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Powstanie Warszawskie

SOR to nie przychodnia

Inscenizacja średniowiecznej bitwy 
pod Słupskiem. Więcej na stronie 8

W poniedziałek 1. sierpnia miesz-
kańcy Słupska oraz  liczna grupa tu-
rystów znad morza mogli poczuć się 
jak w Warszawie w 1944 roku. Aleja 
Sienkiewicza zamieniła się w  jedną 
ze śródmiejskich ulic okupowanej 
Warszawy. 

str. 10

Rozmowa z insp. Andrzejem 
Szaniawskim komendantem 
KM Policji w Słupsku

Fot. Zbigniew Gusmann
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W  1989 r nastąpił przełom 
w  działalności przedsiębiorstwa. 
Firma podjęła się wykonania 
dla oczyszczalni ścieków od-
powiednio trwałych mieszadeł 
z  PCV i  propylenu służących do 
wytworzenia w  zbiornikach od-
powiednich turbulencji o  róż-
nym natężeniu, zapewniających 
odpowiedni przepływ ścieków. 
Okazało się to przysłowiowym 

strzałem w  dziesiątkę. Na zapro-
jektowane innowacyjne urządze-
nie było duże zapotrzebowanie 
w  kraju. Do jego produkcji nie 
wystarczało już dzierżawione za-
plecze magazynowe. Firma prze-
niosła się do Bolesławic gdzie zo-
stała wybudowana pierwsza hala 
produkcyjna. Poza produkcją 
mieszadeł przedsiębiorstwo roz-
winęło działalność w stosowaniu 
izolacji poliuretanowej uzyskując 
w tej dziedzinie szereg patentów. 
Zajmowało się też antykorozją – 
piaskowaniem i  malowaniem 
antykorozyjnym. W  tym czasie 
firma poszukując innych rynku 
zbytu na swoje usługi podejmu-
je się z  powodzeniem produkcji 
budowy nadwozi izotermicznych 
i  chłodniczych uzyskując w  tej 
dziedzinie szereg homologacji 
i certyfikatów. 

Dzisiaj IZO-METAL, będąc 

w pełni atestowaną firmą, posia-
dającą spawalnicze certyfikaty, 
gwarantuje pełen zakres wyko-
nawstwa konstrukcji stalowych 
ciężkich, średnich i  lekkich, wy-
konując je kompleksowo wraz 
zabezpieczaniem przed korozją. 
Dzięki długoletniemu doświad-
czeniu i  potencjałowi, jaki po-
siada przedsiębiorstwo, zajmuje 
się także produkcją i  montażem 

kompleksowej ślusarki dla bran-
ży budowlanej, przemysłowej 
i  spożywczej. Firma pracuje 
w oparciu o dokumentację tech-
niczną proponując szereg roz-
wiązań technicznych. Produkuje 
i montuje także szereg balustrad 
ze stali nierdzewnej z  różnym 
wypełnieniem, konstrukcje i róż-
nego rodzaju detale w  gatun-
kach A2 i A4 oraz zajmuje się pro-
dukcją i montażem wyposażenia 
dla gastronomii. Długoletnie 
doświadczenie, oddana pracy 
załoga i  wdrożone nowe tech-
nologie umożliwiają stały rozwój 
firmy, której dziś podstawą jest 
zastosowanie komputerowego 
sterowania urządzeń numerycz-
nych (CNC) przy stosowaniu cięć 
laserowych dla stali czarnych, 
nierdzewnych i  aluminium oraz 
wysoko precyzyjnym cięciu pla-
zmą w technologii HIFOCUS.

Firmą, od początku jej powsta-
nia kieruje Eugeniusz Szydło. Dziś 
szereg obowiązków przejął już 
z  powodzeniem jego syn Arka-
diusz. Jak przystało na rodzinną 
firmę nad całością jej działalności 
czuwa żona Eugeniusza Pani Alek-
sandra. - „Praktycznie całe moje ży-

cie związane jest z firmą. Żyję z niej 
i  mam nadzieję, że tu dalej będzie 
działał mój syn i  wnuki. O  dziwo, 
duże zainteresowanie rodzinną 
firmą wykazuje moja wnuczka co 
mnie bardzo cieszy” - mówi senior 
prezes Eugeniusz Szydło.

Firma rodzinna to dobra marka
Sierpień 2016 r.

Rodzinna firma IZO-METAL, założona przez Eugeniu-
sza Szydło istnieje na polskim rynku od 1983 roku. 
Początek działalności związany był z izolacją termicz-
ną i antykorozją wykonując remonty sieci ciepłow-
niczych i kotłowni. Siedzibą firmy było prywatne 
mieszkanie w Słupsku, a do swojej dyspozycji miało 
dzierżawione pomieszczenie służące jako zaplecze 
techniczne. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług 
było bardzo duże, toteż zakład szybko się rozwijał.

Senior i junior Szydłowie

IZO-METAL jest laureatem w latach 2007, 2011 i 2013 srebrnych niedź-
wiedzi. Na zdjęciu Aleksandra Szydło i jej trofea.
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
i elektrośmieci w Słupsku

Już 5 września 2016 r.  roz-
pocznie się  bezpłatna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycz-
nego i  elektronicznego, która 
swoim zasięgiem obejmie całe 
miasto. Dzięki zbiórce mieszkań-
cy Słupska  będą mogli w  łatwy 
sposób pozbyć się wszystkich 
kłopotliwych odpadów, takich 
jak zużyte meble czy sprzęty go-
spodarstwa domowego.

Obejmująca całe miasto zbiór-
ka to duże wyzwanie logistyczne 
dla konsorcjum firm PGK, Som-
mer i  King, które będą odbierać 
niestandardowe odpady  od 5 
do 26 września. Nie oznacza to 
jednak, że mieszkaniec jednej 
ulicy będzie mógł wystawiać od-
pady przez cały miesiąc, ponie-
waż zbiórka odbędzie się wedle 
precyzyjnego  harmonogramu, 
który można znaleźć na stronie 
internetowej www.pgkslupsk.pl. 
Istotna informacja dla słupszczan 
– zbiórka dotyczyć będzie nie tyl-
ko terenów obsługiwanych przez 
PGK, ale również przez podwyko-
nawców, czyli firmy KING i  Som-
mer.

Jak będzie wyglądać zbiórka?
Na terenie zabudowy wielolo-

kalowej, tam, gdzie jest to moż-
liwe, pojawią się odkryte konte-
nery, w  których należy ustawiać 
odpady wielkogabarytowe 
i  elektrośmieci. Jeśli będzie bra-
kowało w nich miejsca, PGK prosi 
o  ustawianie ich obok pojemni-
ka. Poniżej prezentujemy szcze-

gółowy haromonogram lokaliza-
cji kontenerów na terenie miasta.

W przypadku braku kontenera 
w pobliżu odpady wielkogabary-
towe i zużyty sprzęt należy usta-
wiać przy pojemnikach do se-
lektywnej zbiórki oraz odpadów 
zmieszanych. Z  kolei na osied-
lach domów jednorodzinnych 
przeprowadzona zostanie typo-
wa „wystawka”, czyli mieszkań-
cy będą wystawiali wymienione 
odpady przed ogrodzenie, poza 
terenem ich posesji. 

Podczas wystawiania odpa-
dów należy zachować rozwagę 
i  zwrócić uwagę na to, aby nie 
utrudniały one ruchu pieszego 
i samochodowego, a także, by nie 
stanowiły zagrożenia dla prze-
chodniów. „Wystawka” obowią-
zywać będzie również na ulicach, 
przy których znajdują się niewiel-
kie wspólnoty mieszkaniowe, jak 
np. ul. Arciszewskiego . 

Przy „wystawce” oraz przy 
braku kontenera odpady należy 
ustawić przed posesją lub przy 
osiedlowym śmietniku do godz. 
7:30 tego dnia, na który prze-
widziana jest zbiórka w  harmo-
nogramie na danej ulicy. W  tym 
przypadku odpady można wy-
stawiać również wieczorem 
w  dniu poprzedzającym odbiór. 
Kontenery na osiedlach z  zabu-
dową wielolokalową będą usta-
wiane na okres 24 godzin. Prosi-
my mieszkańców o  wystawianie 
odpadów zgodnie z  harmono-
gramem i  zachęcamy do skorzy-
stania ze zbiórki.

7 września
Mochnackiego 6
Mochnackiego 15
Rejtana 12
Wiatraczna 4C
Wiatraczna 5

8 września
Małachowskiego 27
Niemcewicza 6
Niemcewicza 17
Niemcewicza 26
3-go Maja 100

9 września
Norwida 2
Norwida 8-10
Michałowskiego 1
Frąckowskiego 7
Roweckiego 2

10 września
Fałata 1
Grottgera 11
Koszalińska 2
Koszalińska 10
Koszalińska 6-8

12 września
Kotarbińskiego 2
Kotarbińskiego 8
Sołdka 2
Sołdka 4
Komorowskiego 6

15 września
Murarska 11
Zamenhoffa 5
Stary Rynek 1
Mostnika vis a vis nr 10
Filmowa za DT

16 września
Chopina 7
Mieszka I 7
Szymanowskiego 12

Rybacka 10-12
Lutosławskiego/Pade-
rewskiego 9

17 września 
Przemysłowa 117
Wrocławska 46
Sygietyńskiego 11
Długa 5-7
Jaracza 10

19 września
Słowackiego 15
Słowackiego 16
Słowackiego 17
Słowackiego 18
Słowackiego 19
Słowackiego 20
Słowackiego 21
Słowackiego 22

20 września
Szkolna 2
Skłodowskiej 13
Pobożnego 13
Niedziałkowskiego 7

21 września
Wojska Polskiego 5-6
Kołłątaja 21
Kołłątaja 47

22 września
Wileńska 30
Plac Broniewskiego
Prusa 14
Mickiewicza 36
Reymonta 12

23 września
Solskiego 1
Solskiego 4-5
Wyszyńskiego 6
Sienkiewicza 5
Sienkiewicza 18

W tych miejscach pojawią się kontenery na odpady wielko-
gabarytowe i elektrośmieci. W pozostałych lokalizacjach 
odpady należy wystawiać przy pojemnikach na odpady lub 
przed posesję:

Do odpadów wielkogabarytowych 
zaliczamy m.in.:

 � Biurko, stół,
 �Deska do prasowania, skrzydło drzwiowe, 
żyrandol,
 �Dywan, wykładzina,
 �Garderoba, wieszak,
 � Kanapa, łóżko, materac, rogówka, sofa, tapczan,
 � Komoda, kredens, szafa, regał, witryna,
 � Krzesło, taboret, fotel, pufa, hoker, stołek,
 � Ława, ławka, półka wisząca,
 �Wózki dziecięce, rowery, hulajnogi,
 � Pierzyny, pościele, poduszki, kołdry.

Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny to m.in.:

 � Komputery, laptopy, tablety, konsole, drukarki, 
skanery, płyty CD/DVD,
 � Kable, przewody, radia, głośniki, słuchawki, 
wieże Hi-Fi, wzmacniacze,
 �Odtwarzacze MP3/4, dyktafony, telefony komór-
kowe i stacjonarne, ładowarki,
 �Aparaty fotograficzne, kamery, lampy błyskowe, 
akcesoria fot., baterie,
 � Konwertery, tunery, dekodery, piloty,
 � Telewizory, magnetowidy, odtwarzacze CD/
DVD, zestawy kina domowego,
 � Kuchenki zwykłe i mikrofalowe, lodówki, zamra-
żarki, pralki, okapy, zmywarki,
 � Płyty grzewcze, suszarki, ekspresy do kawy, 
czajniki elektr.,
 �Drobne AGD, np.: tostery, sokowirówki, roboty 
kuchenne, wagi, frytkownice,
 �Golarki, grzejniki elektr., odkurzacze, żelazka, 
maszyny do szycia.
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Mokre żniwa

Nowe oblicze placu 
Powstańców Warszawskich

Wszystko wskazuje na 
to, że plac Powstańców 
Warszawskich w  Słupsku 
zmieni swoje oblicze, o  ile 
miasto otrzyma dofinanso-
wania na działania rewitali-
zacyjne. Jak poinformował 
dziennikarzy na konferen-
cji prasowej prezydent Ro-
bert Biedroń, w tej sprawie 
do opracowywanych już 
dokumentacji technicz-
nych sąsiednich Bulwarów 
zaprojektowane zostanie 
nowe oświetlenie całego 
placu z  dodatkową ilumi-
nacją przed pomnikiem 
w postaci lamp nawierzch-
niowych i  reflektorów. 
Przed pomnikiem ułożona 

zostanie kamienna płyta 
do składania kwiatów. Od-
tworzony zostanie plac za-
baw dla dzieci z elementa-
mi rekreacyjnymi dla osób 
dorosłych i  młodzieży. 
Powrócić ma też fontanna. 
Park wzbogacony zostanie 
także o  elementy małej 
architektury korespondu-
jące z charakterem terenu. 
Z chwilą otrzymania przez 
miasto odpowiednich fun-
duszy rozpoczęcie prac 
budowlanych możliwe bę-
dzie już w IV kwartale 2017 
r.

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Rolnicy z  niepokojem patrzą na 
swoje poczerniałe już zboża. Ka-
pryśna pogoda nie pozwala na spo-
kojne dokończenie żniw. Sierpniowe 
deszcze wyrządziły tak wielkie szko-
dy, że do dziś nie można wjechać 
na niektóre pola. Rolnicy potrze-
bują pomocy. W  wyniku obfitych 
opadów deszczu ucierpiało sporo 
gospodarstw W  niektórych miej-
scach w  ciągu kilku godzin spadło 
tyle wody, ile zazwyczaj pada przez 
1,5 miesiąca. To, czego nie udało 
się zebrać przed deszczami, stoi na 
polu do dziś. Zboże jest porośnięte 
i nie ma już żadnej wartości. Rolnicy 
zgłaszają się do gmin bo chcieliby 
składać wnioski o oszacowanie strat 
– najczęściej słyszą, że wojewoda 
nie powołał komisji. A  to właśnie 
rolą wójta i burmistrza jest, aby wy-
stąpić do wojewody o  powołanie 

takiej komisji. Gminy mogą zorga-
nizować własne komisje do szaco-
wania szkód, ale mają one mniejsze 
znaczenie niż wojewódzka. Na pod-
stawie protokołów gminnych ko-
misji rolnicy np. nie mogą ubiegać 

się o kredyty klęskowe. Dlatego tak 
ważne jest, aby komisje szacujące 
szkody były powołane przez woje-
wodę na wniosek gmin. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Rondo usteckie otwarte 
W środę 27 lipca z udzia-

łem marszałka wojewódz-
twa pomorskiego Mieczy-
sława Struka, prezydenta 
Słupska Roberta Biedronia, 
burmistrza Ustki Jacka Gra-
czyka, wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej w Słupsku 
Jerzego Mazurka i przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
w Ustce Grzegorza Koski, zo-
stała symbolicznie odsłonię-
ta tabliczka z nazwą nowego 
ronda Usteckiego (przy wy-
jeździe ze Słupska w  stronę 
Ustki). Rondo Usteckie to 
jedno z  jedenastu nowych 
rond, które zbudowano 
w  ramach miejskiego ringu 
i  pierwsza nazwa w  mieście 
nawiązująca do idei dwu-
miasta. - W Ustce ulica Słup-
ska funkcjonuje od dawna. 

Teraz my będziemy mieli 
rondo Usteckie - powiedział 
Robert Biedroń. Oba miasta 
współpracują ze sobą na 
wielu płaszczyznach, wspól-
nie pozyskują fundusze unij-
ne, razem prowadzą politykę 
transportową, planują też 
wspólnie działać w obszarze 
kultury i  w  grupie zakupo-
wej. Rozwój obu miast w du-
żej mierze zależeć będzie 
jednak od modernizacji dro-
gi krajowej łączącej Słupsk 
z  Ustką, wygodnych połą-
czeń kolejowych przez cały 
rok i  rozbudowy usteckiego 
portu. Na te inwestycje cze-
kają mieszkańcy obu miast. 
Zapowiedzią ich realizacji 
jest właśnie Rondo Usteckie. 

Tomasz Włodkowski
Fot. Zbigniew Bielecki

Walczą z cukrzycą
Liczba chorych na cukrzycę 

w  Polsce stale rośnie. Opieka 
nad nimi jest na bardzo niskim 
poziomie. 

Pod względem opieki dia-
betologicznej Polska wlecze 
się w ogonie Europy – na trzy-
dzieści państw zajmuje dopie-
ro dwudzieste piąte miejsce. 
Na szczęście są jeszcze ludzie, 
którym zależy na losie cuk-
rzyków. Do tego grona nale-
żą społecznicy ze Słupskiego 
Koła Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków. Zarząd koła 
zajmuje się organizowaniem 
i  prowadzeniem edukacji 
diabetologicznej wśród cho-
rych, integracją środowiska 
diabetycznego udzielając 
różnorodnej pomocy cho-
rym, wzajemnie wspierając się 
w trudnych sytuacjach, poma-
ga też w zdobyciu glukometru 
czy pompy insulinowej aż po 
pomoc w organizowanie wizyt 
lekarskich czy nawet operacji. 
Koło działa w trudnych warun-

kach, borykając 
się z poważnymi 
kłopotami finan-
sowymi. Głów-
nym źródłem 
dochodów są 
niewielkie skład-
ki od 80 człon-
ków, z  których 
spora część od-
prowadzana jest 
do Stowarzysze-
nia w  Gdańsku. 
Koło wynajmuje 
niewielkie po-
m i e s z c z e n i e 
przy ul. Kilińskie-
go 49/2. Brakuje pieniędzy na 
sprzęt komputerowy, materia-
ły biurowe, a  przede wszyst-
kim na organizowanie imprez 
integracyjnych. Mimo tych kło-
potów zarząd koła stara się do-
brze prowadzić swoje zadania 
statutowe. Dzięki zaangażowa-
niu wielu społeczników udaje 
się zorganizować szereg spot-
kań edukacyjnych, a  nawet 

kilka imprez integracyjnych. 
Na pomoc z  gdańskiego sto-
warzyszenia, w  którym tkwią 
w organizacyjnych strukturach 
nie mogą liczyć. Kołu należy 
pomóc. Sensowną sprawą by-
łoby przy pomocy miasta po-
wołać słupskie stowarzyszenie, 
które mogło by wtedy liczyć na 
wszelkiego rodzaju darowizny 
i odpisy z podatku. Cukrzyca to 

nieuleczalna i bardzo podstęp-
na choroba, ale dobrze wyedu-
kowany pacjent jest w  stanie 
skutecznie ją kontrolować i nie 
dopuścić do powikłań. Tę rolę 
edukacyjną właśnie spełnia, 
jakże w  trudnych warunkach 
Słupskie Koło Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Członkowie Zarządu Koła – Halina Malaszewska, Danuta Lidzbarska i Stani-
sław Mazuro
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Remontowany wiadukt
Rozpoczął się gruntowny 
remont wiaduktu w ciągu  
al. 3. Maja łączącego Śród-
mieście z Zatorzem. Powsta-
nie nowa nawierzchnia i bez-
pieczna ścieżka rowerowa.

Prace zgodnie z  umową potrwają 90 
dni. Aby umożliwić komunikacje prowa-
dzone są najpierw na jednym przęśle, a po 
ich zakończeniu na drugim. Nie obeszło się 
bez utrudnień. Na czas remontu wiaduktu 
zniknęła możliwość skrętu w lewo na skrzy-
żowaniu przed przeprawą od strony Śród-
mieścia. Oznacza to, że nie można wjechać 
z ulicy Wolności w ulicę Kołłątaja. Zakaz ten 
nie obowiązuje autobusów miejskiej komu-

nikacji i  PKS. Odnowiona i  zabezpieczona 
zostanie stalowa konstrukcja obiektu. Dro-
gowcy ułożą nowe, bitumiczne dylatacje 
i kamienne krawężniki. Wykonają prace izo-
lacyjne, odwodnieniowe, uzupełnią ubytki 
w  skarpach. Pojawią się też nowe barierki 
ochronne i nowa nawierzchnia. Poprawi się 
też bezpieczeństwo rowerzystów. Ścieżki 
rowerowe znikną wreszcie z  pasa jezdni. 
Nowe ścieżki razem z  chodnikami zostaną 
wykonane w  technologii bitumiczno - po-
limerowej. Remont wiaduktu nad torami 
kolejowymi będzie jedyną poważną inwe-
stycją drogową w mieście w trym roku. Kom-
pleksowa naprawa pochłonie niecałe cztery 
miliony złotych. Ponad połowa tej kwoty to 
dofinansowanie od rządu. Inwestycja zakoń-
czona zostanie już w grudniu.

 TW, fot. Zbigniew Bielecki

Centrum Obsługi Mieszkańców
Zakończone zostały dotychczasowe prace 

nad unowocześnieniem obsługi mieszkańców 
– efektem tych prac jest usytuowane na wy-
sokim parterze magistratu Centrum Obsługi 
Mieszkańców. Głównym celem stworzenia 
COM-u było zgromadzenie w jednym miejscu 
usług, z których najczęściej korzystają miesz-
kańcy. Osiągnięto to poprzez skumulowanie 
znacznej ich części nie tylko w jednym wydzia-
le, ale także w jednej przestrzeni. Centrum Ob-
sługi Mieszkańca przejęło część obowiązków 
Wydziałów Komunikacji i  Transportu, Spraw 
Obywatelskich oraz Współpracy z  Biznesem 
i  obsługuje sprawy obywatelskie (meldunki, 
dowody osobiste), sprawy komunikacyjne 
(rejestracja pojazdów, ewidencja kierowców), 
rejestrację działalności gospodarczej, wybo-
ry, referenda. - „Utworzenie COM-u  przyniosło 
szereg udogodnień dla mieszkańców, jest pokój 
dla rodzica z  dzieckiem, wprowadziliśmy stan-
daryzację materiałów informacyjnych, do dys-
pozycji rodziców z  dziećmi otworzyliśmy także 
kącik dla dzieci, wprowadziliśmy nowoczesny 
system kolejkowy, możliwość umawiania kolejki 
przez Internet oraz terminale płatnicze w refera-
tach komunikacyjnych” - mówił na konferencji 
prasowej w  nowym centrum prezydent Bie-

droń. Jednocześnie zaprezentował dzienni-
karzom nową aplikację, przy pomocy której 
osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą się 
skontaktować z ratuszem i przy pomocy firmy 
pośredniczącej , która przez 24 godziny tłu-
maczy język migowy , uzyskać potrzebną im 
informację. - W rezultacie spełniamy dzisiaj naj-
wyższe standardy, jeśli chodzi o obsługę wszyst-
kich mieszkańców. Zarówno tych sprawnych, jak 
i  niepełnosprawnych – mówił dalej prezydent 
Biedroń. 

TW, fot. Zbigniew Bielecki

Spółka „Trzy Fale” dokończy słupski aquapark
Dokończeniem aquaparku 

i  budową hali sportowej po 
zawarciu ugody z firmą Termo-
chem, zajmie się spółka „Trzy 
Fale” powołana przez słupskich 
radnych na czerwcowej nad-
zwyczajnej sesji rady miejskiej. 
Spółka dysponuje półtora mi-
lionowym kapitałem zakłado-
wym, a  majątkiem spółki ma 
być nieruchomość gruntowa 
zabudowana, czyli niedokoń-
czony akwapark. - Jesteśmy 
na etapie montowania rady 
nadzorczej - mówi wiceprezy-
dent Słupska Marek Biernacki. 
- Dwóch jej członków będzie 
z  miasta, jeden - z  gminy Ko-
bylnica. Zakładamy, że do koń-

ca sierpnia powstanie projekt 
umowy spółki, a jej powołanie 
nastąpi na początku wrześ-
nia. Prezesem spółki zostanie 
osoba wskazana przez zgro-
madzenie wspólników czyli 
prezydenta miasta. W sierpniu 
umowę spółki poznają radni, 
a  we wrześniu spółka ogłosi 
przetarg na przeprojektowanie 
akwaparku. Otwarcie gotowe-
go obiektu przewidziane jest 
w październiku 2018 roku. Aby 
dokończyć budowę spółka bę-
dzie musiała zaciągnąć kredyt 
gwarantowany przez miasto. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne do-

tyczące projektu z  zagospodarowania tere-
nu wokół Stawku Łabędziego. Do 6 września 
można zgłaszać uwagi na temat planowa-
nych działań w obrębie Stawku. Zadanie to 
realizowane jest w  ramach Słupskiego Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2016. Konsultacje 
społeczne społeczne w tej sprawie prowadzi 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej, dlatego też 
wszelkie uwagi należy kierować właśnie tam 
– albo pod adres e-mail zim@zimslupsk.com 
(z  dopiskiem “Rewitalizacja terenu wokół 
Stawku Łabędziego”), lub zanosząc bezpo-
średnio do siedziby ZIM-u (przy ul. Przemy-
słowej 73). Kolejne spotkanie konsultacyjne 
odbędzie się 26 sierpnia o  godzinie 15.00 
w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej 
przy ul. Przemysłowej 73. 

Maj, fot. Zbigniew Bielecki
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 Święto Wojska Polskiego w Słupsku
2 sierpnia 2016r. o  godzinie 

9.00 rozpoczęły się uroczyste 
obchody Święta Wojska Polskie-
go w Garnizonie Słupsk. Uroczy-
stości na placu poprzedziła msza 
święta w  Kościele Garnizono-
wym odprawiona przez księdza 
profesora Edwarda Sienkiewi-
cza. W  zbiórce na placu apelo-
wym uczestniczyli żołnierze 
7BOW, batalionu ochrony bazy 
w  Redzikowie , posłowie ziemi 
słupskiej i  ich przedstawiciele , 
przedstawiciele władz miejskich 

i  samorządowych, kombatan-
ci i  reprezentanci służb mun-
durowych, a  także mieszkańcy 
miasta i  powiatu słupskiego, 
Za zasługi dla obronności kra-
ju, wysokie wyniki szkoleniowe 
i  wzorową służbę wielu żołnie-
rzy „Niebieskich Beretów” zo-
stało przy okazji tak ważnego 
dla każdego żołnierze święta, 
awansowanych na wyższe stop-
nie wojskowe. W  swoim prze-
mówieniu zastępca dowódcy 
7BOW - płk Andrzej Usik zło-

żył serdeczne podziękowania 
i  życzenia. Uroczysta zbiórka 
zakończyła się defiladą podod-
działów 7. Brygady Obrony Wy-
brzeża i batalionu ochrony bazy. 
Następnie delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego w  Słupsku. Dla 
wszystkich gości odbył się rów-
nież pokaz sprzętu i  uzbrojenia 
obu jednostek. 

K.K
Fot. Marcin Lasoń
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Tomasz 
Włodkowski

Polska bezbronna, czy zbrojna
Warszawska defilada 

z  okazji Święta Wojska Pol-
skiego, w  której wzięło 
udział ponad 1000 żołnie-
rzy, kilkadziesiąt samolo-
tów i  śmigłowców, a  także 
dziesiątki innych pojazdów 
wojskowych od quadów po 
czołgi Abrams zrobiła duże 
wrażenie na mieszkańcach 
Warszawy, a  zwłaszcza na 
jej najmłodszej części. War-
szawiacy podziwiali sprzęt 
bojowy obrońców naszych 
granic zastanawiając się czy 
minister Macierewicz miał 
rację mówiąc przed war-
szawskim szczytem NATO, 
że „Siły Zbrojne RP nie posia-
dają zdolności zapewnienia 
bezpieczeństwa: ani teryto-
rium i  całości Rzeczpospoli-
tej Polskiej, ani narodowego 
obszaru powietrznego, ani 
obiektów kluczowych dla 
kierowania państwem, ani 
też w  cyberprzestrzeni”. Sło-
wa te musiały zrobić pioru-
nujące wrażenie na zachod-
nich sojusznikach i podczas 
obrad podjęto natychmiast 
decyzje o  wzmocnieniu 
wschodniej flanki Sojuszu. 
Co niektórzy pesymiści za-
stanawiają się czy stacjo-
nowanie czterech tysięcy 
żołnierzy NATO w  Polsce 
i  państwach bałtyckich bę-
dzie miało realny wpływ na 
podniesienie bezpieczeń-
stwa regionu. Ich zdaniem 
wojska rosyjskie osiągnęły-
by cele przed przybyciem 
głównych sił sojuszników. 
Symulacje pokazały, że 
atak Rosji doprowadziłby 
do zajęcia wszystkich stolic 
państw bałtyckich w 60 go-
dzin. Podjęte zatem decyzje 
na szczycie mają głównie 
wymiar propagandowy, na 
który Rosja odpowiedzia-
ła wzmacniając swoje siły 
także na środkowym zacho-
dzie, w  pobliżu białoruskiej 
granicy. Rosną też w  Rosji 
na dużą skalę, mimo kryzy-
su ekonomicznego, wydatki 
na armię, a  Władimir Putin 
działa według opracowane-
go przez siebie planu pod 
hasłem „Słowiański świat”, 
którego celem jest podbój 
całej środkowo-wschodniej 

Europy. Z  Kremla idzie jas-
ny sygnał: „Gdzie mieszka-
ją Rosjanie, tam powinna 
panować rosyjska władza”. 
Rosnąca niepokojąco zim-
na wojna pomiędzy mocar-
stwami pcha nas w  objęcia 
coraz bardziej realnego 
konfliktu zbrojnego, któ-
rego teatrem będzie jak 
zawsze Polska. Sporo osób 
uważa, że czas najwyższy 
przestać drażnić przysło-
wiowego lwa, bowiem 2% 
środków z budżetu państwa 
potęgi militarnej z  nas nie 
zrobi, a  zaprezentowana 
siła naszej armii na defila-
dzie warszawskiej ewentu-
alnych agresorów nie wy-
straszy. Na pewno też nie 
wystraszy pomysł Antonie-
go Macierewicza w sformo-
waniu w  Polsce 17 brygad 
składających się z 35 tysięcy 
żołnierzy obrony terytorial-
nej wyposażonych w  lekką 
broń. Sytuacja geopolitycz-
na zmienia się niekorzyst-
nie i  po prostu nie ma na 
co czekać. Na razie szef 
MON-u  kwestionuje ogło-
szone za poprzedniego rzą-
du przetargi na nowoczesne 
wyposażenie naszych wojsk 
szukając wszędzie korupcji 
i  niekompetencji poprzed-
nich władz w  zarządzaniu 
wojskiem. Na pocieszenie 
od września rozpocznie się 
nabór ochotników do obro-
ny terytorialnej. W  wojsko 
będą bawić się dwa razy 
w  miesiącu podczas week-
endów, za co każdy szwej 
otrzyma co miesiąc swoje 
500 zł. Wypełnić ma to lukę 
braku naszych zawodowych 
wojsk na wschodniej grani-
cy. To oni mają według za-
łożeń stanowić trzon naszej 
obrony przed wojną hybry-
dową na wschodzie, znie-
chęcając w ten sposób Puti-
na do jakiejkolwiek agresji. 
Czy to się uda? Jak na razie 
minister obrony Rosji, Sier-
giej Szojgu zapowiedział 
w rozmowie z Agencją TASS, 
że na „kierunku zachodnim” 
w  2016 roku, zostaną sfor-
mowane 3 nowe dywizje. 
Strach się bać.

t.wlodkowski@zblizenia.pl

Legenda Solidarności w Słupsku
W środę 18 sierpnia w słupskiej 

filharmonii Lech Wałęsa korzysta-
jąc z zaproszenia Komitetu Obrony 
Demokracji spotkał się z mieszkań-
cami Słupska. Przebieg spotkania 
starali zakłócić prawicowcy, wśród 
których dominowali dawni działa-
cze słupskiej Solidarności, witając 
gościa gwizdami i nie wybrednymi 
okrzykami pod jego adresem. Były 
prezydent podczas swojego wy-
stąpienia próbował odnieść się do 
wykrzykiwanych zarzutów, jednak 
krytyczne głosy pod jego adresem 
pojawiały się prawie przez cały 
czas. Nic więc dziwnego, że cała 
debata upłynęła w  nerwowej at-
mosferze. Mimo tych zakłóceń nie 
zabrakło konstruktywnych pytań 
i  rzeczowej dyskusji. Rozmawia-
no o  polskiej scenie politycznej, 
występujących podziałach, o  tym 
co powinniśmy zrobić, aby nie 
popełniać kolejnych błędów przy 
wyborach i  w  rządzeniu krajem. - 
Przede wszystkim my uczymy się 
demokracji, komuna wyrządziła 
nam wielką krzywdę w tej kwestii 
– mówił Lech Wałęsa. - Musimy 
się jej uczyć z pokorą. Rozmawiać 
i  szanować innych rozmówców, 

wyciągać wnioski. Wcześniej Lech 
Wałęsa spotkał się z Robertem Bie-
droniem. -”Rozmawialiśmy o  Pol-
sce. Jaka czeka ją przyszłość i  co 
możemy zrobić. Rozmawialiśmy 
także o Słupsku” - mówił Biedroń. 
W  mediach społecznościowych 
prezydent Słupska umieścił wspól-
ne zdjęcie z  Wałęsą z  cytatem Ja-
cka Kaczmarskiego „a  mury runą, 
runą i  pogrzebią cały świat...”, na-

wiązując w ten sposób do słynnej 
wypowiedzi Wałęsy na początku 
marca 2013 roku, że w polskim Sej-
mie ludzie homoseksualni powin-
ny siedzieć w  ostatniej ławie sali 
plenarnej, a nie gdzieś na przodzie, 
a nawet dalej za murem, która wy-
wołała konsternację i oburzenie na 
całym świecie. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Średniowieczna bitwa pod Basztą Czarownic

Bractwo Rycerskie księcia Bo-
gusława V, działające w Słupsku 
od 10 lat, zgotowało w  sobotę 
19 sierpnia mieszkańcom kolej-
ną lekcję historii inscenizując 
w  okolicach Baszty Czarownic 
przebieg średniowiecznej bi-
twy, jaka miała miejsce w  1259 
r. w  okolicach Słupska. Starły 
się w  tedy zwycięskie wojska 
Wielkiego Księcia Gdańskiego 
Świętopełka II z  rycerstwem 
Warcisława III oraz Barnima I. 
Rycerski obóz, w którym stawi-
ło się około 150 osób z  bractw 

rycerskich z całego kraju, rozbił 
swoje namioty w Parku Kultury 
i  Wypoczynku, na półwyspie 
miedzy rzeką a  kanałem. Od-
twórcy przyjechali praktycz-
nie z  całej Polski. Oprócz gości 
z Pomorza, Mazur, Podlasia byli 
również z centralnej części kra-
ju, po Łódź i  Opole. Już w  pią-
tek można było obserwować 
rycerzy rozstawiających swoje 
namioty i  warsztaty W  sobo-
tę, można było zwiedzić osadę 
i  zobaczyć, jak wyglądało co-
dziennie życie w średniowiecz-

nej wiosce.
TW, fot. Zbigniew Gusmann 
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Sztormowa pogoda spowodowała, że wynurzyła się z  wydm 
stara łódź. Ciekawi jesteśmy z jakiego okresu pochodzi. Mamy na-
dzieję, że będzie wspaniałym eksponatem w nowo tworzonym Mu-
zeum Latarnictwa i  Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych 
Wybrzeża Słowińskiego (w wyremontowanej osadzie latarników). 

MAJ, fot. Kamila Wiewiórska.

Ciekawe znalezisko na słowińskich 
wydmach

REKLAMA

REKLAMA

I r e n a  K a l s k a
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Święto Ustki

Nagrodę Harengus Rex 
- Króla Śledzia otrzymał 
w  tym roku Jerzy Wyso-
czański - szef zespołu do-
radczego ds. rybołówstwa 
w  Ministerstwie Gospo-
darki Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej. Święto roz-
poczęło się pochodem 
przez Bulwar Portowy pro-
wadzonym przez Ustecką 
Orkiestrę Dętą, z udziałem 
słuchaczek Usteckiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w  strojach z  epoki 
i rybaków w strojach histo-
rycznych. Wraz z nami pod 
scenę zawędrowało wielu 
turystów. Przez dwa dni 
Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i  Żeglugi Śródlą-
dowej zapraszało na stoi-

sko informacyjne promu-
jące Program Operacyjny 
„Rybactwo i  Morze” finan-
sowany przez UE z Europej-
skiego Funduszu Morskie-
go i  Rybackiego. W  ciągu 
dnia odbyły się także po-
kazy kulinarne z  udziałem 
Rafała Niewiarowskiego, 
uczestnika programu Top 
Chef, szefa kuchni w  re-
stauracji „Dym na wodzie”. 
Widzowie pokazów mogli 
spróbować rybnych przy-
smaków. Każdy dzień im-
prezy kończyły koncerty 
na scenie. 14 sierpnia wy-
stąpiły Handszpaki oraz 
Grzegorz Hyży, gromadząc 
przed sceną kilkutysięcz-
ną publiczność. Nie mniej 
widzów miały koncerty 

w  poniedziałek, 15 sierp-
nia, kiedy zagrały zespo-
ły: Majestic oraz Strachy 
na Lachy. W  poniedziałek 
przed sceną Słowińska 
Grupa Rybacka prezento-
wała atrakcje Słowińskiego 
Szlaku Rybackiego. Zwy-
cięzca, zorganizowanego 
przez stoisko konkursu, 
otrzymał kosz produktów 
ufundowany przez człon-
ków szlaku. Przez cały czas 
trwania imprezy odbywał 
się Jarmark Dożynkowy 
na Dolnej Promenadzie, 
na którym prezentowali 
się lokalni przetwórcy ryb 
oraz twórcy rękodzieła. 

EM
fot. Hubert Bierndgarski
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Święto Ustki za nami. W dniach 14-15 sierpnia odbyły się na usteckiej promena-
dzie Dożynki Rybne. Zgodnie z zapowiedziami było morsko, wesoło i smacznie. 
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Żywa lekcja historii z Powstania Warszawskiego
W  poniedziałek 1. sierpnia 

mieszkańcy Słupska oraz  licz-
na grupa turystów znad morza  
mogli  poczuć się jak w Warsza-
wie w 1944 roku. Aleja Sienkie-
wicza zamieniła się w  jedną ze 
śródmiejskich ulic okupowanej 
Warszawy pokazując widzom 
życie codzienne mieszkańców 
stolicy tuż przed wybuchem 
powstania. Niemieckie flagi na 
budynkach, kontrole cywilów 
przez żandarmów niemieckich 
oraz krążące pojazdy wojsko-
we znakomicie oddawały re-
alia tamtych dni. Punktualnie 
o  godzinie 17.00 przy dźwię-
kach syren, grupy rekonstruk-
cyjne w  liczbie około stu osób 
pokazały najważniejsze epi-
zody z  63 dni walk powstań-
ców z  wielokrotnie silniejszym 
wrogiem. Inscenizacja życia 
w  wojennej Warszawie oraz 
pokazanie walk powstańczych 
zyskały nie tylko przychylność 
mieszkańców, ale jako jedne 
z niewielu w Polsce zyskały ho-
norowy patronat Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. 

TW, fot. Zbigniew Bielecki

Słupszczanie w hołdzie powstańcom Warszawskim
Słupskie obchody 72. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego 

z 1944 r.  rozpoczęły się o godz. 15:00 przed pomnikiem Powstańców War-
szawskich przy ul. Szarych Szeregów w Słupsku.  W uroczystościach udział 
wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, żołnierze Wojska 
Polskiego, harcerze, mieszkańcy i  oczywiście powstańcy warszawscy. Od-
prawiono polową mszę św., a  także oddano hołd poległym w  walce. Od-
czytano też po raz pierwszy zamiast apelu poległych kompromisowy apel 
pamięci, dzięki któremu zapewniona została asysta wojskowa. 

TW, fot. Zbigniew Bielecki
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Rozmowa z insp. Andrzejem Szaniawskim komendantem KM Policji w Słupsku
24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy policji. To data ich święta, czas awansów, nominacji i odznaczeń zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co 
dzień oni pracują. W Słupsku policjanci jak co roku zorganizowali piknik dla mieszkańców i dzieci, gdzie można było zapoznać się z kulisami pracy Policji, obejrzeć sprzęt 
policyjny i wziąć udział w wielu ciekawych konkursach. Święto było okazją do przybliżenia naszym czytelnikom bieżących problemów słupskiej policji. Na ten temat 
poprosiliśmy o rozmowę komenda KM Policji insp. Andrzeja Szaniawskiego.

Czy w  Słupsku możemy czuć się 
bezpiecznie? 

Zdecydowanie tak, Policjanci z  Ko-
mendy Miejskiej w  Słupsku codzienną 
służbą dbają o zapewnienie mieszkań-
com naszego powiatu jak największego 
komfortu w  kwestii bezpieczeństwa. 
My też tutaj mieszkamy, mamy swo-
je rodzinny, bliskich, znajomych i  nam 
wszystkim zależy na tym byśmy byli po 
prostu pomocni. Tak też jesteśmy przez 
mieszkańców oceniani. Odzwierciedle-
niem tej opinii są chociażby wyniki kolej-
nych badań ankietowych jakie od wielu 
lat realizowane są w  ramach projektu 
„Poczucie bezpieczeństwa publicznego 
i ocena działań policji w percepcji miesz-
kańców Słupska”. Jako Policja robimy 
wszystko co możliwe aby było jeszcze 
lepiej –w całym regionie słupskim. Nie 
spoczywamy na laurach i  na każdym 
odcinku naszej służby zabiegamy o kon-
takt w tym dialog z mieszkańcami. Jed-
nym z przykładów są chociażby debaty 
społeczne organizowane w terenie. 

Z  jakim rodzajem przestępstw 
i  wykroczeń najczęściej spotyka 
się policja na terenie powiatu słup-
skiego? 

Które z  gmin naszego powiatu są 
najbardziej kryminogenne i jak tłuma-
czy Pan tę zależność? Musimy sobie 
zdawać sprawę z  tego że tak zwana 
„mapa przestępczości” dynamicz-
nie zmienia się i ewaluuje. Mają na to 
wpływ oprócz żmudnej pracy policjan-
tów na pewno czynniki demograficz-
ne. Ulice, dzielnice niegdyś uznane jako 
niebezpieczne-takie jak: Długa, Wileń-
ska czy Niemcewicza, zmieniły się na 
korzyść. Cześć z osób zamieszkujących 
je, a  mających np. konflikt z  prawem 
dorosło, znalazło pracę założyło swoje 
rodziny ,czy też wyjechało po prostu za 
granicę. Paradoksalnie jednak w opinii 
niektórych mieszkańców Słupska – po-
mimo tych zmian to w takich luźnych 
rozmowach mieszkańców nadal funk-
cjonują one jako ulice z tzw. „legendy 
miejskiej”. Odnosząc się jednak do 
danych liczbowych, które obrazowo 
przedstawiają mapę przestępczości 
Słupska, zachęcam czytelników do od-
wiedzenia strony Komendy Miejskiej 
Policji w Słupsku gdzie możemy w kilku 
zakładkach samemu sprawdzić wy-
niki i liczby będące efektem naszej 
codziennej służby oraz rodzaje 
popełnianych przestępstw i wy-
kroczeń. Te wszystkie informa-
cje to nie tylko sucha statysty-
ka ale są one dla nas bardzo 
ważnym materiałem badawczym 
gdzie i w jakich godzinach powin-
niśmy kierować patrole policjan-
tów aby skutecznie zapobiegać 
tym zdarzeniom. 

Najbardziej aktualnym te-
matem społecznym w  kraju 

wydaje się być podczas tych wakacji 
temat dopalaczy. Proszę powiedzieć 
czy ta kwestia dotyka także Słupska 
i powiatu słupskiego? 

Jeśli tak, jaka jest skala problemu 
i jak radzi sobie z nim nasza policja? Na-
leży z  pełna stanowczością stwierdzić, 
że problem narkotyków istnieje. Tym 
bardziej że od pewnego czasu na rynku 
pojawiły się dopalacze. Policjanci coraz 
częściej spotykają się z  tym że osoba-
mi biorącymi są coraz młodsi ludzie. 
Widzimy,też, że najczęściej przeważa 
u tych osób chęć spróbowania, chęć za-
imponowania i pokazania się w środowi-
sku rówieśniczym. My za każdym razem 
sprawdzamy czy zatrzymane substancje 
znajdują się na liście tych zabronionych. 
Walcząc z  dopalaczami każdorazowo 
ujawnione substancje i ich nazwy prze-
kazywane są do Narodowego Instytutu 
Badań Leków. Śledzimy strony interne-
towe i  bardzo wnikliwie analizujemy 
ten proceder. W  walce z  dopalaczami 
współpracujemy z wieloma instytucjami 
np. Sanepidem i samorządami. Jednym 
ze sposobów walki z  tym procederem 
jest zainteresowanie młodzieży alterna-
tywnym spędzaniem wolnego czasu. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpiecz-
ny Region Słupski realizujemy program 
„prewencja ale inaczej”, w  ramach któ-
rego organizujemy duży turniej adreso-
wany do młodzieży szkół gimnazjalnych 
naszego regionu. Poprzez te działania 
chcemy pokazać że alternatywą dla 
problemu dopalaczy, narkotyków i  in-
nych „chorób społecznych” jest zdro-
wy styl życia z dala od nałogów. 

Od zmiany rządów po jesien-
nych wyborach politycy głośno 
mówią o  zwiększeniu liczby 
patroli na ulicach. Czy wzmożo-
nych patroli możemy spodzie-
wać się w Słupsku?

Jak układa się współpraca 
z władzami miasta i innymi samo-
rządami? Panie 
redaktorze, 
Policyj-
nych 
pa-

troli w  Słupsku faktycznie jest bardzo 
dużo. nawiążę jeszcze raz do wyni-
ków powyższych badań o  których 
wczesnej rozmawialiśmy. Z  tych ba-
dań dowiedzieliśmy się,min iż blisko 
40 procent mieszkańców śródmieścia 
potwierdza,że często spotykają na uli-
cach naszych policjantów, że mieszkań-
cy nadal chcą widzieć umundurowane 
patrole.. Oczywiście jak wiele jednostek 
w kraju także borykamy się z pewnymi 
problemami kadrowymi, i chcielibyśmy 
aby funkcjonariuszy było więcej. Mamy 
bardzo dobrą współpracę ze Szkolą Po-
licji w Słupsku. Słuchacze tej szkoły kilka 
razy w roku realizują praktyki w powie-
cie słupskim. Są dla nas prewencyjnym 
wsparciem i  jednocześnie ze starszymi 
kolegami uczą się policyjnego „rze-
miosła”. Aby policjantów było więcej 
na ulicach analizujemy meldunki zda-
rzeniowe i  zmieniamy adekwatnie do 
zagrożeń sposób planowania służby. 
Bardzo dobrze na wielu płaszczyznach 
współpracujemy z większością samorzą-
dów naszego powiatu. Widzą oni racjo-
nalną potrzebę wspierania nas i naszych 
działań także w  aspekcie finansowym. 
Miasto i Gmina Ustka, Kobylnica, Smoł-
dzino, Potęgowo i  Główczyce przeka-
zując nam środki na dodatkowe patrole, 
paliwo czy wyposażenie, pokazują w ten 
sposób jak ważnym dla nich jest troska 
o wspólne bezpieczeństwo. Inaczej wy-
gląda sprawa w  Słupsku, ale tego nie 
będę komentował. Z tematem o którym 

mówimy „większej 
ilości policjantów” 

kojarzy mi się też 
anegdota którą 
zarówno ja, jak 
i  moi współpra-
cownicy często 
słyszą od osób, 

znajomych, od-

wiedzających nasz region. Twierdzą oni 
że ” przejechali całą Polskę, a  dopiero 
w  Słupsku zostali skontrolowani przez 
policyjny patrol„ To pokazuje jak waż-
ne dla nas jest bezpieczeństwo i troska 
o  obywateli. Patrole budują poczucie 
bezpieczeństwa, ale działają też pre-
wencyjnie. Tam gdzie policja pojawia 
się częściej, gdzie może wejść do klatki 
schodowej, gdzie może wylegitymo-
wać pewne osoby, tam nie dochodzi 
później do wykroczeń czy przestępstw.

W  strukturach policji pracują ko-
biety, jakie pełnią stanowiska i  czy 
jest Pan zadowolony z ich pracy? Czy 
są w czymś lepsze od swoich kolegów 
policjantów? 

Jesteśmy chyba jedyną służbą mun-
durową w  naszym kraju gdzie jest tak 
duży parytet kobiet. Policjantki wyko-
nują te same zadania co policjanci i  są 
dla siebie wsparciem podczas służby. 
Wspólnie patrolują i reagują na wykro-
czenia i przestępstwa. Z uwagi na płeć 
nie są specjalnie faworyzowane i nawet 
dochodzą do nas sygnały, że nie chcą 
protekcjonalnego traktowania. Kobiety 
w  Policji oprócz tych samych cech co 
inne Panie, muszą jednak mieć inne niż 
one predyspozycje. Przechodzą egza-
miny sportowe, psychologiczne ,muszą 
być odporne na stres, który w tej pracy 
jest nierozłączny. Chodzi głównie o  in-
terwencje i pracę na tzw „żywym organi-
zmie – społeczeństwie” Niejednokrotnie 
spotykają się z  cierpieniem poszkodo-
wanych i krzywdą ludzką. Tutaj nie ma 
rozgraniczeń na płeć. Każdy z  nas ma 
sumienie i każdego z nas bez względu 
na płeć porusza krzywda ludzka. 

Jakie cechy, Pana zdaniem, powi-
nien posiadać współczesny policjant? 
Czym się wyróżniać, jakie posiadać 
wykształcenie? Wszak bycie policjan-
tem jest pewnego rodzaju misją? 

Każda osoba, która zostaje poli-
cjantem, w  pewnym momencie staje 
przed wewnętrznym dylematem i  za-
daje sobie pytanie czy wybrała właś-
ciwy zawód. Wątpliwości biorą się po 
zderzeniu z  rzeczywistością służby. 
Okazuje się bowiem, że obraz Policji 
z plakatu reklamowego nijak ma się do 
rzeczywistości. Pierwsze problemy, dy-
lematy, pojawiają się podczas szkolenia 
podstawowego, gdy trzeba poddać się 
rygorom dyscypliny służbowej i  ryt-

mu koszarowego. Później, po szko-
leniu podstawowym, trzeba odbyć 

praktykę w  oddziałach prewencji. 
Następnie rozpoczyna się służba 
w  jednostce Policji – nie zależnie 
od wykształcenia – jest to służba 
w  pionach prewencji polegająca 

przede wszystkim na patrolowaniu. 
W  tym czasie dają o  sobie znać wro-
dzone cechy charakteru, które sprawią, 
że policjant „zakocha się” w swoim za-
wodzie i będzie policjantem przez duże 

„P”, albo będzie egzystował robiąc coś, 
co nie będzie dawać mu radości, co 
spowoduje, że nigdy nie będzie praw-
dziwym gliną. Policjanci przez duże 
„P” będą się rozwijać, szybko zostaną 
dostrzeżeni przez przełożonych i będą 
awansować. 

W  jakim kierunku będzie Pan roz-
wijał kierowaną przez siebie komen-
dę? Na co będzie Pan stawiał? Czy na 
pozyskanie większej liczby specjali-
stycznego sprzętu czy na czynnik ludz-
ki, czy może na coś, o czym my zwykli 
śmiertelnicy nie wiemy lub nie musimy 
wiedzieć? 

W  każdym zakładzie pracy najważ-
niejszy jest czynnik ludzki. Więź pracow-
nika z firmą, wzajemny szacunek na linii 
przełożony – podwładny, zrozumienie 
celów, wymagań i  oczekiwań. Policja 
niczym nie różni się w tym zakresie. Ja 
nie przypominam sobie okresu, w któ-
rym wyposażenie Policji byłoby na za-
dowalającym poziomie i  nie wierzę by 
kiedykolwiek się to zdarzyło – bo nie 
ma na świecie takiego kraju, w którym 
by tak było. Zawsze będziemy narzekać 
na jakieś braki, ale gdy policjanci będą 
swoją energię wykorzystywać na to by 
szukać rozwiązań, a  nie przeszkód, to 
będzie dobrze. Ja pamiętam początki 
lat 90 – tych, gdy byłem policjantem 
służącym w  Wydz. Doch. – Śledczym. 
Nie było komputerów, kopiarek, fak-
sów. Trzeba było pisać na maszynach 
do pisania, a była taka jedna służbowa 
na siedmiu w  sekcji. Następnego dnia 
służby kupiłem sobie maszynę do pisa-
nia w komisie. Normą była konieczność 
kupienia sobie zapasu kalek do kopii 
protokołów, bo przydział był niewystar-
czający. Wspomnę także o  własnych 
długopisach, spinaczach, zszywaczach, 
zszywkach, dziurkaczach i jednym radio-
wozie na cały Wydział Doch. – Śledczy. 
To były jednak dla mnie i większości ko-
legów, z  którymi pracowałem, sprawy 
poboczne, które trzeba było rozwiązać. 
Najważniejsza była dla nas chęć pracy, 
chęć niesienia pomocy ludziom. W tym 
czasie nauczyłem się radzić sobie z prob-
lemami służby i wpoiła się we mnie idea, 
którą kultywuję w sobie i powtarzam jak 
mantrę wszystkim „moim” policjantom, 
że: „to my jesteśmy dla ludzi, nie ludzie 
dla nas”. To jest właśnie odpowiedź na 
pytanie. 

Dziękuję za rozmowę, korzystając 
z okazji chciałbym w imieniu naszych 
czytelników i  redakcji „Zbliżenia” 
przekazać na pańskie ręce wszystkim 
policjantom z okazji ich święta życze-
nia wielu sukcesów w pracy i życiu oso-
bistym.

Z komendantem KM Policji w Słupsku insp. 
Andrzejem Szaniawskim rozmawiał  

Tomasz Włodkowski.
Fot. Zbigniew Bielecki

Sierpień 2016 r.
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Od 22 sierpnia jesteśmy 
do Państwa dyspozycji

Już 12 lat jesteśmy obecni na rynku 
przewozowym w regionie.

Obsługujemy linie w kierunkach:

Wozimy naszych pasażerów wygodnymi, 
klimatyzowanymi autobusami.

Jesteśmy zgraną załogą, która gwarantuje wysoki standard obsługi.

• Ustka
• Główczyce
• Smołdzino
• Sławno
• Trzebielino
• oraz wiele zleconych 

przewozów pracowniczych

UWAGA !!! 

Zmiana w połączeniach autobusowych 

wzbogacamy naszą ofertę 
o połączenie ze Słupska do Kępic

50. JUBILEUSZOWY  
FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ  
10-16 WRZEŚNIA 2016

Impreza o charakterze ogól-
nopolskim organizowana od 
1967 roku, od pierwszej edycji 
pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury. Pomysłodaw-
cą i  pierwszym kierownikiem 
artystycznym Festiwalu był 
prof. Andrzej Cwojdziński, który 
pełnił tę funkcję do 1999 roku, 
a od 2000 roku dyrektorem ar-
tystycznym FPP jest Jan Popis. 
Słupski Festiwal jest jedyną 
tego rodzaju imprezą mu-
zyczną w  kraju, na której swój 
kunszt wykonawczy prezentują 
najwybitniejsi Polscy Pianiści 
z kraju i mieszkający za granicą. 
Na festiwalowej estradzie wy-
stąpili najznakomitsi wirtuozi 
fortepianu: Witold Małcużyń-
ski, Miłosz Magin, Władysław 
Kędra, Tadeusz Żmudziński, 
Piotr Paleczny, Krystian Zimer-
man, Halina Czerny-Stefańska, 
Regina Smendzianka, Lidia 
Grychtołówna, Janusz Olejni-
czak, Adam Harasiewicz i inni.
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Historia Kościoła Zamkowego

Kościół zwany dziś Zamkowym 
powstał na przełomie XIII i XIV wieku, 
jako drewniana (!) świątynia ojców Do-
minikanów. Działkę w centrum grodu 
na postawienie kościoła i zabudowań 
klasztornych zakonnicy otrzymali od 
księcia gdańskiego Mściwoja II w 1278 
r. Sami sprowadzili się do Słupska 
prawdopodobnie 5 lat później i przy-
stąpili do budowy klasztoru. Domini-
kanie jako zakon kaznodziejski osiedla-
li się w większych ośrodkach miejskich, 
co świadczy o ówczesnej randze Słup-
ska, jako ważnego ośrodka miejskie-
go. W  1395 r. wielki pożar miasta nie 
oszczędził drewnianych zabudowań 
kościoła i  klasztoru. Po pożarze przy-
stąpiono do odbudowy, zastępując 
drewno czerwoną cegłą. Tak powstał 
pierwszy w tym miejscu średniowiecz-
ny kościół gotycki. W latach 1505-1507 
książę Bogusław X polecił wybudować 
obok zakonu swój zamek, który stanął 
w odległości zaledwie 50 metrów od 
zabudowań klasztornych.

Kres działalności dominikańskiej 
w Słupsku przypadł na rok 1525. Wów-
czas to, podczas rozruchów wywoła-
nych przez kaznodzieję luterańskiego 
Jana Amandusa, tłum mieszczan wy-
stąpił przeciwko kościołowi katolickie-
mu, plądrując i podpalając m .in. koś-
cioły Mariacki i  ojców dominikanów. 
Zakonnicy ratowali się ucieczką wpław 
przez Słupię, na prawobrzeżną stronę 
miasta. Urzędujący w Szczecinie ksią-
żę Jerzy I, syn Bogusława X, próbo-
wał zmusić mieszczan do reaktywacji 
świątyni w  duchu katolickim, jednak 
opór mieszczaństwa niemieckiego 
był zbyt duży i  w  końcu książę uległ 
zezwalając na wyznawanie w Słupsku 
wiary luterańskiej.

W  roku 1534 splądrowany kościół 
stał się własnością podskarbiego Amb-
rozjusza Vormanna i do roku 1600 stał 
pusty, służąc doraźnie jako magazyn 
i popadając stopniowo w ruinę (ogo-
łocono całkowicie wnętrze świątyni, 
a  miedzianą blachę z  dachu zużyto 
do pokrycia wieży zamkowej). W roku 
1600 przybyła do Słupska księżna 
Erdmut Hohenzollern (wdowa po 
Księciu Janie Fryderyku) i  przystąpiła 
do odbudowy kościoła w duchu lute-
rańskim. Z  siedmioprzęsłowego koś-
cioła na nową świątynię wydzielono 
cztery pierwsze przęsła, a  pozostałe 
dwa przeznaczono na cele gospodar-
cze. Taki podział świątyni pozostał do 
dnia dzisiejszego.

W części kościelnej postawiono am-
bonę, a naprzeciwko niej wybudowano 
drewniane, dwupoziomowe galerie 
(empory). Wchodziło się na nie od strony 
organów, a drewniane schody w tylnej 
części kościoła zachowały się do dzisiaj. 

Na polecenie księżnej do świątyni do-
budowano wieżę kościelną z dzwonem 
oraz ołtarz w stylu barokowym. Do pół-
nocnej ściany kościoła dobudowano 
aptekę. Swoje działania na rzecz kościo-
ła księżna poleciła spisać po łacinie na 
drewnianej tablicy, która - odrestauro-
wana - znajduje się do dnia dzisiejszego 
w  przedsionku kościoła nad wejściem 
do nawy głównej.

Oto tłumaczenie łacińskiego teks-
tu owej tablicy:

Najjaśniejszy książę Jan Fryderyk, z ła-
ski Bożej niegdyś książę Szczecina, Pomo-
rza, Kaszubów, Wandalów, książę Rugii, 
hrabia ziemi lęborskiej i bytowskiej, hrabia 
Choćkowa, po wyczerpujących trudach 
w  czasie wojny węgierskiej, kiedy najpo-
tężniejszy cesarz rzymski Maksymilian II 
w  roku pańskim 1566 z  Turkami wojnę 
prowadził, a  będąc oddanym i  posłusz-
nym cesarzowi, należąc do cesarskiego 
orszaku przez trzy lata dochowywał wier-
ności i wyróżnił się chwałą nie jednego, ale 
wielu wspaniałych czynów w ojczyźnie i za 
granicą. W roku pańskim 1577 w wieku 37 
lat poślubił najjaśniejszą pannę Erdmutę, 
córkę Jana Jerzego elektora branden-
burskiego i  jej zapisał w  posagu dome-
nę słupską z  miastem Słupskiem. Przeto 
owa owdowiała po śmierci męża księcia 
najjaśniejszego, w  roku 1600 w  miesią-
cu kwietniu opuściwszy Szczecin 4 maja 
(1600 r.) do tego miejsca (Słupska) przybyła 
i między innymi świątynię tą - niegdyś po-
siadłość mnichów - z  powodów zmiany 
religii przez wiele lat opuszczoną, zhańbio-
ną i oszpeconą - z pobożności i niemałym 
trudem oczyściła, odnowiła i przyozdobiła, 
ku chwale Boga. W  roku 1602 w  dniu 24 
czerwca (świątynia ta została) konsekro-
wana przez Jakuba Fabera świętej teologii 
doktora powołanego na wschodnio - po-

morskiego superintendenta. Ponieważ aby 
za prawdę wieczna i nie przemijająca była 
chwała Boskiego imienia pobożny czytel-
niku odmów modlitwę w sercu. Jedynemu 
Bogu Chwała”.

Po renowacji w  1602 r. kościół po-
łączono z zamkiem krytą galerią, którą 
księżna udawała się na nabożeństwa. 
Księżna Erdmut zmarła w  1623 r. i  po-
chowana została u boku swojego męża 
w Szczecinie. Ostatnia przedstawicielka 
rodu Gryfitów - księżna Anna de Croy - 
mieszkała na zamku w Słupsku w latach 
1625-1660. To za jej czasów w roku 1651 
umieszczono za ołtarzem, niewidoczną 
z  kościoła, płytę nagrobną rodziny de 
Croy, Andreasa Proeleusa i jego małżonki 
Anny. Druga płyta wmurowana w ścianę 
pomiędzy przedsionkiem a nawą głów-
ną poświęcona jest kamerdynerowi 
księcia de Croy i  jego żonie Katarzynie, 
pokojówce księżnej Anny. Płytę wykona-
no w roku 1672, już po śmierci księżnej 
Anny.  Pamiątką po księżnej Annie jest 
wspaniałe epitafium, wykonane w mar-
murze i umieszczone po lewej stronie od 
ołtarza. Cokołem epitafium jest marmu-
rowa płyta z pośmiertną rzeźbą zmarłej 
leżącej na marach. W  górnym zwień-
czeniu epitafium przedstawiono księż-
ną w  pozycji siedzącej. Księżna wręcza 
młodzieńcowi księgę, a starcowi jałmuż-
nę, co symbolizować ma miłosierdzie, 
bogobojność i zrozumienie dla wartości 
wykształcenia. Boki epitafium zdobią 
skręcone spiralnie kolumny. Na gzym-
sach nad kolumnami przedstawiono 
dwie postacie. Postać po lewej stronie 
w koronie na głowie z krzyżem i księgą 
w lewej jest symbolem Wiary i Łaski Bo-
żej. Postać po prawej stronie ze złożony-
mi rękoma i księgą symbolizuje Nadzieję 
i Zbawienie. W bocznych dekoracjach ze 

splotów liści akantu umieszczono por-
trety księżnej i jej małżonka w młodym 
wieku. Księżna była także fundatorką 
wspartej na figurze Mojżesza rzeźbionej 
ambony. Ambona przyozdobiona zo-
stała malowidłami apostołów i ewange-
listów i w prawie niezmienionej postaci 
dotrwała do dnia dzisiejszego.

Ostatni z  linii de Croy, Książę Ernest 
Bogusław, zmarł w  Królewcu w  roku 
1684. Jego zwłoki przewieziono do Słup-
ska i pochowano w podziemiach kościo-
ła, u boku matki. Przy samym ołtarzu, po 
prawej stronie, znajduje się cenne baro-
kowe epitafium księcia, wybudowane 
w 1682 r., czyli jeszcze za jego życia. Ksią-
żę klęczy w uroczystym stroju z rękoma 
złożonymi do modlitwy. Książę klęczy na 
jednej nodze, co jak się okazało po bada-
niu zwłok było zgodne z prawdą (książę 
był chromy na jedną nogę).

Na uwagę zasługuje także okazały 
barokowy ołtarz ufundowany przez 
księżną Erdmut w  roku 1602. W  cen-
tralnej części ołtarza znajduje się obraz 
pędzla Jakuba Funcka z  Kołobrzegu 
przedstawiający tęż księżnę wraz z mał-
żonkiem Janem Fryderykiem, klęczą-
cych pod krzyżem na Golgocie. Nad oł-
tarzem, powyżej gzymsu, umieszczono 
napis w  języku niemieckim (fragment 
z  ks. Izajasza 53, 4-5). W  podstawie oł-
tarza, tzw. predelii, umieszczono obraz 
przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Na 
górnej kondygnacji znajduje się obraz 
przedstawiający Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Nad nim umieszczono na-
pis w  języku niemieckim, zaczerpnię-
ty z  Ewangelii wg Św. Jana: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i  życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” 
Obraz wieńczy rzeźba pelikana, jako 
symbolu ofiary Chrystusa.

Do roku 1684 kościół funkcjonował 
jako świątynia ewangelicka p/w  św. 
Jana, nazwana tak jeszcze za życia 
księżnej Erdmut Hohenzollern na pa-
miątkę jej zmarłego męża Jana Frydery-
ka. W roku 1685 elektor brandenburski 
Fryderyk Wilhelm przekazał kościół 
gminie protestancko-reformowanej 
(kalwińskiej). W wieku XIX kościół użyt-
kowany był przez dwie gminy: luterań-
ską oraz kalwińską. Na przełomie XVIII 
i XIX w. w nabożeństwach uczestniczyli 
uczniowie miejscowej szkoły kadetów 
oraz młodzież szkolna. Protestantom 
kościół służył aż do roku 1945. W roku 
1777 r. zniszczeniu uległa wieża kościo-
ła: zawaliła się ona najprawdopodob-
niej na skutek wcześniejszych błędów 
budowlanych. Jej obecny kształt za-
wdzięczamy późniejszej odbudowie. 
Gruntowną przebudowę kościoła, na-
dającej mu obecny kształt, wykonano 
w 1875 r. Rozebrano wówczas istniejąca 
od średniowiecza boczną nawę pół-
nocną, do ścian zewnętrznych dodano 
przypory, zmieniono detale architek-
toniczne oraz elementy dekoracji rzeź-
biarskiej.

Prawdziwa perła Kościoła Zamko-
wego ...to jego organy, zbudowane 
w roku 1657 na polecenie księcia Ernest 
Bogusława de Croy. Budowę instru-
mentu rozpoczął w 1655 r. organmistrz 
Paul Fischer, jednak nie ukończył dzie-
ła, gdyż zmarł w trakcie prac. Pałeczkę 
po mistrzu Fischerze przejął pomorski 
organmistrz Michał Bergiella. Na prze-
strzeni wieków organy przechodziły 
wiele remontów i  rekonstrukcji. Naj-
większa z nich miała miejsce w  latach 
1910-1911, kiedy to zmieniono wypo-
sażenie instrumentu oraz zastąpiono 
trakturę mechaniczną trakturą pneu-
matyczną. Tym samy organy utraciły 
całkowicie swoje pierwotne, barokowe 
brzmienie. Dzięki odnalezionym po 
roku 1996 w  archiwach niemieckich 
zapisom dotyczącym budowy i  pier-
wotnego brzmienia organów oraz sta-
raniem powołanego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Organów Kościoła Za-
mkowego w Słupsku udało się w 2002 
r. przywrócić organom ich unikalny wy-
gląd i niepowtarzalne brzmienie.

Wielkie zasługi w  dziele pozyskania 
funduszy na generalny remont instru-
mentu położył w  latach dziewięćdzie-
siątych ub. wieku urodzony w  Stolpie 
kompozytor, organista i  duchowny 
ewangelicki Joachim Schwarz (1930-98). 
Dziś odrestaurowane organy z  powo-
dzeniem służą odbywającemu się co 
roku w lipcu i sierpniu Festiwalowi Mu-
zyki Organowej i Kameralnej w Słupsku.

Wojciech M. Wachniewski
Fot. Zbigniew Bielecki

Sierpień 2016 r.

Pół tysiąca lat w jednym miejscu!
Kościół Zamkowy przechodził różne koleje losu: najpierw służył katolikom jako kościół dominikański, następnie (od XVII w.) ewangelikom - równocześnie luteranom i kalwinom - aby po II wojnie światowej wrócili 
do niego na powrót katolicy. Przez jakiś czas korzystali z niego także grekokatolicy, którzy od niedawna posiadają już własną świątynię w Słupsku przy ul. Jaracza. W świątyni raz w miesiącu odprawia także swoje 
nabożeństwa mniejszość kaszubska.
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HOROSKOP NA SIERPIEŃ

Redaguje wróżka Einderba

TORSJE

TESTUJE
NOWE

SAMOLOTY

SIŁA,
KRZEPA

TYTUŁOWY
BOHATER
POEMATU
MICKIEWI-

CZA

PODZIW DLA
KOGOŚ

PTAK Z
CZUBKIEM
NA GŁOWIE

HINDUSKA GIMNASTYKA

MŁOTEM
LUB

DYSKIEM

POEMAT
HOMERA

DÓŁ W ZIEMI

ZABIŁ ABLA

WĄSKI
OTWÓR,

SZCZELINA

POMADKA

DRZEWO
OWOCOWE

SPRĘŻYNA

SPIĘTRZA WODĘ RZEKI

SYN
DEDALA

MODEL OPLA

POWODZENIE, SZCZĘŚCIE

MIŁOŚNIK
BALETU

STRESZCZE-
NIE, SZKIC

BIBLIJNY
RAJ

WABIENIE
SAMICY W
OKRESIE

GODOWYM
PTAKÓW

PŁATNE
BRAWA

GAŁĄZKA,
SYMBOL

ZWYCIĘST-
WA

PRASOWA,
PRZEZNA-

CZONA DLA
DZIEN-

NIKARZY

URZĘDOWE
DOKUMEN-

TY
(SĄDOWE)

MĘŻCZYZ-
NA

WYRU-
SZENIE

STOLICA
KANADY

PŁYNNA
WYDALINA

FIZJO-
LOGICZNA

CZAS NA
COŚ

WICHER,
ZAWIE-
RUCHA

EMITUJE
PROMIE-

NIOWANIE

AKOMPA-
NIAMENT

DO LISTÓW

ZNAK
ZODIAKU

BRATA
KAINA

SKLEJKA

WCZESNA
PORA DNIABRZEG

KAPELUSZA

LITERA
GRECKA

NIECZYS-
TOŚĆ

100

ŻONA LUB
CÓRKA
LORDA

NAJDŁUŻ-
SZY

DOPŁYW
WOŁGI

BÓG
PODZIEMI,

SYN
KRONOSA

ZJAZD
SZLACHTY

PIKANTNY
SOS

POMI-
DOROWY

MIESZKAN-
KA

TEHERANU

PODWÓJNE
NACZYNIE

... Z
ZIELONEGO
WZGÓRZA

SCHODKI
NA STATEK

LASEK

OBOK EPIKI
I DRAMATU

ELEMENT
UPRZĘŻY

ZACZEP,
ZATRZASK

WAĆPAN

19

2

28

17

12

10

1

27

18

6

15

25

24

22

8

26

13

9

20

7

30

14 4

3

5

16

11

23

21

29

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

Litery z zaznaczonych kratek, od 1 do 30 utworzą rozwiązanie. Do wygrania nagroda niespodzianka ufundowana przez 
redakcję „Zbliżenia”. Rozwiązanie prosimy dostarczyć do 17 września 2016 r. pod adresem: Redakcja „Zbliżenia”, Słupsk,  
al. Sienkiewicza 1/2. 

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

Rozwiąż krzyżówkę!

Sierpień 2016 r.
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Festyn w Sierakowie
W  Sierakowie po raz kolej-

ny odbył się festyn. Tym ra-
zem rady sołeckie z  Sierakowa 
i  Kończewa  dochód z  festynu 
chcą przeznaczyć na wymianę 
okien i  witraży w  miejscowym 
kościele. W  tym celu organiza-
torzy przygotowali między in-
nymi loterię fantową, licytacje 
sprzętu  elektronicznego i AGD, 
a  na uczestników zabawy cze-
kały domowe wypieki, smako-
łyki z grilla i cieszące się dużym 
uznaniem pierogi. Najmłod-
szym przygotowano gry i zaba-
wy, a wszystkich uraczył występ 
zespołu wokalnego z Kobylnicy 
„Ale Babki”. Zebrano 12 224 zło-
te. Pieniądze zostały umiesz-
czone na specjalnym koncie 
i  zostaną wypłacone wykonaw-

cy po wykonaniu remontu koś-
cioła. Bawiono się przed remizą 
przy dźwiękach muzyki zespo-
łu Amados do białego rana. 
Nie odbyło się też bez emo-
cji, zabawę festynową zakłócił 
w  pewnym momencie wyjazd 
strażaków z  OSP Sierakowo do 
akcji bojowej. Wszystko odby-
ło się sprawnie i  bez żadnych 
przeszkód. „Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z  zorganizowanej 
zabawy, zebrane pieniążki po-
zwolą na dokończenie remon-
tu naszego kościoła. Szkoda że 
na festynie zabrakło księży no 
i  naszego radnego” – mówili 
uczestnicy festynu. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Czarne Asy na boisko!

Wszystko to dzięki sponsor-
skiej f irmie Aerosol Service – 
potentata w branży napełniania 
aerozoli. Dziecięce eskorty są 
powszechne podczas meczów 
piłki nożnej, gdzie młodzi ki-
bice (a  nierzadko zawodnicy) 
towarzyszą podczas ostatnich 
chwil przed meczami piłkarskim 
gwiazdom. My postanowiliśmy 
przenieść tą spajającą drużynę 
z  lokalną społecznością ideę 
na nasz grunt, umożliwiając 
naszym najmłodszym kibicom 
bezpośredni i  stały kontakt 
z  naszymi zawodnikami. Ekipę 
Czarnych Asów tworzyć będzie 
grupa 25 dzieci, które znajdą się 
w  stałej rotacji eskorty koszy-
karzy Energi Czarnych. Przed 
każdym spotkaniem wybrana 

z tego grona dwunastka będzie 
towarzyszyć naszym zawodni-
kom przy oficjalnej prezentacji 
zespołu. Każde dziecko biorące 
udział w eskorcie w danym spot-
kaniu otrzyma od nas zapro-
szenie na mecz wraz ze swoim 
opiekunem. Wszyscy członko-
wie Czarnych Asów otrzymają 
specjalne stroje, a w trakcie se-
zonu czekać na nich będą do-
datkowe atrakcje.  Zgłoszenia 

dzieci do Czarnych Asów nale-
ży przesyłać pod adres e-mail: 
c z a r n e a s y @ e n e r g a - c z a r n i . p l 
do 15 września 2016 r. W  zgło-
szeniu należy przesłać zdjęcie 
dziecka, ująć podstawowe dane 
(imię i  nazwisko, wiek) oraz kil-
ka zdań od dziecka, stanowią-
cych odpowiedź na pytanie, 
dlaczego to właśnie ono powin-
no zasilić skład Czarnych Asów. 

MK

Sierpień 2016 r.

Zbliżający się sezon 
będzie wyjątkowy 
dla najzagorzalszych, 
najmłodszych kibiców 
Energi Czarnych – każdy 
fan w wieku od 4 do 10 
lat może zostać Czarnym 
Asem! Zgłoś swoją pocie-
chę i spraw jej niesamo-
witą radość, jaką będzie 
towarzyszenie naszym 
koszykarzom przed 
meczami w dziecięcej 
eskorcie! 

Na wieść o uruchomieniu przez NORD EXPRES nowej linii autobusowej na trasie ze Słupska do Kępic, mieszkanki tych 
miejscowości przesłały do dyrekcji laurkę z podpisem.

„Super, że jesteście na tej trasie! Już od 1 września będziemy korzystać z Waszych usług.
Pozdrawiamy. Monika , Sławka , Zofia Cz. z Kępic i Beata z Obłęża”
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KOSPEL liderem innowacji, czyli zawsze o krok przed konkurencją
KOSPEL jest firmą z polskim kapitałem, zajmującą się produkcją urządzeń grzewczych, zatrudniającą polskich inżynierów i spe-
cjalistów. Z powodzeniem konkuruje z uznanymi markami i koncernami światowymi. Z powodzeniem konkuruje z uznanymi 
markami i koncernami światowymi. Jej imponujący sukces stał się możliwy dzięki postawieniu na innowacyjność, rozwój tech-
nologii, wysoką jakość i najwyższy poziom zadowolenia Klienta. Dynamiczny rozwój zapewniają firmie cztery zakłady produk-
cyjne dysponujące nowoczesnymi liniami technologicznymi oraz Biuro Konstrukcyjne i Dział Eksportu w Gdyni. KOSPEL proponuje 
swoim klientom bardzo szeroki asortyment podgrzewaczy przepływowych, ogrzewaczy pojemnościowych, zasobników i wymienników 
c.w.u., elektrycznych kotłów c.o., pomp ciepła, kolektorów słonecznych, wytwornic pary oraz magnetyzerów. 

KOSPEL zainicjował powrót 
do nauczania przyzakładowego i  od 
kilku lat współpracuje ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi w  Koszalinie 
(Zespół szkół Nr 8) i w Karlinie (Zespół 
Szkół). Współpracuje też z  Zespołem 
Szkół Logistycznych i Mechanicznych 
ze Słupska. Na uczniów czekają przy-
gotowane miejsca praktycznej na-
uki zawodu oraz wynagrodzenie za 
praktykę w  ramach „umowy o  pracę 
w celu przygotowania zawodowego”. 
Firmie zależy na kształceniu młodzie-
ży w zawodach technicznych dlatego 
też wynagrodzenie dla pracowników 
młodocianych jest tu wyższe od gwa-
rantowanego ustawą, a każdy młodo-
ciany ma szansę na zatrudnienie po 
zakończeniu praktyk. 

KOSPEL współpracuje z Politechni-
ką Koszalińską poprzez organizowa-
nie praktyk i stażów pracy dla studen-
tów, sprawując również opiekę nad 
kołem naukowym, ale zapraszamy 
również studentów innych uczelni, 
np. Politechniki Gdańskiej. Cały czas 
powiększamy także nasz Dział Kon-
strukcyjny zarówno w  Koszalinie, jak 
i w Gdyni, gdzie pracę mogą znaleźć 
konstruktorzy mechanicy, konstruk-
torzy elektronicy, konstruktorzy pro-
gramiści, absolwenci i  ambitni stu-
denci. Nasza oferta otwarta jest dla 
wszystkich, niezależnie od doświad-
czenia.

Bieżące potrzeby rekrutacyjne bę-
dzie można śledzić na naszej stronie 
internetowej www.kospel.pl/praca

Zostań pracownikiem naszej Firmy
Zatrudnimy:
Inżyniera serwisu 

Wymagane wykształcenie wyższe techniczne, bardzo dobra znajomość języka obcego. Do zadań należy nadzór nad prawidłowym funk-
cjonowaniem działu serwisu, dbanie o doskonalenie umiejętności i wiedzy fachowej podległych pracowników, nadzór nad obsługą infolinii 
krajowej i zagranicznej oraz nad obsługą klienta, nadzór nad pracą autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju, rozstrzyganie 
spraw spornych z zakresu napraw gwarancyjnych itp.

Pracownika w Dziale Handlu Zagranicznego - Koszalin, Trójmiasto
Wymagana dobra znajomość języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, itp.) i wykształcenie min. średnie. Do zadań należy bu-

dowanie wizerunku firmy oraz jak najlepszych relacji z partnerami z rynków zagranicznych, kompleksowa obsługa aktualnych kontrahentów, 
pozyskiwanie nowych, realizacja planów sprzedaży oraz monitorowanie sytuacji w branży na rynkach zagranicznych. Osoby z bardzo dobrą 
znajomością języka niemieckiego z Trójmiasta i okolic mogą znaleźć zatrudnienie w naszym dziale eksportu w Gdyni

Specjalistę ds. Doskonalenia Produkcji, Mistrza Produkcji (Damnica)
Wymagane wykształcenie wyższe techniczne. Do zadań należy wprowadzanie nowych rozwiązań mających na celu optymalizację proce-

sów produkcji, identyfikacja potencjalnych problemów w obszarze produkcji oraz opracowywanie i wdrażanie planów i działań naprawczych, 
tworzenie stosownej dokumentacji i raportów, nadzór nad pracownikami produkcji.

Przedstawiciela Handlowego (region: zachodniopomorskie i pomorskie)
Wymagana komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, gotowość do pracy w  terenie, doświadczenie w  sprzedaży 

i kontaktach z klientami, prawo jazdy kat. B i duże doświadczenie w prowadzeniu samochodu. Mile widziane wykształcenie i doświadczenie 
w branży grzewczej. Do zadań należy wprowadzanie na rynek nowych produktów, współpraca w zakresie działań marketingowych z partne-
rami handlowymi, zapewnienie wsparcia technicznego partnerom, prowadzenie szkoleń i prezentacji.

Na kim nam zależy?
Zależy nam na osobach, które chcą pracować. Doświadczenie nie jest najważniejsze, choć na niektórych stanowiskach takich jak inżynier 

serwisu czy specjalista ds. doskonalenia produkcji jest przydatne. Stawiamy również na ludzi młodych, którzy może i nie mają doświadczenia, 
ale mają zapał i chęć do pracy, samokształcenia, realizowania stawianych przed nimi wyzwań. Ludzi, którzy znają teorię i chcą przejść do czy-
nów, żeby przekonać się jak teoria ma się do praktyki. 

Co oferujemy?
Oferujemy zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku na podstawie umów o pracę, wynagrodzenia płacimy zawsze w ter-

minie, zapewniamy dobre warunki socjalne, sprzęt i warunki niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Dynamiczny rozwój firmy 
powoduje, że praca u nas jest ciekawa i ciągle stawia nowe wyzwania.
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