
Stoimy tyłem
do Słupi

Słupia jest jednym z naj-
większych skarbów naszego 
miasta. To jednak bogactwo  
niewykorzystane. Poza kil-
koma imprezami, nad rzeką 
nie dzieje się nic. Słupia 
płynie, bo płynie. 

Od lat w środowisku związanym z turystyką 
i rekreacją mówi się o niewykorzystanym 
potencjale Słupi. Teraz ta dyskusja przybrała 
ofi cjalną formę. Nasza rzeka i jej walory 
oraz to, jak są wykorzystywane i promo-
wane, były tematem ostatniej Kawiarenki 
Obywatelskiej. Organizatorzy zaprosili na 
spotkanie ekologów, wędkarzy, specjalistów 
od promocji, turystyki oraz władze miasta. - 
Pytanie brzmiało, czy Słupsk jest odwrócony 
od rzeki – mówi Tomasz Keller z Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich. - Z dyskusji można 
wnioskować, że, niestety, jest odwrócony. 
Stąd właśnie to spotkanie. Podobne dyskusje 
odbywają się w innych miastach, które leżą 
nad rzekami. Uczestnicy spotkania doszli do 
wniosku, że nad Słupią niewiele się dzieje. 
Poza pływającymi w niej  śmieciami. Nie ma 
atrakcji, które przyciągnęłyby słupszczan 
i turystów. - Poza naszymi imprezami na 
rozpoczęcie sezonu wędkarskiego niewiele 
się nad  rzeką dzieje - mówi Teodor Rudnik, 
prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego. - Nie ma tu kawiarni, dep-
taków, imprez. Miejsca, w którym można 
wypocząć. Rzeka jest, bo jest. 
Słupia ożywa co roku za sprawą łososi i troci. 
Jest nazywana królową tych szlachetnych 
ryb. Wędkarze przebywają nad jej brzegami 
zaledwie kilka tygodni, dopóki ryby po tarle 
nie spłyną do morza. Szansą na jej wyko-
rzystanie jest papieski szlak kajakowy, który 
kończy się w Słupsku. - Słupia kajakowo jest 
dobrze przygotowana do Słupska, dalej jest 
słabo – mówi Przemysław Nycz, organiza-
tor spływów kajakowych. - Brakuje dobrej 
infrastruktury w Słupsku.  

Fo
t.

 A
PR

-S
A

S
TYGODNIK BEZPŁATNY • NAKŁAD 20 000 EGZ. • 8 KWIETNIA 2010 R. • NR 14 (21)/2010 • ISSN 2081-1292

19
str.

str.

6-7

SŁUPSKI
KURIER

str.

3

str.

20

Najsłynniejszy słupski kabaret - DKD - świętuje 20 urodziny

Finał konkursu „Wesele
Marzeń” już w weekend

To już fi nisz konkursu „Wesele 
Waszych Marzeń”. W 

sobotę i niedzielę, 
w godzinach 14-
16 w Centrum 
Handlowym Jantar, 
odbędą się ostatnie 
zmagania par. Cztery 

fi nałowe pary wal-
czyć będą o wyma-

rzone wesele, warte 30 
tysięcy złotych. Ostatnie 

dwa tygodnie uczestnicy zabawy 
poświęcili na intensywne treningi. 
W sobotę zaprezentują się w kon-
kurencjach tanecznych, w niedzielę 
natomiast muzycznych. Gościem spe-
cjalnym weekendu będzie Alexander 
Martinez, fi nalista programu „Mam 
talent” oraz uczestnicy programu „You 
can dance”.
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Chluba Słupska rzeka Słupia zamiast być atrakcją, stała się wątpliwą wizytówką miasta.

Taki przewóz
W Słupsku są 404 taksówki, ofi cjal-
nie. Co najmniej kolejnych dziesięć to 
nielegalnie kursujące samochody bez 
oznaczeń, które wykorzystują niszę w 
rynku i niezbyt zasobne portfele słupsz-
czan. Są po prostu dwa razy tańsze od 
tych legalnych. Ich właściciele oszu-
kują fi skusa, samorząd i  kierowców 
taksówek. Taksówkarze wydali im - jak 
na razie małą - wojnę. Bez większych 
szans na powodzenie.
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Legenda Czarnych
Międzyzakładowy Klub Sportowy 
Czarni Słupsk był dumą i chlubą mia-
sta. Zawodnicy występujący w trójko-
lorowych barwach byli prawdziwymi 
pupilami kibiców. Wielu znanych spor-
towców właśnie w naszym mieście roz-
poczynało światowe kariery. Piłkarze, 
bokserzy, koszykarze. Potęga Czarnych 
jednak zgasła. Klub, który w poprzed-
nim ustroju był w pełni zawodowy, 
musiał zakończyć działalność. Zmiana 
systemu uniemożliwiła pracę działa-
czom. Dzisiaj z dawnej potęgi zostało 
niewiele. 
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Bronisław Nowak 
historyk Akademii Pomorskiej

- Należy traktować Kaszubów jako spadkobierców ludności słowiańskiej, 
zamieszkałej niegdyś na Pomorzu. Państwo Pomorskie miało ściśle okre-
ślone granice, a stolicą średniowiecznych Kaszub był Słupsk. Już w XV i 
XVI wieku pojawiła się tu ludność napływowa – potom-
ków tych ludzi trudno identyfi kować jako Kaszubów. 
Dzisiejszy język kaszubski nie jest językiem, 
jakim posługiwali się dawni Słowianie, jest 
jedynie próbą odtworzenia w niewielkiej czę-
ści języka pomorskiego. Bardzo często osoby 
identyfi kujące się z Kaszubami to ludzie, któ-
rzy przyjechali tu przed laty, mocno związali 
się z tą ziemią, poznali język... Moim zdaniem 

- określenie Kaszuba powinno być zwycza-
jowo przyjęte dla mieszkańców regionu, 
nie powinno być jednak utożsamiane z 
narodowością.

Jerzy Dąbrowa – Januszewski
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie w Słupsku

- Przede wszystkim Kaszubi są Polakami. W związku z tym, gdyby kto-
kolwiek zapytał mnie o przynależność narodową i etniczną  w pierwszej 
kolejności zawsze odpowiedziałbym, że jestem Polakiem. Oczywiście,  

część Niemców chciałaby utożsamiać Kaszu-
bów z Niemcami, ale nie ma to najmniejszej 

racji bytu. Dopóki mieszkamy w Polsce – 
zawsze będziemy Polakami. Podobnie jest 
zresztą ze Ślązakami. Mimo że niektórzy 
z nich identyfi kują się z Niemcami, że 

mówią nieco inaczej niż większość 
Polaków – są Polakami. Nie rozu-
miem dlaczego Kaszubi biorący 
udział w spisie powszechnym 
mają wybierać. Przecież jesteśmy 
zarówno Polakami, jak i Kaszu-
bami. Są więc dwie odpowiedzi 
na to pytanie. Myślę, że zostało 
ono nienajlepiej sformułowane, 
stąd dylemat. 
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Nasz dziennikarz 
Mariusz Nowicki

czeka na sygnały i opinie
Czytelników.
tel. 59 727 34 04

Dyżur reportera
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Jesteś Polakiem czy 
Kaszubą? – to pytanie 
zadano mieszkańcom 
Pucka. Jak część słupsz-
czan, którzy czują się 
Kaszubami, odpowie-
działaby na to pytanie?

Spore kontrowersje 
wzbudza prowadzony w 
Pucku spis powszechny. 
Emocje wywołuje zwłasz-
cza pytanie o przynależność 
narodową lub etniczną. 
Problem w tym, że można 

wybrać tylko jedną opcję. 
Można więc napisać, że 
jest się Polakiem lub 
Kaszubą. Według przed-
stawicieli  Głównego 
Urzędu Statystycznego, 
przez kilka lat w Sejmie 

toczyły się batalie na ten 
temat. Rozważano kilka 
alternatywnych pytań. W 
końcu wybrano rozwiąza-
nie, które wprowadzono 
w życie. Zdecydowano, że 
pytanie będzie brzmiało - 

czy czujesz się Polakiem 
czy Kaszubą? Co na ten 
temat sądzą słupszcza-
nie?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi

Polak czy Kaszuba?
Słupia nasz skarb

- Słupia od zarania dziejów była jedną z naj-
większych atrakcji miasta. Chyba większość 
słupszczan pamięta takie powiedzonko: 
Mamy ratusz, mamy Słupię, a Koszalin 
mamy w... Słupszczanie lubią się nią chwa-
lić. Pamiętam także czasy, gdy Słupia, a wła-
ściwie jej brzegi, były miejscem odpoczynku 
mieszkańców. W pobliżu Parku Kultury i 
Wypoczynku opalali się plażowicze, a w 
wodzie nie brakowało kapiących się. Słupia 
od zawsze kojarzy mi się z moim miastem. 
Niestety, od lat tylko przez nie płynie i nie-
wiele się dzieje. Jednak w tym rzecznym 
marazmie pojawia się iskierka nadziei. Jest 
nią chociażby ostatnia dyskusja w ramach 
kawiarenki obywatelskiej. Mam szczerą 
nadzieję, że uda się rzekę ożywić. Woda w 
niej jest coraz czystsza. Gminy położone 
wzdłuż jej brzegów inwestują w kanalizację 
i oczyszczalnie ścieków. Mniej brudów trafi  
do wody. Może niebawem znów będziemy 
kąpać się w rzece. Mam nadzieję także, że 
uda się uruchomić park łososia.K
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Kreską Arkadiusza Szadkowskiego

- W sobotę, 17 kwietnia, po 
raz piąty odbędą się Targi 
Nieruchomości. 
Słupszczanie powoli przy-
zwyczajają się do tego, że w 
mieście odbywają się takie 
spotkania branży budow-
lanej i nieruchomości. W 
jednym miejscu, jednego 
dnia, można otrzymać 
kompleksową informację i 
pomoc w zakresie budowy 
i remontu domu, kupna 
mieszkania, jego urządze-
nia, rynku nieruchomo-
ści w powiecie i okolicy. 

- Fachowcy z szeroko rozu-
mianej branży budowlanej 
prezentują tu swoją ofertę, 
można ją skonfrontować 
u konkurencji, ale – co 
ważne – porozmawiać na 
nurtujące nas problemy 

związane na przykład z 
dylematem: kupić mieszka-
nie czy dom – mówi Robert 
Krynicki, współorganizator 
targów, właściciel Biura 
Nieruchomości Krynicki. 

- W targach wezmą udział 
deweloperzy, pośrednicy 
nieruchomości, przedsta-
wiciele gmin, które mają na 
sprzedaż działki budowlane 
oraz bankowcy. 
Ponieważ targi odbywają się 
w banku Pekao S.A., można 
będzie również dowiedzieć 
się, jak zaciągnąć kredyt 
pod inwestycję budowlaną, 
czy na kupno mieszkania. 
Poprzednie edycje pokazały, 
że takie skupienie w jed-
nym miejscu specjalistów z 
tej branży jest potrzebne. 
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3Czy Słupsk i słupszczanie potrafi ą wykorzystać skarb, jakim jest rzeka Słupia?

Tomasz Częścik
dziennikarz „Kuriera Słupskiego”
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Misiek ma oko na pracę

Maskotka szczęścia, czy brygadzista nadzorujący pracę 
pracowników Dróg i Mostów?
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Targi nieruchomości

Wiosna na budowie

10 kwietnia mija 10 lat funkcjonowania w Słupsku Klubu 
Słupia Stowarzyszenia Kiwanis. Z tej okazji stowarzy-
szenie, działające na rzecz dzieci, organizuje „Spacer po 
Słupsku z Kiwanisem”. Spacerowicze wyruszą o godzi-
nie 11 spod ratusza. - Przejdziemy chodnikami przy ulicy 
Anny Łajming, Sienkiewicza i Starzyńskiego, by zakończyć 
spacer w Galerii Podkowa, gdzie odbędzie się część arty-
styczna – wyjaśnia Elżbieta Krężel, prezydent Klubu Słupia. 

- Będziemy namawiać do oddania nam jednego procentu. 

Spacer po Słupsku w dekadę Kiwanisa
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Pamięci Ofi ar Zbrodni KatyńskiejMIASTO Mija 70 lat od zbrodni katyńskiej.  Uroczystości 
pamiątkowe odbędą się 13 kwietnia przy pomniku 
Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Komunalnym o 
godz. 11. 
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Rewitalizacja terenów 
nad rzeką, budowa 
nowych przystani kaja-
kowych oraz park łoso-
sia to tylko niektóre 
pomysły na ożywienie 
Słupi. Sprawdziliśmy, 
czy mają szansę na 
realizację. 

Słupia łososiami i tro-
ciami stoi. Ryby są na razie 
najlepszym towarem pro-
mującym rzekę. O rybach 
mówią nie tylko wędkarze, 
ale także ekolodzy z Parku 
Krajobrazowego Dolina 
Słupi. Kilka dni temu uru-
chomili salę dydaktyczną, 
dzięki której można zoba-
czyć, jak rozmnażają się 
trocie i łososie i dlaczego 
te ryby są tak ważne dla 
rzeki. Jeszcze dalej chcą 
pójść wędkarze. Chcą 
uruchomić park łososia. 

- Mamy dobrze zagospo-
darowaną rzekę, są prze-
pławki, imprezy dla węd-
karzy w sezonie – mówi 
Teodor Rudnik, prezes 
Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Słupsku. - Teraz chcieliby-
śmy pokazać wszystkim to, 
co w rzece najcenniejsze, 
czyli trocie i łososie. 

Park miałby powstać 
na Wyspie Młyńskiej, 
koło przepławki. Jego naj-
większą atrakcją byłaby 
pokazowa wylęgarnia 
ryb. W sprawie parku 
toczą się rozmowy z wła-
dzami miasta. Wędkarze 
zapowiadają, że będą 
nadal promować Słupię 
jako superłowisko. - 
Chcielibyśmy wydłużyć 
sezon wędkarski, ale to 

związane jest ze zmianą 
przepisów. W tej sprawie 
rozmawiamy z minister-
stwem. Chcemy między 
innymi jednego okresu 
ochronnego dla wędka-
rzy i rybaków. Tak jest 
w większości krajów – 
dodaje Rudnik. 

O ożywieniu Słupi 
myślą także inne środowi-
ska. Dyrektorka  Zarządu 
Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Słupi i Łupawy  
Anna Szemraj podczas 
kawiarenki obywatelskiej 
przedstawiła projekt rewi-
talizacji Skweru księdza 
Jerzego Popiełuszki. - To 
prawdę mówiąc projekt 
mojej córki – przyznaje 
Anna Szemraj. - Polegał 
on na ożywieniu tej czę-
ści miasta. Miałyby tam 
między innymi powstać 
tarasy widokowe nie inge-
rujące w rzekę, miejsca 
odpoczynku, kawiarnia 
oraz mostek łączący trakt 
ze spichlerzem. 

Projekt jednak na 
razie nie ma szans na reali-
zację. Podobnie jak kon-
cepcja ożywienia skweru 
nad Słupią w pobliżu 
biblioteki. Zgodnie z 
założeniem ratusza, miał 
tam powstać amfiteatr 
na 200 miejsc. - Kilka 
razy pomysł był przed-
stawiany radnym, ale go 
nie poparli, zasłaniając 
się brakiem pieniędzy – 
mówi Mariusz Smoliński, 
rzecznik prezydenta. - Na 
pewno będziemy do niego 
wracali. Podobnie jak do 
innych pomysłów pro-
mujących rzekę. Chcemy, 
żeby słupszczanie mogli 

wypoczywać w natural-
nych warunkach Słupi. 

Związek Miast i Gmin 
Dorzecza Słupi i Łupawy 
chce także rozpropago-
wać turystykę kajakową 
na Słupi. Przygotowuje 
w tej sprawie kolejny 
projekt.  -  Promocja 
Słupi to dobry pomysł – 
mówi Przemysław Nycz, 
organizator spływów 
kajakowych. – Muszę 
stwierdzić, że z roku 
na rok nasza rzeka jest 
coraz popularniejsza. Na 
pewno poprawa infra-
struktury i promocja 
przyciągną na nasz teren 
więcej kajakarzy. 

Pomysłów wiele, realizacji mniej

Ożywić Słupię Zarząd Transportu 
Miejskiego rozbudowuje 
sieć kamer monitorują-
cych przystanki i pętle 
autobusowe. Obraz z 
przystankowych kamer 
będą mogli śledzić 
słupszczanie. Będzie 
dostępnny na stronie 
internetowej ZTM. 

Zaczęło się od moni-
toringu na pętlach przy 
ulicach Rzymowskiego 
i Kołłątaja. Pod koniec 
ubiegłego roku Zarząd 
Transportu Miejskiego 
właśnie tam zainstalował 
pierwsze kamery. Jak za 
dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki skończyły się 
wówczas problemy z przy-
stankowymi wandalami. 

- Tam, gdzie są kamery, 
przestały być zrywane 
rozkłady jazdy i wybi-
jane szyby – mówi Marcin 
Grzybiński, dyrektor ZTM 
w Słupsku. 

Jak zapewnia ZTM, 
koszty instalacji przystan-
kowego monitoringu są 

minimalne, bo obejmują 
właściwie tylko koszt 
zakupu kamer (ok. 400 zł 
za sztukę). Kamery pod-
łączone są do internetu 
i obsługują je pracow-
nicy ZTM. Wkrótce będą 
mieli znacznie więcej do 
obserwowania, bo jeszcze 
w tym miesiącu kolejne 
przystanki i pętle auto-
busowe objęte zostaną 
monitoringiem.  - Właśnie 
jesteśmy po rozmowach ze 
spółdzielnią Czyn, na któ-
rej budynku zainstalujemy 
kamerę monitorującą przy-
stanek przy Młodzieżowym 
Centrum Kultury – zapo-
wiada Marcin Grzybiński. 

– Do końca kwietnia moni-
toringiem objęta będzie 
także pętla przy ulicy 
Dmowskiego.  Na tym 
jednak nie koniec. Kamery 
będą monitorowały przy-
stanki m.in. przy ulicach 
11 Listopada, Konarskiego 
i Hubalczyków. 

Mariusz Nowicki

Nowe kamery w mieście

Rzuć okiem na przystanek

Nowością ma być natomiast możliwość śledzenia 
obrazu z kamer na stronie internetowej ZTM. Będzie 
to drugi adres www, pod którym słupszczanie będą 
mogli oglądać obraz z miejskiego monitoringu. Do tej 
pory tylko na ofi cjalnej stronie internetowej ratusza 
dostępny jest podgląd z trzech kamer.

Na żywo w internecie

Poza inauguracją sezonu wędkarskiego nad Słupią nie dzieje się nic.
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- Wędkarsko myślę, że jest dobrze wyko-
rzystana. Co roku w styczniu brzegi 
rzeki roją się od wędkarzy. Na pewno 
przydałoby się więcej imprez. Nowych 
przystani kajakowych  i wypożyczalni 
kajaków. Warto także pomyśleć o loka-
lach nad rzeką. Myślę, że cały czas 
Słupsk za mało żyje Słupią.

- 
Przede wszystkim nad Słupią jest strasz-
nie brudno. Rzeka nie była sprzątana 
od lat. Wystarczy wyjść za bibliotekę 
i widać co się dzieje na brzegu. Warto 
także naprawić wszystkie chodniki i 
schody. Później trzeba myśleć o tym, jak 
tu przyciągnąć ludzi.

Czy dobrze wykorzystujemy potencjał Słupi? 

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Ryszard Sikorski
słupszczanin

Zofi a Boguszewska
słupszczanka
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Chcesz założyć własną 
fi rmę przy pomocy pośred-
niaka – przyjdź koniecz-
nie w środę 14 kwietnia 
do słupskiej Gryfii  , gdzie 
odbędzie się Pomorski 
Dzień Przedsiębiorczości. 
W hali „Gryfia” będzie 
można porozmawiać z 
przedstawicielami wszyst-
kich instytucji, które 
trzeba odwiedzić zakła-
dając własną fi rmę.

- Będą przedstawiciele 
urzędów, Sanepidu, ZUS-u 

- mówi Marcin Horbowy, 
rzecznik Powiatowego Urzędu 
Pracy. - Pojawią się też osoby, 
które pomagają pisać wnioski 
o pozyskanie środków unij-
nych. Naszymi gośćmi będą 
również przedstawiciele ban-
ków udzielających niskoopro-
centowanych kredytów.

Najważniejsze będzie 
jednak to, że do Gryfii   zapro-
szono osoby, które dzięki 
wsparciu z PUP rozpoczęły 
własną działalność i nadal 
ją prowadzą. Podzielą się 
doświadczeniami związanymi 
z założeniem i prowadze-
niem fi rmy. Spotkanie będzie 
również szansą na zbadanie 
predyspozycji zawodowych 
przez doradców zawodowych, 
którzy będą na miejscu. Dla 
młodzieży szkolnej wyświe-
tlone zostaną fi lmy z cyklu 

„Mój pierwszy biznes”.

- Dzień przedsiębiorczo-
ści ma promować samoza-
trudnienie - dodaje Marcin 
Horbowy. - Jest to najbardziej 
efektywna forma wspierania 
osób poszukujących pracy. W 
tym roku pieniądze w ramach 
dotacji na założenie własnej 
firmy będzie mogło dostać 
z naszego urzędu około 350 
osób. Do tej pory przydzieli-
liśmy je około 60 osobom. Na 
rozpatrzenie czeka około stu 
wniosków.

Bezrobotni, którzy chcą 
założyć własną fi rmę, mogą 
liczyć na 19,5 tys. zł dofi nan-
sowania z urzędu pracy.

Dzień przedsiębiorczości 
rozpocznie się o godzinie 10 i 
potrwa do godz. 14.

Tego samego dnia w 
„Klubie Olimpijczyka” w 
Gryfii   odbędzie się spotka-
nie informacyjne EURES, dla 
pracodawców zaintereso-
wanych zatrudnianiem pra-
cowników z zagranicy, lub 
prowadzeniem działalności 
za granicą. Na to spotkanie 
będzie można wejść jedynie 
z zaproszeniami. Od godz. 11 
w ratuszu (sala 211) będzie 
natomiast trwało seminarium 
naukowe, odbywające się 
pod hasłem „Słupski rynek 
pracy, bariery, wyzwania, per-
spektywy”.

Piotr Furtak

Słupski dzień przedsiębiorczości
O pracy, biznesie i 
szansach na przyszłość

Słupsk ma duże szanse 
na dofinansowanie z 
Totalizatora Sportowego 
budowy hali na stadio-
nie 650-lecia – stwier-
dził podczas wizyty w 
naszym mieście Ryszard 
Stachurski, wicemini-
ster sportu. 

Wiceminister przyje-
chał do miasta na zapro-
szenie posła Zbigniewa 
Konwińskiego. Obejrzał 
stadion, a później zwołał 
konferencje prasową w biu-
rze Platformy Obywatelskiej. 

- To piękny obiekt i budowa 
hali sportowej byłaby pięk-
nym jego dopełnieniem 

– mówi Ryszard Stachurski. - 
Szanse słupskiego projektu 
na dofi nansowanie są duże. 
W skali jeden do dziesięciu 
oceniam je na osiem. Jednak 
trzeba pamiętać, że wpływy 
do totalizatora są coraz mniej-
sze i pieniędzy na dotacje 
mamy mniej. Zrobię jednak 
wszystko co w mojej mocy, 
żeby Słupsk otrzymał dotację. 

Sprawa nie będzie łatwa. 
W Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej złożono 
znacznie więcej wniosków 
niż przewiduje pula. Kwota 

wszystkich jest dziesięć razy 
większa niż jest pieniędzy w 
kasie. 

Wystąpieniu wicemi-
nistra podczas konferencji 
prasowej przyglądał się 
Ryszard Kwiatkowski, wice-
prezydent Słupska, który 
odpowiada za budowę hali. 

- Sama wizyta wiceministra 
i obejrzenie stadionu daje 
nam wielkie nadzieje – mówi 
Kwiatkowski. - Mam nadzieję, 
że nie rzuca słów na wiatr i 
nasze miasto jest naprawdę 
bliskie otrzymania tej dotacji. 

Decyzja w sprawie współ-
fi nansowania budowy hali ma 
zapaść w ciągu dwóch tygodni. 

Plany budowy hali spor-
towej wraz z internatem uzy-
skały już poparcie Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, 
który chce usytuować w 
Słupsku Centralny Ośrodek 
Szkoleniowy w konkuren-
cjach rzutowych. Inwestycja 
ma kosztować 15 milionów 
złotych. Radni zdecydowali się 
dołożyć do niej siedem milio-
nów złotych. Pozostała kwota 
ma pochodzić z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

toc

Wiceminister obiecuje – rzeczywistość zweryfi kuje

Marzenia hali na stadionie

Odkąd na słupskim 
Starym Cmentarzu trzy 
lata temu powstało 
kolumbarium, w któ-
rym składane są urny 
z prochami bliskich, 
zainteresowanie takim 
sposobem pochówku 
rośnie z roku na rok. 
Chętnych jest tak 
wielu, że wybudowano 
drugie kolumbarium. 

W pierwszym słupskim 
kolumbarium 54 wolne 
miejsca zapełniły się tak 
szybko, że już rok później 
zapadła decyzja o budo-
wie drugiego, na Starym 
Cmentarzu. Tym razem już 
większego - na ponad sto 
miejsc. Ponad dwadzieścia 
z nich jest już zajętych. Nic 
dziwnego, bo kremacje cie-
szą się coraz większą popu-
larnością  

-  Wyraźnie widać 
większe zainteresowanie 
tego rodzaju pogrzebami. 
Klienci częściej oglądają 
urny, wypytują o szczegóły 
takich ofert - mówi Jadwiga 
Kramek z zakładu pogrzebo-
wego „Hermes” w Słupsku. - 
Każdego roku organizujemy 
co najmniej kilkanaście 

takich pogrzebów. 
Między innymi dlatego 

drugie słupskie kolumba-
rium zostało wybudowane 
tak, aby w razie potrzeby 
można było je rozbudować. 
Taka potrzeba może stać 
się całkiem realna, gdy na 
Nowym Cmentarzu powsta-
nie Dom Pogrzebowy wraz 
ze spalarnią zwłok. Na razie 
jednak władze miasta cze-
kają na decyzję środowi-
skową w sprawie budowy 
tego obiektu oraz jego pro-
jekt.   

Póki co ciała do krema-
cji ze Słupska wożone są 
do Gdańska, gdzie od 2002 
roku znajduje się jedyne na 
Pomorzu krematorium. 

W nowym kolumba-
rium wykorzystywana jest 
jedynie ściana frontowa. 
Do zabudowania przygoto-
wane są także dwie boczne. 
Na  ich dokończenie trzeba 
jednak poczekać co naj-
mniej do przyszłego roku. 

- W tym roku z powodu 
ogólnych oszczędności 
nie przeznaczono na ten 
cel pieniędzy w budżecie 
miasta – mówi Zbigniew 
Ingielewicz, dyrektor 
Zarządu Terenów Zieleni 

Miejskiej i Cmentarzy 
Komunalnych w Słupsku.

Coraz więcej osób decyduje się na kremację ciał bliskich

I w proch się obrócisz...

Wykupienie miejsca w kolumbarium na słupskim cmen-
tarzu kosztuje 4280 zł. W porównaniu z tradycyjnym 
miejscem grzebalnym (ceny od 459 zł za grób ziemny do 
2500 za grób murowany z dwiema komorami) cena za 
miejsce na urnę może wydawać się wysoka. Warto jednak 
pamiętać,  że to jednorazowy wydatek. W cenie zawarta 
jest umieszczenie granitowej tablicy z nazwiskiem zmar-
łego oraz regularnie czyszczenie. Natomiast w przypadku 
grobu tradycyjnego trzeba doliczyć jeszcze kilka tysięcy 
złotych na późniejszy nagrobek. Wybierając miejsce w 
kolumbarium nie trzeba też się martwić o późniejsze 
opłaty za przedłużenie grobu. Spopielenie zwłok w gdań-
skim krematorium kosztuje 750 zł, trumna do kremacji od 
400 do 800 zł. Około 250 zł trzeba zapłacić za urnę.

Ile to kosztuje

Drugie kolumbarium na słupskim Starym Cmentarzu.

Mariusz Nowicki
m.nowicki@agmedia.com.pl
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Poczuj się 
jak na rajskiej wyspie…
Poczuj się 
jak na rajskiej wyspie…

    NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH USŁUG
    NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH USŁUG

PROFESJONALNE KOSMETYKI
I  MIŁA ATMOSFERA

PROFESJONALNE KOSMETYKI
I  MIŁA ATMOSFERA

PROMOCJE I ZNIŻKI DLA STAŁYCH  KLIENTÓWPROMOCJE I ZNIŻKI DLA STAŁYCH  KLIENTÓW

Całe święta przetańczy-
liśmy – mówią fi naliści 
konkursu „Wesele 
Waszych Marzeń”. W 
weekend dowiemy się, 
kto zostanie zwycięzcą 
konkursu, w którym 
główną nagrodą jest 
przyjęcie weselne w 
Hotelu Lubicz, warte 
30 tysięcy złotych. 

Cztery f inałowe 
pary, które w sobotę i 
niedzielę w Centrum 
Handlowym Jantar 
spotkają się na ostat-
niej imprezie - zmaga-
niach par, przez ostatnie 
tygodnie żyły głównie 
konkursem i przygoto-
waniami do występów. 

- Trochę się denerwu-
jemy, bo chcemy dobrze 
wypaść – mówi Barbara 

Zając, która z Danielem 
C i c h o w i c z e m  s t a r -
tuje jako para numer 
2. - Trenujemy quick 
stepa w domu, na 
podwórku, a nawet na 
sali gimnastycznej w 
szkole. Podglądamy też 
występy gwiazd w pro-
gramach rozrywkowych. 
Choreografię wymyśla 
głównie Daniel. 

- Treningi dostarczają 
nam wiele radości, ale 
to także ciężka praca – 
dodaje Monika Kończał, 
narzeczona  Tomka 
Jereczka (para numer 7).   

- Staramy się wypaść jak 
najlepiej. - Tańczymy 
tango, to piękny taniec, 
ale trudny – zdradza 
Monika Malinowska, 
razem z Krystianem 
J u s z c z y k i e m  t w o -

rząca parę numer 6. - 
Wylosowaliśmy walca 
wiedeńskiego, spróbu-
jemy z Michałem oddać 
jego klimat – wyjaśnia 
Edyta Ratajczyk, która 
z Michałem Ożgą sta-
nowi parę numer 3. - 
Przygotowujemy się 
także do konkurencji 
muzycznych, karaoke 
i naszej wspólnej pio-
senki.

Wszystkie cztery 
pary zgodnie przyznają, 
że od kilku dni czują już 
napięcie przed finałem. 
Nie chodzi tu jednak o 
rywalizację, ale o to, by 
dobrze wypaść, także 
przed rodziną i znajo-
mymi, którzy przycho-
dzą do Jantara kibico-
wać w ich zmaganiach. 

- Ten konkurs był dla nas 

dużym wyzwaniem, ale 
przede wszystkim dobrą 
zabawą – mówi Monika 
Malinowska. - Dziś już 
wiemy, że potrafimy 
sobie z Krystianem 
poradzić w najbardziej 
zaskakujących sytu-
acjach. No i złapaliśmy 
dystans do siebie. - Dla 
nas te kilka tygodni to 
były jakby przygotowa-
nia do ślubu – zdradza 
Basia Zając. - Wygrać 
może tylko jedna para, 
a nasi konkurenci to 
naprawdę fajni ludzie. 
Myślę, że najbardziej 
żal byłoby przegranej 
naszemu starszemu 
synowi, który dopin-
guje nas z całej siły. 
Młodszy, Pawełek ma 
dziesięć miesięcy i nie 
bardzo wie, skąd u nas 
w domu taka rewolucja. 

O tym, że Edyta i 
Michał biorą udział w 
konkursie para powie-

działa przyjaciołom 
dopiero po pierwszej 
imprezie w Jantarze. - 
Pracuję na poczcie, kole-
dzy zobaczyli nas w tele-
wizji i gazecie – mówi 
Edyta. - Michał, który 
jest instruktorem jazdy 
powiedział, że bawimy 
się w tej zabawie nie-
którym kolegom i kur-
santom. Trzymają za 
nas kciuki. - Nas dopin-
gują rodzina i przyja-
ciele – zdradza Monika 
Kończa ł .  -  Mama 
pomaga nam szyć stroje, 
znajomi podpowiadają, 
jak wystąpić na scenie. 
Nasza mała córeczka 
Larissa podczas prób 
spędza czas u babć.

Jakimi ludźmi na 
co dzień są uczestnicy 
zabawy? - Zwykłymi – 
mówią zgodnie. - Ten 
konkurs był szansą na 
spełnienie marzenia o 
ślubie. Może się uda. 

Konkurs „Wesele Waszych Marzeń” - w  niedzielę poznamy zwycięzcę

Tanecznym krokiem  
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Wesele Waszych Marzeń

Monika Kończał i Tomek Jereczek (para 7) zatańczą w sobotę walca. Basia Zając i Daniel Cichowicz (para 2) spróbują swoich sił w quick stepie. 
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  do finału

Michał i Edyta zdra-
dzają, że w ich domu 
panuje demokracja: 

- Wspólnie gotujemy, 
sprzątamy,  naszym 
marzeniem jest szczę-
śliwe życie – odpowia-
dają.

Gotować wspólnie 
lubią także Monika 
Kończa ł  i  Tomek 
Jereczek: - Tomek mówi, 
że gdyby nie musiał 
pracować, to chętnie 
zająłby się gotowaniem 

– zdradza Monika. - 
Naszym marzeniem 
było mieć córeczkę i 
ono się już spełniło. 
Teraz ważne jest tylko 
zdrowie. 

- My marzymy o 
własnym, małym miesz-
kanku – mówi z kolei 
Monika Malinowska. 

-  Mieszkamy, pracu-
jemy i uczymy się w 
Gdańsku. Największą 
pamiątką po konkursie 
będą zdjęcia, filmy z 
zabawy i wspomnienia. 
Może także znajomości, 
bo wszyscy bardzo się 
polubiliśmy. 

- Historia naszej miło-
ści jest bardzo roman-
tyczna, zamieszkaliśmy 
ze sobą już w pierwszym 
dniu znajomości i miesz-
kamy do dziś – zdradza 
Basia, która na co dzień 
pracuje w sklepie mię-
snym. - Do szczęścia 
brakuje nam tylko ślubu. 
Jak go nie wygramy, 
zrobimy go sami. Bo o 
marzenia trzeba walczyć.

Osiem par rywalizowało w zmaganiach par 10 i 11 oraz 
20 i 21 marca. Narzeczeni prezentowali się przed juro-
rami i publicznością na  scenie w konkurencjach spraw-
nościowych i muzycznych. O tym, która para weszła 
do fi nałowej rozgrywki decydowało pięcioosobowe 
jury oraz głosy SMS-we. Ostatecznie do dalszej zabawy 
przeszły cztery pary – Barbara Zając i Daniel Cichowicz 
(para numer 2), Edyta Ratajczyk i Michał Ożga (para 
numer 3), Monika Malinowska i Krystian Juszczyk (para 
numer 6) oraz Monika Kończał i Tomasz Jereczek (para 
numer 7). Finał odbywa się 10 i 11 kwietnia w Jantarze. 
W godzinach 14-16 pary zaprezentują swoje pierwsze 
tańce weselne, zatańczą tańce standardowe, do których 
przygotowywali się  pod okiem profesjonalnych tan-
cerzy. - 10 kwietnia w zmaganiach tanecznych będzie 
można zobaczyć pary w układach dowolnych, 11 to 
zmagania wokalne, podczas których zaśpiewają swoje 
piosenki, ale również będą musiały zaśpiewać na karaoke 
wylosowany utwór. Gośćmi fi nałowego weekendu będą 
tancerze z programu YouCanDance, rewia taneczna oraz 
fi nalista programu ,,Mam Talent” Alexander Martinez, 
który zaśpiewa dla par i dla tych, którzy przyjdą te pary 
dopingować  – mówi Arkadiusz Mięczewski, organizator 
konkursu, właściciel Studia 2000.
Na fi nalistów można głosować za pomocą SMS-a pod 
numerem 71480 (wpisujmy TYP.PARA.X, gdzie X to numr 
pary). Drugi etap głosowania kończymy w piątek,  kwiet-
nia, o godzinie 12.00. W etapie tym głosować można na 
jedną z czterech fi nałowych par. Parze, która otrzyma 
najwięcej głosów SMS w drugim etapie głosowania 
przyznane zostanie 1,5 głosu, które będzie doliczone do 
głosów przyznanych przez jurorów. Nagrodę przewidzie-
liśmy także dla  osób kibicujących parom, jedna z nich 
otrzyma telefon komórkowy na kartę wart 600 zł. Nasza 
redakcja ufundowała także nagrody - wszyscy fi nalisci 
otrzymaj w prezencie sesję ślubną w studiu Lab-Net. 

Konkurs, jakiego nie było

R E K L A M A   7 0 4 G S 5 A

Idealne miejsce na wesele
i imprezy okolicznościowe

Idealne miejsce na wesele
i imprezy okolicznościowe

Do każdego wesela wynajęcie limuzyny gratis!Do każdego wesela wynajęcie limuzyny gratis!

Park Kultury i Wypoczynku
tel.59 843 43 34 lub 660 423 243

www.switchsportclub.pl

Aleksandra Christyniuk
a.christyniuk@agmedia.com.pl

Edyta Ratajczyk i Michał Ożga (para 3) trenują walca wiedeńskiego. Monikę Malinowską i Krystiana Juszczyka (para 6) zobaczymy w gorącym tangu.

Zakończyliśmy już głosowanie internetowe, które 
miało wyłonić ulubioną parę czytelników i internau-
tów „Kuriera Słupskiego”. Zwyciężyła para numer 5 

– Patrycja Bujmiło i Paweł Długosz. Na naszej stronie 
internetowej, na specjalnej podstronie, głosować na 
pary można było do wczoraj.  Para numer pięć zdobyła 
najwięcej głosów internautów -2248  i to ona otrzyma od 
nas nagrodę – garnitur szyty na miarę od fi rmy Admar 
oraz miesięczny karnet do studia smukłej sylwetki Body 
Perfect w Słupsku. Nagrody wręczymy w niedzielę, pod-
czas gali „Wesele Waszych Marzeń”.

Głosowanie internetowe zakończone
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Sto tysięcy sztuk dwu-
letnich łososi i troci 
trafi  tej wiosny do Słupi. 
Wędkarze rozpoczęli  
akcję zarybiania pomor-
skich rzek. 

Pierwszy transport 
smoltów, czyli około 20-cen-
tymetrowych ryb, trafi ł do 
Charnowa. Ryby z mostu 
wpuszczono do Słupi. Do 
królowej polskich rzek 
łososiowych trafi  30 tysięcy 
łososi i 70 tysięcy troci. - 
Ikrę, z której wylęgły się 
te ryby, pozyskaliśmy od 
ryb wpływających właśnie 
do Słupi na tarło – mówi 
Teodor Rudnik, prezes 
Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 

Słupsk. - Trafi ła do wyspe-
cjalizowanej hodowli. Tam 
narybek dorastał dwa lata. 

Smolty wrzucone do 
rzeki popłyną do morza. 
Gdy osiągną dojrzałość 
płciową, wrócą na tarło do 
swojej rzeki.  Słupscy węd-
karze w tym roku zarybią 
także Łupawę, Łebę oraz 
Wieprzę.  - Musimy zarybiać 
rzeki, bo człowiek zniszczył 
wiele naturalnych tarlisk 
królewskich ryb – dodaje 
Rudnik. - W ten sposób 
możemy zrewanżować się 
przyrodzie.  W związku z 
zarybieniami obowiązuje 
czasowy zakaz połowu ryb 
w ujściach rzek do końca 
kwietnia.  toc

Akcja wędkarzy
Ryby poszły do rzeki

Najpierw rozbrzmiewa 
muzyka przypomi-
nająca odgłosy stacji 
kolejowej. Po chwili 
Daniel Odija zaczyna 
czytać fragment 
książki Bohumila 
Hrabala „Pociągi pod 
specjalnym nadzorem”. 
Słucha go w skupieniu 
90 licealistów. Na sali 
teatralnej Ronda cisza. 
Tylko muzyka i słowo.

Spotkanie młodzieży z 
literaturą, które poprowa-
dzili pisarz Daniel Odija 
i muzyk Marcin Dymiter, 
rozpoczęło projekt pod 
hasłem „Słuchaj uchem”, 
który realizowany jest 
przy fi nansowym wspar-
ciu Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Autorzy projektu 
przygotowali  cztery 
prezentacje  s łucho-
wisk. - Wybraliśmy 
literaturę, którą warto 
poznać – zapewnia Odija. 

- Oczywiście, na pierwszy 
ogień poszedł Hrabal. 
Potem będzie poezja meta-
fi zyczna, „Bajki robotów” 
Stanisława Lema i „Sklepy 

cynamonowe” Bruno 
Schulza, który swoją drogą 
był mistrzem dla Hrabala.

Swoim projektem 
chcą wskrzesić nieco 
zakurzoną formę słucho-
wisk, przy których – jak 
twierdzą – wychowali 
się. - Uważamy, że wła-
śnie słuchowisko, które 
nie daje pełnego obrazu 
opowiadanej historii, bo 
nie ma wizji, świetnie 
pobudza wyobraźnię słu-
chaczy – wyjaśnia Dymiter. 

-  Również nas, autorów, 
zmusza do poszukiwań 
nowych dźwięków, aby 
tylko muzyką i słowem 
przemawiać do publiczno-
ści.

Pierwsze ekspery-
menty z prezentacją słu-
chowiska miały miejsce 
kilkanaście miesięcy temu. 

- Zrobiliśmy takie spo-
tkanie z młodzieżą i efekt 
był znakomity – przyznaje 
Odija. - Po zakończeniu 
młodzi ludzie podchodzili 
do nas i pytali o tytuł książki, 
z której fragmenty prezen-
towaliśmy. Zapisywali i 
chcieli przeczytać całość. To 
było to, o co nam chodziło. 

Zarazić ich dobrą literaturą.
Po takich kilku próbach 

zdecydowali się pójść na 
całość. Napisali z pomocą 
Jolanty Krawczykiewicz 
projekt, który złożyli w 
ministerstwie. Spodobał się 
i otrzymali dotację na jego 
realizację.

- Będzie 16 odsłon, 
każde słuchowisko zapre-

zentujemy cztery razy 
– wylicza Dymiter. - Ten 
pierwszy etap projektu 
zakończy się w czerwcu. 
We wrześniu ruszy druga 
jego część, która będzie 
polegała na warsztatach, 
jakie poprowadzimy z 
młodzieżą. Pokażemy im, 
jak przygotować słucho-
wisko i oni je zrobią sami.

Już wiadomo nad 
jakim materiałem lite-
rackim będzie pracowała 
młodzież we wrześniu. 
Będzie to manifest futu-
rystyczny Luigi Russolo z 
1913 roku - „Sztuka hała-
sów”.

W Rondzie ruszył projekt „Słuchaj uchem” 

Wskrzeszanie słuchowiska

Daniel Odija czyta specjalnie wybrane do słuchowiska fragmenty „Pociągów pod specjalnym 
nadzorem”, Marcin Dymiter puszcza muzykę, robi dźwięk.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl
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Smolty zostały wpuszczone do rzeki z mostu w Charnowie.
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Brakuje miejsc dla maluchów w usteckim żłobku i 
przedszkolu. Miejsc nie wystarcza zwłaszcza dla dzieci z 
ościennej gminy Ustka.

Ciasno w przedszkolu i żłobku 

Przeszło 2,8 miliona 
zł dofi nansowania na 
termomodernizac ję 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ustce oraz budowę 
odcinka sieci ciepłow-
niczej Dunina dostanie 
ustecki samorząd w 
ramach Regionalnego 
P r o g r a m u 
O p e r a c y j n e g o . 
Ustczanie jako jedyni w 
rejonie słupskim otrzy-
mają dofi nansowanie w 
takiej wysokości o jaką 
się starali.

- Dla nas to wielka sprawa 
– mówi Jan Olech, burmistrz 
Ustki. - Te pieniądze to rodzaj 
prezentu wielkanocnego. Jak 
tylko podpiszemy umowę, 
ogłosimy przetarg. Jeśli cho-
dzi o termomodernizację 
szkoły, chcielibyśmy, aby 
prace zostały wykonane w 
ciągu wakacji, chociaż projekt 
jest zaplanowany na dwa lata. 
Budowę sieci ciepłowniczej 
chcemy rozpocząć po sezonie, 
aby zdążyć przed zimą.

Wartość całego projektu 
realizowanego w Ustce to 4 

584 798 zł. Miasto otrzymało 
69,39 proc. dofi nansowania.

W ramach tego samego 
projektu pieniądze otrzyma 
również gmina Dębnica 
Kaszubska. Za 3 miliony zł 
tutejsi samorządowcy chcą 
ocieplić między innymi 
wszystkie szkoły na terenie 
gminy oraz budynek urzędu 
gminy. Dębniczanie wniosko-
wali o 75 proc. dofi nansowa-
nia, dostaną 50 proc. Mimo 
to zamierzają realizować 
inwestycję.

- Trzeba się cieszyć z tego, 

co się dostało - mówi wójt 
Eugeniusz Dańczak.  - O 
tym, jakie korzyści przynosi 
termomodernizacja nikogo 
nie trzeba przekonywać. 
Wszystkie budynki, które 
chcemy ocieplić, nie są w naj-
lepszym stanie technicznym, 
a ostatnia zima uwypukliła 
wszelkie słabości. Dzięki ocie-
pleniu szkół i innych budyn-
ków użyteczności publicznej 
będziemy mogli sporo zaosz-
czędzić. Na pewno dofi nanso-
wanie w mniejszej kwocie niż 
zakładaliśmy, będzie wiązało 

się ze zmianami w budżecie, 
ale nie jest to żaden problem.

50 proc. dofi nansowania 
na termomodernizację obiek-
tów użyteczności publicznej 
w Kwakowie, Kobylnicy, 
Słonowicach i Sycewicach 
otrzyma również gmina 
Kobylnica. Wartość całego 
projektu warta jest 3552 
382 zł, miejscowy samorząd, 
który wnioskował o 2218 
217 zł otrzyma ostatecznie 
1478 811 zł wsparcia.

Na listę rezerwową tra-
fi ły projekty złożone przez 

miasto Słupsk i Kępice. 
Słupszczanie starali się o 8 
mln zł dofi nansowania.

- Trudno powiedzieć, 
ile zostanie nam pienię-
dzy i które projekty z listy 
rezerwowej będą mogły 
być realizowane - usłysze-
liśmy w Departamencie 
Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego 
W o j e w ó d z t w a 
Pomorskiego. - To okaże się 
dopiero po rozstrzygnięciu 
przetargów. Niekoniecznie 
wsparcie będą mogli otrzy-

mać ci, którzy są najwyżej 
na liście rezerwowej. Wiele 
zależy między innymi od 
tego, na jakim etapie przy-
gotowania będą poszcze-
gólne projekty.

Na liście rezerwowej 
nie znalazł się projekt zło-
żony przez powiat słupski 
na termomodernizację 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Damnicy.

Ustka, Dębnica Kaszubska i Kobylnica dostaną unijne pieniądze na termomodernizację
Dzięki ociepleniu budynków zaoszczędzą na ogrzewaniu

Chodnikowa fuszerka

Wraz z roztopami spłynął 400-metrowy odcinek chodnika w podu-

steckim Charnowie. Za fuszerkę Zarząd Dróg Powiatowych zapłacił 

aż 200 tysięcy złotych. 

Chodzi o chodnik łączący miejscowość z drogą Słupsk-Ustka. Piękny 

brukowany chodnik po roztopach rozpadł się. Był kładziony w 

czasie mrozu. - To nie tylko warunki atmosferyczne miały wpływ na 

taki stan rzeczy – tłumaczy Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Słupsku. - Już na etapie projektowania popełniono 

błąd. Nie zbadano gruntu, na którym powstał nasyp.

Teraz trzeba wzmocnić konstrukcję nasypu i na nowo ułożyć ponad 

400 metrów chodnika. Jak twierdzi Ożarek, ZDP nie zapłaci za usługę, 

bo wszystkie prace będą wykonane w ramach gwarancji.

Prace maja potrwać do końca kwietnia

toc

Wiosenne zakupy
10 i 11 kwietnia w Strzelinie odbędą się 35. już Targi Ogrodnicze 

„Wiosna 2010”. Tak jak co roku, będzie to wielkie święto miłośników 

kwiatów, drzewek i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. W 

sobotę  targi będą trwały od godziny 10 do godziny 18. W niedzielę 

zaś  rozpoczną się o godzinie 9 i potrwają do 16. Jak co roku, będzie 

można kupić m.in. nasiona i cebulki roślin, krzewy i drzewka owo-

cowe, meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy, miód oraz inne wyroby 

własne gospodarstw z regionu słupskiego. 

Targom towarzyszą też imprezy - w sobotę o godzinie 10 szachiści 

staną w szranki o puchar Starosty Słupskiego. Zagra także zespół Relax, 

obejrzeć też będzie można psy słupskiego Związku Kynologicznego. 

Targi organizowane są przez Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego 

w Gdańsku z oddziałem w Strzelinie.

jp

W  S K R Ó C I E

Rusza druga odsłona 
akcji gminy Słupsk 

„Lecę za miasto”. 
Samorząd liczy, że 
dzięki sprzedaży 
gruntów do jego kasy 
wpłynie w tym roku 
ponad cztery miliony 
złotych. 

W tym roku gmina 
Słupsk przygotowała 
działki pod budow-
nictwo jednorodzinne 
oraz pod zakłady prze-
mysłowe w Bierkowie, 
Bydlinie, Gałęzinowie, 
Głobinie, Krzemienicy, 
Krępie Słupskiej, Lękwicy, 
Warblewie, Wiklinie, 

Gaci ,  Jez ierzycach, 
Karżcinie, Stanięcinie i 
Łupinach. - Jeśli chodzi 
o budownictwo jednoro-
dzinne, nastawiamy się 
na mieszkańców miasta i 
gmin ościennych – mówi 
Ewa Rybicka, zajmując 
się promocją akcji. - Co 
roku do gminy Słupska 
sprowadza się 200 osób. 

Zdaniem Rybickiej, 
działki pod Słupskiem 
są atrakcyjne, bo są pięk-
nie położone. Są dobrze 
skomunikowane z mia-
stem. Sama gmina ofe-
ruje wiele atrakcji. -  U 
nas działa park wodny, 
ściana wspinaczkowa, 

można wybrać się na 
wycieczkę nad morze, 
do parku narodowego 
lub do popularnej Doliny 
Charlotty – dodaje 
Rybicka. 

W tym roku gmina 
drugi raz promuje swoją 
akcję. Rok temu sprze-
dała 81 działek, z któ-
rych uzyskała ponad 
pięć milionów złotych. 

- Liczymy, że w tym roku 
będzie trochę mniej pie-
niędzy ze względu na 
kryzys – mówi Bernard 
Rybak, wicewójt gminy 
Słupsk. - Dlatego tez cena 
jest niższa. W tym roku 
będziemy sprzedawać 

nawet za 20 złotych za 
metr kwadratowy. 

Żeby ułatwić sprze-
daż, gmina nawiązała 
współpracę z bankiem 
WBK. Bankowcy mają 
ułatwić  procedury nie-
zbędne do zaciągnięcia 
kredytu na zakup ziemi. 

- Złożenie dokumentów, 
podpisanie umowy i 
przelew nie powinny 
zając więcej czasu niż 
dwa tygodnie – mówi 
Robert Konefał, szef słup-
skiego oddziału banku. 

- Staramy się jak najbar-
dziej wyjść naprzeciw 
oczekiwaniu klientów. 

Gmina przygotowała 

także ofertę sprzedaży 
działek na raty. Dotyczy 
ona tylko tych gruntów, 
których nie udało się 
sprzedać we wcześniej-
szych przetargach. 

Pierwszy przetarg 
na sprzedaż działek w 
tym roku już się odbył. 
Zainteresowanie było 
jednak niewielkie. - To 
jeszcze nie czas – dodaje 
Rybak. - Im będzie cie-
plej, tym nasze działki 
powinny cieszyć się 
większym zainteresowa-
niem. 

Lecę za miasto - druga odsłona

Gmina kusi działkami

Akcja gminy „Lecę za miasto” ma przyciągnąć na jej teren nowych mieszkańców, na zdjęciu Robert Konefał i Bernard Rybak.
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Tak wygląda chodnik zbudowany za 200 tysięcy złotych.
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Zapadła decyzja o 
rozbiórce jednego 
z najpiękniejszych 
przedwojennych 
budynków w Ustce, 
czyli „Czarodziejki”. 
Dawny hotel niszczał 
przez ponad dwa-
dzieścia lat na oczach 
władz i służb konser-
watorskich. Rok temu 
wybuchł w nim pożar. 

Decyzję o ostatecz-

nym końcu dawnego Park-
Hotelu podjęła szefowa 
Powiatowego Inspektoratu 
Budowlanego w Słupsku. 
Poprzedziła ją rozprawa 
administracyjna z udziałem 
właściciela „Czarodziejki”, 
konserwatora zabytków 
oraz władz Ustki.  - Nie 
mam innej możliwo-
ści jak przychylić się do 
wniosku właściciela o roz-
biórkę – mówi Małgorzata 
Klemińska, powiatowy 
i n s p e k t o r  n a d z o r u 
budowlanego w Słupsku. 

- Przeprowadziliśmy wizję 
lokalną, które potwier-
dziła ekspertyzy przedło-
żone przez właściciela. Nie 
mam możliwości prawnej 
nakazać odbudowę tego 
obiektu. 

Jak twierdzi Małgorzata 
Klemińska, już w 2004 
roku właściciel budynku 
sporządził ekspertyzę, z 
której wynika, że obiekt 
jest zużyty w 74 procen-
tach i nadaje się do roz-
biórki. Były zniszczone 
stropy, ściany, dach, sto-
larka drzwiowa i okienna. 
Według opinii właściciela 
dawny hotel nadawał się 
do rozbiórki. Jego fatalny 
stan pogorszył pożar, który 
wybuchł w lutym ubiegłego 
roku. Ogień ostatecznie 
pogrzebał nadzieje na ura-
towanie przedwojennego 
hotelu. Policji nie udało się 
znaleźć winnych zaprósze-
nia ognia. Nikt także nie 
odpowie za doprowadzenie 
Czarodziejki do ruiny. 

W 1994 roku od 
ówczesnych władz mia-
sta budynek przejął 
Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Pod pieczą 
artystów „Czarodziejka” 
popadała w ruinę. Na nic 
zdały się zawarte w umo-
wie punkty o zachowaniu 
historycznej zabudowy na 
parceli. Artyści w 2006 roku 
sprzedali działkę wraz z 
ruiną prywatnemu biznes-
menowi. 

– Gdy obiekt był już 
zrujnowany, ale można 
było go uratować, wpisali-
śmy go do rejestru zabyt-
ków – mówi Krystyna 
M a z u r k i e w i c z - P a l a c z 
ze słupskiej Delegatury 
Służby Ochrony Zabytków 
w Gdańsku. – Właściciel 
odwołał się jednak w mini-
sterstwie i naszą decyzję 
cofnięto. Osobiście uwa-
żam, że to wielka szkoda, bo 

„Czarodziejka” była bardzo 
ciekawym budynkiem. To 
typowy dla naszego regionu 
szachulec z pięknymi deta-
lami w zdobieniu. 

Koniec hotelu w Ustce

I po Czarodziejce

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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których publiczność nagrodziła owacją 
na stojąco. Zespół ten wystąpi w paź-
dzierniku z naszą orkiestrą na koncercie 
w ramach Festiwalu „Mundus Orientalis”. 
Przecieramy więc szlaki i nie jesteśmy 
koniunkturalni. Staramy się prezentować 
sztukę na wysokim poziomie, która zmu-
sza do refl eksji i nie polega na „wymachi-
waniu kolorowymi falbanami”.

W tym roku Etnoscenę otwiera 
irański multiinstrumentalista i śpiewak 
Shahab Tolouie, który tworzoną przez 
siebie muzykę nazywa „EtnoFlamenco” 
lub „Persian Flamenco Fusion”. Jest ona 
bowiem połączeniem fl amenco i trady-
cyjnej muzyki perskiej. Muzyk ma silny, 
dynamiczny głos, charakteryzujący się 
specyfi czną dalekowschodnią głębią, co 
w dużym stopniu stanowi o wyjątkowym 
charakterze jego muzyki. Podobno, jeśli 
się ją usłyszy, na długo zapada w pamięć. 
Można będzie się o tym przekonać już 
13 kwietnia. Koncert rozpocznie się o 
godz.19. Bilety: 25 zł i 20 zł - ulgowe.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl
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Jeden z najbardziej znanych baletów 
rosyjskich wystąpi w Słupsku. 
Popis Bieriozki zobaczymy 24 
kwietnia w hali Gryfi a. 

Bieriozka znowu w Słupsku
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Niedługo minie pięć lat od koncertu, 
który zainaugurował Etnoscenę. 
Przez te lata na scenie słupskiej 
fi lharmonii można było wysłuchać 
kilkudziesięciu niezwykłych i 
niekomercyjnych twórców. Ten rok 
otworzy Shahab Tolouie, irański 
kompozytor i gitarzysta.

Pierwszy koncert Etnosceny odbył się 
13 maja 2005 roku. Był nim, wielokrotnie 
nagradzany  nominowany do Nagrody 
Fryderyk 2006, program  Indialucia 
(laureat nagród za najlepszą płytę 2005 
roku: „Wirtualne Gęśle” oraz „Folkowy 
Fonogram Roku” ), którego pomysło-
dawcą i jednym z wykonawców był gita-
rzysta Michał Czachowski. 

- Program ten przygotowywano w 
Indiach i Hiszpanii, był on połączeniem 
muzyki indyjskiej i fl amenco – wspomina 
Joanna Kubacka, szefowa impresariatu 
słupskiej fi lharmonii, a zarazem organi-
zatorka Etnosceny. -  W Słupsku wystąpili 
artyści z obu tych krajów i Polacy. Zespół 
spóźnił się wtedy na koncert, bo muzycy, 
jadąc z Wrocławia, źle wyliczyli sobie 
czas potrzebny na przebycie tak dużego 
dystansu.

Folk na fali
Powodzenie tego koncertu zachę-

ciło organizatorów do kontynuowania 
prezentacji muzyki innej niż ta serwo-
wana przez media, czyli niekomercyjnej, 
powstałej z potrzeby serca. Efekty mik-
sowania muzyki korzeniami sięgającej 
folkloru zawsze były ciekawe. Dowodem 
na to, że cieszy się ona zainteresowaniem 
publiczności, są coraz liczniej organizo-
wane na całym świecie, od USA po Afrykę, 
festiwale muzyki etnicznej.

- W Polsce też coś drgnęło i takie 

przedsięwzięcia na dużą skalę, odbywają 
się cyklicznie, na przykład warszawski 
Festiwal „Skrzyżowanie Kultur”, Festiwal 
Folkowy Polskiego Radia „Nowa Tradycja” 
czy poznański „Ethno Port” – wymie-
nia Kubacka. - Na północy kraju poza 

„Globalticą” w Gdyni i „Oknem na Świat” 
w Gdańsku, istnieje jedynie stworzony 
przez nas Festiwal Kultury Wschodu, a od 
tego roku: i Zachodu, „Mundus Orientalis” 
wskazujący na orientalne inspiracje w 
muzyce współczesnej. Miło też zauwa-
żyć, że coraz więcej zespołów polskich gra 
muzykę inspirowaną folklorem. Staramy 
się na naszej Etnoscenie prezentować te 
najlepsze. Ale nie ukrywam, że najwięk-
szą przeszkodą są tu kwestie fi nansowe, 
ponieważ dobre i bardziej znane zespoły 
sporo kosztują, a nie są one na tyle popu-
larne, by koszt ich prezentacji zwrócił się 
z wpływów ze sprzedaży biletów. Dlatego 
staramy się zdobywać dodatkowe środki 
na organizacje tych dwóch przedsięwzięć, 
czyli Mundus i Etnoscenę.

Cyklicznie,
choć nie za często

Organizatorami tych niestandar-
dowych imprez są Stowarzyszenie 
Kulturalne „Pegaz” i Polska Filharmonia 

„Sinfonia Baltica”. Początkowo koncerty 
odbywały się okazjonalne.  Dopiero 
gdy okazało się, że można uzyskać dla 
nich dofi nansowanie, przybrały formę 
cykliczną. Odbywają się zwykle od kwiet-
nia do czerwca i po przerwie wakacyjnej, 
od września lub października do grudnia. 
Zwykle jest to 5-6 odsłon w roku.

W ciągu pięciu lat słupszczanie 
usłyszeli wiele ciekawych koncertów. 
Po wspaniałym projekcie „Indialucia” 
wystąpili kolejno po sobie: ukraińska 

grupa „Dobranotch”, 
amerykańsko-niemiecki Paul’s Brody 
Sadavi, Grażyna Auguścik z -  wtedy 
jeszcze - Cracow Klezmer Band (obecnie: 
Bester Quartet), świetny Bułgar Theodosii 
Spassov z zespołem i polski zespół fl a-
menco „Danza del Fugo”. Zagrały też na 
Etnoscenie, znane wśród miłośników 
tego nurtu, zespoły polskie: Kapela ze 
Wsi Warszawa, Dikanda, grupy klezmer-
skie: Klezzmates, Max Klezmer Band, a 
także Viva Flamenco (grupa Michała 
Czachowskiego), grające muzykę celtycką: 
Shannon i Beltaine, Mamadou Diouff  z 
zespołem, „Africa Bazar” i Habakuk.

Koncerty Etnosceny cieszą się sporą 
popularnością wśród publiczności. Ale 
nie na wszystkich jest komplet słucha-
czy.

- Zależy od stylu muzycznego, jaki 
prezentują artyści. Jeśli jest to fl amenco, 
muzyka celtycka, klezmerska czy np. 
cygańska, koncerty przyciągają nad-
komplety publiczności – mówi Kubacka. 

- Gorzej jest z frekwencją na koncer-
tach muzyki artystów z Indii. A trzeba 
dodać, że do Polski przyjeżdżają  najlepsi 
wykonawcy z tego obszaru kulturowego. 
Dlatego szczęśliwcami mogą czuć się ci, 
którzy wysłuchali i - co nie jest bez zna-
czenia – zobaczyli konceru „Layatharangi” 

– sześciu wspaniałych indyjskich artystów, 
Camili Mezy, gitarzystka z Chile reprezentująca styl latino jazz zagrała w ramach Etnosceny
w ubiegłym roku.
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Shahab Tolouie, 
irański gitarzysta 
zainauguruje 
tegoroczną 
Etnoscenę.

Etnoscena ma już pięć lat

Etnicznie znaczy oryginalnie
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KINO

Autor widmo - USA 
thriller polityczny

 8, 10-11 kwietnia, godz. 18.00 
oraz 9 kwietnia, godz. 20.30

 kino Rejs 12 zł i 10 zł

Nostalgia Anioła - USA, 
Wlk. Brytania, Nowa 
Zelandia, dramat 
fantasy

9 kwietnia, godz. 18.00 oraz 
10-11 kwietnia, godz. 15.00

 kino Rejs 12 zł i 10 zł

Katyń - Polska, dramat 13 kwietnia, godz. 18.00 kino Rejs 12 zł i 10 zł

The hurt locker. W 
pułapce wojny- USA, 
dramat wojenny

14-15, 18 kwietnia, godz. 
18.00 oraz 16-17 kwietnia, 

godz. 20.00
kino Rejs 12 zł i 10 zł

Percy Jackson Bogowie 
Olimpijscy: Złodziej 
Pioruna - USA, fantasy

8 kwietnia, godz. 16.30 i 19.00
kino 

Milenium
18 zł i 16 zł

Starcie tytanów

9-15 kwietnia, godz. 16.00, 
18.30 i 20.30, w sobotę i 

niedzielę dodatkowo o godz. 
13.00, 14.00, 15.00

kino 
Milenium

18 zł i 16 zł

Jak wytresować smoka 
- USA, familijny

9-15 kwietnia, godz. 16.30, 
18.00, 19.00 i 20.00, w sobotę 
i niedzielę dodatkowo o godz. 

12.30 i 14.30

kino 
Milenium

16 zł i 14 zł

TEATR

Koncert zespołu "Kariera"  
z Wrocławia

8 kwietnia, 
godz. 
19.00

Teatr 
Rondo

15 zł

Zemsta
10 

kwietnia, 
godz. 18

sala 
Filharmonii 

i Teatru

27 zł i 
22 zł

Tomcio Paluch
10 

kwietnia, 
godz. 11

Teatr Tęcza
15 zł i 
12 zł

Spotkanie z Szewachem 
Weissem i o. Tomaszem 

Dostatnim „W dwóch świa-
tach” – promocja książki 
– spotkanie z autorami

16 kwiet-
nia, godz. 

19.30 

Teatr 
Rondo

wstęp 
wolny

FILHARMONIA
Koncert w ramach 

Etnosceny - Irański gita-
rzysta Shahab Tolouie z 

zespołem

13 kwietnia, 
godz. 19

sala 
Filharmonii i 

Teatru

25 zł i 
20 zł

20-lecie kabaretu DKD z 
udziałem zaproszonych 

gości i słupskiej orkiestry

16 i 17 kwiet-
nia, godz. 20

sala 
Filharmonii i 

Teatru

35,00 
zł

K O N C E R T

W A R T O  P O S Ł U C H A Ć

N I E  P R Z E G A P

Tylko siedem dni 
dzieli słupszczan od 
pierwszego w mieście 
występu legendarnego 
już Zespołu Pieśni i 
Tańca „Mazowsze”. 
Artyści zagrają, zaśpie-
wają i zatańczą w słup-
skiej hali Gryfi a 
15 kwietnia.

Szykuje się nieco-
dzienne wydarzenie. Będzie 
je można podziwiać patrząc 
i słuchając jednocześnie. Ten 
jeden z najstarszych w Polsce 
zespołów folklorystycznych, 
swoje 60-lecie obchodził 
dwa lata temu, wystąpi w 
Słupsku w 120-osobowym 
składzie. Jego balet, chór 
i orkiestra symfoniczna 
na scenie hali Gryfi a spę-
dzą co najmniej dwie i pół 
godziny. Nie wiadomo, ile 
będą trwały bisy.

„Mazowsza” nie trzeba 
nikomu specjalnie przedsta-
wiać. Prezentuje prawdzi-
wie polską muzykę, śpiew, 

taniec oraz oryginalne 
kostiumy z 41. regionów 
etnografi cznych Polski. 

W dużym skrócie 
można powiedzieć, że 

„Mazowsze”, nazywane było 
„Ambasadorem kultury pol-
skiej”, to 15 ton bagażu, 
1600 barwnych kostiumów, 
2,2 miliona przejechanych 
kilometrów i 18 milionów 
widzów na sześciu konty-
nentach. To koncerty w 179 
miejscach Polski i 225 tour-
nee zagranicznych. 

S ł u p s k i  k o n c e r t 
„Mazowsza” organizuje Teatr 
Impresaryjny „Antrakt” z 
Bydgoszczy. Bilety w cenie 
70 zł (dalsze rzędy i sektory 
boczne) i 80 zł (płyta i miej-
sca najbliżej sceny) można 
jeszcze kupić w kasie Polskiej 
Filharmonii „Sinfonia 
Baltica”, tel. 59 842 38 39, 842 
49 60. Występ „Mazowsza” 
rozpocznie się o godz. 19.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Ofi cjalnie „Mazowsze” powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki 8 listo-
pada 1948 roku, polecający prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu 
ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na 
pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycz-
nej. Jednak idea zespołu powstała na długo przed tym. Sygietyński, wybitny kompozy-
tor i miłośnik folkloru oraz Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka przedwojennej sceny, 
w ruinach bombardowanej Warszawy przyrzekli sobie, że jeśli przeżyją wojnę, założą 
zespół. I dotrzymali słowa.

Ofi cjalnie i nieco mniej

W piątek o godz. 
19 w usteckim kinie 

„Delfin” odbędzie się 
długo wyczekiwany 
fi nał Przeglądu Muzyki 
Alternatywnej.  Trzy 
zespoły, które przyjadą 
do Ustki z Koszalina i 
Poznania, walczyć będą 
o tytuł najlepszej ama-
torskiej kapeli grającej 
muzykę alternatywną. 

Rywalizować będą Hope 
z Poznania, i koszalińskie 
Pampeluna i Kaboom. 
W fi nałowym koncercie 
gościnnie wystąpi zespół 
deFlower ze Słupska. 
Bilety - 7 złotych są 
do kupienia w biurze 
Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Ustka” i 
w kinie „Delfi n” przed 
koncertem.

Czteroosobowa kapela, 
w której grają dolno-
śląscy muzycy tworząc 
niedające się zaszu-
fl adkować kompozycje 
zagra dzisiaj, 8 kwietnia, 
w słupskim Ośrodku 
Teatralnym Rondo.

Instrumentalny skład 
zespołu tworzą klar-
net basowy, syntezator, 
gitara, kontrabas i perku-
sja. Muzycy grają na co 

dzień w takich zespołach, 
jak Robotobibok, Małe 
Instrumenty czy Von Zeit. 

To, co zabrzmi dzisiaj 
będzie połączeniem ele-
mentów jazzu z elektro-
niką i post punkiem. Do 
tego mądre i odważne tek-
sty. Dobrze się zapowiada. 
Bilety w cenie 15 złotych. 
Koncert rozpocznie się o 
godz. 19. 

jj

Alternatywnie, 
znaczy ciekawie

Kariera w Rondzie

BASZTA CZAROWNIC
Słupsk, al. F. Nullo 8
czynna codziennie: 10-18 (oprócz poniedziałków)
 La Misère du monde (Nędza świata) Joanna Wowrzeczka
 Czas trwania: do 9 maja 

GALERIA KAMERALNA
Słupsk, ul. Partyzantów
czynna codziennie: 10-18 (oprócz poniedziałków)
 BLUE
Prace Ignacego Czwartosa, Wojciecha Ćwiertniewicza, Jacka 
Dłużewskiego, Stanisława Koba, Piotra Lutyńskiego, Marii Pyrlik i 
Grzegorza Sztwiertni.
 Czas trwania: do 18 kwietnia

KAPLICA ŚW. JERZEGO 
Słupsk, plac Bł. Stanisława Kostki
czynna w piątki, soboty, niedziele w godzinach 12-16
 „W hołdzie Ojcu Świętem Janowi Pawłowi II” 
 Czas trwania:do końca maja

SPICHLERZ RICHTERA
Herbaciarna w Spichlerzu Richtera, Słupsk, Rynek Rybacki 1, 
czynna codziennie: 10.30 - 21 
 Mój nowy dom - życie codzienne w Słupsku na fotografi ach z 
lat 1945 – 1968
Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie mieszkańców 
Słupska dotyczące życia codziennego. Możemy zobaczyć zdjęcia 
ze ślubów, pogrzebów, świąt państwowych i religijnych, ze szkoły 
i z pracy, dzieci i dorosłych. Dzięki zdjęciom dowiemy się jak po 
II wojnie światowej wyglądało życie przyjeżdżających na tereny 
ziem północnych osadników - przesiedleńców, jak aklimatyzowali i 
urządzali swoje życie w nowym miejscu w tym przypadku w Słupsku. 
Zdjęcia, które zobaczymy to żywa karta historii powojennych lat. 
 Czas trwania: do 25 kwietnia

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
poniedziałek-wtorek-nieczynne; środa – niedziela- 10 – 16
 Twórczość plastyczna
 Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939).
Jedyna w Polsce i na świecie stała wystawa prac plastycznych tego 
oryginalnego artysty; około 120-125 prac oraz  fotografi e, listy, pier-
wodruki książek. 

W Y S T A W Y

Mazowsze w Słupsku nie tylko zatańczy
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Pierwszego kwietnia 
ruszył nabór malu-
chów do przedszkoli 
w Słupsku. To, czy dla 
naszej pociechy znaj-
dzie się miejsce nie 
zależy jednak od ter-
minu złożenia poda-
nia. Miejsc jest  od lat 
mniej niż chętnych. 

Mimo to warto już 
teraz zapoznać się z ofertą 
poszczególnych placówek, 
rodzajem i liczbą propo-
nowanych zajęć dodatko-
wych, wysokością opłat 
oraz zwrócić uwagę na to, 
czy przedszkole znajduje się 
blisko domu i pracy. Termin 
złożenie podania do przed-
szkola mija ostatniego dnia 
kwietnia. 

W Słupsku jest 19 
przedszkoli publicznych, 
siedem niepublicznych i 

jeden Niepubliczny Punkt 
Przedszkolny. Dzieci, które 
zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty w wieku 3–6 lat pod-
legają opiece i wychowaniu 
przedszkolnemu jest około 
3400. Obecnie do przed-
szkoli publicznych chodzi 
ok. 2400 dzieci. Każde z 
nich przyjmuje średnio 110 
przedszkolaków. Wynika z 
tego, że w zeszłym roku pra-
wie 80 procent dzieci objęto 
wychowaniem przedszkol-
nym. 

- W ubiegłym roku do 
publicznych przedszkoli 
miejskich nie przyjęto 
około 30 dzieci,  których 
rodzice jedno- lub oboje 
nie pracowali. Wśród 
nich były również dzieci 
spoza miasta – mówi Anna 
Sadlak, zastępca dyrektora 
Wydziału Oświaty UM w 
Słupsku.  - Obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie 
wychowania przedszkol-
nego dzieciom mieszkają-
cym na jej terenie. Dzieci 
spoza gminy miejskiej 
Słupsk są  przyjmowane 
do słupskich przedszkoli 
tylko, gdy są wolne miej-
sca. Warunkiem jest jednak 
zawarcie porozumień mię-
dzygminnych w tej sprawie. 
Nie ma potrzeby składania 
kart do kilku przedszkoli 
jednocześnie, ponieważ 
karty zgłoszeń z nazwi-
skami powtarzającymi się 
traktowane są przez mię-
dzyprzedszkolne komisje 
kwalifi kacyjne jako jedno 
zgłoszenie. 

Zasady przyjmowania 
dzieci do przedszkola usta-
lone są w formie zarządzenia 
prezydenta miasta Słupska 
i obowiązują we wszystkich 
przedszkolach publicznych. 
Dodatkowo pięciolatki 
mogą być przyjmowane do 
oddziałów przedszkolnych 
funkcjonujących przy szko-
łach podstawowych.  Jest 
ich w Słupsku jedenaście, a 
zajęcia w nich trwają  około 
pięciu godz. dziennie.

Radość z przyjęcia 
dziecka do przedszkola 
mogą zmącić koszty. W 
zależności od przedszkola, 
miesięczna stała opłata 
waha się między około 170 
a 200 zł, stawki żywieniowe 
dzienne od 4 do 5 zł. Do 
tego raz do roku wnosi się 
opłatę na Radę Rodziców, ok. 
150 zł. Rodzice oczekują od 
przedszkoli, oprócz opieki 
nad pociechami, również  
pomocy w ich rozwoju. 
Nie wystarczy rytmika i 

język angielski, dlatego 
przedszkolaki uczestniczą 
dodatkowo np. w zajęciach 
tanecznych, zajęciach z 
logopedą, warsztatach 
teatralnych, ćwiczeniach 
karate lub w kursach pierw-
szej pomocy. 

- U nas Rada Rodziców 
decyduje o zajęciach 
dodatkowych, obecnie 
jest to język angielski, ryt-
mika umuzykalniająca 
oraz nauka tańca prowa-
dzona przez zespół „Gabi” 

- mówi Danuta Pokorska, 
dyrektor Przedszkola nr 23 

„Promyczek”.  - Dodatkowo 
realizujemy drugą edycję 
projektu „Dłużej-Więcej-
Lepiej”, w ramach którego 
proponujemy darmowe 
zajęcia dodatkowe z logo-
pedą, gimnastykę korek-
cyjną, zajęcia z zakresu 
pierwszej pomocy przed-
medycznej prowadzonej 
przez medycznego ratow-
nika oraz  zajęcia pla-
styczne i teatralne. Oprócz 
tego współpracujemy ze 
Stowarzyszeniem Joannitów, 
które dba o edukację dzieci 
w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy. 

Chwile spędzone w 
przedszkolu, zwłaszcza 
dla najmłodszych, są czę-
sto trudne. Dlatego oprócz 
zajęć ważna jest miła atmos-
fera i przyjazne warunki 

dla dzieci. - Zależy nam na 
tym, aby maluchy dobrze 
się u nas czuły. W naszym 
przedszkolu są cztery grupy, 
dla wszystkich dzieci mamy 
propozycje ciekawych zajęć 
dodatkowych, wycieczek, 
które dla dzieci są wiel-
kim przeżyciem - mówi 
Barbara Mazur, p.o dyrek-
tora Przedszkola nr 11 przy 
ul. Kosynierów Gdyńskich. 

- Przedszkolaki chętnie 
angażują się w występy 
teatralne, biorą udział w 
koncertach muzycznych 
Oferujemy również naukę 
języka angielskiego, zajęcia 
taneczne, rytmikę oraz gim-
nastykę korekcyjną. 

Podobnie jest w 
Miejskim Przedszkolu nr 
15. - Nasze przedszkole jest 
niewielkie, ale cieszy się 
dużym zainteresowaniem 

- mówi dyrektor Dorota 
Kamińska. - Proponujemy 
naukę języka angielskiego, 
rytmikę, zajęcia teatralne i 
taneczne. 

Co zrobić, gdy nasze 
dziecko nie zostanie przy-
jęte do publicznej pla-
cówki? Zastanowić się nad 
niepubliczną. A tych jest 
w Słupsku kilka. - Czesne 
w naszym przedszkolu to 
około 400 złotych wraz 
z wyżywieniem – mówi 
dyrektor „Bajkowego 
Przedszkola”. - Nabór roz-
poczęliśmy na początku 
kwietnia, a zakończymy 
z końcem miesiąca. 
Zainteresowanie jest duże. 
Możemy przyjąć 25  dzieci.

Trwa nabór dzieci do przedszkoli

Warto przeczytać regulamin

- Kiedy dziecko ma największe szanse, 
by trafi ć do przedszkola?

- W pierwszej kolejności przyjmowane 
są dzieci, które już uczęszczają do 
przedszkola, pierwszeństwo przysłu-
guje również pięcio- i sześciolatkom, 
ponieważ przed pójściem do szkoły 
dzieci powinny być objęte wychowa-
niem przedszkolnym. Pozostałe priory-
tetowe przyjęcia dotyczą dzieci samot-
nych matek lub ojców, dzieci matek 
lub ojców, wobec których orzeczono 
znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą 
niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji, dzieci umieszczone w rodzi-
nach zastępczych oraz dzieci, których 
rodzice nie mogą zapewnić opieki w 
ciągu dnia, bo pracują zawodowo. 

- Czy te kryteria znane są rodzicom 
dzieci?

- Tak, dostępne są w regulaminie przy-
jęć, dlatego warto, a nawet trzeba go 
przeczytać. Każde przedszkole udo-
stępnia rodzicom bezpłatnie dokładną 
informację na temat tego, kto ma 
pierwszeństwo przy dostaniu się do 
przedszkola. Zasady przyjęć są podane 
do ogólnej wiadomości na tablicy ogło-
szeń w każdej placówce oraz na stronie 
internetowej przedszkola, jeśli taką 
posiada. 

- A co, jeśli mimo wszystko dla 
dziecka zabraknie miejsca?

- W przypadkach dużego zainteresowa-
nia szuka się różnych rozwiązań – na 
przykład w zeszłym roku w kierowanej 
przeze mnie placówce powstała dodat-
kowa grupa dla dzieci czteroletnich. 
Komisje Kwalifi kacyjne w przypadku 
braku miejsca w wybranej placówce 
będą proponować rodzicom miejsca 
w tej, w której jeszcze można umieścić 
przedszkolaka.

Rozmawiała Joanna Prokofi ew

Aleksandra Bąkowska
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12 w Słupsku
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Restauracja
japońska

więcej niż sushi

Słupsk, ul. Kopernika 37, tel. 59 721 86 86

JUŻ OTWARTE 

-50% na zestaw sushi

R E K L A M A   8 7 7 G S 1 A

Do połowy maja 
zostaną ogłoszone 
listy przyjętych 
dzieci. 

Monika Witkowska
Joanna Prokofi ew

Raz, dwa, trzy,Raz, dwa, trzy,
do przedszkola nie pójdziesz tydo przedszkola nie pójdziesz ty

W Przedszkolu nr 11 ważna jest nie tylko dobra opieka edukacyjna, ale też miła atmosfera.
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6.00 Kawa czy herbata?
8.10 Kwadrans po ósmej
8.45 Koszmarny Karolek, odc. 42 - serial
9.00 Moliki książkowe - magazyn
9.15 Dora poznaje świat, odc. 3 - serial
9.45 Dziewczyny z drużyny 2 - komedia, 

USA, reż. Damon Santostefano, wyk. 
Bree Turner, Anne Judson-Yager, Kevin 
Cooney

11.15 Telezakupy
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.35 Plebania, odc. 1487
13.00 Klan, odc. 1875 - telenowela
13.30 Jaka to melodia?
14.00 Misja specjalna - magazyn śledczy
14.30 Moda na sukces - serial
15.00 Wiadomości
15.10 Sport Euro 2012
15.20 Moda na sukces - serial
15.50 Bonanza - serial
16.40 Z refl eksem - program publicystyczny
17.00 Teleexpress
17.20 Celownik - magazyn
17.35 Klan, odc. 1876 - telenowela
18.00 Plebania, odc. 1488
18.35 Jaka to melodia?
19.05 Wieczorynka
19.20 Śpiewaj i walcz - prolog
19.30 Wiadomości, Sport
20.15 Śpiewaj i walcz
21.30 Ojciec panny młodej II - komedia, USA, 

reż. Charles Shyer, wyk. Steve Martin, 
Diane Keaton, Martin Short, Kimberly 
Williams

23.25 Osadzony - fi lm fabularny, USA, reż. 
John Flynn, wyk. Sylvester Stallone, Do-
nald Sutherland, John Amos

1.20 Kino nocnych marków - Niewygodny 
świadek - thriller, USA, reż. Peter Hyams, 
wyk. Gene Hackman, Anne Archer, Ja-
mes B. Sikking

3.00 Zakończenie dnia

6.00 Kopciuszek, odc. 18 - serial
6.30 Świat według Bindi, odc. 24 - serial
7.00 Harry i Hendersonowie odc. 65 - Jaski-

nia - serial
7.25 Dwójka Dzieciom - Król Maciuś Pierw-

szy, seria I, odc. 20 - Królewscy sąsiedzi 
7.45 Licencja na wychowanie, odc. 12
8.30 Pytanie na śniadanie
10.40 Aleja gwiazd
11.00 Gilotyna - teleturniej
11.40 Tropem mustangów - fi lm fabularny, 

USA, reż. Eric Hendershot, wyk. Michael 
Glauser, Jonny Cronin, Brittany Arm-
strong

13.10 Licencja na wychowanie, odc. 12 
13.55 Barwy szczęścia, odc. 416
14.30 Everwood, odc. 21 - serial
15.30 Kabaretowy Klub Dwójki
16.30 Zmiennicy, odc. 1 Ceny umowne - serial
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama, Sport Telegram
18.34 Gorący temat
18.50 Historie prawdziwe - cykl dok.
19.30 Dzieciaki górą - teleturniej
20.10 Na dobre i na złe, odc. 404 Własny 

punkt widzenia - serial
21.15 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa
22.50 Czas na miłość - Możemy zaczynać, 

panie McGill - fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, reż. Paul Seed, wyk. Tom Cour-
tenay, Amanda Holden, Bill Nighy

0.35 Odjazdowe wakacje - komedia, USA, 
reż. Art Linson, wyk. Chris Penn, Ilan 
MItchell Smith, Eric Stoltz

2.10 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.00 TV Market
7.15 Fortuna Wiedzy
8.00 Tylko miłość, odc. 29
9.00 Świat według Kiepskich
10.00 Daleko od noszy, odc. 75, 76
11.00 Malanowski i Partnerzy
11.30 Samo życie, odc. 1447
12.00 Rodzina zastępcza, odc. 47, 48
13.05 Czarodziejki, odc. 136
14.00 Pierwsza miłość, odc. 1086
14.45 Świat według Bundych
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja, odc. 307
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Dlaczego ja?, odc. 19
18.00 Pierwsza miłość, odc. 1087
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, odc. 1448
20.00 Doktor Dolittle - komedia familijna, 

USA, 1998, reż. Betty Thomas, wyk. Ed-
die Murphy, Peter Boyle, Richard Schiff , 
Ossie Davis, Oliver Platt

21.50 Błękitny Grom - fi lm akcji, USA, 1983, 
reż. John Badham, wyk. Roy Scheider, 
David Sheiner, Paul Roebling, Warren 
Oates, Malcolm McDowell

 Frank Murphy wykonuje loty testowe 
na Błękitnym Gromie, eksperymental-
nym helikopterze wojskowym. Maszyna 
jest naprawdę niezwykła. może prze-
nikać ściany, rejestrować prowadzone 
szeptem rozmowy i równać z ziemią 
całe budynki. Murphy odkrywa, że woj-
skowi chcą wykorzystać Błękitny Grom 
do szpiegowania zwykłych obywateli. 

0.10 Fanatyk - dramat, USA, 2001, reż. Henry 
Bean, wyk. Ryan Gosling, Garret Dilla-
hunt, Billy Zane, Summer Phoenix, The-
resa Russell 

2.15 Zagadkowa Noc
3.15 Tajemnice losu

8.00 Majka - serial
8.30 Dzień dobry TVN 
11.00 Na Wspólnej  - serial
11.35 Granie na ekranie 
12.10 Mango - Telezakupy
12.40 Sąd rodzinny 
13.40 W-11 Wydział Śledczy 
14.20 Detektywi - serial
14.55 Krok od domu - serial
15.55 Rozmowy w toku 
16.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17.55 Majka - serial
18.25 Detektywi - serial
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! 
20.00 Transformers - fi lm przygodowy, USA 

2007, reż. Michael Bay, wyk. Shia LaBe-
ouf, Megan Fox, Josh Duhamel

23.00 Doom - fi lm S-F, W. Brytania 2005, reż. An-
drzej Bartkowiak, wyk. Dwayne Johnson, 
Karl Urban, Rosamund PikeBen Daniels 

1.10 Kuba Wojewódzki 
2.10 Po co spać jak można grać 
3.20 Telesklep
3.45 Cube - horror, Kanada 1997, reż. Vincen-

zo Natali, wyk. Nicole de Boer, Nicky Gu-
adagni, David Hewlett, Andrew Miller

7.55 B jak Brzydula - telenowela
9.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VIII
10.05 Apetyt na kasę 
11.05 Mango - Telezakupy
12.45 Prawo pożądania - telenowela
13.45 You can dance - Po prostu tańcz!
15.25 Niania - serial
15.55 B jak Brzydula - telenowela
17.05 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze VIII
18.05 39 i pół - serial
19.05 Przyjaciele - serial
19.35 Niania - serial
20.05 Powódź. Na ratunek dzieciom - fi lm ka-

tastrofi czny, USA 1993, reż. Chris Thom-
son, wyk. Joe Spano, David Lascher, Mi-
chael Goorjian, Amy Van Nostrand 

22.00 Nie z tego świata - serial
22.55 Zabójcza przyjaźń - fi lm sensacyjny, 

USA 1991, reż. Charles Robert Carner, 
wyk. Patty Duke, Margaret Welsh, Tiff a-
ni-Amber Thiessen

0.50 Arkana Magii 
2.55 Koniec programu 

4.50 Być jak ona 
5.15 Lalola - serial
6.10 Muzyczne listy
7.20 Zbuntowani - serial
8.25 Dziewczyny z fortuną 
9.25 Na południe - serial
10.25 Zaklęta miłość - serial
11.25 Idiotki nie idą do nieba - serial
12.25 Muzyczne listy
13.30 Być jak ona 
14.00 Dziewczyny z fortuną 
15.00 Zbuntowani - serial
16.00 mała Czarna
17.00 Idiotki nie idą do nieba - serial
18.00 Na południe - serial
18.55 MAT.MA - zobacz, jakie to proste
20.05 Wydział zabójstw - fi lm akcji, USA, 1991, 

reż. David Mamet, wyk. Joe Mantegna, 
Ving Rhames, William H. Macy

22.15 Spadkobiercy, odc. 16
23.15 Sexual Cravings - fi lm erotyczny, USA
1.20 The Basement Sessions - koncert 
2.25 Muzyczne listy
3.25 Drogówka
3.50 Komenda
4.15 TV Market

8.30 Strzelectwo. Mistrzostwa Europy 9.00 Pod-
noszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy 11.00 
Curling. Mistrzostwa świata mężczyzn 13.00 
Piłka nożna. Klasyka Ligi Mistrzów 15.00 Pod-
noszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy 17.30 
Snooker. China Open 19.00 Eurogole 19.10 Pod-
noszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy 21.00 
Boks Gala międzynarodowa Niemcy Walka w 
wadze ciężkiej (do 91kg) 23.00 Bowling. PBA 
Tour 00.00 Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa 
Europy  0.45 Sporty ekstremalne. Freeride Spirit. 
Squaw Valley 1.15 Eurogole 

7.40 O Angliku, który wszedł na wzgórze, a 
zszedł z góry - komedia 9.15 Amerykańska 
dziewczynka - fi lm familijny 10.45 Fighter kochaj 
i walcz - dramat 12.25 Dom Saddama, odc 1 - se-
rial 13.30 Choć goni nas czas - komediodramat 
15.10 Hannah Montana i Miley Cyrus Koncert 
Best of Both Worlds - musical 16.25 Góra cza-
rownic - fi lm przygodowy 18.05 Filmy i gwiazdy, 
odc 67 18.30 Grę czas zacząć - komedia, 20.25 
Nieruchomy poruszyciel - thriller erotyczny 
22.00 Znudzony na śmierć, odc 3 - serial

PIĄTEK 9.04
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN

EUROSPORT

HBO

TV 4TVN 7

Program telewizyjny 9.04 do 11.04.2010
Osadzony
TVP 1, piątek, godz. 23.25 
Frank Leone, zdolny mechanik samochodowy, kończy odsiadywanie 
wyroku w zakładzie karnym Norwood Jail. Do wyjścia na wolność zo-
stało mu zaledwie pół roku. Jako że Frank jest wręcz modelowym więź-
niem, może korzystać z przepustek, podczas których widuje się ze swoją 
dziewczyną Melissą. Oboje bardzo się kochają, planują wspólną przy-
szłość. Nieoczekiwanie, w środku nocy, Frank zostaje wywleczony z celi i 
w kajdankach na rękach i nogach i wywieziony pod silną obstawą do więzienia o zaostrzonym rygorze - Gate-
way. Zakładem tym kieruje niejaki Warden Drumgoole i to on załatwił nagłe przeniesienie Franka. Drumgoole 
nienawidzi go od czasu, gdy Leone kilka lat wcześniej uciekł z jego pilnie strzeżonego więzienia. Zdobył się na ten 
desperacki krok na zaledwie 6 dni przed końcem wyroku za napad, gdy Drumgoole odmówił mu odwiedzenia 
umierającego ojca. Skazaniec zapłacił za to przedłużeniem kary, której ostateczny kres miał nastąpić właśnie za 
sześć miesięcy. Drumgoole też na tym stracił: po ucieczce Franka jego kariera w więziennictwie załamała się.

Polowanie na druhny
TVN, sobota, godz. 21.00
Bez względu na etniczny charakter wesela - czy to będzie żydowskie, 
włoskie, irlandzkie, chińskie czy hinduskie przyjęcie - ten charyzmatyczny 
i bardzo czarując duet na poczekaniu wymyśli inteligentną historyjkę dla 
wścibskich gości i na pewno stanie się duszą towarzystwa każdego przy-
jęcia weselnego. Nasi bohaterowie, zawsze przestrzegają, sprawdzone-
go już zresztą wielokrotnie, „mechanizmu wkręcania się na wesele”. U schyłku kolejnego udanego sezonu we-
selnego, Jeremy dowiaduje się, że córka Ministra Skarbu Williama Cleary’ego oraz jego małżonki, Kathleen ma 
zamiar wyjść za mąż i to zapewne w Washington, D. C., co bez wątpienia stanie się towarzyskim wydarzeniem ro-
ku. Niezwłocznie więc, John i Jeremy gromadzą wszelkie szczegółowe informacje na temat tego zdarzenia i szybko 
identyfikują obiekty swoich działań - druhny panny młodej Claire  oraz Cleary. Przygotowania do wielkiego wesela 
toczą się już pełną parą, a Jeremy, krok po kroku, realizuje swój plan uwiedzenia Glorii…

Rambo II
TVP 1, sobota, godz. 22.30
Przez wietnamską dżunglę przedziera się mężczyzna. Pod pachą trzy-
ma szybkostrzelny karabin maszynowy, na plecach ma granatnik prze-
ciwpancerny i składany kompozytowy łuk. Z muskularnych ramion na 
pokryty bliznami tors zwisają taśmy amunicyjne. Kieszenie spodni kryją 
granaty i drogi sprzęt szpiegowski. W dłoni dzierży wielki nóż bojowy, 
zdolny jednym cięciem oczyścić drogę z bujnej roślinności, ale i rozpłatać przeciwnika. Mimo ciężkiego ekwi-
punku, który złamałby kark zwykłemu śmiertelnikowi, mężczyzna niemal bez wysiłku pokonuje morderczą tra-
sę. Jak przystało na komandosa, porusza się bezszelestnie i w każdej chwili gotowy jest do akcji... 

Air Force One 
TVP 2, niedziela, godz. 21.00 
Prezydent Stanów Zjednoczonych, James Marshall, wraca z Moskwy do 
Waszyngtonu samolotem Air Force One. Na pokładzie jest także 6 rosyj-
skich dziennikarzy, którzy przeprowadzają z nim wywiad. Okazują się oni 
groźnymi terrorystami, którzy dzięki pomocy jednego z agentów Secret 
Service, Gibbsa, przejmują kontrolę nad samolotem. Prezydentowi udaje 
się ukryć. Przywódca terrorystów, Iwan Korszunow, żąda uwolnienia generała Radka, nacjonalisty aresztowanego 
przez rosyjskich i amerykańskich komandosów. W przypadku niespełnienia jego żądania grozi wymordowaniem za-
kładników: żony i córki prezydenta oraz załogi samolotu. Marshall staje przed poważnym dylematem: tuż przed od-
lotem z Moskwy zapowiedział w płomiennym przemówieniu, że Stany Zjednoczone nigdy nie podejmą negocjacji z 
terrorystami. Teraz musi wybierać między swoimi przekonaniami i obietnicami a życiem najbliższych. 

©
 w

w
w

.te
lep

re
ss

24
.c

om
 �

te
lep

re
ss

24
@

on
et

.p
l

5.50 Pogranicze w ogniu, odc. 22 - serial 7.00 
Bajki 8.00 07 zgłoś się, odc. 6 - serial 9.10 Pogra-
nicze w ogniu, odc. 22 - serial 10.25 Alternatywy 
4, odc. 1 - serial 11.40 Katastrofa w Gibraltarze 
- dramat wojenny 14.35 Upał - komedia 16.10 
Tajemnica Enigmy, odc. 1 - serial 17.00 Bajki 17.25 
Polskie drogi, odc. 6 - serial 18.55 Na kłopoty 
Bednarski, odc. 5 - serial 20.00 Bajki 20.25 Alter-
natywy 4, odc. 1 - serial 21.40 Sztuka kochania 
- komedia erotyczna 23.30 Ekstradycja II, odc. 7, 
8 - serial 1.30 Nocny Maraton Filmowy z kinem 
Radosława Piwowarskiego 

8.00 Za drzwiami Actor’s Studio: Billy Crystal 2 
- fi lm dok. 9.00 Ichthys - fi lm kr.metr. 9.30 Czer-
woni - fi lm biografi czny 12.50 Postrzyżyny - ko-
media 14.35 Hazardziści - fi lm kryminalny, Pol-
ska 16.30 Straceńcy - western 18.20 Ladykillers 
- komedia kryminalna 20.10 Prawdziwa historia 
- James Bond - fi lm dok. 21.10 Bilety - komedio-
dramat 23.10 Trzynasty wojownik - fi lm przygo-
dowy 1.05 Złoty pociąg - fi lm sensacyjny 3.35 
Miasto Boga - dramat - fi lm sensacyjny 5.45 
Gwiazdy i gwiazdorzy, odc. 25 - fi lm dok. 

ALE KINO

8.00 Wściekły - fi lm kryminalny 9.35 Kraina za-
bawek - fi lm kr.metr. 9.55 Pełnym głosem - dra-
mat 11.30 Na skróty do szczęścia - komediodra-
mat 13.20 Przyjeżdża orkiestra - komediodramat 
14.55 Łapu Capu Extra - chochliki telewizyjne 
15.30 Ile waży koń trojański? - komedia 17.40 Sie-
dem potęg - fi lm kostiumowy 20.00 Łapu Capu 
20.10 Simpsonowie XXI - serial 20.35 Nie Przegap 
20.45 Łapu Capu 20.50 Minisport + 21.00 The 
Killers w Royal Albert Hall - koncert 22.05 Niena-
rodzony - horror 23.40 Po prostu walcz! - fi lm ak-
cji 1.35 Boisko bezdomnych - fi lm obyczajowy 

8.30 Tajemnica - dramat 10.15 Lekcja tańca w 
domu - fi lm kr.metr. 10.30 Nie ma róży bez ognia 
- komedia 12.10 Simpsonowie III - serial 12.35 
Minisport + 12.45 Łapu Capu - chochliki tele-
wizyjne 12.50 Nie Przegap 13.00 Wiosna panie 
sierżancie - komedia 14.45 Noc duchów - fi lm 
familijny 16.20 Darek - fi lm kr.metr. 16.40 Chyba 
to miłość - komedia romantyczna 18.10 Rio Con-
chos - western 20.00 Eureka III - serial 20.45 
Vicky Cristina Barcelona - komedia romantyczna 
22.20 Królowie ulicy - fi lm sensacyjny 

CANAL+FILM

KINO POLSKA CANAL+ 
R E K L A M A   1 6 8 G S 4 A
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5.45 Telezakupy
6.05 Dwie strony medalu, odc. 66 - serial
6.40 Historie Starego Testamentu - Estera
7.05 Ukryte życie Jezusa - fi lm dok. 
8.00 Tydzień
8.25 Czterej pancerni i pies, odc. 19 - Tiergar-

ten - serial
9.30 Pod prasą
10.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Ła-
giewnikach, Transmisja

11.45 Między ziemią a niebem
12.00 Regina Coeli
12.15 Między ziemią a niebem
13.00 Wiadomości
13.15 Brodzik od kuchni
13.45 Czas Komanczów - część 1 - serial
15.30 BBC w Jedynce - Wielkie widowiska na-

tury., cz. 2. Wielka wędrówka łososi  
16.20 Kabaretowa Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Ojciec Mateusz, odc. 36 - serial
18.15 Jaka to melodia?
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.20 Blondynka, odc. 6 - Narzeczona samo-

bójcy - serial
21.15 Sprawiedliwi, odc. 1 - Plac Napoleona 

- serial
22.15 Zakochana Jedynka - Piękna i szalona 

- fi lm fabularny, USA, reż. John Stoc-
kwell, wyk. Kirsten Dunst, Jay Hernan-
dez, Bruce Davison

24.00 Kolekcja kinomana - Zawrót głowy 
- fi lm sensacyjny, USA, reż. Alfred Hitch-
cock, wyk. Kim Novak, Barbara Bel Ged-
des, Tom Helmore, Henry Jones, Ellen 
Corby, Raymond Bailey, Lee Patrick

2.10 Notacje - cykl dok.
2.20 Zakończenie dnia

5.25 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę 
5.30 Nie tylko dla pań - Jak wychowywać 

malucha, odc. 4 - serial
6.25 Ostoja
7.00 M jak miłość, odc. 738 - serial
7.55 Barwy szczęścia, odc. 415
8.30 Barwy szczęścia, odc. 416
9.00 Łagodna na drodze - magazyn motory-

zacyjny
9.10 Zacisze gwiazd - koncert, cz. I 
9.55 Rodzinne oglądanie - Architektoniczne 

przygody Dana Cruickshanka - Związki 
- serial

11.00 Boso przez świat
11.30 Makłowicz w podróży Irlandia 
12.05 Gwiazdy w południe - Sztuka miłości 

- komedia, USA, reż. Norman Jewison, 
wyk. James Garner, Angie Dickinson, 
Dick Van Dyke

14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy, odc. 1097 - telenowela
15.05 Szansa na Sukces - Andrzej Rosiewicz i 

Asocjacja Hagaw
16.05 Na dobre i na złe, odc. 404 Własny 

punkt widzenia - serial
17.05 Wstęp wolny - magazyn aktualnościowy
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama , Sport Telegram
18.35 Powiedz tak
19.05 Tak to leciało! - wydanie specjalne - te-

leturniej
20.05 Kabaretowy Klub Dwójki
21.00 Dwójka w akcji - Air Force One - fi lm 

fabularny, USA, reż. Wolfgang Peter-
sen, wyk. Harrison Ford, Gary Oldman, 
Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel 
Matthews

23.10 Magazyn Ekstraklasy - Szybka piłka
23.45 Kocham Kino
0.20 14. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van 

Beethovena - reportaż
0.50 Zakończenie dnia

5.15 Wstawaj! Gramy!, odc. 1199
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.00 Produkcje Myszki Miki, odc. 4
7.30 Kaczor Donald przedstawia
8.05 Scooby Doo. Gdzie jesteś?
8.35 Gumisie, odc. 8, 9
9.35 Kacze opowieści, odc. 54, 55
10.30 Szalona małolata - komedia, USA, 1989, 

reż. Stan Dragoti, wyk. Tony Danza, Dick 
O’Neill, Matthew Perry, Wallace Shawn, 
Catherine Hicks, Ami Dolenz

12.30 Tylko nas dwoje, odc. 5
14.30 Final Four 2010. Liga Mistrzów - Siatkówka
16.45 On i Ona, odc. 4
17.45 Hotel 52, odc. 7
18.50 Wydarzenia, Sport
19.30 Zabić z miłości, odc. 6
20.00 Skazany na śmierć, odc. 77
21.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami, odc. 162 
22.00 Kości, odc. 78
23.00 Niebezpieczne miasto - thriller, USA / 

Kanada, 2001, reż. Bruce McDonald, 
wyk. Juliette Lewis, Callum Keith Rennie, 
Camilla Rutherford, Kelly Harms, Juliette 
Lewis, Gina Gershon, Mickey Rourke. 

 Claire jest miła i pełna wdzięku, ale na 
pewno nie jest aniołkiem. Żaden męż-
czyzna nie oparłby się jej czarowi, ale 
ona czeka na tą jedna jedyną miłość i 
wydaje się, że ją znalazła. W trudnym 
dla siebie momencie życia Claire decy-
duje się na przyjazd do Toronto, gdzie 
zaprosił ją jej chłopak Billy. Jednak w 
ciągu niecałej doby dziewczyna staje się 
podejrzaną w sprawie o zabójstwo i zo-
staje wplątana w przemyt diamentów. 
Jej życie zamienia się w piekło.

0.55 Magazyn sportowy
3.00 Tajemnice losu
4.55 TV MARKET

7.55 Maja w ogrodzie 
8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry TVN 
10.55 Kawa na ławę 
11.45 Co za tydzień 
12.20 Taniec z gwiazdami - kulisy 
12.55 Kuchenne rewolucje 
13.55 Klub szalonych dziewic - serial
14.55 RRRrrrr!!! - komedia, Francja 2004, reż. 

Alain Chabat, wyk. Gerard Depardieu, 
Maurice Barthelemy, Pef Martin Laval

17.00 Usta Usta - serial
18.00 Milionerzy 
19.00 Fakt, Sport, Pogoda 
19.45 Uwaga! 
20.00 Taniec z gwiazdami 
21.55 Na zabójczej ziemi - fi lm sensacyjny, 

USA 1994, reż. Steven Seagal, wyk. Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, 
John C. McGinley, R. Lee Ermey   

0.00 Zodiak - fi lm sensacyjny, USA 2005, reż. 
Alexander Bulkley, wyk. Justin Chambers, 
Robin Tunney, Rory Culkin,

2.05 Po co spać jak można grać 
3.15 Telesklep
3.40 Na zabójczej ziemi - fi lm sensacyjny, 

USA 1994, reż. Steven Seagal, wyk. Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan Chen

7.00 Mango - Telezakupy
9.05 Pascal. po prostu gotuj 
9.40 Hotel Zacisze - serial
10.20 Zew natury - fi lm przygodowy, USA/

Japonia 1995, reż. John Grey
12.20 Plotkara 
13.15 Kontrakt małżeński - komedia, Francja 

1990, reż. Carol Wiseman, wyk. Patsy 
Kensit, Stephane Freiss, Anne Marie Pi-
sani, Joseph Momo 

15.10 Słodkie zmartwienia - komedia, USA 
1995, reż. Amy Heckerling, wyk. Alicia 
Silverstone, Stacey Dash, Brittany Mur-
phy, Paul RuddDonald Faison

17.10 Na zachód - western, USA, reż. Sergio 
Mimica-Gezzan, wyk. Matthew Settle, 
Josh Brolin, Tonantzin Carmelo, Gary Bu-
sey, Michael Spears, Skeet Urich 

19.05 Detektyw Monk, USA 

20.05 Długi pocałunek na dobranoc - fi lm sen-
sacyjny, USA 1996, reż. Renny Harlin, 
wyk. Geena Davis, Samuel L. Jackson, Pa-
trick Malahide, Craig Bierko 

22.30 Krok od domu - serial
23.35 Najlepszy z najlepszych III - fi lm sensa-

cyjny, USA 1994, reż. Phillip Rhee, wyk. 
Phillip Rhee, Christopher McDonaldn 

5.20 Kinomaniak
5.45 VIP
6.10 Dekoratornia
6.40 Mini Deco
7.10 Ben Hur - Opowieśc o Chrystusie - fi lm 

anim.
8.45 Podejrzana natura 
9.15 Buddy, pies na gole - komedia familijna, 

USA/Kanada, 2000, reż. Bill Banner-
man, wyk. Kevin Zegers, Dale Midkiff , 
David Glyn-Jones, Caitlin Wachs

11.00 Galileo 
12.00 mała Czarna 
13.00 Dekoratornia 
13.30 Spadkobiercy, odc. 18
14.30 Banana Joe Włochy, 1982.
16.35 Drogówka
16.55 VIP
17.25 Być jak ona 
17.55 Dragons’ Den czyli Jak zostać milione-

rem?
18.55 MAT.MA - zobacz, jakie to proste
19.00 Galileo
20.00 Włatcy móch - serial
20.30 Spadkobiercy, odc. 19
21.30 Poznajcie Karen Taylor - serial 
22.10 Jazda Figurowa - program Michała Fi-

gurskiego
23.10 Kłamca - fi lm fabularny, USA, 1997, reż. 

Jonas Pate, wyk. Chris Penn, Renee Zell-
weger, Rosanna Arquette

1.20 Gra Śmierci 2 - fi lm akcji, HongKong, 
1981 

3.05 Wet Wet Wet - Playing Away From Ho-
me - koncert

3.50 Drogówka
4.15 Komenda

6.05 Telezakupy
6.30 Monarch Cove, odc. 1 - serial
7.15 Smaki polskie 
7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Wiadomości
8.15 Chopin2010. pl
8.40 Ziarno - magazyn
9.10 Katyń - 70 lat Golgoty Wschodu
12.40 Wiadomości
12.55 Weekendowy magazyn fi lmowy
13.25 Śpiewaj i walcz, odc. 5
14.30 Zamek - fi lm fabularny, Australia, reż. 

Rob Sitch, wyk. Robyn Nevin, Tiriel Mo-
ra, Sophie Lee, Anne Tanney

16.05 Blondynka, odc. 5 - Przypadek, czy 
przeznaczenie - serial

17.00 Teleexpress
17.25 Duch w dom, odc. 1 - Bombowa impreza
18.20 Supermodelki, odc. 3 - widowisko
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.30 Hit na sobotę - Katyń -  - dramat wo-

jenny, Polska, reż. Andrzej Wajda, wyk. 
Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, 
Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Jan 
Englert, Magdalena Cielecka, Agnieszka 
Glińska, Paweł Małaszyński, Maja Ko-
morowska, Władysław Kowalski

22.40 Męska rzecz… - Rambo II - fi lm akcji, USA, 
reż. George P. Cosmatos, wyk. Sylvester 
Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, 
Steven Berkoff , Julia Nickson-Soul

0.25 4400 seria III, odc. 3, 4 - serial
2.00 Kino nocnych marków - S. O. S. Titanic 

- dramat, USA, Wielka Brytania, reż. 
William Hale, wyk. David Jansen, Helen 
Mirren, Cloris Leachman

3.45 Notacje - cykl dok.
3.55 Zakończenie dnia

5.20 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
5.50 Spróbujmy razem
6.20 Poezja łączy ludzi - „Udało mu się” 
6.30 Dwójka Dzieciom - Tygrysek - fi lm fabu-

larny, USA, reż. Miles Rodd, wyk. Timo-
thy Bottoms, Dana Plato, Michael Weiss, 
Miles O’Keeff e

8.00 M jak miłość, odc. 737 - serial
8.55 Barwy szczęścia, odc. 414
9.30 Czarna Strzała, odc. 11 - serial
10.25 Powiedz tak
10.55 Hit Dekady
12.00 Apetyt na życie, odc. 11 - serial
12.35 Licencja na wychowanie, odc. 11
13.15 Licencja na wychowanie, odc. 12 
14.00 Familiada - teleturniej
14.30 Złotopolscy, odc. 1096 Poślubne kłopoty 

z mamusią - telenowela
15.00 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa
16.25 Świat bez tajemnic - Tuczone narzeczo-

ne, Wielka Brytania 
17.20 Słowo na niedzielę 
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama , Sport Telegram
18.35 Wideoteka dorosłego człowieka 
19.30 Śmieszna sobota
20.05 Zielona mila - fi lm psychologiczny, USA, 

reż. Frank Darabont, wyk. Tom Hanks, 
David Morse, Bonnie Hunt

23.15 Weekendowe Kino Dwójki - Nieugięci 
- fi lm fabularny, USA, reż. Lee Tamahori, 
wyk. Nick Nolte, Melanie Griffi  th, Mi-
chael Madsen, Treat Williams

1.10 Weekendowe Kino Dwójki - Ostatnia 
jazda - dramat, USA, reż. Guy Norman 
Bee, wyk. Dennis Hopper, Will Patton, 
Fred Ward

2.35 Zakończenie dnia

5.15 Wstawaj! Gramy!, odc. 1198
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.15 Scooby Doo. Gdzie jesteś?
7.50 Karate na cztery łapy - komedia kry-

minalna, Niemcy, 2004, reż. Bob Clark, 
wyk. Jon Voight, Simon Rex, Jaime Pres-
sly, Pat Morita, Chevy Chale

9.45 UEFA Champions League
10.15 Ewa gotuje, odc. 98
10.45 Przygody Merlina, odc. 9, 10
12.45 On i Ona, odc. 3
13.45 Dom nie do poznania, odc. 128
14.45 SIĘ KRĘCI, odc. 162
15.15 Studio przed meczem.
15.30 Final Four 2010 Liga Mistrzów - Siatkówka
17.45 Wzór, odc. 55
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.25 Daleko od noszy 2, odc. 5
20.00 Tylko nas dwoje, odc. 5
22.05 Na linii ognia - thriller sensacyjny, USA, 

1993, reż. Wolfgang Petersen, wyk. Clint 
Eastwood, Gary Cole, Rene Russo

 Frank Horrigan to twardziel, weteran 
wśród agentów ochrony rządu. Od 
czasu zamachu na prezydenta Johna F. 
Kennedy’ego gnębi go poczucie winy 
i osobistej porażki. Owego fatalnego 
dnia Horrigan miał służbę. Uważa, że 
powinien wtedy zareagować szybciej i 
przyjąć na siebie kulę przeznaczoną dla 
prezydenta. Trzydzieści lat później, kie-
dy urzędujący prezydent USA zaczyna 
kampanię wyborczą, mnożą się pogło-
ski o szykowanych zamachach. 

1.00 Cywilizacja jaszczurów - fi lm sci-fi , USA, 
2004, reż. Julian Jarrold, wyk. Anna Silk, 
Daniel Baldwin, Eric Johnson, Faye Du-
naway, Gorski Tamara

2.50 Zagadkowa Noc
3.50 Tajemnice losu
4.55 TV MARKET

8.00 Multikino 
8.30 Dzień dobry TVN 
10.55 Na Wspólnej Omnibus 
12.15 Szymon Majewski Show 
13.15 Milionerzy 
14.15 You can dance - Po prostu tańcz!
16.05 Majka omnibus
18.00 Kuchenne rewolucje 
19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
19.45 Uwaga! 
20.00 Usta Usta - serial
21.00 Polowanie na druhny - komedia, USA 

2005, reż. David Dobkin, wyk. Owen 
WilsonVince Vaughn, Christopher Wal-
ken, Rachel McAdams, Isla Fisher 

23.35 Cube - horror, Kanada 1997, reż. Vin-
cenzo Natali, wyk. Nicole de Boer, Nicky 
Guadagni, David Hewlett, Andrew Mil-
ler, Julian Richings

1.25 Po co spać jak można grać 
2.30 Telesklep
2.55 Transformers - fi lm przygodowy, USA 

2007, reż. Michael Bay, wyk. Shia LaBe-
ouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
Gibson, Rachael Taylor 

7.00 Mango - Telezakupy
9.05 Pascal. po prostu gotuj 
9.35 Hotel Zacisze - serial
11.05 Nikomu ani słowa - fi lm rodzinny, USA 

2000, reż. Craig Shapiro, wyk. Ashley 
Olsen, Mary-Kate Olsen, Jim Meskimen, 
Tamara Clatterbuck, Jason Clarke 

13.00 Seinfeld - serial
15.30 Zew natury - fi lm przygodowy, USA/

Japonia 1995, reż. John Grey, wyk. Wil 
Horneff , Jean Marie Barnwell, Helen 
Shaver, John C. McGinley, Marvin J. 
McIntyre

17.30 Przyjaciele - serial
19.30 Słodkie zmartwienia - komedia, USA 

1995, reż. Amy Heckerling, wyk. Alicia 
Silverstone, Stacey Dash, Brittany Mur-
phy, Paul RuddDonald Faison

21.25 Grind - komedia, USA 2003, reż. Casey 
La Scala, wyk. Mike Vogel, Vince Vieluf, 
Adam Brody, Joey Kern, Jason London

23.40 Długi pocałunek na dobranoc - fi lm sen-
sacyjny, USA 1996, reż. Renny Harlin, 
wyk. Geena Davis, Samuel L. Jackson, 
Patrick Malahide, Craig Bierko 

2.00 Inwazja porywaczy jaj 
2.30 Arkana Magii 
4.35 Koniec programu 

5.05 Byc jak ona 
5.25 Ręce, które leczą
5.50 mała Czarna 
6.50 Rajdowe Mistrzostwa Świata - Rajd Jor-

danii 
7.50 Titanic - legenda żyje - fi lm anim.
9.25 Ben Hur - Opowieśc o Chrystusie - fi lm 

anim.
11.00 Galileo
12.00 mała Czarna 
13.00 Mini Deco 
13.30 Allegra
14.00 V-max 
14.30 Co gryzie Gilberta Grape’a? - dramat, 

USA, 1993, reż. Hallström Lasse, wyk. 
Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo 
DiCaprio

16.55 Coolinaria - program
17.25 Kinomaniak
17.55 Tajemnice Księgi Wyjścia - fi lm dok. 

USA, 2009
18.55 MAT.MA - zobacz, jakie to proste
19.00 Galileo
20.00 Zaginione - thriller, USA, 2003, reż. Ron 

Howard, wyk. Tommy Lee Jones, Cate 
Blanchett, Aaron Eckhart, Evan Rachel 
Wood, Jenna Boyd, Val Kilmer

23.05 Spadkobiercy, odc. 17 
0.05 Coolinaria - program
0.35 Diabolique - thriller psychologiczny, 

USA, 1996, reż. Jeremiah S. Chechik 
Sharon Stone, Isabelle Adjani, Chazz Pal-
minteri, Kathy Bates, Allen Garfi eld

2.50 Chick Corea - Live at Montreux
3.55 Drogówka
4.20 TV Market 
4.35 Zakończenie programu

8.30 FIA WTCC 9.00 Podnoszenie ciężarów. 

Mistrzostwa Europy 11.45 Curling. Mistrzostwa 

świata mężczyzn 13.00 Podnoszenie ciężarów. 

Mistrzostwa Europy 17.45 Curling. Mistrzostwa 

świata mężczyzn 19.30 Taniec towarzyski. Gala 

Monako. Salsa 21.00 Sporty walki. Fight Club. 

Klash Final 23.30 Podnoszenie ciężarów. Mi-

strzostwa Europy   

6.00 Ca$h - Pojedynek oszustów - komedia 
kryminalna 7.40 Marzenia Loli - dramat 9.35 
Na planie 10.05 Madeline - fi lm familijny 11.35 
Króliczek - komedia 13.10 Cygańska księżniczka 
- dramat 14.50 Miłość ma dwie twarze - ko-
media romantyczna 16.55 Chłopiec w pasiastej 
piżamie - dramat 18.30 Ca$h - Pojedynek oszu-
stów - komedia kryminalna 20.10 Boski chillo-
ut - komedia akcji 22.00 Pacyfi k, odc 4 - serial 
22.55 Jestem legendą - thriller 0.35 Opowieść 
Mary - dramat 2.20 Pod presją - thriller

NIEDZIELA 11.04SOBOTA 10.04
TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN

EUROSPORT

8.30 Maraton. Paryż 11.15 Wyścigi samocho-
dowe. Le Mans 12.00 Superbike. Mistrzostwa 
Świata 13.00 Podnoszenie ciężarów. Mistrzo-
stwa Europy 14.00 Wyścigi samochodowe. Le 
Mans 14.30 Kolarstwo. Paryż-Roubaix 17.15 Cur-
ling. Mistrzostwa świata mężczyzn 19.00 Wy-
ścigi samochodowe. Le Mans 19.30 Supersport. 
Mistrzostwa Świata 20.45 Sporty Motorowe.  
21.00 Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Euro-
py 23.30 Boks Gala międzynarodowa USA. Wal-
ka w wadze koguciej. Chris Avalos - Jose Nieves 
0.30 Kolarstwo. Paryż-Roubaix Francja 

6.00 Najważniejszy głos - komedia 7.55 Manu-
ela i Manuel - komedia 9.30 Podróż do wnętrza 
ziemi - fi lm przygodowy 11.00 Dorwać Smarta 
- komedia akcji 12.45 Batman Rycerz Gotham 
- fi lm anim. 14.00 Nadbagaż - komedia akcji 
15.40 Bracia Karamazow - dramat 17.20 Pod 
opiekuńczą gwiazdą - ilm obyczajowy 18.55 
Jonas Brothers - fi lm muzyczny 20.10 Udręczeni 
- horror 21.50 Harold i Kumar uciekają z Guan-
tanamo - komedia przygodowa 23.30 Kwaran-
tanna - horror 1.00 Quo Vadis - fi lm historyczny

HBO

TV 4TVN 7

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVN

EUROSPORT

HBO

TV 4TVN 7

5.55 Alternatywy 4, odc. 1 - serial 7.00 Bajki 7.55 
Sposób na Alcybiadesa, odc. 1 - serial 9.00 Matki, 
żony i kochanki, odc. 11 - serial 10.00 Jadzia - ko-
media pomyłek 11.30 Sprawa się rypła - komedia 
13.05 Alternatywy 4, odc. 1 - serial 14.15 Wojna 
domowa, odc. 13, 14 - serial 15.50 07 zgłoś się, 
odc. 6 - serial 17.00 Polskie drogi, odc. 6 - serial 
18.35 Na kłopoty Bednarski, odc. 5 - serial 19.45 
Dom, odc. 22 - serial 21.30 Szczur - dramat sen-
sacyjny 23.20 Żołnierze wolności, cz. 1 - fi lm wo-
jenny 0.40 Och, Karol - komedia erotyczna 2.15 
Nocny Maraton Filmowy z agentem 07

8.00 Bracia - fi lm kr.metr. 8.40 Najwspanialsza 
gra w dziejach fi lm biografi czny 10.50 Ostatni z 
wielkich - fi lm obyczajowy 13.00 Portrety Russell 
Crowe - fi lm dok. 13.20 Informator - fi lm sensa-
cyjny 16.05 Dzieci gorszego Boga - melodramat 
18.15 Tylko Marta - komedia 20.10 Ali fi lm biogra-
fi czny 22.55 Deja vu - fi lm sensacyjny, 1.10 Towa-
rzysz Pedersen - fi lm obyczajowy 3.10 Zazdrość i 
medycyna - fi lm psychologiczny 4.50 Prawdziwa 
historia - James Bond - fi lm dok. 5.40 Fantastycz-
ny sklep z kwiatami - fi lm kr.metr. 

ALE KINO

7.25 Do góry nogami - fi lm obyczajowy 9.00 
Opowiedz mi o deszczu - komediodramat 10.40 
Garfi eld ucieka z komiksu - animacja 12.00 
Simpsonowie XXI - serial 12.30 Aktualności Fil-
mowe 13.05 Hotel Sahara - fi lm dok. 14.00 Mo-
rza i oceany - fi lm dok. 14.30 Cudowne święta 
Jonatana - fi lm familijn 16.00 Nowe stanowi-
sko - komediodramat 17.30 Detektyw Monk 
VIII - serial 18.20 Wyrolowani - komedia 20.00 
Żądza śmierci - fi lm akcji 21.45 Madness - The 
Liberty of Norton Folgate - koncert 23.00 Ad-
renalina 2 - Pod napięciem - fi lm akcji

7.00 Wyspa Nim - familijno - fi lm przygodowy 
8.35 Johnny i jego świat - dokument 9.35 Łapu 
Capu 9.50 Wyspa - dramat 11.45 Zagadki Sfi nksa 
- fi lm science fi ction 13.20 Tulpan - komediodra-
mat 15.00 Mów mi Dave - komedia - fi lm scien-
ce fi ction 16.30 Yes - Meni naprawiają świat - fi lm 
dok. 18.00 Frost/Nixon - dramat 20.00 Push 
- fi lm science fi ction 21.50 Poznaj moich Spartan 
- komedia 23.15 Zabójca - thriller, Australia 0.50 
Adrenalina 2 - Pod napięciem - fi lm akcji 2.30 
Chłopaki też płaczą - komedia romantyczna

CANAL+FILM

KINO POLSKA

6.00 Alternatywy 4, odc. 2 - serial 7.00 Bajki 
8.45 Matki, żony i kochanki, odc. 12 - serial 9.55 
Urwisy z Doliny Młynów, odc. 20, 21 - serial 10.45 
Panna z mokrą głową, odc. 6 - serial 11.25 Bar-
bara Radziwiłłówna - melodramat 13.20 Dzięcioł 
- komedia 15.00 Alternatywy 4, odc. 2 - serial 
16.00 Wojna domowa, odc. 15 - serial 17.00 Pol-
skie drogi, odc. 7 - serial 18.45 Na kłopoty Bed-
narski, odc. 6 - serial 19.50 Dom, odc. 23 - se-
rial 21.35 Sztuka kochania - komedia erotyczna 
23.25 Stan posiadania - fi lm psychologiczny 1.10 
Nocny Maraton Filmowy z agentem 07 

8.00 Gwiazdy i gwiazdorzy, odc. 25 - fi lm dok. 
8.40 Upał - komedia muzyczna 10.10 Cuda na-
tury - blok fi lmów kr.metr.ch 10.30 Śniadanie u 
Tiff any’ego - komedia obyczajowa 12.35 Alamo 
- fi lm wojenny 14.55 Prawdziwa historia - James 
Bond - fi lm dok. 15.55 Król Artur - fi lm przygo-
dowy 18.10 Bilety - komediodramata 20.10 Wal-
lander - Morderca bez twarzy - fi lm kryminal-
ny 21.55 Kino Mówi: W kryjówce mojego ojca 
- thriller 0.25 Ali - fi lm biografi czny, USA 3.05 
Kino Mówi: Blue Velvet - thriller

ALE KINO

7.00 Hotel Sahara - fi lm dok. 8.00 Morza i oce-
any - fi lm dok. 8.30 Dziewczyny z drużyny 5 
- komedia 10.20 Wyłącznie Sinatra - fi lm oby-
czajowy 12.00 Łapu Capu Extra - chochliki te-
lewizyjne 12.40 Opowieści dziwnej treści - trzy 
świnki - anim. 14.05 Co jest grane? - komedia 
15.55 Na lodzie - Liga juniorów - komedia 17.30 
Miasto cienia - fi lm przygodowy 19.10 Łapu Ca-
pu - chochliki telewizyjne 19.20 Aktualności Fil-
mowe 19.50 Nie Przegap 20.00 Ślady zbrodni 
- thriller 21.30 NBA: Los Angeles Lakers - Port-
land Blazers - koszykówka  

7.00 Dobosz - fi lm obyczajowy 9.00 Dwóch fa-
cetów w jednym - komedia 10.30 Aktualności 
Filmowe 11.00 Morza i oceany - fi lm dok. 11.30 
Kapitan Mike przemierza Amerykę - fi lm dok. 
13.10 Planeta małp - fi lm science fi ction 15.10 
Olimpijski fi nał zawodów w podnoszeniu zwie-
rząt - fi lm kr.metr. 15.20 Pamięć z odzysku - ko-
media 16.50 Dr Dolittle 5 - fi lm familijny 18.20 
Nie ma jak święta - komediodramat 20.00 Czyn-
gis - Chan - fi lm wojenny 22.05 MR 73 - thriller 
0.10 Zack i Miri kręcą porno - komedia

CANAL+FILM

KINO POLSKACANAL+ CANAL+ 
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Pokaz bielizny w Rokoko
Szukasz inspiracji, jeśli chodzi o wiosenną bieliznę? Już w niedzielę 
w  Rokoko Cafe w Słupsku odbędzie się pokaz bielizny. Zacznie się 
o godzinie 18. Imprezę organizuje Paweł Grzywaczewski, właściciel 
sklepu z bielizną Kokietka. - Wszystkie komplety bielizny, które zostaną 
zaprezentowane podczas pokazu, pochodzą z kolekcji fi rm Kinga i Kris 

– mówi właściciel Kokietki. - Będzie to moda wiosenno-letnia, skierowana 
do kobiet o różnych wymiarach, ale ze szczególnym uwzględnieniem 
trudno dostępnych rozmiarów biustonoszy, czyli od E do G. 
Modelki będą prezentowały także nocne koszulki, majtki, szlafroczki i 

gorsety. Kolorystyka kompletów będzie utrzy-
mana w ciepłych, kolorowych barwach. 
Na pokaz nie będzie można wejść bez zapro-
szenia. Dla naszych Czytelników mamy pięć 
czteroosobowych zaproszeń. Wejściówki 
otrzyma pięć pierwszych osób, które 

przyjdą do naszej redakcji jutro o godzi-
nie 12. Zaproszenia można również 

otrzymać w Rokoko Cafe przy ul. 
Tuwima i w Kokietce przy ul. 

Wolności. Liczba miejst jest 
jednak ograniczona

jp

Z A P R A S Z A M Y

Wiosenno- 
letnia bielizna 
będzie tematem 
niedzielnego 
pokazu w 
Rokoko Cafe.
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Wraz z wiosną zrzu-
camy z siebie ciepłe 
okrycia. Nie schowamy 
już pod nimi zaniedba-
nych nieco przez zimę 
dłoni, włosów, przysza-
rzałej skóry twarzy czy 
ciała. Słońce pomoże 
nam przywrócić 
je do normy, ale i my 
musimy dodać coś 
od siebie.

Intensywnym zabie-
gom pielęgnacyjnym 
możemy poddać się w 
domu, gdyż maseczek 
regenerujących, oczyszcza-
jących czy nawilżających do 
twarzy, ciała, dłoni i stóp nie 
brakuje w sklepach kosme-
tycznych. Możemy też 
skorzystać z profesjonalnej 
pomocy kosmetyczki i fry-
zjera. Będziemy mieć pew-
ność, że przywracaniem 
do świetności naszej urody 
zajęli się specjaliści, a poza 
tym odprężymy się podczas 
pielęgnacyjnych zabiegów, 
co nie jest bez znaczenia. 
Dodatkowo – jak ktoś lubi 

– może zafundować sobie 
kilka seansów w solarium.

Przywrócić 
cerze blask

Najważniejsza rzeczą jest 
nawilżenie wysuszonej zimą  

- m.in. przez centralne ogrze-
wanie w mieszkaniach i biu-
rach – skóry. Wcześniej jednak 
trzeba ją dokładnie oczyścić. 
Decydując się na pielęgna-
cyjne zabiegi w domowych 
pieleszach warto sprawdzić, 
które będą odpowiednie dla 
naszej skóry i włosów.

- Wybór jest duży: peelingi 
enzymatyczne, ampułki wita-
minowe na twarz, maska 
z alg morskich lub boro-
winowa na twarz, dekolt 
i całe ciało, parafinowa, 
zmiękczająca maska na 
dłonie – wylicza kosmetolog 
Diana Najmrocka, właści-
cielka Salonu Kosmetologii 
Profesjonalnej Body Art w 
Słupsku. - Naturalne metody 
oczyszczą, odświeżą i zmięk-
czą skórę, a peeling pomoże 
pozbyć się warstwy obumar-
łego naskórka. Najlepsze 
efekty przynosi jednak 
peeling medyczny lub zabieg 

mikrodermabrazji. Peeling 
tradycyjny złuszczy naskó-
rek, ale nie spłyci zmarszczek 
ani blizn potrądzikowych 
i przebarwień będących 
wspomnieniem po nadmier-
nym opalaniu. Zabiegi te nie 
są kłopotliwe, a po wyjściu 
od kosmetologa na twarzy 
przeważnie nie widać żadnej 
ingerencji z zewnątrz.

Dobrze też zafundować 
sobie relaksujący masaż twa-
rzy. Już po jednym zabiegu 
oczyszczającym, nawilżają-
cym i masażu, widać efekt 
promiennej skóry. Klientka 
wyjdzie więc od kosme-

tyczki nie tylko piękniejsza, 
ale i wypoczęta. 

Wiosenny makijaż powi-
nien być lekki i naturalny. 

- Lekkie podkłady, subtelne 
cienie do powiek i róż – radzi 
Diana Najmrocka. - Wiosna 
kojarzy się z powrotem do 
natury, więc o tej porze roku 
obowiązkowy jest umiar.

Krótkie 
albo długie

Fryzjerzy zgodnie przy-
znają, że w tym sezonie 
modne są skrajności. Albo 

bardzo długie włosy, albo 
bardzo krótkie. - Tej wiosny 
trendy są wycieniowane boki 

–  zdradza Kamilla Kopyto, 
właścicielka salonu fryzjer-
skiego Gabriel w Słupsku. 

- Modne są długie i kręcone 
włosy. Dlatego kobiety czę-
sto stawiają na grube wałki 
i stylizację lokówką.

Uwaga! Do lamusa 
odchodzą popularne od 
kilku lat wielokolorowe 
pasemka. Na topie jest jed-
nolite farbowanie włosów. - 
Rudości, blondy, a zwłaszcza 
odcienie złota – to najpopu-
larniejsze kolory tego sezonu 

Rewolucja dla skóry i fryzury

Nowa Ty na wiosnę
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Pasemka wyszły już z mody, teraz farbujemy włosy na jednolity kolor.
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– mówi Monika Drużba, wła-
ścicielka salonu fryzjerskiego 
przy ul. Królowej Jadwigi w 
Słupsku. - Włosy obcinamy 
albo na krótko, na tak zwa-
nego boba, albo zostawiamy 
długie. Panie odchodzą 
powoli od pasemek w kilku 
kolorach. Coraz rzadziej 
życzą sobie blond pasków w 
sąsiedztwie kontrastujących 
mocniejszych barw, na przy-
kład brązu lub czerwieni.

Lekki brąz
Do pielęgnacji ciała 

używa się peelingów grubo-
ziarnistych, które złuszcząją 
martwy naskórek i dadzą 
pole do popisu balsamom 
nawilżającym. 

Odrobina sztucznego 
słońca na pewno nie zaszko-
dzi, jeśli chcemy z lekko zabrą-
zowioną skórą przywitać let-
nie sukienki. Dlatego warto 
udać się do solarium. Ale 
uwaga! Nie można przesadzić. 

- Najlepiej zacząć od krótkich 
kilkuminutowych seansów 

– radzi Renata Szczepańska 
z solarium Cosmic Sun w 
Słupsku. - Pierwszy seans na 
solarium należy dostosować 
do fototypu skóry, bo ma on 
wpływ na naszą odporność 
na działanie promienie UV. 

Nie każdy wie, że kilku-
minutowe seanse na solarium 
mogą przynieść ulgę przy 
niektórych schorzeniach, 
takich jak lekki stopień reu-
matyzmu. Jak się okazuje, 
wbrew krążącym opiniom, 
rozsądne opalanie na sola-
rium może przynieść wiele 
korzyści. - Promieniowanie 
UV wpływa na większe 
wytwarzanie melaniny odpo-
wiadającej za brązowy kolor 
skóry i witaminy D, która 
zapobiega krzywicy – dodaje 

Piotr Durka, właściciel sola-
rium Bananas w Słupsku. 

- Ciepło i opalenizna popra-
wiają wygląd i nasze samo-
poczucie.  

Nie musimy obawiać się, 
że sztuczne słońce spowoduje 
u nas jakieś groźne schorzenia. 
Trzeba tylko stosować się do 
pewnych zasad. Informacja 
o tym, jakie zagrożenie nie-
sie ze sobą zbyt intensywne 
korzystanie z solarium 
zamieszczona powinna 
być przy każdej kabinie. Po 
tym właśnie można poznać 
solidne solarium. 

- Alternatywą dla osób 
uczulonych na promienie 
słoneczne UVA lub kobiet 
w ciąży jest całkowicie bez-
pieczna bezobsługowa kabina 
do opalania natryskowego, z 
której mogą korzystać wszy-
scy bez ograniczenia wieko-
wego – dodaje Piotr Durka.

Szczupłą być
Jednym ze stałych ele-

mentów przygotowań do 
lata jest intensywne odchu-
dzanie. Kiedy sama dieta nie 
wystarcza, warto skorzystać 
z pomocniczych zabiegów. 

- Takim zabiegiem jest ender-
mologia – mówi Katarzyna 
Czapnik, właścicielka salonu 
urody Promenada Kobiet w 
Słupsku. - Endermologia 
to masaż podciśnieniowy 
oddziałujący na skórną i 
podskórną tkankę łączną. 
Moc podciśnienia dobiera się 
na podstawie odczuć osoby 
poddawanej zabiegowi.

Zabiegi są bezinwazyjne, 
wspomagają jedynie natu-
ralne procesy zachodzące w 
organizmie. U wielu osób 
po 15-20 zabiegach efekty 
są porównywalne do tych 
uzyskanych w wyniku chi-

rurgicznej liposukcji. - W celu 
zapewnienia maksymalnego 
komfortu klientka na czas 
zabiegu zakłada specjalny 
trykot, który zwiększa poślizg 
rolek i nie dopuszcza do 
uszkodzenia skóry, zapewnia-
jąc optymalną moc zabiegu 
i dając możliwość wykony-
wania płynnych manewrów 

- dodaje Katarzyna Czapnik. 
- Każda klientka otrzymuje 
trykot, który jest tylko do jej 
dyspozycji.

Pojedynczy zabieg 
trwa około 35-45 minut. 
Masowane jest całe ciało, 
najintensywniej miejsca 
szczególnie dotknięte cel-
lulitem. Najlepsze efekty  
endermologia przynosi, gdy 

wykonywana jest seriami 
– co najmniej 10 zabiegów w 
ciągu dwóch-trzech tygodni. 
Jednocześnie można stoso-
wać inne zabiegi redukujące 
celulit i modelujące sylwetkę. 

- Najlepsze rezultaty uzysku-
jemy poprzez połączenie 
endermologii z mezotera-
pią bezigłową – nie ukrywa 
Katarzyna Czapnik. - Efekty 
są naprawdę rewelacyjne.

Zgubić kilka zbędnych 
kilogramów pomogą nam 
też balsamy i żele zawiera-
jące kofeinę, która wspomaga 
szybkie spalanie tkanki tłusz-
czowej.
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Justyna Hińczuk i Katarzyna Lipińska podczas zabiegu modelującego.
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Joanna Prokofi ew
j.prokofi ew@agmedia.com.pl
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Są miasta, gdzie musi 
zagrać „Marinę”. W 
Słupsku często gra 

„Czardasza”, „Polkę 
– Dziadek” czy też reli-
gijne – „O Boże!”. Alfred 
Ślubowski z Bruskowa 
Małego w Słupsku poja-
wia się jednak bardzo 
rzadko. Od dziesięciu 
lat jeździ po całej Polsce. 
Gra. Zawsze towarzyszy 
mu akordeon – jego 
najbliższy przyjaciel. 
Mimo że w Bruskowie 
ma duży, wygodny 
dom, miesiącami śpi w 
samochodzie. Wszystko 
w imię muzyki.

Kocha cygańskie 
życie. Można spotkać 
go w centrach małych 
miast i miasteczek. Unika 
dużych aglomeracji. 
Zazwyczaj gra po kilka 
godzin. Zarabia tylko tyle, 
ile wrzucą mu do „skar-
bonki” ludzie, którym 
jego muzyka przypadła 
do gustu. Zresztą, w pre-
zencie dostaje nie tylko 
pieniądze. Czasami ktoś 
przyniesie kilka bułek, 
ktoś poczęstuje kawą czy 
herbatą...

- Największą wartość 
ma dla mnie jednak kar-
teczka, którą jakaś dziew-

Uliczny muzyk z Bruskowa 
Małego zwiedził całą Polskę
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Akordeon 
jego wielka
miłość

czynka wrzuciła mi latem 
ubiegłego roku, gdy gra-
łem w Darłowie – opo-
wiada Alfred Ślubowski. 

- Napisała na niej tylko 
„Ładnie grasz”. Dla mnie 
to było ogromne przeży-
cie. Innym razem jakaś 
starsza kobieta stwier-
dziła, że jak usłyszała 
moją muzykę, to prze-
stały ją boleć kości.

Twierdzi, że będzie 
prowadził cygańskie 
życie, dopóki tylko zdro-
wie mu pozwoli. Na razie 
nie ma z tym proble-
mów. Zaplanował kilka 
najbliższych miesięcy. 
Na pewno wyruszy w 
kilkutygodniową trasę 
koncertową na Mazury. 
Lato zamierza spędzić w 
Sopocie. Już teraz myśli 
jednak o kolejnej wypra-
wie, do Częstochowy. 

Zanim wyjechał, aby 
grać pod Jasną Górą, 
pierwszy raz przygoto-
wywał się do tego przez 
kilka miesięcy. Wśród 
kilkuset piosenek i pie-
śni, które ma w repertu-
arze, sporo to piosenki 
religijne. Gra je bardzo 
często i to w całej Polsce.

Pierwszy akordeon 
dostał gdy miał zale-
dwie 6 lat. Mieszkał 
w Szczecinku. Matka 
kupiła mu go od żołnie-
rzy radzieckich, stacjo-
nujących w pobliskim 

Bornym Sul inowie . 
Ponieważ był muzy-
kalny, wysłano go do 
szkoły muzycznej w 
Słupsku. Szkołę średnią 
kończył już w Olsztynie. 
Nie uczył się jednak gry 
na akordeonie, lecz na 
flecie. Po szkole pogry-
wał trochę w słupskich 
restauracjach,  m.in. 
w Metrze. Przełomem 
była dla niego jednak 
wizyta w Niemczech 
pod koniec lat osiem-
dziesiątych. Wówczas 
przekonał się, ilu ludzi 
gra na ulicy. Zobaczył, 
że z tego można żyć. 
Później, gdy sam zaczął 
grać, wyjeżdżał rów-
nież do Niemiec. Był 
m.in. w Bremmen i 
Lubece. „Pracował” też 
w Holandii i na Litwie. 
Najlepiej gra mu się jed-
nak w Polsce. Nie liczył, 
w ilu miejscowościach 
grał, ale szacuje, że było 
ich przynajmniej dwie-
ście. Do niektórych 
chętnie wraca. Omija 
duże miasta. Dlatego też 
nie grał w Warszawie, 
Krakowie czy Poznaniu. 
Woli klimat mniejszych 
miejscowości.

Gdy wyjeżdża w 
trasę, znika na 3-4 tygo-
dnie, a nawet dłużej. W 
tym czasie przejeżdża 
swoim Mercedesem 
około trzy tysiące kilo-
metrów. Samochód staje 

się na ten czas jego 
drugim domem.

- Nie mógłbym 
s o b i e  p o z w o -
lić na to, aby 
spać w hote-
lach -  mówi. 

-  S p e c j a l n i e 
kupiłem duży 
s a m o c h ó d . 
P r z e s t r z e n i 
życiowej mam 
tu sporo.  Tu 

p r z y g o t o w u j ę 
pos i łk i  i  śp ię . 
Nie potrafiłbym 

nawet inaczej 
funkcjonować. 

Do domu w 

Bruskowie przyjeżdżam 
najdłużej na dwa tygo-
dnie. 

Do tej pory nie miał 
większych problemów 
ze strażą miejską. W 
zasadzie nikt nie prze-
szkadza mu grać, cho-
ciaż zdarzało się, że gdy 
komuś nie podobała się 
jego muzyka, musiał 
przenosić się w inne 
miejsce, w tym samym 
mieście. W Niedzicy 
musiał mieć specjalne 
zezwolenie z Urzędu 
Miasta. Kiedy okazało 
się, że dokument może 
dostać dopiero następ-
nego dnia, odpuścił 
sobie granie w tej miej-
scowości. Zazwyczaj w 
jednym mieście spę-
dza tylko jeden dzień. 
Następnego gra już w 
innym. Są jednak takie, 
do których ma spe-
cjalny sentyment i w 
nich zatrzymuje się na 
dłużej. Jednym z takich 
miast jest Sopot.

Bardzo lubi grać na 
Kaszubach, chociaż po 
kaszubsku nie śpiewa. 
Śpiewa głównie po pol-
sku,  w repertuarze ma 
również kilka utworów 
po rosyjsku.

Nie wyobraża sobie 
innego życia. Twierdzi, 
że z grania na ulicy 
można się utrzymać. Są 
też inne zalety tego stylu 
życia...

- Gdybym chciał wyje-
chać na wczasy, na przy-
kład do Polanicy – musiał-
bym wyłożyć nawet kilka 
tysięcy złotych – twier-
dzi akordeonista. - A tak 
wyjeżdżam, gram, a gdy 
mam już wolne, zwie-
dzam. Ponieważ uwiel-
biam pływać, odwiedzam 
baseny we wszystkich 
miastach, w których 
gram. Podejrzewam, że 
niewiele osób w Polsce 
miało okazję zwiedzić 
Polskę wzdłuż i wszerz.

Alfred Ślubowski latem wyruszy w trasę koncertową na Mazury.

Fo
t.

 A
PR

-S
A

S



nr 14 (21) • 8 kwietnia 2010
SŁUPSKI

KURIER
POWIATOWY

19Kultura

Sami nie wierzą, że już od 20 lat, 
czyli 240 miesięcy, więc około 960 
tygodni żyją żartem i z żartu. A wła-
ściwie to od 21 lat – jak twierdzą. 
Bo z nimi to tak, jak z naszym 
miastem. Rocznica niby 700-lecia, 
ale tak naprawdę 745-lecia. A może 
odwrotnie.

Ani Dariusz Gatniejewski, ani 
Grzegorz Gurłacz nie są rodowi-
tymi słupszczanami. Przyjechali tutaj 
w 1988 roku do pracy w Słupskim Teatrze 
Dramatycznym, jaki wówczas funkcjo-
nował w mieście. Gatniejewski z Gdyni, 
Gurłacz z Białegostoku. W teatrze długo 
nie popracowali, bo zamknął on swoje 
podwoje cztery lata później. Ale aktorzy 
zostali. Dlaczego?

- Bo znaleźliśmy tutaj to, czego szu-
kaliśmy – wspaniałych ludzi – wyjaśnia 
Gatniejewski. – No i mieliśmy kabaret. Coś 
co nas bardzo pociągało.

Zaczęło się literacko
Pierwszy program, jaki przygotowali 

razem z Radosławem Ciecholewskim, Jerzym 
Karnickim i Andrzejem Petelskim w 1989 
roku był bardziej literacki niż śmieszny. Teksty 
Kaczmarskiego, Tuwima… Swoją scenę mieli 
w Domu Kultury przy ulicy Findera a chwilę 
później w Sambie, teatralnej kawiarni na 
pierwszym piętrze. - Działo się wtedy – wspo-
minają. Niedługo potem „wskoczyli na wła-
ściwe tory”, czyli zaczęli robić kabaret dla 
śmiechu. Bacznie obserwowali to, co działo 
się dookoła nich i przetwarzali na swój sposób. 
Tak powstawały i powstają skecze DKD, czyli 
Doczekać Końca Dnia.

- Nie interesuje nas specjalnie polityka 
– zaznacza Gurłacz. – Możemy śmiać się z głu-
poty polityka, ale nie musimy nazywać go 
od razu Lepperem. To nazwisko za jakiś czas 
zniknie, a głupota pozostanie. Ale nas bardziej 
interesują społeczne historie, w nich szukamy 
bezsensów, które możemy obnażyć.

Gatniejewski i Gurłacz od początku 
istnienia kabaretu pisali dla niego teksty. 

Sprawdzały się. Publiczność 
s i ę śmiała. A jak nie, to 

taki skecz wypadał 
z repertuaru.

- To co robimy, 

Dwudzieste urodziny kabaretu DKD 

Tyle lat, jak to boli, jak to boli, ałała

to dla śmiechu, śmiechu publiczności, o to 
nam chodzi – podkreśla Gatniejewski. – Jeśli 
nie ma takiej reakcji, to znaczy, że coś zro-
biliśmy nie tak. Nam może wydawać się, że 
coś jest śmieszne, ale widzowie od razu to 
weryfi kują. 

Stworzenie dobrego skeczu nie jest łatwą 
sprawą. Nie może być zbyt skomplikowany, 
ani zbyt prosty. Taki w sam raz, szyty na 
miarę.

– Czasami myślimy nad czymś kilkanaście 
dni lub tygodni, a czasami pomysł przycho-
dzi znienacka i okazuje się, że jest trafi ony 

– mówi Darek Gatniejewski. 

Kobiety 
potrafi ą się śmiać

Premierowe programy grają średnio 
raz na dwa lata. Ale nie znaczy to, że przez 

ten czas nic nie zmienia się w ich repertu-
arze. Zawsze coś dodadzą, zmienią, prze-
kręcą. Występują w różnych miejscach 
Polski. Nie wracają tylko tam, gdzie… ktoś 
nie zapłacił im za pracę. Nie mają ulu-
bionego miasta, klubu, ale Gatniejewski 

– mówi za siebie – najbardziej lubi damską 
publiczność.

- Bo kobiety mają poczucie humoru, 
potrafi ą się śmiać, szczerze, do łez – zazna-
cza. -  A faceci? Jak stanowią publiczność 
w stu procentach, to od razu wiem, że 
łatwo nie będzie. Nic ich nie bawi, nie 
potrafi rozśmieszyć. Ale wystarczy, że 
wśród nich znajdą się dwie trzy przedsta-
wicielki piękniejszej płci od razu tryskają 
humorem. Nie wiem czemu tak jest, ale 
zaobserwowałem to niejednokrotnie.

Ostatni … kabareciarze
Przez te dwadzieścia (bądź dwadzie-

ścia jeden!) lat przez zespół przewinęło się 
wiele osób. Większość z nich wystąpi na 
scenie podczas jubileuszowego koncertu 
DKD. W pierwszym składzie byli - oprócz 
Gatniejewskiego i Gurłacza rzecz jasna 

- Radosław Ciecholewski, Jerzy Karnicki 
i  Andrzej Petelski. Później pojawiali się 
i znikali kolejni artyści, z których każdy 

pozostawił po sobie jakichś ślad – m.in. 
Hanna Piotrowska, Krzysztof Plebanek, 

Magda Turkowska znana jako 
„Cytryna”, Maciej Miecznikowski.

DKD zauważono i nagro-
dzono kilka razy na różnych 

kabaretonach i festiwalach. Grand 
Prix otrzymali dwukrotnie, w 1996 

roku na Festiwalu Piosenki Debilnej 
we Wrocławiu i rok później na XIII 
Festiwalu Piosenki Kabaretowej OSPA 
w Ostrołęce. W 1997 roku uhonoro-

wano ich humor również w Lidzbarku 
Warmińskim podczas XVIII Lidzbarskich 
Wieczorach Humoru i Satyry. Srebrne 

Pióro dzielić jednak musieli z warszaw-
skim Kabaretem Moralnego Niepokoju, 
poznańską Aferą i krakowskim Po Żarcie. 
To były „tłuste” lata dla kabaretu, gdyż  dwu-
krotnie w 1996 i 1997 roku zajęli I miejsce 
w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów 
PAKA w Krakowie (w konkursie na najlepszy 
monolog). 

Na swoim koncie mają również reali-
zację nietuzinkowego projektu kabare-
towo-muzycznego pod nazwą „Vice-Versa” 
(orkiestra na cztery kontrabasy i dwie 
gitary!). A jedna z piosenek tego zespołu - 

„Ałała” – tak spodobała się publiczności, że 
na muzycznych listach przebojów trzymała 
się ponad pięć miesięcy. Rok temu razem 
z Super Duo, czyli Wiktorem Zborowskim 
i Marianem Opanią przedstawiali swoje ske-
cze przed norweską publicznością w Oslo. 

Znowu będzie się działo
Obecnie zespół tworzą Dariusz 

Gatniejewski,  Grzegorz Gurłacz 
i Przemysław Osiński, muzyk, którego 
zaprosili do współpracy w 2004 roku. 
I w takim składzie zaprezentują się na 
jubileuszowych koncertach (bo jak dwie 
rocznice to i dwa koncerty). Tym razem 
jednak towarzyszyć im będzie orkiestra 
Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica pod 
batutą Bohdana Jarmołowicza. 

- Przedstawimy stare kawałki w nowej 
odsłonie – zdradza Gatniejewski. – 
Sami jesteśmy zdziwieni, że tak one 
brzmią. Ale będzie też kilka nowo-
ści. No i nasi goście. Ludzie, którzy 
kiedyś tworzyli z nami ten kabaret.
Jubileuszowe koncerty, wsparte fi nansowo 
przez gminę miejską Słupsk, odbędą się 16 
i 17 kwietnia o godzinie 19. w sali słupskiej 
fi lharmonii. Bilety w cenie 35 złotych.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Kamery produko-
wane są
w Kamerunie, 
a odtwarzacze wideo 
w Monte Video. 

D. Gatniejewski 
i G. Gurłacz

Od lewej: Dariusz 
Gatniejewski, 
Przemysław 
Osiński i Grzegorz 
Gurłacz - skład 
DKD od 2004 roku.

Kabaret DKD na scenie czuje się, jak ryba w wodzie.
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W Słupsku są 404 taksówki, ofi cjal-
nie. Co najmniej kolejnych dziesięć 
to nielegalnie kursujące samochody 
bez oznaczeń, które wykorzystują 
niszę w rynku i niezbyt zasobne 
portfele słupszczan. Są po prostu 
dwa razy tańsze od tych legalnych. 
Ich właściciele oszukują fi skusa, 
samorząd i  kierowców taksówek. 
Taksówkarze wydali im - jak na 
razie małą - wojnę. Bez większych 
szans na powodzenie.

ZUS – osiemset złotych, podatek, 
opłata dla korporacji, naprawy samo-
chodu, wymiana oleju, myjnia, paliwo 

- kolejne co najmniej osiemset. W sumie 
tysiąc sześćset. Tak naprawdę dopiero 
po wypracowaniu tej kwoty legalny 
taksówkarz zaczyna zarabiać. Reszta to 
comiesięczne koszty utrzymania. - Nie 
jest łatwo, trzeba swoje odstać i sporo się 
najeździć, żeby zarobić jakieś pieniądze 

– mówią zgodnie taksówkarze ze słup-
skich korporacji. Sytuację komplikuje 
nieuczciwa konkurencja.

Samochody bez oznaczeń. Tylko 
numer komórki, pod który dzwoniący 
klienci podają adres, gdzie  samochód ma 
podjechać. Nie zawsze ten sam. Po ulicach 
Słupska jeździ ich około dziesięciu. W 
jednym nawet kierowcą jest dziewczyna. 
Ceny umowne. Słupsk-Ustka-Słupsk 
nawet za 40 złotych. - Żaden uczciwy 
taksówkarz  nie pojedzie do Ustki za 
mniej niż 50 złotych, to i tak cena jak z 
lumpeksu – mówi pan Waldek, na postoju 
od dwunastu lat. 

Oczywiście, nie wszystkich taksówka-
rzy powyższe wyliczenia dotyczą. Spora 
część kierowców taksówek to mundurowi 
emeryci. Koszty ich działalności co mie-
siąc są sporo niższe. Przede wszystkim nie 
płacą ZUS-u, tylko składkę zdrowotną. 
Są też „rolnicy” ubezpieczeni w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Dwa, trzy hektary pola gwarantują niską 
składkę ubezpieczenia rolniczego, około 

Taksówkarze wydali nielegalnym przewoźnikom małą wojnę

Taki przewóz
tysiąca złotych rocznie. Uprawnienia i 
późniejsza emerytura niemal takie same 
jak w przypadku osób ubezpieczonych w 
ZUS-ie. Tu taksówka to tylko działalność 
dodatkowa. Nie zmienia to jednak faktu, 
że wszystkie działają legalnie, a fałszywe 
taksówki odbierają im klientów i zmniej-
szają obroty.

- To jakiś koszmar - mówi pan Bogdan 
z największej słupskiej korporacji. - 
Tyramy od rana do nocy. W weekendy, 
kiedy jest szansa zarobić nieco więcej, do 
akcji wkraczają sępy z nielegalnych tak-
sówek. - Nie mają żadnych kosztów poza 
samochodami i paliwem. Ludzie do nich 
dzwonią, bo jeżdżą za kwoty, które dla 
uczciwych taksówkarzy są nie do przy-
jęcia. Nie możemy dokładać do interesu  

- podkreśla. - Jeżdżę i będę woził ludzi, 
bo to jest interes - mówi Andrzej z nie-
legalnej taksówki. - To nie moja wina, że 
nasze państwo łupi ludzi podatkami. Ja 
nie będę legalizował swojej działalności, 
bo to nie ma sensu. Tak długo jak jest 
zapotrzebowanie, ludzie będą dzwonić, 
a my będziemy jeździć - dodaje. 

Legalni taksówkarze nie składają 
broni. - Złożyliśmy doniesienie do Urzędu 
Skarbowego, podaliśmy numery rejestra-
cyjne tych oszustów, mamy nadzieję, że 
skarbówka oduczy ich takich tricków - 
mówią taksówkarze. - Potwierdzam, że 
badamy taką sprawę - mówi Krzysztof  
Zdunek, zastępca naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Słupsku.  - Dotyczy ona 
jednej osoby. Sprawdzamy czy rzeczywi-
ście nielegalnie, bez koncesji i stosownych 
opłat,  prowadzi tego typu działalność.

- Mogą mnie sprawdzać, ile chcą, nic 
mi nie udowodnią - mówi Andrzej z nie-
legalnej taksówki. - Zawsze mogę pod-
wieźć znajomych za dziesięć złotych na 
paliwo. 

- Mamy punkt zaczepienia, ale obo-
wiązuje mnie tajemnica postępowania 
i nie mogę ujawnić, o co chodzi - mówi 
Krzysztof Zdunek. 

Życie taksówkarza nie jest łatwe. Cały 
czas w skupieniu, za kierownicą. W końcu 
odpowiada się  za siebie, za korporację 
oraz bezpieczeństwo i komfort pasaże-
rów. Jak się kręci i są telefony, to można 
przeżyć. Najgorsze jest stanie godzinami i 
czekanie na kurs za dziesięć złotych.

- Ostatni weekend był naprawdę niezły- 

mówi pan Janusz, na postoju od dwóch 
lat. - Przyjechało sporo ludzi z Anglii i 
Irlandii na święta i w pubach brakowało 
miejsc. Jeździliśmy non stop. Ja skończy-
łem o piątej rano.  Żeby tak było co tydzień 

– rozmarzył się taksówkarz. 
Wspomina też niemiłe  historie. 

- Zawiozłem zakupy za 150 złotych 
na rodzinną imprezę. Nie mieli pienię-
dzy, zostawili dowód osobisty i obiecali, 
że jutro go odbiorą i uregulują rachunek. 
Nie zapłacili do dziś, a dowód okazał się 
fałszywy - opowiada taksówkarz. Stąd 
kierowcy nie mogą darować, że na tak 
ciężkim rynku do pracy, jakim jest dla tak-
sówkarzy Słupsk, pojawiła się nielegalna 
konkurencja. - Udało się jakoś załagodzić 
spór z busiarzami, teraz mamy nielegal-
nych, ciągle coś - żali się pan Jurek. W 
niemal każde wakacje taksówkarze walczą 
z właścicielami busów, które podjeżdżają 
pod dworzec PKP i PKS. Mogą zabrać 
naraz nawet osiem osób, więc podróż do 
Ustki, Rowów czy Łeby jest sporo tańsza 
niż taksówką. - Było ostro, przepychanki 
na parkingu, a nawet przebijanie opon 
podrzucanymi pod koło ostrymi, metalo-
wymi ostrobokami. Opona do wyrzucenia 

- wspomina pan Jurek. Na szczęście ostat-
nio się uspokoiło. 

- Co roku przybywa dwadzieścia legal-
nych taksówek, mniej więcej tyle samo 
ubywa – mówi Łucja Pliszka z Wydziału 

Inwestycji, Handlu i Usług słupskiego 
magistratu. - Na kurs przygotowujący do 
egzaminu na licencję taksówkarską cho-
dzi po kilka, najwyżej pięć osób. Kursanci  
zazwyczaj zdają egzamin, choć nie wszy-
scy za pierwszym podejściem. Koncesja 
na piętnaście lat kosztuje dwieście zło-
tych.

W Słupsku na razie niewielu taksów-
karzy lub pseudotaksówkarzy decyduje się 
na wariant znany w dużych miastach jako 
TAKI PRZEWÓZ. Astronomiczna opłata za 
trzaśnięcie drzwiami i każdy przejechany 
kilometr. Taki pojazd formalnie nie jest 
taksówką, bo zamiast napisu taxi, ma napis 
Taki Przewóz.

Krakowska „Gazeta Wyborcza” opisała 
sytuację, w której przy dworcu PKP stu-
dent wsiadł do takiego pojazdu. Za prze-
jechanie dwóch i pół kilometra kierowca 
zażądał 162 złotych. Mężczyzna odmówił, 
sprawa trafi ła do sądu. Kierowca pseudo-
taksówki żąda zaległej opłaty i odsetek w 
wysokości 50 procent tej kwoty dziennie. 
Dziennikarze wyliczyli, że tylko do dnia 
procesu, którego wynik nie jest jeszcze 
rozstrzygnięty, należność może wynieść 

… 14 tysięcy i trzynaście złotych. Za  kurs 
na odległość dwóch i pół kilometra. Taki 
Przewóz!!!

PS. Na prośbę rozmówców ich imiona 
zostały zmienione.

Przemysław Woś
Radio Gdańsk
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Ofi cjalnie w 
Słupsku są 
404 taksówki. 
Nieofi cjalnie jeździ 
ich jednak więcej.



21

SPORT
nr 14 (21)  8 kwietnia 2010

Czarni – 43 lata potęgi sportu
Początki Czarnych sięgają 1945 roku. Wówczas powołany 

został pierwszy w powojennym Słupsku klub sportowy o 

nazwie Kolejowy Klub Sportowy „Kolejarz”. Zakończył 

działalność w 1992 roku.
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Międzyzakładowy Klub Sportowy 
Czarni Słupsk był dumą i chlubą mia-
sta. Zawodnicy występujący w trójko-
lorowych barwach byli prawdziwymi 
pupilami kibiców. Wielu znanych 
sportowców właśnie w naszym mie-
ście rozpoczynało światowe kariery. 
Piłkarze, bokserzy, koszykarze. 

Potęga Czarnych jednak zgasła. Klub, 
który w poprzednim ustroju był w pełni 
zawodowy, musiał zakończyć działalność. 
Zmiana systemu uniemożliwiła pracę dzia-
łaczom. Dzisiaj z dawnej potęgi zostało 
niewiele. Poszczególne sekcje stworzyły 
własne kluby pod szyldem Czarnych. 
Najbardziej znanym jest Energa Czarni 
Słupsk. Jednak dobrze radzą sobie także 
koszykarki. Po latach nad Słupię powrócił 
także boks. 

Pierwszy po wojnie
Początki Czarnych sięgają lata 1945 

roku. Wówczas powołany został pierw-
szy w powojennym Słupsku klub spor-
towy o nazwie Kolejowy Klub Sportowy 

„Kolejarz”. Zgodnie z nazwą, większość 
sportowców stanowili pracownicy kolei. 
Pierwszą sekcją, która zaczęła funkcjo-
nować w strukturach nowo powstałego 
klubu, była drużyna piłki nożnej. 

Kolejarze-sportowcy na swoje 
potrzeby zaadaptowali stary stadion przy 
ul. Krzywoustego. Obecnie na starej mura-
wie wybudowano pierwszego w Słupsku 
Orlika. Stadion Kolejarza był skromny. 
Nie było szatni, piłkarze, a później zawod-
nicy innych dyscyplin przebierali się w 
barakach. Jedynym ujęciem wody był 
zwykły kran ustawiony na podwórku. 
Stadion mógł jednak poszczycić się krytą 
trybuną. Zadaszenie nad ławkami z desek 
i papy wykonali kolejarze. 

Klub i zawodnicy, którzy na co dzień 
byli robotnikami, szybko zdobyli sym-
patię słupszczan. Zazwyczaj umorusa-
nych w pracy kolejarzy zaczęto nazywać 
Smoluchami. Taki przydomek do klubu 
przylgnął na lata. 

W 1957 roku właśnie w związku z 
tym przydomkiem KKS Kolejarz zmienił 
nazwę na MZKS Czarni. 

Droga do zawodowstwa
Przez kilkanaście lat Czarni w róż-

nych dyscyplinach grali na dobrym pozio-
mie. Zawodnicy święcili triumfy w ligach 
pomorskich. Jednak prawdziwy boom w 
klubie nastąpił, gdy Słupsk miał się stać 
miastem wojewódzkim. Ówczesne władze 
postawiły na sport. - Pracując wówczas 
w „Głosie” otrzymałem propozycję obję-
cia funkcji wiceprezesa klubu – opowiada 
Marian Boratyński, wieloletni działacz spor-
towy Czarnych. - Miałem doświadczenie 
jako trener piłkarski, bo przez lata prowa-
dziłem drużynę Cieślików. Przy okazji to 
było spore wyzwanie, więc przystałem na 
tę propozycję. 

Władze klubu, miasta i województwa 
szukały wówczas dyscyplin, na które warto 
było postawić. Największą popularnością 
cieszyła się piłka nożna. Jednak ówczesny 
Gryf grał w drugiej lidze i nie miało więk-
szego sensu inwestowanie sporych sum w 
kolejną drużynę piłkarską. - Pamiętam, jak 
poszedłem wówczas do prezydium i prak-
tycznie sam podjąłem decyzję, że postawimy 
na dyscypliny halowe – dodaje Boratyński, 
dziś prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i 
Grodna. - Nie oznaczało to, że drużyna piłki 
nożnej Czarnych przestała istnieć. Nie, ale 
daliśmy wówczas zielone światło pięścia-
rzom i siatkarzom. 

Jak twierdzi Marian Boratyński, Słupsk 
miał już wcześniej całkiem niezłe tradycje 
pięściarskie. Bokserzy występowali wów-
czas w barwach Gwardii. 

Boks nad Słupią
Działaczom Czarnych zależało przede 

wszystkim na pozyskaniu  doświadczo-
nych trenerów. - Udało mi się ściągnąć 
do miasta Zygmunta Krzyżanowskiego, 
trenera reprezentacji Polski – mówi 

Boratyński. - Wszyscy mu mówili, żeby 
się zastanowił, bo jedzie do jakieś prowin-
cjonalnej drużyny. Udało się nam wyjść z 
ligi okręgowej i wejść do pierwszej. Później 
zdobyliśmy mistrzostwo Polski. 

Jak dodaje Boratyński, podobnie 
było z legendarnym trenerem Aleksym 
Antkiewiczem, który wychował rzesze 
znakomitych pięściarzy. Jednak dosko-
nali trenerzy to tylko połowa sukcesu. 
W Słupsku, oprócz doskonale zapowia-
dających się wychowanków, potrzeba 
było najlepszych w kraju zawodników. 

- Próbowaliśmy ich kupować w innych 
klubach, ale tamtejsi działacze przeważ-
nie byli przeciwni – opowiada dalej były 
wiceprezes Czarnych. - Trzeba było więc 
zastosować zupełnie inną technikę. Można 
powiedzieć, że podkradaliśmy zawodni-
ków. Najpierw dogadywaliśmy się ze spor-
towcem. Składaliśmy dobrą ofertę fi nan-
sową. Gdy była już zgoda, wysyłaliśmy po 
zawodnika lub zawodniczkę auto i naszych 
ludzi. Dopiero na końcu dowiadywał się 
o tym klub macierzysty. Dzięki tej prze-
biegłości słupskich działaczy w mieście 
występowali czołowi sportowcy w kraju. 
W ten sposób „ściągnięto” czołówkę naj-
lepszych siatkarek oraz pięściarzy, w tym 
Dariusza Michalczewskiego, który nie raz 
powtarza, że w Słupsku pierwszy raz czuł 
się jak zawodowiec. 

Zawodnicy dostawali mieszkanie oraz 
zatrudnienie w jednym z tutejszych zakła-
dów. Najwięcej miejsc pracy sportowcom 
dawała Alka. - Prawda jest taka, że nikt z 
nas nie pracował, ale miał etat w zakładzie 

– mówi Kazimierz Adach, wieloletni zawod-
nik i trener Czarnych. - Za to dwa lub trzy 
razy dziennie trenowaliśmy.

Triumfy słupszczan
Największe sportowe triumfy należą 

do sportowców Czarnych Słupsk. Dwaj 
pięściarze tego klubu Kazimierz Adach 
i Jan Dydak zdobyli brązowe medale 
olimpijskie, słupskie siatkarki aż pięć 
razy sięgały po złoty medal mistrzostw 
Polski, w czołówce krajowej zawsze pla-
sowali się nasi pięściarze, którzy druży-
nowo zdobyli złoto w 1990 roku. - Klub 
był naprawdę dobrze zorganizowany 

– dodaje Adach. - Całe moje życie spor-
towe związałem właśnie z Czarnymi. 
Zaczynałem w klubie jako 14-latek 
w 1972 roku i byłem z nim związany 
praktycznie do końca mojej kariery. 
Krótko boksowałem tylko w Niemczech. 
Oczywiście, były inne propozycje, ale 
Czarni to mój klub. 

Złota era MZKS Czarni Słupsk zakoń-
czyła się w 1992 roku. Nowe władze w 
mieście i kraju nie chciały zgodzić się na 
fi kcyjne zatrudnienia zawodników. Nie 
chciano wydawać także gigantycznych 
sum na utrzymanie sportu. Dziś Czarni 
to przede wszystkim koszykówka i 
Energa Czarni Słupsk. Ale historia klubu 
zaczęła się od... kolejarzy. 

Kiedy Smoluchy stały się profesjonalnym klubem sportowym

Czarnych Słupsk pokonał kapitalizm

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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Po potędze 
Czarnych pozostały 
zdjęcia, pamiątki i 
wspomnienia.

Kazimierz Adach całe swoje życie sportowe związał z Czarnymi.
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Kiedy sędzia odgwiz-
dał koniec pierwszej 
połowy meczu pomiędzy 
Błękitnymi Starogard 
Gdański, a Gryfem 
Słupsk podopieczni 
Wojciecha Polakowskiego 
mieli sporo powodów do 
zadowolenia. Schodzili 
z boiska z bramką do 
szatni, zaaplikowaną 
przeciwnikom tuż przed 
gwizdkiem kończącym 
pierwszą odsłonę spo-
tkania. 

Po strzale Artura 
Sarny słupszczanom 
udało się doprowadzić 
do wyrównania, mimo 
że ten mecz nie ukła-
dał się po myśli przy-
jezdnych. Końcówka 
pierwszej połowy nale-
żała jednak do Gryfa, 
tym bardziej, że sędzia 
pokazał czerwony karto-
nik jednemu z piłkarzy 
Błękitnych. Wydawało 
się, że jest już po meczu. 
Około 150 kibiców ze 

Słupska, którzy wybrali 
się do Stargardu szalała 
z radości. Ich entuzjazm 
kilkanaście minut po roz-
poczęciu drugiej połowy 
został ostudzony po 
strzale Tomasza Pustaka. 
Było 2:1 dla gospodarzy. 
Grający z przewagą jed-
nego zawodnika gryfi ci 
próbowali atakować, ale 
rozochoceni prowadze-
niem piłkarze Błękitnych 
nie zamierzali oddawać 
pola. Co więcej   sami 

atakowali .  Po 
jednej z kontr 
kolejną bramkę dla 
gospodarzy zdobył 
Tomasz Królak. Było 
3:1 i takim właśnie 
wynikiem zakończyło 
się to spotkanie.

Wojciech Polakowski, 
trener Gryfa chciałby jak 
najprędzej zapomnieć o 
tym spotkaniu.

- Wydawało się, że 
grając z przewagą jed-
nego zawodnika powin-

niśmy 
w y g r a ć 

to spotkanie – mówi 
szkoleniowiec słupskiego 
zespołu. – Tymczasem 
czerwona kartka dla 
jednego z zawodników 
drużyny gospodarzy 
podziałała mobilizująco 
na Błękitnych. W naszej 

grze było natomiast 
sporo nerwowości. Za 
wszelką cenę chcieli-
śmy wygrać ten mecz. 
Niestety zabrakło nam 
chyba trochę doświad-
czenia – w naszej dru-
żynie grało aż dziewię-
ciu młodzieżowców. 
Uważam jednak, że 
Błękitni wygrali zasłu-
żenie.

W sobotę sympatycy 
Gryfa będą mieli okazję 
zobaczyć swój zespół 
w akcji na miejscu. 
Podopieczni Wojciecha 
Polakowskiego zmie-
rzą się z przedostatnią 

w tabeli Astrą Ustronie 
Morskie.

- Nie lekceważył-
bym tego rywala, tym 
bardziej, że z tego co 
pamiętam w Słupsku z 
Astrą jeszcze nie wygrali-
śmy – mówi trener Gryfa. 

– To będzie ciężki mecz. 
Nasze boisko jest w fatal-
nym stanie. Wiele zależy 
od tego, kto w danym 
dniu lepiej będzie sobie 
na nim poradzi.

Początek spotkania o 
godz. 17.

Po wiosennej przerwie 
rozgrywki ligowe wzno-
wili piłkarze Pomorza 
Potęgowo. Pierwszym 
ich przeciwnikiem był 
Orzeł Trąbki Wielkie. 

Mecz rozgrywany był 
na wyjeździe. Kibice, którzy 
liczyli na to, że ich zespół 
pewnie pokona outsidera IV 
ligi, mocno się rozczarowali. 
Wprawdzie potęgowianie 
przeważali na boisku, ale 
nie zdołali zdobyć cho-
ciażby jednej bramki. W 
efekcie mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem.

Trąbki to w tej chwili 
zupełnie inna drużyna – 
mówi Wojciech Rębacz, 
prezes Pomorza. - Przede 
wszystkim zmienił się tre-
ner Orła. Ten nowy ma 
doświadczenie między 
innymi z ekstraklasy i II 
ligi. Ta drużyna wiosną 
na pewno będzie grała 
zupełnie inaczej niż jesie-
nią. Wzmocniona została 

również kadra naszych 
przeciwników.

Potęgowianie pojechali 
do Trąbek Wielkich rozluź-
nieni, pewni, że będzie to 
łatwy mecz. Dość szybko 
okazało się jednak, że 
gospodarze tanio skóry nie 
sprzedadzą. Podopieczni 
Mirosława Iwana, szcze-
gólnie w drugiej połowie 
mieli wiele niezłych sytu-
acji do objęcia prowadze-
nia.  Bramka gospodarzy 
była jednak niczym zacza-
rowana... Przed niezłymi 
okazjami stawiali między 
innymi Mateusz Pakosz, 
Damian Mikołajczyk i 
Henryk Patyk... Brakowało 
przede wszystkim skutecz-
ności. 

Warto zaznaczyć, że w 
rundzie jesiennej drużyna 
z Trąbek zdobyła tylko... 1 
punkt. Teraz ma w dorobku 
2. Potęgowianie z dorob-
kiem 29 punktów są na 
szóstym miejscu w tabeli.

W sobotę o godz. 16 
Pomorze gra pierwszy w 
tym roku mecz na swoim 
boisku. Ich przeciwnikiem 
będą Orlęta Reda, wicelider 

IV ligi.
Na pewno zagramy 

na maksimum możliwo-
ści – komentuje Wojciech 
Rębacz. - Jesteśmy dobrze 

przygotowani do sezonu 
i nie boimy się rywala. 
Powalczymy o zwycięstwo 
w tym spotkaniu.

pif

Mobilizacja Błękitnych i porażka Gryfa

Boisko nie będzie naszym sprzymierzeńcem

Pomorze wycisnęło z Orła tylko jeden punkt
Orzeł tanio skóry nie sprzedał, mecz zakończył się remisem

Liga Bałtycka
Drużyna M PKT Zw Rem Por Bramki

1. Chojniczanka Chojnice 18 42 13 3 2 51 - 27

2. Orkan Rumia 18 33 9 6 3 40 - 27

3. Rega Trzebiatów 18 33 9 6 3 28 - 17

4. Cartusia Kartuzy 17 30 7 9 1 32 - 24

5. Kaszubia Kościerzyna 17 26 8 2 7 34 - 28

6. Gryf 95 Słupsk 18 25 6 7 5 38 - 31

7. Kotwica Kołobrzeg 19 24 7 3 9 38 - 36

8. Energetyk Gryfi no 19 24 6 6 7 23 - 29

9. Błękitni Stargard Szczeciński 18 23 6 5 7 35 - 36

10. Dąb Dębno 17 20 4 8 5 27 - 31

11. Gryf Wejherowo 18 20 5 5 8 24 - 35

12. Piast Choszczno 18 19 4 7 7 24 - 27

13. Bytovia Bytów 17 18 5 3 9 28 - 26

14. Chemik Police 17 18 4 6 7 26 - 32

15. Astra Ustronie Morskie 18 16 3 7 8 25 - 43

16. Darzbór Szczecinek 17 12 3 3 11 17 - 41

IV liga
Drużyna M PKT Zw Rem Por Bramki

1. Lechia II Gdańsk 17 39 12 3 2 42 - 7

2. Orlęta Reda 16 35 11 2 3 34 - 17

3. Murkam Przodkowo 16 30 9 3 4 28 - 11

4. Pomezania Malbork 17 30 8 6 3 27 - 16

5. Wierzyca Pelplin 16 29 9 2 5 44 - 27

6. Pomorze Potęgowo 16 29 9 2 5 33 - 31

7. Gryf 2009 Tczew 16 27 8 3 5 29 - 23

8. Olimpia Sztum 17 27 8 3 6 25 - 27

9. Powiśle Dzierzgoń 17 24 6 6 5 24 - 20

10. Wietcisa Skarszewy 16 22 7 1 8 25 - 34

11. Żuławy Nowy Dwór Gdański 17 19 6 1 10 18 - 29

12. Rodło Kwidzyn 16 16 5 1 10 20 - 26

13. Koral Dębnica 16 16 4 4 8 23 - 37

14. Czarni Czarne 16 13 3 4 9 14 - 18

15. Czarni Pruszcz Gdański 17 12 3 3 11 23 - 48

16. Orzeł Trąbki Wielkie 16 2 0 2 14 6 - 44

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Pomorze Potęgowo podczas sparingu z Gryfem II Słupsk.
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W sobotę Gryf zmierzy się w Słupsku z Astrą Ustronie. 
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W Y N A J M Ę
RUSZTOWANIA elewacyjne 
wynajmę. tel. 607-172-149

KONTENERY socjalne i magazy-
nowe- wynajem. Tel. 605-849-861

N I E R U C H O M O Ś C I 
ODSTĄPIĘ partycypację w TBS 
Siemianice w zamian za mieszka-
nie komunalne lub spółdzielcze 
2-pokojowe w Słupsku lub Ustce, 
tel. 503 433 711.

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

DOM w Ustce, osiedle Przewłoka, 
2-piętrowy, 300m kw, z garażem. 
Działka własnościowa 1000m kw. 
Cena 450.000 zł, do negocjacji. tel. 
694-827-302.

DOM w Kobylnicy 148m kw., 6 
pokoi ,2 łazienki, kuchnia ,jadalnia, 
przestronny hol, 2 pomieszczenia 
gospodarcze, garaż zamienię na 
3,4 pokojowe w Słupsku. tel.: 
601-83-20-83

SPRZEDAM działkę w Smołdzinie, 
działka jest położona wzdłuż ulicy, 
droga na Kluki. Pow. 5612 m kw., 
działka jest uzbrojona. Cena do 
uzgodnienia. tel. 795540682 

SPRZEDAM działkę budowlaną , 
uzbrojoną 1,83 ha w miejscowości 
Człuchy koło Smołdzina. Cena do 
negocjacji, tel.: 667-973-688

ZAMIENIĘ mieszkanie kwate-
runkowe 50 m na mniejsze, tel. 
506-825-787

2-POKOJOWE z garażem, w Ustce, 
46m kw. tel. 698-664-997  

2-POKOJOWE  mieszkanie 40 m 
kw., 11 piętro, os. Niepodległości. 
Cena 136 tys. zł, tel.: 668-082-227

2-POKOJOWE mieszkanie w 
Ustce, 37 m, ul. Dąbroszczaków 9, 
II piętro, słoneczne z balkonem, tel. 
59 8146434

4-POKOJOWE mieszkanie, os. 
Piastów, 73 m kw., parter z oddziel-
nym wejściem, wyremontowane, 
cena 275 tys. do negocjacji, tel. 
691080981

KAWALERKĘ (30 m kw.) - do 
remontu w Główczycach, cena 
30 tys. zł do negocjacji, tel. 609 
308 326

SPRZEDAM 2- pokojowe 52 
m.kw., wysoki parter, nowoczesne 
z dużym balkonem, łazienka z 
oknem, na ulicy Kotarbińskiego. 
Cena do uzgodnienia, tel. 691 
775 180.

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

NIERUCHOMOŚCI KRYNICKI, 
Słupsk, ul. Bema 9-10, tel. 59 841 
16 62, www.krynicki.com.pl
nieruchomości wynajem

2-POKOJOWE, 55 m kw., w 
Redzikowie. tel.: 609-530-721

DO WYNAJĘCIA pomieszcze-
nia biurowe róg Słonecznej i 
Szymanowskiego, tel. 607-070-966

5 MIESZKAŃ powierzchnia 
od 40–130 m tylko dla fi rm, tel. 
607-070-966

2-POKOJOWE 50 m kw., os. 
Parkowe, Słupsk - do wynajęcia 
506-997-519

2-POKOJOWE wynajmę w cen-
trum Słupska, tel. 781 310 569

N I E R U C H O M O Ś C I 
K U P N O

KUPIĘ mieszkanie do 160 000 zł , 
płatność gotówką tel. 880-133-400

KUPIĘ mieszkanie w Ustce do 
170 000 zł, płatność gotówką tel. 
504-565-612

2-POKOJOWE parter/I piętro, 
Słupsk- kupię 602-468-602

U S Ł U G I
USŁUGI autolawetą. tel.: 
723-436-340

USŁUGI kuchnie, szafy, garderoby, 
usługi stolarskie – Słupsk, tel.: 59 
844-01-73, 508- 116- 390

USŁUGI przewóz osób tel.: 
503-143-679

USŁUGI lawetą tel.: 503-143-679

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne, 
biuro ul. Braci Gierymskich 1, 
pok.17, tel.: 602730383

KREDYTY gotówkowe, hipoteczne, 
Galeria Podkowa, tel.: 59 840 34 70, 
502 252 878

KREDYTY samochodowe na 
oświadczenie, od 6 do 120 miesięcy, 

, tel.: 59 841 41 97, 502 252 878

OPIEKA nad grobami tel.: 
608-649-826

SPRZĄTANIE biur oraz miesz-
kań. Możliwość wystawienia 
rachunku!!!!! tel.: 504-091-378

PRZEWOZY osób m.in. na 
wesela, wycieczki, pogrzeby, tel.: 
604-516-476

WYCENIAM starą porcelanę, 
srebra, malarstwo i inne stare 
przedmioty, tel. 500 831 681

SPRZEDAM-skupię starą 
porcelanę, szkło, mosiądze i inne 
bibeloty, tel. 603 461 888.

WYKONUJĘ roboty hydrauliczne i 
C.O., tel. 691-240-847

PROFESJONALNE Usługi 
Budowlane (remonty, glazura, 
gładzie itp.). Tel.: 781-069-395

REMONTY od A do Z, terakota, 
glazura, panele, gładzie, polbruk, 
tel. 507 685 450 

P R A C A
60-latek podejmie każdą pracę, tel. 
696 596 512 

M O T O  S P R Z E D A M
KOŁA do marki: Sprinter, Astra, 
BMW, Aklasa, Golf tel. 791-736-262

FIAT Punto 97r, benzyna+gaz, poj. 
1,1.  Cena 4,200 zł. tel. 668-082-227

S Z K O L E N I A
VIP Ośrodek Szkolenia 
Kierowców zaprasza na nowy 
kurs. tel.: 0 602 516 954, ul. W. 
Polskiego 46-47, sala 109,  www.
oskvip.pl 

S P R Z E D A M
DREWNO kominkowe. tel.: 
669-412-747

SPRZEDAM rusztowanie alumi-
niowe, wys. 8M, szer. 2 m., tel. 
504-074-383

SPRZEDAM pianino „Legnica”, 
stan b. dobry, tel. 59 843-13-97

KIOSK RUCHU w centrum 
Słupska tanio sprzedam tel. 
601-809-952. 

SPRZEDAM kajak 2-osobowy, tel. 
517-573-320

M A T R Y M O N I A L N E
60-latek dotrzyma towarzystwa 
interesującej intelektualnie Pani. 
tel.: 662-884-882.

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E 

Spore niespodzianki 
zafundowali kibi-
com piłkarze drużyn 
słupskiej okręgówki, 
którzy drugą wiosenną 
kolejkę rozgrywali 
w sobotę. Za sensację 
należy uznać zwłaszcza 
porażkę Jantara Ustka 
z ostatnim w tabeli 
Granitem Koczała. To 
spotkanie traktowane 
było przez kibiców 
niczym pojedynek 
Dawida z Goliatem. 

Goliat – zespół z 
Ustki był bowiem lide-
rem. Na boisku lepsi oka-
zali się jednak piłkarze z 
Koczały. Mecz zakończył 
się zwycięstwem przy-
jezdnych 1:0. - Nie chcę 
nawet komentować tego 
meczu – mówi Henryk 
Pelczar, prezes Jantara. - 
Nie wiemy co się stało. 
Będziemy się nad tym 
zastanawiali. Wydawało 
nam się, że zespół jest 
bardzo dobrze przygoto-
wany do rundy wiosen-
nej. Tymczasem naszym 
zawodnikom brakuje 
świeżości. Co więcej, od 
czterech spotkań nie 

strzeliliśmy bramki.
Według kibiców z 

Ustki, powodem słabej 
postawy ich drużyny 
może być przetrenowa-
nie. Inni jako jeden z 
powodów słabej postawy 
Jantara wymieniają odej-
ście Łukasza Jaroszewicza, 
który zrezygnował z gry 
po konfl ikcie z trenerem.

- Zespół nie opiera się 
na grze jednego zawod-
nika - mówi prezes klubu 
z Ustki. - Jaroszewicz 
wcześniej szukał klubu i 
byliśmy przygotowani na 
to, że odejdzie.

W najbliższy week-
end Jantar zagra na wyjeź-
dzie z Brdą Przechlewo, 
drużyną, która już wiosną 
zaaplikowała Granitowi 
Koczała aż 7 bramek. 
Nowym liderem tabeli 
został Karol Pęplino. 
Pęplinianie od kilku sezo-
nów plasują się w czo-
łówce, nigdy dotychczas 
nie mieli bezpośredniej 
szansy na awans. Tym 
razem mogą mieć niepo-
wtarzalną okazję. Sobotni 
mecz piłkarze Karola grali 
w Udorpiu z miejscową 
Uranią. Wygrali 3:1. Czy 

działacze z Pęplina przy-
gotowani są na ewentu-
alny awans do IV ligi?

- Siłowo i technicznie 
jesteśmy do tego bar-
dzo dobrze przygoto-
wani – twierdzi Wiesław 
Kurowski, prezes klubu 
z Pęplina. - Gorzej jest z 
zapleczem finansowym. 
Utrzymujemy się tylko 
i wyłącznie ze środków 
pochodzących z budżetu 
gminy. To nieco ponad 60 
tys. zł rocznie. Gdybyśmy 
awansowali, potrzebowa-
libyśmy minimum 130 
tys. zł. Będziemy rozma-
wiali z panią wójt, czy 
możliwe jest wyasygno-
wanie takich pieniędzy z 
budżetu gminy. O spon-
sora będzie trudno.

Z w y c i ę s t w e m 
Poloneza Bobrowniki 
zakończyły się derby 
regionu słupskiego. W 
Biesowicach Polonez 
grał z miejscowym 
Echem. Polonez wygrał 
3:1. Powody do radości 
mają również piłkarze 
Sparty Sycewice, którzy 
pokonali wyżej noto-
wanego Chrobrego 
Charbrowo 3:2. Kolejne 

spotkanie Sparta zagra 
w Bytowie z rezerwami 
Bytovii. Karol Pęplino 
podejmie  Diament 
Trzebielino, w Damnie 
Polonez zmierzy się z 
Aniołami Garczegorze, a 
Echo Biesowice wyjeżdża 
na mecz z Granitem do 
Koczały. Przed sezonem 
zdecydowanym fawory-
tem do awansu był Jantar. 
Klub z Ustki dokonał 
solidnych wzmocnień 
i pierwsze spotkania 
wskazywały na to, że 
Jantar jest nie do przejścia. 
Ustczanie wygrali pierw-
sze 11 spotkań. W dwu-
nastej kolejce trafili na 
Karola – rywala zza mię-
dzy. To spotkanie zakoń-
czyło się podziałem punk-
tów. O ile jednak Karol to 
wymagający przeciwnik, 
to dla kibiców zespołu 
z Ustki ogromnym roz-
czarowaniem był remis 
z dołującym Piastem 
Człuchów. Ten mecz był 
ostatnim spotkaniem 
rozgrywanym jesie-
nią. Wiosna dla Jantara 
również nie zaczęła się 
najlepiej. W pierwszym 
spotkaniu po zimowej 
przerwie lider zremi-
sował z dużo słabszym 
Polonezem Bobrowniki. 
Na usprawiedliwienie 

ustczan trzeba dodać, że 
wynik tego spotkania 
mógł zostać wypaczony 
przez fatalne warunki 
atmosferyczne. Na boisku 
mocno wiało. Porażka 
z Granitem to o wiele 
poważniejsza wpadka.

Dzięki potknięciom 
podopiecznych Tadeusza 
Żakiety w Ustce dwa 
punkty przewagi nad 
Jantarem mają piłkarze 
Karola. W pierwszym 
meczu pępl inianie 
pokonali mocny zespół 
Aniołów Garczegorze. 
Jesienią Karol przegrał 
tylko mecz z Pogonią 
Lębork. Po ostatnich spo-
tkaniach pozycję w tabeli 
umocniły Sparta Sycewice 
i Polonez Bobrowniki, 
które zgromadziły po 19 
punktów.  Przed spad-
kiem będą na pewno pró-
bowali bronić się piłkarze 
Echa Biesowice. Ich sytu-
acja w tabeli nie napawa 
optymizmem. Echo ma 
w dorobku 11 punktów 
i po ostatnim meczu zaj-
muje jedenastą pozycję w 
tabeli. Nad ostatnią Brdą 
Przechlewo biesowicza-
nie mają zaledwie dwa 
punkty przewagi.

Druga runda słupskiej okręgówki z niespodziankami

Goliat z Ustki przegrał 
z Dawidem z Koczały

Pierwsze spotkania rundy wiosennej rozegrają w najbliższy weekend piłkarze 
słupskiej A i B-klasy. W A-klasie prowadzi obecnie Gryf II Słupsk przez  
Swe Pol Link Bruskowo Wielkie. Obie drużyny mają na koncie po 25 punktów. 
Leśnik Cewice i KS Damnica, kolejne zespoły w tabeli zgromadziły do tej pory 
po 21 punktów.
Wybrzeże Objazda - Gryf 95 II Słupsk
Rowokół Smołdzino - Jantaria Pobłocie
Leśnik Cewice - KS Damnica
Swe Pol Link Bruskowo Wielkie - LKS Łebunia
Dąb Kusowo - Stal Jezierzyce 
W grupie I B-klasy zdecydowanym liderem jest obecnie Barton Barcino, który 
zgromadził dotychczas 30 punktów. Kolejne miejsca zajmują Unia Korzybie i 
Szansa Siemianice (oba zespoły po 22 punkty).
KS Włynkówko - Słupia Charnowo
Barton Barcino - Studnica Przytocko

Słupia Kwakowo - Bistal Machowino
Inter Świerzenko - Dom-Star Domaradz
Szansa Siemianice - Słupia Kobylnica
Unia Korzybie - Sokół Kuleszewo 
Bardzo wyrównana jest rywalizacja w grupie II słupskiej Bklasy. Na pierwszym 
miejscu jest obecnie Dolina Gałężnia Wielka przed Błękitnymi Główczyce 
(oba zespoły po 23 punkty). Trzecią lokatę zajmują Krokusy Stowięcino (21 
punktów).
Krokusy Stowięcino - Skotawa Budowo
Pomorze II Potęgowo - Baza44 Siemirowice
Iskra Gogolewo - Start Łebień
Błękitni Główczyce - SSPN Malczkowo
Dolina Gałąźnia Wielka - Smoki Podole Małe
GTS Czarna Dąbrówka - Sokół Szczypkowice 

Pierwsze wiosenne spotkania piłkarzy A- i B-klasy

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Karol Pęplino został nowym liderem tabeli.

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um

Okręgówka
Drużyna M PKT Zw Rem Por Bramki

1. Karol Pęplino 15 38 12 2 1 43 - 13

2. Jantar Ustka 15 36 11 3 1 44 - 10

3. Pogoń Lębork 15 35 11 2 2 27 - 12

4. Diament Trzebielino 15 25 7 4 4 32 - 27

5. Anioły Garczegorze 15 24 7 3 5 31 - 31

6. Bytovia II Bytów 15 24 7 3 5 28 - 31

7. Chrobry Charbrowo 15 22 6 4 5 27 - 21

8. Sparta Sycewice 15 19 6 1 8 27 - 27

9. Polonez Bobrowniki 15 19 5 4 6 24 - 26

10. Piast Człuchów 15 12 2 6 7 18 - 24

11. Echo Biesowice 15 11 3 2 10 16 - 35

12. Urania Udorpie 15 10 2 4 9 20 - 37

13. Granit Koczała 15 10 3 1 11 18 - 51

14. Brda Przechlewo 15 9 2 3 10 22 - 32
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