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Zadbali o estetykę

Fot. Jacek Kliber
rowania otoczenia bloku
mieszkalnego w spółdziel
niach
mieszkaniowych,
wspólnotach, PGM,WAM:
onkurs zorganizowano 1. Wspólnota Mieszka
po raz szósty, tym ra niowa Nowowiejska 2, 2.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
zem w pięciu kategoriach.
Wpłynęło 51 zgłoszeń. Oto „Kolejarz”, 3. Spółdzielnia
zdobywcy trzech pierw Mieszkaniowa „Dom nad
Słupią”.
szych miejsc.
„Najładniejsze otoczenie
„Najciekawiej ukwieco
ny balkon”: 1. Mirosława wokół instytucji, zakła
Antczak, ul. Wazów 4/9, dów”: 1. Przedszkole Miej
2. Krystyna Ratajczyk, skie nr 15, ul. Wiatraczna
ul. Nad Śluzami 27/17 oraz 6, 2. Hurtownia Motory
Daniela Wolak, uh Nad zacyjna „TADMOT”, ul.
Śluzami 27/19, 3.Maria i Koszalińska 3B, 3. Usługi
Ryszard Rębaczowie, ul. Motoryzacyjne „U Saszy”,
Banacha 12B/14. „Najcie ul. Grottgera 15.
„Najładniejszy sezonowy
kawiej zazieleniona posesja
w zabudowie jednorodzin ogródek gastronomiczny”:
nej”: 1. Ilona Witkowska, 1. „Tramwaj u Jadzi”, ul.
ul. Racławicka, 2. Elżbieta Nowobramska, 2. „Caffeteria Retro”, al. Sienkiewicza
Wróbel, Na Wzgórzu 9c
„Sposób
zagospoda 3.
Rozstrzygnięto
kon
kurs pn. „Dbajmy o este
tykę miasta”.

K

Otwarcie katedry
Na początku paź
dziernika zakończył się
pierwszy etap remontu bu
dynku po byłych koszarach
wojskowych przy ul. We
sterplatte w Słupsku. Uro
czystego otwarcia odremon
towanego piętra dokonała
rektor dr hab. prof. Danuta
Gierzyńska. Sale wykłado
we zostały wyposażone w
nowy sprzęt audiowizualny,
a pomieszczenia do ćwiczeń
w specjalistyczny sprzęt me
dyczny. Za kilka lat do za
bytkowego obiektu przenie
siona zostanie administracja
uczelni oraz pedagogika.
Do tej pory remont koszto
wał około 4 min zł.

słonięciu obelisku u zbiegu
ulic Kaszubskiej i Madalińskiego
-upamiętniającego
tego wybitnego sportowca
i zasłużonego trenera uczestniczyła rodzina zmar
łego, jego wychowankowie,
bokserzy i przedstawicie
le władz samorządowych.
- Tata byłby dumny z faktu,
że jego praca, wszystkie wy
rzeczenia, poświęcenia dla
sportu w Słupsku zostały
tak docenione i uhonoro
wane - podkreśliła córka
boksera, Katarzyna Antkiewicz-Bobel.
Sympozjum w „Rondzie”

Prekursorzy poety
ckiego performance, twórcy
poezji wizualnej i dźwię
kowej,
interdyscyplinarni
eksperymentatorzy i prowo
katorzy, przede wszystkim,
zaś twórcy wyróżniający
się stopniem świadomości
swojej pracy wzięli udział
w tegorocznym Sympo
zjum Realności Poetyckich,
które odbyło się w Teatrze
„Rondo”. Zobaczyć można
było m.in. Adina Bar-on z
Izraela, Ewę Zarzycką oraz
Oficjalnie oddano Oskara Dawickigo. Hono
do użytku kolejne rondo w rowym przewodniczącym i
Słupsku - Rondo im. Alek kuratorem spotkania był je
sego Antkiewicza. W od

Nowe rondo

MOJEsJsMIASTO

W słupskim ratuszu odbyły
się obchody Dnia Eduka
cji Narodowej. Najbardziej
zasłużonym
pracowni
kom
wręczono
odznacze
Nowe studia
Instytut Filologii nia resortowe i prezydenta
Polskiej Pomorskiej Akade Słupska. Pedagogów jed
mii Pedagogicznej w Słupsku nak ucieszyły najbardziej
otworzył w tym roku akade wyróżnienia przyznane im
mickim nowe studia pody przez samych wychowan
plomowe - filologia polska dla ków. - Trzeba uczniów
absolwentów innych specjal traktować jako partnerów i
ności. Nauka trwać będzie 4 nie wystarczy 45 minut lek
semestry, obejmie 550 godzin cji - podkreśla Dorota Mi
wykładów i konwersatoriów chałowska, jedna z trójki
m.in. z zakresu historii litera nauczycieli wyróżnionych
tury polskiej, teorii literatury tytułem „Nauczyciela roku”.
i poetyki i gramatyki opiso - Trzeba mieć z nimi stały
wej oraz metodyki nauczania kontakt, być dla nich cały
języka polskiego. Zjazdy od czas, przez cały właściwie
bywać się będą jeden lub dwa dzień, a czasami także w
razy w miesiącu. Ukończenie dni wolne.
studiów daje kwalifikacje
nauczycielskie. Zajęcia roz 60-lecie „Tęczy”
W ostatni weekend
poczną się już w listopadzie.
Dodatkowe informacje moż słupski Teatr Lalki „Tęcza”
na uzyskać pod nr tel. 059 uroczyście obchodził jubi
leusz 60-lecicia istnienia. Z
840 53 26.
tej okazji w słupskim Par
ku Kultury i Wypoczynku
Mamy igrzyska
spektakl
Słupsk został orga zaprezentowano
nizatorem przyszłorocznych plenerowy „Tęczowe kolory
XIII Światowych Igrzysk radości”. W Baszcie Cza
Polonijnych. W 2007 r. nad rownic odbył się wernisaż
Słupię przyjedzie ponad ty bajkowej wystawy prezen
siąc sportowców z całego tującej scenografię oraz lalki
świata, aby zmierzyć się w 21 wykorzystywane we wcześ
konkurencjach. Większość niejszych przedstawieniach
konkurencji odbędzie się na teatru. Złożono też kwiaty
wyremontowanym stadionie na grobie Elżbiety i Tade
650-lecia. Słupsk w walce o usza Czaplińskich, założy
organizację zawodów, które cieli „Tęczy”. Na zakończe
kosztować będę miasto oko nie odbyła się prapremiera
ło miliona złotych, pokonał sztuki „Telerodzina”, do któ
Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń rej muzykę skomponowali
oraz wykonali członkowie
i Jarocin.
zespołu Big Cyc. Obchody
zakończyła gala, na której
Dni Edukacji Narodowej
podsumowano minione lata
oraz wręczono odznaczenia
najbardziej zasłużonym ak
torom oraz pracownikom
np
r>
»tęczy .
den z najwybitniejszych ar
tystów sztuki performance,
Zbigniew Warpechowski.

Dziennik „Moje Miasto”

Tekst i zdjęcia
Jarosław SIKORA
j aroslaw. sikora@interia.pl

Informujemy Czytelników, iż uruchomiliśmy Dziennikinternetowe wydanie „Mojego Miasta”, w którym można
przeczytać najświeższe informacje ze Słupska.
Adres:

www.mojemiasto.slupsk.pl

Samo życie
* Ciemości kryją
alejkę prowadzącą wzdłuż
stawków łabędzich do Po
morskiej Akademii Pedago
gicznej. Teraz, gdy dość szyb
ko robi się ciemno, chodzenie
tą trasą do przyjemności nie
należy. Sprawę utrudnia fakt,
iż na pewnym odcinku są
spore nierówności, spowodo
wane zakończonymi pracami
przy układaniu ciepłociągu.
* Jednym z widocz
nych skutków rozpoczęcia
nowego roku akademickiego
jest tłok w miejskich auto
busach, zwłaszcza linii nr 1.
Innym - spora ilość butelek w
lasku vis a vis uczelni i obok
sklepu „Żaczek”.
* Niektórzy właś

ciciele budynków na osiedlu
akademickim spalają w pie
cach centralnego ogrzewania
plastikowe butelki. Szybko
dają wysoką temperaturę, ale
dym z kominów, wydobywa
jący się na zewnątrz ma bar
dzo przykrą woń.
* Trzeba być nie
malże sprinterem, aby przejść
na zielonym świetle po pasach
na ul. Zamkowej (naprzeciw
wejścia do Parku Kultury i
Wypoczynku). Zielone świat
ło świeci się zaledwie kilka
sekund, z kolei na pojawienie
się go trzeba czekać kilka mi
nut. Może by zmienić nieco te
proporcje, bo zniecierpliwieni
piesi często przebiegają, gdy
świeci się czerwone światło.

* Powietrza! Po
wietrza! Wprawdzie takich
okrzyków nie było, ale wielu
uczestników koncertów II
Festiwalu Kultury Wschodu
Mundus Oreintalis, odbywa
jącego się w słupskiej Filhar
monii odczuło brak wentylacji
w obiekcie. Po kilkugodzin
nych koncertach ludzie wy
chodzili mocno spoceni. A
może do biletów wstępu za
cząć dołączać... wachlarze?
* Na ogromną du
chotę narzekają także słupscy
kibice, którzy tłumnie odwie
dzają halę „Gryfia” podczas
ekstraligowych spotkań ko
szykarskiego zespołu Energa
Czarni. Powód - brak wen
tylacji. Po inauguracyjnym

spotkaniu Dominet Bank
Estraliga z Polpharmą Staro
gard jeden z kibiców powie
dział „Zespół na ekstraklasę
- hala na drugą ligę”.
* Słup z nazwa
mi ulic na skrzyżowaniu ul.
Kołłątaja i Tuwima nie dość,
że jest zardzewiały, to jeszcze
szpecą go wyblakłe, potar
gane i niemal fruwające na
wietrze resztki starych ogło
szeń.
* W wielu punktach
miasta wiszą plakaty i banery zapraszające na imprezy,
które już dawno się odbyły.
Niezbyt to dobrze świadczy
o ich organizatorach.
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Program słupskiej lewicy
cM11nwni
środków własnych miasta tia
Szanowni Państwo
cele oświatowe.
Mieszkańcy Słupska!
Przedstawiamy ^■Zmniejszanie liczby ucz
Państwu program wyborczy niów w oddziałach klaso
Koalicyjnego Komitetu Wy wych.
borczego „Lewica i Demokra ^Dbałość o to, aby zjawi
ci” stanowiącego wspólne wy sko niżu demograficznego nie
borcze porozumienie Sojuszu wiązało się ze zmniejszaniem
Lewicy Demokratycznej, So liczby placówek oświatowych.
cjaldemokracji Polskiej, Partii
większej
Demokratycznej „demokraci, [^Przeznaczanie
ilości
środków
budżetowych
pi” i Unii Pracy.
Biorąc pod uwagę re miasta na zajęcia, sportowe
alia Pomorza i samego miasta, pozalekcyjne.
nasz program to najbardziej B=>Dalsze inwestycje w bazie
atrakcyjna oferta dla Słupska. oświatowej, zwłaszcza rozwój
Realizować go będą nasi kan sieci boisk i sal gimnastycz
dydaci na radnych i wspólny nych.
kandydat na Prezydenta Mia ^Wspieranie wszelkich form
sta - Maciej Kobyliński
zorganizowanego wypoczyn
Przyszły samorząd ku dzieci i młodzieży.
- autentyczny gospodarz mia
§0*Dalsze wspieranie słup
sta - będzie decydował o jego
skiej kultury i placówek arty
przyszłości i rozwoju w opar
stycznych, takich jak Nowy
ciu o strategiczne planowanie,
Teatr, Teatr Lalki „Tęcza”,
pełne zrozumienie współczes
Ośrodek Teatralny „Rondo” i
nych mechanizmów gospo
Polska Filharmonia „Sinfonia
darczych, otwarte i przyjazne Baltica”; tworzenie warunków
spojrzenie na każdą obywatel
zachęcających do osiedlania
ską inicjatywę ze strony tych
się wybitnych ludzi sztuki i
wszystkich, którym zależy na
kultury.
dobru Słupska - bez względu
na ich przynależność politycz ^Wspomaganie wszelkich
inicjatyw kulturalnych, jak
ną i poglądy.
Opowiadamy się za szkolne chóry, zespoły tanecz
integracją regionalną opartą ne, muzyczne.
na przejrzystych zasadach i HoDbałość o właściwy wi
równym traktowaniu naszego zerunek medialny naszego
miasta, wychodząc z
miasta i dokonań jego miesz
nia, iż tylko wspó!
kańców.
z administracją wq
•Inicjowanie działań wygminami regionu słups
awniczych, propagujących
wspólne rozwiązywanie
,
, . . . ,11, » wielowiekową historię, trądylemow, zespolenie kap,talu . ^ . ku[turę S,upska ;
potencjałów poszczególnych
Słupskiej - we współpracy
gmin, pozwoli rozwiązać z Muzeum Pomorza Środ
wiele wspólnych problemów i
kowego, Polskim Towarzy
bolączek. Wspólnie stworzy
stwem Historycznym i inny
my nowoczesną aglomerację
mi podobnymi organizacjami
miejską odpowiadającą stan
w ramach działalności Izby
dardom europejskim.
Pamięci Słupszczan.
Zapraszamy do za
poznania się z naszym progra ^‘Organizowanie | imprez
mem, jednocześnie zapewnia kulturalnych o charakterze re
jąc iż realizować go będą osoby kreacyjnym, ze szczególnym
itne i przygotowane uwzględnieniem jlokąlnej tra
i. Tylko dycji i folkloru.
me nakładów
Indydatów znajdziecie
jąrówno z^Jmdżetu
■ na naszej liście.
|ajk i źródeł zewnętrznych oraz
funduszy Unii Europejskiej na
>-SLD
Miluski-SDPL
zacieśnianie współpracy kulsław
Hałasiewicz turalnej i artystycznej Słupska
PD
z miastamipartnerskimi.
Bronisław Nowak-UP
^■Popularyzowanie
waloOświata i proBML
^Wspieranie starań zmierzających do utworzenia UniSłupskiego.
ze

row naszego miasta i regionu
z3tómoV!=- ■ ■ ■ ■ »
nicą.
Zdrowie i opieka społeczna
^Dokończenie

budo-

wy Szpitala, la inwestycja
wv
wymaga pomocy od władz
wojewódzkich i central
nych. Będziemy domagać
się zwiększenia środków na
ten cel.
^Zwiększenie
nosa
zdrowotnych świadczeń gwa
rantowanych.
[^Zwiększenie dostępności
specjalistycznych usług me
dycznych.
^Popularyzacja i inicjowanie
badań profilaktyczńyc
^Promocja zdrowego,
tywnego trybu żyęia.

terytorialnie rozłożenia
nego terytoria]
inwestycji remontowych i mo
dernizacyjnych.
^Konsekwentna realizacja
przyjętych programów rozwo
ju infrastruktury miejskiej, w
tym w szczególności polityki
transportowej (usprawnienie
układu komunikacyjnego) i
mieszkaniowej (zabezpieczenie
potrzeb mieszkaniowych).
^Konsekwentne realizowa
nie prawidłowej polityki re
montowej odtwarzającej mają
tek trwały miasta.

'[^Utrzymywanie wysokiego
tempa realizacji „Miejscowych
^Zapewnienie dzieciom do
Zagospodarowania”
stępu do zajęć w świetlicach
środowiskowych, by nie były
wzmacnianie bu
dżetu miasta poprzez pozyski
wanie funduszy zewnętrznych,
europejskich i krajo-

,■

eęzeństwo
_ czna lii
rozmaitych f barier: sj
;nych, a1
ny<
osób iepełnosprawnych i s|
szych - także architektonicz
nych.
bezdomnym.
lejne mieszkania chronione w
ramach programu wychodzęnia z bezdomności.
^Wspieranie
działa
organizacji
pozarządc
zajmujących się pomocą i wykluczeniem społecznym.

nie poftyki proowej dla zmniejszanie
szarów biedy i wykluczenia
łecznego.
sze rozpoznawanie
socjalnych mieszkańc

nyjjARiBu s.c.
UwU PBZEOSIĘBSORSTWC PROOUłCTJIIO-HMOlCIIf

^‘Zapewnienie . młodzieży
atrakcyjnych form spędzania
|0“Sprzyjanie
inicjatywom wolnego czasu w obiektach
przejmowania zadań samorzą
szkolnych, co powoduje wzrost
du przez organizacje pozarzą
bezpieczeństwa i porządku
dowe.
publicznego w mieście; wspie
i£>Troska o potrzeby ludzi sta- ranie szkół w rozwiązywaniu
i samotnych.
problemu uczniów sprawują
cych kłopoty wychowawcze
i wchodzących w konflikt z
lO’Rozwijanie Słupskiej Strefy prawem.
Ekonomicznej.
ioTomoc stypendialna -w
^-Rozbudowa i modernizacja różnych formach - dla mło
infrastruktury wodno-kanali dzieży uczącej się;
zacyjnej miasta;

^■Zwalczanie zjawiska alko
K? Kontynuowanie inwestycji holizmu, narkomani i innych
Jw (Jaśnie ekologii i ochroń^ fpatologii sp< cznych, udzie
lanie pomocy, także psycholo
miasta przed skutkami powó
gicznej, rodzinom patologicz
dzi, hałasem i emisją spalin,
nym i zagrożonym.
^Upowszechnianie i wdra
żanie zasad bezpiecznego skła- ^■Kontynuowanie programu
wychodzenia z bezdomno
dowania i segregacji odpadów.
ści - miedzy innymi poprzez
gminną politykę „dostępne
ganie zasad przyjaznej dla śro
go” mieszkania socjalnego czy
dowiska polityki zaopatrzenia
organizowanie prac dla osób
* 1
miasta w •
bezdomnych.
[^“Zwiększanie zasobów zie
[^“Zwiększanie liczby miejsc
leni i areału terenów zielonych.
w mieście objętych monitorin
^“Przestrzeganie równomier- giem.

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 38
tel.(059)842 56 59
842 27 42
www.inaribu.pl

«worki i woreczki foliowe
reklamówki zrywki i zwykłe*
«taśmy klejące - różne worki raszlowe i polipropylenowe*
•papier do pakowania
kubki talerze tacki sztućce itp.*
•folie ogrodowe płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe*

produkcja * handel hurtowy i detaliczny

Z Mirosławem Pają
kiem i Zbigniewem Konwińskim - starającymi się
o urząd prezydenta Słup
ska rozmawia Katarzyna
Kwiatek.
Mirosław Pająk, kandy
dat Ligii Polskich Rodzin
na prezydenta Miasta Słup
ska odmówił nam udziele
nia wywiadu.
- Dlaczego pan nie chce
zaprezentować się na ła
mach „Mojego Miasta”?
- Ponieważ dla mnie jest to
gazeta niewiarygodna.
- Ma pan jednak świa
domość, że odmawiając
nam wywiadu działa pan
na swoją niekorzyść? Nie
daje się pan poznać wy
borcom, być może przez
co nie zyska pan nowych?
- Tak. Ale moi wybor
cy mnie znają i znają moje
poglądy na ten temat. Oni
wiedzą, co o tym sądzić.
Zbigniew Konwiński jest
kandydatem
Platformy
Obywatelskiej

mĘM
najsZersza współ
władz samorządowych z
ganizacjami pozarządowymi
zajmującymi się polityką spo
łeczną.
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- Zdecydował się pan
kandydować na prezyden
ta miasta, objąć stanowi
sko ojca miasta__
- Nie chcę być ojcem
miasta. Nie lubię tego okre
ślenia. Przy takim ojcu, jak
obecny prezydent, wolała
bym być sierotą.
- Dobrze. Chce zostać
pan prezydentem miasta.
Poco?
- Żeby służyć miastu.
Słupsk po 12 latach rządów
lewicy zasługuje na zmiany
polityczne i pokoleniowe.
Obecni rządzący miastem
nie są w stanie już nic krea
tywnego wymyślić.
- Ale miastem rządzi
także rada, a od „wymy
ślania” są też pracownicy
urzędu. Wielu z nich pra
cuje od wielu lat. Jeżeli
wygra pan wybory, czy bę
dzie zmieniał pan urzęd
niczą kadrę?
- Jedynym kryterium
przy takich posunięciach
może być kryterium mery
toryczne, a nie polityczne.
Jeśli ktoś wspiera SLD, ale
jest dobrym pracownikiem,
to nie ma się czego oba
wiać. Jednak jeśli ktoś jest

zwolennikiem PO i nawet
będzie na mnie głosował,
ale kiepsko pracuje, to już
powinien sobie szukać in
nej pracy. Ja chcę odnieść
sukces, a do tego są mi
potrzebni kompetentni lu
dzie.
- Co to znaczy odnieść
sukces?
- Za sukces uważał będę
wykorzystanie szansy, jaką
nam daje Unia Europejska.
Do tej pory Słupsk wy
korzystuje mniej środków
pochodzących z Unii niż
malutka Ustka. To powin
no się zmienić.
- Planuje pan także inne
zmiany. Likwidację Straży
Miejskiej, darmowe pod
ręczniki dla pierwszokla
sistów.Jednak, żeby komuś
dać, innemu trzeba zabrać.
Jakie sektory „zyskają” na
pana prezydenturze?
- Nie myślę o tym w ten
sposób: komu dam, a komu
zabiorę. Miasto to całość i
ważne jest żeby tę spójność
zachować. Chodzi o to,
żeby Słupsk jako całość do
brze funkcjonował.
- Budżet jednak jest po
dzielony. Jedne instytucje,
jednostki otrzymuj ąmniej,
inne więcej. Czy orientu
je się pan kto, ile dostaje?
Wie pan na przykład, ile
pieniędzy w budżecie jest
przeznaczonych na oświą
tę.
- Wiem, że jeśli chodzi o
oświatę, to otrzymuje ona
z budżetu najwięcej. Nie
znam wszystkich liczb na
pamięć - te dane są w Inter
necie, ale ogólnie orientuję
się w nich. A jeśli chodzi o
liczby, to mam je wydru
kowane. Oświata ogółem
otrzymuje dziewięćdziesiąt
dwa miliony złotych - to
dane z projektu budżetu na
2005 rok.
- Jeśli zostanie pan pre
zydentem, będzie pan
osobą publiczną. Trzeba
będzie więc pożegnać się
prywatnością, między in
nymi z tą dotyczącą bu
dżetu rodzinnego. Czy już
teraz, przed wyborami,
zechciałby pan powiedzieć
wyborcom ile pan ma za
ciągniętych kredytów i na
jaką kwotę?
Oczywiście. Jeszcze
przez dwa lata będę spłacał
kredyt, który trzy lata temu
wziąłem na część mieszka
nia. Trzy czwarte miałem
środków własnych, na jed
ną czwartą wziąłem kredyt
To było czterdzieści pięć
tysięcy. Do spłaty zostało
mi dwadzieścia tysięcy.
(W następnym numerze
kolejni kandydaci)
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Lekcja polskiego. Wilk i baranek
-

Dzień

dobry

dzieci.
Dzzziiiieeeeń
Dooobbbrrry Pa-ni - od
powiedziały dzieci.
- Drogie dzieci.
Na dzisiejszej lekcji omó
wimy sobie bajkę pod ty
tułem „Wilk i Baranek”.
Kto zna autora tego zna
nego utworu. (Las rąk w
górze). Proszę Władek.
- Autorem tej baj
ki jest francuski bajkopi
sarz Jean de La Fontaine.
- Bardzo ładnie.
Kto przeczyta pierwszą
linijkę tej bajki. (Las rąk).
Proszę Mirek.
Posta
ram się ładnie zadeklamo
wać. „Racyja mocniejszego
zawsze lepsza bywa. Zaraz
wam tego dowiodę”.
- Dziękuję. Jak
myślicie dzieci, czy te sło
wa, a szczególnie pierwsze
zdanie, są aktualne dzisiaj?
(Las rąk).
- Psze Pani, Psze
Pani, ale proszę już nie
pytać Mirka - bez zgody
nauczycielki zaprotestował
Krzysiu.
- Dobrze, dobrze
- dobrotliwie odpowie
działa nauczycielka Ania,
ale Mirek jest drugoroczny

i co nieco pamięta z nie
których lekcji z poprzed
niej klasy. Dajmy mu więc
szansę, aby nie pozostał na
następny rok szkolny. Pro
szę może Izydorek.
- Moim zdaniem
to prawda, kto ma władzę
nie musi udowadniać swo
ich racji. Tak było i jest.
Prawo i sprawiedliwość jest
po jego stronie. (Śmiech i
aplauz prawie całej klasy).
Ale powinno być inaczej.
- Czy ktoś ma inne
zdanie? - zapytała pani.
(Cisza).
- Ja mam - ode
zwał się Mirek. Bo nam się
należy. Pod rządami nowej
władzy nastała wreszcie
sprawiedliwość. Dlatego,
mój syn został w końcu
zatrudniony przez pana
Piechotę w Urzędzie Mor
skim. Wielu moich kole
gów znalazło pracę w pogo
towiu ratunkowym i to nie
są odosobnione przypadki.
Jak powiedziałem nam się
należy, bo my od lat wal
czymy z układami. Ja teraz
jestem zastępcą gospodarza
i powinienem zdać do na
stępnej klasy. A jak będę
miał dwóje, to powinienem
dostać amnestię.
- Tak, to prawda,

Mirek ma rację - skwito
wała pani. Poprosimy teraz
Wandulkę o przeczytanie
kolejnych trzech linijek.
- A, które to linij
ki? - zapytała rozkojarzona
Wanda.
- O tutaj te - po
kazała pani swoim palcem.
-„Gdzie bieży kry
nica żywa, Poszło jagniątko
chlipać sobie wodę. Wilk
tam na czczo nadszedłszy,
szukając napaści. Rzekł do
baraniego syna: I któż to
zaśmieli! waści, Ze się tak
ważysz mącić mój napitek?
Nie ujdzie ci bez kary tak
bezecna wina.”
(Las rąk). W tej
chwili otworzyły się drzwi i
do klasy na hospitację lekcji
wszedł dyrektor i jego dwaj
zastępcy. Siedli w ostatniej
ławce.
- Proszę może Ju
rek.
- Moim zdaniem i
zdaniem Zbyszka, Bogdana
drugiego Mirka i Izydorka
oraz innych moich kolegów
to my się nie wypowiemy
w tej chwili. Myślę, że wy
borcy to ocenią sami.
- Czy ktoś chciał
by jeszcze to skomentować.
Proszę Krzysiu.
- Dla mnie i mo

MOJEAMiASTO

Od redaktora

ich kolegów z lewej strony
klasy to są święte słowa,
które nie straciły zna
czenia. Strumień to nasz
kraj. Powinno wody, która
oznacza budżet państwa
wystarczyć dla każde
go. Niestety, tak nie jest.
Wilk, który oznacza aktu
alnie rządzących odgania
baranka i jego syna, czyli
pewną część społeczeń
stwa, od strumienia....
- Krzysiu, Krzy
siu - z rozbawieniem pani
przerwała, co ty mówisz
dziecko. No dobrze, do
brze, myśl sobie tak jak
chcesz, ale to są bzdury.I lekcja-potoczyła
się dalej.
Andrzej OBECNY
obecny@poczta.onet.pl
P.S.
Zachęcam
do przeczytania całej ba
jki Jeana de La Fontaine
pt.”Wiłk i Baranek” zamieszczamy ją w Dzien
niku internetowym „Mo
jego Miasta” pod adresem
www.mojemiasto.slupsk.pl,

Słowo na niedzielę ks. Wojciecha
29 października 2006 r.
22 października 2006 r.
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan
„Uzdrów mniey Panie, a będę uzdrowiony, wybaw
żąda od ciebie: tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość
mnie, a będę wybawiony”
bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” Micheasza 6,8
Jeremiasza 17,14
Różne są formy okazywania wdzięczności. Możemy
Z racji wykonywanych obowiązków często spotykam
się z cierpieniem ludzi, z chorobami, które tak wyniszczają się z nimi spotkać w wielu miejscach. Czasami jest to tak proste
człowieka, że łzy współczucia i bólu same cisną się do oczu. Wo i podstawowe słowo „dziękuję”, a czasami szeroko pojęte „po
bec wielu chorób i licznego cierpienia nieraz bezradnie rozkła mniki” stawiane w „wyraz wdzięczności”. Te „pomniki” nie
damy ręce. Nasze wewnętrzne „ja” wywołuje niejednokrotnie są stawiane Bogu na chwałę, ale na chwałę człowieka. To
bunt przeciwko naszej, ludzkiej, bezradności. Nadaremno po człowiek chce, za wszelką cenę, pozostawić na ziemi coś po
szukujemy przyczyn cierpienia, bólu, próbujemy oskarżać ludzi sobie i choć w wielu wypadkach owe pomniki ludzkiej chwały,
o bezskuteczność ich działania, oskarżamy Boga o miłczenie... poświęcane są w imię Boże, to w kontekście Słowa Bożego, a
Bóg jednak nie milczy, choć może nam się tak wydawać. Dla w szczególności fragmentu wyjętego ze starotestamentowego
Niego o wiele ważniejsze jest nasze życie wieczne, to czy chce proroctwa micheaszowego, wątpliwym staje się to, że Bóg ma
myje odziedziczyć i czyjesteśmy do niego przygotowani. Słowo upodobanie w tego typu przedsięwzięciach. Bóg jasno mówi o
proroka Jeremiasza, z którego pochodzi powyższy werset, mówi tym, czego żąda i oczekuje od człowieka i co w Bożych oczach
o grzechu Judy, o tym, że grzech ten „wyryty jest na tablicy ich jest dobre i jest wyrazem dziękczynienia wobec Niego. Wypeł
serca”, a więc powoduje, że serce to jest chore, obciążone i nie nianie prawa, a więc życie według Jego przykazań, okazywa
może funkcjonować normalnie. Podobnie i na naszych sercach nie miłości bliźniemu, a więc pomoc każdemu, kto znajduje
wyryty jest grzech. Tak jak stajemy bezradnie wobec cierpienia się w potrzebie oraz żywa relacja z Bogiem, w modlitwie i w
świata, tak zupełnie bezradni jesteśmy wobec naszej grzesznej czytaniuJego Słowa. To są niematerialne, ale bezwzględnie ko
natury. Jedynym, który może nam pomóc, gdy go o to poprosi nieczne rzeczy, których Bóg od nas oczekuje. Tylko w ten sposób
my, jest Bóg. On i dzisiaj przez usta Jeremiasza, daje każdemu możemy wyrazić wobec Niego nasze dziękczynienie i oddawać
z nas „receptę” na wyjście z beznadziejnej sytuacji w jakiej się Mu chwałę. Niestety, człowiekowi łatwiejjest stawiać „pomni
znajduje. Tylko On może dać człowiekowi uzdrowienie z tej ki” niż żyć według Bożych wymagań, dlatego smutnyjest obraz
śmiertelnej choroby, jaką jest grzech! Tylko On może dać wyba z jakim nieraz przychodzi nam się stykać. Obraz pomników
wienie i życie wieczne! Przez Chrystusa, jego śmierć na krzyżu, ludzkiej chwały i ludzkich postaw nie mających nic wspólnego
darmo, z łaski, przez naszą wiarę, że uczynił to dla każdego z z chrześcijańskimi wartościami. Dlatego powinniśmy zreflek
nas, możemy zostać uzdrowieni i mieć udział w tym wybawie tować nasze myślenie oraz przemyśleć nasze działanie, skon
niu, które ofiaruje każdemu wierzącemu człowiekowi. Niech frontować je z Bożą wolą i być może rozpocząć wszystko od
słowa proroka staną się i naszą codzienną modlitwą. Amen.
początku. Amen.

Oądziłem, że do tematu
0 edukacji wrócimy dopie
ro za rok, a tu...
A tu wicepremier, mi
nister
oświaty
Romam
Giertych... z okazji święta
edukacji dał wyraz swym fo
biom.. Do tej pory, jak świat
światem, od zarania cywili
zacji, kiedy to istnieje zawód
nauczycielski, to tych, co go
wykonują, dzieliło się prze
de wszystkim na dobrych
1 złych. Tzn. na tych, co
dobrze lub na tych, co jako
tako, wykonują swój zawód.
Ci dobrzy, a jest ich zdecy
dowana większość, posiadają
określoną wiedzę i umiejęt
ności w przekazywaniu swej
mądrości innym! Słowem!.
Nauczyciel bez względu na
to czy był to grecki filozof,
guwerner, bakałarz, klecha,
wiejski „kaszebsci szkolny”,
miastowy nauczyciel szkół
średnich czy wyższych, to
był i jest nadal tym, co w
młodych umysłach i sercach
roznieca ogień postępu i
kultury. Stąd zwłaszcza dzi
siaj w tym skomplikowanym
czasie uwarunkowań spo
łeczno-ekonomicznych, po
winien otaczać go szacunek,
w tym również ze strony
jego najwyższych, przełożo
nych.
Dzisiaj z tej właśnie stro
ny i niejako w prezencie na
święto zawodowe, minister
oświaty dokonał nowej kla
syfikacji nauczycieli - na
tych, co są po słusznej stro
nie tj. w obozie politycznym
pana R. Giertycha i tych na
znaczonych czerwoną zara
zą, której w tym przypadku
uosobieniem jest Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
Wolna organizacja zawo
dowa w wolnym kraju. Za
karę Ci to właśnie nie godni
byli otrzymać od ministra
świątecznego, przysłowio
wego kwiatka. Ba, do tej
grupy zaliczeni zostali ci,
co kiedyś tam w poprzed
nim, nie przez nich wymy
ślonym ustroju, należeli do
PZPR, lub w okresie do 10
lat wstecz mieli poprzez rze
czony ZNP, kontakt z „ko
muną”.
Nie wiem czego po
wodem jest tak radykalne
przyjęte przez zarządcę
polskiej oświaty stanowi
sko? Minister Giertych jest
jeszcze osobą stosunkowo
młodą, nie mniej wycho
waną w systemie oświaty
poprzedniego systemu. Nie
pomogło mu jego inteligen
ckie, pańskie pochodzenie,
system dokonał swojego,
wychowując go na ówczesny
robotniczo-chłopski sposób.
To pod wpływem ludowej
demokracji z domieszką
bolszewizmu ukształtowała

się nie tylko wiedza, ale i
osobowość Giertycha. Nie
śmiem przypuszczać, że
na to np. nałożyły się inne
wówczas wyrobione nawy
ki, takie jak potrzeba np.
zemsty. A to być może za
przyczyną, że ówczesny Ro
mek miał niepoprawne rela
cje osobiste z nauczycielem
np. chemii, który to go gnę
bił za określoną niewiedzę,
czy lenistwo. A przy tym
ten szkolny „Mendelejew”,
ten wymagający tyran, był
członkiem szkolnej organi
zacji partyjnej, a być może
również związkowcem. To
być może spowodowało
np. obecny uzewnętrzniony
uraz, który do dzisiejszego
czasu i... władzy dziś już
ministra... tlił się w jego ser
cu. Dziś on wybuchł wspa
niałym, niszczycielskim og
niem odwetu. Dziwić tylko
może, że w tym przypadku
przybrał on wyraz odpo
wiedzialność zbiorowej i tak
- ot po drodze - przyłożył
wszystkim, wrażym, post
komunistycznym belfrom.
A nadomiar nałożył się czas
wyborów, czas tworzenia
koalicji, czas zabiegania
przez różne partie o każdy
obywatelski głos. ZNP nie.
mogło wiedzieć, że przyj
dzie czas rządów partii
Giertycha, dla której najlep
szym rozwiązaniem byłoby
zdelegalizowanie ZNP, któ
ry tak jak zawsze, oficjalnie,
wszedł w blok koalicji wy
borczej polskiej lewicy.
Śladem swego przy
wódcy - a może było to
odwrotnie - słupski poseł z
tej samej partii, inaugurując
samorządowe wybory, ogło
sił tzw. „czerwoną listę”, tj.
ludzi ze słupskiego świecz
nika do odstrzału... a jakże
na pierwszy ogień poszła
nauczycielka, kierowniczka
miejscowej delegatury gdań
skiego kuratorium- Bożena
Jurkiewicz. Nie wypada nic
innego jak pogratulować
panie pośle, że przerósł pan
swojego mistrza i wodza.
Nic innego panowie, tak
należy trzymać, a słupski
czerwony ratusz nareście
zostanie zdobyty...
A wiec do boju...
A Wy Drodzy Pedago
dzy, bez względu na wasze
barwy, przyjmijcie wyrazy
naszego głębokiego szacun
ku i wdzięczności!
Zbigniew TALEWSKI
talewski@kaszuby.pl
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Miasto się śmieje

Czterej muszkieterowie
miej see
Pierwsze
go Obywatela ubiega
się czterech pretendentów
Gniewko Konewka, Hirek
Pałąk, Koszałek Ropuszański i Janek Słonecznikowy. To
wielka czwórka. Chłopy jak
się patrzy - niemalże czterej
muszkieterowie. Cechuje ich
rutyna i młodość. Szczupłość
i otyłość. Mądrość i wielka
mądrość. A nade wszystko
dobro miasta i jego miesz
kańców.
Największe szanse ma
Koszałek Ropuszański, bo
nie owija niczego w bawełnę.
Szczerze mówi, że zależy mu
tylko na jednym. Po wygra
nych wyborach chce biurko
Pierwszego Obywatela prze
sunąć pod okno. Plan prosty i
szczery. Poza tym niczego by
nie zmieniał. I to są jego atuty
i jeszcze to, że nie popiera go
Marzanna Wróbel.
Natomiast Gniewko Ko
newka już wie, kto będzie
na niego głosował. Osoby te
można zobaczyć na jego pla
kacie wyborczym. Rozwiesił
je w całym mieście. Gniewko
jest młody i popierany przez
Marzannę Wróbel. Wierzy w
to, że jest to jego największą
szansą. Dlatego nie będzie
prowadził kampanii agre
sywnej. Robi to za niego Ma
rzanna i „Kwik Wybrzeża”.
To dobrzy sprawdzeni towa
rzysze walki. On sam skupia
się na sondażach wyborczych
- zabiera mu to mnóstwo
czasu.
Hirek Pałąk na razie mil
czy. On prowadził kampanię
na Pierwszego Obywatela

O

cały czas. Popierała go w tej
długotrwałej kampanii Ma
rzanna Wróbel. Teraz też
go popiera, tylko po cichu
Bo sam Hirek jest skrom
ny i cichy oraz pokornego
serca. Hirek będzie dobrym
Pierwszym
Obywatelem
bo wszystkich powyrzuca 2
pracy. Przyjmie się nowych
o wysokich kwalifikacjach takich jak Hirek i Janek Sło
necznikowy z zaprzyjaźnionej
grupy wyborczej. Albo Benek
Pałąk, syn Hirka, przyjęty na
wysokie stanowisko kierow
nicze w Agencji Oceanicznej
zarządzanej sprawnie przeż
zacnego Stefka Infantera
Wszystko to w ramach tanie
go państwa i walki z nepoty
zmem. Nieważne, że Benek
ma tylko zaświadczenie typu
B i brak zaświadczenia do za
wodowego kierowania. Naj
wyższą kwalifikacją Benka
jest to, że jest synem Hirka.
Najmniejsze szanse bę
dzie miał Janek Słoneczniko
wy. Wprawdzie nie za bardzo
sprzyja mu Marzanna, ale
to za mało, aby wygrać. Po
dobno będzie spotykał się 2
pojedynczymi wyborcami
namawiał ich do przechodzę
nia na jego stronę. Kampanię
będzie prowadził cichą i w
różnych pomieszczeniach, jak
nie przymierzając Renata. To
teraz taka nowa socjotechnika stosowana na najwyższym
szczeblu. Z dobrych przykła
dów trzeba brać przykłac
Sęk w tym, że w mieście jest
mało hoteli i dużo kamer.
Halina PRZYBYŁKa
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m
Przyjmujemy do lakierowania
I okleinowania każdy rodzaj
profilu PCV
Obsługujemy kompleksowo
producentów stolarki PCV
Dajemy najkrótsze terminy realizacji
/Ekipa montażowa kompleksowo i szybko wymieni IWoje okna.
Otrzymasz na nie 5 lat gwarancji.

76-200 Słupsk
ul. Sygietyńskiego 1

teł. (059) 842 70 81
fax (059) 842 08 05

/FELIETON

Rodzice pracują
dzieci tęsknią

cał, że będę mógł przyjeż
dżać do niego na wakacje.
Wolałbym mieć tatę blisko.
Zazdroszczę kolegom, któ
rzy chodzą z ojcami na me
cze lub po prostu mają tatę
w domu. Brakuje mi nawet
tego, żeby tata czasami na
mnie nakrzyczał, gdy coś
przeskrobię. No i do wakacji
jest przecież tak daleko...
- Ja mam chy
ba najgorzej - zwierza się
Magda - Mój tata dostał
w Irlandii pracę na stałe i
przeprowadzamy się tam z
całą rodziną. Nie wiem, czy
się cieszę. Chyba bardziej
mnie to przeraża. Nawet
nie znam angielskiego, bo w
szkole uczyłam się niemie
ckiego. Żal mi opuszczać
przyjaciół i miasta, w któ
rym znam każdy kąt. Nie
wiem, jak poradzę sobie z
nauką. Wszystko będzie dla
mnie nowe. Jak dogadam się
z irlandzkimi dziećmi? Na
pewno na początku będzie
mi bardzo ciężko.
Przyznaję, że wie
lokrotnie
zazdrościłam
koleżankom i kolegom,
których rodzice pracują za
granicą. Jednak po wysłu
chaniu wypowiedzi moich
rówieśników, cieszę się, że
mam mamę na co dzień.
Pieniądze są bardzo waż
-----------------------------------------REKLAMA
ne i łatwiej się dzięki nim
żyje. Równie ważne są jed
nak więzi i bliskość rodzi
ny. Smutny jest los dziecka,
które
żyje od jednego do
<- business plany
f
drugiego przyjazdu rodzica,
c prawo podatkowe
(
zwłaszcza wtedy, gdy zosta
c usługi księgowe
\
je pod opieką dziadków lub
rodzeństwa w świeci, w któ
c prawo pracy
\
rym na młodego człowieka
c VAT (rejestry i deklaracje)
czeka wiele pułapek, z któ
rymi nie zawsze umie sam
c pisma do Urzędu Skarbowego
sobie poradzić.
76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 18 3
Monika Piotrowska
teł. 0-59 847-50-80 kom.0-606-205-064
„Dzieciaki Słupszczaki”

rodzeństwa.
Zauważyłam,
że
dzieci wcale nie mówiły o
wyjazdach rodziców z en
tuzjazmem. Miały raczej
poważne miny, gdyż więk
szość z nich już wiedziała z
doświadczenia, że taka nie
obecność mamy czy taty na
dłuższą metę wcale nie jest
stały się wręcz plagą?
dobra:
- Tata długo nie
jednej ze szkół za
mógł znaleźć pracy, było
pytałam
uczniów
ciężko, bo jest nas w domu
klas starszych, czy ich ro
pięcioro - mówi Kasia.- Te
dzice pracują w kraju, czy
raz mamy więcej pieniędzy,
za granicą. Okazało się, że
ale tęsknię za tatą. Chciała
skala zjawiska jest ogromna
bym, żeby częściej przyjeż
- spośród około 210 dzieci
dżał. Niestety, jest w domu
chodzących do klas 4-6 aż
raz na cztery tygodnie, a
50 powiedziało, że przy
zdarza się, że i rzadziej.
najmniej jedno z rodziców,
- Ja jestem teraz u
dziadków - wyznaje Bartek.
Smutny jest los dzie - Rodzice pojechali do pracy
■REKLAMA
cka, które żyje od do Anglii. Przyjeżdżają co
jednego do drugiego kilka miesięcy, bo przejazdy
titcic iwo
drogo kosztują i szkoda tych
przyjazdu rodzica.
pieniędzy, które tam zarobi
KOSTKA GRANI
KAMIEŃ DO OGRODÓW,
przeważnie ojciec, pracuje li. Tęsknię. Ciężko mi też w
DO DOMU, DO FIRMY
poza granicami kraju. Ła szkole, bo nie jestem najlep
■ H1#
two policzyć, że w tej grupie szym uczniem, a dziadkowie
stanowi to aż 24 proc. ucz nie potrafią mi tak pomóc w
niów. Byli też tacy, którzy nauce, jak mama.
- Mój tata pracuje
przyznali, że i mama i tata
wyjeżdżają, by zarobić, a w Anglii od dawna - wy
oni zostają na długie tygo jaśnia Paweł. - Właśnie
STANDARDOWYCH
dnie pod opieką dziadków dostał tam stałą pracę i już
BARW
lub starszego, pełnoletniego do Polski nie wróci. Obie-

O LI WIN

Kotorzyno

REPORTAŻ

Jeszcze nie tak
dawno tylko nieliczni ucz
niowie mogli pochwalić
się kolegom tym, że ich
rodzice pracują za granicą.
Czy i dziś jest jeszcze czym
się chwalić z dziecięcego
punktu widzpnia, w cza
sach, gdy wyjazdy rodziców

W

e-mail: konsultantsc@neostrada.pl

aziu. Od tego musia
łem zacząć. Najwięk
szy płeciuch i jednocześnie
niewyczerpane źródło in
formacji o wszystkim, co
się dzieje w towarzystwie,
tym najwyższym i tym
mniej szacownym. Każ
dy nowy smrodek, aferka,
informacja o szykującym
się przekręcie, albo spo
dziewanej dymisji kogoś
ważnego. Takie rzeczy
jakimś cudownym sposo
bem najwcześniej trafiały
do Kazia. Nie zawsze do
cońca sprecyzowane, ale
zawsze mające jakąś solid
ną podstawę.
Nie mogłem, tak
zwyczajnie,
zadzwonić
do niego i umówić się na
obiad. Jasne, że przyszedby z rozkoszą. Proszone
obiadki, kolacyjki a nawet
darmowe śniadanka, były
dla Kazia nieodzownym
składnikiem jego sposo
bu życia. Uwielbiał jeść w
cnajpkach i dobrych re
stauracjach. Nawet przy
drożna budka z kiełbasą
z rusztu wzbudzała jego
zachwyt, pod warunkiem,
że to nie on płacił rachu
nek. I zawsze fundatorowi
odwdzięczał się solidnym
pakietem
najnowszych
ploteczek i całkiem rzetel
nych, choć nieoficjalnych
informacji.
Kaziu był dobry.
Jego informacje pozwalały
rozeznać się w ogólnym tle
każdej afery, zorientować
się kto w czym ma, lub
może mieć interes. Prob
lem był w tym, że Kaziu,
w ciągu dwóch dni potrafił
pożreć kilka obiadów nie
licząc kolacyjek i śniada
nek. Wcale mi nie zależa
ło, aby w czasie spotkania z
kolejnym fundatorem, nie
zbyt mi przyjaznym, mię
dzy schabowym a lodami
rzucił od niechcenia: „A
wiesz? Ciekawe, że ostat
nio bardzo interesował się
tym taki jeden właściciel.
Interesujące, że właśnie
on. Całkiem inna branża
i spokojne, solidne pienią
dze..”
Ale na to też by:
sposób. Kto powiedział, że
to ja sam, osobiście, mu
siałem psuć sobie żołądek
w towarzystwie Kazia.
Jurek Nowak

K
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SKLEPIK HISTORYCZNOTURYSTYCZNY
ul. Dominikańska 5-9, Słupsk

KULTURA

Repertuary
Nowy Teatr
21-22.10., godz. 19:13 „Klan wdów” (Duża scena)
28.10., godz. 17:00 i 19:13 „Sceny miłosne dla doro
słych” (Mała scena)
29.10., godz. 19:13 „Okno na parlament” (Duża scena)
Filharmonia
20.10., godz.19.00 (Duża scena): Upiór w operze i inne
przeboje musicalowe. Koncert orkiestry PF Sinfonia
Baltica z udziałem amerykańskich solistów: Nanette
Canfield i Patricka Jansena, dyrygent, aranżacje - Boh
dan J armołowicz.
Państwowy Teatr Lalki ..Tęcza”
19-20.10., godz. 10.00 i 12.00 „Telerodzina”
21.10., godz. 11.00 „Telerodzina”
23.10., godz. 9.00 i 11.00 „Telerodzina”
24-26.10., godz. 10.00 „Misie Ptysie”
27-10., godz. 10.00 „Telerodzina”
28.10., godz. 11.00 „Misie Ptysie”
30.10., godz. 9.00 i 11.00 „Metamorfozy”
Kino Rejs przy MCK
19-21.10., godz. 18.00 „Sex w Brnie”
21.10. godz. 20.00 „Auta”
22.;10., godz. 18.00 „Sex w Brnie”, godz. 20.00 „Auta”
25-29.10., godz. 18.00 „Zakochany Paryż”

,Moim Miastem” do Teatru
Dla Czytelników
Pytania:
„Mojego Miasta” mamy
1.
Która
słupska aktorka
trzy podwójne zaproszenia
zagrała
w
monodramie
na spektakle w Nowym Te
Bartosza
Brzeskota
pt.
atrze. „Pokój do zabawy”
„Pokój
do
zabawy”?
(4.11.), „Testosteron” (5.11.),
„Klan wdów”
(12.11.). 2. Kto jest autorem sztuki
Otrzymają je osoby, które „Testosteron”?
jako pierwsze przyjdą do 3. Wymień 3 filmy, w któ
redakcji (u. Tuwima 22a) z rych zagrała Emilia Kra
kowska.
aktualnym numerem MM

Jedziemy na Mayday
——

'

"

"77

Westbam,

wiodąc
wiodący

pro
W Katowicach po raz siód
pagator imprez techno. Aż
my odbędzie się największa
dwie godziny zagra na May
w naszym kraju impreza mu
day Sven Väth długo oczeki
zyki elektronicznej - polska
wany przez polskich fanów,
edycja Mayday pod hasłem
potrafiący grać dla publicz
World Club.
ności nawet przez kilka dni.
od jednym dachem, w wy
Zaprezentują się również:
jątkowym kosmicznym
Blank & Jones, Moguai,
miejscu, bo w „Spodku” spot
Hardy Hard, Umek, Valen
kają się światowi przedstawi
tino Kanzyani, Kosheen,
ciele muzyki technicznej. 10
wielu innych.
listopada będzie można usły
Organizatorzy
zadbali
szeć i zobaczyć gwiazdy ta
również o komfort i bezpie
kich gatunków jak: minimal,
czeństwo w podróży impre
house, pumpin, hardgroove a
zowiczów, którzy nierzadko
nawet najmocniejszej odmia
będą mieli do pokonania
ny muzyki technicznej, jaką
setki kilometrów. Zapewnią
jest schranz.
oni transport w obie strony
Carla Roca - jedyna przed
autokarami w atrakcyjnych
stawicielka płci pięknej z na
cenach i ubezpieczenie każ
szego kraju - zagra pumpin.
dego z podróżnych. W Słup
Mike Del Saar i jego funky
sku bilety na Mayday (cena
hardgroove
z pewnością
100 zł) można kupić Czytel
sprawi, że „Spodek” oderwie
ników Eskapadzie (ul. Sien
się od ziemi. Tomash Gee
kiewicza 20, tel. 059 842 66
zagra tę najmocniejszą od
57).
mianę muzyki technicznej,
Dla Czytelników „Mojego
natomiast Jakub Rene Kosik
Miasta” podajemy najbliższe
oraz Solar Kingdom zagrają
miasto, z którego można od
live act co oznacza, że będą
jechać na Maydey: Gdańsk,
tworzyć muzykę na żywo, za
wyjazd 10.11.2006 godz.
pomocą komputerów i sampli
7.00 (Dworzec Główny
z różnych programów. Na
PKP, koło starej poczty)
Maydey nie zabraknie za
Szczegółowe informacje na
granicznych gwiazd. Jedną
stronie www.mayday.pl
z nich będzie Maximilian
Lenz, bardziej znany jako
MarekDOLNY
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Świat muz
Ostatni
przedwojenny pastor Kościoła
NMP w Słupsku Rudolf
Spittel - inicjator rozbu
dowy organów mariackich,
wydał w 1929 roku bro
szurę, która jest w chwili
jedynym źródłem wiedzy
na temat instrumentów,
organistów, chórów oraz
koncertów na przestrzeni
wieków w głównej świąty
ni, z których Słupsk słynął
na całe Niemcy.
broszurce tej pastor
napisał: „W daw
nych czasach istniał żywy
udział, a gdy była potrzeba
były też i ofiary wszystkich
dzielnic naszego miasta w
sprawie muzyki kościelnej.
Rada Miejska oraz organa
kościelne Kościoła NMP
wykazywały wielki zapał i
troskliwość przy przebudo
wie organów (...). Nas jako
spadkobierców w teraźniej
szości, dla przyszłości zo
bowiązuje plan rozbudowy
organów. Niech ten zeszy
cik choć trochę przyczyni
się do realizacji tych planów,
tak żeby w Słupsku muzyka
sakralna miała należne jej
miejsce (...) i aby była praw-

W
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anowej (3)

w XIV w.
(dr Schuppius
„Die
Familien
namen von
Stolp und
Umgebung
im 16. Jahrhudert”) ,
że
niejaki
Max Hacht
w 1563 r.
budował
skrzynię
wiatrową
przy orga
nach w Koś
ciele NMP.
Drugie
organy wybudował
w
latach
1605-06 Si
mon HeinNa zdjęciu z 1906 roku organy w Kościele denreich,
Mariackim wybudowane w 1861r., o których którego
ojciec
od
szerzej w kolejnym odcinku.
1589 r. był
dziwą pomocą w walce ze
złem i niegodziwością, ku organistą mariackim. Moż
chwale naszego Kościoła i na słusznie przypuszczać,
że dobra opinia ojca do
naszej ojczyzny (...).”
O pierwszych orga prowadziła do tego, że syn,
nach w Kościele Mariackim który był znakomitym rze
nie wiemy nic. Jest tylko mieślnikiem, otrzymał to
wzmianka w „Nazwiskach zaszczytne zlecenie.
Wspomniane orga
rodowych Słupska i okolic

Co zawsze rozba i świata kobiet - dających
wi publiczność? I nigdy się co chwila wiele okazji do
nie zdezaktualizuje ani w śmiechu.
kinie, ani na scenie? Seks, - Chwila relaksu, którą war
jedzenie, picie, i zabawy to było sobie zafundować
- podsumowała spektakl
towarzyskie.
Tednak nie tylko o tym Magdalena Nowiczyńska.
I jest najnowszy spektakl - Ponadto spektakl otwi
"Nowego
Teatru
„Klan era drzwi w żeński świat.
wdów” w reżyserii Julii Kobiety naprawdę potrafią
Wernio. To także opowieść sobie świetnie radzić w
0 pogodzie ducha, o różnych trudnych, sytuac
przyjaźni i chęci życia, jach. Potrafią wzajemnie się
która się wzmaga, gdy się wesprzeć. Wówczas życie,
okazuje, że tak naprawdę o nawet to nie usłane różami
swoim życiu wiemy bardzo staje się znośnym.
świat
przed
mało, a w zasadzie nie wie Jednak
stawiony
w
„Klanie
wdów”
my nic.
Trzy kobiety, bo nie wszystkim przypadł do
haterki sztuki znalazły się gustu.
w sytuacji, można by rzec, - To spektakl dla wielbicieli
tragicznej.
Owdowiały. nowel - twierdzi Walde
Jednak to im uzmysłowiło, mar Borowiacki. - Kobiety
że to dotychczasowe życie bardzo przeciętne, zarówno
było tragedią. A życia sz jeśli chodzi o intelekt, jak i
koda. Więc trzeba o nie poczucie humoru, sytuacje
także, momentami nawet
walczyć.
niesmaczne. Liczyłem na
coś
ciekawszego, głębszego,
Bohaterki są pełne temper
takiego
co zostawia dreszcz,
amentu, marzeń, tęsknoty
który
sprawia,
że sztuki nie
do życia pełnego pragnień
sposób
zapomńieć.
A tu
1 uczuć. To doskonały pre
tekst do mnożenia dram nic...
atycznych i zabawnych Słupski „Klan wdów” to
Zabrakło
tu
zarazem sytuacji, ironic komedia.
znych, czasem nawet cyn zarówno „książkowej” gory
icznych i małostkowych czy, jak i płynącego z niej
opisów bliźnich - nie tylko morału. Alkohol, jedzenie,
tych rodzaju męskiego, ale żarciki i flirty nie są w sta

nie utulić żalu, kiedy na
zawsze odchodzi kochana
osoba. A czy fakt, że ter
az (czyli po śmierci uko
chanego mężczyzny)- jak
to twierdzi jedna z wdówprzynajmniej wie, gdzie go
szukać, jest wystarczającym
pocieszeniem dla wrażliwej
pani w średnim wieku?
Katarzyna KWIATEK
k.kwiatek@mojemiasto.
slupsk.pl

ny są wymienione pośród 60
instrumentów niemieckich
w pracy naukowej Friedri
cha Erhardta Niedta (wyd.
J.Mattheson - Hamburg
1721 r.), co dowodzi istot
nego znaczenia w tamtych
czasach. Opracowanie wy
mienia 26-głosowe orga
ny mariackie w Słupsku i
przedstawia ich dyspozycję
(układ głosów).
O tych organach
wiemy dużo. Służyły one
parafii mariackiej dokładnie
250 lat. Także ich dotyczy
pewien przypadek. „Jak po
dają w osobliwy sposób stare
kroniki (pisze pastor Spit
tel) po śmiertelnym zejściu
jednego z burmistrzów (or
gany) nie mogły grać przez
cztery tygodnie, przez co
w roku 1648 wybuchł spór,
który dotarł nawet do no
tariusza do Szczecina - co
jest znakiem jak ważny był
to wówczas przypadek w
Słupsku(...).” Istnieje kore
spondencja z 1648 roku w
tej sprawie.
Wojciech SZELĄG.
organista Kościoła
Mariackiego w Słupsku
www. organymariackie.

Reżyseria: Julia Wernio
Scenografia:
Elżbieta
Wernio
Opracowanie
muzy
czne:
Julia Wernio
Obsada: Bożena Borek,
Agnieszka Ćwik, Izabela
Kała, Emilia Krakows
ka, Michał Lewand
owski, Hanna Piotrows
ka, Marta Powałowska,
Danuta
SacharczukBach, Emilia Siemaszko
(adept).
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PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI
USTAWICZNEJ
w Słupsku
WSZYSTKIE NASZE SZKOŁY POSLADAJĄ UPRAWNIENIA
SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Ogłasza NABÓR na rok szkolny 2006/07

Prywatne Uzupełniające
Technikum Mechaniczne dla dorosłych

( 3 lata - na podbudowie ZSZ )
o specjalności:
• Budowa i naprawa pojazdów samochodowych

Szkoła Połiceałna

( na podbudowie szkoły średniej )
• technik ochrony osób i mienia
Prowadzimy także kursy prawa jazdy kategorii B oraz inne formy
kształcenia pozaszkolnego Dorosłych

ZAPISY PRZYJMUJEMY CODZIENNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY
76-200 SŁUPSK UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 (DAWNY MECHANIK)
SALA 002 W GODZ. 12-17
TEL. (0-59) 840 38 74, KOM. 0 605 100 506, 0 502 043 825
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Klasa i dobry gust Dramat Witkacego
Jednym z wyda
rzeń artystycznych paź
dziernika była słupska
premiera „Falstaffa”, mo
nodramu entuzjastycznie
przyjętego podczas I Festi
walu Szekspirowskiego w
Gdańsku.
Po spektaklu, który
odbył się w teatrze „Rodno”
rozmawialiśmy z Krzysz
tofem
GORDONEM,
aktorem gdańskiego teatru
„Wybrzeże”,
wykonawcą
monodramu.
- Pańska rola w
teatrze „Rondo” i przygo
towana we współpracy ze
Stanisławem Miedziewskim, reżyserem tego te
atru, to romans, czy coś
trwalszego?
- To nie ja po
winienem odpowiadać na
to pytanie. W końcu to ja
„wprosiłem” się do tego te
atru. Moim marzeniem było
zagrać tu. Wokół „Ronda”
jest wspaniała atmosfera i
ma on już - powszechnie
znaną - swoją niemal legen
dę. Bardzo mi zależało na
współpracy z panem Miedziewskim, który po dłu
gich „korowodach” w końcu
się zgodził, a to dla mnie
zaszczyt.
- Wspaniała cen
zurka dla „Ronda”.
- Ale zasłużona.
Tu świetnie myślą o teatrze.
Robią teatr z wyższej pół
ki. Dobierają bardzo dobry
repertuar, biorą świetnych
autorów. Do tego trzeba
dość dużej odwagi, bo to
nie jest teatr dla mas, ale
dla ludzi wybranych. Trzeba
samozaparcia i dużej kul
tury teatralnej ludzi, którzy
robią ten teatr. Takie coś się
coraz rzadziej zdarza na
wet w znacznie większych
ośrodkach niż Słupsk. Po
wiem krótko - tu mają klasę
i dobry gust. To naprawdę
fascynujące. Przy obniże
niu poziomu przez choćby
telewizje trudno utrzymać

odpowiedni gust artystyczny. „Rondo” trzyma go na
bardzo wysokim poziomie.
- Jak się współ
pracowało z wymagającym
reżyserem, jakim jest Miedziewski?

Powiem krótko - tu
mają klasę i dobry
gust.* i
- Bardzo dobrze,
bez zastrzeżeń. Od począt
ku nadawaliśmy na tej sa
mej fali, wspólnie szukając
najwłaściwszych rozwiązań
i środków scenicznych. Dla
mnie, jako aktora, to była
twórcza współpraca. Mieli
śmy ten komfort, iż nie by
liśmy zobligowani konkret
nym terminem premiery.
- Zadowala pana
końcowy efekt tej współ
pracy?
- Mnie tak. Mam
satysfakcję tego co wspól
nie zrobiliśmy. Ale od oceny
spektaklu jest publiczność, a
nie aktor.
- Do czego można
przyrównać wysiłek aktora

w monodramie trwaj ącym godzinę?
- To naprawdę
duży wysiłek, bo odpo
wiedzialność spada na
jedną osobę. W klasycz
nych sztukach dzieli się
na cały zespół. Ten jedenczłowiek musi skupić uwa
gę widzów. Nie może ich
zanudzić.
- Czy ze współ
pracy na linii Gdańsk
- Słupsk i Gordon - Miedziewski może jeszcze
coś wyniknąć?
- Mam nadzie
ję, że. tak. Chciałbym, bo
pan Miedziewski to au
torytet. To jednak zależy
od wspólnych chęci i zna
lezienia odpowiedniego i
wartościowego pomysłu,
zgrania naszych terminów.
W teatrze zawodowym
spektakl można zrobić w
ciągu miesiąca. Myśmy
go przygotowywali kli
ka miesięcy, z dłuższymi
oczywiście
przerwami,
spowodowanymi
moją
pracą w Gdańsku.
Tekst i zdjęcie
Jacek KLIBER
j.kliber@wp.pl

Prezentujemy drugą część
wspomnienia o Stanisławie
Ignacym Witkiewiczu, na
pisanego z okazji jego 67.
rocznicy samobójczej śmier
ci. Czytelników przeprasza
my za opóźnienie w publikacje, wynikające z przyczyn
technicznych.
pierwszym odcinku
opisaliśmy młodzień
cze losy „Witkacego, jego po
byt w Australii i uczestnictwo
w walkach I wojny światowej
jako podporucznika carskiego
pułku gwardii).
W czerwcu 1918 r. powró
cił do Polski. Aby nie mylono
go z ojcem, w którego cieniu
nie chciał pozostawać, przy
jął pseudonim „Witkacy”.
Wszystko to: zamorskie po
dróże, egzotyczne krajobrazy,
przemoc i okrucieństwo woj
ny, koszmar rewolucji, wro
dzone zdolności matematyczno-filozoficzne - skojarzone z

(2)
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Był przekonany, że
ten „nowy wspania
ły świat”, jaki wyłoni
się po wojnie, będzie
odpowiadał jego naj
gorszym przeczuciom.
Nie chciał w takim
świecie żyć.
nadzwyczaj wrażliwą duszą
artysty - wywołały u niego
uraz psychiczny, który można
rozpoznać w jego twórczości.
Schyłek cywilizacji i sztuki,
szaleństwo postępu technicz
nego, to fakty, które stano
wiły dlań ustawiczną obsesję.
Szukał on w sztuce nie suk
cesów, którymi gardził, ale
rozwiązania problemu włas
nego Ego. Witkacy był nad
wyraz wrażliwy, cierpiący i
samotny. Był lekceważony
przez współczesnych i bła
zeństwami przesłaniał swój
dramat. Jego groteskowy teatr
wyprzedził sztuki Ionesco i
Geneta. Jako filozof czuł bez-

nadziejność istnienia, czym
wyprzedził egzystencjalizm
Sartrea i Heideggera. Jako
pisarz swoimi proroczymi da
lekowzrocznymi wizjami wy
przedził Huxleya i Orwella.
Dzieła teatralne Witkacego
były niekonwencjonalne i wy
kraczały poza ogólnie uznane
ramy. Zaledwie kilka jego
sztuk oglądało przed wojną
światła rampy, a towarzyszy
ły temu najrozmaitsze incy
denty. Zdarzało się, że jakiś
teatr, na przykład w Toruniu,
wiedziony szlachetną ambicją
wystawiał jego sztukę „Pragmatyści”, z takim jednak za
strzeżeniem: „Dla młodzieży
i żołnierzy wstęp wzbronio
ny”
Wojna zastała Witkace
go w Warszawie, ale opuścił
miasto i wędrował z ostatnią
swą przyjaciółką Czesławą
Oknińską-Korzeniowską
na wschód. Na wieść o inwa
zji bolszewików, w dniu 18
września 1939 r., w majątku
swoich rodziców na Polesiu,
popełnił samobójstwo. W
wybuchu wojny widział ago

nię świata, którego koniec
dawno zapowiadał. Śmiercią,
jak Bungo, poręczył auten
tyzm swych katastroficznych
wizji. Był przekonany, że ten
„nowy wspaniały świat”, jaki
wyłoni się po wojnie, będzie
odpowiadał jego najgorszym
przeczuciom. Nie chciał w ta
kim świecie żyć.
14 kwietnia 1988 r. został
ekshumowany, przeniesiony
na cmentarz w Zakopanem i
pochowany obok swojej mat
ki Marii Witkiewiczowej.
26 listopada 1994 r. specjal
na komisja powołana przez
ministra kultury i sztuki pod
przewodnictwem wybitnego
antropologa stwierdziła, że
rzekome szczątki Stanisława
Ignacego Witkiewicza, po
grzebane na zakopiańskim
cmentarzu, są szczątkami
młodej kobiety. Witkacy zo
stał więc na Polesiu, był wszak
zawsze uosobieniem wolności,
niezależności i nie lubił żeby
ktoś za niego decydował, tak
18 września 1939 r., jak i po
tem - 14 kwietnia 1988 r..
Dzieła malarskie Witkace
go zakupione zostały w 1965
roku do nowo organizują
cego się Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku przez
jego ówczesnego dyrektora
Janusza Przewoźnego, który
pierwszy poznał się na warto
ści tych dzieł.
Mieczysław SZEFER
mietekszefer@gazeta.pl
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Angielski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Francuski, Rosyjski. Wszystkie poziomy zaawansowania.

NOWOŚĆ: KURSY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY
teł. 059 840 31 95, kom. 507 520 400
Decyduję się!
Doszlifuję język angielski!
Na kursie dla średnio^ zaawansowanych! ^

Ich heisse Marius Marvede. '
Ich komme aus Deutschland
Wie heisst du?

Dlaczego ja nic
nie rozumiem?

No nie! Przez pomyłkę
przyszłam na kurs
niemieckiego! ^
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Dom Grobów Słupskich

Po prostu „Dziadek”
Stefan Morawski
mocno zaznaczył się w kra
jobrazie Słupska. Nie zabie
gał o zaszczyty ani karierę.

golnie pozostały te, przesyco
ne bólem, po śmierci młod
szej córki Anny, obiecującej
młodej pianistki, która nie
doczekała swego debiutu na
ył przykładem nie tylko Festiwalu Pianistyki Polskiej
wszechstronnego arty w Słupsku.
Znaczeły są też
sty i serdecznego człowieka,
w czasach upadających oby związki Stefana Morawskie
czajów dawał przykład ele
ganckich manier, pogodnego
patrzenia na świat.
Urodził się w 1926
r. w Warszawie. II wojnę
światową i okupację przeżył
zaznając wielu udręk. Prze
łomowe były dla niego mie
siące Powstania Warszaw
skiego, rozłączony wówczas
z rodzicami nigdy później ich
żywych nie odnalazł, ani na
wet ich grobów. Nigdy też nie
wrócił do domu rodzinnego,
zabranego przez wojnę.
Zdany całkowicie na siebie,
podobnie jak wielu innych
bezdomnych warszawiaków,
po kilkutygodniowej tułacz
ce, przyjechał do wyzwolone
go Słupska, gdzie stopniowo
stawał się postacią oryginalną, go z teatrem „Rondo”. Był
zauważalną. Skończył szko scenografem, pomysłodawcą
łę średnią i spróbował kil form do widowisk plenar
ku zawodów. Na początku nych, a nawet autorem w
lat 50-ch był pracownikiem
akcyzy państwowej. Jednak W czasach upada
jego przeznaczeniem stały się
obyczajów
różnorodne pasje artystyczne jących
i społeczne. Próbował malo dawał przykład ele
wać, brał udział w wystawach
ganckich manier,
zbiorowych ruchu amator
skiego. Na jednej z nich jury pogodnego patrze
artystyczne zwróciło uwagę nia na świat.
na talent młodego malarza i
zaproponowało mu studia na
realizacjach „Ronda”. Malar
Akademii Sztuk Pięknych.
Drugą pasją Stefana stwo, grafika i rysunek były
najkonsekwentniej
Morawskiego stała się mu jednak
uprawiane.
zyka, zwłaszcza skrzypcowa.
Dorobek nieżyjące
Zatrudnił się jako instruk
go
od
sześciu
lat artysty jest
tor w Powiatowym Domu
wielki.
Pozostały
obrazy w
Kultury w Słupsku. Potem
stylistyce
realistycznej,
kom
pracował w Wojewódzkim
pozycje
reliefowe,
grafika
Domu Kultury. Uczył tam
rzemiosła plastycznego. Pro - antyczne liczne linoryty,
wadzona przez niego pracow niezwykle bogata kolekcja exnia stała się jednak miejscem librisów, rysunki. Morawski
spotkania sztuk wszelakich. wystawiał wiele w kraju i za
Po latach, jako doświadczony granicą. Największym jego
życiem człowiek, zaczai pisać spełnieniem stała się jednak
wiersze. W pamięci szcze- praca instruktora plastyczne-

B

go, działalność animatorska i
społeczna na rzecz środowisk
nieprofesjonalnych, niefor
malnych. Zawód instruktora
uprawiał w sposób niezwy
kle oryginalny i wiarygodny.
Uświadamiał, że sztuka zbli
ża.
Drzwi jeg° pracowni były
otwarte dla
każdego czę
sto znacznie
dłużej
niż
przewidy
wały godziny
urzędowa
nia.
Przy
chodzili tam
ludzie mło
dzi, w wieku
średnim
i
podeszłym.
Każdy
otrzymywał
zachętę, za
strzyk optymizmu
i
wsparcie
- często ma
terialne. „Dziadek” (takie
miano do niego przylgnęło) w
sposób niezrównany posługi
wał się pędzlem, smyczkiem
i dobrym słowem. Przede
wszystkim jednak dawał
ciepło i czułość. Klub pla
styków amatorów, stworzony
przez niego działał niezwykle
owocnie.
Przełomowy dla
niego stał się okres, kiedy
Powiatowy Dom Kultu
ry został przekształcony w
Wojewódzki Dom Kultury,
i kiedy obowiązki instruktora
lokalnego znacznie się rozro
sły. Dało to początek bardzo
ważnemu okresowi w życiu
Morawskiego. Odtąd wspie
rał i animował działalność w
licznych miastach i miejsco
wościach regionu. W galerii
przy ulicy Findera (obecnie
Armii Krajowej) w Słupsku,
którą prowadził spotykali się
amatorzy i profesjonaliści z
bliższych i dalszych okolic.
Tłumy młodych i starszych
osób przychodziły na spot
kania, które miały klimat ro

dzinny. Morawski realizował
bowiem niezwykle humani
styczną wizję sztuki otwartej
dla każdego bez względu na
wiek, wykształcenie, środo
wisko. Wystawy zbiorowe or
ganizowane w latach 90-tych
w teatrze „Rondo” stawały się
wydarzeniami artystycznymi
miasta.
Morawski
dla
wszystkich miał czas. Miał
swoistą wizję rodziny, jako
wspólnoty trwającej w przy
jaźni, szerokiej, uniwersalnej.
Cieszył się obecnością ludzi
szczerych, otwartych, wraż
liwych, bo o takich święcie
marzył i taki świat swoim
przykładem tworzył - świat
łudzi równych, poszukują
cych wartości.
Nie
zabiegał
o zaszczyty ani karierę.
Był przykładem nie tylko
wszechstronnego artysty i ser
decznego człowieka. W cza
sach upadających obyczajów
dawał przykład eleganckich
manier, pogodnego patrzenia
na świat. Niedościgłe są jego
umiejętności animatorskie i
dar zjednywania sobie ludzi
poprzez wyrazisty przykład
życia. Po Jego śmierci w 2000
r. Klub Plastyków przy Miej
skim .Ośrodku Kultury w
Słupsku działa nadal prężnie.
Patronem Klubu został ob
wołany, jego nieżyjący zało
życiel. Również galeria klubu
mieszcząca się w Kaplicy św.
Jerzego nosi imię Stefana
Morawskiego. Nikt nie ma
wątpliwości, że jego wzór wi
nien być naśladowany.
Stefan Morawski,
warszawiak z urodzenia,
słupszczanin z wyboru był
jednym z najznamienitszych
obywateli naszego miasta II
połowy XX wieku.
KazimierzJAŁOWCZYK
artysta plastyk
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USŁUGI POGRZEBOWE
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OD 1900 ZŁ
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W tym roku słupska
oświata obchodzi swoje
60 - lecie. Jubileuszowi
temu towarzyszyło sze
reg uroczystości
szystkie słupskie
szkoły i placówki
oświatowe zaangażowa
ły się w przygotowanie
do obchodów rocznicy.
W szkołach i poza nimi
odbywają się różnorodne
imprezy rocznicowe.
O szczegóły mówi pani
Jolantę Poradę, wicedyrektorkę SP 9:
- 13 października w Ra
tuszu z okazji Święta Ko
misji Edukacji Narodowej
zostały wręczone wyróż
nionym nauczycielom na
grody i medale. Z naszych
pedagogów nagrodę pre
zydenta miasta otrzymała
pani Iwona Maciaszek
i Danuta Nowakowska.
Pani Danuta oprócz tego
została odznaczona Złotą
Odznaką ZNP.
O
jubileuszu
słupskiej oświaty rozma
wiałam również z panią
Iwoną Maciaszek, człon
kiem komisji do spraw
jakości pracy szkoły w SP
9:
- 17 października
odbyło się otwarcie sali
gimnastycznej w I Lice
um Ogólnokształcącym
przy ulicy Szarych Sze
regów. 19 października u
nas w szkole otwieramy
wystawę kronik szkol
nych, 20 października w
Słupskim Ośrodku Kul
tury odbędzie się konkurs
plastyczny i muzyczny, do
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którego każda szkoła mia
ła ułożyć tekst piosenki o
60-leciu słupskiej oświaty
- wyjaśnia Iwona Macia
szek. - Finałowa uroczy
stość tego święta odbę
dzie się 21 października w
SP 5. Będzie tam można
obejrzeć wystawy przy
gotowane przez poszcze
gólne szkoły, wyświetlony
zostanie też film o eduka
cji w naszym mieście. W
uroczystości uczestniczyć
będą poczty sztandarowe
ze wszystkich szkół, więc
atmosfera będzie na pew
no bardzo podniosła.
Zainteresowało
mnie, co szkoły będą pre
zentowały na swoich wy
stawach:
- Nasza szkoła
zaprezentuje na wysta
wie uzyskane w ostatnich
latach pracy certyfikaty,
zdjęcia
dokumentujące
wychowanie marynistycz
ne prowadzone w naszej
placówce. Pokażemy też
działalność
publikacyj
ną szkoły, czyli szkolne
gazetki, zeszyty ćwiczeń
do regionalizmu i marynistyki i do informatyki
- kontynuuje Iwona Ma
ciaszek - Pochwalimy się
też organizowanym przęz
SP 9 Festiwalem Piosenki
Marynistycznej „Łajba” i
Ogólnopolskimi Konkur
sem Plastycznym i Dzien
nikarskim o laur „Słup
skich Kotwic”.
Rozmawiała:
Adriana Stadnicka
(Dzieciaki Słupszczaki)

Odeszli od nas w Słupsku w dniach 17.09-do 30.09.2006
Adamczuk Leon
Bajczyk Wiktoria
Bałcewicz Ryszard
Borecki Zbigniew
Cyrankowski Jan
Cytlau Stanisław
Cywiński Jan
Czaban Helena
Dworak Stanisław
Gągała Genowefa
Jargiełło Jan
Just Józef
Kamrowska Maria
Karpiej Franciszek
Kiljańczyk Ryszard
Kostkowski Ryszard
Kościuk Stanisław
Kowalik Krzysztof
Kwasiński Franciszek
Kwieczowska Maria
Malich Marian
Marcińczuk Zygmunt
Markun Julianna
Mazur Władysław

Musiał Kwiryna
Nasiłowski Ryszard
Okrój Zygmunt
Ozminkowska Helena
Pachucka Anna
Pawlukiewicz Władysław
Pietrzak Helena
Pleskot Hieronim
Plichta Stanisława
Płowski Wojciech Jerzy
Sałapata Jarosław
Spisla Marek
Szczupakowski Henryk
Szutenberg Barbara
Szychta Jan
Ślagowska Urszula
Urzykowska Urszula
Wendt Wiesława
Wielgus Józef
Włoch Piotr
Zakrzewski Jan .
Zaręba Henryk
Zastocki Bogusław
Żyłyk-Żylińska Marianna
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Gaudeamus po lęborski!
Po ponad rocz clerza WSAiB. Niektórzy Urząd Miejski mocno pod sportowej z prawdziwego
nych staraniach, zainaugu twierdzą, że miejsce nabo kreśla się osiągnięcia władz zdarzenia, a nie większej sali
rowano rok akademicki na żeństwa wskazane zostało na tym polu. Spodziewano się gimnastycznej. Podobnie było
Wydziale Zamiejscowym przez burmistrza po to, aby więc ciekawego wystąpienia. z pracami przygotowawczymi
w Lęborku Wyższej Szkoły zyskać przychylność księży z Niestety, było ogólnikowe, do modernizacji oczyszczalni
Administracji i Biznesu im. tej parafii i zabiegać o popar powierzchowne i krótkie. Nie ścieków. To dzięki poprzed
E. Kwiatkowskiego w Gdy cie w wyborach. Wszak w mogło być długie, bo prak nim władzom, możliwe było
ni.
tym właśnie okręgu Namy tycznie wykładowca niewiele uzyskanie 8 min zł na ten cel,
roczystość zgromadziła ślak zamierza kandydować miał do powiedzenia. Mówił o czym wykładowca się nawet
ponad 200 studentów, na radnego. To taki spryt jednak w taki sposób, aby słu nie zająknął. Wymienił także
którzy rozpoczną w Lębor
ny zabieg, że kandydaci na chacze mogli odnieść wraże dotacje uzyskane z funduszy
ku zaoczne studia I-go stop burmistrza startują także do nie, że się to wyłącznie dzięki oświatowych, które otrzyma
nia na kierunku zarządzanie rady, aby podciągnąć wynik heroicznej pracy burmistrza ły Zespół Szkół Ponadgimi marketing i kilku gości,
isty swego komitetu. Po la- miasto skorzystało z fundu- nazjalnych Nr 2 i ZSGŻiA,
przede wszystkim w oso
bach władz samorządowych
miasta i powiatu. Burmistrz
Lęborka, Witold Namyślak
uznał, że nawet w tak ważnej
i historycznej chwili, jaką jest
rozpoczęcie roku na wyższej
uczelni w prowincjonalnym
Lęborku, punktualność go
nie obowiązuje. Kazał na sie
bie czekać przez „akademicki
kwadrans”. Żenujące, że ktoś
z tytułem ledwie magistra,
każe na siebie czekać profe
sorom i doktorom habilito
wanym tylko dlatego, że jest
burmistrzem miasta. Brak
Senat uczelni czeka na burmistrza.
szacunku dla ludzi, to bardzo
zły przykład dla studentów, tach zaniedbań inwestycyj szy europejskich. Słuchacze a z których finansowane były
przyszłych menadżerów i nych na osiedlu uważanym za dowiedzieli się, że Lębork pobyty zagraniczne młodzie
urzędników, czyli elit. Ade „lewicowe”, od kilku tygodni otrzymał dotację w wysokości ży, nauka języków i pracownie
kwatną była więc dygresja w pojawia się burmistrz, aby 8,7 min zł na budowę tunelu komputerowe.
Wspomniał
przemówieniu prof, dr hab. osobiście „nadzorować” budo pod torami kolejowymi oraz też o funduszu, z którego
Jerzego Młynarczyka, rek wę wyborczych chodniczków. przebudowy ulicy Zwycię skorzystało muzeum i Miej
tora uczelni, że do elit można Mieszkańcy jednak zbyt do stwa i budowy ronda. Spar ska Biblioteka Publiczna.
wejść poprzez ciężką pracę, brze pamiętają obietnice, jakie taczonego zresztą! Większość Dyplomatycznie nie wymie
czyli studia i... z nomina cztery lata składał im kandy nie miała pojęcia, że zasługą nił zadań, na które dotacje
cji, lub wyboru. Jeśli do elit dując z tego okręgu. Uzyskał obecnej kadencji było jedynie otrzymały inne szkoły, bo po
wchodzi się z tego drugiego wtedy bardzo dobry wynik, a pozyskanie środków na prze cóż mówić o drobiazgach. Na
powodu, to efekty są straszne. o obietnicach zapomniał, albo budowę ulicy i budowę ronda, tym lista przykładów z miasta
I nie dotyczy to tylko burmi nie chciał pamiętać. Msza niewspółmiernych do całości wyczerpała się.
strza Lęborka.
nie została odprawiona, bo inwestycji. Kasę na tunel zdo Żeby nie wypaść blado, bur
Dlaczego włodarz stawili się na nią: proboszcz, była poprzednia rada, o czym mistrz sięgnął po przykłady
miasta, zaangażowany w po wikary, dwóch ministrantów, burmistrz Namyślak wspo z powiatu lęborskiego, firm
wstanie w Lęborku wyższej organista i dwóch wiernych. mniał tylko półgębkiem. Nie prywatnych, a nawet rolniuczelni, wykazuje taką igno Burmistrz w tym czasie ma wspomniał natomiast o tym, ctwa(!?). Nie udało się jednak
rancję dla tego dzieła? Dlate szerował w pochodzie ulicami ze jako ówczesny wicemar zatrzeć wrażenia, że osiągnię
go, że ubiegając się o stanowi miasta i zabiegał o poparcie na szałek Sejmiku Wojewódz cia obecnych władz w tej dzie
sko burmistrza na następną mszy w kościele św. Jakuba.
kiego głosował przeciwko tej dzinie nie są oszałamiające.
kadencję, chce wykorzystać
Podczas inaugura inwestycji!
Wrażenie to potęguje się, kie
każdą nadarzającą się okazję cji roku akademickiego za
Drugim
przykła dy porówna się dotacje unijne
do swej kampanii wyborczej. szczyt wygłoszenia wykładu dem, była budowa hali spor otrzymane np. przez gminę
W czasie, kiedy Senat uczelni inauguracyjnego
przypadł towej przy Zespole Szkół nr Wicko. Zestawiając wielkość
pokornie czekał na burmi w udziale burmistrzowi Lę 2. Pozyskano na to 4 min zł. i możliwości obydwu gmin,
strza w korytarzu, a studenci borka. Tematem było wy Pomysł budowy hali i pra to osiągnięcia Wicka przed
nudzili się na sali, on kończył korzystanie środków Unii ce przygotowujące również stawiają się imponująco.
publiczne pokazywanie się na Europejskiej na przykładzie rozpoczęto w poprzedniej
uroczystości nadania imie Lęborka. W oficjalnej pro kadencji. Planowano jednak
Leszek KOTARSKI
nia Olimpijczyków Polskich pagandzie czynionej przez budowę hali widowiskowoszamga@vp.pl
dla Szkoły Podstawowej Nr
---------------- REKLAMA----------------3. Uroczystość równie waż
na i doniosła, niewątpliwie
wymagająca jego obecności.
Byttrytrator OPOCZNO S.A,
Można jednak było odpo
wiednio rozplanować to w
Oddział Słupsk:
czasie tak, aby uniknąć spóź
Kobylnica, ul. Główna 2 b
nienia.
tel. (059) 841 53 66
To jednak nic wobec jeszcze
kom. 607 111530,607 111 667
bardziej kompromitującej sy
bokaro.slupsk@wp.pi
tuacji. Dwie godziny przed
uroczystą inauguracją, w
66-400 Gorzów Wielkopolski
Wszystko do łazienki...
'Q
ul. Kobyiogórska 16
kościele na osiedlu „Sporto
płytki kabiny wanny zabudowa
rabatu
nip sss-khk-oss
wa” zaplanowana była msza
... i nie tyłko
w intencji Heleny Chodna towar
kowskiej, założyciela i kan
tarasy
kuchnie
>
salony
przedpokoje
pozapromocyjny
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ajęty prowadzeniem kampanii wyborczej, burmistrz
Lęborka nie ma czasu na to, aby odpowiedzieć radnym
na ich interpelacje.
Mimo, że upłynął określony przepisami dwutygo
dniowy termin (1410.), w którym musi udzielić odpowiedzi,
burmistrz nie wypełnia swego obowiązku. Po cóż publicz
nie, lub na piśmie przyznawać się do rzeczy, które mogą mieć
wpływ na opinię publiczną i wynik w wyborach. Lepiej po
czekać do końca kadencji (27.10. br.) i mieć z głowy pytania
dociekliwych radnych.
Odpowiadając, trzeba byłoby albo zaprzeczyć, albo
przyznać się m.in. do tego, że: wielotysięczne dotacje z bu
dżetu miasta otrzymywały w tej kadencji przede wszystkim
organizacje, we władzach których zasiadają koalicyjni radni
Z. Petk, R. Prył, M. Siergiej, A. Stenka; że firmy powią
zane zawodowo, lub rodzinnie z radnymi wygrywały prze
targi organizowane przez miasto; że wyłożenie polbrukiem
ul. Obrońców Westerplatte-bis prowadzącej do jednego domu
i do posesji radnego M. Gniedziejki, być może było rodzajem
prezentu; że w roku ubiegłym wykonano oświetlenie ulicy
przy domu radnego A. Górskiego z środków, które zapisano w
tegorocznym budżecie; że dla radnych i ich rodzin tworzono
specjalne etaty w komunalnychfirmach.
Należałoby też wyjaśnić, czy przez cztery lata za
trudniony w komunalnej firmie radny A. Stenka, pobierał
wynagrodzenie za czas poświęcony wykonywaniu mandatu
radnego ijednocześnie otrzymywał dietę. Zgodnie z przepisa
mi godziny, w czasie których radny uczestniczył w posiedze
niach komisji, obradach sesji, spotkaniach, delegacjach, itp. po
winny być odpracowane, zaliczone do czasu urlopu, lub za ten
czas powinno byćpotrącone wynagrodzenie. Należało by też
udowodnić, że radny tym sposobem nie wyłudzałpublicznych
pieniędzy. Być może zwłoka w odpowiedzi podyktowana jest
tym, że potrzebnyjest czas na stworzenie wfirmie odpowied
niej dokumentacji, (lek)

Z

W Lęborku, blok
złożony z PO, Porozumienia
Społecznego (PSL) i Ziemi
Lęborskiej (b. AWS) wystartuje razem w wyborach. Poprze też Witolda Namyślaka
na stanowisko burmistrza
miasta. Orędownik takiego
układu, Wiktor Tyburski,
szef miejscowego PO dopiął

swego. Jednak jego sukces
może przekształcić się w klęskę formacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że PO w okrę
gu nr 4, w którym Namyślak
startuje z listy ZL, nie uzyska
żadnego mandatu. Podobna
sytuacja może zdarzyć się
okręgu nr 1. Pogratulować
decyzji.
(lek)
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NAJWIĘKSZA NA POMORZU

HURTOWNIA KWIATÓW

76-200 Słupsk
ul. Garncarska 19
tel./fax 059 842 80 29

♦ super tanie kwiaty sztuczne
♦ artykuły ogrodnicze
(ziemia, doniczki, odżywki)
♦ krzewy ogrodowe
♦ dekoracje ślubne
(sale, samochody, balony)
♦ upominki
♦ znicze i wkłady
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Komitety Wyborcze: „Samorządność Łeba”,
„Opoka” i „Co z tą Łebą”, które jako swojego kandydata
na burmistrza miasta wskazały Andrzeja Cyranowieża
ogłosiły listy kandydatów na radnych. W poszczególnych okręgach wyborczych są to:
Okręg nr 1
KWW „Samorządność Łeba”
Kołodziej Beata
- KWW „Samorządność Łeba”
Karbowski Edward
- KWW „Samorządność Łeba”
Sulikowska Barbara
Trojanowicz Teresa Ewa - KWW „Samorządność Łeba”
- KWW „Samorządność Łeba”
Hałczyński Robert
-KWW „Opoka”
Sibińska Anna Maria
Daniel Grzegorz Gierszewski
- KWW „Opoka”
Grzymkowska Ewa
- KWW „Co z tą Łebą”
Górska Joanna - KWW „Co z tą Łebą”
Klassa Michał - KWW „Co z tą Łebą”
Rausz Ignacy
- KWW „Co z tą Łebą”
Starzyńska Aleksandra
- KWW „Co z tą Łebą”
Okręg nr 2
Dąbrowska Barbara
- KWW „Samorządność Łeba”
Greczko Ludwik - KWW „Samorządność Łeba”
Krygier - Nowak Urszula Grażyna - KWW „Samorząd
ność Łeba”
Pyziak Tomasz Maciej
- KWW „Samorządność Łeba”
Szumała Krzysztof Marek
- KWW „Samorząd
ność Łeba”
-KWW „Opoka”
Kadajewsk Romuald
-KWW „Co z tą Łebą”
Wiśniewska Ilona
-KWW „Co z tą Łebą”
3uławski Grzegorz
-KWW „Co z tą Łebą”
Smorawska Beata
Okręg nr 3
- KWW „Samorządność Łeba
Cyranowicz Andrzej
- KWW „Samorządność Łeba”
ueck Magdalena
- KWW „Samorządność Łeba’
Sierant Adam Maciej
- KWW „Samorząd
Swiderski Feliks - Mirosław
ność Łeba”
Waleśkiewicz Zbigniew - KWW „Samorządność Łeba
Warda Roman - KWW „Opoka”
Tosik Grażyna - KWW „Co z tą Łebą”
Glubiak Sebastian
- KWW „Co z tą Łebą”
Janik Wacław
- KWW Co z tą Łebą
Kelar Marian
- KWW Co z tą Łebą
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Co z tą Łebą?
Tezy programowe oraz swoje szanse oceniają pełnomoc
nicy komitetów.
Wiesław Dzietczyk - KWW „Samorządność Łeba”:
-Nieskromnie, ale z przekonaniem powiem, że nasi członkowie
mają największe doświadczenie i przygotowanie do pracy w sa
morządzie lokalnym. Nasze hasło programowe brzmi „Gospo
darna władza - zamożne społeczeństwo”. Zupełnie inaczej niż
obecna ekipa postrzegamy sposób sprawowania władzy. Przej
rzystość, uczciwość, gospodarność, pełny kontakt z mieszkańcami
miasta - to główne cechy naszych kandydatów. Andrzej Cyrano
wicz, którego wybieramy na burmistrza miasta już dwukrotnie
miał okazję udowodnić, że jest świetnym gospodarzem, menad
żerem i urzędnikiem. Nie jest natomiast politykiem i dlatego są
kłopoty w bezpośrednich wyborach. Mam nadzieję, że łebianie to
rozsądni wyborcy i ważniejszajest dla nich gospodarka niżpolitykowanie, propaganda i samopromocja.
Stanisław Knapp - KWW „Opoka”: - Sport, a w szer
szym pojęciu kultura fizyczna będzie naszym priorytetem. Sek
cja żeglarska tak prężnie rozwijająca się w poprzedniej kadencji
legła w gruzach. Nauczyciele wfi w szkole podstawowej mimo
swoich zapewnień o społecznej pasji nie wychodzą poza utarte
schematy i zapłacone godziny. Piłkarze swoje mecze rozgrywają
w Pobłociu, bo łebskiej władzy nie stać na utrzymanie stadionu.
Nawet mąż pani burmistrz manifestacyjnie zdjął deskę surfingo
wą z bagażnika swojego samochodu. To chyba coś znaczy. Sport
niejestprzez obecną władzę łubiany. I to chcemy zmienić!
Jerzy Jędrzejewski - KWW „Co z tą Łebą”: - Komitet
reprezentują ludzie przedsiębiorczy i zaradni. Odnosimy suk
cesy w wielu dziedzinach życia społecznego i prywatnego. Nasi
kandydaci na radnych to swoista mieszanka doświadczenia ży
ciowego i samorządowego oraz nowego, świeżego spojrzenia na
problemy miasta. Łeba to nasza mała ojczyzna, dlatego nie jest
nam obojętny jej los. Mamy wiele do powiedzenia w sprawach
lokalnych, a jeszcze więcej do zrobienia. Priorytetem jest dla nas
wyciągnięcie Łeby z kryzysu, do którego doprowadziły nieudolne
rządy niekompetentnej, chylącej się ku upadkowi władzy. Musi
my nasze miasto wprowadzić na ścieżkę rozwoju, przywracając
mu dawną świetność i renomę. Teraz jest na to czas! Nie zmar
nujmy go na kłótnie i swary polityczne. Najważniejsze dla nas
jest miasto ijego mieszkańcy. Politykę i ideologie pozostawiamy

Rozmowa z Ma
ciejem
MULTANIAKIEM, radnym Rady
Miejskiej w Łebie w latach
1994-1998 i przewodniczą
cym Rady w latach 1998-

2002.
- Podobno zre
zygnował pan z udziału w
wyborach samorządowych.
To prawda?
Zamiar
nie
uczestniczenia w ubiega
niu się o funkcje publiczne
ogłosiłem cztery lata temu
w „Wieściach spoza Ratu
sza”, po zakończeniu kaden
cji, podczas której pełniłem
funkcję przewodniczącego
Rady. Nie można wiec mó
wić o rezygnacji. Nie było
zamiaru uczestniczenia i
nie ma - nie było z czego
rezygnować. Martwiących
się o mnie pragnę pocieszyć,
że nie zrezygnowałem i nie
zrezygnuję z chęci wywie
rania wpływu na - mówiąc
ogólnie - jakość życia w
Łebie drogą głoszenia włas
nych przekonań i poglądów,
poprzez uczestnictwo w
różnych publicznych de
batach. Funkcje publiczne,
wybieralne powinni sprawo
wać młodsi ode mnie - mam
60 lat - i jeszcze bardziej od
ważni niż jestem sam.
- Pańska odpo

USŁUGI DEKARS

Nasza stypendystka
lym. Mieszka w raz
r. w Gdyni.
rodzicami Katarzyną i
Bernardem Kęsik oraz trój
ką młodszego rodzeństwa
w Łebie. Po zakończeniu
nauki w gimnazjum po
stanowiła, iż dalszą naukę
kontynuować będzie w Spo
łecznym Liceum Ogólno
kształcącym w Łebie.
Oto jej główne
osiągnięcia sportowe:
1999, 2002, 2001

wiedź niektórych uspokoi
a niektórych zaniepokoi.
- Nie powinna
niepokoić. Nie mam ani
teczek ani szafy - atrybu
tów koniecznych dzisiaj do
politykowania. Uważam się
za rozsądnego, chodzące
go prostymi drogami, lubię
dokończyć to co zaczynam
i również z tego jestem
znany. W zbliżających się
wyborach jestem zaanga
żowany uczestnicząc w pra
cach mających doprowadzić
do wyboru na stanowisko
burmistrza w Łebie niewąt
pliwie najlepiej przygoto
wanego do pełnienia tych
obowiązków i najbardziej
doświadczonego kandydata
Andrzeja Cyranowicza.
- Jak pana zda
niem personalnie powinien
wyglądać układ władzy w
Łebie?
- Podczas ostat
niego spotkania posła Kazi
mierza Kleiny z mieszkań
cami miasta powiedziałem,
że chciałbym, aby przewod
niczącym Rady został pan
Kleina, a burmistrzem An
drzej Cyranowicz. Moim
zdaniem to najlepsze co mo
globy spotkać nasze miasto
w tych wyborach. Niestety,
pan poseł nie dał się namó
wić na kandydowanie.

■REKLAMA-

innym.

J"ak poinformowała nas
dyrektor ds. pedagogicz
nych Społecznego Lice
um Ogólnokształcącego w
Łebie Ilona Wiśniewska,
uczennica klasy maturalnej
naszej szkoły Jenifer Kę
sik otrzymała prestiżowe
stypendium ministra edu
kacji narodowej za wybitne
osiągnięcia w sporcie.
Jenifer Kęsik uro
dziła się 21 września 1988

MOJE4MIASTO

- 1. miejsce w Grand Prix
Amatorów
2002 - 2. miejsce
w MP w klasie funboard,
lO.miejsce w ME w formule
windsurfing
2003 - 12. miejsce
PS (windsurfing), 2. miejsce
wMP (funboard), 1. miejsce
w MP juniorek (funboard) i
2. miejsce (windsurfing),
2-krotne zwycięstwo w PP
(windsurfing, funboard)

ul. Wierzbow
Firma oferi

Pokrycia dachowe
Rozbiórki
Inne roboty del
2005 -1. miejsce w
MS juniorek (windsurfing).
Bad

■REKLAMA-

76-200 Słupsk
ul. Grunwaldzka 14
tel (0-59) 841 68 OO
fax (0-59) 841 68 02
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materiały» którymi płynie energia

Bogata oferta towarowa dla
przedsiębiorstw, instalatorów, sklepów
i odbiorców indywidualnych
#

kable i przewody napowietrzne
w
żerdzie energetyczne i słupy
osprzęt do kabli i przewodów
oświetleniowe
przewody instalacyjne,
oprawy oświetleniowe i źródła
osprzęt elektroinstalacyjny
rozdzielnice, złącza kablowe,
i,
światła
bezpieczniki
włączniki, gniazda, wtyczki,
stacje transformatorowe,
przedłużacze
kontenerowe, słupowe
oraz pozostały asortyment elektryczny

|

~/Mm

W sprzedaży pełny wybór
materiałów elektroenergetycznych:

ALKO

*44

tel. 84 20 600, fax 84 20 599
biuro@alko.slupsk.pt

www.alko.slupsk.pl

Słupsk ul. J.Tuwima 23

Moj e4*Mi Asto
Moje hobby
Obok ryb często
mieszkańcami akwarium są
inne zwierzęta wodne, które
pełnią w nim bardzo poży
teczną funkcję.

PORADNIK
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Akwarium
(19)

Komputery i cała reszta

Innymi spotykany
mi w akwariach ślimakami są
Ampularie. Ich muszle osią
gają, średnicę około 6 cm. W
celu zaczerpnięcia powietrza
którym Najczęściej
wybieranymi
iele z tych zwierząt atmosferycznego,
oddycha,
wychodzą
pod
po
skorupiakami
są
krewetki.
można hodować jako
wierzchnię
wody
i
wysuwa
Ich
popularność
od
kilku lat
służbę sanitarną dla akwa
ją
specjalny
syfon.
Ważne,
wzrasta.
Część
akwarystów
rium ogólnego. Niektóre
gatunki stanowią jednak by akwarium było szczelnie urzekły swoimi dziwnymi
odrębne
zainteresowanie przykryte, co zapobiegnie kształtami i ciekawymi za
akwarystów. Najczęstszymi wypełzaniu ślimaków. Są chowaniami krewetki filtru
współmieszkańcami akwa wszystkożerne. Chętnie ze- jące, a część niewielkie, czę
sto wielobarwne pancerzyki
riów są ślimaki. Ci, często
krewetek
z rodzaju Caridina.
przypadkowo przyniesieni lo
Krewetki filtrujące odżywiają
katorzy okazują się niezwykle
się wyłapując pokarm z wody
użytecznymi czyścicielami
za pomocą parasolowatych,
organicznych resztek. Przy
przednich odnóży, często
czyniają się w ten sposób do
ustawiając się rządkiem w
wzruszenia podłoża. Niedo
miejscu, gdzie filtr wytwa
ścignione w tej dziedzinie są
ślimaki z rodzaju Melanoides skrobują glony. W razie braku rza najsilniejszy prąd wody.
Hodowla krewetek nie jest
spec. Te żyworodne mięcza pokarmu podgryzają rośliny.
Coraz większą po trudna. Wymagają one po
ki można obdarzyć mianem
„akwariowych dżdżownic”. pularnością cieszą się sko dobnych parametrów co ryby
Niezmordowanie przemiesz rupiaki słodkowodne. Ich akwariowe, z tą różnicą, że są
czają się w podłożu, wzru wspólną cechą jest przecho bardziej wrażliwe na niektóre
szając je i wyjadając resztki dzenie linienia, czyli zrzuca związki chemiczne. Szcze
pokarmowe. Drążąc podłoże nia starego pancerza. Istnieje gólnie niebezpieczne dla nich
likwidują w nim strefy bez wiele gatunków odpowied są - występujące w prepara
tlenowe, wyręczając w tym nich jako współmieszkańcy tach leczniczych - związki
opiekuna akwarium. Czasami akwarium, ale prawdziwe miedzi.
Krzysztof SAWICKI
rozmnażają się w tak zawrot piękno tych malutkich stwo
krzychlsawicki@op.pl
nym tempie, że same stają się rzonek można podziwiać w
oddzielnych
zbiornikach.
„ruchomym” podłożem.

W

Zdrowie

11

Co wolno cukrzykowi

Dziś kolejny przepis dla z trzema łyżkami musli z su
osób, którym lekarz zalecił szonymi owocami (3 łyżki).
Obiad
stosowanie diety w związku
Zupa jarzynowa (8 sztuk
z podwyższonym poziomem
brukselki, 60 g włoszczyzny,
cukru.
2 łyżeczki oleju, 1 mały ziem
I śniadanie
1/2 małej szklanki kawy z niak, 1/2 szklanki mleka (2
mlekiem (0,5 proc. tłuszczu). proc. tłuszczu).
Papryka nadziewana (1
Kanapki z szynką z indyka
(2 grube kromki chleba pum- średnia papryka, 60 g chudej
pernikiel, 2 płaskie łyżeczki wieprzowiny, włoszczyzna,
margaryny, 2 plastry szynki). 2 łyżki białego ryżu, 1 łyżka
Sałatka (1 średni pomidor, mąki, 2 łyżeczki oleju, i łyżka
1/2 średniego ogórka, 1/3 koncentratu pomidorowego).
1 średnia brzoskwinia,
szklanki kukurydzy).
woda mineralna.
II śniadanie
Podwieczorek
1 opakowanie jogurtu na
1 duże jabłko, 1 szklanka
turalnego (1,5 proc. tłuszczu)

maślanki (0,5 proc. tłuszczu).
Kolacja
Galaretka z kurczaka (50 g
mięsa z piersi kurczaka, 50 g
włoszczyzny, 1 czubata łyżka
zielonego groszku, 1 łyżeczka
żelatyny, 1/4 średniej papry
ki).
2 kromki razowego chleba
żytniego, 2 płaskie łyżeczki
margaryny, 1/2 szklanki soku
marchwiowego.
(Przepis opracowany przez
Instytut Żywienia i Żywno
ści w Warszawie).

Siadając do tego
wstępniaka zastanawiałem
się, czy można napisać coś
nowego i ciekawego o kom
puterach i całej reszcie.
rasa komputerowa jest
dosyć bogata. Wydawa
nych jest kilka
dziesiąt pozycji
skierowanych
do informaty
ków, graczy,
muzyków,
grafików...
Można
by dłu
go wy
mię-

P

tą lokalną, a zatem idealnym
pismem nadającym się do
prezentacji właśnie lokalnych
wydarzeń i informacji zwią
zanych ze światem kompu
terowym. W miarę naszych
możliwości będziemy chcieli
informować Was o wszyst-

niać. Internet jest kolejnym kim co związane jest z kom
źródłem wiedzy kompute puterami w naszym regionie.
Kolejnym z powo
rowej. Mnogość stron inter
netowych o najróżniejszej dów jest monotonia wśród
użytkowników
tematyce potrafi dostarczyć polskich
lektury na bardzo długi czas. komputerów jeśli chodzi o
Po co zatem w gazecie kącik używane systemy operacyj
ne. Utarło się, że „jedynym i
poświęconym komputerom?
Powodów jest kil właściwym” jest Windows.
ka. Pierwszy z nich to taki, Inne uważane są przez wie
że „Moje Miasto” jest gaze- lu za systemy niszowe. My

nie jest. Będziemy prezento
wać inne rozwiązania i syste
my operacyjne.
Chcielibyśmy rów
nież, aby ten kącik by]
„interaktywny”. Wielu użyt
kowników ma pytania. Wie
lu ma problemy ze swoim
sprzętem. Wielu też potrze
buje porady lub informacji
na konkretny temat. Chcemj
być Wam pomocni. Będzie
my starali się odpowiadać
na Wasze pytania. Pojawia
się również testy ciekawegc
sprzętu i oprogramowania.
Mamy
nadzie
ję, że kącik komputerów)
w „Moim Mieście” będzie
cennym źródłem informacji
i rozrywki dla wielu z Was
Pragniemy zaprosić wszyst
kich chętnych do współpra
cy - piszcie do nas o tym, cc
chcielibyście tutaj zobaczyć i
przeczytać.
Paweł PIOTROWSKI
scroIler@interia.pi

Lecznicze mieszanki (17)
W tym arty
kule zajmę się pokrótce
chorobami
kobiecymi,
do których należą m.in.
zapalenie pochwy i przekwitanie.
rzyczyną
zapalenia
pochwy jest zakażenie
bakteryjne lub grzybicze.
Do objawów należy świąd,
pieczenie w obrębie po
chwy i sromu, trudności
w pożyciu płciowym. W
leczeniu wykorzystuje się
antybiotyki i środki przeciwgrzybicze. Do płukania
pochwy można wykorzy
stać zioła.

P

Stosujemy następu objawów należą uderzenia
jącą mieszankę: koszyczek krwi do głowy, pocenie się,
rumianku, liść pokrzywy, zaburzenia snu, nerwowość
liść szałwi, ziele rdestu pta oraz zawroty głowy. Dole
siego, kora dębu - po 30 g. gliwości leczy się hormo
Sposób przygotowania: bie nalnie i ziołami. Stosujemy
rzemy 4 łyżki mieszanki na następującą mieszankę: liść
1 1 wody, gotujemy 15 min ruty, koszyczek rumianku
i odstawiamy na 15 min, - po 20 g, liść rozmarynu,
przecedzamy, robimy na- liść melisy - po 30 g. Spo
sób przygotowania: 1 łyżkę
siadówki 2 razy dziennie.
Przekwitanie
to ziół zalewamy 1 szklanką
okres przejściowy kobiet wrzątku, odstawiamy na
od dojrzałości płciowej do 10 min, przecedzamy, pi
starości. Okres ten wystę jemy 3 razy dziennie po 1
puje w wieku od 50-54 lat. szklance.
Dochodzi wtedy do zaniku
jajeczkowania, co powoduje Daniel NOWOTCZYNSKI
zaburzenia hormonalne. Do
nowotczynski_d@interia.pl

REKLAMA

Poleca Grzegorz
Bernacki, szef kuchni „Kar
czmy Słupskiej”.

Profesjonalne Centrum Qbslugi_Pojazdów

ZapeuMiOMij li/ljZCb jakoić alluą.

76-200 Stupsk, ul. Rybacka
tel. (059) 841 69 56
e mail: sekretariat (3entrans.pl
www entrans.pl

Schab juki
Na patelni przygo
tować farsz z cebuli i piecza
rek. Doprawić go do smaku
solą i pieprzem. Wytrybowany schab pokroić na 10
dkg kawałki i „rozbić” je na
cienko, a następnie uformo
wać w kształcie pieroga.
Tak
uformowa
ne mięso obtoczyć w mące
i przysmażyć na drugiej
patelni. Połowę wcześniej
przygotowanego farszu od

kładamy, a pozostałą część
zawijamy w przysmażonego
„pieroga”. Całość podlewa
my wywarem i dusimy na
patelni. Następnie dodaje
my pozostałą część farszu
cebulowo-pieczarkowego.
Gdy schab będzie już mięk
ki przygotowujemy sos na
zasmażce, dodając do niego
odrobinę śmietany. Poda
jemy z gotowanymi ziem
niakami lub krokiecikami
ziemniaczanymi.
Sposób przygoto
wania krokiecików ziem
niaczanych: gotujemy 1 kg
ziemniaków i przepusz-

czarny je przez maszynkę,
dodając jajko, mąkę ziem
niaczaną. Tak przygotowa
ną masę wałkujemy jak na
kopytka, a następnie kroimy
na kawałki długości pal
ca (ok. 5-6 cm). Krokieciki
gotujemy, a następnie wrzu
camy do frytkownicy i pod
smażamy na złocisty kolor
(można też podsmażać kro
kieciki bez uprzedniego ich
gotowania).
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Zapraszamy komitety wyborcze
.

do przedstawiania na łamach

ak źle nie było nigdy - wolucji, ale zdają sobie sprawę,
mówi, anonimowo oczy- iż to, co się teraz dzieje, może
„Mojego Miasta” programów, sylwetek
wiście, bo tylko pod takim w przyszłości skutkować powarunkiem zgodził się na roz- wołaniem komisji śledczej do
i wszelkich materiałów dotyczących
mowę, jeden z warszawskich wyjaśnienia prokuratorskich
prokuratorów. Z tego, co mi nieprawidłowości, a być może
wyborów samorządowych 2006.
powiedział, wynika, że korpus i niegodziwości. Ci - pracowiprokuratorski można dziś po- cie i systematycznie - zbierają
dzielić na trzy grupy.
dokumentację, która przyda
Pierwsza,
najlicz- się, gdy przyjdzie zdać rachuniejsza, to ciężko przerażeni, nek ze swoich czynów,
którzy pracują sumiennie, ale
Zastanawiałem się,
vovw.moicmiasto..sluDsk.pl
tylko w zakresie zakreślonym czym zilustrować tę rozmowę
CENNIK REKLAM WYBORCZYCH
przez przełożonego. Robią z prokuratorskim anonimem,
tyle, ile muszą, z dokładnoś- jaką sprawą? Pomyślałem so
Cena za
dą zegarmistrza, zabezpie- bie - Sobotka... Ale kogo dziś
modułónax
Wielkość
Strony
redakcyjne
czając jednak skrupulatnie ten biedak obchodzi? Komu
ilość modułów
modułu
na stronic
własne „tyły”. Tak, żeby nikt chce się pamiętać, jak kieREKLAMA
s7cr. 4cm.
nigdy nie mógł się do nich lecki sędzia Anczykowski z
Strony kolorowe
wysokość 3,2cm.
16 zl. 40 gr./66
pozostałe
przyczepić. No i zero inicja- mozołem łatał własnymi do112.8 cnri
21 zl. 30 gr./66
Kolorowa: ostatnia strona
tywy własnej.
.
mniemaniami rzekomo nieSTRONA
Druga grupa, nie- rozerwalny łańcuch poszlak, z
Uwagi
INTERNETOWA Cena
Ba ner
mała, to gorliwcy, którzy wy- góry wymierzonych w SobotStrona główna - na okres
Bancr.
20Ü./.I.
konają wszystko, co im każą. kę? Jak wszelkie wątpliwości
do dnia 15 listopada 2006r.
Strona numeru - do dnia
Nawet jeśli miałoby to kłócić rozstrzygał na jego niekorzyść,
Bauer,
150,-7.1.
15 listopada 2(XXi roku
się z zasadami obowiązują- Gdyby sędzia Mojkowska zacymi w tym fachu. To są ci, stosowała tę samą metodę, to
Ceny podane są w wartościach netto.
którzy są gotowi „podrasować” (nie) „Beata” do końca życia
Zamówienia
na reklamę przyjmowane są w Biurze Ogłoszeń
każdą sprawę w politycznie nosa spoza okładek swej tecz„Mojego Miasta”
pożądanym kierunku. Znaj- ki by nie wyściubiła... Potrzew Słupsku przy ul. Tuwima 22a
dują się, niestety, zawsze.
bowałem czegoś świeższego...
No i trzecia grupa, No i przypomniałem sobie,
CENNIK REKLAM W GAZECIE OBOWIĄZUJE
nieliczna, ale jednak istniejąca,
DLA WYDAŃ GAZETY W DNIACH:
to prokuratorzy, którzy nie są
Trybuna
19 października 2006r. nr 21
skłonni do organizowania rewww.trybuna,com.pl
i 2 listopada 2006r. nr 22

T
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Listy, polemiki
T~\awie 15 lat spędzonych
If w Słupsku, to kawał cza
su. Przez te wiele lat niezwy
kle mozolnie, krok po kroku,
uczyniłem ze słupskiej galerii
jedną z najlepszych placówek
w Polsce, a festiwal „Zamek
Wyobraźni” stał się autentycz
nym wydarzeniem międzyna
rodowym. O Słupsku w świę
cie artystycznym mówiło się z
sympatią i podziwem. Tylkoja
wiem, jak szalenie trudno osią
ga się takie sukcesy pracując w
mieście, gdzie nie ma ani jed
nego krytyka sztuki, gdzie nie
ma uczelni artystycznej, gdzie
znanym artystom nie opłaca
się przyjechać, bo i po co? A do
Słupska przyjeżdżali wszyscy,
młodzi artyści, wschodzące
gwiazdy i ich profesorowie,
galeria prezentowała wszyst
kich największych polskich ar
tystów. Kto nie wierzy, niech
sprawdzi w podręcznikach do
nauczania sztuki najnow
szej....
Cała
awantura
związana z moją osobą zaczę
ła się, kiedy mając niezwykle
niski budżet galerii chciałem
przeprowadzić redukcję załogi.
Redukcję o dwie osoby: sprzą
taczkę i fotografa, którzy nie
mieli nic specjalnego do roboty.
Galeria mogła zaoszczędzić
pieniądze na lepszy program
i lepszą ofertę wystawienni
czą dla Słupska. Sąd Pracy
w Słupsku przyznał mi rację

Moje*4Miasto

Największy park w Londynie. Miejsce, gdzie każdy
niezależnie od przekonań może wygłaszać przemówienia na
każdy temat; potocznie każde miejsce (sala, odrębna część
gazety), gdzie można się swobodnie wypowiedzieć.

- Co w Słupsku robi Straż Miejska i po co w zasa
dzie są uchwały Rady Miejskiej? Teoretycznie psy powinny
chodzić na smyczy i w kagańcu. Prawda jest taka, że nie
wielu właścicieli psów przestrzega tego obowiązku. Wystar
czy zobaczyć co się dzieje w Parku Kultury i Wypoczynku.
Jest to miejsce, gdzie bawią się dzieci. Bawią się także psy. I
tu mamy konflikt. Psy biegają, szczekają i łapią za nogawki
najmłodszych. Efekt? Zamiast miłej zabawy - płacz. Bo są
dzieci, które boją się ujadających, biegających samopas psów.
Może Straż Miejska odwiedziłaby to miejsce i wlepiła raz na
jakiś czas mandat. Może wówczas właściciele psów zaczęliby
myśleć?
Waldemar ze Słupska
- Ostatnio pisaliście o zmianie trasy „dziewiątki’.
To nieprawda, że skrócenie trasy związane jest z tym, że
autobusem (na tej trasie) jeździło małó osób. Nie wiem, być
może MZK szuka oszczędności, ale robi to kosztem miesz
kańców osiedla. Przecież my teraz zostaliśmy całkowicie od
cięci od świata!
Ignacyjeżdżący „dziewiątką”.
- Jestem oburzona tym, co się dzieje w służbie zdro
wia. Mam 70 łat, od kilku miesięcy mam problemy z piętą.
Dotkliwy ból niepozwala mi chodzić. Dwa miesiące czekałam
na wizytę u ortopedy, a teraz jeszcze miesiąc muszę czekać na
rehabilitację? Od późnej wiosny ból nie pozwala mi normal
nie funkcjonować, a sporą część emerytury przeznaczam na

Polityczna zemsta Jolanty Szczypińskiej
i oddalił pozwy Marii Flor
— sprzątaczki oraz Waldemara
Michorzewskiego - fotografa.
I wtenczas powstała niezwy
kła histeria: 26 listopada 2005
roku zagrożeni zwolnieniem
pracownicy oraz prawie cała
załoga na czele z obecną panią
dyrektor Edytą Król, pobiegła
do biura posłanki PiS-u Jolan
ty Szczypińskiej, by na wyścigi
wymieniać moje „przestęp
stwa” i walczyć o swoje prawa.
Pikanterii całej sprawie dodaje
fakt, że posłanka - z polecenia
wojewody z PC Wiesława
Rembielińskiego - pracowa
ła kiedyś (1992 r.) w galerii
BWA. Pani Szczypińska była
aktywistką
Porozumienia
Centrum i po rozpadzie tej
partii dramatycznie walczy
ła o egzystencję Porozumienia
Centrum w Słupsku. Na moje
nieszczęście nowe biuro PC
zrobiła sobie w galerii. Nie
mogłem tego tolerować, nie
podpisałem z nią dalszej umo
wy o pracę. Pani Szczypińska
przestała wydzwaniać do bra
ci Kaczyński na koszt galerii i
organizować ich spotkania w
Słupsku. Nie przewidziałem
tego, że za 13 lat karty się od
wrócą...
Jedną z przyczyn
mojej rezygnacji ze stano
wiska dyrektora BGSW było
twierdzenie Urzędu Marszał
kowskiego, że urząd nie jest
w stanie zejść z linii strzału

ważnego w końcu dla regionu
posła, a nieprawidłowości w
prowadzeniu firmy można by
nakryć kapeluszem. Dla mnie
bycie dyrektorem nie było też
największym szczęściem na
świecie, raczej byłem nim dla
tego, że mogłem coś wnieść w
kulturę słupską i w momen
cie, kiedy zorientowałem się,
że moja harówka może zejść
w rejon pyskówek uznałem,
że czas odejść. Mogłem więc
odejść honorowo, a za 14 lat
pracy dostałem album o Cyster
sach. I tutaj jakby wszyscy się
przeliczyliśmy, że uda się zejść
z linii strzału słynnej PiS-owskiej aktywistce. Żądza zemsty
Pani Szczypińskiejjest wprost
nienasycona.
W tej całej histo
rii niespodziewanie pojawia
się rzecz najistotniejsza. Tuż
przed konkursem na nowego
dyrektora BGSW marszałek
województwa pomorskiego,
szef pomorskiego PO, zawarł
koalicję w sejmiku z pomorskim
PiS-em, którego szefową i naj
większą gwiazdą jest Jolanta
Szczypińska.
(Przypadek?).
Trzeba by być kompletnym
durniem i człowiekiem naiw
nym, by nie zauważyć, że Jan
Kozłowski zawarł z posłanką
Szczypińską polityczny targ,
nazywanym w politycznym
żargonie „dealem”. Deal to jest
coś takiego, co pani Beger miała
przyjemność doświadczyć z po

słami PiS-u. Dla mnie jest to
czytelne, że marszałek poświę
cił kulturę słupską na rzecz
swoich gdańskich interesów w
sejmiku. Pani posłance dostało
się z układu stanowisko dyrek
tora BGSW w postaci Edyty
Król.
Konkurs na nowe
go dyrektora więc był parodią
konkursu i kpiną z przyzwo
itych ludzi. Odbył się w dość
karykaturalny sposób: odpadł z
konkursu Ryszard Ziarkiewicz
- historyk sztuki i szef ogólno
polskiego Magazynu Sztuki,
słynny kurator i dyrektor sopo
ckiej galerii. Odpadła Eulalia
Domanowska—historyk sztuki,
kurator; autor licznych książek
o sztuce, duże doświadczenie
w prowadzeniu galerii w Pol
sce i za granicą. Odpadł nawet
sympatyczny historyk sztuki
Lucjan Hanak z Muzeum Po
morza Środkowego. Odpadli
ludzie doświadczeni, solidnie
wykształceni, ze znajomością
języków obcych i sporym oby
ciu w świecie sztuki. Wygrała
nikomu nie znana Edyta Król,
bez tych wszystkich przymio
tów, nawet nie spełniająca
wszystkich warunków konkur
sowych...
Wyjechaliśmy
ze
Słupska, bo Słupsk nie potrafił
się z nami rozstać z szacun
kiem. Bo rozkręcony młynek
oskarżeń kręcił się szybko, a
my nie mieliśmy siły i pienię

dzy, by skarżyć brukową prasę,
która bezprawnie cytuje nasze
nazwiska i publikuje nasze
zdjęcia. Słupska prokuratura
ma oczywiście gdzieś te za
bronione prawem czyny, ale
za to roztacza wizje, co by tu
jeszcze można zrobić z tym
Kaźmierczakiem i Rybską.
Czy jest to strach prokuratury
przed wszechwładną posłanką
Szczypińską, trwoga o własne
posady w prokuraturze, czy
też profesjonalna uczciwość?
Mamy poważne wątpliwości
co do czystości intencji pań
stwowej instytucji...
Mówiąc prosto i do
sadnie: nazwano mnie złodzie
jem, alejako złodziej najpierw
coś musiałbym ukraść. Tylko, co
można ukraść w galerii, która
płaci rachunki z 3 miesięcznym
opóźnieniem?
Po kontroli musiałem
zwrócić pieniądze za — zda
niem Urzędu Marszałkow
skiego - niesłusznie pobrane
delegacje służbowe w łatach
ubiegłych. Pieniądze oddałem,
i to by było moje całe „złodziej
stwo”.
Gała ta historia jest
dla mnie bolesna i żenująca
zarazem. Naprawdę zrobiłem
sporo dla rozwoju kultury w
Słupsku. Nikt tego nie zaprze
czy. Teraz, jakaś bezsensowna
wojna i nagonka na moją osobę
niszczy to, co wspólnie z inny
mi ludźmi wypracowaliśmy.

Polityka może być szlachetną
służbą społeczeństwu, ale i też
może być ohydną grą, w której
stawką zjednej strony są osobi
ste interesy posłów, polityków,
prokuratorów a z drugiej roz
wój kulturalny i intelektualny
społeczeństwa. Jestjeszcze czas
na to, by wybronić Słupsk od
podłych zachowań...'
Władysław
KAŹMIERCZAK

Redakcja dokona
ła skrótów w tekście. Ca
łość jest do przeczytania w
Dzienniku „Mojego Mia
sta” na stronie www.mojemiasto.slupsk.pl.
Redakcja nie za
wsze podziela poglądy za
warte w listach i nie ponosi
odpowiedzialności za treść
materiałów, oświadczeń i
sprostowań publikowanych
na tej kolumnie.
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Ważniejsze telefony

Małgorzata Marcinowicz
Urodziła się w Żurominie, od 13 lat mieszka w Słupsku.
Jest dumna z męża Wojtka i dwóch córek : Ali i Ady.
Studiuje na 4 roku filologii polskiej w Pomorskiej Akade
mii Pedagogicznej. Lubi pisać długie listy. Jej próby zma
gań z piórem (również poniższy tekst) drukowane są m.in.
w Pomeranii.
„Pewnego dnia...,
pewnego dnia pękło
niebo.
I lunął straszny deszcz

[...]”
Biczował
moje
policz
ki, spływał po włosach,
wślizgiwał się pod ubranie,
przyprawiając mnie o gęsią
skórę. Swoista rozkosz, do
prawdy. Acz mrożąca.
Cel wyłonił się spomiędzy
dwóch szarych ścian starych
budynków i powietrza cięte
go strugami zimnego desz
czu. Duże okno wystawowe,
drzwi. Otwarte. Dzwonek
zawieszony nad wejściem
obwieścił nasze przybycie.
Jak za dotknięciem różdż
ki pojawia się mężczyzna.
Niewysoki. Okulary przy
dawały mu powagi. Czy był
poważny? Nie mam pojęcia.
Wylewał z siebie potok słów
już przy pierwszym zetknię
ciu. Pewnie takie miał zada
nie - otworzyć przed nami
tajniki swojej pracy.
Nie należał do tych przy
stojniaków, tych macho,
którzy wabią kobiety śniadą
cerą, zaczesanymi do tyłu
czarnymi włosami i oczami,

jak dwa rozpalone węgle.
Typowy, nadzwyczaj typo
wy wygląd cechował tego
człowieka. Szalenie krętymi
schodami poprowadził na
piętro domu. Zawrót głowy
towarzyszył tej „wspinacz
ce”. Na szczycie, w nader
gustownie urządzonym po
mieszczeniu,

„[...] powiedział
Pan...,
powiedział Pan,
daję wam ogień [...]”
Tak.. .Kominek pełen weso
łych iskier ogrzewał z wolna
obszerny pokój. Bez wątpie
nia tworzył nastrój. Cichy,
dobry dom. Kwiaty czyniły
go bardziej przytulnym i ży
wym. Jakaś kobieca ręką???
Głos gospodarza, który nie
tamował płynącego wciąż
potoku słów, wyrywał mnie
ze stanów czujnej obserwa
cji. Mój wzrok błądził wo
kół, zatrzymując się czasami
na otaczających mnie przed
miotach.

„Czy są pytania?”
Tak. Pierwsze pytanie.
Zła odpowiedź. Kłam
stwo. Po co? To nie

fair!
I wtedy moim oczom uka
zała się ONA. Zrazu nie
pozorna, ale jakże piękna.
Była po prostu boska! Gdy
by nocą przeszła ulicą ...
„neony traciły swój blask”.
Subtelne kształty czyniły
ją... apetyczną. Rysowałem
myślą jej doskonałą figurę.
Nie mogłem oderwać od
niej wzroku. Miała tylko je
den mankament - należała
do tego faceta, który ciągłe
nie zamykał ust.
A ten zbliżył się właśnie
do niej i jednym ruchem
jego ręki ... zanurzyła się
w słonej wodzie. Jej nagość,
przesłonięta jedynie prze
zroczystą, niezwykle cienką
taflą wody pobudzała moją
namiętność. Jedna myśl ko
łatała się po mojej głowie:
muszę ją mieć !!!
Og’ień z kominka wysuwał
swoje gorące łapy, kładąc je
na moim karku, wchodził
jakimś cudem w mój umysł i
rozlewał po moim ciele nie
bywały żar. Zniewolił mnie.
Moja myśl, coraz bardziej
rubaszna, biegła za słowami
piosenki:
■ REKLAMA-

Ogłoszenia drobne
MOTORYZACYJNE
Sprzedam

WWW. Kontakt: tel:
605 - 489 - 404 (t>KK-

Mercedes-diesel200D,
rocznik 1977. Zadbany,
wspomaganie kierow
nicy, 100 proc. oryginał.
Cena do uzgodnienia.
609-864 989 do godz.
22. (KK-00155)

00107)

NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkanie 2,3
pokojowe w Słupsku.
Tel 667 244 342.
(bKK-00108)

wciąż nie schodziła z moich
powiek. Gdybym teraz za
Alarmowe
snął... byłbym z nią. Tylko
ona i ja. Mimo zimy, za Pogotowie Ratunkowe
kwitłyby jabłonie. Gwiazdy -999
i księżyc oświetlałyby jej ni Straż Pożarna - 998
czym nienaruszoną, kruchą Policja - 997
Straż Miejska - 986
postać.
Pogotowie Energetyczne
„Wychodzimy!”
Już?! Dlaczego?!! Nawet jej -991
nie dotknąłem! Co z tego, że Pogotowie Gazownicze
należała do niego?! Przecież -992
„Czerwony, jak cegła, nic jej nie zrobię! Tylko jed Pogotowie Ciepłownicze
rozgrzany, jak piec,
ną małą chwilę... Zostanę -993
dłużej, niby przypadkiem... Pogotowie Wodno muszę mieć,
Wyrwałem
ją z wody, jak z Kanalizacyjne - 994
muszę ją mieć [...]”
piekielnej
otchłani.
Krople
A ona pieszczona przez wodę
ześlizgiwały
się
po
niej i
Informacje
unosiła się na powierzchni,
kołysana delikatnymi fala spadały na zadeptaną bło Turystyczna - 059 842 43
mi. Srebrne kropelki wśliz tem podłogę. A ja trzyma
26
giwały się w jej najbardziej łem ją w dłoniach, miałem Autobusowa - 059 842 42 56
intymne zakamarki, których ją - tę niewielką, jakże do
Kolejowa - 059 94 36
dotykanie było w tej chwili skonałą bryłę bursztynu, Lotnicza - 059 842 70 49
moim jedynym marzeniem. która zawsze kojarzy się z
Paszportowa - 059 846 84 83
Ta woda, w której teraz miłością.
Biuro Numerów - 118 913
„kąpała się” ona, powinna Jak się czuję? Jestem szczęś
była zostać wylana na moją liwy. ..
Pogotowia
rozpaloną głowę. Czerwony To grzech być szczęśliwym
ogień niezmiennie dręczył w takiej chwili, gdy za ok
Drogowe - 059 842 79 40
mój kark i umysł. Trzymał nem niebo wciąż rozdarte,
Weterynaryjne
- 059 842
mnie niczym dzikie zwierzę a z nieba... z nieba płacze
26
31
swoją zdobycz. Nie odpusz dobry Bóg...?
czał. Nie pozwalał ani wy
Służby miejskie
Cytaty pochodzą z płyt zespołu
słuchać do końca rozpoczę Dżem; „Cegła” i „Dzień, w którym
Straż Miejska-059 843 32 17
tego u drzwi wejściowych pękło niebo”
Komenda Miejska PSP
„referatu” gospodarza, ani
- 059 842 40 01
Redaguje Jolanta
skupić się na obserwacji cze
I
Komisariat Policji
KRAWCZYK! EWICZ
gokolwiek, poza nią.
059 845 16 20
Jakaś dzika żądza targała
II Komisariat Policji
moim ciałem. Nic nie było
059 845 12 20
w stanie oderwać mnie od
Komenda Miejska Policji
niej. Moja myśl skupiała się
- 842 64 88 (oficer dyżurny)
wokół tego, co mógłbym
z nią zrobić, gdybym ją ...
Służba zdrowia
dostał.
Zamykałem oczy, a ona
Miejska Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna - 059
843 12 91 (centrala)
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zes
polony, ul. Kopernika 28,
tel. 059 842 84 81
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Ze
spolony, ul. Lotha 26, tel.
059 842 48 67
Szpital - Klinika „Salus”
-059 84019 40-1

Kultura
Kupie mieszkanie 3KURSYI SZKOLENIA
Polski Związek Głu pokojowe do kwoty 120
chych w Słupsku, ul. tys. Tel. +48 696 969
Tuwima 23 organizuje 951 (bKK-00109)
kurs języka migowego. SPRZEDAŻ
Informacja pod nr 059 Sprzedam kamerę
842 42 31. Kontakt w SAMSUNG VP-D301
poniedziałki i wtorki
Tel. 506 736 775
w godz. 11 — 15 oraz (bKK-00110)
w środy i czwartki w
PRACA
godz.8 12. (bKK-00106)
Absolwentka 5 roku
studiów Technika Rol
KOMPUTERY
ELSAN, Słupsk, ul. nicza i Leśna specj. me
Frąckowskiego 3. Ser tody i technika ochrony
wis, sklep, komis. Ak roślin poszukuje pracy w
cesoria,
doradztwo. zawodzie,887-265-166
(bKK-00154)
Tworzenie
serwisów

Ośrodek Teatralny Rondo
-059 842 63 49
Nowy Teatr - ul.
Lutosławskiego 1, tel. 059
842 84 34
Sinfonia Baltica - ul. Jana
Pawła II 3, tel. 059 842 49 60
Kino Milenium - 059 842
51 91
Muzeum Pomorza
Środkowego - 059 842 40 81
Młodzieżowe Centrum
Kultury - 059 843 11 30
Teatr Lalki - 059 842 39 35
Studyjne Kino Rejs- 059
843 54 34

Inne
Schronisko dla zwierząt
- 059 842 29 59
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Horoskop

Z poniższych wyrazów należy ułożyć krzyżówkę.
4 literowe: ANAA, ARUA, BATU, CAŁA, EDEN,
ETER, GYNT, KARO, KIEŁ, KRAM,
LORA, NEON, OSAD, SIAD, ZBIR, ZIMA.
5 literowe: ADANA, AMBRA, EDYKT, IKONA,
KAKAO, NITER, RZEKA, USTKA.
8 literowe: KUBATURA, NAGIETKA, OBŁUDNIK,
STRZELEC.
Rozwiązanie krzyżówki nr 18 prosimy przesłać do 2 listo
pada 2006 roku listownie (decyduje data stempla pocztowe
go) lub e-mailem na adres redakcji lub dostarczyć do redakcji
osobiście na ul.Tuwima 22a. Wśród autorów poprawnie roz
wiązanych krzyżówek rozlosujemy nagrody książkowe ufun
dowane przez księgarnie „STAROMIEJSKA” w Słupsku.
Nagrody za poprawnie rozwiązaną krzyżówkę nr 16 z nr
19 wylosowali: Radosław Dąbrowski (Jezierzyce), Aleksan
der Zmorzyński (Słupsk) nagrody można odebrać w księ
garni Staromiejska w Słupsku przy ul. Stary Rynek 20.

Wróżka Teresa
teł. 0500 675 889

Sprawy materialne ułożą się
po Twojej myśli. Co prawda
pieniędzy Ci nie przybędzie,
ale świetnie poradzisz sobie
z kwotą, którą dysponujesz.
Trafisz na życzliwych ludzi,
którzy pomogą Ci udziela
jąc cennej rady, skorzystaj z
niej.

W pracy trzymaj się utartej
ścieżki i nie narzekaj. Twoja
nastroje udzielą się innym i
atmosfera stanie się nieznoś
na. Pozwól swojemu partne
rowi wykazać się. Dobrze to
zrobi Waszym wzajemnym
relacjom. Powinieneś się
więcej się ruszać.

Najbliższy czas minie pod
znakiem przyjemności i
niespodzianek. Zrobisz na
kimś wielkie wrażenie i po
traktujesz to jako flirt. Poja
wi się perspektywa wyjazdu
lub dalszej nauki. Powodze
nie czeka Cię w interesach i
finansach.

Zakończysz ważne przed
sięwzięcie i odetchniesz z
ulgą. Uwolnisz się od osoby,
której nie lubiłeś lub, która
Cię drażniła. Zauważysz
wspaniałe rzeczy, o które
zaczniesz zabiegać. Jedną z
nichjnoże być miłość, któ
rej od dawna poszukujesz.

Zaakceptujesz życie takim,
jakie jest. Docenisz proste
przyjemności. Zrozumiesz,
że wszystko, czego szukasz
masz w zasięgu ręki. Twój
dom wypełni się przyja
ciółmi, muzyką. Poczujesz
się wreszcie bezpiecznie i
pewnie.

Przed Tobą okres inten
sywnego myślenia o finan
sach planowaniu wydatków
i zakupów. Może będziesz
remontować mieszkanie lub
zmieniać meble. W pracy
uważaj na uwodzicieli. Nie
wdawaj się w romans - do
brze Ci zrobi kubeł zimnej

Zaczniesz zabiegać o utrzy
manie swojej niezależności.
Partner stanie się zazdrosny
albo plan pracy będzie koli
dował z Twoimi zamiarami.
Sporo zainwestujesz w sie
bie, bo pewnych przyjemno
ści nie lubisz sobie odmówić
- no i dobrze.

Obudzi się w Tobie we
wnętrzna siła skłaniająca
Cię do zmian. W pracy po
konasz przeszkody, w domu
uprzytomnisz
domowni
kom, że nie mogą Ci wcho
dzić na głowę. W drugiej
połowie tygodnia czeka Cię
miła niespodzianka.

Przed Tobą ciekawe podró
że i spotkania. Szczerość w
stosunku do bliskich może
postawić Cię w kłopotliwej
sytuacji, ale okaże się, że
było to słuszne posunię
cie. W domu i w sprawach
rodzinnych osiągniesz to,
co chcesz.

Odnajdziesz drogę, dzięki
której w związku Twoim
zapanuje zgoda i harmonia.
Otworzą się przed Tobą
nowe możliwości. Skorzy
staj z życzliwości przyjaciół,
a osiągniesz cel. W następ
nym tygodniu poprawi się
Twoja sytuacja finansowa.

co pani dolega, tylko z
czym pani do mnie przy
chodzi.

Ksiądz zbiera
ofiarę podczas nabożeń
stwa. Podchodzi do męż
czyzny, który drzemie w
ławce i trąca go w ramię.
- Ja mam mie
sięczny.

Życie towarzyskie nabie Nadeszła
odpowiednia
rze tempa, może dojść do chwila na pozytywną zmia
nieoczekiwanych spotkań, nę relacji z partnerem. Prze
wizyt i podróży z przyja stań go obrażać i zaakceptuj
ciółmi. Twój partner może takim, jaki jest. Jego wady
okazać się bardzo zazdros okażą się wcale nie takie
ny, nie dawaj mu, więc po strasznie i nie jest ich aż tak
wodów, jeżeli chcesz, aby dużo. Zmień też również
coś w swoim wyglądzie.
Wasz związek przetrwał.
Na wesoło
Kolega spotyka
kolegę:
- Ty kanalio!
Spałeś z moją dziew
czyną. Drogo mi za to
zapłacisz!
_ O, nie! Nie
mam zamiaru dwa razy
płacić za to samo.

***

Słupsk, ulica Wolności.

Babcia mówi do
dziadka:
- Chyba się za

raziłam twoją sklerozą.
- Dlaczego tak
sądzisz?
- Bo poszłam
kupić ci koszulę, a wró
ciłam z sukienką.

***

Przychodzi baba
do lekarza:
- Z czym pani do
mnie przychodzi?
- Oj, panie dok
torze, boli mnie tu i tu.
- Ja nie pytam

***

Dziennikarz
pyta słynnego artystę
cyrkowego:
- Jak został pan
treserem słoni?
- Na początku
mojej kariery tresowałem
myszki, ale wzrok już nie
ten.

***

- Jasiu, co to jest
litr - pyta nauczycielka.
- Litr to jest to
samo co metr, tyle że na
mokro.

* * *

REKLAMA

Prezydent Miasta Słupska
ogłasza III edycję Konkursu
„Przyjaciel osób niepełnosprawnych”
dla organizacji, firm, instytucji lub osób prywatnych, które działają na
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska
Do składania wniosków nominacyjnych uprawnione są: osoby fizyczne i prawne,
instytucje, organizacje, organy administracji publicznej oraz Kościoły i związki wyz
naniowe
Wnioski dostępne są:
- na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.um.slupsk.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3
- w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
- pl. Zwycięstwa 1 pok. 05 lub pl. Zwycięstwa 3 pok. 011 (Mały Ratusz)
Ostateczny termin składania wniosków do Konkursu upływa 15 listopada 2006r.
Wnioski należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 1 pok. 05
z dopiskiem „Konkurs: Przyjaciel osób niepełnosprawnych”
lub mailowo na adres wziss@um.slupsk.pl
Nagrodzeni w poprzedniej edycji Konkursu nie mogą być zgłaszani przez okres 2 edycji

Regulamin konkursu jest do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.um.slupsk.ol________

J

Prezydent Miasta Słupska

AjPSÄW

plastycznego i literackiego dla osób niepełnosprawnych
pt. „Zobacz mój świat”

*

ogłasza II edycję Konkursu

Do składania prac plastycznych i literackich uprawnieni są: dzieci i dorośli
posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Nagrody przyznawane są:
I. w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 oraz powyżej lat 16
II. w dwóch kategoriach tematycznych: plastyczny ( dowolna technika) i literacki
(dowolna forma literacka)
Ostateczny termin składania prac do Konkursu upływa 10 listopada 2006r.
Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Pl. Zwycięstwa 1
pok. 05
z dopiskiem „Zobacz mój świat”
Regulamin konkursu jest do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
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Srebrne rękawice
Rozpoczęty właś „Czarnych Panter” tworzy
nie sezon Dominet Bank pierwsza piątka, do której
Ekstraligi przyniesie na jesteśmy
przyzwyczajeni
pewno znowu wiele emo oraz kilku wartościowych
cji. Możemy być pewni, że zmienników.
czeka nas sporo dobrej ko
Przedstawiamy no
szykówki oraz profesjonal wych zawodników zespołu
na aura wokół polskiego trenera Igora Griszczuka.
basketu.
Mantas Cesnauamy wiele nowych skis (251at, 189 cm) - li
nazwisk, kilka cieka tewski rzucający obrońca,
wych transferów, jednak fa
woryt rozgrywek pozostaje
ten sam - Prokom Trefl So
pot. Drużyna Eugeniusza
Kijewskiego wzmocniona
pod koszem i na obwodzie
musi dominować w polskiej
lidze, ale i też odnosić suk
cesy na parkietach Euroligi.
W tym roku wła
dze Dominet Bank Ekstra
ligi wprowadziły przepis,
na mocy którego w każdej
chwili podczas meczu na
boisku jako zawodnik musi
przebywać cö najmniej je którego najgroźniejszą bro
den zawodnik z polskim nią są rzuty z dystansu. Były
obywatelstwem.
zawodnik Deltalcon Apoel
Drużyna Energi Nikozja (Cypr) znany jest
Czarnych Słupsk w nowym z dobrze ułożonego rzutu.
sezonie Dominet Bank Eks Ostatni sezon Cesnauskis
traligi zachowała trzon ze kończył jednak nie na Cy
społu z ekipy, która zdobyła prze, tylko w ekipie Nevebrązowy medal DBL. Już na zis Kiejdany. Właśnie tam
starcie jest to ogromny suk rzucający obrońca zdobywał
ces, ponieważ w najważniej około 10 pkt oraz po dwie
szych momentach sezonu zbiórki i asysty w każdym
zgranie, obycie ze sobą i do meczu. W zespole Energi
bra komunikacja na boisku Czarnych ma pełnić rolę
będą procentować. W sezo zmiennika wchodzącego z
nie 2005/2006 Czarni mieli ławki, który ma wprowadzić
krótką ławkę i to był powód wiele świeżości w szeregi
kilku porażek w trudnych słupskiej drużyny Griszczu
momentach
rozgrywek. ka.
Tym razem prezes Andrzej
Hubert
Radke
Twardowski z resztą zarzą (261at, 208 cm) - polski
du postarał się, aby skład center, który ma pełnić

wchodzącego z ławki. Radke

M

jest bardzo waleczny, a przez
ekpertów uważany jest za
dobrego obrońcę. Wychow
anek Junaka Włocławek,
grał w Anwilu, AZS Toruń,
uniwersytecie
Loyola
i
Noteci. Gra siódmy sezon w
ekstraklasie, jego rekordy to
23 pkt i 12 zbiórek.
Darrell
Tucker
(26lat,204cm)-amerykański
silny skrzydłowy, który ma
być podkoszowym wzmoc-

IV (28 października): Polpharma - Unia,

Kotwica - Gipsar, Prokom
Trefl - Polonia, Sokołów
Znicz - Polpak, Turów AZS, Energa Czarni - Ka
ger, Śląsk - Anwil.

Fot. Kamil Nagórek

V (4 listopada):
Anwil - Polpharma, Kager Śląsk, AZS - Energa Czar
ni, Polpak - Turów, Polonia
- Sokołów Znicz, Gipsar
- Prokom Trefl, Unia - Ko
twica.
VI (11 listopada):
Polpharma - Kotwica, Pro
kom Trefl - Unia, Sokołów
Znicz - Gipsar, Turów - Po
lonia, Energa Czarni - Pol
pak, Śląsk - AZS, Anwil
- Kager.
VII (18 listopada):
Kager - Polpharma, AZS
- Anwil, Polpak - Śląsk,
Polonia - Energa Czar-

ni, Gipsar -Turów, Unia
- Sokołów Znicz, Kotwica
- Prokom Trefl.
VIII (25 listopa
da): Polpharma - Prokom
Trefl, Sokołów Znicz - Ko
twica, Turów - Unia, Ener
ga Czarni - Gipsar, Śląsk
- Polonia, Anwil - Polpak,
Kager - AZS.
IX (2 grudnia):
AZS - Polpharma, Polpak
- Kager, Polonia - An
wil, Gipsar - Śląsk, Unia
- Energa Czarni, Kotwica
- Turów, Prokom Trefl - So
kołów Znicz.
X (9 grudnia): Pol
pharma - Sokołów Znicz,
Turów - Prokom Trefl,
Energa Czarni - Kotwica,
Śląsk - Unia, Anwil - Gipsar, Kager - Polonia, AZS

Dariusz „Tiger” Michal
czewski, mistrz świata za
wodowców federacji WBO,
WBA, IBF w kategorii
półciężkiej oraz WBO w
kategorii juniorciężkiej. W
finałowej walce w wadze 69
kg młodzieżowy mistrz Pol
ski Maciej Adamiak z Gry
fa Słupsk wygrał na punkty
2:1 z mistrzem Szkocji McLewayem.

wyjątkowym rzutem z dys
tansu. Rok temu w bar
wach Astorii rzucił przeci
wko Czarnym trzy razy za
trzy. Wychowanek Turowa
Zgorzelec. Do Słupska
został wprowadzony po to,
aby być zmiennikiem kapi
tana drużyny, Przemysława
Frasunkiewicza.
Wojciech ZEIDLER
w.zeidler@gazeta.pl

Terminarz Czarnych
Gdy ukaże się ten
numer „Mojego Miasta”
koszykarze Energi Czar
nych będą mieli za sobą
już dwa spotkanie - inau
guracyjne z Polpharmą
(wygrana 74:70) oraz ze
Śląskiem Wrocław.
Oto kolejne terminy i ze
stawy par:
III (21 paździer
nika): Bergson Śląsk Wroc
ław - Polpharma Starogard,
Anwil Włocławek - Energa Czarni Słupsk , Ka
ger Gdynia - BOT Turów
Zgorzelec, AZS Koszalin
- Sokołów Znicz Jarosław,
Polpak Świecie - Prokom
Trefl Sopot, Polonia SPEC
Warszawa - Kotwica Koło
brzeg, Gipsar Stal Ostrów
- Unia Tarnów.

przednim sezonie Tucker
grał w lidze francuskiej, dla
Stade Clermontois Basket
Auvergne, gdzie notował
średnio po 11, 6 pkt oraz
3,5 zbiórki. Jest to zawod
nik dobrze zbudowany,
który może pochwalić się
dobrą pracą nóg w obronie
i całkiem niezłym panow
aniem nad piłką.
Tomasz Zabłocki
(291at, 202 cm) - niski
skrzydłowy
obdarzony

Kluby pięściarskie
ze Szwecji, Szkocji, Mołda
wii, Litwy, Białorusi, Gre
cji, Rosji, Niemiec i Polski
uczestniczyły w między
narodowym turnieju pięś
ciarskim - European Box
Open - „Srebrne Rękawice
- 2006”, który odbył się w
hali Gryfia w Słupsku. Uro
czystą inaugurację zmagań
zaszczycił swoja obecnością

- Polpak.
XI (16 grudnia):
Polpak - Polpharma, Po
lonia - AZS, Gipsar - Ka
ger, Unia - Anwil, Kotwi
ca - Śląsk, Prokom Trefl
- Energa Czarni, Sokołów
Znicz -Turów.
XII (22 grud
nia): Polpharma - Turów,
Energa Czarni - Sokołów
Znicz, Śląsk - Prokom
Trefl, Anwil - Kotwica,
Kager - Unia, AZS - Gip
sar, Polpak - Polonia.
XIII (środa 27
grudnia): Polonia - Pol
pharma, Gipsar - Polpak,
Unia - AZS, Kotwica Kager, Prokom Trefl - An
wil, Sokołów Znicz - Śląsk,
Turów - Energa Czarni.

Gala sportów walki
Ponad stu zawodników uczestniczyło w X
mistrzostwach Polski seniorów w jujitsu kata parami i turnieju
karate, które odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 5 przy ulicy Hubalczyków w Słupsku. Zawody karate
rozegrane zostały w kilku kategoriach, m.in. dzieci, kadetów,
juniorów i seniorów.
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