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Plac Zwycięstwa w Słupsku w czasie godzin szczytu komunikacyjnego przeobraża się w największy parking w mieście. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy miasta, jak i przyjezdni 

Tworzą wizje placu Zwycięstwa 
Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Kilkadziesiąt osób kontaktowało się 
już  ze słupskim magistratem w spra
w i e  dwóch konkursów na nową kon
cepcję zagospodarowania placu Zwy
cięstwa. 

Ogłosił j e  Robert Biedroń, prezy
dent Słupska. Konkursy - dla obywa

teli miasta i profesjonalistów - doty
czą opracowania koncepcji zagospo
darowania placu Zwycięstwa w Słup
sku (rejon ulic Tuwima, Anny Łajming 
i Deotymy) oraz terenu wokół ratusza. 

Warunkiem uczestnictwa w kon
kursie obywatelskim jest ukończenie 
16 roku życia. Każdy z uczestników 
może przesłać maksymalnie 2 prace. 
Prace konkursowe należy składać 
w terminie d o  dnia 11 maja 2015 r. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę w po
staci 2,5 tysiąca zł, n miejsce warte jest 

1500 zł, m zaś 1000 zł. Przyznana bę
dzie  również nagroda publiczności 
o wartości 2000 zł. 

Ogłoszenie wyników konkursu na
stąpi 19 czerwca 2015 roku. 

W konkursie profesjonalnym 
udział wziąć mogą osoby fizyczne bę
dące studentami uczelni  wyższych  
o kierunku architektura, urbanistyka 
l u b  architektura krajobrazu, osoby, 
które ukończyły wspomniane kierun
ki studiów oraz osoby prawne lub jed
nostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, posługujące się 
osobami fizycznymi spełniającymi po
wyższe warunki. 

Tu także maksymalna ilość złożo
nych prac przez jedną osobę lub pod
miot to dwie  prace. Należy j e  składać 
najpóźniej do  11 maja 2015 roku. 

Nagrodą w konkursie dla profesjo
nalistów jest 8 tysięcy zł, II nagroda to 
5 tysięcy zł i m - 3 tysiące złotych. Przy
znane mogą być również wyróżnienia 
warte p o  500 zł oraz nagroda publicz
ności - 2000 zł. 

Ogłoszenie wyników tego konkur
su również nastąpi 19 czerwca 2015 r. 

Regulamin obu  konkursów wraz 
z załącznikami dostępny jest na stro
nie internetowej magistratu lub w ra
tuszu. Osobą, która jest upoważniona 
d o  bezpośredniego kontaktu w te j  
sprawie, jest Aleksandra Anuszewska. 
Można do  niej dzwonić pod  nr tel. 59 
8488461. Wszyscy zainteresowani 
mogą liczyć na szczegółowe informa
cje. • ©® 
Więcej# STR.4-5 
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Kierowca - transport międzynarodowy 

Firma transportowa zatrudni 

kierowcę samochodu ciężarowego z naczepą (chłodnie) 
kat. C+E, wyjazdy kraje UE 

kontakt osobisty z CV, tel. 59/722-01-40. 

Wymagane aktualne badania, karta kierowcy. 6000 zł. 

WIELKA MAJÓWKA 
z TERESĄ WERNER 

2 maja godz. 16.00 
Filharmonia w Słupsku, ul. Jana Pawła II3 

Bilety w cenie 50 zł do nabycia w kasie filharmonii 
Kasa czynna w dni powszednie w godz. 9.00 -17.00 

tel.59-842 38 39 

K035001859A K035001851B 

WYŻSZY STANDARD - NIŻSZA CENA 
Domy w Sierraanicach 145m2 już od 329 OCOzI brutto 

uł; Łukasiewicza 1, 76-200 Słupsk 
606 789 099, 59 725 ,55 €,3 

Domy 100m2za 219 OOOzł kredyt MdM 
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Od redaktora 

Monika 
Zacharzewska 

Młodych 
mamy 
zdolnych 

D aria Elwart z e  słupskie
g o  Liceum Plastyczne
g o  zgarnęła główne na

grody w swoje j  katego
rii w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym „Witkacy 
i ja"(czytaj n a  str. 3). Ogromne 
brawa za ten  sukces. I dla niej, 
i dla w i e l u  innych młodych lu
dzi  z e  Słupska i okolic, którzy 
zaskakują swoimi  umiejętnoś
ciami i zdolnościami. Zale
d w i e  kilka d n i  t e m u  pisaliśmy 
0 Michale Demkowyczu, ucz
n iu  Technikum Weterynaryj
nego, który zabłysnął w zu
pełnie w innej  dziedzinie 
1 przedstawiając projekt mo
dernizacji hodowl i  pszczół 
w gospodarstwie rodzinnym, 
wygrał indeks dowolne j  szko
ły rolniczej w Polsce. Młodych 
talentów z przeróżnych dzie
dz in  w naszym regionie n ie  
brakuje i cieszy, ż e  mają nau
czycieli, którzy inspirują ich 
d o  działania. • ©® 

Minął tydzień 

Poczucie bezpieczeństwa 
Na Akademii Pomorskiej odbyło 

się spotkanie organizacyjne piątej 
edycji badań, które podejmowane 
są od 2006 roku z inicjatywy słup
skiej policji. Partnerami tych badań 
są: Komenda Miejska Policji w Słup
sku, Akademia Pomorska. Szkoła 
Policji w Słupsku oraz Stowarzysze
nie Bezpieczny Region Słupski. Ba
dania ankietowe będą przeprowa
dzane w dniach 4-18 maja br. na te
renie Słupska. Łącznie w mieście 
spotkamy około 70 ankieterów. 
Pijani rodzice 

Dwoje dzieci, w tym dwumie
sięczną dziewczynkę, odebrano pi
janym rodzicom z Krzywania. 
O sprawie poinformowała osoba po
stronna. Rodzice posiadają jeszcze 
dwoje innych dzieci w wieku sied
miu i 15 lat, których w tamtym mo
mencie nie było w domu. Gdy policja 
przyjechała na miejsce, okazało się, 
że 33-letnia matka miała 3,5 promila 
alkoholu w organizmie, a 42-letni oj
ciec prawie dwa promile. 
(DA) 

Henryka Jurałowicz-
-Kurzydło 

Mieszkanka Słupska otrzy
mała od starosty powiatu 

słupskiego Zdzisława Koło
dziejskiego 3600 zł brutto 

stypendium rocznego 
na przekazanie z zespołem 
Zgoda informacji dla mło
dzieży szkolnej oraz lokal
nej społeczności o historii, 

kulturze i tradycji grupy 
etnicznej Kaszubów 

słowińskich. 
(DA) 

Robert Biedroń 
Portret Jana Pawła II, który 
od 2003 roku jest Honoro
wym Obywatelem Słupska, 

nie wisi już w gabinecie 
prezydenta Słupska. Osoba 

niewierząca ma prawo 
zdjąć ze ściany obraz 

papieża Polaka, ale dlacze
go przez dłuższy czas 

zapewniała społeczeństwo, 
że tego nie zrobi. Minus 
za mówienie jednego, 
a robienie drugiego. 

(DA) 

3 lata miał Marek Szubarski, gdy z jego ust wyszły pierwsze słowa. Jego mowa do dzisiaj jest dla niego problemem. Gdy się 
denerwuje, mówi niewyraźnie i jąka się. Od dziecka poddawany jest ciągłej rehabilitacji mowy. Wizyty u logopedy 
pomogły, ale na co dzień stara się unikać dłuższych rozmów. Problemy z mową nie przeszkodziły Markowi w zdobyciu 
sukcesów edukacyjnych i sportowych. Ukończył studia, uprawia nordic walking. Wolny czas spędza w klubie dla osób 
niepełnosprawnych Kawon w Słupsku. Czytaj więcej na stronie 11 

Nowy taryfikator mandatów uderza w kierowców zajmujących innym koperty 

Wszedł w życie nowy taryfi
kator mandatów, podwyż
szający kary m in. za bez
prawne zajmowanie kopert 
osobom niepełnosprawnym. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Najważniejsze zmiany dotyczą 
k w e s t i i  z w i ą z a n y c h  z parko
w a n i e m  w miejscach przezna
c z o n y c h  d l a  o s ó b  n iepełno
s p r a w n y c h .  Od 11 k w i e t n i a  
za  bezprawne  za jmowanie  ko
perty  zapłacimy 8 0 0  złotych 
mandatu,  a w i ę c  o 300 złotych 
w ięce j  n i ż  dotychczas. Z kolei 
osoba,  która  z a j m i e  k o p e r t ę  
i b ę d z i e  b e z p r a w n i e  posługi
w a ć  się kartą parkingową w y 
stawioną dla osoby  niepełno
sprawne j ,  m o ż e  dostać m a n 
dat d o  1000 złotych. 

W s a m y m  Słupsku w 2015 
roku takich interwencji było 76, 
z czego w d w ó c h  przypadkach 
w y s t a w i o n o  mandaty,  a w 17 

• Za bezprawne zajęcie 
koperty zapłacimy 8 0 0  złotych 

pouczen ia .  Zaostrzone kary  
wymierzone  w kierowców cie
szą o s o b y  n iepełnosprawne.  
Część z n ich podchodzi  jednak 
d o  tych kar z dystansem. - Mo

ż e  t o  coś pomoże,  b o  koperty, 
które są przeznaczone dla nas, 
są nagminnie zajmowane przez 
osoby  d o  tego n ieuprawnione 
- przyznaje Mirosław Piszko z e  
Słupska, który  p o r u s z a  s ię  
n a  w ó z k u  inwa l idzk im.  Męż
czyzna  w o l a ł b y  j ednak,  ż e b y  
oprócz kary p ien iężne j  wpro
w a d z i ć  h o l o w a n i e  samocho
dów, które bezprawnie zajmu
ją koperty. - Jeżeli taki kierowca 
musiałby trochę pochodzić, że
b y  odzyskać  s w ó j  samochód,  
b y ć  m o ż e  drugi raz n ie  zająłby 
takiego m i e j s c a  - p r z y z n a j e  
Piszko. 

Zdaniem Zbigniewa Wiczko-
wskiego, dyrektora Wojewódz
kiego Ośrodka Ruchu Drogowe
go  w Słupsku, zmiany idą w do
b r y m  kierunku. - Należy wpro
wadzić takie restrykcje, aby kie-
r o w c y  n i e  z a j m o w a l i  m i e j s c  
parkingowych przeznaczonych 
d la  o s ó b  n iepełnosprawnych  
- stwierdza Wiczkowski. # 

©® 

W skrócie 

Koncert charytatywny 
Dzisiaj o godz. 18 w sali Słupskie

go Ośrodka Kultury przy ul. Braci 
Gierymskich 1 odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz niewido
mych i słabowidzących sportow
ców klubu ZRYW. Wystąpią Anna 
Sujkowska (klawisze i teremin), We
ronika Leszczyńska (klawisze), Pa
trycja Baczyńska (wokal), Eliza No
wak i Sławomir Sroka (zespół Volare 
Show), Piotr Staszewski (fletnia Pa
na i akordeon), Piotr Pendzich (kla
wisze, skrzypce i organy). 
Bilety w cenie 20 zł można nabyć 
w siedzibie Integracyjnego Klubu 
Sportowego ZRYW przy ul. Sienkie
wicza 8 w Słupsku w godzinach 9 -
15 oraz na godzinę przed koncertem 
na miejscu imprezy. Bilety można 
również zarezerwować pod nume
rem tel.: 882178 953. 
To będzie już drugi koncert organi
zowany na rzecz sportowców z klu
bu ZRYW. W ubiegłym roku wyda
rzenie cieszyło się dużym zaintere
sowaniem. 
(DA) 
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> Na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kaszubskiej odbyły się obchody 75. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. W obchodach udział wzięli członkowie Rodzin Katyńskich, reprezentanci słupskich 
szkół w pocztach sztandarowych, władz miasta. Złożono wieńce i zapalono znicze. Uroczystość 
dopełnił występ chóru Kantele z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 

Zdjęcie tygodnia 
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Daria witkacowskie miny ćwiczyła 
przed lustrem i wygrała konkurs 
• Daria Elwart jest podwójną laureatką 
ogólnopolskiego konkursu „Witkacy i ja 

# Zwyciężyła w kategorii rysunek-malarstwo 
oraz w kategorii fotografia 

Słupsk 
Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Daria Elwart, uczennica Liceum 
Plastycznego przy Zespole 
Szkół Informatycznych w Słup
sku, została podwójną laureat
ką VII Ogólnopolskiego Kon
kursu Plastycznego i Fotogra
ficznego „Witkacy i ja". 

Daria zajęła pierwsze miej
sce w kategorii rysunek-malar
stwo oraz pierwsze miejsce 
w kategorii fotografia. 

W tej drugiej kategorii temat 
brzmiał dokładnie „Siad Witka
cego - maszyny, machiny, de
strukcja i cel" i przedmiotem fo
tografii wysyłanych na konkurs 
miały być  maszyny, machiny 
i inne techniczne twory mające 
wpływ na zmianę i przemianę 
świata, materii, myślenia, uwz
ględnić można było przemiesz
czanie, podróże i wyprawy. 

Daria przedstawiła komisji 
konkursowej cztery zdjęcia, 
swoje autoportrety inspirowa
n e  pracami Stanisława Ignace
go Witkiewicza. 

- Już wcześniej, zanim usły
szałam o konkursie, intereso
wałam się trochę Witkacym. 
I myślę, że o n  robił takie miny 
i utrwalał je  na autoportretach, 
b o  szukał własnego ja - m ó w i  
dziewczyna. 

Dla niej zrobienie własnych 
portretów fotograficznych in
spirowanych witkacowskimi 
było d u ż y m  w y z w a n i e m .  
W domu przed lustrem treno
wała miny, szukała odpowied
nich ubrań, rekwizytów. 

- Moja interpretacja konkur
sowego tematu jest taka, że to 

p Daria inspirowała się autoportretami Witkacego Stworzyła własne fotograficzne autoportrety 

ja jestem tą maszyną, która za
inspirowała mnie do  zrobienia 
zdjęć. Nie opisywałam w ten  
sposób wysyłanych na konkurs 
prac, ale cieszę się, że członko
w i e  jury to rozszyfrowali, pa
trząc na nie - mówi. 

Daria przyznaje, że w Wit
kacym fascynuje ją to, ż e  n ie  
jest łatwy w odbiorze i interpre

tacja jego dzieł wymaga zaan
gażowania. Natomiast sztukę 
fotografii zaczyna dopiero po
znawać. 

Opiekunkami, które przygo
towywały Darię d o  konkursu, 
były  panie Maria Karpińska 
i Julita Rzeppka. 

Organizatorem konkursu 
„Witkacy i ja" już od  siedmiu lat 

jest Muzeum Pomorza Środko
wego  w Słupsku oraz Gimna
z j u m  nr  2 im.  ks. Jana Twar
dowskiego w Słupsku. 
Pomysłodawczynią jest nato
miast nauczycielka plastyki 
z tego gimnazjum Wioletta Miś, 
która zachęca uczniów gimna
z j ó w  i szkół ponagimnazjal-
nych d o  poszukiwania i inspi

rowania się Witkacym w swo
ich pracach artystycznych. 

W t y m  roku, ze  wzg lędu  
na bardzo dużą ilość prac pla
stycznych nadesłanych przez li
cea plastyczne, komisja posta
nowiła utworzyć osobną kate
gorię dla tego typu szkół i w niej 
również zwyciężyła Daria. 

Ogółem w tym roku na kon
kurs „Witkacy i ja" wpłynęło 
390 prac z 54 szkół, placówek 
kulturalnych i oświatowych 
z całej Polski, w t y m  213 prac 
plastycznych i 177 fotografii. 

Organizatorów zaskoczyła 
ilość i jakość nadesłanych prac 
z ośrodków szkolno-wycho
wawczych. 

Prace uczestników konkur
su mogły być ilustracją zarów
n o  twórczości dramatycznej 
Stanisława Ignacego Witkiewi
cza, jak i interpretacją jego prac 
plastycznych. Poza tym startu
jący w konkursie mogli odnieść 
się do tematów pomocniczych, 
np. „Groteskowy i absurdalny 
świat w g  Witkacego". Ucznio
w i e  mogl i  również środkami 
plastycznymi zinterpretować 
wybrany  dramat Witkacego, 
czy też wykonać studium por
tretowe. 

Jak podkreślają organizato
rzy, celem konkursu jest popu
laryzacja twórczości Stanisła
w a  Ignacego Witkiewicza oraz 
zachęcenie młodych ludzi  
do poszukiwania inspiracji pol
skiego malarza, fotografa, pisa
rza, dramaturga i filozofa. 

Poza Darią laureatami tego
rocznego konkursu są w kate
gorii prace plastyczne: ze szkół 
gimnazjalnych Angelika Koło
dziej z Konstantynowa Łódz
kiego, z e  szkół ponadgimna-
zjalnych Zofia Jemioło z War
szawy. W kategorii fotografia 
z gimnazjów Hubert Tomecki 
z Warszawy, z e  szkół ponad-
gimnazjalnych właśnie Daria. 

Laureaci zostaną nagrodze
ni 28 kwietnia o godz. 13 w Her
baciarni Spichlerza Richtera 
w Słupsku.# 
©O 

Będzie miejski happening z okazji Dnia Flagi. Możesz do niego dołączyć 
Stupsk 

2 maja o godz. 12 na placu 
Zwycięstwa w Słupsku miesz
kańcy miasta ułożą żywą fla
gę narodową. Magistrat za
prasza młodzież i dorosłych. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.mareckii@gp24.pl 

To pomysł na ożywienie i u a :  

trakcyjnienie obchodów Dnia 
Flagi. 

- Do tej pory flagę kojarzymy 
głównie z walką narodową lub 

protestami społecznymi. 
Chcem y, aby słupszczanie mie
li także inne skojarzenia. Z tego 
wzg lędu  zamierzamy 2 maja  
zorganizować pierwszy miejski 
happening, podczas którego 
stworzymy żywą flagę - mówi  
Krystyna Danilecka-Wojewódz-
ka, wiceprezydent Słupska. 

Impreza zacznie się od  uro
czystości wojskowej.  Chwilę 
później  zebrani słupszczanie 
będą tworzyć żywą flagę. 

- Dlatego prosimy o przyj
ście na plac Zwycięstwa w ko
szulkach białych albo czerwo
nych. Prosimy także o zabranie 

ze  sobą białych i czerwonych 
kartek. W ten sposób będziemy 
mogli utworzyć żywą flagę. Ak
cji będzie towarzyszyć okolicz
nościowa muzyka - wyjaśnia 
Danilecka- Wojewódzka. 

Magistrat zamierza również 
odnowić sposób obchodzenia 
dnia zakończenia n wojny świa
towej, czyli 8 maja. W t y m  ro
k u  bowiem przypada 70.rocz-
nica tego wydarzenia. 

- Z te j  okazji  zamierzamy 
zorganizować imprezę nocną, 
podczas której odbędzie  się 
urządzone własnymi siłami 
niezwykłe widowisko laserowe 

- dodaje wiceprezydent Słup
ska. 

Kolejna ciekawa dla 
słupszczan impreza w ratuszu 
m a  się odbyć 16 maja, podczas 
Nocy Muzeów. Na razie jednak 
nie  ujawniono,  jakie niespo
dzianki będą w t e d y  czekać 
na mieszkańców Słupska. 

Jak te propozycje odbierają 
słupszczanie? 

- Bardzo się cieszę, że wresz
cie dz ień zakończenia w o j n y  
będzie się u nas kojarzył z we
sołą zabawą integrującą miesz
kańców miasta. Dobrze, że ktoś 
wreszcie wyciągnął wnioski  

z tego, co się działo w ostatnich 
latach, b o  ci, którzy o d  czasu 
do czasu brali udział w różnych 
oficjalnych imprezach, wielo
krotnie widzieli, że  one intere
sują coraz mniejszą grupę ludzi, 
gdyż  dla w i e l u  ludz i  były  
p o  prostu nudne  - m ó w i  pani 
Hanna, którą spotkaliśmy 
na  placu przed ratuszem tuż 
p o  konferencji  prasowej, 
w trakcie której Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka opo
wiedziała o nowych zamiarach 
magistratu. 

Podobne opinie usłyszeli
śmy od  kilku innych osób. Ro

zmawialiśmy także z radnym 
Robertem Kujawskim, który ra
zem z sympatykami i działacza
m i  PiS już po  raz jedenasty bę
dzie rozdawał papierowe flagi 
mieszkańcom Słupska. 

- Jestem zadowolony z każ
de j  inicjatywy, która utrwala 
w życiu społecznym to ważne 
święto, jakim jest Dzień Flagi. 
Z tego względu bardzo pozy
tywnie odbieram nowy pomysł 
magistratu. On może się spodo
bać wielu słupszczanom - uwa
ża radny Kujawski. Nie wyklu
cza, że happening będzie licz
ny.# ©® 

mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:zbigniew.mareckii@gp24.pl


04//tygodnik WYDARZENIA Głos Słupska 
Piętek, 17 kwietnia 2015 

Plac do reanimacji, ponr 
Urząd miejski szuka nowej koncepcji 

na zagospodarowanie terenów pi. Zwycięstwa. 
Ogłasza konkurs i czeka na najlepsze propozycje 

Zwycięska nie będzie jednak przyczynkiem 
do zmian. Jedynie do ponownego, ale za to 
szerszego wałkowania tego tematu 

Słupsk 

Słupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Gdzie jest centrum Słupska? 
W zasadzie n ie  wiadomo.  
Na pewno nie na Starym Ryn
ku, który wyraźnie już  dogory
wa.  W trochę lepszym stanie 
jest j u ż  ul. Wojska Polskiego, 
choć jedynie za sprawą próby 
reanimacji, jaką była rewitali
zacja tej części miasta. Dobrze 
za to ma się największy parking 
w mieście. Mowa o rejonie pla
cu  Zwycięstwa, który władze 
Słupska chcą zmienić i ogłosi
ły, że czas na zmianę koncepcji 
jego zagospodarowania. Po
wód? Parking zajęty jest przez 
samochody najwyżej  w poło
w i e  i plac zasługuje na lepsze 
wykorzystanie. Ostatecznie ma 
o n  reprezentacyjny charakter. 
Ogłoszono w ięc  konkurs, 
a w zasadzie dwa. 

Wypowiedz się 
Ten pierwszy - obywatelski jest 
z myślą o słupszczanach. Dru
gi skierowany został do studen
tów architektury lub urbanisty
ki. Urzędnicy chcą stworzyć 

przestrzeń, która stanie się za
równo  mie jscem organizacji 
oficjalnych uroczystości, co
dziennego odpoczynku oraz re
kreacji. Z t y m  może być jednak 
kłopot, b o  ul.  Tuwima 
i Deotymy to wciąż ciąg drogi 
krajowej nr 21. Przynajmniej 
do  czasu zakończenia budowy 
ringu. Co więcej,  działka 
od progu ratusza do chodników 
przy Złotej Kamienicy to jedna 
część. Na dodatek pas drogowy. 

Ale rewitalizowany m a  być 
cały teren wokół ratusza, czyli 
również skwer Pierwszych 
Słupszczan i zaplecze urzędu. 
W sumie około 2 hektarów stre
f y  ochrony konserwatorskiej. 
Do rejestru zabytków wpisany 
jest przecież n ie  tylko d u ż y  
i mały ratusz, ale i sąsiedni bu
dynek banku oraz Złota Kamie
nica. Nie można ich zasłaniać, 
a to co miałoby powstać na sa
m y m  placu, nie może  kontra
stować z obiektami wokół. 
Na placu nie przewiduje się też 
b u d o w y  obiektów kubaturo
wych, a teren za budynkiem ra
tusza może zostać zagospoda
rowany jednak tylko w formie 
zielnego skweru. 

Konserwator zgadza się 
za to na  ewentualną relokację 
pomnika Żołnierza Polskiego. 
Jak napisano w dokumentach 
konkursowych, „umożliwia to 
jego stan techniczny". 

Konkurs 

Dla mieszkańców 
# Uczestnikiem konkursu 
może być każda osoba fizycz
na. która ukończyła 16 lat. 
# I nagroda-2,5 tys. zł. II na
groda -1,5 tys. zł, III nagroda-
1 tys. zł. Przewidziano też trzy 
wyróżnienia po300zł oraz 
nagrodę publiczności 2 tys. zł. 

Dla profesjonalistów 
# Uczestnikami konkursu 
mogą być studenci, absol
wenci uczelni wyższych o kie
runku architektura, urbani
styka lub architektura krajo
brazu oraz specjalistyczne fir
my. 
S I  nagroda-8 tys, zł, II nagro
da - 5 tys. zł, III nagroda - 3 tys. 
zł. Przewidziano też trzy wy
różnienia poSOO zł oraz na
grodę mieszkańców-2 tys. zł. 

Terminy 
# Każdy uczestnik konkursu 
może złożyć do dwóch prac 
konkursowych do dnia Tl ma
ja 2015 r. 
# Ogłoszenie wyników kon
kursu nastąpi dnia 19 czerwca 
2015 roku. 
Kontakt:598488461. b.kon-
kurs.plac.zwyciestwa@um.sl 
upsk.pl 

§ 

• Zdaniem władz Słupska parking pod ratuszem zajęty jest przez samochody najwyżej w połowie i zasługuje n< 

Sonda: Co zmieniłbyś na słupskim placu Zwycięstwa? 

Janina Bohdziewicz, emerytka 
Nie bardzo wiem, co innego oprócz 
parkingu mogłoby pojawić się 
na placu obok ratusza w Słupsku. 
Być może można byłoby wybudo
wać pomnik osób zasłużonych dla 
miasta, żeby plac był bardziej dostoj
ny. Z pewnością przydałoby się tak
że miejsce, w którym odbywałyby 
się imprezy dla słupszczan. 

Pan Bronisław, emeryt 
Właściwie to można coś zmienić, tyl
ko w tym momencie nie przychodzi 
mi nic do głowy. Plac jest duży, więc 
można go dobrze wykorzystać 
na rozrywkę i kulturę. Nie rezygno
wałbym z miejsc parkingowych, bo 
tych w naszym mieście brakuje 
i zawsze jest problem z zaparkowa
niem pojazdu. 

Iwan Kirwiel, wykładowca AP 
W takim miejscu nie powinien znaj
dować się wyłącznie parking dla sa
mochodów. Ten umiejscowiłbym ra
czej gdzieś obok, a plac przed ratu
szem wykorzystałbym na stworze
nie artystycznej wizytówki miasta. 
Widziałbym tam targ lokalnych arty
stów. którzy tworzą rzeczy piękne 
i wyjątkowe. 

Lucyna Krzyżaniak, ekonomistka 
Mnie podoba się taki plac. jaki jest 
obecnie. Nie trzeba go moim zda
niem zmieniać. Można byłoby jedy
nie postawić kilka ławeczek więcej, 
aby starsi ludzie mogli przysiąść, od
począć. zrelaksować się. Być może 
miła dla oka byłaby także fontanna 
przed ratuszem. Dobrze, że są miej
sca parkingowe dla samochodów. 

Ryszard Krawiczyński. dyżurny 
ruchu w Słupsku 
Moim zdaniem miejsca postojowe 
dla samochodów są niezbędne 
i z pewnością nie powinno się ich li
kwidować. Można byłoby natomiast 
wprowadzić pewną ulgę dla miesz
kańców Słupska, którzy co drugi 
dzień nie musieliby płacić za postój 
samochodu. 

Janina Dylewska, ceramiczka 
Do ratusza i tamtejszego placu mam 
swoisty stosunek, bowiem zrobiłam 
swojego czasu miniaturę ceramicz
ną tego budynku. Moim zdaniem nie 
powinno się tam wprowadzać 
zmian. Miejsca parkingowe może 
nie wyglądają ładnie, ale rozumiem 
kierowców, dla których są ważne. 
Dorota Aleksandrowicz 

mailto:aleksander.radomski@gp24.pl
mailto:kurs.plac.zwyciestwa@um.sl


Głos Słupska 
Piątek, 17 kwietnia 2015 WYDARZENIA tygodnik//05 
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i lepsze wykorzystanie. Ostatecznie ma on reprezentacyjny charakter 

Co z parkingiem? 
W dokumentach m o ż n a  też 
przeczytać, że zgodnie z zamy
słem parkingu na placu m a  do
celowo nie być. Trudno to sobie 
wyobrazić, b o  to idealne miej
sce n a  znalezienie postoju 
w centrum. Nie bardzo wiado
m o  też, gdzie samochody mia
łyby się podziać. Zamysł to jed
nak n ie  to samo co realia, 
a urzędnicy zdają sobie z tego 
sprawę. W jednym z warunków 
konkursu m ó w i  się o pozosta
wieniu 75-100 miejsc postojo
wych lub ewentualnie wprowa
dzeniu parkingu podziemnego. 
Jednak to ostatnie rozwiązanie 
również jest mało prawdopo
dobne,  n ie  tylko z e  wzg lędu  
na brak pieniędzy, ale i na trud
n e  warunki  geologiczne. 
W miejscu dzisiejszego placu 
Zwycięstwa w średniowieczu 
był staw i fosa. Bagna zasypano 
dopiero w XIX wieku, b y  zorga
nizować w t y m  miejscu duży  
plac targowy. 

Konsultacje 
Po co więc konkurs? Chodzi je
dynie  o dyskusję.  Wytyczne 
i zalecenia dla jego przyszłej 
przebudowy sformułowane bę
dą dopiero później. 
Faktem jednak jest, ż e  d o  te j  
pory  n a d  zmianami w t y m  
miejscu nikt się n ie  zastana
wiał. 
Nie wspomina o t y m  przynaj
mnie j  strategia transportowa 
dla Słupska czy strategia rewi
talizacji. 

A to w takich właśnie doku
mentach tego typu przemyśle
nia powinny być uwzględnio
ne. Nie było też konsultacji spo
łecznych. Zostaną przeprowa
dzone p o  rozstrzygnięciu kon
kursu. # 
©<D 

Początkowo główny plac współczesnego Słupska był bajorkiem, które zostało zasypane w połowie XlXwfekti 

Bajorko zwane 
Quebbevordem 
NeuenTor zostało 
głównym placem 
miasta 
W połowie XIX wieku, na zle
cenie ówczesnej Rady Miej
skiej w Stolp, zasypano j e  
w ciągu niecałych trzech lat. 
Zrobił to niejaki Wienandt, 
mistrz piekarski. W tym celu 
rozkopał Górę św. Piotra, skąd 
wywiózł ponad 30 tysięcy fur
manek piasku. Po popraw
kach w 1855 roku zadanie zo
stało odebrane. Plac początko
w o  nazywano Wollmarktem 

(Targiem Wełnianym), a na
stępnie - od  1888 roku do  koń
ca n wojny światowej - pla
cem Heinricha v o n  Stephana, 
ministra poczty Rzeszy Nie
mieckiej. 
Najpierw plac był ubity. 
W1875 r. stanął na n i m  
pierwszy pomnik. Wkrótce 
został wybrukowany kostką 
ze Szwecji. Na początku XX 
wieku przy placu zbudowano 
ratusz. W1910 r. w jego cen
trum ustawiono pomnik cesa
rza Wilhelma I, który został 
rozebrany po  wojnie. Wiosną 
1945 r. na placu ustawiono 
pomnik żołnierzy Armii Czer
wonej. W1962 r. powstała no

Plac Zwycięstwa w Słupsku w roku 1940. Jak widać, także 
wtedy częściowo był parkingiem 

w a  konstrukcja k u  czci Armii 
Czerwonej i Wojska Polskiego. 
11.11.1992 roku zmieniono de

dykację na „Żołnierzom Pol
skim walczącym za ojczyznę" 
(maż) 

Nasz plac 
Zwycięstwa 
to ikona miasta 
Skipsfc 

Obraz placu przed ratuszem 
powinien wrócić do swojego 
pierwotnego wizerunku 
-przekonuje Witold Sikorski, 
słupski urbanista. 
Gdy pierwszy raz rozmawiali
śmy o konkursie na zagospoda
rowanie placu Zwycięstwa, po
wiedział pan, że to pachnie ka
baretem. Dlaczego tak nega
tywnie ocenia pan ten pomysł? 
Moja metafora przyrównująca 
konkurs na zagospodarowanie 
d o  kabaretu wynika z prostej 
konstatacji. 
Założenie urbanistyczne, 
umownie zwane placem Zwy
cięstwa, wraz ze swą historią 
to istotna i bardzo cenna war
tość przestrzenna miasta. 
W s w y m  przekazie znaczenio
w y m  to bardzo ważny ele
ment dla obrazu miasta. 
To swoista ikona Słupska. 
Jak należy to rozumieć? 
Wystarczy obejrzeć publikacje 
o Słupsku od początku XX 
wieku. 
W nich ilustracją jest widok 
słupskiego ratusza z placem 
przednim. Tak właściwie jest 
do  tej pory. 
Co prawda przez pewien czas 
pewną konkurencją był wi
dok kina Milenium, zwłaszcza 
w czasie, gdy należało ono 
do  najnowocześniejszych 
obiektów tego typu w kraju, 
ale pozwolono je  przerobić 
na Biedronkę. 
Czy według pana nie należy nic 
zmieniać na placu Zwycięstwa? 
Pobieżna lektura tematu, 
w tym na przykład monografii 
Słupska podtytułem „Słupsk, 
podstawy kształtowania ładu 
przestrzennego", jednoznacz
nie dokumentuje, że jakakol
wiek próba zniekształcenia te
go odważnego założenia urba
nistycznego z początku XX 
wieku jest nieporozumie
niem. Próby takie były już  po
dejmowane w roku 1923,kie
d y  to architekt E. Weegmann 
usiłował zabudować plac trzy
kondygnacyjną zabudową. 
Próba okazała się daremna. 
Teraz może się skończyć po
dobnie. 
Proponowany konkurs odbę
dzie się ze szkodą dla prze
strzeni tego odważnego zało
żenia urbanistycznego, które
go całość to dwa place, tzn. 
obecny plac Zwycięstwa oraz 
zniekształcony i zatarty prze
strzennie plac Dąbrowskiego, 
połączone dzisiejszymi ulica
m i  Tuwima i Deotymy. 
Prezydent Robert Biedroń uwa
ża, że plac Zwycięstwa nie powi-

Witold Sikorski, słupski 
architekt i urbanista 

nien być wielkim parkingiem. 
A jakie jest pana zdanie? 
To, że w zwykłych dniach plac 
jest parkingiem, w niczym m u  
nie ujmuje. Zresztą też jestem 
za tym, żeby tę tymczasową 
funkcję wyprowadzić z placu. 
Pozostaje tylko pytanie, gdzie, 
jak i kiedy. Śródmieście Słup
ska cierpi na deficyt miejsc 
parkingowych. Ich ilość nie 
jest nigdzie bilansowana. Ten 
problem wróci ze zdwojoną 
siłą rażenia. To kwestia czasu. 
Czy plac musi pełnić funkcję 
usługową? 
Plac Zwycięstwa zawsze peł
nił wielorakie funkcje usługo
w e  o znaczeniu publicznym. 
W założeniu to rola wielkiej 
miejskiej sceny, na której od
bywały się różnorodne wyda
rzenia publiczne. Tę funkcję 
ożywiono współcześnie i plac 
pełni dalej tę rolę. Proszę 
przypomnieć sobie istotne 
wydarzenia dla Słupska, 
w tym XIII Światowe Igrzyska 
Polonijne oraz znany wszyst
kim Turniej Miast. 
Część słupszczan sugeruje, że 
nadszedł czas na usunięcie z pla
cu przed ratuszem pomnika Żoł
nierza Polskiego i przeniesienia 
go w inne miejsce, np. na cmen
tarz. Czy to dobry pomył? 
Jeżeli chodzi o pomnik, to 
w 1910 roku wzniesiono 
w miejscu geometrycznego 
środka placu pomnik Wilhel
ma I na koniu, niszcząc tym 
samym pierwotną formę 
i czystość założenia. Każda 
epoka m a  swoich bohaterów. 
Sądzę, że żaden pomnik nie 
będzie umiejętną próbą pow
tórzenia estetyki placu z jego 
początku. 
Czy wyobraża pan sobie inne za
gospodarowanie tej części pla
cu? 
Tak, jestem zdania, że obraz 
placu powinien wrócić 
do  swego pierwotnego wize
runku. Wówczas prezentował 
się najbardziej okazale. 
Rozmawiał 
ZBIGNIEW MARECKI 
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Wizualna oprawa gminy 
• Samorząd w Kępicach przystąpił do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Jej elementem jest 
m.in. plastyczna promocja gminy - specjalna broszura oraz seria gadżetów i maskotek 

K ę p k ę  

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Lokalna Strategia Rozwoju jest 
realizowana w ramach projek
t u  „Z jeżykiem p o  gminie  
Kępice. Kreowanie lokalnej 
marki". Projekt jest współfinan
sowany ze środków Unii Euro
pejskiej w ramach Osi 4 LEA
DER Programu Rozwoju Obsza
r ó w  Wiejskich n a  lata 2007-
-2013, który jest finansowany 
z Fundacji Partnerstwo Dorze
cze Słupi. 

Jedną z części tego projektu 
są m.in. wizualne  elementy, 
których zadaniem jest wizual
na identyfikacja gminy Kępice 
przez osoby odwiedzające re
gion. Dlatego na głównych dro
gach na granicy gminy stanęły 
tablice, tzw. witacze. Można je  
spotkać w Barcinie, Damowie 
iKorzybiu. 

- To nie są jakieś wymyślne 
projekty, ale myślę, że dobrze 

określają naszą gminę. Ich ce
lem jest zaprezentowanie atu
tów naszej gminy, czyli boga
ctwa lasów oraz miejsc o cieka
w e j  historii -mówi  Magdalena 
Gryko, burmistrz Kępic. 

Na witaczach znajdują się 
zdjęcia prezentujące ciekawe 
miejsca w gminie  Kępice, za
bytki, obiekty warte odwiedze
nia, a także piękno przyrody. 
Znalazła się na nich także infor
macja o miastach partnerskich 
gminy. 

Od miesiąca Kępice repre
zentuje również jeżyk Grzybik 
siedzący na  ławeczce przy ul. 
Niepodległości, przed urzędem 
gminy. - To taki sympatyczny 
element umilający przestrzeń 

Lokalna Strategia 
Rozwoju 

w Kępicach jest 
współfinansowana 

ze środków UE 

przed urzędem - oznajmia bur
mistrz Gryko. 

Jeżyk jest drewnianą rzeźbą, 
którą wykonał miejscowy rzeź
biarz Wojciech Czubajewski. 
Wkrótce n a  placu przy  ul icy 
Sikorskiego w Kępicach zamon
towana będzie tablica informa
cyjna dotycząca gminy. 

Elementem strategii rozwo
j u  jest również n o w a  seria 
gminnych gadżetów - kubków 
i koszulek z zabawnymi  
rysynkami, plecaków, brelo-
ków-latarek czy zegarów ścien
nych z nadrukami. To elemen
ty promocji gminy pod  hasłem 
Natura(lnie) Kępice. 

- Chcemy promować naszą 
gminę bez nadęcia, ale wiemy, 
jakie są nasze atuty. Stąd takie, 
a n ie  inne gadżety - wyjaśnia 
burmistrz. 

Gadżety będą nagrodami 
podczas gminnych imprez 
i uroczystości, można je  będzie 
niedługo także kupić w Biblio
tece Publicznej w Kępicach. 

Gmina szykuje  również 
przewodnik p o  regionie, które-

WITACZE 
pojawiły się na głównych 
drogach na granicach gminy 
Kępice 

g o  autorką będz ie  znana 
regionalistka Jolanta Nitkow-
ska-Węglarz. 

Oprócz użytecznych infor
macji o atrakcjach i miejscach 
wartych odwiedzenia  będą 
w n i m  zamieszczone opowia
dania związane z gminą. 

- Przewodnik jest już w dru
ku  i ukaże się lada dzień. Będzie 
o n  ilustrowany zdjęciami zro
bionymi w technice 3D, zatem 
d o  książki zostaną dołączone 
specjalne okulary umożliwiają
ce ich obejrzenie. Takiej publi
kacji n ie  
było jeszcze w całym powiecie 
słupskim - cieszy się burmistrz 
Kępic Magdalena Gryko.# 
©<E> 

Nowy budynek mieszkalny będzie przypominał dawną architekturę 
K ę p k ę  

Gmina rozpoczęła budowę 
nowego budynku wieloro
dzinnego. Otrzymała na ten 
cel dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Nowy b u d y n e k  powstaje  
w Kępicach przy ul. Niepodle
głości. Będzie to  piętrowy 
obiekt z czerwonej cegły, po

między które zostaną wstawio
n e  drewniane belki, co m a  być 
nawiązaniem d o  tzw. pruskie
go muru. W budynku będzie 16 
mieszkań komunalnych - jed
no- oraz dwupokojowych. 

- Chcieliśmy, aby architektu
ra tego budynku nawiązywała 
d o  sąsiadujących obiektów 
pokolejowych, które pochodzą 
jeszcze z XIX w i e k u  - m ó w i  
Magdalena Gryko. 

Powstający b u d y n e k  
w Kępicach m a  mieć nie tylko 
atrakcyjną architekturę. Ma być 
również energooszczędny - bę »- Na razie są fundamenty. Za rok budynek będzie gotowy 

dzie w n i m  wykorzystana po
wietrzna pompa ciepła. 

Inwestycja będzie  gotowa 
za rok. Jej koszt wyniesie oko
ło 2 min  zł. Trzydzieści procent 
kosztów zostanie pokrytych 
z dotacji, jaką gmina Kępice 
otrzymała z Banku Gospodar
stwa Krajowego. 

- Bardzo staraliśmy się 
o otrzymanie tej dotacji, b o  do
f inansowanie było j e d n y m  
z warunków rozpoczęcia budo
wy.  Brak mieszkań komunal
nych  to  jedna z najważniej
szych spraw d o  rozwiązania 

w naszej gminie. Dlatego stara
m y  się szukać na ten cel dodat
kowych źródeł finansowania 
- informuje pani burmistrz. 

Niebawem ruszy też budo
w a  czterorodzinnego budynku 
komunalnego w Korzybiu, któ
rego inwestorem jest również 
gmina Kępice. Tu także będą 
mieszkania jedno- idwupoko-
jowe.  Będzie o n  b u d o w a n y  
w nowoczesnym systemie, ja
ko obiekt prawie całkowicie pa
sywny, czyli w zasadzie samo
wystarczalny energetycznie. # 
©<£> 

Nagrodzona przez prezydenta 
Gmina Ustka 

Katarzyna Duszyńska, uczen
nica z Objazdy, została wyróż
niona w konkursie „Mój Arse-
nał". Nagrodę odebrała w Pa
łacu Prezydenckim w stolicy. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Katarzyna Duszyńska, która 
jest uczennicą drugiej  klasy 
Gimnazjum w Objeździe, wzię
ła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie „Mój Arsenał". 
Konkurs zorganizowały Stówa-

rzyszenie Szarych Szeregów 
i ZHP z okazji 70. rocznicy wy
buchu Powstania Warszawskie
go  oraz 72. rocznicy akcji 
pod  Arsenałem. W marcu 1943 
roku bojowcy Szarych Szere
gów uwolnili w Warszawie z rąk 
Gestapo 21 więźniów. 

Celem konkursu była popu
laryzacja wśród uczniów dewi
zy Szarych Szeregów - idei bra
terstwa i służby ojczyźnie. 
Uczestnicy mieli za zadanie na
desłać prace w różnych for
mach literackich dotyczące 
tamtych wydarzeń. Wpłynęło 
214 prac z e  131 szkół z e  108 
miejscowości. W jury  byl i  

m.in.: szef Kancelarii Prezyden
ta RP Jacek Michałowski i prze
wodniczący Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów Wojciech 
Wolski. Patronat honorowy 
n a d  konkursem objął prezy
dent RP. 

Katarzyna Duszyńska znala
zła się w gronie 13 wyróżnio
nych i nagrodzonych uczniów. 
Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w Pałacu Prezyden
ckim w Warszawie, na  którą 
uczennica z Objazdy została za
proszona wraz z opiekunem, 
Dorotą Spychał, która w Gim
nazjum w Objeździe uczy języ
ka polskiego.# ©® 

Plac zabaw w konkursie Nivea 
Dębnica Kaszubska 

Gmina zgłosiła budowę placu 
zabaw przy budynku przed
szkola w Dębnicy Kaszubskiej 
w konkursie producenta kos
metyków Nivea. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Celem konkursu jest wyłonie
nie 4 0  lokalizacji spośród zgło
szonych z terenu całego kraju. 
Powstaną na nich nowoczesne 
place zabaw, których sponso
rem będzie marka Nivea. Jed

nak aby one powstały, lokaliza
cja m u s i  zostać wskazana 
w głosowaniu internautów. 

Dlatego wygrana danej loka
lizacji zależy o d  liczby odda
nych n a  nią głosów przez 
internautów. 

- Każdy głos może  zadecy
dować o wygranej,  dlatego 
zwracamy się z prośbą o odda
wan ie  głosów n a  zgłoszoną 
przez nas lokalizację na terenie 
gminy  Dębnica Kaszubska 
- apelują przedstawiciele władz 
gminy. 

Codziennie każdy mieszka
niec gminy m a  możliwość od
dania jednego głosu, a i m  wię

cej głosów, tym większa szan
sa na wygraną. Głosować moż
n a  na  stronie internetowej 
http://www.nivea.p1/Porady/e 
xt/pl-PL/podworko. 

Zgodnie z regulaminem 
konkursu (dostępnym na stro
nie www.nivea.pl/podworko) 
pierwsza tura głosowania trwa 
d o  30 kwietnia. W je j  ramach 
wyłonionych zostanie 20 zwy
cięskich lokalizacji. 

Od 1 d o  31 maja odbędzie się 
druga tura głosowania 
internautów, w ramach której 
zostanie wyłonionych 20 kolej
nych lokalizacji.# 

•Na przydrożnych witaczach gminy Kępice zamieszczono zdjęcia 
miejsc, które warto odwiedzić, a także obrazujące piękno 
miejscowej przyrody 

mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
http://www.nivea.p1/Porady/e
http://www.nivea.pl/podworko
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Dba o zęby. urodę i koty 
Stomatolog Bożena Minkowska pomoże zawsze, gdy boli ząb 

HipokratesZOIS 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Gabinet stomatologiczny Boże
n y  Minkowskiej działa w Słup
sku niespełna pięć lat, ale pani 
stomatolog m a  duże doświad
czenie w swoim fachu. Uczyła 
się go na Śląsku i w Niemczech. 

- Pochodzę z lekarskiej ro
dziny. Gdy patrzyłam, jak moi  
bliscy n ie  mają n a  nic czasu, 
biegając z dyżuru na dyżur, po
myślałam, że zostanę dentyst
ką. Liczyłam, że  w t y m  zawo
dzie będę  miała więcej  czasu 
dla siebie. No i się przeliczyłam 
- śmieje się Bożena Minkowska. 
- Godziny pracy dostosowuję 
d o  pacjentów, a g d y  na
gle dzwoni ktoś z bólem, to też 
przyjeżdżam d o  gabinetu, b y  
m u  pomóc. Uważam, ż e  jeśli 
m a m  taką możliwość, to po
winnam to robić. 

Pani Bożena uczyła się sto
matologii na Śląskiej Akademii 
Medycznej i po  studiach podję
ła tam pracę naukową. Potem 
wyjechała d o  Niemiec i tam 

• Bożena Minkowska pracuje w Słupsku od pięciu lat 

przez sześć lat pracowała 
w praktyce stomatologicznej, 
nabierając doświadczenia. 
- Nauczyłam się rzeczy, które 
w Polsce dostępne były dopie
ro kilka lat później - mówi. 

Po powrocie do  Polski zało
żyła własną praktykę, a o d  pra
w i e  pięciu lat, odkąd mieszka 
na Pomorzu, prowadzi gabinet 
w Słupsku przy al. Sienkiewi

cza 4. Cały czas też się dokształ
ca. - To konieczność i wymóg, 
b o  medycyna i technika stoma
tologiczna ciągle się rozwijają. 
Poza t y m  oczekiwania pacjen
t ó w  są coraz wyższe.  Dzisiaj 
stomatologia to  j u ż  n ie  tylko 
walka z próchnicą, ale kreatyw
n e  spojrzenie n a  uśmiech pa
cjenta. Poza tym problemy z zę
bami często wiążą się z innymi 

schorzeniami i trzeba umieć  
choremu pomóc - mówi.  - Tak 
samo jak trzeba poświęcić czas 
na  rozmowę z n im,  b y  wie
dzieć, jak z pacjentem praco
wać i sprawić, b y  potrafił zau
fać swojemu lekarzowi. 

Podczas pracy stomatolo
gicznej, szczególnie z paniami, 
zorientowała się, że  oczekują 
o n e  pięknego uśmiechu,  b y  
czuć się młodziej i piękniej. Ten 
efekt dopełnić mogą zabiegi 
medycyny estetycznej - popra
w a  jakości skóry twarzy. Dlate
go ukończyła studia podyplo
m o w e  z medycyny estetycznej 
w Krakowie i takie zabiegi też 
przeprowadza w gabinecie. 

Jak pani  dentystka odpo
czywa p o  pracy? - Jest takie 
chińskie przysłowie „Jak 
chcesz żyć sto lat, zostań ogrod
nikiem". Nie wiem, czy dożyję 
do  setki, ale swój ogród uwiel
biam. Tak samo jak cztery koty, 
którymi się opiekuję i mogę  
o nich m ó w i ć  godzinami 
- zdradza i dodaje, ż e  marzy 
o w y j e ź d z i e  w góry n a  narty, 
na których kiedyś dużo jeździ
ła. Na razie poznaje Pomorze. 
• <s>® 

Wita dzieci na świecie 
Gabriela Wólczyńska odbiera porody i uczy mamy karmić piersią 

Hi|x>fcrates20i5 

Monika Zadiarzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Z panią Gabrielą spotykam się 
rano, p o  nocy, którą spędziła 
w pracy w szpitalu. Tej nocy 
przywitała na świecie czworo 
dzieci i prosto z porodówki  
w Ustce przyjechała d o  przy
chodni  przy ul. Westerplatte 
w Słupsku, gdzie prowadzi po
radnię laktacyjną. 

- Ja regeneruję się bardzo 
szybko, potrzebuję tylko duże
go kubka kawy - mówi. 

Pani Gabriela chciała, jak jej 
mama, zostać nauczycielką, ale 
gdy nie dostała się na studia pe
dagogiczne, poszła d o  szkoły 

i 
• Gabriela Wólczyńska prowadzi poradnię laktacyjną 

pielęgniarskiej, która działała 
wtedy w Słupsku i została po
łożną. - Strasznie m n i e  to 
wciągnęło. Pamiętam s w ó j  

pierwszy samodzielnie odbie
rany poród. Zostałam rzucona 
n a  głęboką wodę.  Bardzo to  
przeżyłam, ale byłam szczęśli

w a  - wspomina. Od tamtej po
ry przywitała m a  świecie mnó
stwo dzieci, a ich m a m o m  ra
dzi, jak się maluchami opieko
w a ć  i jak karmić piersią. 
- Mamy często mają z tym kło
poty, więc jestem takim lakta-
cy jnym pogotowiem. Telefo
n y  odbieram o każdej  porze 
- opowiada. - To odpowiedzial
na praca. Opiekuję się mamą, 
dzieckiem, ale b y  i m  po
móc, pracuję z całą rodziną. 

Pani Gabriela cały czas się 
dokształca, jako jedyna w Słup
sku m a  Certyfikat Doradcy Lak-
tacyjnego. Choć m a  stresującą 
pracę, bardzo ją lubi. - Uwiel
biam zapach niemowląt - zdra
dza. - Poza t y m  m a m  bardzo 
wspierającą rodzinę: męża  
i dwóch synów. • ©® 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Słupsku 
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+ HIPOKRATES 
głos słupska 

UDERZY Z NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW 
Wyniki głosowania z wtorku, 
14 kwietnia z godz. 9.00 

Najpopularniejszy lekarz 
w Słupsku i powiecie słupskim 

1 Andrzej Dębowski, lekarz rodzinny, Ustka 
(GSL.76) SMS pod nr 72355 o treści GSL.76 

2 Krzysztof Szewczyk, onkolog, Słupsk 
(GSL.54) SMS pod nr 72355 o treści GSL.54 

3 Adam Lewiński, neurolog, Ustka 
(GSL.80) SMS pod nr 72355 o treści GSL.80 

4 Wojciech Homenda, hematolog, Słupsk 
(GSL.13) SMS pod nr 72355 o treści GSL.13 

5 Wojciech Polak, internista, diabetołog, Słupsk 
(GSL.39) SMS pod nr 72355 o treści GSL.39 

głosy 

125 
105 
95 
76 
73 

Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 
w Słupsku i powiecie słupskim 

Gabriela Wólczyńska, Słupsk 
(GSL.133) SMS pod nr 72355 o treści GSL.133 
Anna Pożarowszczyk, Słupsk 
(GSL.118) SMS pod nr 72355 o treści GSL.118 
Elżbieta Ulewicz, Główczyce 
(GSL.124) SMS pod nr 72355 o treści GSL.124 
Wioleta Ufniarz, Słupsk 
(GSL.139) SMS pod nr 72355 o treści GSL.139 
Elżbieta Kostrzewa, Słupsk 
(GSL.131) SMS pod nr 72355 o treści GSL.131 

1 

2 
3 

4 
5 

głosy 

157 
152 
129 
122 
113 

Przychodnia przyjazna pacjentom 
w Słupsku i powiecie słupskim 

2 WSPL SP ZOZ, Ustka Lędowo 

2 
3 
4 
5 

(GSL.162) SMS pod nr 72355 o treści GSL162 
NZOZ EWA - MED, Sycewice 
(G5L191) SMS pod nr 72355 o treści GSL191 
NZOZ Spec-Med., Ustka 
(GSL.151) SMS pod nr 72355 o treści GSL151 
NZOZ Lekarz domowy, Słupsk 
(GSL.157) SMS pod nr 72355 o treści GSL157 
SPMZOZ, Tuwima 37 Słupsk 
(GSL.160) SMS pod nr 72355 o treści GSL160 

głosy 

84 
34 
33 
24 
16 

Najpopularniejszy gabinet stomatologiczny 
w Słupsku i powiecie słupskim głosy 

Gabinet Stomatologiczny Bożena Minkowska, 
Słupsk 9 9  
(GSL.166) SMS pod nr 72355 o treści GSL.166 
Praktyka Stomatologiczna Piotr Karasiak, 

2 Słupsk 6 6  
(GSL.173) SMS pod nr 72355 o treści GSL.173 
StomaDENT, 

3 słupsk 4 9  
(GSL.176) SMS pod nr 72355 o treści GSL.176 
Gabinet Stomatologiczny 

Ą. Iwona Dziaduszek-Kuś, Słupsk 2 9 
(GSL.181) SMS pod nr 72355 o treści GSL.181 
ViroDent, 

5 słuPsk 19 
(GSL.177) SMS pod nr 72355 o treści GSL.177 

Koszt SMS-a: 2,46 z VAT 
Głosowanie trwa do północy, 

30 kwietnia 2015 r. 
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie 

www.gp24.pl/hipokrates 

Więcej informacji o konkursie udzieli: 
Ewa Kuczyńska-Gałach, tel. 94 347 35 47 

ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Informacja dla kandydatów 
Informujemy, że uczestnicy plebiscytu 
mogą zamawiać plakaty promocyjne. 

Aby złożyć zamówienie zadzwoń 
pod nr tel. 94 347 35 47 (pn-pt 9-15) Powiat Słupski 

mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
http://www.gp24.pl/hipokrates
mailto:ewa.kuczynska@polskapress.pl


INFORMATOR 

KINA 
Słupsk 
Multikino 

Bogowie, pt., godz. 13.20, sob., godz. 1530, niedz., 
godz. 18.15; Chłopakzsąsiedztwa, pt.-sob., godz. 
14,1730,19.40,2150,niedz.,godz. 1730,19.40, 
2150;DOM.2D:pt.,godz. 10,12.40,15,17.15,sob.-
niedz., godz. 10.15,12.40,15,17.15,3D: pt-niedz., 
godz. 11.15,13.30,15.45; ENEMEF: Noc IgrzyskŚmier-
d 2015, pt., godz. 22; Fiu!,sob., godz. 10.10; 
IntersteBar.pt.,godz. 18.15, sob., godz. 20.30, 
niedz., godz. 1130; Kopciuszek, pt.-niedz„ godz. 
10.10,12.45,- Nocny pościg, pt., godz. 11.20,16.10, 
18.45,21.20,sob.,godz. 16.10,18.45,2120,niedz., 
godz. 13.30,16.10,18.45,21.20; Poranki, sob-niedz. 
10.30,12; Seria niezgodna: zbuntowana, pt.,godz. 
10.40;Szytxy i wściekli, pt., godz. 11.15,14.15,17.15, 
18,1930,20.15,21,2230,23.15,sob.-niedz.,godz. 11, 
14,17,18,1930,20,21; Wkręceni 2, pt., godz. 16, sob., 
godz. 18.15, niedz., godz. 21; Zaginiona dziewczyna, 
sob., godz., 12.20, niedz., godz. 15; Ze wszystkich 
sił,pt-niedz.,godz. 15.20 

Noduma.pt., niedz., godz. 16, sob., godz. 15; Gang 
Rosenthala, pt-sob., godz. 20.15, niedz., godz. 
17.45; Faust sob., godz. 17 

Lębork 
Fregata 

Szytxyiwśdekli7,pt-sob.,godz. 1730,20.15. 
niedz., godz. 20.15; Almost Jazz Group - koncert, 
niedz., godz. 18 

Ustka 

D e ł f ł n  

Nieczynne 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 842 49 57 

Ustka 
piątek- AptekazPasją, ul. Polna 2,teł.732806 
600, sobota - Centrom Leków, ul. Grunwaldzka 
26, tel. 59 81442 80, niedziela - Jantar, ul. 
Grunwaldzka 27a,tel. 59 8144672 

Bytów 
Centrom Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sychty 3, teł. 59 
8226645 

Miastko 
Piastowska, ul. Długa 10, teł. 59 8572245 

Człuchów 
piątek - Apteka Marzeń ul. Królewska 2, teł. 59 834 
32 58, sobota-Oberiand ul. Długosza 29, tel. 59834 

1752, niedziela - Rodzinna, ul. Długosza 5, tel. 59 

7212177 

Lębork 
piątek - SbywakfM, ul. Armii Krajowej 32, tel. 59 
8634090, sobota - Staromiejska, ul. Staromiejska, 
tel. 598634103, niedziela - Dr Max, ul. 10 Marca 
16a, tel. 59 863 3422 

Łeba 
Stawińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 86613 65 

USŁUGI MEDYCZNE 

SłupskWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ja

nusza Korczaka, ul. Hubalczyków! informacja te

lefoniczna 59 846 0100; Ustka Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny, ul. Mickiewicza 12 teł. 59 814 69 68; 

PoradniaZdrowia POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 

6011; Pogotowie Ratunkowe - 59 81470 09; Lębork 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 59 863 30 00; Szpi

tal, ul. Węgrzynowicza13,59 863 52 02; 

Bytów Szpital Powiatowy, ul. Lęborska 13, teł. 59 

822 85 00; Dział Pomocy Doraźnej Miastko, tel. 59 

8570900. 

WAŻNE 

NIEBIESKA UNIA - Ogólnpolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 

120002 

Słupsk Policja 997; ul. Reymonta, teł. 59 848 0645; 

Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 986; 59 

843 3217; Straż Gminna59 848 59 97; Urząd Celny -
587740830;Straż Pożarna 998; Pogotowie Ener
getyczne 991; Pogotowie Gazownicze 992; Pogo
towie Ciepłownicze 993; Pogotowie Wodno-Kana
lizacyjne 994; Straż Miejska alarm 986: Ustka - 59 
81467 61,697 6%498; Lębork-59 862 2911; Bytów 
- 59 82225 69; Miastko - 59 85720 81; Człuchów - 59 
8345280. 

USŁUGI POGRZEBOWE 

Kalla, ul. Armii Krajowej 15. tel. 59 842 8196.601 

928 600. Pełna oferta pogrzebowa. 

Ziełeńtel. (24h/dobę) 502525 005 lub598411315, 

ul. Kaszubska 3a. Winda i baldachim przy grobie. 

Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 98 

91.601663796. Winda i baldachim przy grobie. 

Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1. (całodobowo), 

tel. 59 842 84 95,604434441. Winda i baldachim 

przy grobie. 

Ze Szprychą na drezynę 
Słupsk-BarcHW 
Na Rajd Rowerowy „Szprycha 
na drezynie" będzie się można 
wybrać w najbliższą sobotę. Po
czątek o godz. 10 na placu Zwy
cięstwa w Słupsku. Zapisy roz
poczną się pół godziny wcześ
niej.  Uczestnicy rajdu będą 
mieli do pokonania ok. 60 kilo
metrów. 

W programie jest przejazd 
rowerami d o  Barcina, gdzie  
n a  wszystkich czekać będzie  
Słupska Powiatowa Kolej Dre
zyno  wa.  Zaplanowany jest 
przejazd drezynami (opłata to 
siedem złotych). Na uczestni-

ków rajdu czekać będzie górą 
cy posiłek i ognisko (należy za
brać własny prowiant), a także 
losowanie nagród wśród 
wszystkich zarejestrowanych 
uczestników. Powrót do  Słup
ska planowany jest na godz. 17. 

Organizatorzy rajdu przygo
towali niespodzianki dla zare
jestrowanych pierwszych 30 
osób, które jadą drezyną - pa
miątkowe magnesy, dla zareje
strowanych osób (do wyczerpa
nia) mapa regionu słupskiego, 
dla pań jednodniowe karnety 
na  skorzystanie z obiektu 
Wellness Club. (DMK)# 

©® 

Głos Słupska 
Piątek, 17 kwietnia 2015 

Weekend pełen imprez 
»Koncerty, spektakle, akcja ekologiczna, zawody wędkarskie, 

bezpłatna nauka języka angielskiego - sporo się dzieje 

Zabawa 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24pl 

Tomcio ratuje Królewnę 
„Tomcio Paluch" to  sobotnia 
propozycja dla najmłodszych 
widzów. Jak w każdej baśni, tak 
i tutaj pojawia się problem do
bra i zła oraz kary, jaka spotyka 
złoczyńcę. Dzielny Tomcio Pa
luch wspólnie z dziećmi przy
wraca Śpiącą Królewnę d o  ży
cia, a następnie ratuje ją z nie
w o l i  Zbója Madeja. Początek 
spektaklu o godz. 11, bi lety 
kosztują 18 i 15 złotych. 

Komedia w hotelu 
W pewnym podparyskim mia
steczku do  sądu m a  być dowie
ziony świadek zeznający prze
ciwko wysoko  postawionym 
przestępcom. Akcja przedsta
wienia rozgrywa się w hotelu 
usytuowanym na wprost sądu. 
Meldują się w n i m  d w a j  męż
czyźni: Francois Pignon - zawo
d o w y  fotograf i Ralf Milan, za
wodowy... morderca. Początek 
komedii  w N o w y m  Teatrze 
w sobotę i niedzielę o godz. 18, 
bilety kosztują 25 i 30 zł. 

Eko Fiesta 
Podczas Eko Fiesty w teatrze 
Rondo w sobotę o d  godz. 10 
trwać będą warsztaty kreatyw
nego recyklingu. Chętni mogą 
wziąć ze sobą butelki plastiko
we, kubeczki p o  jogurtach, ga
zety, rolki od  papieru, stare ma
teriały, kartony, wełnę, igły, ni

ci. O godz.  14 rozpocznie się 
pchli targ, na którym używane 
rzeczy będzie można sprzedać 
lub wymienić. W programie po
częstunek soku ekologicznego 
z Winnicy Anna De Croy oraz 
warsztaty mydlarskie i kosme
tyków ekologicznych (zapisy 
tel. 507 321314). O godz. 18 roz
pocznie się Kuchnia społeczna 
7.0 - opłata 15 zł za osobę l u b  
za darmo, jeśli przyniesie się ze 
sobą wegańską potrawę. Będzie 
też stoisko Kawisbike z możli
wością sprawdzenia roweru. 
0 godz. 19 w teatrze Rondo za
gra zespół Kuma Chata (bilety 
na koncert kosztują 10 zł). 

Angielska herbaciarnia 
Do herbaciarni Filart przy ul. 
Filmowej 5 w sobotę można się 
wybrać n a  English Cafe, czyli 
bezpłatne konwersacje w języ
k u  angielskim. W spotkaniu 
udział mogą wziąć zarówno po
czątkujący, jak i zaawansowani 
rozmówcy. Konwersacje popro
wadzą Katarzyna Macegoniuk 
1 Marcin Grębowicz. Początek 
o godz. 19, wstęp jest wolny. 

Reggae w Motorze 
Koszaliński zespół Raggafaya 
zagra w sobotę w Motor Rock 
Pubie. Grupa będzie promować 
swoją ostatnią płytę „Terrrra-
pia", która ukazała się w ubie
głym roku. Nie zabraknie też 
wcześniejszych utworów. Po
czątek o godz. 20, bilety 20 zł. 

Bieg z psem 
Słupskie Schronisko dla Bez
domnych Zwierząt organizuje 

w sobotę Bieg na 6 łap. Każdy 
chętny o d  godz. 10.15 będz ie  
mógł wziąć psa z e  schroniska 
i przebiec z n i m  pięciokilo-
metrową trasę w kierunku 
Strzelinka i z powrotem. Opie
kunowie  zwierząt dostaną 
mapki, a na trasie czekać będzie 
woda  dla zwierząt i ludzi. Im
preza potrwa ok. 3-4 godzin. 

Sezon na ryby 
Słupskie koło Przyjezierze Pol
skiego Związku Wędkarskiego 
rozpoczyna w niedzielę tego
roczny sezon. Pierwsze zawo
d y  odbędą się n a  kanale 
w Jarosławcu. Wpisowe wyno
si 15 zł, organizatorzy zapew
niają nagrody, posiłek i napoje. 
Zapisy pod nr. tel. 516 383 602. 
Odjazd autokaru w niedzielę 
o godz. 5.55 z ul. Szczecińskiej 
(naprzeciwko McDonaldsa), 
o godz. 6 z przystanku Szcze
cińska/Grottgera, o godz. 6.05 
spod ratusza i o godz. 6.10 z ul. 
Wazów (okol. banku PKO BP). 

Hip-hop dla Chmielą 
W klubie Dom Ówka w piątek 
odbędzie się kolejna odsłona 
akcji Siła dla Chmielą. Zagrają 
Sage, Tony Jazzu i The True-
kings, czyli przedstawiciele 
szczecińskiego hip-hopu. Po
czątek o godz. 21. 

Weekend tańca 
W piątek i sobotę w centrum 
kultury w Kobylnicy zobaczyć 
będz ie  można  spektakle By
tomskiego Teatru Tańca i Ru
chu Rozbark. W piątek o godz. 
19 rozpocznie się przedstawie

nie „I don't wanna b e  a horse". 
To opowieść o ciele, które w ek
stremalnych warunkach fizycz
nej pracy, głęboko pod ziemią, 
zapisuje w sobie niezwykłe do
świadczenie przekroczenia. Na
tomiast w sobotę o godz. 18 roz
pocznie się spektakl „Oddaję Ci 
serce". To pełen zwrotów akcji 
spektakl oscylujący wokół te
matyki miłości. Początek w pią
tek o godz. 19, w sobotę o godz. 
18, bilety: 35 zł (na jeden wie
czór), 60 zł (na oba wieczory). 

Wernisaże w galeriach 
W piątek w Baszcie Czarownic 
otwarta zostanie wystawa 
kolaży Tomasza Ciecierskiego 
„Abitare". Tytuł odnosi  się 
do  etymologii włoskiego słowa 
„abitare", co oznacza „miesz
kać", a jednocześnie nawiązuje 
do nazwy magazynu poświęco
nego architekturze oraz wnę
trzom. Początek o godz. 17. Na
tomiast o godz. 18 w Galerii Ka
meralnej przy ul. Partyzantów 
oglądać będz ie  można  prace 
Hectora Solariego na wystawie 
„Regarding the war". Artysta 
tworzy swoje prace w oparciu 
o fotografię, rysunek i techno
logię wideo.  Prace te  spaja 
problematyka śmierci. W Cen
trum Aktywności  Twórczej 
w Ustce w piątek otwarta zosta
nie wystawa Tomasza Barana 
„Spiegel i m  spiegel". Młody 
malarz ukazuje zaangażowanie 
w coś, z czym malarstwu n ie  
jest p o  drodze - spektakl, prze
strzeń i tymczasowość. Począ
tek o godz. 19.30. Wstęp na wer
nisaże jest wolny. • ©<E> 

Krzysztof 
Ścibor 
Biuro Calvyj 
Piątek 17,04.2015 

Pogoda dla Pomorza Pogoda dla Polski 
Prognoza dla Bałtyku 
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Musical - rekordzista w piątek wraca 
na deski słupskiego Nowego Teatru 
Już dzisiaj Nowy Teatr w Słup
sku wystawi spektakl .Skrzy
pek na dachu" z rewelacyjną 
rolą Ireneusza Kaskiewkza. 
W kasie są jeszcze bilety na to 
widowisko. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Skrzypek na dachu" to słynny 
na całym świecie musical we
dług libretta Josepha Steina, 
opartego na powieści Szolema 
Alejchema „Dzieje Tewji Mle
czarza". Istotą tego barwnego 
muzycznego i tanecznego wido
wiska jest afirmacja człowie
czeństwa, ukazanego na tle co
dziennego życia społeczności 
żydowskiej zasiedlającej mieś
cinę Anatewka na zachodniej 
Ukrainie na początku XX wieku 
- życia, którego rytm wyznacza 
żydowska tradycja, rozmywana 
przez ogarniające ówczesną car
ską Rosję wrzenie rewolucyjne 
i zmiany obyczajowe. Któż dziś 

P „Skrzypek na dachu" to pierwszy musical w historii Nowego Teatru. Zobaczymy go w piątek na dużej scenie 

nie zna słynnej, sztandarowej 
piosenki tego musicalu: „Gdy
b y m  był bogaty" - niejako ema-
nacji marzeń ubogiego mlecza
rza, ale i jednocześnie na pewien 

sposób filozofa - Tewjego, ojca 
pięciu córek, borykającego się 
z codziennymi problemami, 
a jednak pogodnego, wciąż dy
skutującego z Bogiem na temat 

losu swojego, swoich najbliż
szych i bliźnich. Warstwę mu
zyczną „Skrzypka na  dachu" 
stworzył Jerry Bock, a teksty 
piosenek - Sheldon Hamick. 

Spektakl jest jednym z naj
lepszych i najpopularniejszych 
przedstawień słupskiego Nowe
go Teatru. Musical w reżyserii 
Zbigniewa Maciasa premierę 

miał pod koniec pierwszego se
zonu artystycznego, w kwietniu 
2005 roku. Od początku bił re
kordy frekwencyjne. Prezento
wany był nie tylko na słupskiej 
scenie, ale również w teatrach 
w wielu miastach Polski i wszę
dzie zbierał znakomite opinie. 

Siłą przedstawienia jest zna
komite aktorstwo. Świetnie za
grał tu cały zespół na czele z Ire
neuszem Jaśkiewiczem w roli 
Tewjego Mleczarza. Choć w cią
gu dziesięciu lat wystawiania te
go spektaklu obsada zmieniała 
się wielokrotnie, główna postać 
Tewjego Mleczarza jest nie
zmienna. Od początku kreował 
ją Ireneusz Jaśkiewicz. 

Na scenie obok aktorów No
wego Teatru i współpracujących 
z e  słupską sceną zobaczymy 
również tancerzy oraz chór 
w scenach zbiorowych. 

Początek przedstawienia 
wpiątek o godz. 18. Musical trwa 
prawie trzy godziny z przerwą. 
Bilety w cenie 45 i 35 złotych są 
jeszcze do  kupienia w kasie tea
tru przy ul. Jana Pawła n 3. • 
©® 

Prosimy "1 '»/01 
dla schroniska w Słupsku 

• OT OZ Aninićils prowadzi schronisko w Słupsku od 2012 roku. 
• W ubiegłym roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 510 psów i 775 

kotów. 
• W ubiegłym roku nasz samochód interwencyjny OTOZ Animals wyjechał 738 

razy do zwierząt potrzebujących pomocy, rannych oraz poszkodowanych w 
wypadkach komunikacyjnych na terenie Słupska. Ofiarowane środki finansowe, 
podobnie jak w poprzednich latach, przeznaczymy na zakup karmy, leków i 
szczepionek oraz wykonywanie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych 
ratujących życie bezdomnym zwierzętom. 

KRS 0000069730 cel szczegółowy 
1% schronisko w Słupsku 

REKLAMA K035000907A 

BOHATEROWIE 
&ESTSELLBROWEGO 

f KOMIKSU WAKACJE W RAJU 
f ZAPRASZAJĄ NA PREMIERĘ 
FILMU INSPIRUJĄCEGO 
DO ODWIEDZENIA KOUEJNYCHi 
WSPANIAŁYCH PLENERÓW j 
POWSTAŁYCH NA TERENIE I 

DZIAŁANIA FUNDACJI 
PARTNERSTWO J 

L DORZECZE SŁUPI/ 

f TYM RAZEM 
ZO&ACZY CIE KRÓTKI FILM, ^ 

W KTÓRYM ZAPREZENTOWALIŚMY 
22 SPOŚRÓD PRAWIE 400 PROJEKTÓW 
POWSTAŁYCH W EFEKCIE 
WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII 
ROZWOJU DORZECZA SŁUPI. 

W PROGRAMIE POCZĘSTUNEK, 
SPOTKANIE Z REŻYSEREM, 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE, 
L PRZEDSTAWIENIE NOWYCH 
V MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA 

ŚRODKÓW UNIJNYCH. 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie." Publikacja 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiąjskich ma lata 
2007-2013. Publikacja opracowana w Lokalnej Grupie Działania Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. Instytucja zarządzająca 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Uroczysta premiera filmu będzie miała miejsce w dniu 24 kwietnia 2015 w Kinie „Albatros" 
w Bytowie o godzinie 12:00. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rezerwacji można dokonać pod adresem biuro@pds.org.pl 

P R O G R A M T E ^ O N Y  www.schroniskoslupsk.pl 

mailto:daniel.klusek@gp24.pl
mailto:biuro@pds.org.pl
http://www.schroniskoslupsk.pl


W t y g o d n i k  AKCJA/REDAKCJA Głos Słupska 
Piątek. 17 kwietnia 2015 

Bardzo kosztowna naiwność 
Żona naszego czytelnika ze Słupska dała się namówić na zakup koca od nieznajomej kobiety 
Okazało się, że nieznajoma była złodziejką. Starsza pani straciła 12 tysięcy złotych 

Słupsk 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pan Kazimierz, emeryt ze Słup
ska, przyszedł d o  redakcji, aby 
opowiedzieć dramatyczną hi
storię, jaka przydarzyła się jego 
żonie. 

- Niedawno w „Głosie" opi
saliście kilka rodzajów oszustw, 
których ofiarami padają starsi 
ludzie. Jeden z nich był niemal 
identyczny jak ten, który prze
żyła moja żona - mówi  pan Ka
zimierz. - Gdy była sama w 
mieszkaniu, b o  ja wyszedłem 

na zakupy, d o  drzwi zapukała 
nieznajoma kobieta. Powie
działa, ż e  m a  d o  sprzedania 
koc. Nie był to zwykły koc, ale 
zdrowotny, b o  nasączony miał 
być rozmaitymi ziołami. 

Starsza kobieta wpuściła 
nieznajomą do mieszkania. Koc 
kosztował 200 złotych. 

- Oszustka mówiła, że przed 
chwilą taki sam sprzedała są
siadce z parteru za 400 złotych, 
więc okazja była naprawdę du
ża. Ostatecznie żona dała jej się 
namówić i też kupiła koc. Oczy
wiście nie dostała żadnego pa
ragonu ani potwierdzenia zaku
p u  - opowiada nasz czytelnik. 
- Ponieważ pieniądze żona trzy

m a  w kopercie w specjalnej to
rebce, wyjęła ją, aby odliczyć 
200 złotych. Wtedy złodziejka 
rozłożyła koc, aby zaprezento
wać go żonie. Dopiero później 
okazało się, że chodziło o to, b y  
żona nie widziała, że złodziej
ka kradnie nasze pieniądze. 

Gdy p a n  Kazimierz wrócił 
z zakupów, oszustki już  nie by
ło w mieszkaniu. - Zaraz potem 
wspólnie z żoną mieliśmy jesz
cze raz wy jść  do  sklepu, chcia
ła ona wziąć z torebki trochę 
pieniędzy. Wówczas zoriento
wała się, że  straciła wszystkie 
oszczędności - mówi. 

Starsze małżeństwo straciło 
12 tysięcy złotych. 

- Mieliśmy pomóc  synowi  
kupić  meble.  Dlatego n ie  
zanieśliśmy pieniędzy d o  ban
ku, a trzymaliśmy je  w domu. 
Syn miał n iebawem p o  n ie  
przyjść - m ó w i  mężczyzna. 

Nasi czytelnicy natychmiast 
powiadomili o zdarzeniu poli
cję. 

- Podobnych zgłoszeń ma
m y  niewiele, prawdopodobnie 
dlatego, że osoby poszkodowa
n e  wstydzą się przyznać, że by
ły tak na iwne  - m ó w i  Robert 
Czerwiński, rzecznik prasowy 
słupskiej policji. - Najlepiej nie 
wpuszczać d o  mieszkań niko
go, kto oferuje n a m  d o  kupie
nia cokolwiek. Po pierwsze, ta

kie zakupy najczęściej są bez  
gwarancji. Ale przede wszyst
kim rzekomi sprzedawcy mogą 
współpracować z grupą prze
stępców i przyjść do  nas na ro
zeznanie. 

Przed zakupami o d  domo
krążców przestrzega też Marek 
Downar-Zapolski, miejski  
rzecznik konsumentów. 

- W takich przypadkach nie 
należy dbać o dobre wychowa
nie. Nie w o l n o  wpuszczać 
d o  mieszkania nikogo obcego, 
który proponuje  n a m  cokol
wiek d o  kupienia - radzi Marek 
Downar-Zapolski. - Nawet jeśli 
nie są to oszuści i złodzieje, to 
oferowane przez nich produk

ty wcale nie są konkurencyjne 
cenowo ani jakościowo w po
równaniu z podobnymi, które 
możemy kupić w sklepie. 

Pan Kazimierz również chce 
przestrzec innych czytelników, 
aby przez własną naiwność nie 
stali się ofiarą złodziei. 

- Być może takich przypad
ków, jaki spotkał moją żonę, by
ło w Słupsku więcej.  Proszę 
poszkodowanych o kontakt 
z redakcją „Głosu". Może 
wspólnie uda  n a m  się pomóc 
policji w ujęciu złodziejki, aby 
już nikt nie padł jej ofiarą - ape
luje nasz czytelnik. - Przestrze
gać przed takimi osobami trze
ba cały czas.#©® 

Z pomnika na cmentarzu zginęły tablice z brązu 
Słupsk 

Naszego czytelnika zaniepo
koił brak tablic na jednym 
z pomników na starym cmen
tarzu. Okazało się, że zostały 
one skradzione. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pan Przemysław kilka dni temu 
odwiedzał grób żony na słup
skim starym cmentarzu. 

- Za każdym razem stawiam 
znicze również przy różnych 
miejscach pamięci. Tym razem 
chciałem je  zapalić przy pom
niku upamiętniającym obco
krajowców, którzy zginęli z rąk 
hitlerowców w czasie II wojny  
światowej - m ó w i  słupszcza-
nin. - Zauważyłem, że brakuje 
tam dwóch tablic, które infor
mowały o tym miejscu pamię
ci. Co się z nimi stało? 

• Tablice upamiętniające obcokrajowców poległych w Słupsku w czasie II wojny światowej zostały 
skradzione. Zarząd Infrastruktury Miejskiej poinformował o tym zdarzeniu policję 

Wykonane z brązu tablice 
zostały skradzione. - O zdarze
niu natychmiast poinformowa
l iśmy policję - m ó w i  Marcin 
Grzybiński, zastępca dyrektora 

Zarządu Infrastruktury Miej
skiej w Słupsku. Dodaje, że ta
kie akty wandalizmu zdarzają 
się n a  nekropolii regularnie. 
- Nie są to częste przypadki, ale 

zdarzają się każdego roku - mó
w i  zastępca dyrektora ZIM. 
- Nieznani sprawcy ukradli mię
dzy innymi liczby i cyfry z oko
lic Krzyża Wołyńskiego. # ©® 

Czekają na właściciela 
dokumenty wystawione na Hali

nę Głowę ze Słupska, 
cztery klucze (w tym trzy małe) 

znalezione przy bloku Kotarbiń
skiego 12, 

klucz z brelokiem w kształcie ser
duszka znaleziony przy ul. Kiliń
skiego. 

telefon Samsung znaleziony 
na osiedlu Niepodległości w okoli
cach pętli autobusowej, 

cztery klucze (w tym jeden do sa
mochodu) znaleziony na parkingu 
przy ul. Szymanowskiego, 

dwa klucze z brelokiem w kształ
cie litery K znalezione w autobusie 
miejskim, 

czarno-różowe okulary damskie 
znalezione w autobusie miejskim, 

analogowy aparat fotograficzny 
znaleziony w autobusie miejskim. 

klucz z brelokami znaleziony na 
parkingu przy Biedronce w Redziko-
wie, 

tablica rejestracyjna GS 62430, 
# pęk kluczy ze smyczą znaleziony 

w okolicach kościoła Mariackiego, 
tablica rejestracyjna GS 63747, 
klucze z brelokami, m.in. w kształ

cie podkowy, znalezione w autobusie 
miejskim w Słupsku, 

klucz do opla znaleziony przy al. 
Sienkiewicza w Słupsku, 

pęk kluczy z brelokami znaleziony 
w autobusie miejskim w Słupsku. 

legitymacja szkolna Kamili Macie
jewskiej ze Słupska, 

damskie okulary korekcyjne zna
lezione w autobusie miejskim 
w Słupsku, 

trzy klucze na zielonej smyczy 
znalezione u zbiegu ulic Legionów 
Polskich i Zauchy, 

damskie okulary korekcyjne zna
lezione w autobusie miejskim, 

trzy klucze w czarnym, skórza
nym etui znalezione w okolicy po
czty przy ul. Łukasiewicza, 

różowo-czarne okulary damskie 
znaleziony przy ul. Jagiełły, 

pęk kluczy z etui i okulary znale
zione na przystanku przy ul. 
Arciszewskiego. (DMK)©® 
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Licznik przyłączony jest już wreszcie w prawidłowym miejscu 
Słupsk 

Jeździmy najtaniej! 

Mieszkanka Objazdy mieszka
ła prawie miesiąc w nieogrze-
wanym mieszkaniu, bo 
Energa podłączyła licznik nie 
w tym miejscu co trzeba. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Czytelniczka podpisała umowę 
z firmą Energa w połowie mar
ca, a niecałe dwa tygodnie póź
nie j  podłączono je j  licznik. 
Problem w tym, że zrobiono to 
w nieprawidłowym miejscu, 

a kobieta przez dłuższy czas 
zmuszona była mieszkać 
w chłodnym mieszkaniu. 

- Mieszkam w n o w o  pow
stałym budynku, obok którego 
znajduje się garaż. To właśnie 
w t y m  pomieszczeniu podłą
czony został licznik - m ó w i  
czytelniczka. 

Dodajmy, że garaż nie  jest 
je j  własnością i nie m a  możli
wości dostania się do  niego. 

- Gdybym mogła to zrobić, 
n a  czas podłączenia licznika 
d o  prawidłowego miejsca mo
głabym przenieść się d o  gara
żu.  Przynajmniej byłoby m i  
tam ciepło - stwierdza kobieta, 

która martwi się, że o d  27 mar
ca (dnia, w którym licznik zo
stał podłączony do  złej tablicy) 
musi przebywać w nieogrzewa-
n y m  miejscu. 

Kobieta śpi pod  kilkoma ko
cami, a w ciągu dnia chodzi  
ubrana w ciepłe swetry, a nawet 
kurtkę. - W mieszkaniu jest na
prawdę zimno, boję się, że się 
przeziębię - martwi się miesz
kanka Objazdy, która musi  za
palać świece, aby móc poruszać 
się p o  mieszkaniu późnym wie
czorem. 

- Płacę czynsz, a nie  mogę 
godnie funkcjonować w lokalu, 
który zamieszkuję. Gdyby sio

stra n ie  przygarnęła m n i e  n a  
święta, spędziłabym j e  w zim
n y m  mieszkaniu, b e z  światła 
- ubolewa czytelniczka. 

Kobieta martwi się, że spra
w a  z ponownym podłączeniem 
licznika trwa tak długo. 

- Kontaktowałam się z Ener-
gą kilka razy, ale do  tej pory nikt 
nie  przyszedł, żeby naprawić 
błąd. Nie rozumiem, dlaczego 
jestem traktowana w taki spo
sób - żali się czytelniczka, która 
przyszła d o  naszej  redakcji 
z prośbą o pomoc. 

Skontaktowaliśmy się w tej 
sprawie z firmą Energa i popro
siliśmy o wyjaśnienie sytuacji. 

- Przyczyną problemu był 
niedokładny opis tablic liczni
kowych, za których numerację 
odpowiada zarządca budynku 
- m ó w i  Jakub Dusza z biura 
prasowego Grupy Energa i tłu
maczy, że  na  miejscu znajdo
wały się dwa  oznaczenia o tym 
samym numerze, a pracowni
cy, nie mając tej świadomości, 
zamontowali  urządzenie na  
nieprawidłowo oznaczonym 
miejscu. 

Jakub Dusza zapewnił nas 
także, ż e  obecnie licznik wis i  
już na prawidłowej tablicy i od
biorca jest zasilany. • 
©® 
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# 27-letni Marek Szubarski od dzieciństwa ma # 

problemy z mówieniem i astmą 

LUDZIE 

Wizyty u logopedy sprawiły, że jego mowa 
poprawiła się, ale chłopak wciąż jąka się 

Uwierzył w siebie dzięki sportowi 
i ciągłej rehabilitacji mowy 
Stupsk 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Marek Szubarski pierwsze sło
w a  wypowiedział  w w i e k u  
trzech lat. Później zaczęła się in
tensywna rehabilitacja jego 
mowy, dzięki której może po
rozumieć się z ludźmi. Kontak
ty z nimi są jednak utrudnione, 
bowiem częste jąkanie się i nie
wyraźny sposób mówienia po
wodują,  ż e  chłopak czu je  się 
niepewnie w towarzystwie dru
giej  osoby i ogranicza m o w ę  
do minimum. 

Najswobodniej  czu je  się 
u logopedy. Wtedy mówi  pew
nie  i n ie  jąka się. Inaczej jest 
na co dzień. W szkole bywało 
ciężko, ale nauczyciele starali 
się podchodzić d o  chłopaka 
z wyrozumiałością. 

Do matury przygotowywał 
się intensywnie. Musiał nie tyl
ko  przygotować się z całego 
materiału, ale i ćwiczyć wypo
w i e d ź  ustną, która była jego 
piętą achillesową. Maturę ust
ną zdawał także z języka angiel
skiego, ale ten nie stanowił dla 
niego problemu. Po angielsku 
mówi  sprawniej niż p o  polsku 
i co ważne, nie jąka się. 

Po maturze postanowił 
pójść na studia. Dobrze czuł się 
w przedmiotach ścisłych i dla
tego wybrał kierunek matema
tyczny. 

W 2010 roku ukończył stu
dia licencjackie n a  Akademii  
Pomorskiej w Słupsku na  kie
runku matematyka z zastoso
waniem w finansach, a dwa la
ta później studia magisterskie 
uzupełniające na  tej  samej  
uczelni. W 2014 ukończył z ko
lei podyplomowe studia na Po
litechnice Koszalińskiej na kie
runku f inanse i polityka pie
niężna. 

Pomimo problemów z mo
wą zawsze był doceniany przez 
swoich wykładowców, którzy 
stawiali go niekiedy jako wzór 
dla innych studentów. 

Po ukończeniu studiów sta
rał się znaleźć pracę w zawo
dzie księgowego, która jest je-

W ćwiczeniu mowy 
pomogły wizyty 
u logopedy. Jego 

mowa poprawiła się 
ale wciąż się jąka 

•Marek Szubarski razem ze swoimi rodzicami zdobywa sukcesy na zawodach nordic walking 

g o  marzeniem, ale rozmowy  
kwali f ikacyjne kończyły się 
niepowodzeniem. 

- Przygotowywałem się 
d o  takich rozmów, ale za każ
d y m  razem w decydującej  
chwili bardzo się stresowałem. 
Wtedy jąkałem się i nie potrafi
łem swobodnie  opowiedzieć 
0 sobie i swoich zaletach - mó
w i  Marek, który przyznaje, że  
większość pracodawców w y 
maga o d  kandydatów komuni
katywności, nad którą cały czas 
pracuje. 

W gabinecie lekarskim swo
jej  m a m y  to o n  odbierał przez 
jakiś czas telefony, aby ćwiczyć 
1 usprawniać kontakt z drugim 
człowiekiem. Pomogło. Marek 
czuje się teraz trochę pewniej  
w rozmowie telefonicznej z in
nymi  osobami. 

Chłopak obecnie o d b y w a  
staż w dziale księgowości. Jako 
stażysta doświadczenie zdoby
w a  już któryś raz z kolei. Wcześ
niej odbył już dwa staże z dota
cji unijnej na podobnych stano
wiskach. 

- Bardzo podoba m i  się pra
ca w księgowości. Chciałbym 
w przyszłości znaleźć podobną 
- mówi  Marek Szubarski, który 
wolny czas spędza w klubie dla 
osób niepełnosprawnych Ka
w o n  w Słupsku. 

Tam spotyka się z innymi  
ludźmi, którzy również boryka
ją się ze  swoimi schorzeniami. 
Marek chętnie uczestniczy 
w zajęciach, które są tam orga
nizowane.  Często korzysta 
z minisiłowni, z e  spotkań 
z ciekawymi ludźmi czy z zajęć 
manualnych, które usprawnia
ją jego ręce. 

Na co dzień bardzo lubi oglą
dać transmisje z wydarzeń  
sportowych oraz informacje i m  
poświęcone. 

- Lubię oglądać żużel, skoki 
narciarskie, kolarstwo. To mnie 
po  prostu przyciąga - przyzna
j e  Marek, który z sukcesami 
uprawia o d  pięciu lat nordic 
walking. 

Mieszkanie, w którym 
mieszka z rodzicami, wypeł
nione jest licznymi pucharami 
i medalami z różnych konkur
s ó w  poświęconych nordic 
walking. Razem z rodzicami, 
którzy także jeżdżą na zawody, 
zdobył około 200 pucharów. 

Chodzenie z kijkami to dla 
Marka n ie  tylko przy jemny  
sposób spędzania czasu wolne
go, ale także szansa na pozna
nie nowych ludzi. 

- Najwięcej znajomych po
znałem właśnie na zawodach. 

LATA 
W tym wieku Marek Szubarski 
wypowiedział swoje pierwsze 
słowa i zdania 

Z częścią z nich utrzymuję kon
takt n a  portalach społeczno-
ściowych. Piszemy d o  siebie, 
wymieniamy opinie - uśmiecha 
się chłopak, który przez swój  
specyficzny chód i częste 
uczestnictwo w zawodach jest 
rozpoznawany w środowisku 
osób zajmujących się nordic 
walking. Chłopak ze  względu 
na astmę chodzi interwałami -
idzie szybko, potem robi sobie 
przerwę, a następnie z n o w u  
przyspiesza. Taki styl chodze
nia wzbudza zainteresowanie. 

Uczestnictwo w zawodach 
nordic walking to dla Marka 
także okazja d o  poznania róż
nych ciekawych miejsc w Pol
sce. Dzięki wyjazdom na zawo
d y  zwiedził cale Kaszuby, Gdy
nię, Sopot, Łebę. 

Marek Szubarski p o m i m o  
problemów z mową i komuni
kowaniem się m a  swoje plany 
i marzenia, które stara się reali
zować. Wciąż pracuje nad swo
i m  wypowiadaniem się z logo
pedą i próbuje  przełamywać 
bariery komunikacyjne. # 

©<D 

Z życia Marka 

•Rehabilitacja 
Rodzice Marka Szubarskiego 
chodzili z nim do różnych specja
listów, aby poprawić jego mowę. 
Chłopak uczęszczał także na za
jęcia z hipoterapii, które relakso
wały go. Do dzisiaj ma zdjęcia 
z tamtych czasów. Sam nie pa
mięta tamtych zajęć. Wspomina 
je z opowieści rodziców i zdjęć, 
które posiada. W późniejszych 
latach jego mowa rehabilitowa
na była poprzez ćwiczenia pro
ponowane przez logopedę. Były 
to między innymi ćwiczenia od
dechowe czy mówienie z ręką. 
•Edukacja 
Chłopak skończył szkoły maso
we. Problemy z mową nie 
przeszkodziły mu w zdobywaniu 
bardzo dobrych ocen w szkole. 
Jako wzór dla innych studentów 
stawiany był także na studiach. 
Skończył je z wynikiem bardzo 
dobrym. Przeszedł liczne kursy. 
(DA) 
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Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Christoph v o n  Below, poto
m e k  pomorskiej rodziny, któ
ra przez kilka stuleci  miała 
w p ł y w  n a  rozwój  i dzieje na
szego regionu, w m a j u  ubie
głego roku przyjechał 
d o  Redęcina. Swoje wrażenia 
opisał w „Belowsche 
Familienzeitung", rodzinnej  
gazecie rodu Below. 

Dzięki p a n u  Robertowi 
Kupisińskiemu, który przetłu
maczył tekst zamieszczony 
w numerze l z 2014/2015 roku, 
m o ż e m y  państwu przybliżyć 
wrażenia autora ze spotkania 
z przeszłością. 

Christoph v o n  Below pisze, 
że wczasie, gdy  w Niemczech 
dyskutuje się na temat ucieki
n ierów i Europy, udał się 
w drogę do  Redęcina pod Słup
skiem na Pomorzu, gdzie uro
dził się jego ojciec Fritz i jego 
rodzeństwo, w strony, w któ
rych mieszkali  jego  kochani  
dziadkowie Gerd i MarieLuise. 

Stamtąd uciekali w 1945 ro
ku,  przez Kassel d o  Bad 
Godesberg (Bonn) z nadzieją 
n a  bezpieczeństwo i życie 
w pokoju. 

Dziadek objaśniał mu 
smaki pomorskich 
spirytualiów 
Christoph v o n  Below wspomi
na: 

„Jako dziecko i w n u k  tych 
uciekinierów rozwiązywałem 
zawsze wielkie pomorskie puz
zle. Jednak w szkole dziwiłem 
się, że krainy tej nie można zna
leźć w m o i m  szkolnym atlasie 
w roku 1985. 

Jednak Pomorze istniało dla 
m n i e  w w i e l u  opowieściach 
w kręgu rodziny, w d u ż y m  
obrazie redęcińskiego pałacu 
nad sofą w mieszkaniu dziad
ków w Briihl, a przede wszyst
k i m  w fachowych objaśnie
niach dziadka co d o  smaków 
pomorskich spirytualiów. 
W końcu to Pomorze stało się 
rzeczywistością, gdy p o  upad
ku muru berlińskiego i żelaznej 
kurtyny rodzice zabrali nas 
w 1991 roku ze sobą na Pomo
rze, żeby  pokazać n a m  
Redęcin. Wtedy jako uczeń mo
głem się przekonać, że za sza
r y m  m u r e m  bardziej  
na  wschód  jeszcze coś jest". 

Przyjęto go niczym 
oficjalnego gościa 
24 maja  2014 roku wyjechał 
z Berlina autostradą do  Polski, 
tym razem już bez kontroli gra
nicznych. 

Przyjęto go 
serdecznie i 

niczym oficjalnego 
gościa całej wsi 

Redęcin 

Christoph von Below 
odwiedził rodzinną wieś 
# Gość z Berlina opisał swój pobyt na festynie w Redęcinie, swojej rodzinnej wsi 

m : 

• Christoph von Below między Robertem Kupisińskim (po prawej), mieszkającym w Słupsku przyjacielem rodziny, a jego bratem 
Arturem 

p" Kościół w Zębowie. W tej świątyni chrzest otrzymali Fritz, ojciec 
Christopha von Below i jego starsze rodzeństwo 

Na zaproszenie Grzegorza 
Winiarskiego, sołtysa 
Redęcina, jechał tam jako re
prezentant redęcińskiej gałęzi 
rodziny n a  coroczny festyn.  
Przy sobie miał małe finanso
w e  wsparcie, zebrane przez kil
k u  redęcińskich Belowów 
n a  zachowanie kościoła 
w Zębowie. 

„Przekazanie tego datku 
na  kościół obok wizyty  na fe
stynie było moją misją, która 
stanowiła wspaniałą okazję, 
b y  p o  wie lu  latach znów poje
chać d o  Redęcina" - p i sze  
Christoph v o n  Below. 

Nie ukrywa, ż e  przyjęto go 
serdecznie i niczym oficjalne
g o  gościa. Od przyjaciół do

wiedział się, że jego przyjazd 
został j u ż  zapowiedz iany  
przez sołtysa w m o w i e  powi-. 
talnej. Później sołtys zaprosił 
g o  n a  r o z m o w ę  d o  sali 
w świetlicy. Tam pokazał m u  

d u ż y  a l b u m  z e  zd jęc iami  
i tekstami o historii wsi, który 
z zainteresowaniem obejrzał. 

Usłyszał także podzięko
wanie,  ż e  rodzina Below od
powiedziała n a  zaproszenie, 
wysyłając na  festyn reprezen
tanta i przyczyniając się d o  za
chowania  kościoła poprzez  
datek. 

„Ze swe j  strony podzięko
wałem za zaproszenie i zazna
czyłem, że redęcińskiej gałęzi 
rodziny cały czas na t y m  zale
ży, b y  pozostać w kontakcie 
z Redęcinem i jego mieszkań
cami. W weekend,  w którym 
odbywały się wybory europej
skie, w polityce dyskutowano 
tak wiele  o „za i przeciw" jed
ności Europy. A dla m n i e  ten 
dzień był osobistym doświad
czen iem ży jące j  Europy, 
a mianowicie ponadgranicz-
ne j  przyjaźni z ludźmi  z oko
lic, które d o  1945 roku były ro
d z i n n y m i  stronami naszych 
dziadków i rodziców" - pisze 
Christoph v o n  Below. 

Chętnie znowu 
przyjedzie 

i przywiezie ze 
sobą więcej osób 

z rodziny 

Podobał mu się ksiądz 
grający na gitarze 
Następnie uczestniczył w fe
stynie ze 100, a może 150 oso
bami. Miał wrażenie, że praw
dopodobnie  cała w i e ś  była 
na nogach. Widział grupę mło
dzieży, która wykonywała tra
dycy jne  tańce, a proboszcz 
na scenie grał na gitarze. 

„Kontakt z Kościołem wyda
wał m i  się tutaj być  zupełnie 
dobry i naturalny, parafia wi
docznie m a  poczucie wspólno
ty, a festyn uważała za okazję, 
aby później poimprezować. Już 
sam widok tańców i śpiewów 
z (całkiem) młodymi  i (dość) 
starszymi przy piwie i obfitym 
grillu wprawiał w dobry na
strój. To była wieś, która tętni 
życiem!" - ocenia v o n  Below. 

Jak przyznał, i m  więcej za
proszeń na  p iwo  przyjął, t y m  
lepszy i płynniejszy stawał się 
jego język polski. 

Wzruszył się przy grobie 
dziadka 
Razem z Robertem Kupi-
sińskim wybrał się także 
n a  mały objazd okolicy. Naj
p ierw pojechali d o  kościoła 
w Zębowie, który pierwotnie 
był ewangelicki, a p o  wojnie je
go wystrój  został zmieniony 
na potrzeby katolickiej ludnoś
ci. Tam zauważył, że podczas 
niedawnych prac renowacyj
nych została zatarta inskrypcja 
0 patronacie rodzin Below 
iZitzewitz. 

„Stan kościoła od  zewnątrz 
1 w samej substancji budowla
n e j  n ie  jest najlepszy, zatem 

n a  p e w n o  dobrze zrobiono, 
wspomagając jego remont" 
- ocenia autor artykułu. 

Odwiedził też malowniczo 
położony, wśród licznych wy
sokich liściastych drzew, grób, 
w którym leży jego pradziadek 
Otto (1869-1938). Stoi tam duży 
kamienny krzyż. Bezimienny. 
„Miejsce to pamiętałem jeszcze 
z naszej  w i z y t y  w 1991 roku. 
Także tym razem było tam spo
kojnie, a dla mnie była to pod
niosła chwila" - zdradził 
Christoph von Below, który noc 
spędził w gościnie w gos
podarstwie państwa v. Gilsów 
w Sycewicach. 

„Była to piękna, ważna i po
ruszająca wizyta. Mieszkańcy 
Redęcina są bardzo zaintereso
w a n i  tym,  żebyśmy jako 
Belowowie z Redęcina utrzy
mywali z nimi kontakt. Zapew
niano m n i e  o t y m  i m n i e  to  
wzruszało. Miałem wrażenie, 
że cała wieś w i e  o mojej  rodzi
nie. Chętnie z n ó w  przyjadę 
i przywiozę ze sobą więcej osób 
z rodziny. Kto pojedzie  ze  
mną?" - podsumował. • ©® 

Pałac w Redęcinie 

# W XIX wieku rodzina von 
BeJowpodjęła decyzję o wy
budowaniu dworu-pałacu 
Konstrukcja pałacu była opar

ta częściowo na projekcie nie
mieckiego architekta Karla 
Friedricha von Schinckla. 
Posiadał dwukondygnacyjny 
front, z lewej strony znajdo
wała się sala balowa, a z dru
giej skrzydło mieszkalne 
z wieżą. W pałacu znajdowała 
się sala ogrodowa, która ozdo
biona była belgijskimi tapeta
mi. W holu klatki schodowej 
wisiały cztery obrazy prezen
tujące sceny z życia rodziny 
von Below i wsi. W parku 
znajdował się cmentarz rodzi
ny von Below wraz z grobow
cem. Z historią Redęcina zwią
zane jest blisko Zębowo, gdyż 
fundatorami kościoła w tej wsi 
była rodzina von Below, 
a także mieszkańcy Redęcina 
uczęszczali do tamtego, jedy
nego w bliskiej okolicy kościo
ła. 
Po wojnie pałac służył jako 
dom kolonijny - wypoczynko
wy i magazyn zboża. Do lat 
70. XX wieku pałac nieremon-
towany niszczał i wnętrze było 
systematycznie rozkradane. 
W końcu z powodu fatalnego 
stanu technicznego został 
rozebrany. 
(MAZ) 

mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl
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Wszystkiego najlepszego 

• Najukochańszej cioci Wandzi Kowalskiej (na koniku) z okazji 
90. urodzin moc życzeń zdrowia i wielu słonecznych dni. 
Życzenia składa rodzina ze Słupska, Gdańska i Wrocławia. 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
związek małżeński zawarli Agnieszka Decc z Żagania 
i Piotr Panfil z Włynkówka. 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
związek małżeński zawarli Joanna Fraś ze Słupska 
i Tomasz Lisiecki z Łodzi. 

ZYCZENIA tygodnik//13 

Witamy na świecie 

• Wiktoria Julia Mandzik 
z Wrześcia, 
córka Kamili i Bartłomieja, 
ur. 03.03,3240 g, 52 cm 

• Kochanej córce Dorotce z okazji 21. urodzin dużo zdrowia 
i spełnienia marzeń życzy mama Renata, tata Leszek i brat Robert. 

• Kornelia Jabłońska 
z Darłowa, 
córka Justyny i Piotra, 
ur. 02.03,3800 g, 54 cm 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego 
związek małżeński zawarli Marlena Mączka ze Słupska 
i Tomasz Warzecha ze Słupska. 

• Łukasz Wiśniewski 
ze Słupska, 
syn Bożeny i Marka, 
ur. 28.02,2500 g, 51 cm 

• Bartłomiej Gryglewicz 
zeZgojewa, 
syn Natalii i Damiana, 
ur. 23.02,4200 g, 61 cm 

Serdeczności 

STreść życzeń 

» Twoje pierwsze wielkie święto. Zawsze wesoła, pełna werwy, 
miłą minkę Polu masz bez przerwy. Kochanej kruszynce dużo 
zdrówka życzą dziadkowie Krystyna i Rysiek. 

• Lena Cukrowska ze Słupska, 
córka Sylwii i Janusza, 
ur. 02.03, 
3140 g. 51 cm 

• Mateusz Wiśniewski 
ze Słupska. 
syn Bożeny i Marka, 
ur. 28.02,2600 g, 53 cm 

• Kacper Jędrzejczak 
ze Słupska, 
syn Katarzyny i Piotra, 
ur. 02.02,3200 g. 51 cm 

» Igor Bartczak z Mzdówka, 
syn Pauliny i Krzysztofa, 
ur. 01.03, 
3400g, 58 cm 

Złóż życzenia 

# Twoi bliscy obchodzą święto? 
Zrób im prezent i złóż życzenia 
w „Głosie Pomorza". A może bie
rzesz ślub i chcesz się tym po
chwalić? Zapraszamy i czekamy 
na zdjęcia. Fotografie oraz życze
nia można przynieść do redakcji 

lub przesłać pocztą na adres: Głos 
Pomorza", ul. Henryka Pobożnego 
19,76-200 Słupsk z dopiskiem 
SERDECZNOŚCI. 
Życzenia dla najbliższych i zdjęcia 
można też przesłać na adres: 
daniel.klusek@gp24.pl 

S Imię i nazwisko nadawcy 

podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb „Głosu Pomorza" 
zadnie z ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. nr 133 poz. 883. 

mailto:daniel.klusek@gp24.pl
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Pomorze nie obroniło tytułu mistrzyń Polski, 
teraz wywalczyło drugi stopień podium 
Amatorska piłka nożna 

Wraz z pierwszymi wiosenny
mi promieniami powrócili 
na boiska piłkarze amatorzy 
zekstraligi.pl. 

W hali sportowej Gimnazjum 
nr 4 w Słupsku przy ulicy Bana
cha rozegrano Finały VIII Ha
lowych Mistrzostw Polski Szkół 
Specjalnych Związku Stowarzy
szeń Sportowych „Sprawni-Ra-
zem" w Pi łce Nożnej Dziew
cząt. 

W zawodach n a d  Słupią 
wzięło udział osiem drużyn  
z całego kraju wyłonionych 
w eliminacjach rozegranych 
w poszczególnych wojewódz
twach i w eliminacjach między
wojewódzkich. 

Najlepszym zespołem zma
gań okazał się zespół reprezen
tujący w o j e w ó d z t w o  kujaw-
sko-pomorskie. Był najlepszy 
i wywalczył w nagrodę puchar 
prezydenta miasta Słupska. 
W finale pokonał zawodniczki 
grające jako Pomorze. 
Kujawianki zwyciężyły 1:0. 
W spotkaniu o brązowy medal 
mistrzostw Dolnośląskie po
konało Zachodniopomorskie. 
W t y m  starciu padł taki sam 
wynik jak w finale, było 1:0. 

Na piątym miejscu w osta
tecznej klasyfikacji uplasowały 
się reprezentantki Wielkopol
ski, szóstą pozycję zajął Śląsk, 
kolejne Małopolska i Mazowie
ckie zamykało tabelę zmagań 
w słupskich mistrzostwach. 
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Grupowe zdjęcie najlepszych finałowych zespołów w Słupsku 

Reprezentacja Pomorza 
w drodze do  srebrnego medalu 
musiała najp ierw wygrać 
w meczach eliminacyjnych. 

W swojej grupie PomorzanM 
pokonały Mazowsze 2:0, na
stępnie uległy Śląskowi 1:2 

i wygrały aż 4:1 z Kujawsko-
-Pomorskim. Szkoda, ż e  tego 
ostatniego wyniku zawodnicz
ki  znad Bałtyku n ie  potrafiły 
powtórzyć w zmaganiach fina
łowych. W m e c z u  półfinało
w y m  Pomorze pokonało Za

chodniopomorskie 1:0. W fina
le p o  raz kolejny na drodze na
szego zespołu stanęły 
Kujawianki. I t y m  razem oka
zały się lepsze. 

W reprezentacji Pomorza 
wystąpiły: Kamil Crzebińska, 

Józefa Tandek, Beata Krajew
ska - to były  reprezentantki 
Społecznego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego ze Słupska. 
Obok nich grały: Agnieszka 
Krefta oraz Violetta Lasecka 
z e  Społecznego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego z By
towa. W składzie były  także 
Natalia Babińska z Zespołu 
Szkół Specjalnych z Czerska 
i Izabela Grzebiela z Lęborka. 

Zespół Pomorza, który zdo
był puchar ufundowany przez 
Oddział Pomorski Państwowe
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Gdań
sku, prowadzili  nauczyciele 
wychowania fizycznego Aure
liusz Kosmaciński (Społeczny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy z Bytowa) i Wiesław Ro
mański  (Społeczny Ośrodek 
S z k o l n o - W y c h o w a w c z y  
Słupsk). 

Zawody te były  25. jubileu
szową imprezą rangi mi
strzostw Polski Związku Sto
warzyszeń Sportowych „Spra-
wni-Razem" rozegraną od  2004 
roku na terenie miasta Słupska. 

- Zawody miały zacięty cha
rakter, stały na bardzo dobrym 
poziomie. Żadnemu ze startu
jących w hali G nr 4 w Słupsku 
zespołów nie można odmówić 
zaciętości, determinacji, a prze
d e  wszystkim ambicji i walecz
ności. My jesteśmy zadowole
ni z naszych rezultatów - mówił 
p o  zakończeniu zmagań Wie
sław Romański. 

Pomorzanki w zeszłym ro
ku  były mistrzami. 

Patronat honorowy nad za
wodami objęli Robert Biedroń, 
prezydent Słupska oraz poseł 
na  Sejm RP Zbigniew 
Konwiński.# 
R A F A Ł  S Z Y M A Ń S K I  

© < D  

Medale wojowników z Centrum Sportowego Shogun 

O O  

Dwa medale przywieźli z Legnicy z mistrzostw Polski Zachodniej w oyama karate i thai kick-boxing zawodnicy Centrum Sportowego 
Shogun Słupsk. Walczyło 130 zawodników z 17 klubów Polski i Niemiec. Grzegorz Hildenbrandt (wśrodku) i Mateusz Kozłowski (z lewej) 
startowali w thai  kick-boxing w kategorii +85 kg. Hildenbrandt został wicemistrzem Polski, a Kozłowski wywalczył  brąz. Ich trenerem 
jest Waldemar Leończyk. 24 października w Słupsku odbędą się mistrzostwa Polski Północnej w oyama karate, (res) 

Lekkoatletyka 

Agro Cross zaprasza 
ki i nagrody. Dla wszystkich pa
miątkowe gadżety. Imprezie to
warzyszyć będzie wiele atrak
cji, m.in. wystawa quadow, po
kazy sztuk walki, wystawa 
carvingu, pokazy nowoczes
nych technologii, sztuka aran
żacji terenów zielonych. 

Zgłoszeń można  dokony
wać, wypełniając formularz 
n a  stronie internetowej 
http://goo.gl/forms/wzGIfKdC 
01. Termin przesyłania formu
larzy upływa  20 kwietnia. 
W dniu zawodów opiekun po
twierdza udział w zawodach, 
składając wypełnioną listę za
wodników w biurze zawodów 
(do pobrania ze  strony 
www.zsa.slupsk.pl w zakładce 
„AGRO CROSS") najpóźniej 30 
minut  przed startem. Obok 
punktacji indywidualnej pro
wadzona będzie także punkta
cja zespołowa szkół. Patronat 
n a d  biegiem objął starosta 
Słupski Zdzisław Kołodziejski. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Po raz pierwszy w historii Ze
społu Szkół Agrotechnicznych 
imienia Władysława Reymon
ta placówka ta organizuje bieg 
przełajowy AGRO CROSS dla 
uczniów z drugich i trzecich 
klas gimnazjalnych. 

Do udziału w zawodach or
ganizatorzy zapraszają szkoły 
gimnazjalne ze Słupska i oko
lic. Trasa biegu prowadzić bę
dz ie  wokół terenów Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych w Słu
psku. Odbędzie się 24 kwietnia 
o godz. 12. Według wstępnych 
zapowiedzi  w b iegu m o ż e  
wziąć udział o d  500 d o  700 
młodych sportowców. Uczest
nicy będą mieli d o  pokonania 
dwa kilometry. 

Dla najlepszych przewidzia
n o  medale, dyplomy, upomin- ©d) 

http://goo.gl/forms/wzGIfKdC
http://www.zsa.slupsk.pl
mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
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Ostatnie spotkania sezonu. Kto zwycięży 
w rozgrywkach koszykarzy amatorów? 
Koszykówka 

Przed nami już ostatnia kolej
ka spotkań Amatorskiej Ligi 
Koszykówki Regionu Słupskie-

W pierwszym spotkaniu o tytuł 
mistrza Amatorskiej Ligi Koszy
kówki Regionu Słupskiego Ka
bat pokonał Lekarza Domowe
go  70:62. W kwartach było 
14:21,21:16,20:11,15:14. 

W pierwszej  kwarcie naj
p ierw prowadzil i  zawodnicy 
Kabata, dzięki akcjom Leszka 
Kuklińskiego wygrywali 10:3, 
jednak p o  akcjach Przemysła
w a  Bonka, Bogdana Barczuka 
i Roberta Maćkowiaka to gra
cze Lekarza Domowego wyszli 
n a  prowadzenie nawet 21:14. 
Druga odsłona tego spotkania 
to była walka punkt za punkt, 
a na początku trzeciej odsłony 
Lekarz prowadził 43:39 (punk
ty Maćkowiaka i Bonka). O tym, 
ż e  mecz  był wyrównany,  
świadczy też fakt, że w czwartej 
kwarcie po  punktach Dariusza 
Siarkowskiego był remis 57:57. 
Końcówka spotkania to jednak 
popisowe akcje Patryka 
Granickiego i Sebastiana Ściga
ły, które doprowadziły Kabata 
do zwycięstwa 70:62. 

W związku z tym, że  to 
mecz  finałowy, poda jemy 
wszystkich zawodników zdo
bywających punkty w poszcze
gólnych zespołach: 

Kabat: Mateusz Borek 5, 
Patryk Granicki 11 (3x3), Prze-

mysław Fuks l l  (3), Mateusz 
Kaczmarkiewicz 6 (2), Tomasz 
Niemir 2, Dawid Bartnik 3 (l), 
Sebastian Ścigała 16, Leszek 
Kukliński 16, Rafał Brzeski, Da
w i d  Rypiński, Marcin Szałek, 
Bartosz Capar, Kamil Izraelski -
po  0. 

Lekarz Domowy: Stefan Pła
czek 7, Robert Maćkowiak 10, 
Przemysław Bonk 17 (2), Bog
dan  Barczuk l l ,  Marcin Pa
włowski  5 (1), Dariusz Siar-
kowski 4, Jacek Kamicki 5 (l), 
Michał Dyśko 3. 

W spotkaniu o trzecią pozy
cję Olszewski i Synowie Sławno 
ulegli  SKS EKO Wicher 55:71 
(14:9,16:17,16:13,9:32). Oba ze
społy wygrały p o  dwie  kwarty, 
ale Wietrzni zdobyli  więcej  
punktów. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem w zespole zwy
cięzców był Jacek Tyborowski 
-19 pkt (2x3), wśród pokona
nych najlepiej rzucał Tomasz 
Myczkowski - 20 pkt (4x3). 
O zwycięstwie SKS EKO Wicher 
zadecydowała jednak czwarta 
kwarta. Na jej początku był re
m i s  48:48, potem kolejne 
punkty Jacka Jerzewskiego, Ra
fała Sadowskiego i Jacka 
Tyborowskiego przesądziły 

Decydujące 
spotkanie zacznie 

się w niedzielę 
ogodz. 15 

w Kobylnicy 
> Kabat (żółte stroje) jest bliski zwycięstwa w lidze amatorów 

o zwycięstwie  SKS EKO Wi
cher. 

W grach o miejsca 5-8 
Maszbud-Ósemka dwukrotnie 
pokonał Prevex 69:64 (17:20, 
15:14,17:13,20:17) i 81:71 (14:21, 
20:22,27:13,20:15). 

W tej samej grupie zespołów 
Infocity w przekroju dwóch  
spotkań okazało się być lepsze 
małymi punktami od Pokolenia. 
Ciekawy był pościg w drugim 
spotkaniu i odrobienie 14 punk
tów straty. Oto rezultaty: 55:69 
(17:15, 19:21, 8:17, 11:16) oraz 
82:62 (15:20,24:15,26:12,17:15). 

Najskuteczniejszym strzel
cem ligi pozostaje Maciej Woj
ciechowski, zawodnik Olszew
scy i Synowie Sławno. Jego 
średnia na  mecz  to 20,4 pkt, 
na kolejnych miejscach są Prze
mysław Bonk (Lekarz Domo
w y )  - 17,4 pkt i Jacek Tybo-
rowski (SKS EKO Wicher) -16,5. 

Mecze w lidze odbywają się 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
Samorządowych przy ul. Głów
nej  w Kobylnicy. 

Program gier na niedzielę, 
19 kwietnia. 

Godz. 10.30 Infocity -
Maszbud-Ósemka (spotkanie 
o piąte miejsce); godz. 12 Prevex 
- Pokolenia (spotkanie o siód
m e  miejsce); godz. 13.30 SKS 
EKO Wicher - Olszewscy 
Sławno (spotkanie rewanżowe 
o trzecie miejsce), godz. 15 Le
karz Domowy - Kabat (spotka
nie rewanżowe o zwycięstwo 
w l idze).# 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 

©® 

Trudna przeprawa FC Słonzi. W extralidze nie ma słabych drużyn 
Pitka nożna amatorów 

FCSłonzi są liderem zmągań 
po ostatnich grach 
wextraliga.pl. 
Pokonali zespół z dołu tabeli 
Redar Słupsk 43. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Do przerwy w t y m  spotkaniu 
było 2:2. Niewiele brakowało, 
a miel ibyśmy sensacyjne za
kończenie. Redar prowadził 
p o  golu Jarosława Abram-
czuka, Słonzi wyrównało, ale 
ponownie  musiało gonić w y 
nik. 

W drugiej części meczu naj
pierw gole zdobywali zawod
nicy FC Słonzi, potem Redaru, 
którzy d o  ostatniej chwili pró
bowali wykorzystać słabą po
stawę lidera. Bramki: Redar: Ja
rosław Abramczuk (4), Miro
sław Krzyk (16), Sebastian Dę
bicki (39); FC Słonzi: Dariusz 

W ostatniej kolejce Agata Meble (czarne stroje) przegrała z ZKS Komnino 3:6. Zwycięzcy zajmują 
piąte miejsce w tabeli 

Kochański (6,20,34) oraz Piotr 
Kwiecień (36). 

W innym ciekawym spotka
niu  Agata Meble Słupsk prze

grała z ZKS Komnino 3:6 (2:2). 
Ci ostatni, mimo że grali prak
tycznie bez zmian, gołą szóst
ką potrafili wygrać. W dziesią

tej minucie wynik otworzył Da
niel Wojtysiak, wyprowadzając 
Komnino n a  prowadzenie. 
Osiem minut później, po  bram

ce Włodzimierza Wolskiego 
Agata wyrównała. Jeszcze 
w pierwszej części gry zobaczy
liśmy dwie  bramki, ponownie 
dla ZKS-u strzelił Wojtysiak, dla 
Agaty Michalak. Po 25 minu
tach było 2:2. Drugą część gry 
lepiej  rozpoczęli zawodnicy 
Marka Perkowskiego, którzy 
w dwudziestej ósmej minucie 
wyszl i  na  prowadzenie. Pięt
naście m i n u t  przed końcem 
spotkania do  głosu zaczęli do
chodzić zawodnicy z Komnina 
i przesądzili losy meczu. 

Bramki: Agata Meble: Wło
dzimierz Wolski (18), Piotr Mi
chalak (23, 28); ZKS: Daniel 
Wojtysiak (10,20,39,46), Ma
riusz Wojtowicz (36), Marcin 
Trukszyn (50). Pozostałe wyni
ki : Klima Team - Kwiaciarnia 
Casablanka 3:3, Hasan Kebab 
Old Young - Osiedle Batorego 
4:1, Ekipa na  Swoim - Baltic 
Fish Team 2:5. 

XVII kolejka: Redar Słupsk 
- Team Pack - walkower 3:0.18 
kwietnia, godz. 14 Oldboys Te

a m  Adamski  -ZKS Komnino, 
godz. 15 Agata Meble Słupsk -
Ekipa na Swoim, godz. 16 Kwia
ciarnia Casablanka - Osiedle Ba
torego, godz. 17 Klima Team -
Kebab House Burza Słupsk. 
Niedziela, 19 kwietnia: godz. 11 
Hasan Kebab Old Young - FC 
Słonzi Słupsk, godz. 12 Baltic 
Fish Team - Almir/Cosinus. # 

Tabela M P BZ:BS 
1.FC Słonzi Słupsk 18 41 9860 

IHasan Kebab Old Young 17 39 81:45 
3. Osiedle Batorego 18 35 86:45 
4. Klima Team 18 34 8359 

5. ZKS Komnino 18 34 7457 
6. Kebab House Słupsk 15 32 74:42 
7. Baltic Fish Team 17 27 70:72 

8. Agata Meble Słupsk 17 24 80:76 

9. Kwiaciarnia Casablanka17 24 79:80 
10. Oldboys Team Adamski17 22 75:81 

HRedar Słupsk 18 19 50:75 

12. Ekipa na Swoim 17 17 59:91 
13. Almir/Cosinus 17 16 72:100 

14.Team Pack 26 26 26:134 

Legenda: M-mecze. P -punkty, BZ-bram
ki zdobyte, BS - bramki stracone, 
©<D 
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Silny Jantar? To III liga 
# Rozmowa z Wojciechem Krasuckim, prezesem Jantara Ustka 

Wojciech Krasucki 

Tradycja 
W klubie, mimo ż e prowadzą go 
nowi ludzie, działają także osoby 
stanowiące o jego sile w ubie
głych latach. Jedną z drużyn 
juniorskich prowadzi Edmund 
Raniszewski, działa w struktu
rach Jantara także Ludwik Iwan, 
niegdyś prezes, ojciec Tomasza 
Iwana. Jest honorowym człon
kiem zarządu, podobni ejak To
masz Wszółkowski. 

Transfery 
Jestem za tym, by nasi wycho
wankowie przechodzili do in
nych klubów. Ba, sam bym chęt
nie oddawał co pół sezonu po 
5-6 wychowanków. Byle tylko te 
kluby, które chcą pozyskać na
szych graczy, robiły to na uczci
wych zasadach, by traktowały 
nas poważnie. 
Np. z Gryfem Słupsk rozliczyli
śmy się za transfer juniorów 
za pomocą sprzętu. Trzy grupy 
juniorskie mają teraz plecaki z fir
my Kryszał Sport. 

Wizyta 
na posiedzeniu Rady 
Miasta 
Przyszliśmy na posiedzenie Rady 
Miasta w Ustce, by prosić o ure
alnienie dotacji na klub. Była to 
głośna sprawa. Miałem wiele za
rzutów, bo zamieszanie miało 
miejsce wtedy, gdy byłem kan
dydatem na burmistrza miasta. 
Uważam jednak, że te 50 tys. zł, 
które dostaliśmy w ramach pro
mocji miasta, to jest właśnie pro
mowanie miasta. 

Budżet klubu 
Ubiegłoroczny budżet zamknęli
śmy kwotą 564tys. zł. W 2015 
roku będzie on trochę mniejszy. 
Zrezygnowaliśmy z części kosz
tów. Budżet powinien się zam
knąć w kwocie około 450tys. zł. 

Woda 
To niby mało ważna sprawa, ale 
dogadaliśmy się z usteckimi deli
katesami Centrum oraz ze skle
pem Intermarche. Dostajemy 
w ramach umowy wodę dla na
szych zespołów. I jużodpada 
nam koszt roczny około 12 tys. zł. 
Niby mała kwota, ale dla nas to 
12 wyjazdów do Trójmiasta 
na mecze naszych grup 
juniorskich. 

Współpraca 
Współpracujemy z firmami bu
dowlanymi, dzięki temu wyre
montowaliśmy siedzibę klubu 
przy ul. Dąbrowszczaków. Robi
ły to dwie firmy, my nie ponieśli
śmy żadnych kosztów. 

To Jantar coś daje prezesowi 
Wojciechowi Krasuckiemu. czy 
prezes Jantarowi? 
Klub m i  daje mnóstwo saty
sfakcji i radości. Takiego speł
nienia. Ja jestem z wychowa
nia społecznikiem. Nie jest ta
jemnicą, że prezesowanie 
oznacza też zaangażowanie 
emocjonalne i czasowe, ale 
także d o  pewnego stopnia fi
nansowe. Myślę, że to jest 
układ fair. 
A skąd się wziął Jantar w pana 
życiu? 
W 2011 zostałem sołtysem 
Przewłoki. Członkiem Rady 
Sołeckiej był Ryszard Kowal
ski, były prezes Jantara, długo 
zaangażowany w swoją dzia
łalność. Po kilku miesiącach 
zaprosił mnie  do  pracy w za
rządzie klubu. Ja to przyją
łem. Byłem odpowiedzialny 
za odbudowanie pracy w gru
pach młodzieżowych. Po pół
tora roku pracy, p o  spadku 
do  klasy okręgowej nastąpiły 
nowe wybory. Wybrano n o w y  
zarząd, a potem prezesa. Oka
zało się, że kandydat był tylko 
jeden: ja. Mozolnie zaczęliśmy 
budować silnego Jantara. Du
żo dała nam współpraca 
z Akademią Piłkarską. Teraz 
robimy to, co lubimy i co nam 
daje frajdę. 
Co to znaczy silny Jantar? Jaka 
jest wizja tego klubu? 
Najprościej to zespół 
seniorski w trzeciej lidze opar
ty na wychowankach. To mło
dzi zawodnicy wygrywający  Wojciech Krasucki na tle cieszących się ze zwycięstwa nad Gryfem Słupsk (3:2) piłkarzy Jantara Ustka 

działała wieża spikerska. Sta
ramy się uatrakcyjnić mecze, 
robimy catering, inne rzeczy. 
Tych spotkań do  końca sezo
n u  nie zostało za wiele, ale po
staramy się przyciągnąć wię
cej ludzi na stadion. Nawet ca
łe rodziny. To jest jednak o ty
le trudne, że większość 
usteckiej młodzieży gra w pił
kę w Jantarze i w trakcie spot
kań pierwszego zespołu gra 
swoje mecze. Inna sprawa, że 
stadion wymaga inwestycji. 
Dostaliście także pieniądze na fi
nansowanie klubu z gminy Ust
ka. Wcześniej nie miało to miej
sca. Spotkaliście się z protestami 
klubów z terenu gminy? 
W Jantarze trenuje 60 zawod
ników z terenu gminy Ustka. 
Nie sądzę, b y  dotacja dla 
Jantara powodowała dra
styczne zmniejszenie dotacji. 
Są kluby gminne, które szkolą 
dużo mniej piłkarzy z terenu 
gminy niż Jantar. Rozmawia
łem z przedstawicielami tych 
klubów i stanęło na tym, że 
piłkę seniorską trzeba utrzy
mywać z pieniędzy sponso
rów. Inaczej się nie da. • ©® 

województwa i pozytywnie 
oceniani przez Lechię. Co bę
dzie miało wpływ na to, że 
w przyszłości w tej Lechii, 
w drużynie seniorskiej ktoś 
z Jantara zagra. 
Jakie macie sportowe podstawy 
do takiego myślenia? 
Moim zdaniem pomysłem 
na skuteczne wypromowanie 
zespołu, skuteczne zbudowa
nie marki jest praca z mło
dzieżą. W klubie wygląda to 
bardzo dobrze. Mam możliwie 
najlepszą kadrę trenerską, 
na jaką nas stać i jaka chce 
pracować w Ustce. Zatrudnia
m y  aż 16 szkoleniowców. Do
brze nam się układa współ
pracą z ratuszem i OSiR-em 
oraz szkołami. To ważne ele
menty układanki. 

Zatrudniamy 
w Jantarze Ustka aż 

16 szkoleniowców. 
Tych, co zgodzili się 

na nasze warunki 

A finanse? 
Powoli kształtują się te relacje 
sponsorskie. Mamy pokrycie 
na górną połówkę tabeli w IV 
lidze i silne zespoły od  juniora 
C w dół. No i pracujemy 
nad zespołami juniorów star
szych. Jeśli chodzi o sponso
rów, to pomagają nam spółki 
miejskie, jest dotacja z miasta 
na sport powszechny i z komi
sji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. W zeszłym ro
k u  podpisaliśmy umowę z fir
mą Hydro-Naval. Praca prze
kłada się na tworzenie klasy 
patronackiej w technikum. 
Współpracujemy z Nord 
Expressem, z firmą Laser 
Color. Pomaga Albatros. Roz
wiezienie tylu zespołów 
na mecze w sezonie może ro
bić firma wiarygodna i taka, 
która m a  zaplecze autobuso
we.  
Jeny Małek i Jantar? 
Rozmowy się toczą o d  roku. 
Jerzy Małek czeka na propo
zycje, m y j e  przedkładamy 
i proponujemy rozwiązania. 
Mam nadzieję, że przed no
w y m  sezonem będziemy sta

rali się współpracować. Kie
dyś już to przecież miało miej
sce. Pozwolę sobie zaryzyko
wać stwierdzenie, że gdyby 
wtedy Jantar wywalczył 
awans d o  HI ligi, to ten spon
sor b y  w klubie pozostał. Nie
stety, awansu nie było, a rela
cje miasta z panem Maikiem 
wtedy już  też nie były najlep
sze. Nie chcę nikogo winić, 
wtedy miasto miało wesprzeć 
klub większą kwota. Taką sa
mą miał dać pan Małek. Mia
sto natomiast zmniejszyło do
tacje, co spowodowało wyco
fanie tego sponsora. 
Na jakich warunkach gra w Jan
tarze Łukasz Jaroszewicz, świet
ny jak na nasze warunki piłkarz, 
ale o charakterze, który trudno 
było utemperować wielu innym 
trenerom? 
Podaliśmy m u  rękę, wrócił 
przecież do  Ustki. Ma 33 lata. 
To wiek, w którym już  nabiera 
się dystansu do  swoich wcześ
niejszych poczynań. Zaczyna 
się patrzeć na  pewne rzeczy 
inaczej. Postanowiliśmy dać 
m u  szansę, na razie jako piłka
rzowi pierwszego zespołu. 

Może coś z tego będzie w ko
lejnych miesiącach? Czas po
każe. 
Właśnie znikają ze stadionu 
w Ustce wagony, w których 
przez wiełe lat mieściło się za
plecze klubu. 
Mamy już  rozstrzygniętą ofer
tę na budowę zaplecza konte
nerowego. Będzie to robiła fir
m a  spod Leszna. Drugą część 
inwestycji - przyłącza zrobią 
inne przedsiębiorstwa. Musi
m y  zrealizować inwestycję 
d o  końca maja. Mam nadzieję, 
że na Dzień Dziecka będzie 
można zrobić otwarcie nowe
go zaplecza. 
Dużo zaczyna się także dziać 
na meczach Jantara w IV lidze. 
Po raz pierwszy o d  ośmiu lat 
na  meczu Jantara z Gryfem 

Na Dzień Dziecka 
powinniśmy zrobić 

otwarcie nowego 
zaplecza stadionu 

w Ustce 


