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70. lat Państwowego Teatru 
Lalek w Słupsku

Błyskawica 
w wojennym kamuflażu

Państwowy Teatr Lalek Tęcza został 
założony w 1946 roku we wsi Tuchomie 
przez małżeństwo aktorskie – Elżbietę 
i Tadeusza Czaplińskich. Premierowym 
spektaklem była Szopka Polska– Ludwi-
ka Szczepańskiego wystawiona na Boże 
Narodzenie w 1946 r. Z początku był 
to rodzinny, prywatny teatr wędrowny, 
który wędrował ze swoimi spektaklami 
od wsi do wsi wozem zaprzężonym w 
konie, saniami, a później samochodem 
ciężarowym zakupionym w urzędzie li-
kwidacyjnym. 

Fot. Zbigniew Bielecki
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Mija 80 lat od dnia, w którym z pochyl-
ni stoczni J S White w Cowes na wyspie 
Wight spłynął na wodę kadłub niszczy-
ciela „Błyskawica”. Służba wojenna tego 
słynnego okrętu (najstarszego z istnieją-
cych na świecie niszczycieli!) jest znana 
stosunkowo nieźle. 

W miniony weekend wieczorem odbył się specjalny 
pokaz iluminacji ratusza w Słupsku. 

Więcej na stronie nr 10 
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Wielki sukces wszystkich mieszkańców Ziemi Słupskiej

Wielki sukces naszego regio-
nu to owoc XVII edycji konkursu 
o Puchar Recyklingu, którego uro-
czyste zakończenie odbyło się 11 
września 2016 r. podczas targów 
Pol-Eco-System w Poznaniu. Kon-
kurs o Puchar Recyklingu to jedyna 
w swoim rodzaju inicjatywa w kra-
ju, której celem jest wyróżnienie 
podmiotów, realizujących naj-
bardziej efektywne systemy 
selektywnej zbiórki odpa-
dów u źródła. PGK w Słupsku 
okazało się najlepsze w Pol-
sce wśród firm obejmujących 
swoim działaniem powyżej 
120 tys. mieszkańców. 
Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Polsce 
rozwija się, a konkurs 
ewaluuje wraz z nią. 
W XVII edycji konkursu 
kategorie konkursowe 
zostały dostosowane 
nie do frakcji 
odpadów, jak 
to było w po-
przednich edy-
cjach, ale do 
profilu uczestni-
ka, który zgłasza 
się do udziału 
w konkursie. 
Warunk iem 
z a k w a l i f i -
kowania się 
do udziału 
w konkursie 
było stosowanie w prak-
tyce przedsięwzięć organizacyj-
nych, technicznych i edukacyjnych 
dotyczących odbioru, zbiórki, 
przekazania do odzysku i recy-
klingu odpadów. W tegorocznej 
edycji oceniane były działania 
prowadzone w okresie od 1 stycz-
nia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

PGK Sp. 
z o.o. w Słup-

sku zdobyło 
główną nagro-

dę w najbardziej 
prestiżowej katego-

rii Lider Recyklingu, obejmującej 
liderów selektywnego zbierania 
i sortowania: stłuczki szklanej, 
makulatury, tworzyw sztucznych, 
puszek aluminiowych, zużytych 
baterii, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz 
o p a k o w a ń 

wielomateriałowych. Liderem Re-
cyklingu może zostać tylko jedna 
firma o danym obszarze działalno-
ści – ta której suma osiągnięć jest 
najwyższa. Ponadto PGK Sp. z o. o. 
w Słupsku otrzymało główne na-
grody w kategoriach:

- Lider Recyklingu - opakowania 
– za selektywną zbiórkę i odzysk 
odpadów opakowaniowych.

- Lider Zbiórki Tworzyw – za 
selektywną zbiórkę i odzysk two-
rzyw sztucznych.

- Zielona Bateria – za selektyw-
ną zbiórkę baterii i akumulatorów 
innych niż przemysłowe.

- Srebrna Puszka – za selektyw-
ną zbiórkę i odzysk aluminio-

wych puszek.
Dodatkowo słupskiej 

Spółce przyznano wy-
różnienie w kategorii 
Złota Bela Makulatury, 
za skuteczne działania 

związane z selektywną 
zbiórką, odzyskiem i zago-

spodarowaniem makulatury. 
Wśród laureatów spośród po-

nad 100 uczestników konkur-
su PGK Sp. z o. o. w Słupsku 

zdobyło najwięcej na-
gród, co jest naszym zde-
cydowanie największym 
sukcesem w siedmiolet-
niej historii startów na-
szego przedsiębiorstwa 

w konkursie o Puchar Recy-

klingu. - Nagrody te dedykujemy 
wszystkim mieszkańcom naszego 
Miasta i Ziemi Słupskiej, zaanga-
żowanym w prawidłowe gospoda-
rowanie odpadami, stanowiących 
wzór ekologicznej społeczności. 
Nasz wspólny sukces to efekt pro-
ekologicznej polityki miasta Słupska 
i Gmin, na terenie których działamy, 
stawiających na nowoczesne roz-
wiązania i edukację mieszkańców. 
Każda z nagród jest bezpośrednim 
potwierdzeniem dla nas wszystkich, 
że działania podejmowane w trosce 
o naturę są skuteczne, a ich kierunek 
jest słuszny – powiedział rzecz-
nik prasowy PGK Mateusz Bilski. 
Lider Recyklingu, czyli słupskie 
PGK, musiało wpisać 
się w restrykcyjny pro-
fil – może nim być je-
dynie firma, zajmująca 
się odbiorem i zago-
spodarowaniem od-
padów, regionalna in-
stalacje przetwarzania 
odpadów komunal-
nych, lub sortownia. 
Laureatów wyłaniano 
na podstawie analizy 
odpowiedzi udzie-
lonych na pytania 
zawarte w formula-
rzach szczegółowych, 
dotyczących nastę-
pujących frakcji odpa-
dów: stłuczki szklanej, 

makulatury, tworzyw sztucznych, 
puszek aluminiowych, zużytych 
baterii, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego oraz 
opakowań wielomateriałowych. 
Finałowi Konkursu towarzyszyła 
wystawa RE:DESIGN, która miała 
na celu promowanie wzornictwa 
recyklingowego. Na wystawie 
zaprezentowane zostały różne 
przedmioty użytku codziennego, 
takie jak, pufy ze zużytych opon, 
meble z palet czy wikliny papiero-
wej, a także eksponaty wykonane 
z kartonu oraz puszek i butelek 
PET. Podczas wystawy zaprezento-
wane były przedmioty wykonane 

przez artystów, jak 
i amatorów zafa-
scynowanych tech-
nikami wykorzy-
stującymi odpady 
jako główny ma-
teriał do tworze-
nia nowych form. 
– Wystawa przy-
pominała dzieła 
wykonywane przez 
słupską młodzież 
podczas konkursu 
Wspólnie Dbamy 
o Środowisko, któ-
rego kolejną edycję 
zaplanowaliśmy na 
koniec 2016 r. – do-
daje Mateusz Bilski.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Słupska i Ziemi Słupskiej, PGK Sp. z o. o. w Słupsku odniosło niebywały sukces w Konkursie o Puchar Recy-
klingu, zdobywając główne nagrody i wyróżnienia aż w sześciu kategoriach, w tym najważniejsze trofeum w najbardziej prestiżowym Liderze 
Recyklingu. Starania mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów zostały dostrzeżone przez niezależne, ogólnopolskie gremium, 
które potwierdziło, że Ziemia Słupska ekologią stoi!
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W celu pozyskania inwestorów Gmi-
na wyznaczyła specjalny obszar – tzw. 
Wielofunkcyjny Ośrodek Przemysłowo-
-Usługowy w Potęgowie, o pow. 44 ha.  
Obszar ten znajduje się pod patronatem 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej i jest przez nią promowany. Warto 
dodać, że przez Gminę Potęgowo prze-
biegać będzie projektowana droga eks-
presowa S6 na odcinku Słupsk – Lębork. 
Na odcinku trasy przebiegającym przez 
teren Gminy Potęgowo zaplanowano 
dwa węzły drogowe, a także dwa prze-
jazdy przez drogi gminne. 

W Gminie jest dobry klimat dla 
energetyki odnawialnej: wybudowa-
no kolejne elektrownie wiatrowe oraz 
nowoczesną, największą biogazownię 
w Polsce. W planach są kolejne elektro-
wnie wiatrowe.  Powstają nowe kopal-
nie kruszywa i rozważane jest utwo-
rzenie zakładu produkującego beton. 
Wyznaczone zostały tereny pod bu-
downictwo jednorodzinne w Łupawie 
i Potęgowie.

Aktywnie działający mieszkańcy 
poprzez swoją działalność czy to go-
spodarczą, czy społeczną, lub działając 
w stowarzyszeniach, zmieniają Gminę 
na lepszą. Potencjał organizacji poza-
rządowych, ich ilość i różnorodność, 
społeczny charakter,  chęć rozwoju 
i współpraca, daje solidne podstawy 
do wspólnej realizacji wielu zadań pub-
licznych na rzecz społeczności lokalnej. 
Doskonale działają tu Centrum Integra-
cji Społecznej i Spółdzielnia Socjalna, 
przyczyniając się do zmniejszenia bez-
robocia. Dużą rolę w aktywizacji ludno-
ści odgrywa  fundusz sołecki, w ramach 
którego mieszkańcy decydują, na co 
wydać pieniądze.                       

Gmina Potęgowo jest stabilna finan-
sowo. Już dziś dochody budżetu są na 
poziomie 28 mln zł.  Nie zwalniając tem-
pa rozwoju, Gmina od dwóch lat nie za-
ciąga zobowiązań długoterminowych, 
a indywidualny wskaźnik jej zadłużenia 
mieści się w progach wynikających 
z ustawy o finansach publicznych.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę komunalną. Większość 
dróg gminnych jest już w dobrym sta-
nie. W ciągu ostatnich prawie dwóch lat 
zmodernizowano drogi w wielu miej-
scowościach: Potęgowo ul. Darżyńska, 
Radosław, Nowa Dąbrowa, Malczków-
ko, Malczkowo, Grąbkowo, Żochowo, 
Rzechcino. Są nowe chodniki w  Żychli-
nie, Łupawie, Wieliszewie. Postawiono 
nowe wiaty przystankowe w Warcimi-

nie, Grąbkowie, Darżynie, Radosławiu, 
Poganicach (w trakcie wykonania kolej-
ne). Powstały też nowe parkingi: przy 
kościele w Skórowie, w Żochowie.  Jesz-
cze w tym roku rozpoczęta zostanie 
modernizacja drogi gminnej w Niecko-
wie – etap I.  Gmina współfinansuje rów-
nież przebudowę dróg powiatowych.  
W tym roku wykonywana jest przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1179G Po-
błocie – Głuszynko – Potęgowo - droga 
krajowa nr 6 na terenie Gmin Główczyce 
i Potęgowo, wspólnie z Powiatem Słup-
skim i Gminą Główczyce. Wartość całe-
go zadania: 6.680.696 zł, w tym wkład 
Gminy Potęgowo 1.935.599 zł, wartość 
dofinansowania 1.216.000 zł.

Wykonano kolejne inwestycje 
w zakresie infrastruktury wodno - kana-

lizacyjnej ok. 6 km, m. in. w Grąbkowie 
i Poganicach. Gmina jest skanalizowana 
w prawie 70%. Na terenie Gminy wy-
znaczony jest obszar Aglomeracji Potę-
gowo, który skanalizowany jest w 95%. 
Działają dwie nowoczesne oczyszczal-
nie ścieków, wybudowane przy udzia-
le środków UE. Również ze środków 
unijnych modernizowana jest sieć wo-
dociągowa. Ostatnio Gmina uzyskała  
dofinansowanie na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej Skórowo - Głuszynko z likwi-

dacją oczyszczalni ścieków w Skórowie. 
Wartość projektu – 2 333,182,44 zł, war-
tość dofinansowania 1 589 932,84 zł. 
Okres realizacji projektu to 01.03.2017 
– 30.09.2018 r. 

Gmina posiada w swoim zasobie 
31 mieszkań socjalnych. Potrzeby są 
oczywiście zawsze większe, dlatego też 
w tym roku rozpoczęto modernizację 
starego budynku w Potęgowie, z prze-
znaczeniem na mieszkania socjalne: 
Gmina zyska w ten sposób 6 kolejnych 
mieszkań socjalnych dla jej mieszkań-
ców. Zadanie wykonane zostanie do 
czerwca 2017r. 

W celu podniesienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców wprowadzone zo-
stało na terenie całej Gminy oświetlenie 
uliczne bez wyłączeń nocnych. Oświet-

lenie uliczne ulega też rozbudowie i cią-
głemu unowocześnianiu. Łącznie utwo-
rzono 85 nowych punktów świetlnych.

Zaczęto inwestować w oświetlenie 
ledowe, czego przykładem jest wy-
konanie oświetlenia Darżyna wzdłuż 
ścieżki pieszo-rowerowej. Planowane 
jest również oświetlenie ścieżki pieszo-
-rowerowej  Łupawa - Malczkowo. 
W Gminie działają dwa Zespoły Szkół 
w Potęgowie i Łupawie oraz Szkoła Pod-
stawowa w Skórowie. Szkoły stale są do-

posażone w pomoce naukowe i sprzęt 
komputerowy. W tym roku wybudowa-
ny został nowoczesny obiekt sportowy 
- boiska wielofunkcyjne przy Zespole 
Szkół w Łupawie, koszt inwestycji ok. 
1.100.000,00 zł, dofinansowanie  z mi-
nisterstwa kultury i sportu w wysokości 
238.900 zł. Drugi taki obiekt powstanie 
wkrótce przy szkole w Potęgowie. 

W Gminie Potęgowo podejmowane 
są także działania w trosce o edukację 
dzieci.  Przystąpiono do realizacji pro-
jektu z dofinansowaniem UE- Nowo-
czesna Edukacja w Gminie Potęgowo: 
całkowity koszt zadania planowany jest 
w wysokości 775 800,00 zł, przy pozio-
me dofinansowania wynoszącym 95 %, 

tj. 737.000,00 zł.   Projekt zakłada wypo-
sażenie szkół w pomoce dydaktyczne 
oraz wsparcie uczniów w postaci do-
datkowych zajęć z matematyki i zajęć 
naukowo- technicznych, j. angielskie-
go, zajęć komputerowych, warsztatów 
kształtujących kompetencje innowa-
cyjności i kreatywności. Termin realizacji 
projektu w latach szkolnych 2016/2017, 
2017/2018. W trakcie rozpatrywania 
jest wniosek do projektu: Nowoczesne 
przedszkole - Nowoczesny rozwój, za-
kładającego m. in. utworzenie dodat-
kowych miejsc w przedszkolu, remont 
oraz doposażenie przedszkola. 

Podjęto szereg działań, które przy-
czyniły się do podniesienia jakości życia 
mieszkańców, w tym głównie osób star-
szych i niepełnosprawnych: Z dniem  
8 czerwca 2016r. Gmina Potęgowo 
przystąpiła do Powszechnego Pomor-
skiego Systemu Teleopieki Domowej. 
Osoby starsze, schorowane i samotne 
uzyskały bezpłatny dostęp do usługi 
teleopieki domowej. System umożli-
wia całodobowe wzywanie pomocy 
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia 
lub bezpieczeństwa.  W 2016 r. Stowa-
rzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lo-
kalnych przystąpiło do realizacji zadania 
„Propagowanie wśród mieszkańców 

Gminy aktywnych form kultury fizycz-
nej „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Na 
realizację tego zadania stowarzyszenie 
otrzymało datację z Gminy w wysokości 
10.000,00 zł. Uruchomiony został trans-
port publiczny, z którego można skorzy-
stać dwa razy w tygodniu.

W najbliższym czasie Gmina planuje 
szereg inwestycji. Trwają przygotowa-
nia do realizacji bardzo nowoczesnego 
projektu budowy ciepłociągu z przyłą-
czeniem do istniejącej biogazowni, po-
zyskującej energię ze spalania biogazu, 
powstającego w wyniku fermentacji 
masy organicznej. Stale modernizowa-
na jest infrastruktura wodociągowa, aby 
wszędzie zapewnić dobre wyniki wody 

oraz odpowiednie ciśnienie.  Planowana 
jest dalsza modernizacja dróg, np. drogi 
gminnej Żochowo – Łupawa, Warci-
mino, Dąbrówno - Łupawa. Ważna dla 
miejscowości Potęgowo jest też prze-
budowa drogi gminnej w Potęgowie od 
drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do 
drogi powiatowej nr 1179G.  Należy też 
uzbroić teren Wielofunkcyjnego Ośrod-
ka Przemysłowo-Usługowego.

„Gmina ma wytyczone kierunki  roz-
woju na kolejne lata i są one związane 
oczywiście z dalszym rozbudowywaniem 
infrastruktury drogowej i wodno - kanali-
zacyjnej, ale też z realizacją zadań, które 
sprawią, że stanie się ona nowocześniej-
sza, a jednocześnie z troską o stan środo-
wiska naturalnego i przy jak największym 
udziale odnawialnych źródeł energii. 
Wszystko to z jak największym udziałem 
środków zewnętrznych. Stawiam na no-
woczesność, zrównoważony rozwój i bez-
pieczeństwo mieszkańców. Przez kolejne 
dwa lata czeka mnie i moich pracowni-
ków jeszcze cięższa praca, gdyż wcielane 
będą kolejne zadania z udziałem środków 
zewnętrznych. Wierzę w to, że podsu-
mowanie całej kadencji samorządowej 
wypadnie jeszcze lepiej niż półmetek” 
– mówi Wójt Gminy Potęgowo Dawid 
Litwin.

Gmina Potęgowo to 32 miejscowości skupione w 28 sołectwach, w których zameldowanych jest ok. 7 tys. 
osób. Wójtem Gminy od 9 grudnia 2014 jest Dawid Litwin. Dzisiejsza Gmina Potęgowo to gmina coraz nowo-
cześniejsza, ładniejsza i coraz bardziej rozwinięta. To Gmina, w której powstają nowe drogi, budowane są 
sieci wodno -kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, zagospodarowywana jest przestrzeń publiczna, unowo-
cześniana baza kulturalno- oświatowa oraz podejmowane są działania o charakterze społecznym. Gmina 
rozwija się między innymi dzięki korzystnemu położeniu na trasie drogi krajowej S6, pomiędzy dużą aglo-
meracją trójmiejską a Słupskiem. Przez Potęgowo przebiega linia kolejowa łącząca Szczecin z Gdańskiem.  

Gmina Potęgowo 

Gmina Potęgowo – na półmetku kadencji samorządu
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Słupszczanka uczestniczką Europejskiego 
Festiwalu Studentów Rusycystów

Koncert „ Niećpa” 
z udziałem słupskich 
policjantów 

Brutalne pobicie w  cen-
trum słupska młodego chło-
paka przez jak twierdzą 
świadkowie dwóch nieu-
mundurowanych policjantów 
znalazło swój temat w opinio-
twórczym programie inter-
wencyjno – śledczym UWA-
GA. 26 września przy pomniku 
Sienkiewicza w Słupsku, o go-
dzinie 20. świadkowie zdarze-
nia w  świetle rejestrujących 
na żywo kamer dziennikarzy 
TVN, relacjonowali przebieg 
bójki i sposób interwencji we-
zwanego na miejsce zdarzenia 
patrolu policyjnego. Przyjazd 
dziennikarzy Uwagi zgro-
madził około dwustu miesz-
kańców Słupska. Specjalnie 
dla nich i  widzów TVN został 

upubliczniony film nagrany 
komórką przez jednego ze 
świadków. Padały ostre słowa 
pod adresem słupskiej poli-
cji. Szkoda że na spotkaniu 
z dziennikarzami Uwagi zabra-
kło przedstawicieli Miejskiej 
Komendy. Śledztwo w  spra-
wie pobicia toczy się w proku-
raturze rejonowej w  Miastku. 
Oprócz tego swoje własne 
postępowanie prowadzi po-
licja, która chce wyjaśnić, czy 
na pewno policjanci odpowia-
dają za pobicie chłopaka, oraz 
czy zachowanie umunduro-
wanych policjantów, którzy 
przyjechali na interwencję, 
było właściwe. 

TW
Fot. KMP

Magdalena Majewska, 
uczennica trzeciej klasy 
Liceum Plastycznego im. 
Stanisława Ignacego Witkie-
wicza w Słupsku, aktywnie 
uczestniczyła w V Europej-
skim Festiwalu Studentów 
Rusycystów. Impreza odbyła 
się w malowniczo położo-
nym nad Morzem Czarnym 
bułgarskim kurorcie Kamczi-
ja. Licealistka ze słupskiego 
plastyka przez tydzień brała 
udział w licznych wydarze-
niach festiwalowych. Dzięki 
licznym konkursom, quizom 
i warsztatom tematycznym 
Magdalena Majewska miała 
możliwość sprawdzenia swo-
jej wiedzy w zakresie języka, 
literatury i kultury rosyjskiej. 
Młodzi ludzie z całej Europy 
mieli również okazje do wy-
kazania się umiejętnościami 
artystycznymi. Tydzień spę-
dzony nad Morzem Czarnym 
był również dla licealistki 

okresem wyjątkowych spot-
kań z bułgarską kulturą, ar-
chitekturą i historią. W Kam-
cziji Magdalena Majewska 

pojawiła się na zaproszenie 
organizatorów Europejskie-
go Festiwalu Studentów 
Rusycystów. Licealistka jest 

laureatką wielu prestiżowych 
konkursów z języka rosyjskie-
go. 

DS

Propagowanie życia bez nałogów, profilaktyka uzależnień 
to główne przesłanie cyklu ogólnopolskich koncertów pod 
nazwą” NIEĆPA”. W imprezie, która odbyła się we czwartek 
w hali „Gryfia” wzięli udział policjanci z Komendy Miejskiej 
w Słupsku. Uczestnikom koncertu przekazywali ulotki i dys-
kutowano na temat zagrożeń związanych z narkomanią oraz 
alkoholizmem. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska.

Szkolenie rezerwy
W 7 Brygadzie Obrony 

Wybrzeża odbyło się szkole-
nie żołnierzy rezerwy Grupy 
Zabezpieczenia Medyczne-
go. Na pięciodniowe ćwicze-
nie rezerwy powołani zostali 
lekarze, farmaceuci, pielęg-
niarki, sanitariusze oraz per-
sonel zabezpieczenia grupy 
medycznej. Szkolenie było 
podzielone na bloki tema-
tyczne. Pierwsze zajęcia to 
cykl instruktaży oraz zajęć 
teoretycznych oraz szkole-
nie na strzelnicy garnizono-
wej w Słupsku z przygoto-
wania i obsługi broni oraz 

strzelania z pistoletu i  kara-
binu. Jak mówią sami rezer-
wiści zwłaszcza Ci, którzy 
strzelali pierwszy raz: „Nie-
samowite wrażenie, huk jest 
duży, ale jak się trafi to jest 
satysfakcja.” Wyniki strzelań 
i zaangażowanie żołnierzy 
rezerwy podczas szkole-
nia napawa optymizmem. 
Mamy nadzieję, że współ-
praca w tym zakresie będzie 
długotrwała. Jak pokazują 
wyniki strzelań są to nie tyl-
ko „najodważniejsi medycy” 
ale także pretendenci do ty-
tułów najlepszych strzelców 

wśród żołnierzy rezerwy! 
Na zakończenie szkolenia 
z żołnierzami spotkał się do-
wódca brygady płk Robert 
Orłowski. Podczas spotkania 
omówione zostało szkole-
nie. Dowódca podziękował 
rezerwistom za stawienni-

ctwo oraz zaangażowanie 
Za wykazywane zaangażo-
wanie podczas szkolenia 
najlepszych wyróżnił listami 
gratulacyjnymi. 

K.Krzewina
Fot. Marcin Lasoń

Wizyta uczniów 
z I Liceum Ogólnokształcącego w San Francisco

Grupa uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Słup-
sku wraz z nauczycielem 
Mirosławem Brozis uczest-
niczyła w konferencji Fab-
learn zorganizowanej przez 
Uniwersytet Stanford.  Ucz-

niowie prowadzili 5-go-
dzinne warsztaty dotyczące 
konstruowania mobilnego 
planetarium,  uczestniczyli 
w serii wykładów, a  swoje 
osiągnięcia prezentowali za 
pomocą plakatów. Mobilne 

planetarium cieszyło się nie-
zwykłym zainteresowaniem, 
wielu nauczycieli z całego 
świata zadawało sporo py-
tań prosząc o kontakt mai-
lowy i informacje na temat 
planetarium. Oprócz pracy 

i nauki, w wolnych chwilach, 
uczestnicy spędzali czas 
zwiedzając miasto, poznając 
obyczaje Amerykanów oraz 
kulinarne ciekawostki. 

MB
Fot. Mirosław Brozis
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Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 4/2, tel. 59 842 86 57
Zapraszamy:  poniedziałek-piątek 9.00-18.00

www.koczerga.pl

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

To stomatologia XXI wieku, to indywidualne projektowanie
uśmiechu. Nowe cyfrowenarzędzia technologiczne, fotogra�a
stomatologiczna, wiedza i doświadczenie całego zespołu
stomatologicznego, protetyka cyfrowa, stanowią podstawę
projektowania uśmiechu. Pacjent przed decyzją o rozpoczęciu
leczenia, na etapie planowania, po rozmowie z lekarzemmoże
zmienić wygląd swoich zębów w linii uśmiechu i zobaczyć na
monitorze komputera jak mógłby wyglądać jego nowy
uśmiech wkomponowany w jego rysy twarzy. Ma możliwość
zgłoszenia swoich uwag i sugestii. Uczestniczy tym samym
w fazie projektowania. Postępowanie lecznicze rozpoczyna się
wówczas od zdjęć uzębienia i twarzy, poprzez rozmowę na
temat wyobrażeń dotyczących leczenia. Kolejne wizyty to
realizacjaustalonegoplanu leczenia.

Gabinet Stomatologiczny
Agnieszka Koczerga

Smile Design
NOWOŚĆ

� � � �Wybielanie zębów Protetyka Leczenie zębów Protetyka komputerowa

CAD/CAM Implanty Pełny zakres zabiegów z chirurgii stomatologicznej� �

Diagnostyka radiologiczna (cyfrowe RTG punktowe zęba,�

cyfrowe RTG pantomogra�czne)
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Uwaga oszuści
W związku z ostatnimi informacjami w me-

diach donoszącymi o okradzionym małżeń-
stwie, przez osoby podające się za pracow-
ników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie przypomina, że wszyscy pracownicy 
socjalni Ośrodka posiadają aktualne legityma-
cje służbowe. Dokument musi być okazany 
na żądanie osób, które pracownik socjalny 

odwiedza. Legitymacja zawiera zdjęcie, imię 
i nazwisko, aktualną pieczęć MOPR świadczącą 
o jej ważności. MOPR informuje, że w razie ja-
kichkolwiek wątpliwości co do autentyczności 
osoby podającej się za pracownika socjalnego, 
należy skontaktować się z Ośrodkiem w celu 
weryfikacji (tel. 59-842-81-26) lub z Policją. 

SF

W słupskim starostwie zapłacisz kartą
W kasie starostwa słupskiego pojawił się ter-

minal, umożliwiający dokonywania płatności 
kartą. Opłaty związane z rejestracją samocho-
du czy prawem jazdy mogą być już dokony-
wane bezgotówkowo. Jak mówią pracownicy 
urzędu, mieszkańcy często byli zmuszeni udać 
się do bankomatu, których w pobliżu jak na 

lekarstwo. O tym, że terminal jest potrzebny 
klienci mówili wielokrotnie. Miejmy nadzieję, 
że możliwość bezgotówkowego dokonywania 
transakcji w kasie urzędu przyspieszy i ułatwi 
załatwianie wielu spraw. 

Tom
Fot. Zbigniew Bielecki 

Nie marnuj jedzenia
Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że 

zdarza im się wyrzucać żywność. Wśród 
produktów, które najczęściej lądują 
w koszu są wędliny, pieczywo i warzy-
wa. To dane z najnowszego raportu „Nie 
marnuj jedzenia 2016” opracowanego 
przez Federację Polskich Banków Żyw-
ności. 17 października odbyły się słup-
skie obchody Światowego Dnia Żywno-
ści. Święto rozpoczęło się o godz. 10.30 
przy Słupskim Centrum Organizacji Po-
zarządowych i Ekonomii Społecznej – ul. 
Niedziałkowskiego 6  uroczystym powi-
taniem i inauguracją obchodów Świato-
wych Dni Żywności. Następnie młodzież 
szkolna i wolontariusze Banku Żywności 
barwnym korowodem skandując ha-
sła namawiające do rozsądnych zaku-
pów przeszła ulicą Wojska Polskiego. 

- Wyrzucanie jedzenia to bardzo ważny 
problem pojawiający na co dzień w każ-
dym polskim domu. Chcemy uświadomić 
i edukować Polaków, jak w prosty sposób 
ograniczyć wyrzucanie wędlin, warzyw, 
owoców czy resztek z obiadu – mówili 
uczestnicy pochodu.  

Tom

PKP popraw się!
Na peronach słupskiego dworca kole-

jowego szwankuje nagłośnienie, skarżą 
się na nie nasi czytelnicy udający się w  
podróż.  Z głośników na peronach po-
dawane komunikaty są  ledwo słyszalne 
i niewyraźne. Starszym osobom, a są to 
w sporej większości główni pasażerowie 
kolei, trudno na wywieszonych 
rozkładach jazdy znaleźć go-
dziny odjazdu i numer pe-
ronu oczekiwanego po-
ciągu. Z hali dworcowej 
zniknął wyświetlacz 
informujący o bieżą-
cych kursach pociągów, 
Zniknęła też duża tabli-
ca informacyjna z rozkła-
dem jazdy do poszczegól-

nych miejscowości. Nieporozumieniem 
jest także tylko jedna kasa posiadająca 
terminal umożliwiający płacenie kartą. 
O tych denerwujących pasażerów sytua-
cjach nie ma z kim rozmawiać. Kolej po-
dzielona została na kilkanaście spółek. 
Która za co odpowiada nie wie nawet 

dyżurny ruchu. Na razie tracimy 
kolejne połączenia z War-

szawą i innymi miastami. 
Być może w tym jest 

metoda, bo jak nam 
pozostanie tylko po-
łączenie z Gdańskiem 
to po co nagłośnienia 
i wyświetlacze? 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Zdewastowany przystanek
Przystanek autobusowy przy ul. Jaracza 

w Słupsku co jakiś czas ulega dewastacji za 
sprawą jak na razie anonimowych półgłów-
ków. Teraz też od kilkunastu dni ponownie stra-
szy rozbitymi szybami. Jest to bardzo ruchliwe 
miejsce. Z przystanku korzystają pasażerowie 
autobusów miejskich, PKS i innych przewoźni-
ków. Jak na ironię naprzeciwko przystanku jest 

siedziba Straży Miejskiej, która niestety w nocy 
ma wolne, a sam szyld przystanku nie upilnuje. 
Mała kamera skierowana na przystanek z bu-
dynku ZUS w zupełności  by wystarczyła. Póki 
co zdewastowany przystanek w przysłowio-
wym sercu miasta uroku mu nie dodaje.  

TW
Fot. Zbignie Bielecki
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Wyniki głosowania na zadania z Słup-
skiego Budżetu Partycypacyjnego 2017

Dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców cieszył się 
budżet partycypacyjny. Słup-
szczanie chętnie głosowali 
oddając łącznie 19364 głosów, 
w tym 7029 elektronicznych 
i 12335 papierowych. Niestety, 
było też sporo głosów nieważ-
nych bo aż 3340. - W tym roku 
głosów mamy dwa razy więcej 
i jest to ogromny sukces miesz-
kańców naszego miasta. Kieru-
jemy serdeczne podziękowa-
nia do Zespołu ds. Słupskiego 
Budżetu Partycypacyjnego 
2017, do wszystkich wniosko-
dawców oraz mieszkańców 
za zaangażowanie w realizację 
budżetu partycypacyjnego - 
mówił na konferencji prasowej 
Prezydent Miasta Robert Bie-
droń. Po niżej prezentujemy 
wyniki głosowania:    

                     
Zadania społeczne:                                                                                                                            

IX miejsce – „Sportowe lato 
– Słupsk miastem FIT”, 632 gło-
sy, 24150 zł dofinansowania; 
zmniejszona kwota zadania 
o 150 zł; VIII miejsce – „Baj-
kowe bajania – dla każdego 
coś do posłuchania – popołu-
dniowe spotkania z bajką dla 
dzieci, rodziców, dziadków 
jako jedna z form spędzania 
wolnego czasu w gronie ro-
dzinnym”, 654 głosy, 16700 zł 
dofinansowania; VII miejsce 

– „Słupskie Centrum Seniora”, 
656 głosów, 24900 zł dofinan-
sowania; VI miejsce – „Letnie 
i zimowe mistrzostwa Słupska 
przedszkolaków w piłce noż-
nej – Słupsk 2017”, 683 głosy, 
20000 zł dofinansowania; V 
miejsce – „Garden party u Ka-
rola 2 – cykl letnich koncertów 
przed pomnikiem Karola Szy-
manowskiego w Parku im. 
Jerzego Waldorffa w Słupsku”, 
768 głosów, 24400 zł dofinan-
sowania; IV miejsce – „Stefa 
Ruchu – Otwórz Oczy (V Ogól-
nopolski Festiwal Alternatyw-
nych Teatrów Tańca)”, 996 gło-
sów, 23550 zł dofinansowania; 
III miejsce – „BE-PE-EL Fabryka 
dźwięku, czyli osiedlowe stu-
dio nagrań I”, 1167 głosów, 
25000 zł dofinansowania; II 
miejsce – „Dzieci w Słupsku 
grają w szachy”, 1266 głosów, 
25000 zł dofinansowania, 
I miejsce – „Słupskie Grand Prix 
Biegamy Razem”, 1940 głosów, 
16300 zł dofinansowania.                        

Zadania infrastruktu-
ralne lokalne:

Okręg I – „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. 
Szczecińskiej 60”, 2057 głosów, 
290 000 zł dofinansowania; 
okręg II – „Budowa i wyposa-
żenie boiska wielofunkcyjne-
go przy Szkole Podstawowej 

nr 4 w Słupsku”, 2417 głosów, 
300000 zł dofinansowania; 
okręg III –  „Remont i wyposa-
żenie boiska wielofunkcyjne-
go przy Szkole Podstawowej 
nr 6 im. Ludwika Waryńskie-
go w Słupsku”, 1331 głosów, 
297350 zł dofinansowania; 
okręg IV – „Budowa parku re-
kreacyjno - sportowego przy 
ulicy Szafranka w Słupsku”, 
2150 głosów, 300000 zł dofi-
nansowania.                

Zadania infrastruktu-
ralne ogólnomiejskie:                                                                                    

III miejsce – „Budowa parku 
rekreacyjno-sportowego im. 
Witkacego przy ul. 11 Listopa-
da – Frąckowskiego w Słupsku 
– III etap – budowa boiska do 
gry w piłkę nożną o nawierzch-
ni z trawy syntetycznej”, 2038 
głosów, 112652 zł dofinanso-
wania, kwota przyznana z nie-
rozdysponowanych środków 
z zadań infrastrukturalnych 
ogólnomiejskich i lokalnych; II 
miejsce – „Pumptrack – Słupsk 
miastem dla rowerów”, 2599 
głosów, 199998 zł dofinan-
sowania; I miejsce – „Remont 
boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Słupsku”, 2668 
głosów, 300 000 zł dofinanso-
wania. 

TW

Międzynarodowy Konwent Lalkarzy 
“Wokół Źródeł” 

W Słupsku i Ustce zakoń-
czył się Międzynarodowy 
Konwent Lalkarzy będący 
kulminacyjnym wydarzeniem 
Jubileuszu 70-lecia Teatru Tę-
cza w Słupsku. To pierwsze 
w Polsce tak szeroko zakrojo-
ne spotkanie twórców teatru 

formy. Na Konwent złożyły 
się się: Festiwal Teatrów For-
my (prezentacje kilkunastu 
spektakli twórców z: Finlandii, 
Czech, Japonii, Słowacji, Bia-
łorusi, Turcji i Polski), wystawa 
„Świat lalek – lalki świata” oraz 
warsztaty dla twórców – akto-

rów, scenografów i rzemieśl-
ników teatralnych, a także dla 
mieszkańców Słupska. Orga-
nizatorem tego wyjątkowego 
wydarzenia był Państwowy 
Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku. 

Maj
Fot. Zbigniew Bielecki
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Tomasz 
Włodkowski

Polityczna jesień
Razem z ptakami, odlatującymi do cie-

płych krajów, odleciały z Polski francuskie 
Caracale wraz z offsetem wartości rów-
nej samemu kontraktowi  - czyli ponad 3 
mld euro.  Tym samym odleciały marzenia 
poprzedniego rządu, aby w ramach tego 
offsetu utworzyć w Łodzi ponad trzy ty-
siące miejsc pracy. Bezpośrednio zatrud-
nionych związanych z realizacją kontraktu 
miało być 1250 osób, z czego 800 zlokali-
zowanych w Łodzi, a 250 w Radomiu.  Po-
średnio 2000 miejsc pracy miało wiązać 
się z kontraktem,  tzn. powstać u podwy-
konawców i kooperantów. Rząd francuski 
obraził się na nasz rząd, a pod znakiem 
zapytania stanęła  dobrze zapowiadają-
ca się współpraca wojskowa i każda inna. 
Zresztą o czym  tu mówić, skoro wicemini-
ster obrony Bartosz Kownacki omawiający 
powody zerwania kontraktu zaskoczył 
żabojadów twierdzeniem, że to Polacy 
nauczyli Francuzów jeść widelcem. Wiado-
mość ta obiegła cały świat i nie ma co się 
dziwić, że Francuzi mają teraz Polski rząd 
na przysłowiowym widelcu. Pan Kownacki 
pewnie dyplom ma, za to nie ma za grosz 
dyplomacji.  Przyczyny zerwania kontrak-
tu z Francuzami wydają się zbyt mocno 
naciągane. No cóż, obietnice wyborcze 
należy spełniać, zwłaszcza jeżeli złożyło 
się je związkom zawodowym poważnych 
zakładów w Mielcu i Świdniku znajdują-
cych się w samym środku matecznika PiS-
-u. Jednym słowem będą nas teraz bronić 
rodzime ptaki (czytaj helikoptery) czyli 
produkowane tam amerykańskie Black 
Hawk. Wartość bojową tych helikopterów 
na nowoczesnym polu walki znają zapew-
ne specjaliści wojskowi, ci jednak nie chcą 
z wiadomych powodów wypowiadać się 
konkretnie na ten temat i słusznie, bowiem 
niesubordynacja w wojsku może w najlep-

szym wypadku skończyć się degradacją 
lub banicją, tak jak w wojskowej prokura-
turze. Pomimo deszczowej i chłodnej jak 
na październik aury, polityczna jesień jak 
było widać i słychać rozpoczęła się w Pol-
sce bardzo gorąco również za sprawą pro-
testujących w Polsce kobiet, które skutecz-
nie pokazały, że bez nich nie można o nich 
decydować. Z protestem wystąpili także 
w 16 miastach wojewódzkich i Koszalinie 
nauczyciele, rodzice i związkowcy przeciw 
reformie edukacji. Zdania w tej sprawie 
są podzielone. Przedstawiciele wyższych 
uczelni twierdzą, że szkoły wypuszczają 
samych głąbów, których przez pierwsze 
dwa semestry muszą przygotowywać do 
studiów i czteroletnie liceum oraz pięcio-
letnie technikum to konieczność, aby przy-
wrócić normalność sprzed kilkunastu lat. 
Z kolei przeciwnicy likwidacji gimnazjów 
twierdzą, że sama ich likwidacja  będzie 
kosztować gminne budżety 1 mld zł. Będą 
też konieczne inwestycje na przygotowa-
nie szkół podstawowych na  moderniza-
cję placówek, remonty i adaptacje sal do 
potrzeb młodszych uczniów w dawnych 
budynkach gimnazjów, lub starszych 
w dotychczasowych podstawówkach. 
Sami nauczyciele twierdzą, że straci na 
tym młodzież oraz że będą  zwolnienia, bo-
wiem wszystkich nauczycieli z gimnazjów 
zatrudnić się nie da. Protesty zapowiedzia-
ły inne grupy zawodowe w tym rolnicy, 
którzy w przystąpieniu Polski do strefy 
wolnego handlu z Kanadą i USA widzą 
w tym poważne dla siebie zagrożenie. Jak 
by trochę w cieniu jesiennej szarugi pozo-
stają wybory w USA, Niemczech, Włoszech 
czy Francji. Jaki będą miały wpływ na bez-
pieczeństwo Polski i jej znaczenie - pokaże 
czas. Być może po gorącej jesieni czekać 
nas będzie gorąca zima.

t.wlodkowski@zblizenia.pl

Kolejny protest w Słupsku
Po raz trzeci miesz-

kanki Słupska i regionu 
protestowały w ponie-
działek przed ratuszem, 
wyrażając swoje nieza-
dowolenie dla projek-
tu ustawy zaostrzającej 
prawo aborcyjne.  Pierw-
szy Czarny Poniedzia-
łek odbył się w Słupsku  
3 października. Wtedy 
przed ratuszem zebra-
ło się ponad 1000 osób. 
Tym razem demonstracja 
zgromadziła około 200 
pań. Protesty odbyły się 
także w innych miastach, 
w całym kraju. 

T W
Fot. Zbigniew Bielecki
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Dzień Edukacji Narodowej w Słupsku

Była to okazja do złożenia 
wyrazów szacunku i uznania 
wszystkim pracownikom oświaty 
i uhonorować najwybitniejszych 
z nich. Nagrodzono i odznaczono 
łącznie 80 nauczycieli w tym: naj-
wyższym odznaczeniem w oświa-
cie Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej – 21 nauczycieli, Nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej – 4, 
Nagrodą Pomorskiego Kuratora 
Oświaty – 9, Nagrodą Prezydenta 
Miasta Słupska I stopnia – 1, Na-
grodą Prezydenta Miasta Słup-
ska – 42. Laureatami tegorocznej 
edycji konkursu „Nauczyciel Roku 
2016” zostało 3 nauczycieli. Ten 
zaszczytny tytuł „PRIMUS INTER 
OPTIMOS” otrzymali: Anna Wo-
likowska, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami in-
tegracyjnymi nr 5 im. Gryfitów; 
Magdalena Rach, nauczycielka 
Gimnazjum z Oddziałami inte-
gracyjnymi nr 4 im. Orła Białe-
go   I Mirosław Brozis, nauczyciel 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Krzywoustego. Świę-
to nauczycieli przypadło w tym 
roku w trudnym dla niej okre-

sie nieustających zmian. Mimo 
olbrzymich starań samorządu, 
lista życzeń pedagogów wciąż 
pozostaje długa, a wiele decyzji, 
podejmowanych nie tylko na sa-
morządowym, ale na centralnym 
szczeblu, zasiewa niepokój, roz-
budza emocje. Nie umniejsza to 
jednak olbrzymiego zaangażo-

wania w pracę nauczycieli, stąd 
wiele ciepłych słów padło pod ich 
adresem od zaproszonych gości 
za cierpliwość  do uczniów i wy-
rozumiałość do problemów z jaki-
mi od wielu lat boryka się polska 
oświata. 

TW

14 października w reprezentacyjnej sali Pałacu Aureus w Słupsku odbyły 
się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Kurator Oświaty i Prezydent Słupska 
zaprosili nauczycieli, aby podziękować im za trud kształcenia i wychowania 
dzieci i młodzieży. 

Październik 2016 r.

Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2016

Uroczyście rok 
akademicki w Słup-
sku rozpoczęło 1300 
pierwszorocznych stu-
dentów. Wśród nich 
300 z Ukrainy. W uro-
czystości udział wzięli 
przedstawiciele władz 
parlamentarnych oraz 
samorządowych, dy-
rektorzy słupskich in-
stytucji publicznych, 
przedstawiciele sek-
tora biznesu, pracow-
nicy i studenci Akade-
mii Pomorskiej oraz 
sympatycy i słuchacze 
uniwersytetów trze-
ciego wieku. Obecni 
byli także przedstawi-
ciele uczelni wyższych 
z Ukrainy i Kazach-
stanu. Przemówienie 
inauguracyjne wygłosił JM 
Rektor dr hab. inż. prof. nadzw. 
Zbigniew Osadowski, zapowia-
dając między innymi wysoki 
poziom nauczania dostoso-
wany do potrzeb rynku pracy, 
rozwój naszego naukowego 
oraz zwiększenia społecznej 
roli uczelni w mieście i w re-
gionie. W trakcie uroczystości 
nagrodami Rektora uhonoro-
wani zostali pracownicy, którzy 

w minionym roku akademickim 
uzyskali kolejne stopnie lub ty-
tuły naukowe. Odbyła się tak-
że immatrykulacja - studenci 
pierwszych lat, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki w postępowa-
niu rekrutacyjnym, w obecno-
ści zgromadzonych oficjalnie 
zostali przyjęci w poczet stu-
dentów i doktorantów Akade-
mii Pomorskiej w Słupsku. 

TW
Fot. Dominik Windorpski

Po raz 48. w murach Akademii Pomorskiej roz-
brzmiało 12 października radosne Gaudeamus 
igitur,  rozpoczynając oficjalnie kolejny rok 
akademicki. 
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Tu miesza się tradycja i nowoczesność. 
Szkoła w Sycewicach świętowała jubileusz

Obchody 70-lecia rozpoczęły 
się uroczystą celebracją mszy św. 
w Kościele pw. Św. Jana Bosko 
w Sycewicach. Część oficjalna uro-
czystości miała natomiast miejsce 
w budynku Zespołu Szkół Samo-
rządowych, który specjalnie na tę 
okoliczność ozdobiono licznymi 
dekoracjami a wewnątrz zapre-
zentowano wystawę składającą 
się z archiwalnych i aktualnych 
zdjęć szkoły. 

Zespół Szkół Samorządowych 
w Sycewicach to nowoczesna 
placówka oświatowo – kultural-
na o bogatej tradycji i dorobku. 
Pierwsze wzmianki o szkole datuje 
się już na rok 1798, kiedy - według 
zapisków z kronik- funkcjonowała 
ona pod patronatem właściciela 
majątku rodziny von Zitzewitz. 
Pierwszy budynek szkoły powstał 
w latach 1818-1819. Początkowo 
do szkoły uczęszczało 16 ucz-
niów, w związku ze wzrostem ich 
liczby rozpoczęto przebudowę. 
Jubileusz szkoły liczony jest jed-
nak od jej powstania po II wojnie 
światowej. 1 września 1946 roku 
za sprawą nauczycielki Janiny 
Wojtun oraz ówczesnego sołtysa 
Mariana Wołczko rozpoczęto or-
ganizację pierwszej polskiej szko-
ły w Sycewicach. Nie można zapo-
mnieć, że sporo prac przy nowym 
budynku szkoły, oddanym do 
użytku 19 listopada 1991 roku, 
wykonali mieszkańcy, w czynie 
społecznym. Nadanie placówce 
imienia Polskich Noblistów w Sy-
cewicach nastąpiło 3 maja 1998. 
Od 1999 funkcjonuje gimnazjum, 

a 4 lutego 2003 powołano do ży-
cia Zespół Szkół Samorządowych 
w Sycewicach. Na przestrzeni lat 
szkołą zarządzało 9 dyrektorów 
- Janina Wojtun, Halina Łuńska, 
Wacław Łuński, Jadwiga Jeziorow-
ska, Bronisław Jeziorowski, Stefan 
Dąbrowski, Józef Broda, Mariusz 
Pawłowski, Danuta Steć. Dziś 
placówka nie boi się odważnych 
i innowacyjnych przedsięwzięć, 
o czym świadczy udział w licznych 
programach i projektach unijnych 
(m.in. : Comenius, Dobry kurs na 
edukację, Zapamiętaj to co chcesz, 
Rozwój przez kompetencje, Przez 
zabawę do wiedzy, Szkoła – nasze 
kulturowe dziedzictwo, Początek 
przyjaźni- partnerstwo dwóch 
szkół i wielu uczniów. Interkultu-
rowe spotkanie polskiej i niemie-

ckiej młodzieży, Od motywacji do 
aspiracji). Zaangażowanie w nich 
młodzieży stwarza jej możliwość 
spełniania się na różnych polach 
aktywności i odkrywania włas-
nych talentów. Od roku szkolnego 
2015/2016 prowadzone są zajęcia 
dla podtrzymania tożsamości et-
nicznej kaszubskiej, dzięki czemu 
uczniowie doskonalą swoje pre-
dyspozycje językowe, podróżują 
szlakiem pięknych Kaszub, od-
krywając kryjące się w nich ta-
jemnice. Szkoła w Sycewicach od 
lat wspiera akcje o charakterze 
dobroczynnym, uczniowie chęt-
nie niosą pomoc potrzebującym 
i często bywają inicjatorami róż-
nego rodzaju przedsięwzięć. 

KK

W Sycewicach odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów. Święto poprzedziły wielotygodniowe przygotowa-
nia i praca przy organizacji ceremonii przez nauczycieli, pracowników szko-
ły, uczniów, rodziców, przyjaciół i absolwentów. 

Kształcenie zawodowe na celowniku 
Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej

Wzięli w niej udział przed-
stawiciele  szkół zawodowych 
i techników publicznych i nie-
publicznych Słupska i regionu 
słupskiego, Komendanci OHP, 
władze oświatowe oraz reprezen-
tanci lokalnego biznesu, szefowie 
firm produkcyjnych zaintereso-
wanych stałym dopływem wy-
kwalifikowanych pracowników, 
CKP oraz firm prowadzących 
u siebie praktyki uczniowskie.  
Podsumowaniem debaty było 
przyjęcie stanowiska w sprawie 
łączenia działań szkół i pracodaw-
ców na rzecz promocji zawodów 
potrzebnych  firmom i lokalnej 
gospodarce. Wystosowano też 
apel do środowisk zawodowych 
Słupska i regionu w sprawie 
pomocy uczniom w dojrzałym 
podejmowaniu decyzji o  wybo-
rze zawodu, przekazanie opinii 
środowiska słupskiego nt. zmian 
w kształceniu zawodowym. De-
bata zakończyła się konferencją 
prasową z lokalnymi mediami na 
której   Pomorski Kurator Oświa-

ty Monika Jończyk, Rektor Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku dr 
hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew 
Osadowski, Prezes Słupskiej Izby 
Przemysłowo – Handlowej Jan 
Czechowicz oraz Starszy Cechu 
Rzemiosł Różnych w Słupsku 
Roman Hennig zapoznali dzien-
nikarzy z przebiegiem debaty 
i podjętym stanowisku w sprawie 
współpracy nauczycieli i praco-
dawców w kształceniu zawodo-
wym w Słupsku i regionie. Duże 
zainteresowanie mediów wzbu-
dził projekt przedstawiony przez 
Starszego Cechu dotyczący po-
wstania w przyszłym roku szkoły 
zawodowej w Słupsku, w której 
uczniowie odbywający naukę 
praktyczną w zakładach rzemieśl-
niczych będą mogli pobierać na-
ukę teoretyczną. Szkoła będzie 
mieścić się w pomieszczeniach 
budynku ZDZ i na początek bę-
dzie liczyć około 60 uczniów.  

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego przed-
stawione przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz 
zasady współpracy przedsiębiorców, szkół i samo-
rządów w zakresie kształcenia zawodowego były 
głównym tematem debaty zorganizowanej przez 
Słupską Izbę Przemysłowo – Handlową.
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Ratusz w nowym świetle
W ramach obchodów tegorocznych Eu-

ropejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
i Ochrony Zabytków w minioną sobotę 
i niedzielę  wieczorem odbył się specjalny 
pokaz iluminacji ratusza  w Słupsku, który 
przygotowała firma LBL Philips ze Szklar-
skiej Poręby - oficjalny partner handlowy 
i autoryzowany przedstawiciel firmy Phi-
lips Lighting Poland sp. z o. o. Znany na 
co dzień widok ratusza odmieniły lampy 
LED, które wraz z urządzeniami sterują-
cymi zużywać będą ok. 4,5 kW energii. 
Organizatorzy pokazu  zaprezentowali 

jednocześnie możliwości zarządzania ilu-
minacją poprzez system cyfrowej komu-
nikacji sieciowej DMX m. in. z wykorzy-
staniem smartfonów. Szacowany koszt 
zainstalowania takiej iluminacji na stałe to 
około 350000 zł. Jeśli zapadnie decyzja na 
takie oświetlenie ratusza, to miasto ogłosi 
przetarg na jej wykonanie. Firma LBL Phi-
lips nie jest jedyną w kraju specjalizującą 
się w tego typu oświetleniach budynku. 

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Forum dialogu
Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku rozpoczęli warsztaty w ra-
mach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum 
Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem 
w ponad 260 szkołach w około 175 miejscowościach całej Polski. 

Szkoła Dialogu to program re-
alizowany od 2008 roku, którego 
celem jest poszerzanie wiedzy 
uczniów na temat wielowiekowej 
obecności Żydów w Polsce 
oraz ich wkładu w rozwój spo-
łeczny, kulturalny i gospodar-
czy naszego kraju. Oparty jest 
on na przekonaniu, że wiedza, 
zrozumienie i dialog to klucz do 
przełamywania barier. 
Uczestniczące w pro-
jekcie szkoły otrzymują 
tytuł SZKOŁY DIALOGU. 
Podczas czterech war-
sztatów uczniowie po-
znają szereg zagadnień 
związanych z kulturą 
i tradycją żydowską, a na-
stępnie pod opieką trene-
rów Forum przygotują trasę 
spaceru upamiętniającego 
przedwojenną historię ludności 
żydowskiej ze Słupska. Efekty tej 

pracy zaprezentują mieszkańcom 
miasta podczas wycieczki fina-
łowej. Sprawozdanie z wycieczki 
weźmie udział w konkursie, które-
go zwycięzcy zostaną ogłoszeni na 

początku marca 2017 r. podczas 
uroczystej Gali Szkoły Dialogu 

w Warszawie.
 JM

Stypendia prezydenta 
w dziedzinie nauki rozdane!

W słupskim ratuszu odbyło się uroczy-
ste wręczenie stypendiów w dziedzinie 
nauki. Krystyna Danilecka - Wojewódz-
ka, zastępca prezydenta Słupska wraz 
z Beatą Chrzanowską, Przewodniczącą 
Rady Miejskiej wręczyły 39 uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjów i licealnych 
stypendia za bardzo dobre wyniki wyni-

ki w nauce. Wręczono także 4 stypendia 
za osiągnięcia artystyczne. Stypendia 
otrzymali także uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Słupsku ufundowane 
przez Firmę AJ Fabryka Mebli Spółka z o. 
o. i Gino Rossi S. A. 

Kch
Fot. Karolina Chalecka
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70. lat Państwowego Teatru Lalek w Słupsku

Z nowym dyrektorem 
Michałem Tramerem roz-
mawiamy o magii słup-
skiego teatru.

- Czy teatry lalkowe 
w różnych krajach bardzo 
się od siebie różnią?

Oczywiście. Mogli się 
o tym osobiście przekonać 
widzowie zorganizowanego 
przez nas Międzynarodowe-
go Konwentu Lalkarzy „Wo-
kół Źródeł”, który właśnie 
się zakończył. W ciągu pięciu 
dni pokazaliśmy kilkanaście 
spektakli z różnych stron 
świata, a każdy z nich był 
całkowicie inny od poprzed-
niego. 

Zasadnicza różnica wy-
stępuje między bardzo tra-
dycyjnym Wschodem, gdzie 
od wieków odtwarza się te 
same sztuki, zachowując ich 
pierwotną formę, a kulturą 
Zachodu, dla której szeroko 
rozumiana lalka jest często 
pretekstem i okazją do twór-
czych poszukiwań. Zresztą,  
to także uogólnienie – w Eu-
ropie działa wiele teatrów 
stosujących tradycyjne tech-
niki lalkarskie, jak chociażby 
„Tęcza”, a w Azji z pewnością 
są także teatry eksperymen-
tujące z ożywioną formą. 

Znaczne różnice wystę-
pują także wewnątrz krajów, 
czy raczej kręgów kulturo-
wych. Sama lalka nie musi 
być przecież wyobrażeniem 
zwierzątka lub człowieczka 
– obecnie może przybierać 
najróżniejsze formy, także 
abstrakcyjne. Teatr lalkowy, 
zwany coraz częściej tea-
trem animacji czy teatrem 
ożywionej formy daje nie-
zwykłe, twórcze możliwości, 
z których reżyserzy chętnie 
korzystają. Dlatego śmiem 
twierdzić, że spektakle lal-
kowe są znacznie różnorod-
niejsze niż te, które możemy 
zobaczyć w teatrach drama-
tycznych.

- Czy teatr może mieć 
przewagę nad filmem lub 
książką?

W ogóle bym tego nie 
wartościował. Każda dziedzi-

na sztuki jest inna i każda ma 
swój niepowtarzalny cha-
rakter i społeczną funkcję. 
Dobry film będzie lepszy od 
kiepskiego spektaklu i od-
wrotnie. Podobnie z książką, 
koncertem czy wystawą. 

- Działa też chyba magia 
teatru?

To nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. Wynika to chy-
ba z tego, że w przeciwień-
stwie do innych dziedzin, 
teatr jest sztuką żywą - ist-
nieje tylko wtedy, kiedy jest 
widownia. Widz jest nieod-
łącznym elementem spekta-
klu, w pewnym sensie bierze 
udział w procesie twórczym, 
jaki dokonuje się na scenie. 
Bardzo trudno to ująć w sło-
wa, ale tego napięcia, wza-
jemnego przepływu emo-
cji pomiędzy widownią 
a sceną nie spotka-
my nigdzie in-
dziej. Chyba 
n a j w y r a ź -
niej widać 
to podczas 
spektakli dla 
dzieci, któ-
re nie mają 
takich za-
h a m o w a ń 
jak widzo-

wie dorośli. Mają specyficz-
ną świadomość swojego 
współuczestnictwa w spek-
taklu, głośno komentują, 
próbują wpłynąć na prze-
bieg akcji, wybuchają śmie-
chem, a kiedy indziej siedzą 
w absolutnym skupieniu – 
takich reakcji nie spotkamy 
w kinie czy przed ekranem 
telewizora. 

-  Co nowego dla 
dzieci szykuje Teatr 
Lalek?

Zaczęliśmy już 
pracę nad kolejnym 
spektaklem, którego 
premierę planujemy 
na przełom 
l i s t o -
p a d a 

i grudnia. Będzie do za-
bawna historia z Mikołajem 
w roli głównej, skierowana 
do widowni w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkol-
nym. Natomiast w styczniu 
ruszą prace nad spektaklem 
„Gaja”, dla dorosłych i mło-
dzieży. Reżyserować będzie 

go Krzysztof Rau – wy-
bitny reżyser, 

profesor Aka-
demii Tea-
tralnej. Przy 
okazji pracy 
nad „Gają”, 
profesor Rau 
wznowi sztu-

kę Macieja Wojtyszki „Wa-
kacje Smoka Bonawentury”, 
która była już grana w „Tę-
czy”. 

Przymierzamy się także 
do interaktywnego spek-
taklu dla tak zwanych „naj-
najów”, czyli najmłodszej 
widowni, od 1,5 roku. Tego 
typu spektakle są wystawia-
ne w wielu polskich teatrach 
i cieszą się ogromnym po-
wodzeniem. 

- Minął rok od czasu, gdy 
objął pan stanowisko dy-
rektora Teatru Lalek.  Na ile 
pańskie wizje przedstawio-
ne przed objęciem funkcji 
udało się zrealizować?

To był bez wątpienia 
najintensywniejszy rok 
w całym moim życiu. Za-
raz po objęciu przeze mnie 
stanowiska rozpoczął się 
generalny remont. Dzięki 
finansowemu wsparciu po-
przedniego rządu i miasta, 
a także dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wszystkich 
pracowników oraz wielu 
przyjaciół teatru udało się 
nam stworzyć atrakcyjną, 
przyjazną widzowi prze-
strzeń oraz poprawić warun-
ki pracy. Potrzeby wciąż są 
ogromne, ale to był ogrom-
ny krok. 

Od początku mojej ka-
dencji w teatrze odbyło się 
pięć premier – to naprawdę 
sporo. Dzięki temu udało 
mi się urozmaicić reper-
tuar „Tęczy”. Obok wciąż 
granych, klasycznych ty-

tułów pojawiła się nowa 
dramaturgia, podana 

w nowocześniej-
szej formie. Nie-

które z tych 
sp ek-

t a -

kli skierowane są do dzieci ze 
starszych klas podstawówki. 
Niestety, starsze dzieci i mło-
dzież to wciąż najbardziej 
zaniedbana przez polskie 
tatry grupa wiekowa. Teraz 
musimy przekonać widzów, 
że „Tęcza” nie jest jedynie 
teatrem dla przedszkolaków, 
a to naprawdę trudne zada-
nie.

Udało nam się zintensyfi-
kować współpracę z Instytu-
tem Teatralnym. Dotyczy to 
przede wszystkim edukacji 
teatralnej, ale także innych 
przedsięwzięć. Współpra-
cujemy także z Wydziałem 
Sztuki Lalkarskiej Akademii 
Teatralnej, umożliwiając stu-
dentom reżyserii realizację 
spektakli dyplomowych na 
naszej scenie. 

Specjalnie używam tu 
liczby mnogiej, bo nie uda-
łoby mi się nic zrealizować 
bez, zaangażowania akto-
rów i innych pracowników 
teatru. 

Kładziemy tez silny na-
cisk na wizerunek teatru. 
Unowocześniliśmy identyfi-
kację wizualną. Staramy się 
wychodzić „na ulicę”, cze-
go najlepszym przykładem 
jest nasza „okienna” Gale-
ria Przypadkiem, ale także 
akcja INSTA(L)ALKA prze-
prowadzona przy współ-
pracy ze słupskimi liceami 
plastycznymi, czy przyozdo-
bienie ul. Waryńskiego 
tęczowymi parasolkami.  
To oczywiście tylko część 
realizowanych przeze mnie 
planów - rzeczywistość 
zmusiła mnie do odłożenia 
pewnych pomysłów „do 
szuflady”. Na szczęście mam 
jeszcze przed sobą cztery 
lata kadencji na stanowisku 
dyrektora „Tęczy”.

Dziękuję za rozmowę 
i życzę wielu sukcesów.

 Z dyrektorem Pań-
stwowego Teatru Lalek 

w Słupsku Michałem 
Tramerem rozmawiał 

Tomasz
 Włodkowski

Państwowy Teatr Lalek Tęcza został założony w 1946 roku we wsi Tuchomie przez małżeństwo aktorskie – Elżbietę i Tadeusza Czaplińskich. 
Premierowym spektaklem była Szopka Polska– Ludwika Szczepańskiego wystawiona na Boże Narodzenie w 1946 r. Z początku był to ro-
dzinny, prywatny teatr wędrowny, który wędrował ze swoimi spektaklami od wsi do wsi wozem zaprzężonym w konie, saniami, a później 
samochodem ciężarowym zakupionym w urzędzie likwidacyjnym. Wraz z upaństwowieniem teatru w roku 1966 otrzymał stałą siedzibę 
w Słupsku, przy ul. Waryńskiego 2, gdzie mieści się do dziś. Od dnia założenia teatru przygotowano 226  premierowych przedstawień. Wi-
dowiska te tworzyło wielu wybitnych reżyserów, scenografów, kompozytorów i animatorów. Z powodzeniem występował w kraju i zagra-
nicą otrzymując wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Od września 2015 roku  nowym dyrektorem słupskiego Teatru Tęcza został  Michał 
Tramer – reżyser aktor, historyk, organizator warsztatów, szkoleń i festiwali, a także koordynator wielu projektów artystycznych. 
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Kolejne boisko w ramach SBP
Kolejne boisko zostało 

wyremontowane w ramach 
Słupskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego 2016. Tym razem 
jest to boisko wielofunkcyjne 
przy przy Gimnazjum nr 2 im. 
ks. Jana Twardowskiego, przy 
ul. Sobieskiego 3 w Słupsku 
służące do gry w piłkę ręcz-
ną, koszykówkę oraz do gry 

w siatkówkę Otwarcia doko-
nał Marek Biernacki, Zastępca 
Prezydenta Miasta Słupska, 
Jolanta Wiśniewska, Dyrek-
torka Gimnazjum nr 2 oraz 
uczeń z klasy sportowej. Re-
mont boiska przeprowadzono 
za blisko 200 tysięcy złotych. 
Sztuczna nawierzchnia boiska 
pozwoli na bezpieczne pro-

wadzenie gier zespołowych.  
Ułożony został również ota-
czający boisko chodnik,  uła-
twiający dostęp osobom nie-
pełnosprawnym. Szkoda, że 
zabrakło pieniędzy na ogro-
dzenie boiska,  na tak zwane 
piłkochwyty.

TW
Fot. Zbigniew Bielecki

CIT w Ustce wysoko ocenione
Usteckie Centrum Informacji Turystycznej, prowadzone przez Lokalną 
Organizację Turystyczną „Ustka i Ziemia Słupska”, zostało najwyżej ocenio-
ne zdobywając aż cztery gwiazdki! Wyróżnienia w postaci gwiazdek (od 1 
do 4 ) nadawane są przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną, która działa 
z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej. Certyfikat i status 4 gwiazdek 
nadawany jest na okres dwóch lat. 

Komisja certyfikująca 
punkty informacji turystycz-
nych w województwie po-
morskim odwiedziła ustecki 
CIT w dniu 11 października 
2016r. Były to pierwsze oceny 
po wprowadzeniu przez Pol-
ską Organizację Turystyczną 
nowych zasad kategoryzacji 
IT w Polsce. - Odwiedziliśmy 5 
punktów IT- Czarna Dąbrów-
ka, Słupsk, Ustka i dwa punk-

ty w Łebie. Cieszy fakt, że 
równolegle ze wzrostem ru-
chu turystycznego w naszym 
regionie obserwujemy też 
rozwój punktów i centrów 
informacji turystycznych, 
które to wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom turystów. 
- czytamy na stronie Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Tak sprawę ko-
mentuje dyrektor biura Wło-

dzimierz Wolski: - Cieszymy 
się, że już po raz drugi zosta-
liśmy wyróżnieni tak wysoką 
oceną Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej. Aby 
uzyskać ten certyfikat musimy 
spełnić mnóstwo wymogów 
dotyczących lokalizacji CIT, 
pamiątek, które sprzedajemy 
oraz odpowiednio wykwalifi-
kowanego personelu. 

EM

Promocja audiobooka  Jolanty 
Nitkowskiej–Węglarz

Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Potęgowie zaprosiła 
mieszkańców Gminy na pro-
mocję audiobooka – książki 
mówionej, której treścią jest 
słupska baśń Jolanty Nitkow-
skiej–Węglarz pt. „O skrza-
tach i tajemnicy czterech 
wieżyczek”. Opowieść oparta 
jest na ciekawej historii za-
bytkowego kościoła św. Mi-
kołaja w Słupsku oraz histo-
rycznej ulicy Krętej biegnącej 
wzdłuż kościoła. Innowacją 
na skalę regionu było pod-
jęcie działań z zakresu rewi-
talizacji społecznej poprzez 
twórcze zaangażowanie gru-

py osadzonych przebywają-
cych w półotwartym areszcie 
w Ustce. Ich zadaniem było 
wcielenie się w rolę lektorów 
audiobooka. Z kolei dzieci z 
Placówki Wsparcia Dzienne-
go nr 2 przy MOPR w Słupsku 
oraz z pod słupskich miej-
scowości stworzyły książki 
dotykowe, które można było 
obejrzeć podczas spotkania. 
Nagranie audiobooka po-
przedzone zostało cyklem 
warsztatów z emisji głosu. 
Część nakładu trafi do placó-
wek oświatowych w celu wy-
korzystania na lekcjach języ-
ka polskiego, regionalizmu, 

wiedzy o kulturze itp. Część  
zostanie przekazanych do 
bibliotek na terenie Pomorza 
i do placówek penitencjar-
nych z przeznaczeniem do 
wykorzystania w procesie re-
socjalizacji. Spotkanie w Po-
tęgowie stanowiło ostatnią 
fazę projektu realizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Pub-
liczną w Słupsku w ramach 
programu Narodowego Cen-
trum Kultury kultura dostęp-
na. Spotkanie poprowadziły 
panie z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Słupsku  Renata 
Sztabnik i Barbara Kozera. 

TW 

Na posesji mieli przetwórnię tytoniu
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miej-
skiej w Słupsku zabezpieczyli ponad 1200 kg liści oraz krajanki tytoniu,bez 
polskich znaków akcyzy. W związku ze sprawą śledczy zatrzymali dwóch 
mieszkańców Słupska. Mężczyźni w pomieszczeniach garażu mieli maszynę 
służącą do rozdrabniania tytoniu oraz wagę przemysłową. Straty Skarbu 
Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego mogły sięgać nawet 
700 tysięcy złotych. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia 
wolności, wysoka grzywna oraz przepadek mienia.

Policjanci z wydziału do 
Walki z Przestępczością Go-
spodarczą z Komendy Miej-
skiej w Słupsku ustalili, że 
w jednym z pomieszczeń 
gospodarczych w gminie 
Ustka znajduje się magazyn 
i przetwórnia nielegalnego 
tytoniu. Podczas przeprowa-
dzonej akcji na wynajmowa-
nej przez sprawców posesji 
funkcjonariusze znaleźli i 
zabezpieczyli łącznie ponad 
1200 kg krajanki tytoniu oraz 
całych liści przygotowanych 
do rozdrobnienia. W jednym 

z kartonów znajdowały się 
także przygotowane już do 
dalszej detalicznej dystrybu-
cji paczki tytoniu. W trakcie 
realizacji sprawy kryminalni 
zabezpieczyli maszynę, słu-
żącą sprawcom do rozdrab-
niania liści tytoniu, oraz dużą 
przemysłową wagę. Policjanci 
podczas oględzin tej prze-
twórni oszacowali, że Skarb 
Państwa z tytułu niezapłaco-
nego podatku akcyzowego 
stracił na tym procederze co 
najmniej 700 tysięcy złotych. 
W związku ze sprawą śledczy 

zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy zajmowali się produk-
cją, rozdrabnianiem i przy-
gotowywaniem paczkowa-
nego tytoniu do dystrybucji. 
Zatrzymani to mieszkańcy 
Słupska w wieku 22 i 30 lat. 
Obaj zostali już przesłuchani 
i przedstawiono im zarzuty. 
Grozi im kara nawet do 3 lat 
pozbawienia wolności,wysoka 
grzywna i przepadek zabez-
pieczonego mienia. Policjanci 
zastrzegają,iż sprawa ma char-
ter rozwojowy. 

RC 
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W czerwcu 1946 roku władze 
PRL rozpoczęły starania o zwrot 
polskich okrętów, przebywają-
cych w bazach brytyjskich. W 
grudniu rząd JKM zgodził się na 
przyjazd specjalnej komisji, która 
miała reprezentować stronę pol-
ską w rozmowach. W lutym 1947 
roku polski minister obrony powo-
łał Polską Misję Morską, z koman-
dorem Stefanem de Waldenem 
jako przewodniczącym. Miała 
ona uzgodnić warunki powrotu 
do kraju okrętów, walczących w 
czasie wojny u boku Royal Navy, 
a będących własnością polskiego 
rządu. Ustalono, że jako pierwsza 
powróci do Polski „Błyskawica”, 
będąca w najlepszym stanie tech-
nicznym. Z różnych przyczyn Misji  
udało się nakłonić do powrotu 
jedynie 177 marynarzy. Pierwsi z 
nich przybyli na pokład 6, pozo-
stali 19. czerwca 1947 roku. Przy-
gotowanie samego okrętu do 
drogi przebiegało szybko, mimo 
różnych kłopotów i pożaru w kot-
łowni. 27 czerwca załadowano 
zapasy, amunicję, głowice bojowe 
torped i bomby głębinowe. 30. 
czerwca przeprowadzono próby 
sprawności maszyn i urządzeń 
nawigacyjnych, wieczorem tego 
dnia podpisano protokół odbioru 
okrętu. Dowództwo niszczyciela 
objął kmdr Bolesław Romanowski, 
jego zastępcą został kpt Zbigniew 
Węglarz. Pierwszego lipca 1947 
roku o godzinie 15.00 na „Błyska-
wicy” podniesiono biało-czerwo-
ną banderę. Tego dnia niszczyciel 
oddał cumy i wyruszył w drogę 
powrotną do Polski, przybywając 
do Gdyni 4. lipca o 9.00 rano – po 
94 miesiącach służby na obcych 
wodach! – powitany uroczyście 
przez dowódcę Marynarki Wojen-
nej, kontradm.  W. Steyera. 7. lipca 
na pokład okrętu przybyli dwaj 
oficerowie MW, którzy przepro-
wadzili z przybyłymi rozmowy o 
pozostaniu w marynarce. Na 177 
przybyłych jedynie 32 zgodziło się 
na dalszą służbę. Po uzupełnieniu 
stanu załogi do 116 osób i wyzna-
czeniu na dowódcę komandora 
podporucznika Wacława Krzywca, 
okręt zaczął służbę szkolną ze słu-
chaczami Oficerskiej Szkoły Ma-
rynarki Wojennej. We wrześniu i 
październiku 1947 roku odbyli oni 
rejs do Świnoujścia i Szczecina. 
Pierwsze strzelania morskie odby-
ły się w drugiej połowie 1948 roku 
i były ograniczone ze względu 
na brak amunicji do brytyjskich 
dział. Z czasem podjęto decyzję o 
przezbrojeniu okrętu w broń pro-

dukcji radzieckiej. Jesienią 1949 
roku zdecydowano o powrocie 
niszczyciela do służby liniowej. W 
latach 1949-50 przeprowadzono 
remont „Błyskawicy”. W 1950 roku 
usunięto z pokładu tablicę upa-
miętniającą udział okrętu w II woj-
nie światowej u boku Royal Navy 
oraz banderę, pod którą niszczy-
ciel służył w czasie wojny.

24. czerwca tegoż roku aresz-
towano pod fikcyjnym zarzutem 
sabotażu dowódcę niszczyciela, 
kmdr. Węglarza, skazanego rok 
później w pokazowym procesie 
na 8 lat pozbawienia wolności. 
4. lipca dowodzenie objął kmdr 
ppor. Zdzisław Studziński (póź-
niejszy dowódca MW PRL). Dowo-
dził on okrętem w 1951 roku, gdy 
„Błyskawicę” wysłano do Szwecji 
po okręt hydrograficzny „Żuraw”, 
na którym zbuntowała się zało-
ga. Jesienią „Błyskawica” po raz 
pierwszy zdobyła miano przodu-
jącego okrętu Marynarki Wojen-
nej, a w dniach 12–15 października 
1951 roku popłynęła w pierwszy 
rejs do zagranicznego portu – Le-
ningradu (dziś St. Petersburg).

Zimą 1951-52 okręt przezbro-
jono. Rozkazem z 20 czerwca 
1952 roku niszczyciel otrzymał 
oznaczenie N-51 (na burtach 
śródokręcia namalowano tylko 
cyfry). 29. czerwca 1952 roku wi-
zytę na pokładzie flagowca MW 
PRL złożyli dostojnicy państwo-
wi z prezydentem B. Bierutem na 
czele. Do początku kwietnia 1955 
roku „Błyskawica” była jedynym 
polskim niszczycielem w służbie. 
W dniach 24-25 lipca wraz z „Bu-

rzą” złożyła kurtuazyjną wizytę 
w Bałtyjsku (dawnej Piławie), a 
od 8. do 11. września 1955 roku 
– w Portsmouth.. W trakcie rejsu 
do Wielkiej Brytanii okręt doznał 
drobnych uszkodzeń. Usunięto 
je podczas pobytu w Portsmo-
uth siłami samej załogi. Zarówno 
„Błyskawica”, klasyfikowana jako 
niszczyciel, jak i „Burza” (formal-
nie okręt obrony przeciwlotni-
czej), wchodziły jako samodzielne 
jednostki w skład Brygady Obrony 
Wodnego Rejonu Głównej Bazy, a 
do ich głównych zadań na wypa-
dek konfliktu zbrojnego należało 
m. in. zwalczanie jednostek na-
wodnych ewentualnego nieprzy-
jaciela za pomocą artylerii i (w 
przypadku „Błyskawicy”) torped. 
W lipcu 1956 roku oba polskie 
niszczyciele ponownie popłynęły 
z wizytą do Bałtijska, rok później 
„Błyskawica”, wraz ze ścigaczami 
okrętów podwodnych „Zwrotny” 
i „Nieugięty”, odwiedziła Sztok-
holm. Powtarzające się problemy 
techniczne z siłownią oraz decy-
zja o wydzierżawieniu od Związku 
Radzieckiego dwóch niszczycieli 
projektu 30bis (drugiego „Groma” 
i drugiego „Wichra”)  spowodo-
wały odstawienie „Błyskawicy” 
na długi remont. Rozpoczęty w 
październiku 1957 roku, potrwał 
do kwietnia 1961 roku. W stycz-
niu 1960 roku, zmieniono numer 
taktyczny okrętu na „271”. Do linii 
„Błyskawica” powróciła 15. kwiet-
nia 1961 roku, wchodząc w skład  
Dywizjonu Niszczycieli.

W dniach od 25. do 29. września 
1961 roku, wraz z okrętami pod-

wodnymi „Kujawiak” i „Ślązak”, 
„Błyskawica” popłynęła z wizytą 
kurtuazyjną do Helsinek. Kolejne 
wizyty kurtuazyjne okręt złożył 
m.in. w Londynie (w lipcu 1962 
roku), Sztokholmie (we wrześniu 
1962 roku), w Kopenhadze (we 
wrześniu 1963 roku), w Chatham 
i w Göteborgu (w sierpniu 1964 
roku). W maju 1965 roku „Błyska-
wica” wraz z nowym „Gromem” 
popłynęła do Narwiku, by uczcić 
25. rocznicę zatopienia pierwsze-
go „Groma”.

W latach 1965-66 roku nisz-
czyciel przeszedł kolejny remont, 
podczas którego m. in. wymie-
niono śruby. Po ukończeniu prac 
okręt powrócił do służby szkole-
niowej, a w dniach 20.–24. maja 
1966 roku po raz ostatni złożył 
wizytę w zagranicznym porcie 
(Kopenhadze). Towarzyszyły mu 
trałowce „Albatros” i „Kormoran”.

Rankiem 9 sierpnia 1967 roku 
doszło do tragicznego wypad-
ku na okręcie, w trakcie którego 
zginęło siedmiu członków obsa-
dy kotłowni numer 2. Pękł tam 
przewód parowy wysokiego 
ciśnienia. Nastąpiło gwałtowne 
wydobycie pary. Natychmiast od-
cięto dopływ paliwa, odstawiono 
mechanizmy i otworzono włazy 
kotłowni. Grupy awaryjne rozpo-
częły zraszanie kotłowni wodą. W 
wypadku zginęło na miejscu czte-
rech marynarzy, trzej dalsi, bardzo 
ciężko ranni i poparzeni, którzy na 
pokładzie kutra torpedowego zo-
stali natychmiast przewiezieni do 
Gdyni, zmarli mimo intensywnej 
reanimacji. Byli to: podporucznik 

Jerzy Malinowski, bosmanmaci 
Ignacy Kondrat i Kazimierz Ma-
rulewski, starsi marynarze Ro-
man Jurczyga, Stefan Kowalczyk, 
Stefan Lepczyński oraz Edward 
Stachniuk. Oficer został pośmiert-
nie odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, a podoficerowie i ma-
rynarze – awansowani o jeden 
stopień i odznaczeni Krzyżami 
Kawalerskimi Orderu Odrodze-
nia Polski. „Błyskawica” została 
później odholowana do portu na 
Oksywiu. Wyjścia w morze uszko-
dzonego okrętu ograniczono, ale 
wciąż używano go do celów szko-
leniowych i reprezentacyjnych. 
Na przykład 9. września 1967 roku 
wyholowano „Błyskawicę” na 
redę, gdzie bawiący akurat z wi-
zytą w Polsce prezydent Francji, 
generał Ch. de Gaulle, przyjął z jej 
pokładu paradę floty, czy 12. paź-
dziernika 1968 roku, kiedy odbyła 
się rocznicowa parada związana z 
25-leciem Ludowego Wojska Pol-
skiego.

Po tragedii z sierpnia 1967 roku 
powołano komisję, która uznała 
za konieczną wymianę całej in-
stalacji parowej niszczyciela. Nad-
mierne zużycie większości mecha-
nizmów i urządzeń starzejącego 
się niszczyciela powodowało, iż 
groźny niegdyś okręt coraz mniej 
odpowiadał wymaganiom współ-
czesnego pola walki.

Rozkazem z 12 grudnia 1969 
roku „Błyskawica” została przekla-
syfikowana na okręt obrony prze-
ciwlotniczej i przydzielona do 8. 
Flotylli Obrony Wybrzeża w Świ-
noujściu. Trafiła tam na holu już 
wcześniej. Odstawiono ją zaraz 
do stoczni „Gryfia”, gdzie przysto-
sowano pomieszczenia dla sporo 
mniejszej załogi. Po opuszcze-
niu stoczni okręt stacjonował w 
Basenie Węglowym, a później w 
Kanale Piastowskim, wykonując 
zadania z zakresu obrony przeciw-
lotniczej i szkolenia specjalistów, 
a także służąc za hulk mieszkalny. 
W 1974 roku, wobec niecelowości 
dalszego użytkowania niszczycie-
la w roli baterii przeciwlotniczej i 
wraz z pogarszającym się stanem 
technicznym „Burzy”, pełniącej 
funkcję okrętu muzeum w Gdyni 
– zapadła decyzja o zastąpieniu 
sławnego „francuza” w tej roli 
przez „Błyskawicę”. Rozkazem 
szefa Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego z 22 listopada 1974 
roku, niszczyciel został z począt-
kiem 1975 roku skreślony z listy 
jednostek floty. 

Wojciech Wachniewski

Powojenna służba „Błyskawicy”
Mija 80 lat od dnia, w którym z pochylni stoczni J S White w Cowes na wyspie Wight spłynął na wodę kadłub niszczyciela „Błyskawica”. 
Służba wojenna tego słynnego okrętu (najstarszego z istniejących na świecie niszczycieli!) jest znana stosunkowo nieźle. Znacznie 
mniej wiemy o tym, co działo się z okrętem w latach 1947-75, podczas jego służby pod znakami MW PRL. 

Październik 2016 r.



14 RELAKS Październik 2016 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NIE
SURÓWKA

CZŁO-
WIEK Z

SLD

STOP DO
LUTOWANIA

PODSTA-
WA

APARATU
FOTOGRA-
FICZNEGO

KSIĘGA
RODZAJU

KSZTAŁT
DEKOLTU

PAN, WAĆPAN

SKAŁA ZE
SZKIELE-

TÓW
KORA-

LOWCÓW

DODATEK
DO

BAR-
SZCZU

DOPŁYW
WOŁGI

KAWAŁEK
TKANINY

METALO-
WE

NACZYNIE
KUCHEN-

NE

NAPÓJ
WYSKO-
KOWY

GLAU-
KOMA

OBYWATE-
LKA KENII

KOŃ MAŚCI CZARNEJ

OTACZA
LAGUNĘ

KAWAŁECZEK

DUMA DZIADKA

PODSTA-
WA

POMNIKA,
POPIERSIA

SARI,
ŚPIE-

WACZKA

NP.
SŁONECZ-

NY

OTWÓR
W

ZBIO-
RNIKU

JEZIORO,
OCEAN

ZAMIAST
WĘGLA

KAŻDE-
GO DNIA

INNA

WĘDRÓW-
KA

PODZIELO-
NA NA
ETAPY

(NISKI)
GŁOS

KOBIECY

TAM
OBRAZY

ZALICZKA

ROZLE-
WA SIĘ

PO
NIEBIE

SZPARA W
SKALE

DAWNY
TYP

GRAMO-
FONU

ŻARTOBLI-
WIE

MIESZKA-
NIEC

KRAKOWA

JAPOŃS-
KA

WÓDKA
RYŻOWA

GRAWER-
SKIE

NACIĘCIE

URZĘDO-
WE

DOKU-
MENTY

DESZCZ
LUB

ŚNIEG

NP.
POMYŚL-

NY OKRES
ŻYCIA

ATRYBUT
TERPSYCHORY

ODGŁOS
PRZY

JEDZE-
NIU

2

FALE
RADIOWE

GALARE-
TOWATY

LICHE
ŁÓŻKO

BRIE LUB
BRYNDZA

KOŃ
MAŚCI
SIWEJ

EKSKO-
MUNIKA

MIASTO W
GÓRACH
ŚWIĘTOK-
RZYSKICH

ILOŚĆ
PRACY,
ENERGII

OŚWIE-
TLENIE

OKRZYK
ŻEGLARS-

KI,
MARY-

NARSKI

W PARZE
Z

WARSEM

SAMO-
CHÓD

CZESKA
KLUSKA

"PAN"
DLA

ZAGŁOBY

PRZED
BETA

OSTRA
KRA-

WĘDŹ

9

17

3

20

13

10

14

8

4

11

21

12

6

15

7

5

16

18

1

2

19

Litery z  zaznaczonych kratek, od 
1 do 21 utworzą rozwiązanie. 

Do wygrania nagroda niespo-
dzianka ufundowana przez redak-

cję „Zbliżenia”. Rozwią za nie pro-
si my do star czyć do 15 listopada  
2016 r. pod ad resem: Re dak cja 
„Zbliżenia”, Słupsk, al. Sienkie-

wicza 1/2. Nagrodę z poprzednie-
go numeru wylosowała Pani Zofia 
Gąska. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Gratulujemy!

76-200 Słupsk, al. Wojska Polskiego 3, tel. 59 841 38 67

pracowniabursztynowa@gmail.com

PRACOWNIA WYROBÓW Z BURSZTYNU I METALI SZLACHETNYCH

Polecamy biżuterię bursztynową i srebrną
Wykonujemy naprawy i odnawianie
wyrobów ze srebra i złota

76-200 Słupsk, al. Wojska Polskiego 3, tel. 59 841 38 67

pracowniabursztynowa@gmail.com

Irena Kalska
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RYBY

STRZELECBLI NI TAŹ Ę

Twoja sprawność i siła przebicia nie będą
imponujące, więc za szarpaninę, stres i zmu-
szanie się do nadmiernego wysiłku możesz
zapłacić gorszym samopoczuciem lub jesienną
infekcją. Wystarczy jednak, że postawisz na
większą ilość snu, by bezboleśnie przejść
przez ten nieprzyjemny, jesienny czas.

Bez żalu pożegnaj kogoś, z kim już nic sen-
sownego nie zbudujesz. Nie ma sensu nacis-
kanie na kogoś, by się zmienił. Tracisz jedynie
czas na coś, co nie doprowadzi cię do żadnego
celu. I choć czasem żal moze wpędzić cię w
kiepski nastrój, to udawanie, że wszystko jest
w porządku, jest czymś dużo gorszym.

To świetny czas na rozpoczynanie nowych,
trudnych przedsięwzięć zawodowych, inte-
resy, załatwianie stresujących spraw w urzę-
dach lub banku. Twój umysł działa na wy-
sokich obrotach, masz ciekawe plany i inicja-
tywy, z którymi nie warto czekać, tylko trzeba
się zabrać teraz, gdy masz dużo energii.

Nie ma mowy o żadnych poważniejszych
kłopotach. Przeciwnie. Przed tobą bardzo
dobry, ciekawy i przyjemny czas – zwłaszcza
na polu towarzyskim, w relacjach z ludźmi
mniej ci bliskimi – współpracownikami, part-
nerami od interesów, klientami, ale też z oso-
bami, z którymi łączą cię silne więzi i uczucia.

Irytacja, nerwowe napięcie, huśtawki nas-
troju i emocjonalne zawirowania mocniej będą
ci się w tym czasie dawać we znaki. Wszystko
i wszyscy będą cię denerwować, więc nawet
banalna przeszkoda, drobna informacja lub
obojętny sygnał może wywołać niepropor-
cjonalną reakcję.

Doskonale pogodzisz potrzeby związane z
pracą i zobowiązaniami z tym, co jest ważne
dla ciała i umysłu. Nie samym chlebem żyje
człowiek, więc tę zasadę skutecznie zaczniesz
wdrażać w życie. Na chwilę uwolnij się od
nadmiernej odpowiedzialności za sprawy swo-
ich bliskich i po prostu zajmij się sobą.

Sprytnie i inteligentnie połączysz swoje
obowiązki i oczekiwania bliskich z twoimi
ambicjami, potrzebą zabawy i przyjemnych
kontaktów z ludźmi. To dobry czas na polu
towarzyskim. Poczucie, że przyjaciele o tobie
pamiętają, staje się dużym wsparciem wtedy,
gdy trzeba stawiać czoła przeciwnościom.

Twoje przedsięwzięcia, inwestycje i interesy
nie układają się najlepiej, co powoduje frus-
trację i złość. Gdy poczujesz, że masz wszys-
tkiego dość, po prostu zwolnij obroty, nie
próbuj na siłę udowodnić swoich racji i nie
zmuszaj się do robienia czegoś, co wypada, na
co zaś nie masz najmniejszej ochoty.

Teraz, gdy jesień coraz mocniej przypomina
o przemijaniu, a melancholijne nastroje do-
minują, u ciebie zaczyna wygrywać optymizm,
siła, wiara w przyszłość i sukces. To zatem
bardzo dobry czas na duże, ambitne i trudne
projekty, które wymagają doskonałej orga-
nizacji, świetnej formy i zdrowia.

Chwilowe pogorszenie sytuacji, niższa efe-
ktywność w pracy i w nauce, nie mają więk-
szego znaczenia. Cały czas bowiem możesz
liczyć na korzystne zmiany, a w nieco dłuższej
skali już widać nadciągającą hossę. Dystans
i refleksja pomogą ci uporządkować swoje
emocje, oczekiwania i plany.

Przyjazna dłoń kogoś, na kogo zawsze
mogłeś liczyć, podziała niczym uzdrawiający
balsam na zbolałe ciało. Romantyczne
nastroje, nostalgia i zaduma często ci będą
towarzyszyć, a racjonalny umysł i logiczne
myślenie zejdą na dalszy plan. Jednak nie
oznacza to, że się wycofasz z realnego życia.

Nawet tam, gdzie zwykle dominuje stres,
nieufność i podejrzliwość – w pracy, w inte-
resach, na polu zawodowym i w kontaktach
z klientami, może pojawić się prawdziwa
serdeczność i porozumienie. Zamiast nisz-
czącej rywalizacji i kopania pod sobą dołków,
można doskonale współpracować.

HOROSKOP NA LISTOPAD 2016
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Doskonały występ judoków Gryfa Słupsk
Trzy medale z prestiżowych za-

wodów w Oleśnicy przywieźli judocy 
Gryfa Słupsk. W punktacji drużynowej 
TS Judo Gryf Słupsk uplasował się na 
piątym miejscu, najlepiej ze wszystkich 
startujących polskich klubów. Zawody 
w Oleśnicy zgromadziły 370 zawodni-
ków z 48 klubów z Polski oraz reprezen-
tacje Kazachstanu, Kanady, Azerbej-
dżanu, Gruzji, Czech, Niemiec, Austrii, 
Litwy, Łotwy, Ukrainy, Holandii, Czech, 
Słowacji. Zawodnicy TS Judo Gryf 
Słupsk -Aleksander Plombon, Bartosz 

Szaniawski oraz Jakub Nawrot stanęli 
na podium podczas tych zawodów.

Rewelacyjnie walczył Aleksander 
Plombon (66 kg). Olek stoczył 5 walk 
( 4 wygrane). Szczególnie emocjonu-
jąca była walka z Gruzinem Japoshvilii 
Bacho. Słupszczanin bardzo dobrze 
taktycznie prowadził tę walkę i narzucił 
rywalowi swój styl. Olek wykonał rzut 
kouchi-gari (oceniony na yuko) i po-
tem kontrolował pojedynek do końca. 
W finale  spotkał się również z zawod-
nikiem z Gruzji  Chikhelidze Giorgi, z 

którym walczył bez respektu. Wykonał 
akcję punktową, lecz w parterze dał się 
zaskoczyć i przegrał przez trzymanie. 
Brązowe medale zdobyli Jakub Nawrot 
(73 kg) oraz Bartosz Szaniawski( 81 kg). 
Obecnie Bartosz Szaniawski oraz Jakub 
Nawrot zostali trenują z Kadrą Narodo-
wą we Wrocławiu przygotowując się 
do Turnieju który odbędzie się pod ko-
niec miesiąca w Hannowerze.

TC
Fot. Tomasz Częścik

O krok od złotego medalu
W hali Specjalnego Ośrodka Szkol-

no – Wychowawczego w Słupsku roze-
grane zostały  Finały Mistrzostw Polski 
Szkół Specjalnych ZSS Sprawni - Razem 
w koszykówce chłopców rocznika 1999 
i młodszych. Województwo pomorskie 
czwórkę finalistów reprezentowali ucz-
niowie SOSW ze Słupska. Drużyna pro-
wadzona przez nauczyciela  Wiesława 
Romańskiego pokonała  zawodników 
z Małopolski i z Zachodniopomorskie-
go, ulegając po zaciętej walce dwoma 

punktami drużynie z województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.  Najlepszy 
strzelec zawodów Jakub Grzebiński z 
SOSW Słupsk  /na zdjęciu z pucharem 
/ w 3 meczach zdobył 103 punkty,  zo-
stał wybrany najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw. Jakub jest objęty szkole-
niem centralnym w kadrze Polski ZSS 
Sprawni - Razem przygotowującej się 
do Mistrzostw Europy Federacji INAS 
FID,które odbędą się we Francji. Maj
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Niecodzienną lekcję wychowa-
nia fizycznego odbyli uczniowie I LO 
w Słupsku. Razem z nimi zagrali w 
koszykówkę zawodnicy Energi Czar-
nych Słupsk Justin Jackson, Mateusz 
Jarmakowicz oraz J. Blassingame. W 

zajęciach wzięli udział instruktorzy z 
Aktywnej Fabryki. Ta wyjątkowa lek-
cja miała na celu zaszczepienie ucz-
niom pasję do uprawiania sportu. 

TW
Fot. Łukasz Czapar

Lekcja WF z zawodnikami 
Energi Czarnych Słupsk

Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska

Klub Skalar reprezentowała tym 
razem skromna, ośmioosobowa re-
prezentacja. Mało liczna, ale zdobyła 
22 medale (7 złotych, 7 srebrnych i 8 
brązowych). Medale zdobyli wszy-
scy zawodnicy:  Szeremeta Weronika 
– II m-ce 50m dowolny, I m-ce 50m 
klasyczny, II m-ce 100m dowolny, II 
m-ce 100m motylkowy, II m-ce 100m 
zmienny; Kowalewska Martyna – III 
m-ce 200m grzbietowy, II m-ce 100m 
grzbietowy; Łabik Marcin – III m-ce 
200m grzbietowy, II m-ce 50m grzbie-
towy, III m-ce 100m grzbietowy; Sze-

remeta Kaja – III m-ce 50m klasyczny, 
III m-ce 200m dowolny,; Rutkowska 
Agnieszka – I m-ce 50m klasyczny, I 
m-ce 200m klasyczny, I m-ce 100m 
dowolny, I m-ce 100m klasyczny; Olej-
nik Adam - II m-ce 50m klasyczny, I 
m-ce 200m klasyczny, I m-ce 100m 
klasyczny; Grzecza Michał – II m-ce 
100m motylkowy, II m-ce 100m mo-
tylkowy; Kozdrowska Aleksandra – III 
m-ce 50m grzbietowy, Dodatkowo 
organizatorzy przewidzieli Puchar Ali-
cji Pęczak (trzykrotnej olimpijki, wie-
lokrotnej medalistki Mistrzostw Świta 

i Europy, wielokrotnej rekordzistki i 
mistrzyni Polski w stylu klasycznym) 
dla najlepszej polskiej zawodniczki w 
stylu klasycznym. W tym starciu naj-
lepszą żabkarką okazała się Agnieszka 
Rutkowska i to ona odebrała z rąk Alicji 
Pęczak puchar wraz z nagrodami.  Na 
uwagę zasługuje fakt, iż czasy uzyska-
ne przez Agnieszkę na 50, 100 i 200 
metrów stylem klasycznym to aktual-
nie najlepsze wyniki w Polsce w sezo-
nie 2016/2017. 

TC 
Fot. Tomasz Częścik

W miniony weekend odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Gdańska w 
Pływaniu. W zawodach udział wzięło 466 pływaków z 35 klubów. 
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