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Nowa hala sportowa powstanie 
przy aquaparku w Słupsku. Władze 
miasta podjęły ostateczną decyzję 
w sprawie lokalizacji i ogłosiły prze-
targ na zaprojektowanie obiektu. 
Docelowo park wodny i  hala mają 
być połączone. Hala przeznaczona 
dla trzech i  pół tysiąca osób, ma 
mieć około dziewięć tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni 
całkowicie umożliwiające organi-
zowanie rozgrywek sportowych dla 

osób pełnosprawnych, jak również 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Ma być również samowystarczalna 
energetycznie. Hala sportowa ma 
być gotowa do końca roku 2018. 
Będzie kosztować około 32 miliony 
złotych. Nowa hala i aquapark mają 
się wzajemnie uzupełniać jako cen-
trum sportowo -widowiskowe. Do 
ogłoszonego w  kwietniu przetar-
gu na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla obiektu zgłosiły 

się trzy biura. Najniższa oferta po-
chodziła od pracowni z  Gdańska 
(343 tys. zł). Drugą złożyli architekci 
z Poznania (886 tys. zł). Trzecią firma 
z Nadarzyna wyceniła na 837 tys. zł. 
miasto pod uwagę bierze dwie naj-
droższe oferty. Najtańszą pominię-
to, bowiem pracownia nie złożyła 
wymaganych referencji. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Kibice Czarnych czekają na nową halę sportową!

Dzięki prowadzonym ne-
gocjacjom z  Zarządem Woje-
wództwa Pomorskiego Słupsk 
otrzymał większe dofinanso-
wanie na przeprowadzenie 
termomodernizacji 22 budyn-
ków użyteczności publicznej. 
- Miasto wspólnie z  Partnerami 
aplikowało o dofinansowanie na 
poziomie 68,26%, tak jak wyni-
kało z  analizy finansowej. Udało 
się. Tym samym Miasto zyskało 

ponad 4 mln zł oszczędności na 
wkładzie własnym, w  związku 
z  wyższym dofinansowaniem 
(dokładnie 4 059 287 zł) – powie-
dział na konferencji prasowej 
prezydent Słupska Robert Bie-
droń. Zakres prac przewidzia-
nych w  ramach projektu obej-
mie ocieplenia ścian i  pokrycia 
dachowego, wymianę stolarki 
okiennej i  drzwiowej, moder-
nizację instalacji c.o., montaż 

instalacji OZE oraz wymianę 
oświetlenia na energooszczęd-
ne. Prace mają rozpocząć się 
jeszcze w tym miesiącu. Projekt 
kosztować będzie łącznie 22 
620 296,74 zł, a dofinansowanie 
wynosi 15 175 305,78. Pozosta-
łą kwotę musi dołożyć miasto 
w ramach wkładu własnego.

 TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Termomodernizacja 22 budynków 
za ponad 22 mln złotych

Listy czytelników 
do redakcji

Jestem zapalonym kibi-
cem piłki nożnej. Obejrzenie 
z  udziałem polskiej drużyny 
finałów Euro 2016 odbywają-
cych się we Francji, to dla mnie 
i  dla wszystkich fanów tej dy-
scypliny sportu jest prawdziwą 
gratką. Tym czasem Telewizja 
Polska wykupiła licencję tylko 
na mecze z udziałem Polski na 
EURO 2016 oraz na końców-
kę turnieju! Pozostałe mecze 
obejrzą tylko ci kibice, którzy 
wykupią Polsat Sport 2. Aby 
obejrzeć wszystkie mecze Euro 
2016 w Polsat Sport 2 HD i Pol-
sat Sport 3 HD, trzeba zapłacić 
99 zł. Dostęp wykupiło już po-
nad 400 tys. osób. Nie wszyst-
kich jednak na to stać. Telewi-
zja Polska niegdyś publiczna, 
dziś podobno narodowa, albo 
jak kto woli rządowa, żądająca 
od wszystkich abonamentu za 
posiadanie odbiornika TV i  ra-
dia ma w nosie kibiców. Spora 
część Polaków korzysta z  te-
lewizji naziemnej i  nie ma do-
stępu do kanałów satelitarnych 
innych państw, na których 
z  powodzeniem można obej-
rzeć wszystkie mecze. Takie 
transmisje serwuje telewizja 
niemiecka, która bardziej dba 
o swoich telewidzów od naszej 
rodzimej i  serwuje wszystkie 
mecze z  EURO na kanale ZDF 
lub Erste. Tylko pozazdroś-
cić. Co kibice myślą o  nowym 
prezesie polskiej telewizji wy-
starczy poczytać w  Internecie. 
Tych, którzy nie mogą obejrzeć 
wszystkich meczy zapraszam 
do obejrzenia wpisów fanów 
piłki nożnej na forach interne-
towych. 

Z poważaniem Wasz czytelnik.
 

Od redakcji: Niewielkie to po-
cieszenie, ale jak nam wiadomo 
przyszłe mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej Polska TV obiecuje 
transmitować w całości.

Jednym z  najważniejszych pla-
nowanych projektów w  zakresie 
transportu jest utworzenie węzła 
transportowego Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Słupska 
i Ustki. Poinformował na konferen-
cji prasowej wiceprezydent Marek 
Biernacki. Jeżeli projekt uzyska 
poparcie to będzie prawdziwa 
rewolucja w  zakresie transportu 
zbiorowego, ponieważ planowa-
ne jest w  Słupsku przeniesienie 
dworca autobusowego na drogą 
stronę torów i udrożnienie miasta 
poprzez budowę przejścia pod-
ziemnego pod torami. Ma również 
powstać węzeł transportowy do 
obsługi miasta i subregionu, który 

będzie integrował transport auto-
busowy miejski, regionalny i mię-
dzynarodowy a obok będzie dwo-
rzec kolejowy. Przebudową węzła 
transportowego ma również być 
objęta Ustka Realizacja projektu 
o  wartości ok. 90mln zł mogłaby 
się rozpocząć w  2017 r. a  zakoń-
czyć w  2019 roku. W  tej sprawie 
toczą się rozmowy w  Urzędzie 
Marszałkowskim o  możliwości 
objęcia przez RPO finansowania 
słupskiego węzła. W  rozmowach 
biorą udział samorządowcy ze 
Słupska i Ustki. W rozmowach klu-
czowy jest również udział przed-
stawicieli PKP. 

TW

Powalczą 
o węzeł trans-
portowy

Muzeum Pomorza Środkowego 
w  Słupsku zaprasza do obejrze-
nia w  Zamku Książąt Pomorskich 
w  Słupsku wystawy czasowej 
„Wojsko. 200 lat broni i  barwy”. 
Wystawa prezentuje broń białą: 
bagnety, szable, tasaki oraz pała-
sze, broń palną długą i krótką, skał-
kową, kapiszonową, pistoletową 
i  maszynową. Wyeksponowane są 
na niej mundury: pruskie - huza-
rów, uniform w typie kirasjera Otto 

Freundlicha, rosyjskie, radzieckie, 
francuskie, amerykańskie, polskie 
z czasów I Wojny Światowej z armii 
gen. Józefa Hallera, z  okresu II RP 
– piechoty, artylerzystów i  Mary-
narki Wojennej, z  czasów II Wojny 
Światowej z  armii gen. Stanisława 
Maczka, Powstania Warszawskiego 
czy spod ostatniej szarży pod po-
morskim Borujskiem oraz z okresu 
PRL-u, jak również współczesne 
używane na misjach. Będzie moż-

na zobaczyć także mundury wete-
ranów z  Powstań: Styczniowego, 
Śląskich i  Wielkopolskiego. Po-
nadto uwidoczniona jest biżuteria 
patriotyczna, sztandary, fotografie, 
odznaki, a także dzieła sztuki. Eks-
pozycja, która potrwa do 18 wrześ-
nia, ukazuje również przed i  po-
wojenny wojskowy kontekst ziemi 
słupskiej. Wstęp wolny! 

TJ

Nowa wystawa czasowa w słupskim muzeum
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Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Ustka 

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

DALIMIERZ PRZEWŁOCKI, WYTOWNO, MACHOWINKO - MIESZKAŃCY

Legenda:

odbiór odpadu zmieszanego

odbiór odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne + szkło + papier)

odbiór odpadów biodegradowalnych

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
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SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
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29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

DĘBINA- MIESZKAŃCY

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

OBJAZDA, BAŁAMĄTEK - MIESZKAŃCY
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pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ORZECHOWO, ZAPADŁE - MIESZKAŃCY

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
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11 12 13 14 15 16 17
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25 26 27 28 29 30 31
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pn wt śr cz pt so n
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22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

PODDĄBIE - MIESZKAŃCY

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
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29 30 31        

WRZESIEŃ
pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

PRZEWŁOKA - MIESZKAŃCY

LIPIEC
pn wt śr cz pt so n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ
pn wt śr cz pt so n
1 2 3 4 5 6 7
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29 30 31        
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pn wt śr cz pt so n
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ROWY- MIESZKAŃCY 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU 
WYWOZU DO GODZ. 6 PRZED POSESJĘ.
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Z taśmy słupskiej Scanii zjechał sześciotysięczny autobus

Dziś Fabryka Scania Pro-
duction Słupsk realizuje 
nowy kontrakt. Wyprodukuje 
51 autobusów dla Madrytu. 
Chodzi o  autobusy Citywi-
de, które zamówiło siedmiu 
przewoźników z Madrytu. To 
największe jednorazowe za-
mówienie na hybrydowe au-
tobusy, które zdobyła Scania 
Production Słupsk. Pierwsze 
pojazdy dotrą do odbiorców 
już w  czerwcu. Auta objęte 

umową to autobusy pod-
miejskie wyposażone w  sil-
nik spalinowy o  mocy 320 
koni mechanicznych oraz 
w  silnik elektryczny o  mocy 
150 KM. Takie połączenie 
oznacza niższe zużycie pa-
liwa oraz mniejszą emisję 
spalin.

24 maja słupska Scania 
świętowała wyprodukowa-
nie sześciotysięcznego au-
tobusu. Z  tej okazji redakcja 
„Zbliżenia” poprosiła prezesa 
firmy Petera Björka o  odpo-
wiedź na kilka naszych pytań.

Szwedzkie miasto 
Södertälje może zostać 
nowym partnerem Słup-
ska. W  tej sprawie władze 
naszego miasta prowadzą 
rozmowy na ten temat. 
Oba miasta łączy już fir-
ma Scania. Jakie to będzie 

miało znaczenie dla słup-
skiej Scanii?

Cieszymy się, że politycy 
budują mosty, a nie stawiają 
mury. Z pewnością utrzyma-
nie dobrych relacji pomię-
dzy Słupskiem, a  Södertälje 
może mieć tylko pozytywny 
oddźwięk. Jednakże na ten 
moment nie uważamy, aby 
ta współpraca miała prze-
łożenie na funkcjonowanie 
naszego zakładu w Słupsku.

24 maja tego roku 
w  słupskiej fabryce odby-
ła się niecodzienna uro-
czystość. Z  taśmy zjechał 
sześciotysięczny autobus. 
Po szosach jakich krajów 

jeżdżą wyprodukowane 
w  słupskiej Scanii autobu-
sy?

W  maju 2016 r. wypro-
dukowaliśmy w  Słupsku au-
tobus nr 6000. Z  tej okazji 
uwieczniony został na zdję-
ciu autobus hybrydowy Alsa 
nr 1 wraz z załogą Scania Pro-
duction Słupsk S.A. Jesteśmy 
dumni, że produkujemy au-
tobusy w  nowej technologii 
hybrydowej i  ciągle udosko-
nalamy naszą charakterysty-
kę techniczną produktów, 
tak, aby zminimalizować ne-
gatywny wpływ na środowi-
sko.

Nasze produkty dostar-

czamy na rynki Skandyna-
wii, także do Polski, Niemiec, 
Francji, Belgii, Słowenii, 
Włoch, Estonii. Wkraczamy 
też na nowe rynki: Szwajca-
rii, Węgier. Oczywiście nie 
możemy nie wspomnieć 
o  naszym zamówieniu 51 
hybrydowych autobusów do 
Madrytu w Hiszpanii.

Fabryka Scania Pro-
duction Słupsk od wielu 
lat jest jednym z  najwięk-
szych i  najbardziej zna-
czących zakładów w  Słup-
sku. Jaka przyszłość czeka 
Słupską Scanię?

Sytuacja ekonomiczna 
firmy jest dobra. Możemy 

powiedzieć, że do końca 
roku będziemy produkować 
minimum trzy autobusy 
dziennie. Co do przyszłości 
mogę powiedzieć, że nadal 
pracujemy nad poprawą 
jakości naszego produktu 
oraz procesu jego produkcji, 
tak aby zaoferować naszym 
klientom produkt spełniają-
cy ich oczekiwania, będący 
jednocześnie przyjaznym dla 
środowiska.

Dziękuję za rozmowę. 
Z prezesem słupskiej 

fabryki Scania Production 
rozmawiał  

Tomasz Włodkowski
Fot. Zbigniew Bielecki

Scania Production Słupsk, czyli słupska fabryka szwedzkiego koncernu, działa od 1992 roku. Firma weszła wówczas w kooperację 
z ówczesną Kapeną, która zajmowała się naprawami autobusów. Powstała spółka Scania Kapena. Początkowo montowano tam 
tylko ciągniki siodłowe marki Scania. Pierwszy autobus Scania opuścił zakład w 1994 roku. W 2002 roku zakończono produkcję 
ciężarówek, skupiono się tylko na autobusach. Rok później Scania wykupiła akcje Scanii Kapeny i stała się wyłącznym właścicielem 
firmy. Wykupiła także nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej. Dokonano zmiany nazwy na Scania Production Słupsk.

REKLAMA
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Tomasz 
Włodkowski

Znowu robią z nas „wała”
W  okresie letnim kilka czę-

ści Polski przeżywa prawdziwe 
oblężenie, a  jedną z  nich bez 
dwóch zdań jest północ i  te-
reny położone przy Bałtyku. 
Dojazd na Środkowe Pomorze 
był zawsze dużym wyzwa-
niem. Aby być konkurencją 
dla Sopotu i  Międzyzdrojów 
miejscowości turystyczne na 
środkowym wybrzeżu muszą 
być siłą rzeczy dobrze skomu-
nikowane z resztą kraju. 

Planowana do realizacji 
przez Rząd RP droga ekspre-
sowa S-11 z  Poznania na od-
cinku Szczecinek–Koszalin–
Kołobrzeg z  założenia miała 
być drogą, która aktywizować 
będzie społecznie i gospodar-
czo Pomorze Środkowe. Czy 
aby na pewno? Dzięki kosza-
lińskiemu lobby zatwierdzoną 
już trasą S-11 turyści wybiorą 
się do Koszalina i dalej do Ko-
łobrzegu mając w nosie Słupsk 
z  jego Ustką, bo komu będzie 
się chciało nadkładać drogę 
jadąc z  planowanego węzła 
w  Bobolicach kiepską drogą 
do krajówki nr 21 w Białym Bo-
rze lub przebijać się lokalnymi 
drogami do Miastka aby dalej 
dojechać do Ustki. Jak widać 
ekspresówka S-11 zaktywizu-
je tylko Koszalin i  Kołobrzeg 
pozbawiając tej możliwości 
mieszkańców Bytowa, Choj-
nic, Człuchowa, Słupska, Ustki 
czy też Miastka. 

Jedynym uczciwym roz-
wiązaniem tego problemu 
dla wszystkich mieszkańców 
Środkowego Pomorza byłoby 
przeprojektowanie przebiegu 

przyszłej drogi ekspresowej 
S-11, która poprzez utworze-
nia węzła w  Białym Borze, 
a  nie w  Bobolicach, umożli-
wiłaby dojazd do planowanej 
drogi ekspresowej S-6 w poło-
wie odległości pomiędzy Ko-
szalinem a Słupskiem. Zmianą 
przebiegu trasy S-11 nie są 
zainteresowane władze Ko-
szalina, które trasę S-11 mają 
zatwierdzoną tylko na papie-
rze. Na szczęście uzgodnień 
finansowych na razie jeszcze 
nie ma i  samorządowcy z  na-
szego regionu, jeżeli chcą my-
śleć o szybkim rozwoju swo-
ich miejscowości, muszą o  tę 
zmianę trasy ostro zawalczyć.

Daliśmy już sobie wcisnąć 
tarczę antyrakietową pod 
Słupskiem za niespełnione 
obietnice rekompensat. Dziś 
już wiadomo że ich nie otrzy-
mamy i  jak powiedział mini-
ster Szałamacha podczas po-
bytu w  Słupsku, powinniśmy 
się tylko cieszyć, że kilkadzie-
siąt amerykańskich żołnierzy 
z rodzinami będą, o ile zechcą, 
robić zakupy w  Biedronce, co 
zdaniem ministra ma nas roz-
winąć gospodarczo i żadne re-
kompensaty z  tego tytułu nie 
są nam potrzebne. Jak widać 
dotąd nasze głosy protestu 
w ogóle się nie liczą i wszyscy 
wkoło robią z nas przysłowio-
wego wała. Może choć w  tej 
sprawie uda nam się coś ugrać 
i Subregion Słupski i Chojnicki 
nie zostanie w biedzie i nędzy 
z powodu braku perspektyw.

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

Remonty mieszkań za pieniądze z abolicji
Za dwa i  pół miliona złotych 

pozyskanych z abolicji ratusz 
chce wyremontować siedem-
dziesiąt mieszkań komunal-
nych. Z  abolicji skorzysta 368 
lokatorów. Zostaną darowane 
im długi w  zamian za szybką 
spłatę ich części. Od dłużników 
wpłynęło już prawie ćwierć mi-
liona złotych. - To oznacza, że 
możemy zacząć remonty siedmiu 
lub ośmiu mieszkań, które jesz-
cze w  tym roku trafią do osób 
czekających w  kolejce na przy-
dział. Wszystkie pieniądze z  tego 
programu chcemy wydać na mo-
dernizację tych mieszkań. Szacu-
jemy, że powinno wystarczyć na 
remonty siedemdziesięciu lokali. 
Oczywiście to zależy w  jakim są 
stanie. Z  dotychczasowych do-

świadczeń niestety wiemy, że czę-
sto są to mieszkania wymagające 
generalnego remontu – mówiła 
na konferencji prasowej wice-
prezydent Krystyna Danilecka. 

Na lokatorach mieszkań komu-
nalnych w  Słupsku wciąż ciąży 
około siedmiuset wyroków eks-
misyjnych. 

TW 

t.wlodkowski@zblizenia.pl

W Słupsku, na zaproszenie Ro-
berta Biedronia, prezydenta Słup-
ska odbył się drugi w  tym roku 
Konwent Powiatów Wojewódz-
twa Pomorskiego. Uczestniczyli 
w  nim starostowie, prezydenci 
i  burmistrzowie, którzy omówili 
najważniejsze sprawy regionu. 
Podczas spotkania prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku Danuta Grodzicka-Ko-
zak mówiła o współpracy pomor-
skich samorządów z  WFOŚiGW 
w  Gdańsku. Zachęciła do współ-
pracy z  Funduszem oraz do ko-
rzystania z  dotacji na ochronę 
bioróżnorodności i  ochronę śro-
dowiska. Zdzisław Czucha - eks-
pert w  Zespole Doradców Ener-
getycznych działających przy 

WFOŚiGW w Gdańsku przedstawił 
założenia projektu „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, mieszkalni-

ctwa i  przedsiębiorców w  zakre-
sie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. 

maj

Paweł Szałamacha w Słupsku

Powołanie Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej (KAS) oraz 
zmiany, jakie zajdą po jej powo-
łaniu były głównym tematem 
spotkania ministra z  przedstawi-
cielami Urzędu Kontroli Skarbo-

wej, administracji podatkowej 
oraz służby celnej w Słupsku. Mi-
nister zaznaczył, że KAS zacznie 
funkcjonować od 1 stycznia 2017 
roku i  ma spowodować, że dzia-
łania, które dzisiaj są rozproszo-

ne pomiędzy trzy służby, będą 
skonsolidowane i  spowodują 
wzrost wydajności i skuteczności 
poboru podatków oraz ograniczą 
szarą strefę. Minister Szałamacha 
zapowiedział podwyżki dla pra-
cowników aparatu skarbowego, 
nie wykluczył też ewentualnych 
zwolnień.

Podczas spotkania z  dzienni-
karzami w Słupskiej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej minister uza-
sadniał konieczność powołania 
Krajowej Administracji Skarbo-
wej. Odpowiadał też na pytania 
dotyczące realizacji programu 
500 + i  rekompensat z  tytułu 
budowy tarczy antyrakietowej. 
Wizytę ministra w  Słupsku za-
kończyło spotkanie ze słupskimi 
przedsiębiorcami. 

TW 

Paweł Szałamacha, minister finansów spotkał się w środę (1 czerwca) z pra-
cownikami skarbówki. Rozmawiał też z przedsiębiorcami i dziennikarzami. 
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Bursztynowe Słoneczko
XIX Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dzie-

cięcej Bursztynowe Słoneczko już za nami. 
To był rozśpiewany weekend, pełen emocji. 
Gościliśmy młodych wokalistów z: Helu, 
Bytowa, Zaleskich, Sławna, Piły, Gdańska, 
Słupska, Czarnkowa i  oczywiście z  Ust-
ki. Wykonawcy przywieźli ze sobą dużo 
nowych, ciekawych piosenek. Jury pod 
przewodnictwem pani Teresy Przeradzkiej 
- Pajzderskiej wysłuchało w  sumie 28 pre-
zentacji wokalnych i  wyłoniło zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Laureatów poznaliśmy podczas Koncertu 
Galowego na scenie usteckiej promenady 
nadmorskiej. W  tym roku finał festiwalu 
nabrał pirackiej oprawy, w  nawiązaniu do 
obchodów Dnia Dziecka w Ustce, odbywa-
jących się pod hasłem: Ustka Krainą Pira-
tów. Grand Prix tegorocznego Bursztyno-

wego Słoneczka dobyła 16-letnia Natalia 
Andrzejczak, reprezentantka Domu Kultu-
ry w  Ustce (instruktor: Wioletta Kaszuba), 
która zwróciła uwagę jurorów doborem 
repertuaru i pięknym wykonaniem prezen-
towanych utworów. Pierwszy raz w historii 
tego festiwalu Grand Prix zostało przyzna-
ne naszej reprezentantce. Bardzo się cie-
szymy i gratulujemy wszystkim laureatom. 
Dziękujemy uczestnikom festiwalu i  ich 
opiekunom. Festiwal był pełen dobrego 
humoru, emocji i słońca. W przygotowaniu 
imprezy pomógł nam Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Ustce, wparli nas nasi przyjaciele 
– sponsorzy: Centrum Edukacji Regionalnej 
w Słupsku, Hydro-Naval, Bank Spółdzielczy 
w  Ustce, EMPEC Ustka i  państwo Góreccy. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 EM

Ustka pełna kolorytu

„Jestem w Ustce, a byłam w pustce”, pisała 
Agnieszka Osiecka w „Kartkach z wakacji”. Ire-
na Kwiatkowska niemal każdego lata przecha-
dzała się tutejszymi wąskimi uliczkami. Miasto 

doceniło miłość aktorki do kurortu, stawiając 
jej wyjątkowy pomnik - ławeczkę, kształtem 
nawiązującą do rozwiniętej taśmy filmowej. 
Obok aktorki są dwa wolne miejsca, można 

odpocząć w towarzystwie kobiety pracującej 
lub zrobić sobie z nią zdjęcie. Jedni przyjeżdża-
ją tu, żeby wypocząć, inni, by podreperować 
zdrowie. Coraz częściej Ustka bywa doceniana 

przez miłośników sportów wodnych. Pojawia-
ją się tu z  powodu świetnych warunków do 
uprawiania kitesurfingu i windsurfingu. 

ML

W rankingach na najpiękniejszą plażę co roku staje na podium. I w tych tworzonych przez media, i tych tworzonych przez 
urlopowiczów. Te drugie są najważniejsze, bo zawsze szczere. Turystów nie da się oszukać, dlatego każdego roku tłumy zale-
wają Ustkę.

Weekendowe połączenie stolicy z Trójmiastem, Słupskiem i Ustką.
Spółka Koleje Mazowieckie uruchomiła w week-

endy, tak jak to miało miejsce w poprzednie wakacje, 
bezpośrednie połączenie Warszawy z Ustką. Pociąg 
Słoneczny kursuje w  weekendy od 25 czerwca do 
31 sierpnia 2016 r. Z  Warszawy Centralnej wyruszy 
o 08.05. Do Gdyni Głównej dotrze o 12.02, a w Ust-
ce zamelduje się o godz. 14.15. Z Ustki pociąg „Sło-
neczny” wyruszy w podróż powrotną o godz. 16.32. 
Z  kolei z  Gdyni zabierze podróżnych o  godz. 17.10. 
Do Warszawy dojedzie na godz. 22.00.W  tym roku 
cena biletu (bez zniżek) wynosi 45 złotych do Gdyni. 
- Obowiązują ulgi handlowe i ustawowe, w związku 
z  tym np. studenci zapłacą 22,05 zł. Bilet normal-
ny do Ustki kosztuje 60 zł. W  Pociągu Słonecznym 
można za darmo przewieźć psa lub rower. Same 
składy będą zaś klimatyzowane, przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W środku znajdą 
się przewijaki dla niemowląt. W pociągu będzie do-
stępny catering. TW

Sukces żeglarski ustczanina 
Ustczanin Seweryn Wy-

sokiński, wychowanek uste-
ckiego klubu żeglarskiego, 
zapewnił sobie awans do repre-
zentacji Polski na Mistrzostwa 
Świata Juniorów klasy 420, 
które odbędą się San Remo 
we Włoszech, jak również do 
Mistrzostw Europy Juniorów 
klasy 420, które odbędą się nad 
Balatonem na Węgrzech. Obie 
imprezy odbędą się w  okresie 
wakacyjnym. Seweryn pływa 
jako sternik, załogantem jest 
zawodnik CWM OPTI Gdynia 
Mateusz Kruczyński. Klasa 420 
jest klasą przygotowawczą do 
klasy olimpijskiej 470. 

EM
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 W Akademii Pomorskiej odbył się Jubileusz pracy naukowej i dydaktycz-
nej prof. zw. dr hab. Jerzego Hauzińskiego, wybitnego historyka, medie-
wisty i orientalisty, rektora - seniora Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 Jubileusz profesora 

Podczas wystąpień gości 
nie zabrakło wielu podnio-
słych chwil, podsumowań, 
gratulacji i  podziękowań od 
przyjaciół, grona profesorskie-
go z zaprzyjaźnionych uniwer-
sytetów. - To jubileusz pracy 
naukowej i  dydaktycznej, choć 
każda zaczęła się w innym cza-
sie. To dla mnie to żaden prze-
łom, bo praca profesora trwa 
dopóki ten myśli i  żyje - mówił 
profesor. 

Prof. Jerzy Hauziński 
ukończył w  1970 r. studia hi-
storyczne na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Pozna-
niu,  a  w  1973 r. obronił pra-
cę doktorską. Habilitował się 
w  1977 r. na Wydziale Histo-
rycznym UAM na podstawie 
rozprawy Polityka orientalna 
cesarza Fryderyka II Hohen-
staufa. Pracował na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, a  od 
1988 w  Akademii Pomorskiej 
w  Słupsku. W  latach 1991-
1994 wykładał historię krajów 
muzułmańskich w  Instytucie 
Filologii Orientalnej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Obecnie 
jest profesorem zwyczajnym 

w Instytucie Historii Akademii 
Pomorskiej w  Słupsku (rektor 
w  latach 1997-2002). Jego za-
interesowania badawcze sku-
piają się na średniowiecznej 
historii świata muzułmańskie-
go. Od 1988 r. jest członkiem 
Komitetu Nauk Orientali-
stycznych Polskiej Akademii 
Nauk. Szanownemu Jubilato-
wi Redakcja „Zbliżenia” życzy 
wszelkiej pomyślności, zdro-
wia i jeszcze wielu wyzwań na 
polu naukowym. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki 

Starosta nagrodzony
Podczas XX Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów 
starosta Zdzisław Kołodziejski 
odebrał z rąk prezesa Związku 
Powiatów Polskich Ludwika 
Węgrzyna statuetkę i  dyplom 
za zajęcie drugiego miejscu 
w  Polsce w  kategorii powia-
tów od 60 do 120 tys. miesz-
kańców. Starosta odebrał rów-
nież nagrodę w imieniu wójta 
Leszka Kulińskiego za zajęcie 
przez gminę Kobylnica trze-
ciego miejsca pośród gmin 
wiejskich w Polsce. BA

Fot. Jerzy Lisowski

Uczennica słupskiego plastyka 
wygrała indeks

Daria Elwart, uczennica 
trzeciej klasy Liceum Plastycz-
nego im. Stanisława Ignace-
go Witkiewicza w  Słupsku 
wygrała indeks. Licealistka 
ze słupskiego plastyka wzię-
ła udział w  II Ogólnopolskim 
Konkursie Malarskim „Obraz 
abstrakcyjny” 2016. Daria za-
jęła w  nim drugie miejsce, 
w nagrodę otrzyma 21 czerw-
ca podczas uroczystości wrę-
czenia nagród indeks Akade-
mii Sztuki w  Szczecinie. Na 
konkurs wpłynęły 224 prace 
z 27 szkół plastycznych z całej 
Polski. Celem konkursu było 
stworzenie prac malarskich 
o  wysokich walorach arty-
stycznych, których podstawą 
jest intuicja kolorystyczna, 
wrażliwość na formę i kompo-
zycję. Organizatorem konkur-
su było Liceum Plastyczne im. 
Tadeusza Eysymonta w  Gry-
ficach. Konkurs odbywał się 
pod Patronatem: Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego, Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, 
Starosty Gryfic i  Zachodnio-

pomorskiej Szkoły Biznesu. 
Jury konkursu obradowało 
w składzie: prof. dr hab. Kamil 
Kuskowski (Akademia Sztuki 
w Szczecinie), dr hab. Danuta 
Dąbrowska – Wojciechowska 
(Akademia Sztuki w  Szcze-
cinie), Maria Łopuch – histo-

ryk sztuki , Sergiusz Powałka 
– artysta malarz. Wręczenie 
nagród oraz otwarcie wysta-
wy pokonkursowej odbędzie 
się 21 czerwca w Liceum Pla-
stycznym im. Tadeusza Eysy-
monta w Gryficach. 

DS

Wyróżnienie dla profesora
Profesor Robert Kuśnierz, pracownik Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słup-

sku został zaproszony przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z  Polakami za Gra-
nicą, Posła Michała Dworczyka, do Komitetu Budowy Pomnika upamiętniającego Polskie Ofia-
ry Wielkiego Głodu na Ukrainie w  latach 1932-1933. W  Komitecie znaleźli się m.in. Profesorowie 
Roman Dzwonkowski SAC, Wojciech Materski, Grzegorz Motyka, Jan Żaryn, Nikołaj Iwanow. 
Robert Kuśnierz jest uznanym w świecie badaczem tematyki Wielkiego Głodu. Jego dorobek został 
doceniony, m.in. przez Harvard University, gdzie Profesor na zaproszenie najlepszej amerykańskiej 
uczelni prowadził badania w latach 2009-2010 oraz 2013-2014. Wykłady poświęcone tej tematyce prof. 
Robert Kuśnierz prowadził również w University of Manitoba w Winnipeg oraz University of Alber-
ta w Edmonton. Brał udział w licznych konferencjach poświęconych temu zagadnieniu, m.in. w Los 
Angeles, Nowym Jorku, Bostonie, Nowym Orleanie, San Antonio, Kijowie. Pan Profesor na co dzień 
pracuje w Instytucie Historii i Politologii AP w Zakładzie Studiów Wschodnich. 

KMP
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Święto Uczelni
Wystąpienie JM dr hab., prof. 

nadzw. Romana Drozda, podsu-
mowujące dwie kadencje pełnie-
nia funkcji Rektora Akademii Po-
morskiej w Słupsku, było jednym 
z  głównych wydarzeń podczas 
uroczystości Święta Uczelni. Wy-
stąpienie profesora, pełne wzru-
szających refleksji i humorystycz-
nych elementów, spotkało się 
z  owacyjnym przyjęciem grona 
naukowego z  ośrodków akade-
mickich z  kraju i  zagranicy oraz 

zaproszonych gości zebranych 
w Auli Rektoratu. Były gratulacje, 
kwiaty i  podziękowania. - Uczel-
nia stale się rozwija, stąd każde 
podsumowanie jej dorobku una-
ocznia kolejny etap przebytej dro-
gi. Wzbogaciliśmy bazę naukową 
i  edukacyjną o  nowe laboratoria, 
poszerzyliśmy też ofertę dydak-
tyczną – powiedział na zakoń-
czenie ustępujący rektor Roman 
Drozd. 

Święto było również okazją do 

wręczenia promocji doktorskich. 
Otrzymali je: Beata Krakowska, 
Piotr Perliński i  ks. Jurij Bojche-
niuk. Także uroczyście zostały 
wręczone akty wyboru nowym 
władzom Akademii Pomorskiej 
na kadencję 2016-2020. Otrzymali 
je: rektor dr hab. inż. prof. nadzw. 
Zbigniew Osadowski, prorek-
tor ds. kształcenia i  studentów 
dr hab. inż. prof. nadzw. Danuta 
Gierczyńska, prorektor ds. nauki 
dr hab. prof. Aleksander Astel, 

dziekan wydziału matematycz-
no – przyrodniczego dr hab. inż. 
prof. nadzw. Andrzej Icha, dzie-
kan wydziału filologiczno – histo-
rycznego dr hab. prof. nadzw. Da-
niel Kalinowski, dziekan wydziału 
nauk społecznych prof. zw. dr 
hab. Mirosław Patalon.

Akademia Pomorska jest jed-
ną z najszybciej rozwijających się 
uczelni wyższych nie tylko na Po-
morzu, ale i w kraju. Święto Uczel-
ni jest ważnym wydarzeniem 

zarówno dla społeczności aka-
demickiej, jak i  dla sympatyków 
i przyjaciół Słupskiej Alma Mater. 
Jest okazją do poznania osób ze 
środowiska akademickiego, które 
osiągnęło sukces zawodowy i na-
ukowy, jest także okazją do uho-
norowania jej najwybitniejszych 
absolwentów. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Pomorski Festiwal Nauki
Porywające konkursy, tajem-

nicze laboratoria, interesujące 
wykłady i  niemniej ciekawe war-
sztaty przyciągały uwagę przed-
szkolaków, uczniów wszystkich 
szczebli edukacji oraz dorosłych. 
W  tegorocznej edycji Festiwalu 
udział wzięło ok 3 tys. osób ze 
Słupska i  regionu. Podczas dwu-
dniowej imprezy można było zo-
baczyć między innymi jak zabez-
piecza się ślady daktyloskopijne, 

poznać tajemnice ludzkiego 
szkieletu, dowiedzieć się o zasto-
sowaniu roślin w  kosmetologii 
i  kosmetyce naturalnej, o  dzia-
łaniu ziół i  przypraw w  regulacji 
procesów fizjologicznych i  ich 
zdrowotnych właściwościach, 
obejrzeć pokaz sprzętu i  wypo-
sażenia polskich służb mundu-
rowych, a  także usłyszeć garść 
ciekawostek o Józefie Piłsudskim, 
czy też o  aktualnej sytuacji poli-

tycznej. Gratką dla miłośników 
orleańskiego jazzu był koncert 
orkiestry Instytutu Muzyki z East-
man School of Music na Uniwer-
sytecie w Rochester w USA. 

Drugi dzień festiwalu upłynął 
pod znakiem pikniku na dziedziń-
cu uczelni, gdzie młodzież razem 
z  naukowcami z  Centrum Nauki 
Experyment z  Gdyni tworzy-
ła sztuczną krew, a  ze słupskim 
Klubem Coolturka budowała 

pojazdy sterowane smartfonem. 
Co zdolniejsi programowali syg-
nalizację świetlną i  wystrzelili 
samodzielnie skonstruowaną 
rakietę. Miłośnicy królowej nauk 
- matematyki mogli zmierzyć się 
w  grach logicznych, a  humani-
ści wziąć udział w  warsztatach 
dotyczących pisania scenariuszy 
filmowych. Pomorski Festiwal 
Nauki w  Słupsku organizowany 
jest cyklicznie od wielu już lat 

przez Akademię Pomorską i adre-
sowany jest do szerokiego grona 
odbiorców pod względem wie-
kowym. Jego nadrzędnym celem 
jest kształcenie poprzez zabawę, 
inspirowanie do odkrywania fa-
scynującego świata nauki nie 
tylko najmłodszych, ale również 
dorosłych. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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ANDRE, B-QLL, BAYER FULL, CASSEL, CLIVER, DANDI DANCE, DEFIS, 
DEJW, DJ DISCO & MC POLO, DJ SEQUENCE, EFFECT, FOCUS, GESEK, 
INOROS, IVAN KOMARENKO, JOKER, LONG & JUNIOR (JUBILEUSZ), 
ŁOBUZY, MARIOO, MARCIN SIEGIEŃCZUK, MARKUS P, MASTERS, 

MAVERS, MEGUSTAR, MIG, NORBI, PAWEŁ GOŁECKI,  
PIĘKNI I MŁODZI, PLAYBOYS, QUEST, SAVICKY, SHANTEL, 

STACHURSKY, TEX, VOYAGE MARIUSZ CIERPIKOWSKI (JUBILEUSZ)

8 lipca
od godz. 18:00

Oznakowane autobusy Nord Express odjeżdżać będą w stronę Kwakowa co godzinę (począwszy od 17:00 do 23:00):
• z przystanku spod dworca PKP w Słupsku przez ul. Wojska Polskiego, Jaracza, Poznańską, Kobylnicę, Łosino, Zajączkowo, Kwakowo
• z przystanku spod hipermarketów Real i Obi w Kobylnicy przez ul. Witosa, Kobylnicę, Łosino, Zajączkowo, Kwakowo

Powrót z Kwakowa w stronę Słupska każdym oznakowanym autobusem. Ostatni kurs autobusu o godz. 2:30. 
Okolicznościowy bilet  w dwie strony w cenie 10zł. do nabycia u obsługi autobusu.

Na terenie Festiwalu obowiązywać będą płatne parkingi.

teren sportowy
w Kwakowie

WSTĘP WOLNY

Specjalnie dla Was

festiwal poprowadzą:

Agnieszka Kaczorowska

i Norbi

Na żywo w:

SZCZEGÓŁY NA WWW.KOBYLNICA.PL ORAZ NA WWW.DISCO-FESTIVAL.PL
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7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA
7 Brygada Obrony Wybrzeża jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej i przeznaczona jest do bezpośredniego 
prowadzenia walki, a także do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych. W nowych strukturach organizacyjnych brygada funkcjo-
nuje od maja 2001 roku, kiedy to na mocy rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych została przemianowana z 7. Pomorskiej Brygady Zmecha-
nizowanej na 7 Brygadę Obrony Wybrzeża. Obecnie kultywuje bogate tradycje oręża polskiego. O brygadzie i jej zadaniach Redakcja 
„Zbliżenia” rozmawia z jej dowódcą płk. dypl. Robertem Orłowskim. 

Co sprawiło, ze trafił Pan 
do wojska?

Decyzję, którą podjąłem 
wiele lat temu dziś z perspek-
tywy czasu uważam za słusz-
ną. Podjąłem ją w duchu tra-
dycji rodzinnych. Mój ojciec 
był żołnierzem zawodowym . 
Dziadek brał udział w kampanii 
wrześniowej, a później walczył 
w szeregach Armii Krajowej na 
Wileńszczyźnie. Te dwie posta-
cie, z którymi jestem emocjo-
nalnie mocno związany wpły-
nęły bezpośrednio na podjęcie 
przeze mnie decyzji o wstąpie-
niu w szeregi armii.

Jak przebiegała pańska 
kariera wojskowa i czy brał 
Pan udział w misjach zagra-
nicznych?

Można powiedzieć, że hi-
storia zatoczyła koło i powró-
ciłem do Słupska gdzie prawie 
30 lat temu rozpoczynałem 
służbę. W 1987 roku po ukoń-
czeniu Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Zmechani-
zowanych we Wrocławiu 
rozpocząłem służbę wojskową 
na stanowisku dowódcy plu-
tonu w 34. pułku desantowym 
właśnie w Słupsku. W ramach 7. 
Łużyckiej Brygady Obrony Wy-
brzeża w 1990 roku objąłem 
stanowisko dowódcy kompa-
nii w 35 batalionie obrony wy-
brzeża w Gdańsku. Następnie 
w latach 1994 - 1996 byłem słu-
chaczem na studiach podyplo-
mowych w Akademii Obrony 
Narodowej. W lipcu 1996 roku 
objąłem stanowisko dowód-
cy batalionu w 12. Brygadzie 
Zmechanizowanej w Szczeci-
nie. W latach 2000 - 2001 w ra-
mach doskonalenia zawodo-
wego kadry dowódczej poza 
granicami kraju ukończyłem 
studia podyplomowe w Szkole 
Dowódczo – Sztabowej Wojsk 
Lądowych, Fort Leavenworth 
w USA. Po powrocie w 12. 
Brygadzie Zmechanizowanej 
w Szczecinie do 2002 pełniłem 
obowiązki szefa sekcji opera-
cyjnej. Kolejne stanowisko to 
szef wydziału operacyjnego 1. 
Korpusu Zmechanizowanego 
w Bydgoszczy.

W tym czasie uczestniczy-
łem w misji w ramach Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego 
w MDCS w Iraku (II zmiana) 
jako szef oddziału operacyjne-

go. Po powrocie z misji obją-
łem stanowisko szefa wydzia-
łu zabezpieczenia bojowego 
w Dowództwie Operacyjnym. 
W latach 2005 - 2008 pełniłem 
służbę w zarządzie planowa-
nia J5 w sztabie JFC, Brunssum 
w Holandii. Kolejne stanowisko 
to w 2008 roku szef Oddzia-
łu w Zarządzie Planowania 
Operacyjnego P3 w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskie-
go. W tym czasie pełniłem 
także służbę w ramach PKW 
ISAF w Afganistanie na sta-
nowisku doradcy Dowódcy 
ISAF. W 2011 roku ukończyłem 
Podyplomowe Studia Polityki 
Obronnej w Akademii Obro-
ny Narodowej. Ze stanowiska 
szefa zarządu planowania ope-
racji lądowych G3 w Dowódz-
twie Wojsk Lądowych decyzją 
Ministra Obrony Narodowej 
Nr 2233 zostałem wyznaczo-
ny na stanowisko Dowódcy 7. 
Pomorskiej Brygady Obrony 
Wybrzeża, na którym pełnie 
zaszczytną służbę do dzisiej-
szego.

Jakie zadania stoją przed 
7 Brygadą Obrony Wybrze-
ża?

 Główne zadanie brygady 
to obrona terytorium kraju 
w składzie 12 Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowanej. 
Brygada realizuje także za-
dnia obrony wybrzeża 
morskiego we współ-
działaniu z Marynarką 
Wojenną. Żołnierze 
brygady są również 
przygotowani do 
działania i wspierania 
akcji kryzysowych. 
Na co dzień ściśle 
w s p ó ł p r a c u j e my 
z lokalną społecz-
nością w trzech gar-
nizonach w Słupsku, 
Lęborku i Trzebiato-
wie. Przykładem ta-
kich zadań może być 
działanie patrolu roz-
minowania. Patrol sa-
perski nr 6 z 1batlionu 
w Lęborku oczyszcza 
z materiałów wybu-
chowych i przedmio-
tów niebezpiecznych 
m.in. okolice Bytowa, 
Słupska, Lęborka, Kartuz, 
Pucka i Wejherowa. Jeste-
śmy tez widoczni przy okazji 

organizowanych w garnizo-
nach uroczystych obchodach 
świąt państwowych i rocznic 
historycznych.

Czy sprzęt jakim dysponu-
je brygada jest wystarczający 
do realizacji nakreślonych 
zadań?

Zasadniczym wyposaże-
niem pododdziałów zmecha-
nizowanych wchodzących 
w skład 7 Brygady Obrony 
Wybrzeża są Bojowe Wozy 
Piechoty. Od lat z powodze-
niem wykonują swoje zadania. 
Mamy nadzieję że wynikają-
ce z planu modernizacji armii 
zmiany dotyczące wyposaże-
nia i uzbrojenia w przyszłości 
obejmą także naszą jednostkę.

Żołnierze 7. BOW 
wykonują rów-
nież zadania 
poza grani-
cami kraju. 
Jakie to są 
zadania? 

7 Brygada 
Obrony Wy-

brzeża odpowiedzialna była 
za sformowanie, wyszkolenie 
i przygotowanie do certyfikacji 
zmian Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Bośni i Herce-
gowinie. Ostatnią taką zmianę 
formowaliśmy we wrześniu 
zeszłego roku. Żołnierze „Nie-
bieskich Beretów” stanowili 
trzon kontyngentu i zajmowali 
w nim kluczowe stanowiska 
takie jak dowódca kontyn-
gentu czy dowódcy zespołów 
łącznikowo – obserwacyjnych. 
Ponadto żołnierze 7 Brygady 
Obrony Wybrzeża brali udział 
w misjach wojskowych ONZ 
oraz w Polskich Kontyngen-
tach wojskowych w Iraku, Af-

ganistanie oraz Kosowie. 
Ćwiczenia Ana-

konda edycja 
2016 z udzia-
łem 24 państw 
s o j u s z n i c z y c h 
i partnerskich, 
przeprowadza-
na w Polsce z du-
żym rozmachem, 

to największe przedsięwzię-
cie szkoleniowe. Czy brygada 
brała w nich udział i co nale-
żało do jej zadań? 

Żołnierze 7 Brygady Obro-
ny Wybrzeża od pierwszego 
ćwiczenia Anakonada, które 
odbyło się w 2006 roku biorą 
w nim czynny udział. Tego-
roczne ćwiczenie odbywają 
się równolegle na kilku kie-
runkach. Grupa operacyjna 
oficerów sztabu ćwiczy wiec 
w Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie. Żołnierze 1 
batalionu zmechanizowanego 
natomiast wykonują zadnia 
zgodnie z przeznaczeniem na 
Centralnym Poligonie Sil Po-
wietrznych w Ustce. Aktualnie 
przygotowują się także do wy-
konania zadania w ramach ćwi-
czenia Baltops 16. 

Jak Pan ocenia poziom 
wyszkolenia swoich żołnierzy 
i kompetencje kadry? 

Wyszkolenie żołnierzy oce-
niam wysoko, czego dowo-
dem są dobre i bardzo dobre 

wyniki osiągane podczas 
ćwiczeń, treningów i szkoleń 
poligonowych oraz szkoleń 
przeprowadzonych wspólnie 
z Amerykanami , Brytyjczy-
kami i Kanadyjczykami. Jako 
dowódca brygady ,mogę 

stwierdzić, że mam bardzo 
dobry zespół ludzi. Na 

każdym kroku dokłada-
ją wszelkich starań by 
wykonać postawione 

przed nimi zadania. 
Kadra dowódcza sta-
le doskonali swoje 

umiejętności i podno-
si kwalifikacje w ra-

mach kursów, szko-
leń i studiów. Jeśli 
chodzi natomiast 
o korpus szerego-
wych i podofice-
rów ich rozwój 
zawodowy rów-
nież jest stale 

monitorowany 
przez mojego 

pomocnika do 
spraw podofice-

rów i szeregowych. 
Jest w tych mło-

dych ludzi potencjał 
i należy o niego dbać 

i właściwie planować 
ich rozwój. 

Resort obrony narodowej 

planuje powołanie do końca 
2016 roku co najmniej trzech 
Brygad Obrony Terytorialnej. 
Czy planem Obrony Teryto-
rialnej zostanie objęte Po-
morskie? 

To pytanie musi Pan skiero-
wać do resortu obrony naro-
dowej nie posiadam bowiem 
takiej wiedzy. 

Jak przebiega pańska 
współpraca ze zwierzch-
nością wojskową - Minister-
stwem Obrony Narodowej? 

W wojsku każdy żołnierz 
ma swojego przełożonego. 
Moim dowódca jest Dowód-
ca 12 Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej gen. bryg. 
Rajmund Andrzejczak i to z Pa-
nem Generałem współpracuje 
bezpośrednio. Mogę jednak 
bez wątpienia stwierdzić, ze 
zmiany wprowadzane w resor-
cie przez Pana Ministra podyk-
towane troską o rozwój obron-
ności kraju przekładają się 
bezpośrednio na zadowolenie 
wśród szeregów żołnierzy 7 
BOW. Służba wojskowa wyma-
ga wielu wyrzeczeń, zwłaszcza 
jeżeli chodzi sprawy rodzinne. 

Czy ma Pan pełne wspar-
cie w swoich zawodowych 
działaniach ze strony najbliż-
szych?

Służba wojskowa tak jak 
Pan słusznie zauważył to kwe-
stia bardzo wielu wyrzeczeń 
zwłaszcza jeśli chodzi o życie 
prywatne. Czasem jest to kwe-
stia bardzo trudnych wyborów 
i wielu kompromisów. Wielki 
ciężar prowadzenia domu, 
wychowania dzieci i scalania 
tego wszystkiego w jedną 
całość spoczywa na współ-
małżonku żołnierza. I tak też 
jest w moim przypadku za co 
jestem ogromnie wdzięczny 
swojej rodzinie. Każdy żołnierz, 
który świadomie podejmu-
je się służby wojskowej musi 
umieć określić sobie priorytety 
i znaleźć równowagę między 
życiem prywatnym, a zawo-
dowym według mnie jest to 
gwarancja powodzenia na obu 
tych płaszczyznach.

Dziękuję za rozmowę

Z płk. dypl. Robertem Or-
łowskim Rozmawiał Tomasz 
Włodkowski

Fot. Zbigniew Bieleck
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N A  H U B A L C Z Y K Ó W

pn.- pt. 8:00-20:00
sob. 8:00-15:00

N A  K O P E R N I K A

pasaż Czerwona Torebka
Słupsk, 

ul. Hubalczyków 13, lok. B

Słupsk, ul. Kopernika 37
(dawny budynek RDT)

pn.- pt. 8:00-21:00
sob. 8:00-15:00

N A  G I E R Y M S K I C H W   K O B Y L N I C Y

pn.- pt. 8:00-21:00
sob. 8:00-15:00

pn.- pt. 8:00-21:00
sob. 9:00-16:00

Słupsk, ul. Kossaka 23B, 
lok. B (Villa Piast)

Kobylnica, ul. Główna 43

tel. 59 844 95 10
tel. 59 715 31 52

tel. 59 723 55 55 tel. 59 723 55 55

ekspresy do kawy,�
pralki,�
zmywarki,�
przepływowe podgrzewacze wody,�
elektryczne piece c.o.,�
roboty kuchenne, blendery�
żelazka,�
odkurzacze,�
bojlery,�
kuchnie elektryczne,�
płyty grzejne,�
maszynki do mielenia,�
czajniki,�
i inne.�

Naprawa sprzętu AGD:

Nie prowadzimy napraw lodówek i zamrażarek.
Prowadzimy pogwarancyjny serwis większości marek występujących na rynku.

Słupsk, ul. Gen. Władysława Andersa 5h
email: marcinserwisagd wp.pl@

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8-17, Sobota 9-12

tel. 661 959 866
MARCIN-SERWIS

AGD

W siedzibie firmy prowadzimy również
sklep, w którym można nabyć części

zamienne oraz rożnego rodzaju akcesoria.
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Sto piętnaste „urodziny” Ratusza
W czerwcu 2001 roku - zwyczajo-

wo przed terminem - słupski Ratusz 
(na pewno jeden z najpiękniejszych 
budynków tego miasta) obchodził 
setne „urodziny”. Najstarszy ze słup-
skich Ratuszów powstał w Średnio-
wieczu. Miał schodkowe szczyty 
i wieżyczkę na dachu. Zachował się 
jego osiemnastowieczny opis, zawar-
ty w swego rodzaju księdze inwen-
tarzowej tzw. Królewsko-Pruskich 
Księstw Pomorza. Autor tego dzieła, 
nazwiskiem Brueggemann, pisze: [...] 
W mieście tym na środku Rynku stoi 
ratusz z wieżycą, na której umieszczo-
no zegar. Jest to budowla stara i sza-
cowna, w jej wnętrzu zaś obszerna 
sala giełdy kupieckiej służy za pamiąt-
kę niegdysiejszej świetności tutej-
szego handlu. Prócz owej giełdy, po-
mieszczeń miejskiej rady i archiwum, 
w Ratuszu mieszczą się też – Królew-
ski poborca podatkowy, odwach, 
waga miejska, apteka Rady, miesz-
kania starszych urzędników służby 
miejskiej i sądowej, skład sprzętów 
na wypadek pożaru, więzienie oraz 
w budynku sąsiednim – jatka. [...]

Ten najstarszy Ratusz... istnieje 
w najlepsze do dziś, uwieczniony na 
panoramie miasta, zamieszczonej na 
mapie Pomorza z 1618 roku, wykona-
nej przez E. Lubinusa i wystawionej 
w hallu naszego Muzeum!

 Pod koniec osiemnastego stule-
cia stary Ratusz znajdował się w sta-
nie opłakanym i trzeba było pomy-
śleć o budowie nowego gmachu 
dla władz miasta. Koszty imprezy 
obliczono na około ośmiu tysięcy 
talarów. Co biedniejsi mieszczanie 
chwytali się za głowy, bo miasto liczy-
ło wtedy pięć tysięcy mieszkańców. 
Podobnego zdania były stołeczne 
władze w Berlinie, czemu dały wyraz 
w ministerialnym dokumencie, wy-
danym w połowie 1797 roku, w któ-
rym wytknęły pośrednio władzom 
Słupska ich rzucający się w oczy „pęd 
ku budowie pałaców prawdziwych” - 
drogich i ponad stan wyposażonych. 
Słupszczanie postawili na swoim. 
Stary Ratusz rozebrano, a na jego 
miejscu w środku Rynku wzniesio-
no w roku 1798 nowy budynek dla 
władz, zaprojektowany z dużym roz-
machem. Miasto jednak rozwijało się, 
przybywało też zadań jego władzom. 
Z czasem w owym Ratuszu zaczęło 
brakować miejsca i poszczególne in-
stytucje miejskie po kolei musiały go 
opuścić z braku miejsca. Kiedy budy-
nek stał się zbyt ciasny dla samych 
władz, część ich przeniosła się do 
gmachu starej Szkoły Łacińskiej przy 
dzisiejszej ulicy Łukasiewicza. Tu ob-
radowała też Rada Miejska. W takim 
stanie zastał sprawy sławny Pierwszy 
Burmistrz H. Matthes, który wstąpił na 
urząd w 1893 roku. 

 Matthes wszedł do historii Słup-
ska, jako człowiek z wizją, który właś-
ciwie rozumiał i wspaniale zrealizował 

stojące przed nim zadanie uczynienia 
Stolpu miastem na miarę nowego 
stulecia. Już w pierwszym roku swe-
go urzędowania Matthes zażądał od 
władz Słupska zgody na budowę wo-
dociągu, kanalizacji i gmachu szkoły 
gminnej przy dzisiejszej ulicy Deo-
tymy; wskazał też na pilną potrzebę 
wzniesienia nowego gmachu ratusza. 
Specjalna komisja, której Magistrat 
przedłożył sprawę budowy nowego 
ratusza, zaproponowała dodanie jed-
nej kondygnacji do gmachu istnieją-
cego (co miałoby kosztować 73.000 
marek), względnie budowę nowego 
obiektu (przy dzisiejszej Alei Sienkie-
wicza) za 200.000 marek. Wybrano 
opcję drugą, jednak na posiedzeniu 
w dniu 14. lutego 1894 roku Rada 
Miejska odrzuciła oba projekty z racji 
zbyt wysokich kosztów. Problem cias-
noty rozwiązano, póki co, doraźnie 
i nie na długo, ta ostatnia dała o so-
bie znać już w 1896 roku. Tym razem 
musiano wynająć w jednym z gma-
chów przy Rynku osiem pomieszczeń 

dla policji za prawie cztery tysiące 
marek rocznie. Burmistrz skorzystał 
z nadarzającej się okazji i oświadczył 
władzom miasta, iż budowa nowego 
ratusza poprawi jakość pracy urzę-
dów, ale i przyniesie oszczędności! 
Ojcowie miasta przyjęli, choć nie bez 
zastrzeżeń, przedstawione im czarno 
na białym wyliczenia.

 W 1898 roku sprawą budowy no-
wego Ratusza zajęto się na poważnie. 
Władze Słupska, zezwoliwszy na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej, postano-
wiły w kilka dni później zająć się pil-
ną sprawą budowy nowego ratusza. 
Przyznano na ten cel kredyt w wyso-
kości połowy miliona marek.

Lokalizację nowego gmachu roz-
patrywano już wcześniej. Wspomnia-
ne miejsce przy Alei Sienkiewicza 
(pomiędzy ulicami Zamenhofa i Jed-
ności Narodowej) odrzucono z racji 
„kiepskiego podłoża” - fundamenty 
nowego gmachu miały sięgnąć głę-
bokości 5.0 m. Podczas dyskusji o lo-
kalizacji ratusza rajca Kahl przedsta-

wił władzom miasta propozycję jego 
lokalizacji lokalizacji miejscu dotych-
czasowego Szpitala Świętego Ducha 
i jego ogrodu, mieszczących się przy 
dzisiejszym Placu Zwycięstwa (róg 
ul. J. Tuwima). Propozycja spodoba-
ła się Matthesowi i w dniu 31. marca 
1897 roku postanowiono posesję 
zakupić za sumę 100,000 marek. Na 
projekt budynku władze przyznały 
kwotę 7.000 marek. Całkowity koszt 
budowy nowego obiektu obliczono 
na 300.000 marek, dopuszczając jego 
nieznaczne przekroczenie. Wyzna-
czono nagrody dla zwycięzców kon-
kursu (pierwsza w wysokości 3.000 
marek), przewidziano też rezerwę na 
koszty dodatkowe. Warunki konkursu 
spełniło około 500 architektów z ca-

łych ówczesnych Niemiec. Nade-
słali oni w przewidzianym terminie 
około 90 projektów, które wysta-
wiono we wspomnianej już Szkole 
przy Wollmarktstraße. W połowie 
maja 1898 roku jury konkursu przy-
stąpiło do oceny nadesłanych prac.

 Wszystkie nagrody pojechały 
do Berlina. Pierwszą z nich zdobyli 
panowie Karl Zaar i Rudolf Vahl za 
projekt oznaczony godłem „Altback-
steinformat” (czyli w wolnym prze-
kładzie „Fasada z palonej cegły”). Ich 
projekt został z niewielkimi zmiana-
mi przyjęty do realizacji. Umowę ze 
zwycięzcami podpisano w czerwcu 
1898 roku. Panowie Zaar i Vahl mieli 
objąć kierownictwo robót. Magistrat 
Stolpu zastrzegł sobie prawo zlecania 
poszczególnych prac oraz zawierania 
konkretnych umów z wykonawcami 
i dostawcami. W umowie zapisano 
między innymi, że koszty przedsię-
wzięcia nie powinny przekroczyć pu-
łapu 400.000 marek. Obaj architekci 
otrzymali zwyczajowe 5% kosztów 
budowy za kierowanie pracami, po-
nadto przyznano im prawo bezpłat-
nego podróżowania koleją w drugiej 
klasie na trasie Berlin-Stolp, oraz diety 
dzienne w wysokości 30 marek.

 Prace budowlane rozpoczęto 
w kwietniu 1899 roku. Prace prze-
biegały bez zakłóceń. W sobotę 22. 
września 1900 roku, w deszczowej 
pogodzie, na Ratuszu zawieszono 
“wiechę”. O godzinie siedemnastej 
przed powstającym gmachem zebrali 
się członkowie władz miasta, architek-
ci, mistrzowie i robotnicy budowlani, 
oraz liczni mieszkańcy Stolpu. Dwustu 
robotników obsadziło rusztowania, 
a majster cieśla Heinemann wygłosił 
uroczystą mowę z ze specjalnej try-
buny, umieszczonej w połowie wyso-
kości wieży i przystrojonej kwiatami. 
Święto zakończyło się okolicznościo-
wym bankietem w jednym z hoteli, 
wydanym za 600 marek dla wszyst-
kich budowniczych nowego Ratusza. 
W czwartym dniu lipca 1901 roku 
- po zaledwie dwóch latach i trzech 
miesiącach prac - odbyła się uroczy-
stość przekazania gotowego Ratusza 
władzom miasta. Przybyli na nią licz-
ni goście, w tym sam Prezydent ów-
czesnej pruskiej prowincji Pommern, 
pan baron von Maltzahn-Gültz. Trę-
bacze Regimentu Huzarów im. Blü-
chera odegrali z wieży ratusza chorał 
“Chwalcie Pana”, a potem nad okolicą 
zabrzmiały staroniemieckie fanfary. 
Następnie, o godzinie siedemnastej, 
odbyło się w sali posiedzeń pierwsze, 
uroczyste posiedzenie Rady. Podczas 
obrad Prezydent prowincji udekoro-
wał burmistrza Matthesa Orderem 
Czerwonego Orła IV klasy. Ostatnim 
akcentem uroczystego dnia był ban-
kiet, wydany w Kaufmanns-Wallhaus 
(tj. wspomnianym późniejszym DKK). 
Całkowity koszt budowy nowego Ra-
tusza wyniósł 600.000 marek, zatem 
kosztorys, przedstawiony wraz z kon-
kursowym projektem, przekroczony 
został dokładnie dwukrotnie. Ten 
i ów zapyta w tym miejscu: skąd my 
to znamy?...

Wojciech M. Wachniewski

fot. Zbigniew
 Bielecki

Lipiec 2016 r.
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STRZELECBLIŹNIĘTA

  Wykorzystaj szansę, by się zarekla-
mować, wypłynąć na szersze wody 
i  zrobić wokół siebie trochę szumu. Takie 
okazje na pewno się pojawią w naj-
bliższym  czasie. Czekają cię spotkania, 
podczas których mogą się wykluć 
ciekawe  pomysły,  powstać  śmiałe plany 
na  przyszłość.

   Czeka  cię  niespodziewany  zastrzyk 
dodatkowej gotówki.  Bez względu na to, 
jakimi sumami będziesz dysponować, 
kontroluj  wydatki! W pracy będziesz 
umiał połączyć  nowatorskie myślenie  ze  
zmysłem praktycznym. Na miłosnym 
horyzoncie pojawi się ktoś, kto kiedyś 
wiele  dla  Ciebie  znaczył.

  Pojawią się spore kłopoty z koncen-
tracją.  Rozsądek i zmysł praktyczny nie 
są teraz twoją mocną stroną. Twoje 
decyzje w interesach mogą  przyprawić 
o atak serca wspólników, którzy mocniej 
niż ty stoją na ziemi. Ale  czasem spraw-
dzają  się  najbardziej  szalone  projekty – 
takie,  których  nikt  nie  traktował  serio.

  W sprawach sercowych przybędzie ci 
odwagi, staniesz się bardziej przebojowy
i zaczniesz wychodzić z inicjatywą, 
zamiast tylko czekać na propozycje 
drugiej  strony. W pracy możecie 
reagować nazbyt emocjonalnie w sytu-
acjach stresowych i mieć trudności
z  utrzymaniem  nerwów  na  na  wodzy.

  Przed tobą wiele zadań, wyzwań, 
obowiązków, mniej lub bardziej pilnych 
spraw. Kierować się będziesz względami 
całkiem niezrozumiałymi dla otoczenia. 
Weźmiesz się z zapałem do czegoś, co 
spokojnie może poczekać, za to zlekce-
ważysz rzeczy niecierpiące zwłoki. Naj-
wyraźniej  masz  swoje  ukryte  powody.

    Inaczej  niż  dotąd  spojrzysz na spra-
wy, którymi  zwykle strasznie się przej-
mowałeś i którym poświęcałeś mnóstwo 
czasu i energii. Przekonasz się, że im 
mniej człowiekowi  na  czymś  zależy, 
tym bardziej mu się udaje. Pewnie 
dlatego, że  zbyt  silne  napięcie nie 
pomaga  w  pracy  ani  w  twórczości.

  Wiele radości sprawi ci aktywność 
fizyczna. Wykorzystasz każdą z wielu 
okazji, by zadbać o kondycję. Poza tym 
masz szansę dać upust swoim zami-
łowaniom do sztuki użytkowej. Może 
urządzisz na nowo mieszkanie, poprze-
stawiasz  meble, zaprojektujesz  ogród 
lub  wykreujesz  własny  wizerunek.

     Będziesz  mieć  skłonność  do  łapania 
się za zbyt wiele spraw naraz, z czego  jak 
wiadomo, rzadko wynika coś konstrukty-
wnego. Musisz trochę spuścić z tonu 
i zastanowić się, jak zarobić pieniądze, a 
dopiero potem - na co je wydać. Nie trać 
czujności w interesach, gdyż ktoś może  
obiecywać ci  gruszki  na  wierzbie.

  Pieniądze niekoniecznie uzyskuje się 
mrówczą pracą. Można je zdobyć też 
dzięki  genialnemu  pomysłowi, od-
wadze, kreatywności, intuicji i natch-
nieniu. To właśnie  pozwoli ci  w naj-
bliższych dniach wzbogacić się lub 
odnieść  inne  wymierne  korzyści. W  mi-
łości  -  niecodzienne  doznania.

  Będziesz cieszyć się owocami swojej 
pracy. Dostaniesz zastrzyk pieniędzy, 
dzięki  któremu  pozwolisz  sobie  na  
więcej niż ostatnimi czasy. Niedaleko 
ciebie  bije finansowe źródełko,  z  istnie-
nia  którego  nie  zdawałeś  sobie  sprawy. 
W miłości  potrzebujesz  odświeżenia   
uczucia,  które  cię  łączy  z  partnerem.  

    Sprawy  finansowe  i  materialne  mogą 
ci się wymykać spod kontroli. Nie 
podejmuj żadnych znaczących decyzji, a 
jeśli  to  konieczne, poradź się facho-
wców. Intuicja, która już wiele razy 
wskazała ci właściwy kierunek, teraz 
może  zawieść. Jeśli coś komuś obiecałeś, 
to  nie  ma  rady –  musisz  się  wywiązać.

     W  interesach  pomaga  wiara  w siebie 
i w ludzi, pod warunkiem  że  nie  jes-
teśmy całkiem bezkrytyczni. W tych 
dniach ufność od naiwności oddziela 
cienka granica. Postaraj się jej nie prze-
kroczyć! Jeśli decyzje będziesz podej-
mować po głębokim namyśle, a nie pod 
wpływem  impulsu,  to  wiele  zyskasz.

HOROSKOP NA CZERWIEC

Redaguje wróżka Einderba

Niejeden w
Zbliżeniach

Kłopot,
zmartwie-

nie,
zgryzota

Innowierca
dla żyda

Stosowa-
nie

przemocy,
w celu

zastraszenia

Okrop-
ność

Miesz-
kanko

Gałązka - symbol
zwycięstwa

Imię
Andrycz,
aktorki

Rozbiór
złożonej

całości na
elementy

Były,
dawny

Oprawa
np.

obrazu,
lustra

Duchowny
chrześcija-

ński z
mitrą

Przerażają-
cy sen

Rysunek
na ciele

Zawiązana
wstążka

Zaprawa na ścianie
budynku

Sąsiad
Iranu

Buzia, mordka

Duma dziadka

Nauka o
odży-
wianiu

W boksie:
sierpowy

Cenny
kamień

Niszczy go
freon

Front,
przednia

część

Układ
między-

narodowy

W parze z
Materną

Uryna

Zapach

Harmonij-
ka ustna

Mieszkan-
ka Aten

Wabienie
samicy w
okresie

godowym
ptaków

Człowiek
najedzony

Sól kwasu
cyjanowo-
dorowego,

silna
trucizna

Biały kruk

Stolica
Azerbe-
jdżanu.

Angielska
jednostka

powie-
rzchni

Stop
miedzi,
cyny i
cynku

Imię
męskie

Góry w
Azji

Puszysta
u lisa

Ordynarna
kłótnia,

awantura,
bijatyka,

draka Brzmienie,
barwa

Honorowe
miejsce

monarchy

Lilak

Włoska
nazwa
Rzymu

Wolumen

Czeskie
imię

męskie

Dom gry

Tradycyjny
strój

japoński

Górnik
rębacz

Robotnik
wyrabiają-
cy cegły,
strycharz.

Rzymski
bóg

miłości

Widowisko
artystycz-
no-rozryw-

kowe o
charakte-

rze
rewiowym

Szkoda
moralna,
uszczer-

bek,
uchybie-

nie,
zniewaga

Armata

100 cm

Korab

Drapieżna
ryba
słod-

kowodna

7

13

6

9

4

3

10

8

12

11

1

5

2

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Litery z zaznaczonych kratek, od 1 do 24 utworzą rozwiązanie. Do wygrania nagroda niespodzianka ufundowana przez 
redakcję „Zbliżenia”. Rozwiązanie prosimy dostarczyć do 17 lipca 2016 r. pod adresem: Redakcja „Zbliżenia”, Słupsk, al. Sien-
kiewicza 1/2. 

Nagrodę rzeczową z  poprzedniego numeru wylosowała pani Weronika Zapiskała ze Słupska. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Gratulujemy!

Rozwiąż krzyżówkę!
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Energa Czarni obsypana nagrodami
 Energa Czarni podczas Gali Tau-

ron Basket Ligi 2016, która odbyła się 
w Warszawie 13 czerwca, otrzymała aż 
trzy nagrody! Przedstawiciele nasze-
go klubu trzykrotnie pojawiali się na 
scenie, odbierając wyróżnienia za zdo-
bycie brązowych medali, za tytuł naj-
lepszego podającego oraz najlepsze 
wideo promocyjne klubu. Zdobywając 
swój drugi z rzędu i czwarty w historii 
brązowy medal PLK Energa Czarni na 
dobre potwierdzili przynależność do 
ścisłej ligowej elity. Nagrodę od preze-
sa PLK Marcina Widomskiego w imie-
niu naszego klubu odebrał Marcin Sa-
łata, generalny menedżer. 

Tytuł najlepiej asystującego zawod-
nika ligi otrzymał nasz Generał – Jerel 
Blassingame, który zakończył sezon 
wraz z fazą play-off z imponującą śred-
nią 6,4 asysty na mecz. To właśnie jego 
podania poprowadziły nas na trzecie 
miejsce w PLK. Nagrodę Jerelowi prze-
kazał trener reprezentacji Polski Mike 
Taylor. - Poza tym, że jest świetnym ko-

szykarzem, jest także bardzo charyzma-
tyczną, gadatliwą osobą. To prawdziwy 
przywódca i idealny przykład zawodni-
ka, który zżył się z naszym krajem, jest 
tutaj od wielu lat i doskonale czuje się 
w Polsce – mówił prowadzący Galę Ma-
ciej Dowbor. Trzecia nagroda stała się 
naszym udziałem dzięki zrealizowaniu 
najlepszego wideo promocyjnego 
klubu w zakończonym sezonie. Nasze 
zapowiadające play-off #CzarneRymy 
wywarły ogromne wrażenie w całej 
koszykarskiej Polsce i jesteśmy nie-
zwykle szczęśliwi, że nasze działania 
w celu promowania marki Energi Czar-
nych i budowania relacji z najlepszymi 
kibicami w Polsce zostały docenione. 
Nagrodę z rąk Rafała Romaniuka, dy-
rektora zarządzającego segmentem 
sportowym Grupy Onet, która była jej 
sponsorem, odebrał w imieniu nasze-
go klubu marketing & media mene-
dżer Mateusz Kaźmieczak. 

MK

Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
Ponad 150 zawodników, 

a wśród wielu znanych mi-
strzów olimpijskich, weźmie 
udział w Otwartych Mistrzo-
stwach Polski Osób Niepełno-
sprawnych, które odbędą się 
w dniach 1 – 3 lipca na Stadio-
nie 650-lecia w Słupsku. Mi-
strzostwa Polski będą ostatnim 
sprawdzianem formy paraolim-
pijczyków przed wyjazdem na 
olimpiadę do Rio. Jedną z cie-
kawszych konkurencji będzie 
pchnięcie kulą z pozycji siedzą-
cej klasy F54-55, 56-57. Wcześ-
niej w Słupsku przebywała 

na zgrupowaniu 25 osobowa 
ekipa sportowców niepełno-
sprawnych z Gorzowa Wielko-
polskiego i z innych regionów 
kraju przygotowująca się do 
Mistrzostw Polski pod wodzą 
trenera Zbigniewa Lewkowi-
cza, chwaląc sobie doskonały 
obiekt sportowy i zaplecze so-
cjalne. Jak informuje redakcję 
członek Komitetu Organizacyj-
nego Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych – Romuald 
Rasiak mistrzostwom będzie 
towarzyszyć Wystawa Fotogra-
fii Sportowej Osób Niepełno-

sprawnych p.t.: Przez Słupsk 
do Rio. Wystawa ustawiona 
będzie na ul. Wojska Polskiego 
przy Cukierni „Sowa”. Jej ot-
warcie nastąpi 2 lipca o godz. 
10. Organizatorzy zapraszają 
także mieszkańców Słupska do 
obejrzenia w Zamku Książąt 
Pomorskich wystawy z cyklu 
Twórczość Polskich Paraolim-
pijczyków – Malarstwo Anny 
Hillebrandt i Andrzeja Serema-
ka. Otwarcie wystawy 1 lipca 
o godz. 18. Zapraszamy!

 TW
fot. Zbigniew Bielecki

Spotkanie z koszykarzami Energi Czarnych
Brązowi medaliści mistrzostw 

Polski w koszykówce – Energa 
Czarni Słupsk spotkali się z Ro-
bertem Biedroniem w Ratuszu, na 
którym zaprezentowali swoje me-
dale i okazały puchar. Koszykarze 
przekazali także jeden ze swoich 
medali, który został wręczony 
obecnemu na spotkaniu Jarosła-

wowi Wrocławskiemu, uczniowi 
trzeciej klasy SP nr.3 w Słupsku, 
który jest wielkim fanem koszy-
kówki i jednocześnie jednym 
z najmłodszych kibiców Czarnych 
Panter. Prezydent, gratulując 

wywalczenia po raz czwarty 
w historii klubu brązowego me-
dalu Mistrzostwa Polski, wręczył 

sportowcom pamiątkowe kubki, 
życząc wielu sukcesów, zapewnia-
jąc dalsze wsparcie klubu w przy-
szłych rozgrywkach oraz wyraził 
nadzieję, że w niedługim czasie 
koszykarze grać będą w nowej 
hali sportowej. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

XVII Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzie-
ży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

W olimpiadzie wzięły udział 
dzieci i młodzież ze wszystkich 
szkół powiatu. Przeprowadził ją wy-
łoniony w drodze konkursu Słupski 
Szkolny Związek Sportowy. W kla-
syfikacji dziewcząt szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa w Główczycach, 
drugie - Szkoła Podstawowa nr 1 
we Ustce, a trzecie – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Ustce. W klasyfi-
kacji chłopców najwięcej punktów 
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 
w Ustce, następnie Szkoła Podsta-
wowa w Łupawie i Szkoła Podsta-
wowa w Kępicach. W klasyfikacji 
generalnej szkół podstawowych 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 
1 w Ustce przed Szkołą Podstawo-
wą w Kępicach i Szkołą Podstawo-
wą w Główczycach. W klasyfikacji 
dziewcząt gimnazjów pierwsze 
miejsce zajęło Społeczne Gimna-
zjum UTO w Ustce, drugie - Gimna-
zjum w Potęgowie, a trzecie - Gim-
nazjum w Kobylnicy. W klasyfikacji 
chłopców najwięcej punktów ze-

brało Gimnazjum UTO w Ustce, 
następnie Gimnazjum w Kobylnicy 
i Gimnazjum w Pobłociu. W klasy-
fikacji generalnej gimnazjów zwy-
ciężyło Społeczne Gimnazjum UTO 
w Ustce przed Gimnazjum w Ustce 
i Gimnazjum w Smołdzinie. W kla-
syfikacji gmin zwyciężyło miasto 
Ustka przed gminą Główczyce. 
Trzecie miejsce zajęły ex aequo 
gminy: Kępice i Słupsk. Zwycię-
skie szkoły i gminy uhonorowano 
pucharami, dyplomami oraz na-
grodami. Olimpiadę przeprowa-
dzono w kilkunastu dyscyplinach 
sportowych. Finansowo wsparły ją 
po raz kolejny samorządy gminne 
z powiatu. Młodym sportowcom 
ze zwycięskich szkół, ich trene-
rom oraz zwycięskim, najbardziej 
usportowionym gminom gratulo-
wali, puchary i dyplomy wręczyli 
starosta Zdzisław Kołodziejski oraz 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
– Wojciech Krasucki. 

TJ
Fot. Zbigniew Bielecki

W słupskim starostwie uroczyście podsumowano 
XVII Powiatową Olimpiadę Dzieci i Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych. Rozgrywano ją 
w roku szkolnym 2015/2016.
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