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Jan Huruk – najlepszy polski maratończyk.
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W gminach rusza
kampania wyborcza
Zakończyła się kampania związana z wyborami prezydenckimi a
powoli rusza kolejna – samorządowa.
Wprawdzie do tej pory nie ogłoszono
jeszcze terminów jesiennych wyborów,
ale pierwsi kandydaci już się ujawniają.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Władze gminy Słupsk i miasta nie doszły
do porozumienia w sprawie kursów autobusów miejskich. Radni gminy Słupsk
podjęli uchwałę o rezygnacji z komunikacji miejskiej. We wrześniu gmina
ogłosi przetarg, który wyłoni najlepszego
przewoźnika.

Są jagody, czekamy na kurki
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Popadało i las dosłownie sypnął bogactwem. Są już czarne jagody, coraz częściej zbieracze znajdują również kurki.

Ustecka Syrenka będzie
gwiazdą
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W Ustce stanie wkrótce pomnik usteckiej Syrenki. Organizatorzy przedsięwzięcia twierdzą, że to dopiero początek jej prawdziwej kariery w mieście.
Pomnik Syrenki stanie na usteckim
molo już 15 sierpnia.

Laboratorium na 80 hektarach
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Naturalne jest to, że w wyborcze szranki
stanie większość obecnie urzędujących wójtów i burmistrzów. Pozostali kandydaci to jednak dla większości mieszkańców poszczególnych gmin zagadka.
Nam udało się ją nieco rozwikłać.
Pewne jest to, że z urzędujących wójtów nie wystartuje jedynie Czesław Kosiak, wójt gminy Główczyce.
Zapowiadał on to zresztą już kilka lat temu. Pozostali
albo jeszcze się zastanawiają, albo też wprost mówią
o tym, że będą kandydowali. W komfortowej sytuacji
wydaje się być Mariusz Chmiel, wójt gminy Słupsk.
Cztery lata temu nie miał on żadnej konkurencji
i wygląda na to, że sytuacja może się powtórzyć.
Trudno też, przynajmniej na obecnym etapie, znaleźć konkurenta dla Leszka Kulińskiego z Kobylnicy.
Może się zdarzyć, że również on nie będzie miał przeciwnika, chociaż... – Zdrowa konkurencja zawsze jest
wskazana – komentuje wójt z Kobylnicy.
W kilku gminach zapowiada się jednak bardzo zacięta
walka o fotel włodarza. Tak może być w Kępicach,
Potęgowie, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzinie...
Wszystkie karty nie zostały jednak jeszcze odkryte.
Decyzję podejmę po ogłoszeniu terminu wyborów –
usłyszeliśmy od kilku potencjalnych kandydatów.
O tym kto i gdzie będzie kandydował piszemy
szerzej na łamach „Powiatowego Kuriera
Słupskiego”.

Miejsko-wiejska wojna
na autobusy

14

Poletka wielkości 0,016 ara, a na nich
zboża, owoce, rośliny okopowe, oleiste,
włókniste. Na 80 hektarach należących do Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian w Karżniczce rośnie kilka
tysięcy odmian roślin! To marzenie niejednego rolnika.

W wyborach samorządowych wybierzemy wójtów i burmistrzów.
1032PK1A
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Bezpłatne badania

Mieszkanki gminy Słupsk mogą przebadać się
na mammograﬁe i ultrasonograﬁe. Badania
prowadzi Centrum Zdrowia SALUS przy ul.
Zielonej w Słupsku. Szczegółowe informacje
dostępne są pod numerem telefony
(059) 848 90 00.
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Zmiany w podmiejskim rozkładzie jazdy

Las sypnął bogactwem

Są jagody,
czekamy na kurki

Miejsko-wiejska wojna na autobusy
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Z początkiem tego miesiąca Zarząd Transportu
Miejskiego zawiesił kilka kursów do podsłupskich miejscowości: Bierkowa, Wielichowa,
Gałęzinowa,
Wieszyna,
Jezierzyc, Grąsina i Bukówki. Dla mieszkańców to prawdziwy
problem – mówi Marianna
Kołodziejska, radna gminna i
sołtys Wieszyna. - W zamian za
zdjęte kursy wprowadzono prywatną ﬁrmę, ale ludzie wolą iść
piechotą z Redzikowa, bo mają
wykupiony bilet miesięczny na
„czwórkę”.
Szef ZTM tłumaczy, że
kursy trzeba było zawiesić, bo
były nierentowne. – Kursami,
które zniknęły z rozkładu jazdy
jeździło bardzo mało osób –
tłumaczy Marcin Grzybiński,
dyrektor ZTM w Słupsku. - To
do tych kursów musieliśmy
dopłacać. Dlatego chcieliśmy,
żeby w kosztach partycypowała
gmina Słupsk. Wójt gminy jednak odmówił. Rozmawialiśmy
kilka miesięcy na ten temat.
Rezultat jest taki, jak widać.
Zdaniem wójta gminy
Słupsk problem jest o wiele bardziej złożony. Mariusz Chmiel
twierdzi, że sprawę dopłat oraz
utrzymania kursów na terenie
gminy reguluje umowa między samorządami z 1999 roku.

Fot. ARP-SAS

Władze gminy Słupsk
i miasta nie doszły do
porozumienia w sprawie kursów autobusów
miejskich. Radni gminy
Słupsk podjęli uchwałę
o rezygnacji z komunikacji miejskiej. We
wrześniu gmina ogłosi
przetarg, który wyłoni
najlepszego przewoźnika
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W lasach i na rynku pojawiły się już kurki i jagody.

Na przepychankach między samorządowcami tracą mieszkańcy.
Według tego dokumentu, gmina
Mogły wzrastać tylko o taki
wiejska przekazała miastu nie- wskaźnik, jak w mieście. Według
odpłatnie tereny, na których porozumienia międzygminnego
znajdują się strategiczne ujęcia gmina miała nie dopłacać do nich.
wody. Ponadto dokument gwa- – Zgodnie z tym dokumentem
rantował bezterminowe funk- nie mogę więc dopłacać – mówi
cjonowanie wysypiska śmieci, Mariusz Chmiel, wójt gminy
które leży w granicach gminy Słupsk. – Poza tym zorientowawiejskiej. W zamian miasto
łem się w stawkach za wozokilomiało umożliwić mieszkańcom
metr i wychodzi na to, że oferta
wsi, korzystanie z jego udogod- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
nień. Między innymi dzieci i
który świadczy usługi dla ZTM
młodzież z gminy Słupsk mogły jest bardzo wysoka i wynosi
uczęszczać do miejskich szkół 7,90 zł. To kolejny powód, dla
i przedszkoli na takich samych
którego nie chcę wydawać piewarunkach, jak dzieci i mło- niędzy naszych mieszkańców.
dzież z miasta pod warunkiem, Prywatna spółka świadczy usługi
że znalazło się dla nich miejsce. po 4,50 zł za wozokilometr.
Porozumienie regulowało także
Kilka dni temu odbyło
kwestie wzrostu cen za bilety. się spotkanie wójta Chmiela
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z wiceprezydentem Słupska Wieś – Grąsino - Jezierzyce
Andrzejem Kaczmarczykiem. Osiedle - Bukówka; SłupskSamorządowcy nie doszli do
Kusowo – Płaszewko - Krępa
zgody. - Na pewno będę chciał
Słupska; Słupsk – Bierkowo rozmawiać osobiście z prezyden- Bruskowo Wielkie - Wielichowo
tem Słupska i wyjaśnić sprawę – Gałęzinowo.
tego porozumienia – dodaje
- Nie wydaje mi się, że to
wójt.
rozwiąże problem – dodaje
Radni Gminy Słupsk na
Kołodziejska. - Na tej przepynadzwyczajnej sesji podjęli chance tracą tylko mieszkańcy,
uchwałę o rezygnacji z usług
którzy są przyzwyczajeni do
miejskiego przewoźnika. autobusów miejskich. Według
Niebawem ogłoszony zosta- mnie zachowanie tych linii jest
nie przetarg, który wyłoni dla nich najlepszym rozwiązanowego przewoźnika. Firma
niem. Mieszkańcy mojej wsi
przewozowa miałaby prze- liczą, że wójt dojdzie do porojąć od 1 września wszystkie zumienia z miastem.
kursy autobusowe na liniach
Tomasz Częścik
Słupsk- Redzikowo – Wieszyno;
t.czescik@agmedia.com.pl
Słupsk - Siemianice - Jezierzyce
67PK2A
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Popadało
i
las
kach. Za to łatwo je
dosłownie sypnął
zbierać, bo są dość
bogactwem. Są już
twarde, nie rozmazują
czarne jagody, coraz
się w palcach i łatwo
częściej zbieracze, oddzielają się od szyznajdują również
pułek.
kurki.
Leśna
ściółka,
W
lasach
o t a - mimo że popadało, jest
czających Dębnicę
nadal bardzo sucha. Kaszubską jest coraz
W naszych lasach nie
więcej zbieraczy. Jagód
widać jeszcze zbierajest zaskakująco dużo
czy, stąd wniosek, że
jak na długi okres suszy. grzybów i jagód brak
Działają już skupy, w – stwierdził Zdzisław
Dębnicy Kaszubskiej
Bądkowski,
nadlepłacą około 8 zł za kilo- śniczy Nadleśnictwa
gram, a w Jerzkowicach, Damnica. - Po prostu
koło Czarnej Dąbrówki
jest jeszcze bardzo
– 7,20 zł. Zdaniem leśni- s u c h o ,
utrzymuje
ków, tegoroczne jagody się trzeci, najwyższy
z powodu suszy są stopień pożarowego
nieco drobniejsze niż
zagrożenia.
rok temu, choć jest ich
Trochę
trzeba
dość dużo na krzacz- będzie jeszcze poczekać na wysyp kurek.
1037PK7A
Owocniki tych grzybów wyrastają nielicznie i są mocno wysuszone. Za to kiedy
mocniej popada na
nagrzany las, możemy
spodziewać się większego wysypu grzybów.
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Rozpoczyna się wyścig wyborczy w gminach

Kandydaci odsłaniają karty

rys. Arek Szadkowski

wystartuję będzie miało jed- wrześniu.
nak wpływ wiele czynników.
Udziału w wyborach nie
Jeśli pojawi się młody, rzutki wyklucza Grzegorz Jaworski,
człowiek, który będzie miał
były wójt Gminy Damnica. dobre pomysły na kierowanie
Nie podjąłem jeszcze decyzji
gminą – najprawdopodobniej – mówi Grzegorz Jaworski. go poprę.
Muszę rozważyć wszystkie
możliwości i skonsultować
się z mieszkańcami. Decyzja
W Kobylinicy
zapadnie w najbliższych
jeden kandydat dniach.

Wprawdzie nie ogłoszono jeszcze oﬁcjalnie
terminu wyborów
samorządowych, ale już
teraz wiadomo, że walka,
przynajmniej w niektórych gminach, będzie
bardzo zacięta. O ile
tajemnicą dla nikogo nie
jest, że o reelekcję będzie
starała się większość
obecnych wójtów i burmistrzów, to pozostali
najczęściej pozostawali
do tej pory w ukryciu.
My uchylamy rąbka
tajemnicy...
Sporo emocji będzie na
pewno towarzyszyło wyborom wójta gminy Potęgowo.
Już teraz, chęć walki o to stanowisko, zapowiada kilku kandydatów. Prawdopodobnie
po raz kolejny wystartuje
Jerzy Achwimieni, obecnie
urzędujący wójt. Nie chciał
z nami jednak rozmawiać
na ten temat. Wiemy natomiast, że w wyborcze szranki
mają zamiar stanąć Wojciech
Domagała, komendant Straży
Gminnej w Potęgowie oraz
przedsiębiorca – Henryk
Dąbrowski. Kandydatów

W tej chwili trudno
doszukiwać się kontrkandydatów dla wójta gminy
Kobylnica. Leszek Kuliński,
włodarz gminy zapowiada,
że wystartuje w jesiennych
wyborach, to jednak dla
nikogo nie powinno być żadnym zaskoczeniem – on sam
nie obawia się konkurencji.
– Zdrowa konkurencja
zawsze jest wskazana – mówi
wójt Kuliński. – Podejrzewam,
że będę miał kontrkandydatów, w tej chwili jest jednak
zbyt wcześnie aby szacować, kto może wystartować.
Podejrzewam, że moi konkurenci odezwą się po ogłoszeniu terminu wyborów.
Cztery lata temu
jedyną konkurentką Leszka
Kulińskiego w I turze była
Ewa Czarnota – Maćkowiak.
Zdobyła ona 26,71 proc. głosów.

W Damnicy nie
podjęli decyzji

prawdopodobnie będzie szansa na to, aby część tere- problemów. Jeśli się pojawią gminy – mówi pani Teresa.
więcej...
nów w naszej gminie włą- – na pewno nie będę chował – Nie podjęłam jeszcze jedWięcej niewiadomych
– Nie wykluczam swojego czone zostało w skład strefy się pod spódniczkę.
nak żadnej konkretnej decy- niż pewników w kwestii tego,
Niemalże pewne jest to, zji. Mam na to sporo czasu, kto będzie kandydował jest
startu, nie podjęłam jednak ekonomicznej. To na pewno
że o stanowisko wójta nie wszystko wskazuje bowiem w gminie Damnica. Nawet
jeszcze ostatecznej decy- przyciągnie inwestorów. Do
zji – mówi Renata Spławska, zrobienia jest bardzo dużo. będzie walczył w tym roku
na to, że wybory odbędą się
Maria Janusz, obecna wójt
Franciszek Wekwert, były dopiero 21 listopada.
była dyrektorka szkoły w Trzeba tylko chcieć.
gminy, nie składa na razie
Potęgowie. – Nie ogłoszono
Henryk Dąbrowski pod- wójt gminy Potęgowo, który
Z naszych nieoficjal- konkretnej deklaracji.
jeszcze terminu wyborów
kreśla, że jest kandydatem, cztery lata temu w pierwszej
nych informacji wynika, że
– Skłaniam się do decysamorządowych. Decyzję
który ma wyższe wykształce- turze uzyskał poparcie więk- o stanowisko wójta gminy zji na tak, choć jeszcze się
podejmę prawdopodob- nie – jest magistrem ekonomii. sze niż Jerzy Achwimieni. W Główczyce prawdopodobnie
zastanawiam, za wcześnie
nie dopiero, gdy będzie on
Ma ukończone trzy fakultety drugiej turze jednak prze- zawalczą Karol Nesterowicz
jeszcze na konkretną decyznany.
– między innymi z ﬁnansów grał.
i Jan Nosal, którzy starto- zję – podkreśla Maria Janusz.
Wojciech Domagała
publicznych. Jest właściciewali już cztery lata temu. – Zdaję sobie również sprawę
zamierza kandydować, aby lem poradni rehabilitacyjnej
Wówczas jednak bezapela- z tego, że w wyborach będę
Będą
zmiany
zmienić oblicze gminy.
w Potęgowie.
cyjnie – już w pierwszej turze
miała konkurencję, bo ugruw Główczycach
– Uważam, że można kie– Chcę postawić na jakość
wygrał Czesław Kosiak, który powanie opozycyjne może
rować gminą w taki sposób, i demokrację – mówi Henryk
zdobył 54,45 proc. poparcia. wystawić swojego kandydata.
aby była ona bardziej przej- Dąbrowski. – Jeśli zostanę
Nieco mniej, przynaj- Nad startem w wyborcze
Pamiętajmy, że byli u władzy
rzysta i przede wszystkim wójtem na pewno nie będę mniej na razie, wiemy na
szranki zastanawia się Paweł przez 16 lat i na pewno będą
przyjazna dla ludzi – mówi tolerował układów. Uważam, temat ewentualnych kandy- Gonera, który również wal- chcieli powrócić.
Wojciech Domagała. – Moim że polityka podatkowa gminy datów na stanowisko wójta czył o fotel włodarza gminy
Zdzisław Kwaśniewski,
zdaniem efekty pracy obec- może być bardziej atrakcyjna gminy Główczyce. Na pewno
w poprzednich wyborach przewodniczący Rady Gminy
nego wójta nie są zbyt dla przedsiębiorców i rolni- nie wystartuje Czesław Kosiak, samorządowych. – Przez te również nie odpowiedział
widoczne. Trzeba więcej
ków niż ma to miejsce obec- obecnie urzędujący wójt. Od cztery lata, które minęły od
konkretnie. Zarówno na
uwagi poświęcić między nie. Równocześnie można dawna zapowiada on, że nie
poprzednich wyborów samo- temat własnej ewentualnej
innymi dzieciom – konieczne znaleźć duże oszczędności w
będzie walczył o stanowisko. rządowych sytuacja w gminie
kandydatury, jak i udzielejest dofinansowanie zajęć sferze ﬁnansów publicznych. Kto zatem ma szansę na to, bardzo się zmieniła – mówi
nia poparcia Grzegorzowi
pozaszkolnych – zarówno
Na pewno nie będę siedział
aby go zastąpić? Wśród kan- Paweł Gonera. – Z tego co
Jaworskiemu, poprzedsportowych, jak i artystycz- przyklejony do fotela – u dydatów wymieniana jest wiem sytuacja finansowa
niemu wójtowi. – Trudno
nych, konieczna jest rozbu- mnie zarówno sołtys, radny, Teresa Florkowska, która jest gminy nie należy do najlep- powiedzieć komu jako rada
dowa przedszkola, budowa
jak i zwykły mieszkaniec obecnie zastępcą wójta.
szych. Dzisiaj wójtem może
udzielimy poparcia – stwierorlika... Chciałbym położyć gminy będzie wysłuchany.
– Być może wystartuję, być człowiek, który będzie dził. – Za wcześnie jeszcze na
duży nacisk na budowę dróg Chcę być człowiekiem od
tym bardziej, że namawiają
musiał naprawdę bardzo
to. Myślę, że do tej rozmowy
gminnych. Myślę, że jest rozwiązywania trudnych
mnie do tego mieszkańcy ciężko pracować. Na to czy ,będziemy mogli wrócić we

Konkurencja
w Smołdzina
W zasadzie znamy już
jednego kandydata z gminy
Smołdzino. Co ciekawe –
Andrzej Kopiniak, obecnie
urzędujący włodarz gminy,
nie składa na razie konkretnych deklaracji. – Na rozmowy o wyborach jest jeszcze
za wcześnie – mówi Andrzej
Kopiniak, wójt Smołdzina.
Obecny wójt będzie
mieć konkurencję – Lidię
Orłowską – Getler, mieszkankę gminy, pełniącą obecnie funkcję sekretarza gminy
Ustka, a wcześniej gminy
Słupsk. – Jest w Smołdzinie
grupa inicjatywna, która już
złożyła mi propozycję startu
w wyborach – stwierdziła
Lidia Orłowska–Getler. –
Podjęłam już decyzję, będę
kandydować, choć formalnie
i oﬁcjalnie wszystko odbędzie
się zgodnie z kalendarzem
wyborczym.

Tajemnicza
gmina Ustka
Owiane tajemnicą są na
razie wybory w gminie Ustka.
Jedynym kandydatem, którego podaje się za oﬁcjalnego,
jest wójt Anna Sobczuk–
Jodłowska. – Zamierzam
kandydować w tegorocznych
wyborach samorządowych,
ale nie wiadomo mi nic o
moich ewentualnych kontrkandydatach – mówi Anna
Sobczuk–Jodłowska.
O fotel wójta tej gminy
nie będzie na pewno starał
się za to Zdzisław Lesiecki,
zastępca wójta gminy Ustka
w minionej kadencji oraz
Marek Kurowski, obecnie
wiceburmistrz Ustki. Obaj
walczyli o to stanowisko w
poprzednich wyborach.
– W tym roku, na pewno
nie wystartuję w wyborach na
wójta gminy Ustka – zapewnia Marek Kurowski. – Nie
mam takich planów.
O stanowisko wójta nie
będzie starał się także Bernard
Lipczyński z Przewłoki, który
w wyborach 2006 z wynikiem
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22,25 proc. głosów uzyskał
trzecie najwyższe poparcie. W tym roku nie mam zamiaru
kandydować – powiedział
Lipczyński.

W gminie
Słupsk bez
zmian
W wyścigu do fotela
wójta gminy Słupsk na
razie jest tylko jeden kandydat, dotychczasowy wójt.
W poprzednich wyborach
Mariusz Chmiel był także
jedynym kandydatem.
– Jest jeszcze sporo do
zrobienia w gminie – mówi

S ŁU P S K I

Chmiel. – Muszę dokończyć
to, co zacząłem, dlatego kandyduję.
Mariusz Chmiel w
Urzędzie Gminy Słupsk
pracuje od 1992 roku.
Początkowo był geodetą.
Później piastował funkcje
wicewójta. Pod koniec lat
90–tych radni powierzyli
mu funkcję wójta. W dwóch
ostatnich kadencjach wygrał
wybory bezpośrednie.

czyć o fotel wójta Dębnicy
Kaszubskiej. O reelekcję
ubiegać się będzie Eugeniusz
Dańczak. – Chcę kontynuować moją pracę na rzecz
gminy – mówi Dańczak. –
Jeśli gmina będzie rozwijać
się jak obecnie, to naprawdę
będzie dobrze.
Najgroźniejszym kontrkandydatem Dańczaka zdaje
się być Grzegorz Grabowski,
poprzedni wójt. Grabowski,
obecnie pracownik słupskiego
starostwa dwie kadencje przeByły wójt
wodził Dębnicy Kaszubskiej.
powalczy
– Zastanawiałem się dłuższy czas nad kandydowaniem
Przynajmniej dwóch – mówi Grabowski. – Jednak
kandydatów będzie wal- przekonali mnie do tego
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mieszkańcy gminy, którzy Rodzin. Prowadził biuro
wać. Wśród kandydatów sytuację miasta. Jednym z
utożsamiają się z moja osobą poselskie Roberta Strąka. wymienia się Jana Olecha, głównych problemów w
i działalnością.
Obecnie pracuje w sklepie
aktualnego burmistrza Ustki, Ustce jest brak inwestorów.
W gronie przyszłych sportowym.
Marka Biernackiego, rad- Sądzę, że decyzję o tym, czy
kandydatów wymienianych
O wybór na stanowisko
nego sejmiku województwa, kandydować podejmę w
przez mieszkańców Dębnicy
burmistrza startować będzie
który nie potwierdził, ani nie ciągu najbliższego miesiąca.
Kaszubskiej jest także Tadeusz
także jedna kobieta, była
zaprzeczył kandydowania. Startować w tym roku
Bejnarowicz, obecny zastępca
wiceburmistrz Magdalena
Do Ustki mam ogromny sen- na pewno nie będzie Jacek
wójta. – Wiele osób chciałoby, Gryko. Wcześniej pracowała
tyment – nie ukrywa Marek Graczyk.
żebym kandydował – przy- jako specjalista do spraw Biernacki, na co dzień mieszznaje Bejnarowicz. – Jednak promocji gminy oraz dzien- kaniec Słupska. - Przez cztery
Na fotel
jeszcze nie podjąłem decyzji. nikarka w lokalnych mediach. lata poprzedniej kadencji,
prezydenta
Jest jeszcze na nią czas.
– Konieczna jest zmiana w gdy byłem wiceburmistrzem
sposobie zarządzania gminą miasta, udało się bardzo dużo
– mówi Magdalena Gryko. – zrobić.
Jeśli chodzi o Słupsk, to do
Wiele rzeczy można robić
Wszystko wskazuje na
tej pory o zamiarze kandydoNowi
lepiej i sprawniej. Zmiany to, że w wyborach ustec- wania na fotel prezydenta miawymaga chociażby kwestia
kich wystartuje wicestarosta
sta oﬁcjalnie wypowiedzieli
kandydaci
pozyskiwania funduszy Andrzej Bury. - Na razie żadne się tylko Maciej Kobyliński i
w Kępicach
zewnętrznych, bo nie sztuką stosowne decyzje nie zapadły. Zbigniew Konwiński. Wśród
Do wyścigu do fotela
jest realizowanie inwestycji
Na ich podjęcie jest jeszcze
kandydatów wymienia się
burmistrza Kępic prawdo- niemal wyłącznie za wła- czas – mówi Andrzej Bury.
także nazwisko Krystyny
podobnie wystartuje troje sne pieniądze, czy sięganie
Kolejnym kandydatem
Danileckiej-Wojewódzkiej,
kandydatów. O ponowny do kieszeni mieszkańców. jest Barbara Podruczna. - Do
słupskiej radnej. W sierpniu
wybór na stanowisko będzie
Inwestycje powinny bardziej dzisiaj nie podjęłam decyzji w swojego kandydata przedsię ubiegał Marek Piotr Mazur, spełniać oczekiwania miesz- sprawie swojego kandydowa- stawić ma partia Prawo i
dotychczasowy burmistrz.
kańców, bo to im mają służyć. nia – mówi Barbara Podruczna. Sprawiedliwość.
– W sumie byłem burmi- Dlatego burmistrz bardziej - Nie mogę jednak wykluczyć
Piotr Furtak
strzem przez cztery kaden- powinien liczyć się z ich zda- takiego rozwiązania, chop.furtak@agmedia.com.pl
cje – mówi burmistrz Mazur. niem, przecież to on jest dla ciażby po to, aby poprawić
– Chciałbym dokończyć to, co
ludzi, a nie ludzie dla niego.
zacząłem.
Co słychać w gminach pod koniec kadencji
Do startu w wyborach
Kandydaci
Na łamach „Kuriera” rozpoczynamy cykl artykułów
szykuje się także Paweł
w Ustce
poświęconych zbliżającym się wyborom samorządoLisowski, radny gminny. –
wym oraz sukcesom i ewentualnym porażkom osób,
Wystartuje z ramienia spoktóre przez cztery ostatnie lata kierowały poszczełecznego bloku wyborczego
Znane są także niektóre
gólnymi gminami powiatu słupskiego. Zapytamy o
– mówi Lisowski. – Raczej nie
nazwiska kandydatów na
obietnice przedwyborcze składane 4 lata temu i ich
będę szukał poparcia żadnej
fotel burmistrza Ustki, ale
realizację. Postaramy się również przyjrzeć środkom
partii.
oﬁcjalnie nikt z nich jeszcze
unijnym pozyskiwanym w poszczególnych gminach,
Lisowski wcześniej
nie potwierdził, że rzeczyoraz sposobom ich wykorzystania.
związany był z Ligą Polskich wiście zamierza kandydoREKLAMA
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Plany Ustki na promocję miasta

Pierwszy taki projekt w powiecie słupskim

Ustecka Syrenka będzie gwiazdą

REKLAMA

nowane jest także wytyczenie szlaków, łączących
„syrenkowe miasta” Europy
oraz stworzenie galerii rzeźb
europejskich syrenek w
nowo powstającym parku
zdrojowym.
- Syrenkę w herbie
posiada również Warszawa
i zgodnie z legendą, która
mówi że syrenki są siostrami, powinna być miastem siostrzanym Ustki
– mówi Tomasz Laskowski.
Lask
- Partnerstwo należałoby
należ
oprzeć na wymianie kultu- Nikt w Wiosce Dyla na nudę narzekać nie będzie.
ralno-społecznej. Planu
Planujemy
także nawiązać kore
korespon- Setka dzieci z powia- wszystko jest zabawą, ale mło- umiejętności. Młodzież zapredencję, a następnie part- tów słupskiego, cie- dzi ludzie mają też obowiązki. zentuje to czego nauczyła się
nerstwo, poprzez Us
Ustecką szyńskiego oraz z nie- Do Runowa przyjechała między danego dnia.
Syrenkę z jej siostr
siostrami z
mieckiego
księstwa
innymi pięcioosobowa grupa
Inicjatorem projektu, który
innych miast europej
europejskich. Harzogtum Lauenberg
młodych ludzi z Cieszyna. W doskonale sprawdził się w
Projekt LOT-u za
zakłada od czwartku bawi się w ten sposób organizatorzy chcieli
Niemczech jest Jens Pechel.
wiele, wiele innyc
innych ini- miasto w „Wiosce Dyla”, wesprzeć rejon poszkodowany
- W pierwszym projekcie,
cjatyw, takich jak o
organi- która powstała na tere- przez tegoroczną powódź.
który organizowaliśmy uczestzacja zlotu samoch
samochodów
nie Pałacu pod Bocianim
- Pierwszy raz jesteśmy w niczyło 300 młodych ludzi oraz
marki Syrena, ko
konkur- Gniazdem w Runowie.
tym rejonie – mówią Vanessa, 110 opiekunów – mówi Jens
sów literackich, fes
festiwaliPrzez dziewięć dni będą Ania i Monika z Cieszyna. - Pechel. - Później opiekunów
„Dni Syrenkowych” lub
się nie tylko doskonale bawili, Bardzo nam się tu podoba. było nieco więcej. W Runowie
Festiwalu „Syrenkow
„Syrenkowego”.
ale również pracowali i zarabiali
Cieszymy się również z tego, że są bardzo dobre warunki dla
LOT „Ustka” w celu „słupki” - pieniądze które będą już pierwszego dnia mieliśmy takiego przedsięwzięcia. Ten
pozyskania dodatko
dodatkowych
mogli wydawać między innymi okazję wyjechać nad morze do ośrodek jest naszym zdaniem
funduszy złożył wn
wniosek w kawiarni, która powstała w Ustki.
genialny. Nie ma tu rzeczy, któdotyczący
wiosce.
Obok dzieci z Cieszyna
rych nie można byłoby zrobić.
turystyczNiemcy realizują projekt w Runowie pojawiły się dzieci Właściciele nigdy nie mówią,
produktu tury
„Ustecka
już od dziesięciu lat. Już pięć razy i młodzież z większości gmin że coś jest niemożliwe do zronego pod tytułem „Us
Urzędu organizowali „Zabawę w miasto”. powiatu słupskiego.
bienia.
Syrenka” do Ur
W każdym z nich uczestniczyło
- Wyłamała się jedynie
Marszałkowskiego.
Najważniejsze jednak jest
trzysta dzieci. Tym razem po raz gmina Główczyce – mówi Maria
to, że zadowolona jest młodzież.
Joanna Prokoﬁew
pierwszy sytuacja odwróciła się. Matuszewska ze słupskiego sta- - Jesteśmy tu bardzo krótko, ale
To Polacy zorganizowali projekt rostwa, która koordynuje pro- na razie jest w porządku – mówi
j.prokofiew@agmedia.com.pl
u siebie. Jest on realizowany na
jekt ze strony polskiej. - Z pozo- Małgorzata Kotlarz ze Słupska. nieco mniejszą skalę, ale jak stałych gmin jest po pięciorgu
Zapowiada się, że będzie interepodkreślają organizatorzy i tak przedstawicieli.
sująco. Musimy mieć tylko bardzo
wymagało to sporego zajęcia
W harmonogramie nie- dużo pomysłów, na nudę jednak na
organizacyjnego.
malże każdego dnia w „Wiosce pewno nie będziemy tu narzekali.
- Dopiero zaczynamy projekt Dyla” są między innymi dwa
W ramach projektu uczesti miejmy nadzieję, że uda nam dwugodzinne cykle warszta- nicy mają zaplanowany między
się sprawnie go przeprowadzić tów podczas których młodzi
innymi wyjazd do Ustki i rejs po
– mówi Sławomir Ziemianowicz, ludzie pracują. O tym gdzie
morzu Dragonem. W planach jest
starosta powiatu słupskiego. - traﬁą do pracy dowiadują się również dzień VIP-a, podczas któPrzedsięwzięcie jest dość skom- rano w urzędzie pracy. Mają do rego w wiosce pojawią się między
plikowane, przede wszystkim ze wyboru między innymi redakcje
innymi samorządowcy – w tym
względu na ilość warsztatów dla gazety i radia, kawiarenkę, bank, Gerd Kramer, starosta niemiecki
młodzieży. Zależy nam na tym, cyrk... Po pracy otrzymują czeki, oraz dziennikarze.
aby młodzież mogła poczuć jak które wymieniają na pieniądze
Piotr Furtak
to jest być pracownikiem banku, (słupki) w banku. Codziennie
p.furtak@agmedia.com.pl
gazety, radia, czy też radnym. To
będzie odbywał się też pokaz
Fot. Piotr Furtak

promocji. Przykładem elementów działań markejest hostessa przebrana za
tingowych może być stwoustecką syrenkę, która roz- rzenie usteckiego szlaku
dając foldery na targach
turystycznego – mówi prezes
turystycznych, prezentuje
LOT „Ustka”. - Wytyczony
walory naszego miasta.
na terenie miasta, łączyłby
Syrenka
m i a ł a b y oznaczone punkty: - Port –
być rozbierana z zimo- pomnik „Ludziom Morza”,
Pomnik stanie na ustec- wej odzieży na wiosnę, a
skwer Jana Pawła II, Bazę
kim molo już 15 sierpnia. ubierana na zimę. Wiosną Ratowników Morskich,
Będzie to ﬁgura projektu odbywać miałyby się także
ulicę Kosynierów, dom
Michała Rosy, usteckiego „pierwsze, wiosenne zrasza- Kapitana Haase, plac przed
rzeźbiarza. To
o będzie jednak nie morską wodą Syrenki”. Domem Kultury, kościół pod
dopiero początek
zątek realizacji - Jednym z
wezwaniem Najświętszego
wielkiego planu
anu promocyjZbawiciela, Ratusz Miejski,
nego wokół postaci herulicę
Kopernika,
bowej Syrenki.
ki.
pomnik „Umierającego
- Stworzyliśmy
yliśmy
Wojownika” oraz plaprojekt Usteckiej
eckiej
nowaną w Parku
Syrenki, który
Zdrojowym galerię
zakłada cały szereg
syren z miast, w
przedsięwzięć,
ęć, mająktórych znajdują
cych wypromować
mować nie
się pomniki syrenek.
tyle samą postać, ale
Centralnym punktem
również Ustkę
kę w Polsce
powinien być pomnik
i na świeciee – tłumaczy
Usteckiej Syrenki. Punkty
Tomasz Laskowski,
kowski, autor
włączone do szlaku mają
projektu i prezes
rezes Lokalnej
być oznaczone tablicami
Organizacji Turystycznej
z tekstem, przybliżają„Ustka”. - Ustka
tka jako miejcym legendę o Bryzdze
scowość turystyczna
rystyczna nie
Rosowej oraz historię
dysponuje charakteryUstki.
stycznym znakiem,
nakiem, który
Oprócz wytywyróżniałby kurort spośród
czenia miejinnych miejscowości
skiego
scowości nadmorskich. Odpowiednio
szlaku,
wykreowany
play symbol pozwolii promować miejscoejscono w
wość zarówno
kraju, jak i za granicą.
o będą
Jakie to
działania? - Zakres
działań marketingoketingogających
wych, polegających
na promowaniu
niu miasta
można oprzeć
eć na wpisatorię miejsconej już w historię
wości, legendzie
dzie związanej
ówi Laskowski.
z syrenką – mówi
- Legendarnee właściwości
lecznicze działań
ziałań syrenki
zywać do chamogą nawiązywać
rowiskowego
rakteru uzdrowiskowego
naszego miasta.
sta. Część dziatworzenia symłań na rzecz stworzenia
bolu miasta podjął wydział Ustecka Syrenka będzie znana w całej Polsce.

Fot. J. Prokoﬁew

W Ustce stanie wkrótce
pomnik usteckiej
Syrenki. Organizatorzy
przedsięwzięcia
twierdzą, że to dopiero
początek jej prawdziwej kariery w mieście.

Zabawa i praca w „Wiosce Dyla”
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Rozpoczęła się rozbiórka domów przy ul. św Piotra

Zamiast kamienic będzie droga
Pierwsza kamienica
przy ul. św Piotra runęła
w ubiegłym roku. Kilka
dni temu robotnicy i ciężki
sprzęt zabrali się za budynek nr 30. – Mieszkałem tu
od urodzenia, to był mój
dom – mówi ze wzruszeniem Roman Szulc. – Aż
żal na to patrzeć.
Roman Szulc, podobnie jak inni lokatorzy,
musiał opuścić mieszkania. Większość lokatorów
wyprowadziła się w inne
zakątki miasta. Szulc przeniósł się ulicę dalej, bo jak
twierdzi, to jego świat.
Na placu rozbiórki
cały
czas

pracują fachowcy. Za
kilka dni zabiorą się za
następna kamienicę – nr
32. Po tej stronie ulicy
św. Piotra zostaną wyburzone wszystkie budynki.
Podobny los czeka kamienice po przeciwnej stronie,
sąsiedniej ulicy Sierpinka.
W sumie wyburzonych
zostanie 16 budynków. –
Operacja rozłożona jest
na lata – mówi Aleksandra
Podsiadły, rzeczniczka
Przedsiębiorstwa
G o s p o d a r k i
Mieszkaniowej w Słupsku.
– Wszystkim lokatorom
musimy znaleźć mieszkania. Trudno mi precyzyjnie powiedzieć, kiedy
będą wyburzane następne
kamienice. Takiego harmonogramu jeszcze nie
mamy.
Wielu mieszkańców
czeka na decyzję o przenosinach do nowych
domów ze zniecierpliwieniem. Część chciałaby jak
najszybciej wyprowadzić
się ze starych budynków i dzielnicy
o niezbyt

dobrej reputacji. – Nie
szkoda mi w ogóle tych
budynków, są stare i zniszczone – mówi Katarzyna
Jabłońska. – Słyszałam, że
moja kamienica ma być
wyburzona w przyszłym
roku, może za dwa lata.
Chciałabym zamieszkać
w lepszym budynku.
Wy b u r z e n i a z w i ą zane są z budową osiedla
Podgrodzie, które ma w
przyszłości powstać w tym
rejonie miasta. Budowa
osiedla, które ma sąsiadować z jednej strony ze starym miastem, a z drugiej
z osiedlem Słowińskim
jest ujęta w Miejscowym
Planie Zagospodarowania.
Jednak głównym celem
rozbiórki jest poszerzenie obu ulic. Wszystko po
to, żeby ułatwić przejazd
z trasy krajowej numer
sześć do dróg w stronę
Łeby i Ustki. – Plany są
już gotowe, ale kiedy
dokładnie rozpoczną się
prace
drogowe,

trudno powiedzieć – mówi
Wiesław Kurtiak, dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich w
Słupsku. – Wszystko zależy
od tempa wyburzenia oraz
od tego, czy uda się nam
uzyskać pieniądze na sﬁ nansowanie inwestycji.
Budowa nowej drogi
na ulicach Sierpinka i św.
Piotra będzie faktycznym
początkiem budowy tak
zwanego ringu wewnętrznego. Trasa ma okalać
centrum miasta i ma
wieść ulicami: Garncarską,
Sierpinka, św. Piotra,
Kaszubską, Kościuszki,
Poniatowskiego,
S o b i e s k i e g o ,
Szczecińską,
Wita
Stwosza, Kasprowicza,
Pa d e r e w s k i e g o ,
Lutosławskiego,
Zamkową i Garncarską.
Po powstaniu ringu
ruch ze ścisłego centrum
miasta będzie systematycznie wyprowadzany.

Kamienice do wyburzenia

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

ul. św Piotra:
24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34 oraz 1 i 1A

ul. Admirała Sierpinka:
16, 17, 18, 19, 21

ul. Mickiewicza:
31 (lokal użytkowy)
48A (lokal użytkowy)
Trwa rozbiórka
domów przy ulicy św.
Piotra

Fot. ARP-SAS

Budowa ringu
wewnętrznego staje się
faktem. Budowlańcy
rozebrali już dwie
kamienice przy ul. św.
Piotra. Lada dzień
zaczną wyburzać
kolejną.
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Tu badają kilkanaście tysięcy odmian roślin

Fot. Jarosław Kowalski

Laboratorium na 80 hektarach

Jarosław Kapiszka: Naszych siedmioro specjalistów od oceny odmian musi codziennie obserwować i opisywać badane rośliny.
Poletka wielkości 0,016
ara, a na nich zboża,
owoce, rośliny okopowe,
oleiste, włókniste. Na 80
hektarach należących do
Stacji Doświadczalnej
Oceny Odmian w
Karżniczce rośnie kilka
tysięcy odmian roślin!
To marzenie niejednego
rolnika.
REKLAMA

„Figura”, „Finezja”,
„Garantus”, „Meteor” i „Mulan”
– pod tajemniczo brzmiącymi
nazwami kryją się odmiany
najzwyklejszej ozimej pszenicy. Najzwyklejszej dla większości z nas, jej konsumentów
– natomiast dla fachowców,
te nazwy oznaczają bardzo
wiele. Kształt liści, barwa
kwiatu czy kłosa – mówią o

wydajności, sposobach upraw,
a także odporności na szkodniki czy choroby. W naszym
regionie o wszystkich, nieraz
bardzo subtelnych różnicach
między uprawnymi roślinami
najwięcej wiedzą specjaliści
ze stacji w Karżniczce, koło
Damnicy. Tu na 80 hektarach pól, pod okiem fachowców od agrotechniki, rośnie
1325PK2A

kilka tysięcy odmian roślin.
Samych ziemniaków zgromadzono tu 164 odmiany, ponad
90 odmian pszenicy ozimej i
jarej oraz ponad 80 odmian
rzepaku. Są również unikalne
kolekcje – jedyna w krajach
Unii Europejskiej uprawa 59
odmian leszczyny czy malwa
pensylwańska, zaadaptowana
do polskich warunków roślina
do przerobu na biomasę. –
Naszym podstawowym zadaniem jest badanie nowych
odmian roślin uprawnych w
naturalnych, typowych dla
regionu i występujących tu
gleb, warunkach – tłumaczy
Jarosław Kapiszka, kierownik
działu badawczo–doświad-

czalnego stacji. – Hodowcy,
którzy pragną formalnie
zarejestrować nowe, zwykle
niosące lepsze cechy odmiany
roślin w Centralnym Ośrodku
Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej,
muszą najpierw zlecić ich
zbadanie. Mogą to zrobić w
jednej z kilku, działających na
terenie kraju stacji – takich jak
nasza. Na podstawie takich
badań rejestruje się nową
odmianę – lub nie.

Dla hodowcy
wprowadzenie na rynek
nowej, czyli lepszej, bardziej
wydajnej odmiany rośliny to
nie tylko prestiż i możliwość
nadania jej unikalnej nazwy
– ale również konkretne zyski.
Bo przecież każdy plantator – producent rolny chcąc
osiągnąć najwyższe plony
woli kupić ziarno, a fachowo
mówiąc materiał siewny, jak
najlepszej jakości. Stąd duży
popyt na dobrze plonujące i
odporne odmiany – nie tylko
zbóż, ale również roślin okopowych, oleistych i włóknistych oraz wieloletnich owoców – bo w 500–hektarowym
areale stacji obok 80 ha poletek doświadczalnych jest też
miejsce na 5 ha sadów i ogrodów obsadzonych ponumerowanymi drzewami i krzaczkami owocowymi, a nawet
plantacją truskawek. By

Stacja w Karżniczce
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce
jest państwową, niezależną jednostką działającą na
rzecz polskiego rolnictwa. Głównym jej zadaniem jest
prowadzenie badań wartości gospodarczej odmian
oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości, prowadzi rozmnożenia odmian ziemniaka dla doświadczeń z wartością gospodarczą. Organizacyjnie jest
gospodarstwem pomocniczym Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
(woj. wielkopolskie).

REKLAMA

uznać odmianę za nową i unikalną potrzeba nieraz kilku lat
żmudnych badań. – Naszych
siedmioro doświadczalników,
bo tak nazywamy naszych
specjalistów od oceny odmian,
musi codziennie obserwować
i opisywać badane przez siebie rośliny – wyjaśnia pan
Jarosław, pokazując kolejne
poletka doświadczalne, istną
szachownicę wyraźnie różniących się wyglądem, kolorem
źdźbeł i kłosów – łanów zbóż.
Podobnie wyglądają rządki
ziemniaków, na sąsiednim,
kilkunastohektrowym areale,
ogrodzonym przed zakusami
łasych na nie dzików. Każdy
z tych rządków kwitnie nieco
inaczej, różne są liście i wysokość krzaczków – podobnie
jest w sadzie, gdzie przy każdym drzewku czy krzaczku
stoi tabliczka z numerkiem
lub opisem. – To bardzo
żmudna praca, zważywszy,
że oceniając odmiany bierze
się pod uwagę tak drobne niuanse jak kształt liścia, barwę
kwiatu, w sumie kilkadziesiąt cech. Oprócz zapisów na
papierze prowadzimy komputerową bazę danych.

uczciwemu hodowcy udało
się jakimś sposobem „przemycić” taką odmianę przez
procedury zgłoszeniowe, to
u nas na polu od razu taka
roślina byłaby widoczna i
wyłowiona, jako odstająca
od reszty.
Uprawą na polu, w sadzie
i ogrodzie zajmuje się kilkunastu pracowników z 35–osobowej załogi. Normalne, jak
na polu, warunki: maszyny,
narzędzia agrotechniczne i
ciężka, codzienna praca rolnika. Tak by wszystko było
jak „u gospodarza”. Są też
magazyny, w których sprawdza się, jak płody rolne się
przechowują – to również
ważna część ich oceny.

Prace
badawcze

stacji w Karżniczce
podzielone są na działy.
Badania OWT – (odrębność,
wyrównanie, trwałość) muszą
dać pewność, że roślina ma
nowe cechy w stosunku do
istniejących na rynku, oceniana jest równomierność i
trwałość przekazywania tych
cech w nasionach. Kolejny
By badacze
dział to WGO, czyli Wartość
mieli co
Gospodarcza Odmian – plonowanie, odporność na
obserwować
choroby i szkodniki – nowa
odmiana musi być lepsza od
poletka uprawne nieraz
o powierzchni zaledwie 0,016 poprzedniej. Ważne są rówara są normalnie uprawiane: nież badania sprawdzające,
nawożone, opryskiwane i czy nowa odmiana „dobrze
pielęgnowane. Jednakowo, się sprawuje” w kolejnych
latach. – Co roku, zwykle w
by wszystkie oceniane
lutym, publikujemy wyniki
odmiany miały takie same
naszej pracy – wyjaśnia
warunki rozwoju. – To
Jarosław Kapiszka. – Ale spekolejne, oprócz urzędowego
zakazu, zabezpieczenie przed cjaliści z Karżniczki nie zajmują się tylko oceną odmian.
próbami wprowadzenia na
nasz rynek GMO, czyli roślin Wykonują także doświadczegenetycznie zmodyfikowa- nia z zastosowaniem nawonych – uśmiecha się pan zów i poziomów nawożenia,
Jarosław. – Nawet jeśliby nie- środków ochrony roślin,
różnych technologii uprawy,
7PK19A
a także służą doradztwem
w zakresie odmianoznawstwa. Prowadzą też skansen
starych maszyn rolniczych,
a jesienią organizują powiatowe święto ziemniaka, czyli
„Słupskie pokopki” – Mamy
u nas świetną specjalistkę od
oceny odmian ziemniaków
frytkowych, u której szkolą
się adepci z innych ośrodków
w kraju – podkreśla na zakończenie Jarosław Kapiszka. – Tu
nieprzydatna jest zupełnie
nawet najczulsza aparatura
– liczą się zmysły i doświadczenie człowieka. Po wykopkach
zapraszamy więc do nas na
wielkie smażenie frytek!

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Czwarty Festiwal Legend Rocka – magiczna Charlotta wypełniła się gwiazdami

Fot. ARP-SAS

(O)mega koncert w Dolinie

Fot. ARP-SAS

Turyści przyjechali do Gałęzinowa z całej Polski.

Omega była gwiazdą koncertu 10 lipca.
Mocny rock, przeplatany bluesem i jazzem,
laserowe iluminacje
i stare, lecz ciągle
na topie, przeboje
w wykonaniu legendarnych muzyków.
To recepta na udany
koncert w Dolinie
Charlotty. Gwiazdą
pierwszej odsłony 4.
Festiwalu była bez wątpienia Omega, która
do Gałęzinowa sprowadziła tysiące fanów.
Dwa wieczory, 9 i 10
lipca, organizator imprezy
może uważać za udane.
Kilka godzin dobrej muzyki
zaserwował publiczności,
która do Doliny przyjechała
z różnych zakątków Polski i
nie tylko. Pierwszy wieczór
rozpoczęła Resekcja, słup-

ska kapela rockowa, występująca na scenie już niemal
od 20 lat. Nie było im łatwo
rozruszać publiczność
zmęczoną całodniowym
upałem, ale ostre dźwięki
gitary przypominające
brzmieniem Deep Purple,
kawałki Perfektu zrobiły
swoje. Po supporcie na
scenie pojawił się Hamburg
Blues Band, z grającym z
nimi na stałe gitarzystą
Clemem Clempsonem
i gościnnie śpiewającym Chrisem Farlowem.
Obydwóch muzyków kojarzymy przede wszystkim ze
znakomitą jazz–rockową
grupą Coloseum. Hamburg
Blues Band dali znakomity
koncert. Najlepszy tego
wieczoru.
Po hamburskim bandzie zmiana klimatu – Ken

Hensley i Live Fire, czyli
udowodnili, że mają w to Gyorgy Molnar, zwany
bardziej w stronę hard repertuarze wiele innych, „Elefantem”, gitarzysta
rocka. Fani Hensleya i równie znakomitych utwo- Omegi od 1968 r., basista
Uriah Heep, którego był rów. I wciąż – mimo wieku Tamás Mihály „Misi” w
klawiszowcem, zawiedzeni – niezłą kondycję. Przez
zespole od 1967, perkuDoliny nie opuszczali.
około półtorej godziny sista zasilający kapelę od
Drugi dzień pierwszej
raczyli fanów mocnym roc- 1971 r. – Ferenc Debreceni
odsłony to przede wszyst- kiem w dobrym wykona- „Ciki”, László Benkő „Laci”
kim Omega. Niektórzy niu. „Mecky”, Janos Kobor, – klawiszowiec i trębacz
nazywają ją zespołem od początku istnienia grupy zespołu Omega od zawsze
jednego przeboju. Chodzi
jej wokalista (kiedyś grał oraz drugi klawiszowiec,
oczywiście o „Dziewczynę jeszcze na gitarze), mimo
chyba najmłodszy członek
o perłowych włosach”. Ten że nie wabił już swoich
zespołu, jeszcze przed pięćutwór sprawił, że Omega
fanek urokiem osobistym dziesiątką – Zsolt Gömöri.
stała się znana na świecie. (niestety lata robią swoje),
Po d c z a s w y s t ę p u
Ale podczas sobotniego
zachwycał nadal głosem. Omegi pod sceną szalała
wieczoru niemal już sie- Pozostały skład kapeli, publiczność. Niektórzy w
demdziesięcioletni muzycy która zagrała w Charlotcie
blond perukach. W nawią-

13 sierpnia – Kruk (Dąbrowa Górnicza), Arthur
Brown, Eric Burdon
14 sierpnia – Disperse (Biłgoraj), Maggie Bell, Dave
Kelly & British Blues Quartet, Marillion
15 sierpnia – Passion Fruit (Włocławek), Quidam,
Nick Simper (współzałożyciel Deep Purple) & Nasty
Habits, Procol Harum.

Fot. ARP-SAS

Jeszcze przed nami

Live Fire dali mocny koncert, publiczność słuchała utworów w stylu hard rocka.

zaniu do „perłowych włosów” dziewczyny z utworu,
czy solisty Omegi? Trudno
wyczuć, ale było super.
Miło posłuchać dobrej
muzyki w dobrym wykonaniu, w dodatku w pięknym miejscu.
Przed Omegą zagrał
David Cross, skrzypek
współpracujący
niegdyś z King Crimson.
Publiczność nie usłyszała
jednak największego przeboju tego zespołu, czyli
„Epitafium”, które swoją
drogą zajęło siódme miejsce na liście Polskiego Top
Wszech Czasów Programu
Trzeciego Polskiego Radia.

Może następnym razem.
Jako support przed
gwiazdami wystąpił kolejny
laureat I Ogólnopolskiego
Konkursu
Zespołów
Rockowych – „Sen o
Dolinie” – White Room
(Wejherowo/Gdynia), który
zagrał covery znanych rockowych kapel lat 60. i 70.
Pierwsza odsłona za
nami. Prawie miesiąc przyjdzie nam czekać na drugą.
Za to trzydniową i z rewelacyjnym składem, który
zapowiada, że... będzie się
działo.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Kabarety w Dolinie Charlotty
Dolina charlotty przygotowała na lato bogatą ofertę
kulturalną i rozrywkową. Oprócz koncertów w
ramach Festiwalu Legend roca odbywają się tu II Noce
Kabaretowe. 7 sierpnia Dolina Charlotty zaprasza na
występy Kabaretu ANI MRU MRU, Kabaretu Młodych
Panów oraz Kabaret SMILE.

REKLAMA
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W drogę drezyną

Świat kolejowych nastawni
W kolejowej nastawni
nie ma miejsca na
rutynę. W rękach
dyżurnych ruchu
i nastawniczych
jest bezpieczeństwo podróżnych.
Podejrzeliśmy,
jak wygląda ich
codzienna praca.
Wybraliśmy się w
drogę ze Słupska do
Pogorzelic.

nie dla bezpieczeństwa
ruchu pociągów – podkreśla Sławomir Puchowski,
dyrektor ZLK Szczecin.
– Jest to także okazja, by
osobiście spotkać się i
porozmawiać z pracownikami, w których rękach
bezpośrednio spoczywa
wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo
podróżnych i przewożonych ładunków.
Tegoroczny objazd
inspekcyjny odcinka podległego Sekcji Eksploatacji
PLK w Słupsku poprowadził Włodzimierz Wiatr.
Towarzyszył mu zastępca
dyrektora zakładu ds.
technicznych wraz ze
Zbigniewem Zarembą,
naczelnikiem pionu eksploatacji i Stanisławem
Pliszczakiem, inspektorem. Gospodarzem
odcinka jest Marta
Hrankowska, zastępca
naczelnika słupskiej
sekcji, a drezyną – wózkiem motorowym WM
15 – 38 kieruje Zbigniew
Jaroszewicz.

Fot. Jarosław Kowalski

Fot. Jarosław Kowalski

ruchem, więc mamy się
czym pochwalić.
Motorowy wózek
wyjeżdża ze stacji.
Nabieramy prędkości.
Wyremontowany parę
lat temu szlak jest równy –
jedziemy więc bez wstrząsów i szarpnięć po moście
na Słupi i dalej w kierunku Jezierzyc. – Ta trasa
to jedyna w Polsce jednotorowa linia kolejowa, na
której pociągi mogą kurPorządnie wykoszona
sować z prędkością do stu
trawa, pomalowane na
dwudziestu kilometrów
biało krawędzie peronowe,
na godzinę – podkreśla
odświeżone peronowe
naczelnik Zaremba. –
latarnie i urządzenia steZwykle takie parametry
rowania ruchem kolejomają dopiero ważniejsze
wym. Wszystko dopięte
linie dwutorowe. My rozna przysłowiowy ostatni
wijamy jednak prędkość w
guzik. Jadąc pociągiem
granicach osiemdziesięciu
rzadko zwracamy uwagę
kilometrów na godzinę,
na skupione twarze koletaka jest dozwolona dla
jarzy w oknach mijanych
tej drezyny.
kolejowych budynków.
Szybko dojeżdżamy
Dyżurni ruchu i nastawdo wiaduktu drogowego
niczowie dbają,
by
w Siemianicach. Wita
pociągi jechały zgodnie z
nas zielone światło semarozkładem i bezpiecznie.
fora wjazdowego stacji
Dlatego w każdej koleJezierzyce. W nastawni W nowoczesnej nastawni przekaźnikowej na stacji Jezierzyce dyżur pełni dziś Renata Ziemska.
jowej nastawni – miejdyżuruje Renata Ziemska.
Grochały, pełniącej akuscu, z którego reguluje
Coraz częściej tę odpo- „krzyżować”, w żargonie
razu widać, że nastaw- InterCity zrezygnowała
już z nazw pociągów – to
rat dyżur. Wchodzimy.
się ruchem pociągów
wiedzialną
służbę
pełkolejarzy
oznacza
to
mijanię
opanowały
panie.
Nastawniami
– wszystko musi działać
nią panie, na równi ze
nie się z pociągiem, tym Wszędzie dużo kwiatów, wśród kolejarzy nadal są Regulaminowy meldurządzą panie
zgodnie z przepisami.
swymi kolegami. Jeszcze
razem z pociągiem SKM czyste ﬁ ranki w oknach, one powszechnie uży- nek: – Panie dyrektorze,
niedawno 12–godzinny do Słupska. W Damnicy a nawet niezbyt regula- wane na równie z nume- dyżur bez uwag!
rami identyﬁkacyjnymi.
To pozostałość po
Wózek
rusza
powoli
dyżur
wiązał się z ręczną staromodne, kształtowe
minowe, ale za to bardzo
Śladem
dawnych czasach. Teraz
spod nastawni dysponu- obsługą ciężkich mecha- semafory kierują nas na
praktyczne, dziergane
inspekcji
dyżurni ruchu nie muszą
jącej, czyli głównej na sta- nicznych urządzeń. – Teraz
drugi boczny tor, bo na
z włóczki pokrowce na
Kolejarze z
nawet nosić na służbie
cji Słupsk. – Mamy wolną praca polega wyłącznie na
jednym już stoi towa- dźwigniach nastawni i
pokolenia na
Raz w roku dyrektorzy drogę aż do Damnicy, obsłudze przycisków na
czerwonych czapek. Ale
rowy pociąg zdawczy drążkach aparatu blokoZakładu Linii Kolejowych
stare przyzwyczajenia
ale zatrzymamy się w pulpicie – podkreśla pani do Słupska. Przed nim, wego, czyli mechaniczpokolenie
w Szczecinie wizytują sta- Jezierzycach – wyjaśnia
zostają, choć w przyRenata. – Nawet porówna- po głównym, pojedzie
nego komputera, progracje na podległych im tra- naczelnik Hrankowska. nia nie ma z poprzednimi
W
nastawni
w padku młodziutkiej pani
SKM–ka. W dworcowej
mującego ruch pociągów
sach. – Porządek w obiek- – Tam niedawno prze- warunkami pracy.
Potęgowie dyżur pełni
Barbary mają inne źródło.
nastawni służbę pełni
przez stację. Urządzenie
tach i sprawność urządzeń
budowaliśmy wszystkie
Musimy się spieszyć, Halina Richert. Panuje chroni przed ewentual- Bożena Łysiak. Na pero- – Jestem z kolejarskiej
mają nadrzędne znacze- urządzenia sterowania
bo w Damnicy będziemy idealny porządek. Od
nymi ludzkimi błędami. nach jest czysto i schlud- rodziny – podkreśla. – I
nie, ale budynek stacji
to już w trzecim pokoleChoć maszyneria ma już
niu, bo dziadek też był
51 lat – dzięki starannej raczej kolei godnie nie
obsłudze i konserwacji reprezentuje. My wyjeż- kolejarzem. A teraz, kiedy
pracuje bezawaryjnie. Tu dżamy ze stacji w kie- skończę dzisiejszą służbę,
to na stanowisku zastąpi
wszystko jest oplombo- runku Pogorzelic. – No to
mnie mąż, który również
wane, a każdy ruch dźwi- będzie z górki na pazurki
gni i drążka zapisywany – uśmiechają się koleja- z zawodu jest dyżurnym
przez mechaniczne licz- rze. –To największa róż- ruchu.
nica poziomów na całej
Tu w Pogorzelicach
niki. To rodzaj „czarnej
linii – wyjaśnia naczelnik jest również nowa nastawskrzynki”.
Zaremba. – Wiele pocią- nia przekaźnikowa, stacja
Pani Renata zabiera
była w ubiegłym roku
s i ę z a p r z e k ł a d a n i e gów, szczególnie ciężkich
towarowych. ma kłopoty zmodernizowana i odnociężkich dźwigni. Od
strony Potęgowa nadjeż- z pokonaniem wzniesie- wiona. Tymczasem okania od strony Pogorzelic. zuje się, że po przejeździe
dża pociąg SKM i musi
mieć wolną drogę. Wpis
Koła lokomotyw ślizgają
kolejki SKM–ki mamy
w dziennik kontroli i się nieraz i powstają wolną drogę powrotną
ruszamy dalej.
tak zwane wybuksowa- aż do Słupska. Wracamy
Przed nami najdłuższy, nia, czyli nierówności na
więc, mijając kolejne
bo 16–kilometrowy odci- szynach. Sprawdzimy je
nastawnie, w oknach któnek szlaku: z Damnicy do
w trakcie jazdy. Po dro- rych regulaminowo stoją
Potęgowa z dwoma bezob- dze okazuje się, że owe
ludzie z chorągiewkami w
sługowymi przystankami
wybuksowania nie są na
rękach. Na znak, że czuosobowymi w Strzyżynie
tyle duże, by wymagały wają, by ruch na szlaku
Słupskim i Głuszynie. specjalnego postępowa- odbywał się planowo i
W Potęgowie również
nia.
bezpiecznie
musimy być planowo, bo
Na stacji Pogorzelice z
jedzie pośpieszny TLK okna nastawni wita nas proJarosław Kowalski
„Rybak”. Choć spółka PKP mienny uśmiech Barbary
Na stacji Damnica musimy poczekać aż przejedzie SKM-ka do Słupska.
j.kowalski@agmedia.com.pl
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Wędkarze zorganizowali obóz dla dzieci

Młodzi uczą się łowić
ryby i dbać o środowisko

REKLAMA

731PK4A

REKLAMA

Obóz wędkarski odbył się w Obłężu.
zupełnie inaczej. Obóz ma swoją
dokumentację. Dorobiliśmy się
także własnych namiotów i całkiem sporej ilości obozowego
sprzętu.
Słupscy wędkarze praktycznie co roku odwiedzają inne
jezioro. Byli między innymi w
okolicach Sławna, Bytowa, w
Krzyni, a teraz w Obłężu.

Chrzest
obozowy
Punktem kulminacyjnym
każdego obozu jest chrzest.
Podczas specjalnego rytuały
obozowe żółtodzioby stają się
prawdziwymi obozowiczami.
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Najpierw czeka ich trudny bieg..
W jego trakcie muszą między
innymi czołgać się, taplać w
błocie, przebiec przez pokrzywy
i spróbować tajemnej mikstury.
y.
Bieg kontrolują ci, którzy na
obozie są nie pierwszy raz. – Nie
jest to straszne – mówi Maciej
Budkowski, który podczas
obozowego chrztu otrzymał
imię „Szczupły Szczupak”. –
Na początku starsi koledzy nas
nastraszyli, co to będzie się działo..
W sumie było bardziej śmiesznie niż strasznie. Najgorszy
był ten napój, ale dało się go
przełknąć.
Na
zakończenie
chrztu obozowicze całują w
stopę żonę Neptuna, czyli
zyli
Prozerpinę i otrzymują obozowe imię.
Chrzest to nie jedyna
n
okazja do żartów. Życie
i
obozowe nie mogłoby si
się
obejść bez obozowych opopo
wieści i żartów. W tym roku
ku
ulubionym dowcipem było
yło
podrzucanie żab do namiomio
tów dziewcząt. Pojawienie
enie
się płaza na łóżku lub pod
podłodze wywoływało panikę
anik
wśród uczestniczek obozu.
ozu.
Kolejny obóz w następne
tępne
wakacje. Przez ten czass mło
młodzi wędkarze będą spotykać
tykać
się na zajeciach szkółek
k wędkarskich oraz na zawodach
odach
przygotowanych specjalnie
alnie
dla nich.

Fot. Toma
Tomasz
sz Częścik

są już zapalonymi wędkarzami. zostawić w lepszym stanie niż
– No bez ryb to chyba nie byłoby je zastaliśmy, żeby nikt się za nas
tego obozu – mówi 10–letni Alan
nie musiał wstydzić.
Kolasa. – Wszyscy uwielbiamy
Oprócz tego uczestnicy
wędkować. Nawet te wczesne obozu uczą się sporządzać zanętę.
wstawanie nie jest straszne. Tutaj
Dowiadują się, gdzie i kiedy najzłapałem kilka płoci i krasnopió- lepiej biorą ryby oraz jaki sprzęt
rek. Jednak mam na swoim kon- stosować.
cie większe niż te z obozu.
Młodzi wędkarze wypuszŻycie
czają ryby, które uda się im złoobozowe
wić. Jednak gdy zadeklarują, że
sami je oporządzą, mogą zabrać
je do obozu, a potem zjeść. – Sami
Każdy dzień w obozie wędmusimy oczyścić ryby z łusek karskim toczy się według ustalo– mówi 15–letni Przemysław nego schematu. Dzień podzieWolski. – Później trzeba wyjąć
lony jest na wędkowanie, naukę
Młodzi wędkarze wyje- wnętrzności i odciąć łeb. Nie jest wędkowania, zabawy nad wodą,
chali na obóz na początku lipca. to może super fajne zajęcie, ale posiłki oraz porządki. Z tym
Przez dwa tygodnie mieszkali w jednak każdy wędkarz powinien ostatnim punktem wielu miało
namiotach. Każdego dnia cho- potraﬁć to zrobić.
spore kłopoty. Obozowa kadra
dzili na ryby. Uczyli się także o
i dyżurni każdego dnia sprawsposobach dbania o środowisko
dzali
porządek w 10–osobowych
Wędkowanie
naturalne. Punktem kulminacyjnamiotach. – Bałagan musi być,
i ekologia
nym był chrzest, dla tych którzy
bo w tym namiocie śpią sami
przyjechali na obóz pierwszy
chłopcy – mówi Alan Kolasa. –
raz.
Czasem się kłócimy, bałaganimy,
Na obozie młodzi wędkarze
każdego dnia uczą się technik tacy właśnie są chłopcy.
–W tym roku mamy grupę
wędkowania oraz zasad ekoloPlan dnia
nowicjuszy obozowych i z nimi
gii. Jednak głównym założeniem
Wędkarze wstają o szóstej
letniego wypoczynku jest odre- są największe właśnie kłopoty
rano. Czasem nawet wcze- agowania stresów szkolnych. – – mówi Ryszard Osmański, człośniej. Wszystko przez upały. Młodzież w roku szkolnym żyje
nek obozowej kadry. – Jak przy– Wcześnie rano temperatura w stresie i nie mamy co się oszu- jeżdżało więcej stałych bywalców,
nie jest jeszcze zbyt wysoka
kiwać – dodaje Rudnik. – Szkoła, łatwiej było utrzymać porządek i
i wówczas biorą ryby – tłu- zajęcia poza lekcyjne, ogólna dyscyplinę, bo byli już przyzwymaczy Teodor Rudnik, prezes codzienna gonitwa. Dlatego czajeni do pewnych standardów.
Zarządu Polskiego Związku
na obozie dajemy młodzieży Nowicjuszy musimy tego uczyć
Wędkarskiego w Słupsku. – pewien luz. A przede wszystkim od początku.
Praktycznie każdego dnia o tej tutaj mają okazję do obcowania
Słupscy wędkarze obóz dla
porze wędkujemy. Dopiero póź- z naturą i wyciszenia się.
młodzieży przygotowali już 14
niej jemy śniadania i zajmujemy
Każdy młody wędkarz, jak raz. – Przy pierwszym konkursię tak zwanym życiem obozo- biblię, recytuje zasady zachowa- sie w sumie nie było żadnych
wym. Wieczorem, gdy upały nia się nad wodą oraz to w jakim przygotowań, ani załatwiania
nieco zelżą znowu wracamy z
stanie powinien pozostawić łowi- formalności – dodaje Rudnik. –
wędkami nad wodę.
sko. – Nawet gdy przychodzimy Po prostu dostaliśmy pieniądze
Chociaż uczestnicy obozu
nad wodę i są już śmieci po kimś, i skrzyknęliśmy dzieciaki ze
są bardzo młodzi, bo najstarsi
my to sprzątamy – mówi 10–letni szkółki wędkarskiej i pojechalimają po 16 lat, a najmłodsi 10, Alan. – Nasze miejsce musimy śmy na dłuższy biwak. Teraz jest

Fot. Tomasz Częścik

Blisko 50 młodych
miłośników wędkowania ze Słupska i
okolic odpoczywało
w tym roku na obozie w Obłężu koło
Kępic. Wędkarze już
14. raz przygotowali
wakacyjny odpoczynek dla najmłodszych.
Słupski zarząd okręgu
Polskiego Związku
Wędkarskiego jest
jedynym w kraju, który
przygotowuje tego
typu obozy.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Chrzest obozowy nie wystraszył młodych wędkarzy.
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