinert,
Biuro: ul. Miedziana 8,

Słupsk, tel. 59 722 08 17,
fax 59 847 19 83

biuro@reyu.net.pl � www.reyu.net.pl

Według projektu 
rządu, do 1 lipca wszyst-
kie  zakłady opieki zdro-
wotnej, także hospicja, 
mają stać się przedsiębior-
stwami. Nie będą mogły 
pozyskiwać pieniędzy 
z  tzw. 1 procenta. Jeżeli 
ustawa nie zostanie zmie-
niona, część placówek 
może zostać zlikwido-
wana albo trzeba będzie 
płacić za pobyt chorych.

Obecnie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej, które 
utworzyło słupskie hospi-
cjum, ma status organiza-

cji pożytku publicznego, 
otrzymuje więc pieniądze 
z  1 procenta od podatni-
ków na działalność hospi-
cjum. Po zmianach pla-
cówka musiałaby w dużej 
mierze same zarabiać na 
funkcjonowanie. - Nie 
wiem, jak dalej będziemy 
funkcjonować bez tych 
pieniędzy. Nie wiem skąd 
weźmiemy około 200 
tysięcy złotych, których 
co roku brakuje na bie-
żące utrzymanie placówki 

- mówi Teresa Jerzyk, 
dyrektor hospicjum. - 

Narodowy Fundusz 
Zdrowia pokrywa ok. 
75 procent utrzyma-
nia pacjenta. Pozostałe 
koszty pokrywane są 
z datków. O pieniądze na 
remonty, wyposażenie 
i rozbudowę lub moderni-
zację musimy dodatkowo 
zabiegać. Kwestujemy 
pod kościołami, na cmen-
tarzach i organizując kon-
certy i aukcje dzieł sztuki. 

- Średnio chory przebywa 
w placówce 19 dni, dzien-
nie utrzymanie pacjen-
tów kosztuje około 250 

zł. Pobyt w  hospicjum 
jest bezpłatny. 

Dyrektor podkreśla, 
że zmiana prawa to tra-
gedia dla placówki. Nie 
będzie mowy o  remon-
tach, nie wiadomo też, 
w jaki sposób hospicjum 
zapłaci za podstawowe 
funkcjonowanie. 

- Co mam powiedzieć 
rodzinie Druyff, która 
w  1997 roku ufundo-
wała budowę słupskiej 
placówki – martwi się 
dyrektor. - Choć pan Jan 
Druyff już nie żyje, to 
jego rodzina regularnie 
nas odwiedza. Oni wło-
żyli w  słupską placówkę 
tyle własnych pieniędzy 
i serca. 

Słupskie hospicjum 
w chwili powstania było 
dziewiątym stacjonar-
nym hospicjum w Polsce, 

trzecim wybudowanym 
od podstaw i pierwszym 
na Pomorzu.  

- Mój ojciec leżał 
w  placówce do śmierci, 
pracują tu najcudow-
niejsi ludzie pod słoń-
cem – mówi Kamila Gąska, 
mieszkanka Słupska.

Podobnego zdania 
jest posłanka PiS Jolanta 
Szczypińska: - Nie wiem, 
może w  budynkach 
hospicjów mają według 
premiera powstać dys-
koteki, albo najlepiej 
zakłady pogrzebowe. 
Wtedy przedsiębiorstwo 

– hospicjum będzie mogło 
na siebie zarobić – mówi 
posłanka. - Donald Tusk 
chce, aby Polak żył jak 
najkrócej, aby było nas 
jak najmniej – takie są 
wnioski jego reform 
i decyzji. 

W  hospicjum jest 20 
łóżek, w  ubiegłym roku 
w  placówce zmarło 365 
pacjentów. Niestety, do 
hospicjum trafi ają coraz 
młodsi ludzie. - Mamy 
jedynie cztery osoby 
powyżej 60 roku życia. 
Tu codziennie rozgrywają 
się tragedie i  dramaty 
i  musimy się z  tym zma-
gać – dodaje dyrektorka. 
Obciążenie psychiczne 
związane z pracą w hospi-
cjum jest ogromne, teraz 
dojdzie dodatkowa troska 
o zdobywanie funduszy. 

W  całej Polsce około 
150 stowarzyszeń prowa-
dzi lokalne hospicja oraz 
około 350 Caritasów zaj-
muje się przewlekle cho-
rymi i  dziećmi niepełno-
sprawnymi. W podobnej 
sytuacji są setki organi-
zacji charytatywnych, 
w  tym także Caritas 
Polska. 

20 lutego Forum 
Hospic jów Polskich 
przesłało propozycję 
zmian w ustawie z prośbą 
o  podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej do ministra 
zdrowia, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i  wia-
domości ministra pracy 
i  polityki społecznej 
oraz Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

Co jeśli znowelizo-
wana ustawa wejdzie 
w  życie? - Nie dopu-
ścimy do sytuacji, w któ-
rej hospicja przestaną 
leczyć – mówił Bartosz 
Arłukowicz w  Radiu Zet 
28 lutego. - Są potrzebne 
i  zmiany przepisów nie 
mogą ograniczać ich dzia-
łalności.

Nowe przepisy zmienią zasady funkcjonowania placówek niosących pomoc chorym

To może być cios w hospicjum 

R E K L A M A   2 3 3 - 6

Dyrekcja i pracownicy hospicjum boją się, że pla-
cówka może przestać istnieć. - Znowelizowana 
ustawa zmienia nasze funkcjonowanie, przekształ-
cając nas w przedsiębiorstwa – mówi dyrektor. 
Hospicja będą musiały na siebie częściowo zarabiać, 
nie dostaną też pieniędzy z darowizn.

Karolina Chalecka
k.chalecka@agmedia.com.pl

Teresa Jerzyk (z prawej) boi się, że nowe przepisy utrudnią funkcjonowanie hospicjów.Teresa Jerzyk (z prawej) boi się, że nowe przepisy utrudnią funkcjonowanie hospicjów.
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W Społecznym Gimnazjum

zimy nie przespali
UTO

Motto szkoły: wszechstronnie rozwijać każdego ucznia

Dni robią się coraz dłuższe, wszyscy czeka-
ją na nadejście cieplejszych pór roku. Niektó-
rzy myślą już o wakacjach. Uczniowie i na-
uczyciele ze Społecznego Gimnazjum UTO 
pokazali, że jesień i  zima wcale nie muszą 
kojarzyć się z marazmem i nudą, a czas spę-
dzony w szkole wykorzystano efektywnie.

O tym, że uczniowie solidnie pracują przez 
cały rok , nie trzeba nikogo przekonywać. Ich 
aktywność widoczna jest głównie w  trzech 
obszarach: konkursach i olimpiadach przed-
miotowych, rozgrywkach sportowych, dzia-
łalności wolontariatu. Każdy uczeń ma okazję 
wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami
w tym, co lubi robić najbardziej.

Życie szkoły to nie tylko praca na lekcjach 
i kołach zainteresowań. Rok szkolny rozpo-
czął się, jak zwykle, obozem integracyjnym – 
tym razem w Łapinie. Atrakcją pobytu w ma-
lowniczym Jarze Radunii były: nocny marsz 
na orientację, spływ pontonowy i  przejście 
po linie nad rzeką. Uczniowie bawili się 
i  poznawali siebie nawzajem. Zdobyte wte-

dy umiejętności pracy w  zespole uczniowie 
wykorzystali we wspólnym wykonywaniu 
różnych zadań w ciągu semestru. 

Równie interesująca okazała się wyciecz-
ka na Centralny Poligon Sił Powietrznych 
w  Wicku. Uczniowie mieli niepowtarzalną 
szansę podejrzeć pracę żołnierzy Marynar-
ki Wojennej podczas ćwiczeń przeciwlotni-
czych oraz spotkać się z żołnierzami amery-
kańskimi, którzy obsługiwali baterię Patriot 
stacjonującą na poligonie.

Tradycją szkoły stało się organizowanie 
debat. W tym roku była ona poświecona pol-
skiemu szkolnictwu. Dyskutowano o  przy-
czynach jego niepowodzeń i  możliwościach 
rozwoju. W  debacie oprócz uczniów, także 
innych usteckich szkół, wzięli udział zapro-
szeni goście: Jolanta Szczypińska – posłanka 
PiS, Beata Chrzanowska – słupska radna PO 
oraz Ryszard Kwiatkowski – wiceburmistrz 
Ustki. 

Nowym wyzwaniem podjętym przez spo-
łeczność szkolną było uczczenie Narodowe-
go Święta Niepodległości. I udało się: zorga-
nizowano Marsz Niepodległości. 10 listopada
uczniowie i nauczyciele przeszli ulicami Ust-
ki ze specjalnie przygotowanymi transpa-
rentami, wręczając przechodniom okolicz-
nościowe ulotki, kotyliony, fl agi i  śpiewając
patriotyczne pieśni. 

Wielu uczniów prężnie działa w  wolon-
tariacie. W  tym roku szkolnym zorganizo-
wano zbiórki charytatywne, z  których do-
chód przeznaczony był na pomoc dla Domu
Dziecka w  Ustce, Filipa Kubisia i  Fundacji
„Centaurus”. Wolontariusze UTO pomaga-
ją też w  nauce młodszym kolegom ze SP 1,
współpracują z Miejską Biblioteką, Bankiem
Żywności i Przedszkolem nr 2 w Ustce. Po-
nadto uczestniczą w akcjach WOŚP i angażu-
ją się w działania organizowane przez słup-
skie Centrum Wolontariatu.

Okazją do rozwijania talentów artystycz-
nych były ósme już warsztaty teatralne ko-
szalińskiego Teatru STOP. Uczniowski teatr
ALANIA wystawił sztukę „Znowu w szkole”.
Ponadto w  ramach Europejskiego Dnia Ję-
zyków zorganizowano konkurs na najlepiej
wykonaną piosenkę w jednym z języków eu-
ropejskich. Zwyciężyła w nim Blanka Erbel,
która wykonała utwór Heleny Vondrackovej
Malowany dzbanku.

Wyzwań w pierwszym semestrze było wie-
le. Zbliża się wiosna, a wraz z nią pojawią się
nowe zadania i  doświadczenia. Wyjazdowe
rekolekcje, projekty uczniowskie, egzaminy,
wycieczki… Wierzymy, że nadchodzące ty-
godnie będą równie aktywne i owocne.

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
• J. ANGIELSKI – Dominik Czerczak    – opiekun Marta Wyrzykowska
• HISTORIA – Natalia Nowak, Rafał Siedlecki  – opiekun Konrad Konkol
• GEOGRAFIA – Jakub Adamowicz   – opiekun Damian Żyszkiewicz
• INFORMATYKA – Jakub Adamowicz – opiekun Piotr Sulewski
• J.POLSKI     – Opiekunowie: Dorota Kozłowska, Klaudia Sołoduch:

 » Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – fi nalista S. Borusiński, wyróżnienie : 
M. Grabowska, K. Sulewski, D. Pyjor, K. Żytko; 

 » Ogólnopolski Konkurs „Z ortografi ą na co dzień”- wyróżnienie – R. Siedlecki, M. Furmanek;
 » Ogólnopolski Konkurs Literacki wydawnictwa „Esprit” – wyróżnienie – M. Grabowska;
 » Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej – I miejsce J. Haryszyn, W. Konieczny;
 » konkurs Biblioteki Miejskiej w Ustce „Czy znasz Miłosza?” – główna nagroda – J. Capar.

• J.ANGIELSKI    – Opiekun: Monika Dymek:
 » Olimpiada J.Angielskiego – II etap – K. Jędrysiak i A. Lubojemski.  

• MATEMATYKA    – Opiekunowie: Irena Krekora, Junona Olempijuk, Janina Sulewska:
 » ogólnopolski konkurs matematyczno-logiczny „MT EXPERT”, kategoria OPEN – K. Sulewski  II miejsce; 
 » Liga Matematyczna: fi naliści – K. Sulewski, R. Siedlecki, A. Wrześniak, N. Nowak, M. Skiba,  A. Stetsko, M. Palanis, 

O. Kowalczyk, J. Adamowicz, M. Furmanek, J. Haryszyn;
 » Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – II etap – N. Nowak, M. Palanis. 

• HISTORIA     – Opiekunowie: Arkadiusz Kubiak, Konrad Konkol:
 » konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – awans do fi nału – M. Furmanek 

( I miejsce w regionie), J.Adamowicz (II m), R. Siedlecki (IV m);
 » XV Ogólnopolski Konkurs HISTORIA BLISKA – II wyróżnienie za pracę  „Miłość przyszła ze wschodu” – J. Haryszyn.

• PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WOS   – Opiekunowie:Renata Szanter,Konrad Konkol:
 » Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej – etap  wojewódzki – A. Wrześniak, K. Szczepaniak, M. Palanis, 

M. Krotowski, J. Capar, W. Grzywa. 
• RELIGIA     – Opiekun: ks. Jacek Zdoliński:

 » I Metropolitalny Konkurs Papieski – etap diecezjalny – M.Grabowska, J. Haryszyn,  J. Adamowicz. 

Kontakt:   www.utogim.eu e-mail: utogim@interia tel.: (059) 846-57-62

TURNIEJE I ZAWODY SPORTOWE
 
• I miejsce w VI Pomorskim  Biegu Niepodległości z okazji 93-ciej Rocznicy Odzyskania Państwo-

wości Polskiej:  M. Mencfel, K. Latkowski i M. Krotowski. 
 • A. Karpuk (UKS Wieża Postomino)  tytuł mistrzyni  Europy w kategorii kata młodzików do lat 15.  
• M. Mencfel (LKS Jantar Ustka) – Mistrzostwa Polski Młodzików II miejsce w sześcioboju. 
• Powiatowa Olimpiada Młodzieży:

 » drużynowy turniej tenisa stołowego: II miejsce – K.Sulewski, J. Lewandowski, D. Czerczak;
 » drużynowa piłka ręczna dziewcząt: awans do fi nału powiatowego – A. Stetsko, I. Klein, K. 
Kusiak, A. Karpuk,  M. Zawisza, J. Milińska, K. Mkołajczak, N. Opuchlik.

 » Opiekunowie szkolnej reprezentacji: Barbara Madejczyk, Edmund Madejczyk.

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



6
nr 05 (40) • 8 marca 2012

Wydarzenia

R E K L A M A   3 8 1 6 - 1

R E K L A M A   

Inicjatorem zorganizo-
wania w czwartek, 15 marca, 
Dnia Dawcy Szpiku Kostnego 
jest Jarosław Cetera, którego 
ojciec zachorował 1,5 roku 
temu na białaczkę. - Pierwszy 
przeszczep od dawcy spo-
krewnionego się nie przyjął, 
konieczny jest drugi, tym 
razem już od obcej osoby 

– mówi Jarosław Cetera. - 

Wcześniej, podobnie jak 
pewnie większość z nas nie 
myślałem o  tym, by zostać 
dawcą. Gdy zachorował mój 
tata, zacząłem czytać o tym. 

Jak mówi, podobnie jak 
większość Polaków myślał, 
że to skomplikowany i bole-
sny zabieg. Tymczasem, 
by znaleźć się w  bazie 
dawców wystarczy oddać 

krew. Po pewnym czasie 
otrzymujemy informację, 
że jesteśmy zarejestrowani  
w  bazie Dawców Komórek 
Macierzystych Szpiku. - 
Prawdopodobieństwo, że 
nasz szpik będzie  kiedyś 
przydatny jest niewielkie – 
wynosi 5 procent, ale może 
się zdarzyć, że możemy 
komuś uratować życie – opo-
wiada mężczyzna.

Właśnie pod wpływem 
choroby ojca pan Jarek 
wspólnie z  rodziną i  przy-
jaciółmi – ok. 15 osobami – 

postanowił zorgannizować 
w  Słupsku Dzień Dawcy 
Szpiku. - Nie chodzi tu tylko 
o mojego tatę, bo mało pra-
dopodobne, że to wśród 
słupszczan będzie osoba, któ-
rej szpik byłby odpowiedni 
dla niego, chcemy propa-
gować tę formę pomocy, by 
dac szansę na zdrowie i życie 
innym – dodaje. 

A działają z rozmachem – 
wsparcie znaleźli w mediach, 
wśród wielu fi rm, wydruko-
wali 30 tysięcy ulotek, które 
są kolportowane w Słupsku, 
w  mieście, w  tym w  auto-
busach, pojawi się ok. 800 
dużych plakatów, informa-
cje na temat akcji są także 
w  mediach. Założyli także 
konto na Facebooku, można 
tam znaleźć m.in. wiadomo-
ści o  tym, jak zostać dawcą, 
jak przebiega ewentualny 
przeszczep i inne. 

- To nie pierwsza taka 
akcja w  Słupsku, uważamy, 
że im więcej mówimy 
na ten temat, tym lepiej 

– mówi Jarosław Cetera. - 
W  18-tysięcznym Bytowie 
w  podobnej akcji wzięło 
udział aż tysiąc osób, liczymy, 
że u nas będzie równie dużo 
osób.

Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Słupsku

Możesz dać innym 
Dla 54-letniego słupszczanina 
Janka Cetery i innych osób 
potrzebujących przeszczepu 
organizowany jest w Słupsku 
Dzień Dawcy Szpiku. Wystarczy 
przyjść na Akademię Pomorską 
i oddać krew, może uratujemy 
komuś życie.

po yczka STARTER
Uruchamiana zdalnie: do wyp aty 1.200 z , sp ata 

w 4 ratach miesi cznych „z do u” po 390 z .

Sp ata umo liwia dost p do ca ej oferty 
(po yczki od 10 dni)

Szybka procedura i wzór umowy: 
www.mini-  rma.pl

biuro@mini-  rma.eu
GG 36986456 

tel. 514 691 727
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Projekt wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Program Operacyjny Kapita  Ludzki 2007 – 2013
Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej 

Dzia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

POWIAT S UPSKI / POWIATOWY URZ D PRACY 
W S UPSKU

realizuje projekt dla osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata zarejestrowanych 
w PUP w S upsku, pozostaj cych bez zatrudnienia powy ej 12 miesi cy, 

o niskich kwali  kacjach zawodowych (maksymalnie
z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym) posiadaj cych miejsce 

zamieszkania na terenie gminy D bnica Kaszubska.

„Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja”
Osoby uczestnicz ce w projekcie otrzymaj  wsparcie w ramach:

- indywidualnego doradztwa zawodowego (jobcoaching);
- szkolenia z zakresu podstaw autoprezentacji;

- szkolenia z podstaw nowoczesnych technologii (obs uga komputera 
i komunikatorów internetowych, edycja tekstu itp.);

- zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osob  zale n .
Zaj cia b d  odbywa y si  na terenie gminy D bnica Kaszubska.
Dla uczestników projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdów,

w przypadku gdy udzia  w zaj ciach z doradc  zawodowym b dzie
si  wi za  z przejazdem z miejsca zamieszkania do innej miejscowo ci.

Termin realizacji projektu: 16.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
UDZIA  W PROJEKCIE JEST BEZP ATNY

Szczegó owe informacje mo na uzyska  w:
Powiatowym Urz dzie Pracy w S upsku, ul. Leszczy skiego 8, tel. 59 845 75 07 lub ul. 

Fabryczna 1, tel. 59 845 67 90 lub w Punkcie Obs ugi Bezrobotnych w D bnicy Kaszubskiej,
ul. Zjednoczenia 16a, tel. 59 813 23 26 (kontakt z po rednikiem pracy).

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

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

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

kawałek siebie

Pomó¿ innym
Dzieñ Dawcy Szpiku 
Kostnego w S³upsku 
odbêdzie siê 15 marca  na 
Akademii Pomorskiej przy ul.. 
Westerplatte 64 w godz. 12-19, 
na I piêtrze w holu Instytutu 
Pedagogiki. Podczas akcji 
bêdzie mo¿na oddaæ 4 ml krwi 
oraz dowiedzieæ siê, na czym 
polega przeszczep..

PRZYJDŹ 
W CZWARTEK

Jarosław Cetera: Zachęcam 
do przyjścia na Dzień Dawcy 

Szpiku Kostnego, możecie 
uratować komuś życie.

GORZELNIA
ROLNICZA  

telefony:
59 811 66 70
602 754 259
608 345 608

prowadzi 
skup s omy 
w balotach

R E K L A M A   2 6 0 7 - 3
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Pustostan jest niepotrzebny miastu

Jest nadzieja, ¿e pusta od lat dawna sto³ówka kêpickiej garbarni trafi  
do nowego w³aściciela, który znajdzie pomys³ na zagospodarowanie 
obiektu. Miasto wystawi³o nieruchomośæ na sprzeda¿.
Budynek przy ul. Buczka powsta³ pod koniec lat 70. XX wieku. Mieści³a 
siê w nim sto³ówka ówczesnej garbarni „Kegar”, wtedy jednego z 
wiêkszych tego typu zak³adów w kraju. Firma w Kêpicach istnieje nadal, 
jednak ju¿ dawno pozby³a siê obiektu na rzecz miasta. Poniewa¿ budy-
nek stoi w s¹siedztwie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury by³ kiedyś 
pomys³, by umieściæ w nim bibliotekê. Z tych planów nic nie wysz³o 
i obiekt od 10 lat stoi pusty. - Dlatego postanowiliśmy go sprzedaæ, 
jest on zbêdny miastu – wyjaśnia Magdalena Gryko, burmistrz Kêpic. 

- Og³osiliśmy ju¿ przetarg, mamy nawet pierwsze zapytania.
Nieruchomośæ jest wystawiona do sprzeda¿y wraz z dwiema 
dzia³kami, na których po³o¿ona jest 548-metrowa sto³ówka 
oraz budynek gospodarczy. W Studium  Uwarunkowañ 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Kêpice przewidziano tu funkcjê us³ugow¹. Przetargowa cena 
dawnej sto³ówki to 188 tysiêcy z³otych.

jkk

W SKRÓCIE

Jeszcze w  tym roku 
park przy pałacu 
w  Smołdzinie zacznie 
nowe życie. Zaniedbany 
od dawna teren będzie 
u p o r z ą d k o w a n y 
i powstaną w nim nowe 
alejki i oświetlenie. 

Pochodzący z  XIX 
wieku pałac w Smołdzinie 
jest w  tak fatalnym sta-
nie, że nadzór budowlany 
wydał decyzję o  jego roz-
biórce. Budynek jest nieuży-
wany od kilkunastu lat, od 
czasu, gdy na własność prze-
jęła go gmina Smołdzino. 
Wcześniej należał do jednej 
ze śląskich kopalni i  latem 
wypoczywały w nim dzieci 

górników. 
Teraz budowla grozi  

zawaleniem - stropy są 
pozarywane i została tylko 
skorupa zewnętrznych 
ścian. Pałac ogrodzono 
metalową siatką i  wywie-
szono tabliczkę „Wstęp 
wzbroniony”. - Budynek 
wykreślono z  ewidencji 
zabytków, przygotowujemy 
się do jego rozbiórki – mówi 
Lidia Orłowska-Getler, 
wójt gminy. - Przy pałacu 
jest park o  powierzchni 
3,5 hektara, który chcie-
liśmy początkowo sprze-
dać. Mieszkańcy zasu-
gerowali nam, że w  tym 
miejscu powinien powstać 

dostępny dla wszystkich 
park. Nie ma takiego miej-
sca w Smołdzinie, w którym 
mogliby się  spotkać. 

W  uratowaniu parku 
i  nadaniu mu nowego 
życia pomogła zapaść na 
rynku nieruchomości. 

Gmina wystawiła pała-
cową ruinę i przylegający 
do niego teren na sprze-
daż. Cena wywoławcza 
w przetargu to 640 tys. zł. 
Na zakup nie było jednak 

chętnego.  
Gmina dostała już 23 

tys. zł od wojewódzkiego 
konserwatora przyrody 
na zakup nowych drzew 
i krzewów. Teraz urzędnicy 
zlecą opracowanie planu 
zagospodarowania parku. 
Jednocześnie Urząd Gminy 
zabiega o  sto tysięcy zło-
tych z  Wojewódzkiego 
F u n d u s z u  O c h r o n y 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej na rewitalizację 
działki, na której mieści się 
pałac i otaczający go park. 

Czy w parku są warto-
ściowe drzewa? - Trudno 
powiedzieć, byłem tam 
dwa razy, ale była to pora 

roku, gdy drzewa nie miały 
liści, więc trudno było oce-
nić ich wartość – mówi dr 
Zbigniew Sobisz, biolog 
z  Akademii Pomorskiej, 
współautor książki o  par-
kach podworskich ziemi 
słupskiej. - Przerażało 
mnie wielkie zaniedbanie 
tego parku. 

Park w  Smołdzinie 
jest starszy od istniejącego 
w  nim dworku. Założenie 
parkowe pochodzi naj-
prawdopodobniej z XVII w. 
Mieszkała w  nim księżna 
z  rodu Gryfitów Anna 
de Croy, gdy opuściła 
majątek zmarłego męża 
w  Vinstingen, po konfl ik-

cie z jego rodziną. Osiadła 
wówczas na Pomorzu 
z  jedynym dzieckiem 
Ernestem Bogusławem. 
Księżną i chłopcem zaopie-
kował się starszy brat 
Anny książę szczeciński 
Bogusław XIV. Najpierw 
nadał on jej w  1622 mają-
tek w Smołdzinie a rok póź-
niej  posiadłość w Słupsku. 
Wówczas  posiadłość 
w Smołdzinie stała się letnią 
rezydencją. Wtedy  powstał 
pierwszy park dworski 
w  Smołdzinie. Pałac księż-
nej Anny nie istnieje.

W Smołdzinie wyburzą pałac, ale uratują park dworski
Powstanie miejsce wypoczynku dla mieszkańców

Marcin Prusak
m.prusak@agmedia.com.pl
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Nowa droga Reblino-
Wrząca niedawno 
została wybudowana, 
a już są z nią kłopoty. 
Woda stoi na szosie 
w dwóch miejscach 
po każdym większym 
deszczu. Strach tędy 
przejeżdżać autem o niż-
szym zawieszeniu, bo 
woda może się wlać do 
wnętrza. 

Wyremontowana ponad 
rok temu powiatowa droga 
Reblino–Wrząca w  dwóch 
miejscach jest zalewana 

wodą: tuż przed wjazdem 
do Słonowic oraz w samym 
Reblinie, między skrzyżo-
waniem z krajową „szóstką” 
a  wiaduktem kolejowym. - 
Właśnie zakończyliśmy 
przegląd gwarancyjny tej 
drogi, byliśmy w  obu tych 
miejscach – twierdzi Paweł 
Bojkowski, główny inży-
nier w  słupskim Zarządzie 
Dróg Powiatowych. - Pod 
Słonowicami woda prze-
lewająca się przez jezdnię 
w trakcie ostatnich roztopów 
pochodzi spoza pasa drogo-
wego, natomiast w  samym 

Reblinie problem wynika 
z ukształtowania terenu.

Jak stwierdzili drogowcy 
w  trakcie przeglądu, pod 
Słonowicami nowe rowy 
odwadniające  szosę zostały 

wykonane prawidłowo 
i zgodnie z projektem. Woda 
spływa z pól z dwóch powo-
dów. Albo niedrożna jest na 
nich melioracja, albo prze-
marznięta gleba uniemożli-
wiła jej wsiąkanie. Natomiast 
w Reblinie konieczna będzie 
poprawka. - Wykonamy 
ją, jak tylko ustabilizuje się 
pogoda, obecnie cały wysiłek 
skupiamy na remontach bie-
żących nawierzchni w całym 
powiecie. W  Reblinie 
powinna pomóc jeszcze jedna 
dodatkowa studzienka odpły-
wowa oraz dodatkowa rura 
odprowadzająca. Jest tam 
naturalne zagłębienie terenu, 
a  jednocześnie szczupłość 
miejsca  utrudnia wykonanie 
odpływu – dodaje Bojkowski.

Nowa droga w Reblinie już do poprawki

14 mln z³ na inwestycjê
Przebudowa 10,6-kilometrowego odcinka powiatowej szosy od 
drogi krajowej nr 6 przez Reblino, Runowo S³awieñskie, S³onowice 
do Wrz¹cej zakoñczy³a siê z poślizgiem późn¹ jesieni¹ 2010 roku i 
kosztowa³a ok. 14 mln. z³. Czêśæ tej kwoty (ok. 11 mln z³)pochodzi³a 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PO REMONCIE

Amfibia czy auto

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Powiatowi drogowcy obiecują, że jak tylko ustabilizuje się Powiatowi drogowcy obiecują, że jak tylko ustabilizuje się 
pogoda poprawią odpływ wody z zakrętu drogi w Reblinie.pogoda poprawią odpływ wody z zakrętu drogi w Reblinie.

Uratowane bêd¹ 
najcenniejsze drzewa 
i zasadzone nowe rośliny. 

R E K L A M A   6 9 5 - 1 0

Auto 
TivTiv

Poszukujemy 
diagnostów 

do okr gowej stacji 
kontroli pojazdów

Miejsce pracy: G ówczyce

Kontakt:
Marcin Ulenberg 

marcin@ulenberg.pl 
tel. 660 401 235

R E K L A M A   3 8 3 0 - 2
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
zaprasza

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
do udziału w projekcie pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” realizowanego w ramach 

poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uczestnikami projektu mogą być osoby o znacznym i/lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, które spełniają poniższe kryteria:

 zamieszkują na terenie gmin: Główczyce, Smołdzino, Kępice, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Damnica,
 są w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 lat do 60 lat kobiety/ 65 lat mężczyźni),
 nie pozostają w zatrudnieniu.

W ramach projektu uczestnicy/czki wezmą udział w następujących działaniach:

Wszystkim uczestnikom/czkom zapewniamy: 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 marca 2012 r. w siedzibie PCPR, ul. Sienkiewicza 20 (I piętro, pok. nr 1, 2). 
Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 warsztaty aktywizacji społecznej;
 doradztwo zawodowe;
 kurs obsługi komputera z elementami poruszania 

się po Internecie;
 szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami 

przedsiębiorczości;

 materiały szkoleniowe, piśmiennicze i biurowe,
 zwrot kosztów przejazdu uczestników do miejsc 

szkoleń oraz spotkań,

 kurs rzemiosła ludowego (do wyboru – 
wikliniarstwo, garncarstwo i ceramika, 
witrażownictwo, wyrób biżuterii, obróbka drewna);

 wizyta studyjna do wioski garncarskiej ze 
szkoleniem z zakresu ekonomii społecznej;

 staż zawodowy.

 wyżywienie w czasie spotkań/szkoleń/warsztatów,
 wypłatę stypendium za udział w szkoleniach/

warsztatach/stażu zawodowym.

Projekt „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” współfi nansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Zawadzki
Parowa 144, 59-724 Osiecznica
tel. 501 599 332

SZKÓŁKA SADZONEK 
TRUSKAWEK

Oferuje duży wybór kwalifikowanych odmian 
sadzonek z mateczników. Oferujemy odmiany: 
Honeoye, Elsanta, Kent, Selva i inne.
Sadzonki dla:

• plantatorów z dowozem do gospodarstwa oraz 
bezpłatne doradztwo

• do sklepów ogrodniczych z dowozem do sklepu
• działkowców (wysyłka pocztą)

Sprzedajmy sadzonki w formacie tradycyjnych 
oraz ukorzenionych w bryłce torfu.
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R E K L A M A   3 7 6 5 - 1

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

O  wydz ie rżawie -
nie starych poniemiec-
kich bunkrów wystąpili 
do władz Ustki Joanna  
i   Marcin Barnowscy, 
pasjonaci historii regionu 
słupskiego. Ponieważ 
Barnowscy chcieli przejąć 
miejski teren na 15 lat bez 
przetargu, musiała zgodzić 
się na to Rada Miasta Ustki. 
Rajcy stwierdzili, że zago-
spodarowanie bunkrów 
może być dla miasta wiel-
kim plusem i na wynajęcie 
ich zgodzili się jednogło-
śnie. Teraz wnioskodawcy 
muszą wynegocjować 
wysokość stawek dzier-
żawnych z  burmistrzem 
Ustki. - Jeżeli rozmowy 
z miastem pójdą sprawnie, 
to turyści będą mogli obej-
rzeć bunkry już w wakacje 

– mówi Joanna Barnowska. 
- Na razie będzie to dopiero 
przedsmak tego, co czeka 
zwiedzających, gdy nasze 
pomysły urządzenia bun-
krów zostaną zrealizo-
wane. Planujemy wpro-
wadzić wszystkie atrakcje 
do 2014 roku. 

Aby Park Spotkań 
z Historią robił duże wra-
żenie na zwiedzających, 
potrzebne są duże nakłady 
fi nansowe. Pieniądze na 
to mają pochodzić m.in. 
z dotacji Unii Europejskiej. 
Nowi dzierżawcy planują 
zagospodarować bunkry 
oraz stworzyć szlak tury-
styczny po zlokalizowa-
nych na tym obszarze 
fortyfikacjach. W  bun-

Nowa atrakcja w Ustce – bunkry dla turysty

Wojna widziana przez latrynę

Projekt wspó  nansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Program Operacyjny Kapita  Ludzki 2007 – 2013
Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej

Dzia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

POWIAT S UPSKI/POWIATOWY URZ D PRACY 
W S UPSKU

informuje o realizacji projektu
„AKTYWIZACJA 50 PLUS – SZANS  NA INTEGRACJ  

MIESZKA CÓW MIASTA I GMINY K PICE”
skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata zarejestrowanych 

w PUP w S upsku, pozostaj cych bez zatrudnienia powy ej 12 miesi cy, o niskich 
kwalifikacjach zawodowych (maksymalnie z wykszta ceniem zasadniczym 

zawodowym), posiadaj cych miejsce zamieszkania1 na terenie miasta lub gminy 
K pice.

Osoby uczestnicz ce w projekcie b d  mog y skorzysta  z:
- indywidualnego doradztwa zawodowego (jobcoaching);

- szkolenia z zakresu podstaw autoprezentacji;
- szkolenia z podstaw nowoczesnych technologii (obs uga komputera i komunikatorów 

internetowych, edycja tekstu itp.);
- zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osob  zale n 2.

Zaj cia b d  odbywa y si  na terenie miasta i/lub gminy K pice.
Dla osób doje d aj cych na zaj cia przewidziano zwrot kosztów dojazdów.

Termin realizacji projektu: 16.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
UDZIA  W PROJEKCIE JEST BEZP ATNY

Szczegó owe informacje mo na uzyska  w:
Powiatowym Urz dzie Pracy w S upsku, ul. Leszczy skiego 8, tel. 59 845 75 27 lub ul. 

Fabryczna 1, tel. 59 845 67 90 lub w Punkcie Obs ugi Bezrobotnych w K picach, ul. 
Niepodleg o ci 6, tel. 59 857 66 21 do 23 (kontakt z po rednikiem pracy).

1 W rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: „Miejscem zamieszkania osoby  zycznej jest miejscowo , w której 
osoba ta przebywa z zamiarem sta ego pobytu” (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.).
2 Zgodnie z de  nicj  zawart  w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba zale na oznacza „osob  
wymagaj c  ze wzgl du na stan zdrowia lub wiek sta ej opieki, po czon  wi zami rodzinnymi lub powinowactwem 
z osob  obj t  us ugami lub instrumentami rynku pracy lub pozostaj c  z ni  we wspólnym gospodarstwie domowym” 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z pó n. zm.).

R E K L A M A   1 0 3 5 - 1 3 Park Spotkań Historycznych – tak ma się nazywać 
nowa atrakcja turystyczna Ustki. W poniemieckich 
bunkrach powstanie nowoczesny skansen, poka-
zujący życie czterdziestoosobowej obsady baterii 
dział. Codzienność żołnierzy w warunkach bojo-
wych zwiedzający będą poznawać przez pryzmat... 
wojskowych latryn. 

R E K L A M A   1 1 3 7 - 3
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Marcin Prusak
m.prusak@agmedia.com.pl

R E K L A M A   2 4 1 - 3

Burmistrz Miasta Ustka Jan Olech 
zaprasza wszystkich Mieszkańców 

na galę wręczenia 
Honorowej Nagrody 

„Ambasadora Miasta Ustka”
Uroczystość odbędzie się 17 marca br. 

(sobota) o godz. 17 w Domu Kultury przy 
ul. Kosynierów 19. 

Po ofi cjalnej ceremonii odbędzie się 
koncert zespołu Zagan Acoustic (muzyka 

klezmerska, jazz, tango i folk). 
Wstęp wolny. 

Serdecznie zapraszamy. 

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

784 608 847
Dopóki pacjent wierzy w istnienie si  ponad ludzkich jest otwarty na dzia anie uzdrowicieli mo e zawsze osi gn  pomoc.

13 marca – S upsk 14 marca – Wejherowo 
15 marca – Gdynia 16 marca – Gda sk

Przyjmujemy:

R E K L A M A   1 4 9 - 1 0

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

R E K L A M A   1 7 3 - 4

krach będzie można 
oglądać jak wyglądało 
w  nich życie żołnierzy. 
Ponadto deklarują orga-
nizowanie bezpłatnych 
imprez, prezentacji fi lmo-
wych, o przeszłości Ustki 
i  regionu, itp. - Chcemy 
pokazać, jak wyglądało 
codzienne życie i  praca 
cz terdz ies toosobowej 
załogi fortyfi kacji – tłuma-
czy Barnowska. - W  czę-
ści podziemnej zorgani-
zujemy muzeum. Tam 
znajduje się też wielka 
ciekawostka, czyli znako-
micie zachowana latryna 
wojskowa. W  czasie 
oprowadzania wycieczek 
zauważyłam, że zwiedza-
jących bardzo interesuje, 
w  jaki sposób żołnierze 
załatwiali swoje potrzeby 
fizjologiczne w  warun-
kach bojowych. Dlatego 
wpadłam na pomysł, żeby 
ten latrynowy aspekt 
życia żołnierzy uwypuklić. 
Sprawdziłam, że na świe-
cie jest tylko 10 muzeów, 
które pokazują toalety 
w  dawnych czasach. 
Myślimy także o  tym, 
aby na zewnątrz odtwo-
rzyć w skali 1:1 jedne lub 
dwa modele żołnierskich 
latryn. 

Ustecki park ma stać 
się miejscem rozrywki 
dla całych rodzin, nie 
tylko zainteresowanych 
wojenną historią tego 
miejsca. Dlatego ma 
się tam znaleźć miejsce 
do pieczenia kiełbasek, 
wojskowa grochówka 
z kuchni polowej, będzie 
można skorzystać z  jed-
noosobowej karuzeli 
na radzieckiej armacie, 
punktu widokowego 
z  lunetą w  jednej z  dzia-

łobitni, a  także pograć 
w  kule (ta gra przedsta-
wiona będzie jako roz-
rywka artylerzystów). 
Co ciekawe, na jednej 
z  działobitni ustawiona 
zostanie scena, na której 
będzie można zaśpiewać 
karaoke wojskowych pio-
senek z różnych czasów. 

P a r k  S p o t k a ń 
z Historią ma być czynny 
przez cały rok. Jedynie od 
listopada do końca lutego 
będzie można zwiedzać 
go po uprzednim umó-
wieniu.

R E K L A M A   3 5 7 7 - 2

Zatrudnimy 
kierowców
na Skandynawi

i Europ  Zachodni .
Wymagane podst. ADR-y.

Tel. 606 385 778
Tel. 606 379 566
poniedzia ek-pi tek 

w godzinach 800–1600

R E K L A M A   8 7 7 - 1 3
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O szklanych sufi tach, Dniu Kobiet, babochłopach i wszechobecnych stereotypach

Feministki nie zapuszczają wąsów

- Przyjmuje pani kwiaty i życzenia z oka-
zji Dnia Kobiet?

Pewnie, że przyjmuję. Ale zawsze powta-
rzam, że zamiast tulipana wolałabym, żeby trak-
tować kobiety na równi z mężczyznami, pracę 
dla kobiet, prawdziwe wspieranie, aby mogły 
realizować się jako matki i wracać potem na 
rynek pracy. Przyjmuję od bliskich osób. Lubię, 
gdy mężczyźni przepuszczają mnie w drzwiach. 
Wchodzę wtedy w ten kontekst kulturowy, ale 
to pewnie kwestia mojego wychowania. Z dru-
giej strony nie mam problemu z tym, gdy męż-
czyzna mnie nie przepuści w drzwiach. Taki 
człowiek nie jest przeze mnie skreślony. Nie 
mam z tym problemu, szczególnie w sytuacjach 
prywatnych-randkowych, a nie w sytuacjach 
zawodowych. 

- Wiele moich koleżanek zwraca uwagę, 
że są tak umęczone przez życie, że chcą mieć 
choć jeden dzień, w którym są hołubione 
przez mężczyzn.

- Ale to jest sztuczne. Nie lubię wymuszo-
nych świąt. Dlatego nie lubię Walentynek. 
Uważam, że ludzie powinni cały rok traktować 
się dobrze, a nie jednego dnia iść na kolację 
i udawać, że wszystko jest dobrze. Wolałabym, 
żeby nie było święta kobiet. Ten dzień kojarzy 
mi się stereotypowo z  tulipanem i zalanym 
panem wracającym z  pracy i  składającym 
kobiecie życzenia. 

Statystyki pokazują, że w Polsce rządzą 
mężczyźni i wolałabym, żeby oddali kobietom 
trochę władzy. To jedyny sposób na to, żeby 
miały równe szanse. Nie chodzi o dyskrymi-
nowanie mężczyzn, ale o  to, żeby start był 
równy. Kobiety mają nierówny start do kariery 
w porównaniu z mężczyznami. 

- Ale dlaczego tak jest? Nasza konsty-
tucja zapewnia równe prawa mężczyznom 
i kobietom.

- Wszystko zaczyna się od stereotypów, 
jakie mamy w  rodzinach i  środowisku. Od 
małego dziewczynki są wychowywane tak, że 
mają być miłe, grzeczne i mają słuchać innych. 
A  teraz pytanie do pana: stereotyp kobiecej 
kobiety jaki jest?

- Zwiewna, delikatna...
- No właśnie. I z tym stereotypem, nawet 

jeżeli ja jestem zdecydowana, twarda i nasta-
wiona na robienie kariery, to z tym stereotypem 

wkraczam w dorosłe życie. I  jak taka dziew-
czyna postrzegana jaka zwiewna i delikatna ma 
zostać szefową i rządzić twardą ręką, a nawet 
kogoś zwolnić z pracy? Męskie otoczenie twier-
dzi, że lepiej jej nie narażać na takie przykre 
przeżycia. Czasami nawet to niedopuszczanie 
kobiet do kariery ubierane jest właśnie w takie 
pozytywne niby stwierdzenia, że kobiety lepiej 
zajmą się innymi sprawami niż pracą zawo-
dową. Oczywiście to  bzdura. Może kiedyś tak 
było, że mężczyzna szedł upolować mamuta, 
bo miał więcej siły niż kobieta. Ale dzisiaj, naj-
częściej, nie pracujemy już tak ciężko fi zycznie, 
ale głównie umysłowo. Statystyki pokazują, że 
kobiety radzą sobie we wszystkich zawodach 
tak samo jak mężczyźni, albo i lepiej. Na kie-
rowniczych stanowiskach kobiety lepiej zarzą-
dzają zespołami, bo mniej ryzykują i są bardziej 
racjonalne w decyzjach. Nie mają tendencji 
do stwarzania konfl iktów i walki. To druga 
strona kobiecego stereotypu, że dziewczynki, 
od małego, uczone są, że nie można używać siły, 
a nawet nie można powiedzieć drugiej osobie, 
co się naprawdę myśli i trzeba być grzecznym. 
Tak jak faceci mogą sobie dać po twarzy, gdy 
mają coś do siebie, to dziewczyny są uczone, że 
tak nie można robić. Ale za to uczone są mani-
pulacji. A to znów rodzi stereotypy, że kobiety 
nie umieją ze sobą współpracować. Choć w tym 
chyba coś jest, że faceci wyjaśniają sobie pro-
blemy i idą dalej, a kobiety stale coś rozpamię-
tują. Jesteśmy uwięzieni w klatkach stereoty-
powych. Niech sobie pan teraz wyobrazi, że 
kobieta chce wyjść z tego stereotypu. Jak będzie 
nazywana przez otoczenie? 

- Babochłopem pewnie.
- Tak. Babochłopem, albo wyrodną matką 

itp. 
- Jeżeli prześledzimy historię świata, to 

łatwo możemy zauważyć, że kobiety, które 
najbardziej zapisały się w  dziejach ludz-
kości były bardziej męskie od mężczyzn. 
Caryca Katarzyna albo Margaret Thatcher 
chociażby.

- I  to jest też niesprawiedliwe, że kobiety 
muszą być pięć razy bardziej zawzięte, pięć 
razy lepsze i  bardziej zdeterminowane od 
facetów, żeby dostać się na jakieś stanowisko. 
Powinny mieć taką samą drogę. Jeżeli wybie-
ram, że teraz nie chce mieć dzieci, albo teraz 

Mart¹ MakuchROZMOWA Z

feministk¹, szefow¹ Centrum Inicjatyw Obywatelskich w S³upsku

Rozmowa
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będę miała dzieci, ale potem wracam do pracy, 
to nikt nie powinien nazywać mnie wyrodną 
matką. Pamiętajmy też, że stereotypy szkodzą 
też mężczyznom. W dzisiejszych czasach męż-
czyźni mają bardzo ciężko. Chłopcy w wieku 
15-20 lat pięć razy częściej popełniają samobój-
stwa niż dziewczynki. Podobne wyniki są po 60 
roku życia, czyli w chwili, gdy nie ma pracy, bo 
idziemy na emeryturę i sens życia znika z życia 
mężczyzny. Albo w tym wieku mężczyzna jest 
po rozwodzie z żoną i nie ogarnia wszystkiego. 
Wyobrazi pan sobie mężczyznę, który chciałby 
pracować z dziećmi w przedszkolu? Jak nazwie 
go otoczenie?

- Nie wiem. Gejem może..
- … albo pedofilem. Podejrzewam, że 

takiego mężczyznę żadna dyrektorka przed-
szkola nie przyjęłaby do pracy, aby nie narażać 
placówki na takie podejrzenia. Stąd widać, że 
stereotypy są krzywdzące dla wszystkich.

- Istnieje cały czas szklany sufit dla 
kobiet?

- Pewnie. Na wysokie stanowiska dostają 
się tylko kobiety wyjątkowo wytrwałe. Reszta 
zajmuje podrzędne stanowiska i patrzy przez 
szklany sufi t nad nimi, jak ich koledzy, męż-
czyźni, pną się w górę. Jeśli kobieta dojdzie 
do czegoś, to musi się przyzwyczaić, że będzie 
czytała na swój temat na forach internetowych 

– to mówię na swoim przykładzie – bluzgi, albo 
podejrzenia, że zostałam prezeską, bo się z kimś 
przespałam. Ciekawe, że gdy wcześniej Marcin 
Dadel był prezesem CIO, nikt nie pomyślał 
o tym, że poszedł z kimś do łóżka dla tego sta-
nowiska. 

- Ale to wynika pewnie z  tego, że są 
kobiety, które wykorzystują swoją seksual-
ność, aby odnieść  korzyści. 

- Pewnie, że są takie. To kolejny stereo-
typ. Są kobiety, które robią różne rzeczy, ale 
gdy policjant przyłapie je na wykroczeniu, to 
grają głupią blondyneczkę i próbują wyłgać 
się od mandatu. Pytanie, czy kobieta wchodzi 
w ten stereotyp, czy nie. Ja staram się tego nie 
robić. Chociaż to trudne, bo my kobiety mamy 
w sobie zakorzenione takie zachowania. Od 
małego tłumaczy się nam, że musimy postę-
pować tak z mężczyzną, żeby on myślał, że 
rządzi, ale żebyś rządziła ty. Feminizm nie mówi 
o tym, że od teraz wszystkie kobiety powinny 
być karierowiczkami, mają nie rodzić dzieci 
i walczyć z mężczyznami. Mówi: pozwólmy 
ludziom być takimi, jak chcą. Jeżeli ja chcę 
zostać w domu... No właśnie, samo określenie 
zostać w domu jest dla kobiety krzywdzące. 
Zostać w domu, to znaczy nic nie robić. A prze-
cież wychowywanie dziecka to ciężka harówa. 
A ich pracy nikt nie docenia i mówi się na nie 

kury domowe. Tymczasem chodzi o to, że jak 
będę chciała zostać kierowniczką na budowie, 
to nikt nie będzie mówił: o baba to sobie nie 
poradzi. Moja mama – którą uważam zdecy-
dowanie za feministkę – całe życie pracowała 
zawodowo, wychowywała dzieci, a w domu 
zawsze był ugotowany obiad. To wszystko 
można pogodzić. Koleżanki feministki mają 
mężów. Ja też lubię facetów. O, to kolejny ste-
reotyp, że jak feministka to znaczy, że albo 
lesbijka albo zapuszcza wąsy gdzie się tylko 
da. A feministki to teraz nowoczesne kobiety, 
które starają się robić kompoty, pracować i być 
dobrymi matkami.

- Dziwne jest to, że kobiety, które osią-
gnęły sukces nie wciągają do góry innych 
pań.

- Tak, z  tym jest problem. Czasami spo-
tykam się nawet z opinią kobiet sukcesu, że 

„ja się męczyłam tyle lat, aby do czegoś dojść, 

to inne też niech się pomęczą”. Bardzo wiele 
kobiet ma problem z tym, że kobiet nie ma na 
kierowniczych stanowiskach i że zarabiają 20 
procent mniej od mężczyzn. W kobietach, które 
to słyszą rodzi się bunt. „To co, chce mi pani 
powiedzieć, że ja źle żyłam do tej pory? - pytają. 
A to nieprawda. Nikt nie żyje źle. Chodzi tylko 
o to, żeby to był świadomy wybór. Na szczęście 
to się już pomału zmienia. Chociażby przez 
to, że o  tym się mówi. Pięć lat temu Manify 
były tylko w wielkich miastach, ale u nas nikt 
się tym nie interesował. A teraz ja rozmawiam 
o feminizmie na imieninach z rówieśniczkami 
mojej mamy. I to jest super. Choć pewnie jesz-
cze przyjdzie nam czekać trzydzieści albo pięć-
dziesiąt lat na prawdziwe zmiany.

Rozmawiał

Marta Makuch
Marta Makuch jest szefow¹ Centrum Inicjatyw Obywatelskich w S³upsku. Zajmuje siê zarz¹dzaniem 
organizacj¹, a tak¿e organizuje szkolenia i doradza organizacjom i osobom indywidualnym w zak³adaniu 
organizacji pozarz¹dowych, tworzeniu projektów spo³ecznych, budowaniu zespo³u, pozyskiwaniu funduszy. 
Ukoñczy³a VI Szko³ê Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych STOP oraz Szko³ê Facylitatorów Budowania 
Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szko³y Trenerów Organizacji Pozarz¹dowych. Prywatnie uwielbia 
kawê z mlekiem, lato, kuchniê śródziemnomorsk¹ i ba³kañskie dźwiêki. Ma dwa koty – Pêdzla i Kluchê.

KIM JEST?

Wszystko zaczyna siê od 
stereotypów, jakie mamy 
w rodzinach i środowisku. 
Od ma³ego dziewczynki 
s¹ wychowywane tak, ¿e 
maj¹ byæ mi³e, grzeczne 
i maj¹ s³uchaæ innych.

Marcin Prusak
m.prusak@agmedia.com.pl

Rozmowa
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Policealna Szkoła Zawodowa :
• TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
• TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
• TECHNIK ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU
• TECHNIK ADMINISTRACJI
• TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

• WIZAŻ-TIPSY-STYLIZACJA PAZNOKCI-PRZEDŁUŻANIE RZĘS
• KOMPUTER I INTERNET OD PODSTAW-AUTO CAD-EXEL-WORD
• KSIĘGOWOŚĆ-PŁATNIK-SYMFONIA-FOTOGRAFIA CYFROWA
• FOTOGRAFIA ŚLUBNA-BARMAN-GOTOWANIE
• I WIELE INNYCH

ZDOBĄDŹ 
WYKSZTAŁCENIE 

NA MIARĘ TWOICH 
POTRZEB!

*Jedyny nabór
w regionie!

Przyjdź!
Pomożemy Ci
wybrać szkołę

Zobacz!
Kierunki jedyne

w regionie

Zapisz się
i odbierz
gsdżet

• DWULETNIE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PO SZKOLE ZAWODOWEJ

• TECHNIK ELEKTRYK

www.apedukacja.pl • slupsk@apedukacja.pl • www.facebook.com/apedukacjaslupskwww.apedukacja.pl • slupsk@apedukacja.pl • www.facebook.com/apedukacjaslupsk

www.apedukacja.pl • slupsk@apedukacja.pl • www.facebook.com/apedukacjaslupsk

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008

SŁUPSK 
ul. Kołłątaja 35

tel. (59) 848-10-33 848-10-32 842-21-60

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

OSTATNIA SZANSA ZAPISU

KURSY ZAWODOWE
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 Wykład Romana Lewandowskiego z cyklu 
Strategie sztuki współczesnej. Galeria Kameralna. 
Wykład poświęcony twórczości Hansa Bellmera 
(1902 – 1975). 21 marca, godz. 18, 19:30

  Benefis Krzysztofa Kowalewskiego. 
Filharmonia Sinfonia Baltica. Wieczór z Krzysztofem 
Kowalewskim to zaproszenie do wspomnień o 
stworzonych przez niego kreacjach teatralnych, 
fi lmowych i radiowych, o kolegach aktorach, reży-
serach, z którymi pracował i o kulisach aktorstwa. 
Nie zabraknie także anegdot i zabawnych opowie-
ści. Podczas wieczoru artysta zaprezentuje widzom 
próbkę aktorskiego kunsztu, przedstawiając frag-
menty opowiadań Sławomira Mrożka, Jerzego 
Dobrowolskiego. Benefi s poprowadzi znany felie-
tonista i satyryk Michał Ogórek. 21 marca, godz 
19.Bilet – 40 złotych

ZAPRASZAMY
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 Mój tydzień z Marilyn. 8 marca, godz 18. 9, 10 i 11 
marca, godz 20.

 Histeria. 8 marca, godz. 20
 Hugo i jego wynalazek. 9, 10, 11 marca, godz. 17.30 

i 15. 14 i 15 marca, godz 11 i 18. 
 Żelazna Dama. 14, 15, 17 marca, godz. 20:30.16, 18 

marca, godz. 18. 
 Gwiezdne wojny: Mroczne widmo 3D. 16 marca, godz. 

20:15. 17 i 18 marc, godz. 15.

Imieniny słupskich Krystyn i... Bożen

Drugi już raz słupskie Krystyny będą obchodziły wspólnie 
swoje imieniny. - Tym razem przytulamy też Bożeny, które także 
obchodzą imieniny – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, 
która wspólnie z innymi Krystynami organizuje to święto. 

Impreza rozpocznie się 11 marca na Rynku Rybackim przy 
Muzeum Pomorza Środkowego, początek o godz. 13.13. 

Po raz pierwszy wielkie święto Krystyn odbyło się rok temu, 
wtedy na plac przed kinem Milenium przyszło kilkaset Krystyn. 

- Zachęcamy Krysie, by również w tym roku wzięły dział w spotka-
niu oraz by ubrały czerwony akcent, Bożenki natomiast zielony, 
bo to ich kolor – dodaje Krystyna Danilecka. 

W Polsce jest coraz mniej Krystyn, rodzice rzadko nadają cór-
kom takie imiona. W ubiegłym roku mieliśmy rodzynka - roczną 
Krysię, poza jej rodzicami od kilku lat tego imienia nikt nie nadał.

Program imprezy

Orkiestra REDUTA- fanfary rozpoczynające imieniny. 
Powiatanie i prezentacja imienia, walorów solenizantek oraz 

wszystkich możliwych  przymiotników od imienia  i skojarzeń 
Krystyna i Bożena  

Występ Zespołu Wiarusy 
Hołdy dla Krystyn i Bożenek: Zbigniew Konwiński - od 

Narodu,  Ryszard Stus - od Powiatu, Krzysztof Sikorski - od słupsz-
czan.  

Występ Zespołu Wiarusy 
Prezenty dla najmłodszej Krysi, najstarszej  i o najdłuuższych 

włosach.  
Hymn słupskich Krystyn - solo i w chórze 
Hasła z imieniem Krystyna i Bożena - w chórze. 
Przemarsz na czele z orkiestrą Reduta ulicami miasta do 

fontanny na starym Rynku: tort imieninowy i kawka dla gości 
u Bożenki  – przemarsz młodszych Kryś, przejazd autobusem 
piętrowym – starszych na ul. Poniatowskiego do Gastronomii 
Słupskiej Bożeny Hołowienko.

 Alvin i wiewiórki 3 - 8 marca, godz. 15:30
 I że Cię nie opuszczę - 8, 9, 11 marca, godz. 17:30. 9 

marca, godz. 21:30. 10 marca godz. 19:30
 Żelazna dama – 8, 9, 11 marca, godz. 19:30. 10 marca, 

godz. 17:30 i 21:30.
 Piękna i Bestia 3D – 9, 10 marca, godz. 15:30
 Król Lew, Poranek z Delfi nem – 10 marca, godz. 12
 Kubuś i Hefalumpy, Poranek z Delfi nem – 11 marca, 

godz. 12

Eachtra znaczy podróż

Filharmonia Sinfonia Baltica. 16 marca przy-
pada w Irlandii Dzień św. Patryka. Z tej okazji 
już po raz trzeci z rzędu odbędzie się widowi-
sko muzyczno-taneczne łączące elementy kultur 
Irlandii, Szkocji, Walii i Bretanii. 

Eachtra to niepowtarzalna przygoda, podróż 
publiczności wraz z artystami, lekcja geografii   
prowadzona przy pomocy słowa (narracje aktora), 
obrazu, muzyki i choreografii  . 

Tym razem wystąpią muzycy z jednego z naj-
starszych zespołów z kręgu muzyki irlandzkiej 
Jigs & Reel Maniacs (JRM) oraz grupa taneczna 
Ellorien, aktor Piotr Zawadzki i Visual Jokey (wizu-
alizacje). Usłyszymy tradycyjne utwory celtyckie 
i kompozycje własne zespołu JRM w etnicznych 
i nowoczesnych aranżacjach. 16 marca, godz. 19.

 Scenariusz dla trzech aktorek. Nowy Teatr  w Słupsku. 
10 marca, godz 18. Sztuka Bogusława Schaeff era, w której 
komedia przeplata się z opowieścią o życiu, teatrze - przed-
stawiona w niezwykły sposób. 

 Romeo i Julia. Nowy Teatr w Słupsku. 11 marca, godz. 
17. 12 marca godz. 9 i 12. Słynny dramat W. Szekspira - opo-
wieść o zakazanej miłości pary młodych ludzi, pochodzących 
ze zwaśnionych rodów. 

 O dwóch krasnoludkach i jednym końcu świata.  Nowy 
Teatr Słupsk. 13 marca, godz. 9 i 12 To pogodna opowieść o 
krasnalach, którzy z lasu wyruszają do miasta w poszukiwaniu 
krańca świata. Czy go znajdą? Warto sie przekonać. 

  Szczęśliwy dzień.  Nowy Teatr 
Słupsk. 13 marca, godz. 18, 18 marzec, godz 19. Komedia 
opowiadająca o tym, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. 

 Tomcio Paluch. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”. 9 
marca, godz. 10 i 12. 12 marca, godz. 10. Historia maleńkiego 
chłopca, przeżywającego przygody i poznającego zasady rzą-
dzące światem. 

 Złote Serce. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”.  10 marca, 
godz 11. 14 marca, godz. 10. 15 marca, godz. 9:30, 11.30. Historia 
o dorastaniu, przyjaźni i umiejętności dokonywania właściwych 
wyborów. Znajdziemy tu nawiązania do różnych baśni i bajek 
oraz znanych dziecięcych postaci. 

WARTO ZOBACZYĆ

KINO DELFIN

SPEKTAKLE

KINO REJSWRTO TAM BYĆ
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Maciej Maleńczuk w Słupsku

18 marca o godzinie 17 i 20 w słupskiej Filharmonii 
Sinfonia Baltica fani piosenki „Ostatnia nocka” mogą 
usłyszeć ją na żywo. Oprócz tego, najbardziej znanego 
ostatnio utworu Maciej Maleńczuk wykona także inne 
numery z dwóch najgłośniejszych ostatnio płyt solowych 
Psychodancing i Psychodancing 2.

Maciej Maleńczuk jest wokalistą, poetą, kompozytorem, 
autorem tekstów, aktorem teatralnym i fi lmowych. Artysta 
porusza się swobodnie w wielu stylach muzyki – pop, rock, 
folk, country, a także w pieśni religijnej.  Muzyk od dwóch lat, 
kiedy rozstał się z zespołem Pudelsi i Homo Twist, prowadzi 
solową karierę. Wizerunek buntownika, który przylgnął do 
niego przez wiele lat zamienił obecnie na styl dojrzałego 
mężczyzny. Maleńczuk nie boi się wyzwań muzyczny. Nie 
wahał się między innymi sięgnąć po utwory Wysockiego czy 
ograne numery knajpowe.

KONCERT

Szkoła Języków ObcychSzkoła Języków Obcych

zaprasza na zajęcia 
indywidualne, korepetycje 

z j. angielskiego 
i niemieckiego 30 zł- 60 min.

www.sjo-aleksandra.pl
tel. 506 605 880
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PROPOZYCJA TYGODNIA

8 marca zamiast 
kwiatka czy czeko-
ladek panowie mogą 
kupić swojej kobiecie 
bilet do teatru albo 
na ciekawy spektakl. 
Co ważne, mogę się 
na niego wybrać 
razem z nią. Jest 
kilka propozycji na 
ten dzień. 

O godzinie 19 w słup-
skiej filharmonii odbę-
dzie się koncert „Kobieta 
+ mężczyzna = miłość”. 
Miłośnicy muzyki musi-
calowej i filmowej na 
pewno nie będą się nudzić. 
Oprócz słupskiej orkie-
stry pod batutą Bohdana 
Jarmołowicza wystąpi 
Patrycja Tomaszewska i 
Jacek Kotlarski. Artystka 
u k o ń c z y ł a  S z k o ł ę 
Muzyczną I i II stopnia w 
Warszawie. Przygodę ze 
śpiewaniem zaczęła jako 
15-latka, śpiewała między 
innymi w Teatrze Buff o w 
słynnym musicalu Metro. 
Obecnie związana jest z 
Teatrem Muzycznym 
Roma w Warszawie. 
Jacek Kotlarski ukończył 

Akademię Muzyczną 
w Katowicach, współ-
pracował z Teatrem 
M u z y c z n y m  R o m a . 
Obecnie kończy pracę 
nad pierwszą solową 
płytą. 

Ciekawy spektakl 
odbędzie się także w 
Centrum Kultury i Języka 
Rosyjskiego w Słupsku. 

„Frozyna, czyli kłopo-
tliwa swatka w wielkim 
mieście” przedstawia 
prawdziwie kobiece i nie 
tylko rozterki miłosne. 
Autorem przedstawiciela 
jest Teatr Kontemplujący 
oraz Stowarzyszenie 
Rozwoju Inspiracje . 
Spektakl rozpocznie się 
o godzinie 17.

8  m a r c a  w 
Młodzieżowym Centrum 
kultury odbędzie się pre-
miera sztuki „Trzy kobiety, 
trzy życia” w reżyserii 
Wiesława Dawidczyka 
w wykonaniu grupy 
PIVETTA. 

  Freelensing. Wystawa Michała Sikory. Słupski 
Ośrodek Kultury. Prezentowane prace zostały wykonane 
w technice tak zwanego freelensingu (z ang. free – wolny 
i lens – obiektyw) polegającej na fotografowaniu z obiek-
tywem fi zycznie odłączonym od korpusu aparatu.

 Z biegiem Wisły i Niemna. Historyczne mapy i 
widoki miasta Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski oraz 
krajów bałtyckich. Zamek Książąt Pomorskich. Na wysta-
wie znajduje się 59 map od XVI do XIX w., m.in. mapy Prus, 
a także wielkoformatowe mapy dawnej Rzeczypospolitej i 
Litwy. Wystawa czynna do 1 kwietnia. 

 Błażej Ostoja Lniski - „Pismo. Figura. Powtórzenie”. 
Galeria Kameralna. Uprawia malarstwo i grafi kę (głównie 
litografi a). Od 1999 roku, czyli od momentu ukończenia 
studiów na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, specja-
lizuje się w malarstwie. 

 Maks Cieślak „Wideo”. Baszta Czarownic. Maks 
Cieślak łączy środki dostępne w konwencji kina niemego 
z estetyką amatorskich fi lmów wideo dostępnych w ser-
wisie YouTube oraz elementami istniejącego materiału 
fi lmowego. 

WYSTAWY

B I Z N E S
EGZEKUTOR DŁUGÓW. 
Tel. 669-111-148.

N A U K A
MATURA – j. polski. 
Tel. 603-751-601. 

M O T O R Y Z A C J A
FORD SCORPIO-KOMBI 1996 
r., przegląd 12 miesięcy, opony 
zimowe na alufelgach sprzedam. 
Cena 2.000 zł Tel. 500-831-681.

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

OPEL ASTRA 1,7 D stan b. dobry, 
sprzedam Słupsk. Tel. 725-007-130 
lub 660-350-663.

VW T4 MULTIVAN 1994 r. 2,4 D, 
bus 7-osobowy, stan bdb, sprze-
dam. Tel. 660-426-711.

VOLKSWAGEN sprzedam samo-
chód sklep marka Volkswagen, 
Słupsk. Tel. 691-475-603. 

NIERUCHOMOŚCI KUPNO

KUPIĘ mieszkanie w Ustce, ok. 30 
m kw. do II piętra z balkonem. 
Tel. 666-494-084

KUPIĘ mieszkanie do 200 tys. zł, 
płatne gotówką. Tel. 880-133-400.

KUPIĘ pokój/kawalerkę w starej 
części Ustki, z osobnym wejściem. 
Tel. 511-897-458.

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

DOM + ZAKŁAD w Słupsku 
sprzedam lub zamienię na dom w 
Słupsku lub w Ustce. 
Tel. 531-163-245.

DZIAŁKA budowlana uzbrojona, 
3 km od morza. Tel. 602-404-511.

GARAŻ w Słupsku, okolice 
ul. Koszalińskiej sprzedam lub 
wynajmę. Tel. 600-622-659.

GARAŻ przy ul. Koszalińskiej 2 
sprzedam. Tel. 603-105-272. 

OKOLICE SŁUPSKA – sprzedam 
kawalerkę 30,09 m kw. 
Tel. 607-532-677.

DOM - 220 m kw. z ogrodem, 10 
km od Słupska. Działka 850 m. kw. 
Cena do negocjacji. 
Tel. 514-365-560.

SŁUPSK – dobrze prosperujący 
lokal w centrum handlowym w 
Słupsku odstąpię. Tel. 601-684-145.

SŁUPSK – ul. Bukowa mieszkanie 
92 m kw. sprzedam, 5 pokojowe 
w zabudowie jednorodzinnej z 
garażem i osobnym wejściem. ?
Tel. 602-724-855, 59 822-50-09.

SŁUPSK okolice – sprzedam 
dom w stanie surowym, 9 km od 
Słupska. Tel. 781-147-870.

SŁUPSK - mieszkanie 2-pokojowe, 
50 m kw., 5 piętro, na osiedlu 
Niepodległości - nowa, niższa cena 
teraz 170 tys. zł, pilne. 
Tel. 510-166-323.

SŁUPSK - mieszkanie 2-pokojowe 
na ul. Rejtana, 45 m kw., 4 piętro, 
160 tys. zł, do negocjacji. 
Tel. 606-811-660. 

SŁUPSK - duże mieszkanie o 
powierzchni 76 m kw., 3 pokoje 
na 3 piętrze, os. Batorego, cena 
240 tys. Tel. 504-660-654 lub 
512-238-146.

SŁUPSK – 2-pokojowe 33 m kw., I 
piętro, do remontu, ul. Koszalińska. 
Tel. 692-771-680.

SŁUPSK okolice - dom do kapi-
talnego remontu z piękną działką 
sprzedam. Tel. 602-404-511.

SŁUPSK – sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 2 pokoje + kuchnia 
+ łazienka 50 m kw. + piwnica 
16 m kw., drugie piętro, centrum. 
Cena 145.000. Tel. 601-833-079.

SŁUPSK – sprzedam mieszkanie 
własnościowe po gruntownym 

remoncie, 3-pokojowe 65 m. kw., 
II piętro, słoneczne, ogrzewanie 
gazowe. Cena 220 tys. zł. 
Tel. 664-199-002.

SŁUPSK – 2-pokojowe 33 m kw., I 
piętro, ul. Koszalińska. 
Tel. 692-771-680.

SŁUPSK – sprzedam 3 pokojowe 
57,75 m kw., IV piętro, 235 tys. 
złotych. Mieszkanie po remoncie 
generalnym osiedle Niepodległości, 
ul. Komorowskiego. Bardzo dobra 
lokalizacja, blisko CPN, banku 
i innych punktów działalności 
publicznej. Tel. 669-583-364.

SŁUPSK – nową atrakcyjną 
kawalerkę 37 m kw., luksusowo 
wykończoną sprzedam lub zamie-
nię na Słupsk lub Ustkę. 
Tel. 604-821-737.

SŁUPSK –  sprzedam działkę 
rekreacyjno-ogrodową z domkiem 
murowanym Zimowiska. 
Tel. 698-432-552.

SŁUPSK - słoneczne 2-pokojowe 
sprzedam, własnościowe, dwu-
stronne mieszkanie, usytuowane 
na szóstym piętrze w wieżowcu 
przy ul. Królowej Jadwigi 1 zamie-
nię na większe.Wejście do dwóch 
pokoi, łazienki, WC i słonecznej 
kuchni bezpośrednio z korytarza. 
W pokojach panele podłogowe, w 
przedpokoju terakota, na ścianach 
gładź. Okna PCV, mieszkanie 
wyremontowane. Tel. 791-749-691.

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

SŁUPSK Witosa 6/36 komunalne 
56 m kw. na I piętrze centrum 
Słupska zamienię na mniejsze w 
Słupsku lub w Ustce. 
Tel. 600-175-777.

SŁUPSK – wynajmę mieszka-
nie 2-pokojowe (49 m kw.), oś. 
Niepodległości – 700 zł + opłaty + 
kaucja. Tel. 660-867-661.

SŁUPSK – wynajmę mieszkanie 
jednopokojowe umeblowane. 
Tel. 693-722-466.

SŁUPSK -  do wynajęcia garaż, ul. 
Poniatowskiego, 100 zł na miesiąc. 
Tel. 888-020-015.

SŁUPSK – wynajmę mieszkanie 
studentom (2 lub 3 pokoje). 
Tel. 530-190-958.

SŁUPSK – wynajmę mieszkanie 
2 – pokojowe w Słupsku, 36 m kw. 
Cena 850 zł. Tel. 507-949-034.

SŁUPSK - wynajem kawalerki 
1-pokojowej w centrum Słupska 
Tel. 502-286-756.

SŁUPSK – lokal użytkowy do 
wynajęcia w Słupsku. 
Tel. 691-475-603.

USTKA – wynajmę mieszkanie 63 
m kw., 3 pokojowe w Ustce, usytu-
owane na nowym osiedlu przy ul. 
Darłowskiej. Tel. 602-724-855 lub 
59 822-50-09.

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

DOM W KRĘPIE - 160 m kw, 
działka tysiąc m kw., pięcioletni na 
mieszkanie 4-pokojowe w Słupsku, 
lub dwa inne mieszkania. Istnieje 
też możliwość sprzedania domu 
bądź inna propozycja. 
Tel. 510-166-323.

SŁUPSK – mieszkanie 2-poko-
jowe, w centrum Słupska, ul. 
Sienkiewicza, od zaraz, umeblo-
wane, 700 zł + opłaty + kaucja. 
Tel. 500-217-828 lub 793-735-220.

SŁUPSK centrum - zamienię lub 

sprzedam mieszkanie własno-
ściowe na domek. 103 m kw. 
Tel. 663-356-642.

SŁUPSK zamienię dom z działką 
30 arów przy lesie na dwa pokoje 
z działką w Słupsku lub inne 
propozycje. Tel. 724-455-666.

SŁUPSK – zamienię mieszkanie 
3-pokojowe 64 m kw., kominek + 
garaż na domek z dopłatą Słupsk 
lub okolice. Tel. 721-316-775.

SŁUPSK – kawalerke 37 m 
kw., 2-pokojowe, IV. Piętro 
(dwustronne) – słoneczne. PCV 
okna, gładź, panele, łazienka-WC 
oddzielnie, glazura-terakota, także 
w kuchni zamienie do II pokoji 
Słupsk – Gdynia lub sprzedam. 
Tel. 511-492-637.

SŁUPSK – zamienię jedno 
mieszkanie 2-pokojowe lub dwa 
mieszkania 2-pokojowe w nowym 
budownictwie, własnościowe na 
dom w Słupsku, w okolicach lub 
inne propozycje. Tel. 512-113-691.

SŁUPSK – 37 m kw. nową luksu-
sową kawalerkę II piętro – winda, 
loggia zamienię na 2-3 pokojowe 
w Słupsku lub Ustce.
 Tel. 698-432-552.

SŁUPSK – ul. Starzyńskiego 4, 103 
m kw. mieszkania własnościowego 
zamienię na domek z ogródkiem 
lub sprzedam. Tel. 663-356-642.

USTKA - Mieszkanie kwaterun-
kowe, 80 m kw., w Ustce, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, duży przed-
pokój,dwa balkony, w ścisłym 
centrum miasta, na wysokim par-
terze - zadbane - zamienię na inne 
spółdzielcze lub kwaterunkowe; 
najlepiej 3 pokoje, do drugiego 
piętra, ok. 50 m kw., w centrum 
Ustki. Tel. 791-078-027. 

S P R Z E D A Ż
PIŁĘ tarczową stolikową na siłę do 
cięcia drzewa sprzedam. Cena 300 
zł. Tel. 511-600-110.

STÓŁ KRAWIECKI - składany 
sprzedam. Tel. 511-996-949.

SPRĘŻARKA - drewno na opał, 
dywan 3 na 4 metry. - 250 zł, dwie 
bordowe pufy po 50 zł, cegła-gruz 

– 50 zł, stół rozkł. (76x106) – 100 zł 
+ 4 krzesła tapicerowane (bordo) 
po 50 zł, etażerka z lustrem – 50 zł, 
stół z półką nierozkł. (73x80) – 70 
zł, duży wentylator stojący 50 zł, 4 
różne szafki po 30 zł, segment trzy-
częściowy, szafę 3 i dwudrzwiową 
z nadstawką i wersalkę. 
Tel. 511-600-110.

ROSENTHAL – serwis kompletny 
kawa-herbata, obiadowy, 63 części 
na 12 osób, stan idealny, sztućce 
na 12 osób kompletne plus środek 
stołu, razem 67 części w dębowej 
skrzyni, wzór rococo sprzedam. 
Tel. 500-831-681.

U S Ł U G I

TRANSPORT-PRZEPROWADZKI. 
Tel. 504-703-726.

Usługi koparko - ładowarki
tel. 888 957 518

Polbruk układanie 
tel. 888 957 518 

P R A C A

PRZYJMĘ do roznoszenia ulotek 
na terenie Słupska. 
Tel. 795-590-228. 

PRZYJMĘ każdą ofertę pracy, męż-
czyzna lat 23 z zawodu kucharz, 
posiada prawo jazdy kategori B od 
2 lat. Tel. 724-151-644.

PRZYJMĘ każdą pracę - kierowca 
kat. ABC, operator wózka widło-
wego, magazynier lub inne oferty. 
Tel. 724-455-666.

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, 
również w niepełnym wymiarze 
godzin. Te;. 516-548-666.

OGŁOSZENIA DROBNE 

Dzień kobiet kulturalnie

Karolina Chalecka
k.chalecka@agmedia.com.pl
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Mieszkanie 
na wsi w domu jednorodzinnym do wynaj cia. 
MZDOWIEC 5, gm. K pice 25 km od S awna 
i 12 km od K pic. Czynsz 300 z , pokój, kuch-
nia, azienka, gara , kurnik, ogród.

608 245 246
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