
► Kontynuacja budowy lądowej wersji tarczy, czyli Aegis Ashore w Deveselu w Rumunii. Zdjęcie z 28 marca 2015 roku. Tak ma wyglądać tarcza, która zostanie zainstalowana w Redzikowie pod Słupskiem
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•  Jak silny radar stanie w Redzikowie? 
Jakie będą odszkodowania? Ile Polska 
wyda na tarczę? Ten, kto wie, milczy.

Tarcza antyrakietowa ____

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

O tym, że w Redzikowie powstaje 
amerykańska tarcza antyrakietowa, 
wiem y co najmniej od siedmiu lat.

W tym czasie koncepcja wyposażenia 
bazy w  antybalistyczne instalacje się 
zmieniła. Jednak świadomość ludzi, 
którzy będą żyć pod tarczą, nie. Nadal 
żyjemy wśród mitów, plotek, niedo
mówień, a przede wszystkim niewie
dzy.

W Słupsku i okolicach m ówi się 
jeszcze o silosach, z których już daw

no Stany Zjednoczone zrezygnowały. 
O proteście Czechów przeciw posta
wieniu u nich radaru dalekiego zasię
gu, od których to w zasadzie nie zale
żało. O tym, że baza w Redzikowie bę
dzie terytorium amerykańskim. O m i
liardzie odszkodowania dla samorzą
dów.

O Redzikowo pytają wszyscy. Po
seł, starosta, samorządowcy, radni, 
referendyści. I dziennikarze. Zwłasz
cza o radar, który nakłada na cały re
gion utrudnienia w promieniu 35 kilo
metrów. Ministerstwo Obrony Naro
dowej dla wszystkich odpowiedź ma

identyczną. To samo odpowiada sa
morządowcom, to samo posłowi Zbig
niewow i Konwińskiem u, ten  sam  
tekst czytamy w odpowiedzi rzeczni
ka MON na nasze pytania. To gotowiec 
na zasadzie „kopiuj-wklej” z koron
nym przykładem miasta Moorestown 
bez szczegółów  dotyczących pola 
magnetycznego.

„Radar planowany do rozmieszcze
nia w  Redzikowie nie będzie stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 
Strona amerykańska jest zobowiąza
na do przestrzegania standardów  
ochrony środowiska i bezpieczeństwa,

określonych prawem obowiązującym 
w  Rzeczypospolitej Polskiej.” 
A w mieście M oorestown w  sąsiedz
twie radaru wszyscy są zdrowi.

Um ówiona w izyta w  starostw ie 
przedstaw iciela MON-u nie doszła 
do skutku. Odszkodowania za skutki 
gospodarcze to na razie sfera poboż
nych życzeń. Polski skarb państwa na
tom iast w ydaje inne p ieniądze 
- na projekty i budowę przyszłej bazy. 
MON nie mówi, ile. Jednak na samo 
ogrodzenie wyda ponad 41 min zł.
•  ©©
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Globalne
Redzikowo

N ajwyższy już czas spro
stować twierdzenia, że 
Amerykanie budują ba

zę w Redzikowie. Budujemy ją 
my za nasze pieniądze. Po to, 
by Redzikowo stało się częścią 
globalnego amerykańskiego 
systemu Aegis Ashore. 
Niestety, w  Polsce niełatwo 
zdobyć nawet podstawową 
wiedzę o instalaq'i zza oceanu, 
która wkrótce ma zmienić ży
cie całego regionu. Trudno żą
dać ujawniania tajemnic woj - 
skowych. Jednak same zapew
nienia, jak to, że zakaz używa
nia nadajników elektromagne
tycznych na określonej czę
stotliwości „nie powinien 
mieć praktycznego wpływu 
na życie mieszkańców”, są 
niewystarczające. Nie wynika 
z nich, czy i jak będą działać 
telewizory i komórki, nie m ó
wiąc już o organizmach ludz
kich. O tarczy piszemy na stro
nach 3-4. •
©®

Minął tydzień

Słupsk musi zwrócić 
dotację

Słupsk musi zwrócić dotację przy
znaną przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na budowę mieszkań so
cjalnych na Sołdka. Tak zadecydował 
Sąd Okręgowy w  Warszawie. Chodzi 
o to, że przy ul. Sołdka w Słupsku wy
budowano lokale komunalne, a nie 
mieszkania socjalne, na które przy
znana została dotacja.Na szczęście, 
jak przyznaje Marek Biernacki, wice
prezydent Słupska, miasto nie musi 
płacić odsetek. Inaczej Słupsk mu
siałby zapłacić 1,7 miliona, a nie 945  
tysięcy złotych. Ponieważ wyrok za
padł, miasto musi znaleźć sposób 
na znalezienie pieniędzy.

Zginął motocyklista
Pod Kuleszewem zginął 26-letni 

motocyklista. Uderzył w  dwa pojaz
dy. citroena i opla, które prawidłowo 
skręcały w lewo w stronę Barcina. 
Nieprzytomnego motocyklistę prze
wieziono do słupskiego szpitala, jed
nak nie udało się go uratować.
(DA)

Uczniowie znają 
hymn i jego historię
Uczeń klasy VI Szkoły Pod

stawowej Maksymilian 
Soszyński oraz uczennica 

klasy I Gimnazjum 
w Redzikowie Wiktoria 

Świder zostali laureatami 
wojewódzkiego konkursu 
„Historia Hymnu Narodo

wego". Uczniów przygoto
wała Jolanta Rodewald, 
nauczycielka ze szkoły 

w Redzikowie.
(DA)

Groby niczyje
Stan grobów osób bez

domnych na nowym cmen
tarzu w  Słupsku jest prze

rażający. Krzyże na gro
bach są spróchniałe, prze

wrócone, ułamane. Na tab
liczkach nie ma liter i nie 

sposób odczytać nazwiska 
osób, które tam spoczęły. 

Zarząd Infrastruktury Miej
skiej w  Słupsku zapewnia, 
że przeprowadzone zosta

ną tam porządki.
(DA)

osób pojaw iło się na p ierw szym  Słupskim Festiwalu H istorycznym  zorganizow anym  przez Akadem ię  
Pomorską. M ożna było zobaczyć pokaz mody, w  ramach którego zaprezentow ano stroje od czasów  
antycznych do czasów współczesnych. M ożna było także zgłębić w iedzę z zakresu piractwa  
bałtyckiego, historii urządzeń do rejestracji i odtw arzan ia dźw ięku, dzie jów  oręża, m edycyny  
starożytnej czy kosm etyki antycznej. Podobne festiw ale mają odbyw ać się na AP cyklicznie.

Zdjęcie tygodnia

► W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siemianicach odbył się turniej break dance. To jeden 
z największych turniejów break dance na Pomorzu. W tym roku odbył się po raz czwarty.
W zawodach wystartowało ponad 100 zawodników z całej Polski. Przyjechali również tancerze 
z Europy, m.in. z Niemiec i Ukrainy.

Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Słupsku W skrócie

5 maja obchodzim y Dzień 
W alki z Dyskrym inacja Osób 
Niepełnosprawnych. Tego 
dnia w  klubie Kawon odbę
dzie się dzień otw arty.

Dorota Aleksandrowicz
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl

Twa ustalanie harmonogramu 
głównych miejskich obchodów 
Dnia Walki z Dyskrym inacją 
Osób Niepełnosprawnych, któ
re odbędą się 26 maja. W kalen
darzu dzień ten  wypada jednak 
5 maja. Wtedy też część stowa
rzyszeń organizuje dla miesz
kańców dzień otwarty.

Podczas głów nych m iej
skich obchodów nie będzie już 
marszu godności. Tak zadecy
dow ano podczas spotkania 
przedstawicieli Wydziału Zdro
wia i Spraw Społecznych Urzę
du Miejskiego z 24 przedstawi
cielami 16 organizacjii pozarzą
dowych. Będzie natomiast pik
nik, który zostanie zorganizo-

O
► Opiekun klubu Kawon 
zaprasza na dzień otwarty

wany w  Parku Kultury i Wypo
czynku w  Słupsku. W kalenda
rzu imprez towarzyszących ob
chodom  Dnia Godności ujęte 
zostały także działania poszcze

gólnych instytucji, które zapra
szają na dni otwarte.

5 maja w  godz. 10-13 w  klu
bie Kawon przy ul. Pawła II l  
(pokój 707, VII piętro) będzie 
można wziąć udział w  warszta
tach artystycznych czy spotka
niu  z tw órczością poetycką 
osób niepełnosprawnych.

W tym  sam ym  dniu  dzień 
o tw arty  odbędzie się także 
w stow arzyszeniu Horyzont 
przy ul. Jaracza 9 (godz. 9-12). 
W Środowiskowym Domu Sa
mopomocy przy ul. Kościuszki 
3 dni o tw arte odbędą się 4- 
-8 maja.

8 i 15 maja w godz. 10-13 dni 
otwarte odbędą się w Polskim 
Związku Niewidomych przy ul. 
Sienkiewicza 8, a 11 maja 
w Dziennym  Domu Pom ocy 
Społecznej przy ul. Jaracza 9 . 
Dni otwarte Warsztatów Tera
pii Zajęciowej przy ul. Skłodow
skiej 3 będą trwały od 18 do 21 
maja w  godz. 9-13. •
© ®

Nowe godziny 
urzędowania ratusza

Od pierwszego maja zmienią się 
godziny funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego w Słupsku. W poniedzia
łek wszyscy urzędnicy rozpoczną 
pracę o godz. 7.30, a zakończą
0 godz. 16.30. We wtorek, środę
1 czwartek pracować będą o godzinę 
krócej. W piątek pracownicy ratusza 
rozpoczną urzędowanie o godz. 
7.30, a zakończą o godz. 14.30.

Rzeźby przed ratuszem
Przed ratuszem stanęła instalacja 

pomysłu Wiktora Szostały, którą po
mogli zrealizować uczniowie słup
skiego drzewniaka. Rzeźbypowstały 
na warsztatach Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Słupsku. Ekspozy
cja przedstawia postacie stojące w ko
lejce do ratowania ostatniego symbo
licznego drzewa na Ziemi. Rzeźby 
prezentowanojuż w innych miastach 
w ramach projektu „Tree Hunger 
Project" („Ten, który obejmuje drze
wo"). Słupską kolekcję wzbogacono 
o postać Triny Papisten (DA)
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WYDARZENIA

Amerykańską bazę w Redzikowie 
budujemy za grube polskie miliony

Wykonawców finansuje skarb państwa 
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej

► To będzie jedno z najlepiej chronionych miejsc na świecie

•  Za superpłot w Redzikowie podatnicy zapłacą 
ponad 41 min zł. Ale mysz się nie przeciśnie

p Wizyta amerykańskich wojskowych w Redzikowie

Projekty

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

Co najmniej od roku są ogłasza
ne przetargi na prace 
w  Redzikowie. Inwestorem jest 
Rejonowy Zarząd Infrastruktu
ry w  Gdyni. Jednak we w nio
skach o wydanie decyzji środo
wiskowych czy lokalizacyjnych 
nie wspomina o budowie bazy 
rakiet.

- Do RDOŚ w  G dańsku nie 
wpłynął żaden wniosek, który 
dotyczyłby przedsięw zięć 
związanych z budow ą tarczy 
antyrałdetowej w  Redzikowie. 
Nie mamy też wiedzy na tem at 
szczegółów, które wiążą się z tą 
inw estycją - m ówi Sławomir 
Sowula, rzecznik Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w  Gdańsku. - Dodatkowo chcie
libyśmy poinformować, że wy
mienione w  pytaniu postano
w ienie (podaliśm y przykład 
stacji paliw - red.) dotyczyło in
stalacji w kompleksie wojsko
wym w Redzikowie infrastruk
tury  już istniejącego obiektu. 
We wniosku nie wskazano po
wiązania z przyszłą inwestycją 
tarczy antyrakietowej.

RDOŚ we wszystkich przy
padkach uznała, że nie m a ko
nieczności wykonania rapor
tów  środowiskowych. Jednak 
w  niedalekiej przyszłości b ę
dzie musiała się zmierzyć z wy
daniem decyzji dotyczącej in
stalacji militarnych, w tym  ra
daru i rakiet. Dlatego, że jest or
ganem właściwym do wydania 
decyzji o środow iskow ych 
uwarunkowaniach w  przypad
ku przedsięw zięć realizow a

nych na terenach zamkniętych, 
jak jednostki wojskowe.

Wojewoda też nie wie?
Tym czasem  podobnie swoje 
decyzje argumentuje Pomorski 
Urząd Wojewódzki, który uzna
je, że wydawane przez wojewo
dę decyzje lokalizacyjne nie do
tyczą budowy tarczy.

Mimo że tarcza to nie tylko 
radar i rakiety, ale koszary, sta
cja paliw, kojce dla psów  czy 
ogrodzenie.

Dodajmy, że wojsko wystę
puje z odrębnym i wnioskami 
na każde poszczególne przed
sięwzięcie.

- Decyzje lokalizacyjne w y
daw ane są dla jednostki woj
skowej. Infrastruktura plano

w ana obecnie jest, w ocenie 
w nioskodawcy, po trzebna 
do działalności - funkcjonowa
nia jednostki wojskowej. Dlate
go, wydając decyzje lokalizacyj - 
ne dla kojców dla psów, ogro
dzenia, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej czy placu musztry 
z masztami, nie traktujemy ich 
w  kategorii „budow a tarczy” 
- w yjaśnia Rom an Nowak, 
rzecznik wojewody pomorskie
go. - Z treści składanych wnio
sków nie wynika, że planowa
ne przedsięwzięcia są elemen
tem  tarczy. To dla nas indywi
dualne decyzje w ydaw ane 
na wniosek Rejonowego Zarzą
du Infrastruktury w Gdyni dla 
kompleksu wojskowego w  Re
dzikowie.

Jak wydawać, to  miliony
RZI na tem at przetargów  nie 
udziela informacji. Trzeba o nie 
pytać MON.

- Rejonowy Zarząd Infra
struk tu ry  w  Gdyni wykonuje 
zadania na rzecz przygotowa
nia do funkcjonowania polskiej 
jednostki wojskowej w  Redzi
kowie - inform uje płk Jacek 
Sońta, rzecznik MON. - Do tej 
pory przeprow adzono cztery 
przetargi na realizację ośmiu 
zadań - były to przetargi ogra
niczone. Obecnie trwają proce
dury  przetargowe na opraco
wanie dokumentacji projekto
w o-kosztorysow ej dla kolej
nych czterech zadań.

Z informacji przekazanych 
przez rzecznika MON, ale także

przetargow ych, w ynika, że 
wojsko podpisało już umowy: 
z firm ą Zeus S.A. z Pruszcza 
Gdańskiego - na projekt sieci 
energetycznej z zasilaniem  
awaryjnym za prawie 330,9 tys. 
zł; z konsorcjum Wyg Consul
ting Sp. z o.o. z Warszawy i Ar
chiwa Mazowieckie Sp. z o.o. 
z Celestynowa - na projekt sie
ci w odociągowej i sanitarnej 
za 155 tys. zł; z konsorcjum Biu
ro Projektowo-Techniczne 
Cowent z Bydgoszczy i Biuro 
Usług Inwestycyjnych Projekt 
z Bydgoszczy - na projekt sieci 
cieplnej za prawie 97,4 tys. zł.

Podpisano też pierw szą 
um ow ę budow laną z konsor
cjum Zeus S.A. (z grupy kapita
łowej Elektrotim  S.A.) i

E lektrobud-G rudziądz Sp. 
z o.o., które wygrało przetarg 
na projekty i budowę ogrodze
nia (obwodnicy) z m ontażem  
systemów zabezpieczeń elek
tronicznych, ogrodzenia zew
nętrznego w okół kom pleksu 
wojskowego oraz dw óch n o 
wych biur p rzepustek  
przy głównych wjazdach. Zło
żyło najkorzystniejszą ofertę
- ponad 41,1 min zł.

Do przetargów  na projekt 
sieci energetycznej startow ał 
słupski Enbud w  konsorcjum 
z firmą z Redy, a wodociągowej
- lęborski Engineer.

- Wszystkie prace projekto
we p lanuje się zakończyć 
do 2016 roku zgodnie z przyję
tym  i zatwierdzonym harm o
nogram em  - mówi p łk  Jacek 
Sońta. - W ykonawcy na plac 
budow y w chodzą sukcesyw 
nie, po opracowaniu dokumen
tacji projektowej, procedury  
przetargowej zakończonej wy
łonieniem  wykonawcy, jak 
również po podpisaniu umowy 
oraz uzyskaniu  stosow nych 
pozwoleń. Pozwolenia na pro
w adzenie robót uzyskano 
do dwóch zadań w  formie zgło
szenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę.

Kto finansuje wykonawców 
na tym etapie?

- W ykonawców finansuje 
skarb państwa z budżetu Mini
sterstw a Obrony Narodowej 
w  zakresie inwestycji krajo
wych - odpow iada rzecznik 
MON, ale pomija pytania „Gło
su”, ile pieniędzy wyda Polska 
z budżetu MON na trwające już 
prace projektowe i budowlane, 
a w  przyszłości na zabezpiecze
nie i ochronę obiektu. •
©®

Baza: 54 st. 28' 48" N, 17 st. 0 6 ' 04" E. Nie budować, nie latać, nie pytać
Ogranic2&nia

Dopiero od kilku miesięcy 
znane są współrzędne położe
nia radaru. Z powodu sąsiedz
tw a bazy będzie obowiązy- 
wać w iele zakazów.

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

Wykaz ograniczeń dotyczy wy
sokości budynków w  odległoś
ci aż do 35 kilometrów. Wyty
czony punkt odniesienia rada
ru ściśle określa dopuszczalną

zabudow ę. Do 4 km będzie 
obow iązyw ał zakaz budow y 
turbin wiatrowych, do 35 km - 
inw estycje trzeba uzgadniać 
z Amerykanami. Zakazy i ogra
niczenia dotyczą nadajników 
elektromagnetycznych dla czę
stotliw ości od 9 kHZ do 300 
GHz, choć, jak podaje MON, nie 
pow inno u trudn ić  to  życia 
mieszkańcom.

Od l  października 2017 roku 
w  przestrzeni pow ietrznej 
nad bazą ustanowiona zostanie 
strefa o ograniczonym ruchu 
lotniczym . Całkowity zakaz 
obejm ie strefę do 20 tysięcy

metrów, z całkowitym zakazem 
lotów - do 5. Loty będą mogły 
wykonywać tylko państwowe 
i m edyczne statki powietrzne 
za zgodą polskich i am erykań
skich dow ódców  bazy. Zda
niem MON, to nie utrudni ko
rzystania z lotniska w  Krępie.

Płk Jacek Sońta, rzecznik 
Ministerstwa Obrony Narodo
wej, nie odpow iedział nam  
na wszystkie pytania.

- W ielofunkcyjny radar 
AN/SPY-iD jest elementem sy
stem u Aegis Ashore planowa
nego do rozmieszczenia w ba
zie obrony przeciwrakietowej

w Redzikowie. Parametry urzą
dzenia nie m ogą zostać 
upublicznione, ponieważ są in- 
form acjam i niejaw nym i 
- stwierdził Jacek Sońta. - Zgod
nie z um ow ą m iędzy rządem  
RP a rządem USA dotyczącą ro
zm ieszczenia na tery to rium  
Rzeczypospolitej Polskiej syste
m u obrony przed rakietami ba
listycznymi oraz umową o sta
tusie sił zbrojnych USA na tery
torium RP z l l  grudnia 2009 ro
ku, jak rów nież protokołem  
zmieniającym umowę z dnia 3 
lipca 2010 roku strona am ery
kańska jest zobow iązana

do przestrzegania standardów 
ochrony środowiska i bezpie
czeństwa określonych prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Oznacza to, że promieniowanie 
elektromagnetyczne emitowa
ne z terenu bazy będzie musia
ło spełniać polskie normy. War
to także dodać, że polskie prze
pisy w  tym zakresie są jednymi 
z najbardziej restrykcyjnych 
w  Europie. Planowany do ro
zm ieszczenia w  bazie radar 
AN/SPY-lD nie będzie em ito
wać promieniowania przekra
czającego dopuszczalne pozio
my pól elektromagnetycznych,

a tym  samym nie stworzy za
grożenia dla okolicznych 
m ieszkańców  oraz żołnierzy 
w  niej służących. Analogiczny 
radar funkcjonuje od wielu lat 
w  centrum  testowym  Agencji 
Obrony Przeciwrakietowej USA 
w M oorestown w  stanie New 
Jersey w  USA. W odległości 
około 1 kilometra od niego zlo
kalizowana jest między innymi 
szkoła podstawowa i centrum 
handlowe. Nie zaobserwowa
no żadnego szkodliwego wpły
w u działania tego radaru 
na zdrowie ludzi. •
©®

mailto:bogumila.rzeczkowska@gp24.pl
mailto:bogumila.rzeczkowska@gp24.pl


WYDARZENIAIn

Gwiezdne wojny w Redzikowie. 
Nadzieje i obawy w narodzie

Program budowy tarczy zainicjował prezydent 
Regan, rozszerzył Bush, a zmienił Obama

Jej elementy staną w Redzikowie. Co jednak 
konkretnie powstanie, wiadomo w zarysie

ftedz&owe
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

- Czy nie byłoby lepiej ratować 
życie ludzi, zamiast mścić ich 
śmierć? - w  ten  sposób 40. pre
zydent USA Ronald Regan za
powiedział budow ę system u, 
który w stratosferze miał obro
nić Amerykę przez atakiem nu
klearnym ze strony ZSRR. Kon
cepcję rozwijaną zresztą od lat 
60. XX w. okrzyknięto szybko 
jako Gwiezdne Wojny, które 
miał być budowane przez 17 lat 
i kosztować ponad 120 miliar
dów dolarów. System nie został 
jednak zrealizowany. Wkrótce 
Związek Radziecki przestał ist
nieć, a Waszyngton i Moskwa 
podpisały program Start n, któ
ry zakładał ograniczenie arse
nału nuklearnego. Później ko
lejni prezydenci zmieniali zało
żenia dla amerykańskiej tarczy.

Również George W. Bush, 
k tóry  zm ierzał do tego, aby 
w  Polsce pow stała w yrzutnia 
antyrakiet, a w  Czechach radar. 
W sierpniu 2008 roku sekretarz 
stanu  USA Condoleezza Rice 
i minister spraw zagranicznych 
Radosław  Sikorski podpisali 
w  Warszawie um owę w  spra

► W Rumunii protestów przeciwko tarczy nie było. W Słupsku ma być inaczej

wie instalacji w  Polsce elemen
tów tarczy. W Redzikowie miał 
powstać kompleks z bazą, 500 
żołnierzami i silosami na anty- 
rakiety. Spotkało się to jednak 
z mocnym sprzeciwem ze stro
ny Rosji, która uważa, że anty- 
rałaety wymierzone są w  nią sa

mą, a nie w  zagrożenie ze stro
ny Iranu czy Korei Północnej.

Rok później, wraz ze zmia
ną prezydenta USA, przyszedł 
czas na kolejny pomysł na tar
czę. Barack Obama zapropono
wał European Phased Adaptive 
Approach. EPPA oparta jest

o działający już system antyba- 
listyczny Aegis użytkow any 
na okrętach przez US Navy. Bu
dowa jego lądowej wersji roz
pocznie się w  Redzikowie już 
za rok. Instalacja przypomina
jąca nadbudów kę okrętu w o
jennego wraz z radarem  i w y

rzutniami gotowość operacyj
ną uzyska do 2018 roku. Baza 
w  Redzikowie to ostatnia, trze
cia faza wdrażania EPPA w  Eu
ropie. Pierwsza została już za
kończona. W Turcji od 2011 ro
ku działa radar AN/TPY-2. 
Od lutego ubiegłego roku 
na Morzu Śródziemnym operu
ją pierwsze okręty US Navy wy
posażone w  system Aegis i an- 
tyrakiety. Na razie dwa, choć 
docelowo będą to  cztery jed 
nostki.

Z kolei faza druga to  budo
wa lądowej bazy w rumuńskim 
Deveselu. - Która jeszcze nie 
działa, choć możliwe, że jest te
stow ana za zam kniętym i 
drzw iam i - przyznaje Ionut 
Jifcu, dziennikarz gazety 
gazetanoua.ro. - Czy przy oka
zji jej budow y podnoszono 
kwestie środowiskowe? Nie by
ło takich inform acji, ale jeśli 
mam  być szczery, to  zdaje się, 
że tu  nikt się tym  nie przejmu
je. Rumuni są zadowoleni, że są 
częścią amerykańskiego planu. 
Mówię tu  o m ediach, po lity
kach, organizacjach pozarządo
wych i opinii publicznej. Dodat
kowo miejscowość obok bazy 
została zmodernizowana. Zy
skała kanalizację. Ponadto 
am erykański rząd zainwesto
wał w lokalną szkołę.

W Rumunii protestów prze
ciwko tarczy nie było. W Słup
sku m a być inaczej. Stowarzy
szenie Nasz Słupsk rozpoczęło 
już zbiórkę podpisów za refe
rendum. Główne obawy to ra
dar, który m a trafić 
do Redzikowa (czytaj też str. 3). 
Wiadomo, że będzie, nie w ia
domo jednak, jaki będzie mieć 
w pływ  na sąsiednie osiedle 
i oddalone o kilka kilometrów 
miasto. Konkretów w  tej kwe
stii domagają się samorządow
cy. Spotkanie przy otwartych 
drzwiach z przedstawicielami 
MON-u m iało odbyć się 
w  kwietniu w  słupskim staro
stw ie. Nie doszło jednak 
do skutku. O radar pytał też po
seł Zbigniew Konwiński z PO. 
Ministerstwo odpisało m u, że 
przez 90 proc. czasu pracy ra
dar nie będzie em itow ał p ro 
m ieniow ania elek trom agne
tycznego. Czy radar będzie pra
cował 24 h  na dobę? Minister
stwo tego nie precyzuje.

- Tożsame radary funkcjo
nują od wielu lat na amerykań
skich krążownikach wyposażo
nych w  m orski system  Aegis 
BMD, nie stwarzając zagrożenia 
dla obsługujących je załóg - za
pewnia Robert Kupiecki, pod
sekretarz stanu w MON. •
© ®

Samorządy chcą rekompensat za tarczę i piszą do premier. Odpowiedzi brak

Samorządowcy z regionu 
zwrócili się do prem iera 
o wsparcie w  ograniczeniu ne
gatywnych skutków usytuo
wania tarczy w  Redzikowie.

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Wójtowie gm in Słupsk, Ustki 
Główczyc, Dębnicy Kaszub
skiej, Potęgowa i Smołdzina, ra
zem  z burm istrzem  Ustki, 
Kępic, starostą  pow iatow ym  
i prezydentem Słupska napisa
li list do prezesa Rady M ini
strów. Proszą w imieniu miesz
kańców, aby Ewa Kopacz 
wsparła ich w  działaniach ogra
niczających negatywne skutki 
usytuowania elementów am e
rykańskiej tarczy
w Redzikowie. Chodzi tu  o 35 
km strefę wokół bazy, z którą 
wiązać się będą trudności inwe
stycyjne.

- Ograniczenia i utrudnienia te 
nie będą służyły rozwojowi na
szego regionu - wskazuj samo
rządowcy. - Dlatego mieszkań
cy Słupska i powiatu słupskie
go oczekują od swoich sam o
rządów podjęcia działań zmie
rzających do ich zrekompenso
wania.

Wskazują, że już w  2008 ro
ku Donald Tusk podczas wizy
ty w  Słupsku zadeklarował da
leko idące wsparcie. Jak na ra
zie odpowiedzi na list przypo
minający tę deklarację ze stro
ny Kancelarii Premiera brak.

Czego oczekują sam orzą
dowcy? Lista nie jest długa, 
za to treściwa. Punkt pierwszy 
to przebudowa drogi krajowej 
nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka, 
co niesie ze sobą również prze
budowę ul. Słupskiej, Dworco
wej i Bohaterów W esterplatte 
w  Ustce i ma poprawić dostęp
ność do portu  morskiego. Sa
morządy chcą też przebudowy 
i uspraw nienia sieci dróg po
wiatowych, przesunięcia węzła

Bobolice do węzła Biały Bór, co 
zbliży jej przebieg do granicy 
w ojew ództw a pom orskiego, 
i większego zakresu rewitaliza
cji linii kolejowej 202 i 405. Mo
dernizowany m a być też port, 
aby zapewnić możliwość korzy
stan ia z niego jednostkom  
o długości 100 m  oraz zanurze
niu do 7 m.

Samorządy liczą też na po
moc przy zlokalizowaniu na te
renie Słupskiej Specjalnej Stre
fy Ekonomicznej nowych inwe
stycji oraz w  pozyskaniu strate
gicznego inwestora dla regionu 
słupskiego m.in. za pośredni
ctwem Polskiej Agencji Infor
m acji i Inwestycji Zagranicz
nych.

Liczą również na wsparcie 
wyższego szkolnictwa zawodo
wego, w tym powołanie Insty
tu tu  Zielonej Energii.

Jak się ocenia, suma rekom
pensat, które chcą uzyskać gmi
ny dla regionu, może wynieść 
nawet miliard złotych. •
©®

► Suma rekompensat, na które samorządowcy z regionu liczą od rządu, może sięgnąć nawet 
miliarda zł. Na razie napisano list w tej sprawie do premier Ewy Kopacz. Dotąd bez odpowiedzi
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wielki wybór, ruskie ceny

Pokaz taneczny  
Szkoła Tańca 

Frajda 
godz. 12:00

2 maja
Grad balonów  
Każdy balon 

wygrywa  
godz. 13:00

2 maja
Tort

urodzinow y  
godz, 8:00

i 8 maja
Konkurs "Oszacuj 
w artość koszyka" 

Nagroda:
zaw artość koszyka  

lub kosz prezentowy  
ze słodyczam i 

godz. 16:00

i 10 maja i
Pokazy makijażu, 
porady Słuchaczy  
Szkoły Policealnej 

Cosinus
godz. 10:00-15:00

»15 maja«
Szkółka

Pierwszej Pom ocy 
z Joannitam i 

^  godz. 11:00

i 9  maja i
Pokaz

mody dziecięcej 
kolekcja

w iosna-lato 2015 
godz. 12:00

i 15 maja i
Konkurs "Oszacuj 
w artość koszyka" 

Nagroda:
zaw artość koszyka  

lub kosz prezentow y  
ze słodyczam i 

godz. 16:00

I 16 maja 1
Poszukiwania  

ukrytego prezentu  
w m arkecie  

godz. 10:00-20:00

|  16 maja J
Manicure

i zdobienie paznokci 
Szkoła Policealna  

Cosinus
godz. 10:00-15:00

115 maja I
Akcja

zbiórki krwi 
z RCKiK 

od godz. 10:00

W dniach 4, 8, 11, 14 m aja w godzinach 10:30 - 20:00 
mini konkursy dla klientów “Znajdź i odpowiedz na pytanie 

Co 30 minut do wygrania bon wartości 50 zł.

Świętujemy urodziny
Serdecznie zapraszamy do real, 

Kobylnica, ul. Szczecińska 6



* Rafał Sulik z Mrówczyna w gminie Damnica 
skupuje za grosze stare polskie samochody

# Razem z pomocnikiem odbudowuje 
kompletne wraki. Są chętni, aby je kupić

Miał być cukiernikiem, ale woli 
budować domy i restaurować auta
Pas|e

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Dekorował torty i piekł ciasta, 
ale te zajęcia m u nie odpowia
dały. Wolał smary, silniki i jaz
dę samochodami. Czasem też 
buduje i rem ontuje domy. Od 
stycznia łączy obydwa zajęcia, 
bo prow adzi w arsztat sam o
chody i firmę budowlaną. Jego 
pasją jest jednak przywracanie 
do życia starych aut.

Miłością do starych 
samochodów zaraził go 
ojciec
- To zaczęło się, gdy miałem 17 
lat. W tedy razem  z m oim  już 
nieżyjącym  ojcem, który był 
m echanikiem  sam ochodo
w ym , w  naszym  garażu od 
podstaw odtworzyliśmy malu
cha i dużego fiata. To było spo
re wyznanie. Praca przy malu
chu zajęła nam 8 miesięcy, a fia
tem  125 zajmowaliśmy się pół
tora roku. Efekt jednak był ta 
ki, że nabraliśmy ochoty do ko
lejnych rekonstrukcji -opowia
da Rafał Sulik.

Wtedy jednak nie mógł się 
całkowicie poświęcić tej pasji, 
bo jeszcze zgłębiał tajniki cu 
kiernictwa i zaczynał karierę 
w  tym zawodzie. Przez kilka lat 
pracował jako zawodowy cu
kiernik, ale to nie było zajęcie, 
któremu chciał poświęcić swo
je życie.

W  Mrówczynie mają 
swoje miejsce na ziemi
Gdy w Tczewie zm arł jego oj
ciec Edward Penda, Rafał za
czął szukać innego zajęcia. Oże
nił się i znowu zachował się nie- 
konw encjonalnie, bo przyjął 
nazwisko swojej żony Wiolety. 
Młodzi zaczęli m yśleć o 
przyszłości.

Dlatego na działce we wsi 
M rówczyno w  gm inie 
Damnica, którą pan Rafał z żo
ną dostali od teścia, zaczęli bu
dować dom. Teraz jest już ich 
miejscem na świecie, a w środ
ku od czasu do czasu płaczą lub 
śmieją się ich małe dzieci - chło-

Jest typem  
zbieracza.

W Internecie 
wypatruje 

samochody

► Karoseria syrenki 104 z 1959 to właściwie złom. - Da się ją 
uratować. Zawieszenie już mam odnowione - dodaje właściciel

piec i dziewczynka. Wokół za
częło przybywać samochodów. 
Jedne do reparacji zostawiają 
klienci, a inne gospodarz przy
wozi z różnych stron kraju.

Zbiera samochodowe 
okazje
- Jestem typem  zbieracza. Lu
bię stare sam ochody, które 
m ożna przywrócić do życia - 
zdradza.

Od razu pokazuje malucha 
z 1991, który był w  tragicznym 
stanie, gdy przyw iózł go 
na własne podwórze z Lęborka. 
Jednak gdy pospawał podłogę, 
wymienił blachy i odmalował 
całą karoserię, to z zewnątrz sa
mochodzik zaczął się prezento
wać jak nowy.

- Włożyłem w  niego już 6 ty
sięcy złotych, a jeszcze trzeba 
sporo zrobić w  środku i wymie
nić tapicerkę. Dopiero w tedy 
m ożna będzie rozm awiać 
o ew entualnej sprzedaży. 
Za ile? Tego nie pow iem . 
Chciałbym, aby nabywca doce
nił wkład mojej pracy, bo takimi 
rekonstrukcjam i zajm uje się

niewiele osób - mówi pan Ra
fał.

Polonez jest jego  
wizytówką
Jego dum ą jest polonez z 1989 
roku. Kupił go w  całkiem do
brym  stanie. W yremontował 
trochę podwozie i naprawił sil
nik. Od tej pory samochód jeź
dzi jak strzała. Często porusza 
się nim  po terenie. Ludzie się 
dziwią, że jest tak dobrze utrzy
many. Teraz trak tu je  go jak 
swoją wizytówkę. Dlatego na 
masce umieścił logo firmy Gas 
Money Garage. - Nieco z angiel
ska, ale przekręcone. Tak dla jaj 
- mówi o przyczynach wyboru 
nazwy firmy.

Może jednak dlatego nazwa 
jest pamiętana. Choć nie ogła
sza się w  In ternecie, to  m a 
klientów nie tylko z najbliższej 
okolicy, ale także Gdańska, 
Gdyni czy Torunia.

- Zwykle trafiają do m nie 
w czasie wakacji, gdy sam o
chód w ym aga napraw y po d 
czas podróży. Wtedy daję im za
stępczy sam ochód i biorę się

► Stary maluch z 1991 roku. którego w stanie rozkładu kupił 
w Lęborku, z zewnątrz wygląda już jak nowy

► Nysę bankową z Podkarpacia, rocznik 1990. pan Rafał chce 
przekształcić w samochód wypoczynkowy dla swojej rodziny

do roboty. Staram się działać 
szybko. Nie zdzieram  z ludzi 
ostatniego grosza. Być m oże 
dlatego ludzie sobie przekazu
ją w iadom ości i dlatego mam  
z czego żyć - uważa.

Ludzie mają mniej grosza, 
a państwo jest pazerne
Gdy uda m u się zdobyć zlece
nie na budowę, to  ze swoją eki
pą bierze się za murarkę. Ostat
nio tych zleceń jest mniej. - Lu
dzie mają mniej grosza, a pań
stwo jest pazerne - ocenia, ale 
nie załamuje się.

Aby sobie poprawić humor, 
zagląda do In terne tu  i szuka 
okazji, aby kupić używany sa
mochód, który sam albo z kole
gą mógłby naprawić. Tak w y
patrzył m.in. nysę z 1990 roku, 
k tórą kupił na  Podkarpaciu 
i przywiózł do domu własną la
w etą. W sum ie ta  inw estycja 
kosztowała go prawie 4 tysiące 
złotych.

Nysą na wakacje
- Ta nysa pracowała w  banku 
PKO. Służyła do przewożenia

pieniędzy. Ja chcę z niej zrobić 
samochód turystyczny. Już wi
dzę, jak z żoną i dzieckiem po- 
jedziem y nią na wczasy 
-m arzy pan Rafał.

Nysa jest na chodzie. Odpa
la bez problemów. Pan Rafał za
raz proponuje przejażdżkę. Ja 
wolę natomiast obejść jego nie
ruchomość, bo tam  już z dale
ka w idać kolejne jego skarby, 
które dla wielu innych ludzi by
łyby po p rostu  złom em . 
Pod pło tem  stoi poniem iecki 
trabant, którego pan Rafał ku
pił za trzysta złotych.

- Teraz czeka na lepsze cza
sy - macha ręką.

Kurołapka ma już 
wyrem ontowane  
podwozie
Idziemy dalej. Na działce teścia 
stoi już nieco odremontowany 

\  fiat 125, ale jeszcze wymaga du
żo nakładów. Obok leży coś, co 
na pierwszy rzut oka wygląda 
jak kupa złomu. A to ułożona 
na dachu bardzo zniszczona 
karoseria syrenki 104 z 1959 ro
ku.

8
MIESIĘCY razem z ojcem 
rekonstruował pierwszego 
malucha w ich garażu 
w Tczewie

- To taka kurołapka, bo 
w  tych sam ochodach drzwi 
otw ierały się odw rotnie niż 
w  większości aut. Mówiono, że 
w  ten sposób można było łatwo 
złapać kurę na drodze - wyjaś
nia pan Józef, współpracownik 
Sulika.

Podwozie syrenki już jednak 
jest wyremontowane. Odmalo
wano je na czarno. W wiosen
nym słońcu prezentuje się ele
gancko.

- Przez m om ent naw et się 
zastanawiałem, czy nie zrobić 
z niego bazy do gokarta - zdra
dza pan Rafał.

Jednak zdecydował się osa? 
dzić na podw oziu karoserię, 
którą chce odtworzyć, wyko
rzystując części dw óch syre
nek. Jedną kupił bowiem tylko 
na części. Ma nadzieję, że za rok 
lub półtora roku będzie mógł 
się pochwalić syrenką, której 
przyw róci p ierw otny w y
gląd. Wtedy dum nie objedzie 
całą wieś i postaw i na placu 
przed domem. Może przyciąg
nie uwagę ewentualnego kup
ca. •  ©®

JComentaz

#  Pan Rafał wyraźnie jest na po
czątku rekonstrukcyjnej drogi. 
Jednak firm, które się zajmują ta
kim biznesem, w  Polscejestjuż 
sporo. Często - jak łatwo zauwa
żyć w Internecie -  oferują wyso
kiej jakości usługi dla najbardziej 
wymagających klientów w  dzie
dzinie renowacji zabytkowych 
samochodów. Prowadzą także 
kompleksowe naprawy, renowa
cję i rekonstrukcję pojazdów za
bytkowych. Zajmują się odbudo
wą oraz poddają renowacji stare, 
niesprawne a najczęściej niedo
stępne już elementy pojazdów 
zabytkowych. Tego typu mecha
nicy -  fachowcy wysokiej klasy -  
są świadomi tego. że polecając 
im tak odpowiedzialne zadanie, 
jakim niewątpliwie jest renowa- 

|  cja zabytkowych samochodów.
I  właściciele oczekują od nich za- 
“ angażowania i wysokiejjakości.
fe Panu Rafałowi życzę, aby i jemu

udało się pójść tą drogą. (MAZ)► Dumą pana Sulika jest polonez z 1989 roku, którego przywiózł 
spod Torunia. Umieścił na nim nawet logo swojej firmy

I-

mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl


Hipokrates 2015
Głosujemy już tylko dziś do północy. Oddaj głos, wyślij SMS!

► Listę wszystkich kandydatów w naszym plebiscycie szukaj na www.gp24.pl/hipokrates

Plebiscyt

Ewa Kuczyńska-Gałach
ewa.kuczynska@polskapress.pl

Dziś ostatni dzień głosowania 
w naszym plebiscycie. Jutro do
wiemy się, który lekarz czy pie
lęgniarka ze Słupska i powiatu 
słupskiego zdobędą tytuł najpo
pularniejszych. Przypominamy, 
że wybieraliśmy najlepszych w  4 
kategoriach: najpopularniejszy 
lekarz, najpopularniejsza pielęg
niarka i położna, przychodnia 
przyjazna pacjentom oraz najpo
pularniejszy gabinet stomatolo
giczny w naszym powiecie. Jeśli 
jeszcze nie zagłosowałeś na swo
ich kandydatów, dziś masz ostat
nią szansę. Laureatami plebiscy
tu  zostaną Ci, którzy uzyskają 
największą liczbę głosów w swo- 
jej kategorii. Listę kandydatów 
oraz bieżące wyniki głosowania 
można śledzić na naszym porta
lu www.gp24.pl/hipokrates

Nagrody dla najlepszych
Już niebawem skontaktujemy 
się laureatam i naszego plebi
scytu i zaprosimy na uroczyste

wręczenie nagród, które odbę
dzie się 15 m aja w Gościńcu 
Słupskim koło Słupska. Kandy
daci, którzy zdaniem Czytelni
ków otrzymają tytuł najpopu
larniejszego lekarza oraz najpo
pularniejszej pielęgniarki lub 
położnej, otrzymają vouchery 
pobytow e do SPA w  Dolińie 
Charlotty. Natomiast przychod
nie przyjazne pacjentom oraz 
najpopularniejsze gabinety sto

m atologiczne otrzym ają 
vouchery na kam panię rekla
m ow ą w  naszych m ediach 
o wartości 3000 zł każdy. Do
datkowo laureaci trzech pierw
szych miejsc, w  każdej katego
rii, otrzymają pamiątkowe dy
plomy oraz prezentacje redak
cyjne na naszych łamach, któ
re realizowane będą do końca 
maja tego roku. Wszystkich lau
reatów poznamy już jutro!

Dodatkowe
wyróżnienia
W naszym plebiscycie wyłoni
my także Lekarza Roku 2015 
oraz Gminę prom ującą zdro
wie. Jednak o tych w yróżnie
niach nie będą już decydować 
czytelnicy tylko kapituła kon
kursu.

Pamiętajcie głosowanie 
trwa tylko do północy! •

Nie tylko dla wojska
Lekarze z przychodni w Lędowie są dla każdego pacjenta

Hipokrates 2015

Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska SPZOZ 
w podusteckim Lędowie, choć 
kojarzy się z wojskiem, jest dla 
wszystkich pacjentów. - Przy
m iotnik wojskowa pozostał 
po poprzedniej nazwie. Założy
cielem przychodni jest minister 
obrony narodowej. Niektórzy 
m ogą pom yśleć, że skoro 
w  nazwie jest słowo „wojsko
wa”, to  przeznaczona jest dla 
osób wyłącznie z tego środowi
ska. A tak  nie jest. Każdy p a
cjent m a praw o w yboru p la
cówki, w której chce się leczyć

► Przychodnia w Lędowie przy ul. Komandorskiej 54

- tłumaczył Andrzej Dębowski, Przychodnia świadczy usłu-
lekarz i kierownik przychodni, gi w  ram ach um ow y z NFZ. 
który również kandyduje w na- Oferuje m.in. świadczenia POZ,
szym plebiscycie. okulistyczne, otolaryngologicz

ne, dermatologiczne, neurolo
giczne, stomatologii i chirurgii 
stomatologicznej, rehabilitacyj
ne. Działa w  niej pracow nia 
rentgenowska, laboratorium , 
gabinet EKG i medycyna pracy.

Lekarze z Lędowa prow a
dzą ponadto badania kierow
ców, osób ubiegających się 
o wydanie licencji oraz posia
dających licencję pracownika 
ochrony fizycznej, badania dla 
osób ubiegających się o pozwo
lenie na broń, dla osób ubiega
jących się o przyjęcie do służby 
lub pełniących służbę w  stra
żach gminnych i miejskich.

Obok szefa przychodni 
w  Lędowie Andrzeja 
Dębowskiego, w  naszym plebi
scycie kandyduje też neurolog 
Adam Lewiński. •  ©®

PROMOCJA tygodnik//07

HIPOKRATES
G ł o s

Pomorza
głos słupska

UDERZY Z NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW
W yn ik i g łosow ania  z w to rk u ,
28  kw ie tn ia  z godz. 9 .00

N ajpopu larn ie jszy  lekarz  
w  Słupsku i po w iecie  słupskim  głosy

1 Andrzej Dębowski, lekarz rodzinny, Ustka
(GSL.76) SMS pod nr 72355 o treści GSL.76 341

2
3

Krzysztof Szewczyk, onkolog, Słupsk
(GSL.54) SMS pod nr 72355 o treści GSL.54 
Adam Lewiński, neurolog, Ustka 
(GSL.80) SMS pod nr 72355 o treści GSL.80

261
241

4 Wojciech Polak, internista, diabetolog, Słupsk
(GSL.39) SMS pod nr 72355 o treści GSL.39 192

5 Iwona Gruszczyńska, neurolog, Słupsk
(GSL.ll) SMS pod nr 72355 o treści GSL.11 135

N ajpopu larn ie jsza  P ielęgniarka i Położna  
w  Słupsku i po w iecie  słupskim  głosy

o t Gabriela Wólczyńska, Słupsk q  r / -
-1- (GSL.133) SMS pod nr 72355 o treści GSL.133 3  D O

2 Anna Pożarowszczyk, Słupsk
(GSL.118) SMS pod nr 72355 o treści GSL.118 311

3 Elżbieta Kostrzewa, Słupsk
(GSL.131) SMS pod nr 72355 o treści GSL.131 239

4 Elżbieta Ulewicz, Główczyce
(GSL.124) SMS pod nr 72355 o treści GSL124 208

5 Krystyna Maślanka, Słupsk
(GSL.138) SMS pod nr 72355 o treści GSL.138 188

Przychodnia przyjazna pac jen tom  
w  Słupsku i pow iecie  słupskim

o t WSPL SP ZOZ, Ustka Lędowo
J- (GSL162) SMS pod nr 72355 o treści GSL162

głosy

165
2 NZOZ EWA - MED, Sycewice

(GSL.191) SMS pod nr 72355 o treści GSL19I 112
3 NZOZ Spec-Med., Ustka

(GSL.151) SMS pod nr 72355 o treści GSL151 78
4 NZOZ Lekarz domowy, Słupsk

(GSL.157) SMS pod nr 72355 o treści GSL157 63
5 WSPL SP ZOZ, Słupsk

(GSL.163) SMS pod nr 72355 o treści GSL163 35
N ajpopu larn ie jszy  gab in e t stom atologiczny  
w  Słupsku i p o w iecie  słupskim  głosy

Praktyka Stomatologiczna Piotr Karasiak,
Słupsk 222
(GSL.173) SMS pod nr 72355 o treści GSL.173
Gabinet Stomatologiczny Bożena Minkowska,

2  Słupsk 207
(GSL.166) SMS pod nr 72355 o treści GSL.166

3
StomaDENT,
Słupsk
(GSL.176) SMS pod nr 72355 o treści GSL.176

95

4
Gabinet Stomatologiczny 
Iwona Dziaduszek-Kuś, Słupsk
(GSL.181) SMS pod nr 72355 o treści GSL.181

72

5
ViroDent,
Słupsk
(GSL.177) SMS pod nr 72355 o treści GSL.177

52
Koszt SMS-a: 2,46 z VAT

Głosowanie trwa do północy, Więcej informacji o konkursie udzieli:
30 kwietnia 2015 r. Ewa Kuczyńska-Gałach, tel. 94 347 35 47

Sprawdź aktualne wyniki w Internecie ewa.kuczynska@polskapress.pl
www.gp24.pl/hipokrates

In form acja  dla kan d yd ató w
In fo rm u je m y , że uczestn icy  p leb iscytu  

m o g ą  z a m a w ia ć  p la k a ty  p ro m o c y jn e .
Aby złożyć zamówienie zadzwoń 

pod nr tel. 94 347 35 47 (pn-pt 9-15)

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


KINA__________________
Słupsk
M u l t ik in o

Drugi hotel Marigotd.pt., godz., 17.15, sob.-niedz., 
godz. 18.15; WiekAdaline. pt-niedz., godz. 19; Chło- 
pakzsąsiedztwa, pt., godz. 16.50, niedz., godz. 20; 
Disco poło, pt., godz., 21; Dzikie historie, niedz., 
godz.21; Kingsman: tajne służby, sob.. godz. 21; 
Nocny pościg, pt.-sob., godz. 20; Oculus, pt.-niedz., 
godz. 21.30; PięćdziesiątTwarzyGreya,pt.,godz. 
18.15; Poranki, sob.-niedz. 10.30,12; Saga Wikin
gów, pt.-niedz„ godz. 18.30,20.50; System (Child 
44), pt.-niedz., godz. 18.10,21.10; Szybcy i wściekli 7, 
pt.-niedz„ godz. 18,21; T1P: opowieśćoodwadze, 
pt.-niedz., godz. 10.30; BaranekShaum. Film, pt., 
godz. 12.50; sob., godz. 13.15, niedz., godz. 15.50; 
D0M.2D; pt., godz. 13.45,16, sob., godz. 13.45, 
niedz., godz. 16.3D: pt., godz. 12.20, sob.-niedz., 
godz. 11.45; Dzwoneczek i bestia z Nibytandii. pt.- 
niedz., godz. 13.40; Fm!, pt., godz., 10.10,14.40, 
sob.-niedz., godz. 11.30; Kopciuszek, pt., godz., 
10.10,12.45,15.20, sob., godz. 10.40,15.20, niedz., 
godz., 10.40,13.15; Paddington, pt., godz., 10.30,15, 
sob., godz. 16, niedz., godz. 13.45; Sekrety morza, 
pt., godz., 11.45,14,16.15, sob.-niedz., godz. 14,16.15; 
Ups! Arkaodpłynęła, 2D: sob.-niedz., godz.10.20, 
12.30,14.40,1650,3D: sob.-niedz., godz. 11.10, 
13.20,15.30,17.45; Wielka szóstka, pt., godz. 11.10, 
15.40, sob.-niedz., godz. 15.40 

R ejs

Klub dla wybrańców, sob., godz. 18, niedz., godz. 
20.15; DOM,sob.-niedz., godz. 16; Zabójcy bażan
tów,sob., godz. 20.15, niedz., godz 48

Lębork
Ffregata

Ups! Arka odpłynęła, sob.-niedz., godz. 16.20,18; 
Piramida, sob.-niedz., godz. 20

Ustka _______
Delfin

Nieczynne

DYŻURY APTEK
Słupsk

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 8424957

Ustka__________________
piątek - Ustecka, ul. Żeromskiego 5, tel. 59814 9817, 
sobota - Ustecka, ul. Żeromskiego 5, tel. 59 814 98 
17, Apteka z Pasją, ul. Polna 2, tel. 732 806 600

Bytów__________________
Centrum Zdrowia, ul. Sychty 3, tel. 59 822 6645

Miastko________________
Rodzinna, ul. Wybickiego 30, tel. 598578725

Człuchów
piątek - Oberiand ul. Długosza 29, tel. 59 8341752, 
sobota - Centrom Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 
59 834 3142, niedziela - Wracam do Zdrowia, ul. 
Długosza 11 tel. 518 015 278

Lębork
piątek - Pod Wagą, ul.Tczewska, tel. 59 862 28 04, 
sobota - Gemini,al. Wolności 30, tel. 59 863 42 05, 
niedziela - Pod Lwem, pl. Pokoju 4, tel. 59 8621152

Łeba_________  ______
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 86613 65

USŁUGI MEDYCZNE

ShrpsIcWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ja
nusza Korczaka, ul. Hubalczyków 1, informacja te- 
lefoniczna59846 0100; Ustka Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel. 59 814 69 68; 
Poradnia Zdrowia P0Z, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 
6011; Pogotowie Ratunkowe - 59 81470 09; Lębork 
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 863 30 00; Szpi
tal, ul. Węgrzynowicza13,59 863 52 02;
Bytów Szpital Powiatowy, ul. Lęborska13, tel. 59 
822 85 00; Dział Pomocy Doraźnej Miastko, tel. 59 
8570900.

WAŻNE

NIEBIESKA UNIA - Ogólnpolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w  Rodzinie, tel. 59848 0111,801 
120002

Słupsk: Policja 997; ul. Reymonta, tel. 59 848 0645; 
Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 986; 59 
843 3217; Straż Gminna 59 848 59 97; Urząd Celny - 
58774 08 30; 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 
814 67 61,697 696 498; Lębork -59 8622911. Bytów 
- 59 822 25 69, Miastko -59 85720 81; Człuchów - 59 
8345280.

USŁUGI POGRZEBOWE

Kalla, ul. Armii Krajowej 15, tel. 598428196,601 
928 600. Pełna oferta pogrzebowa.
Zieleń tel. (24h/dobę)502525 005 lub 59 8411315, 
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.

Jazda na Czarne Wesele
Kluk!

Czarne Wesele to  im preza 
nawiązująca do tradycji kopa
nia to rfu , ‘używ anego przez 
Słowińców do ogrzewania cha
łup. Oprócz prezentacji daw 
nych technik kopania torfu, sto
sowanych w  XIX wieku, uczest
nicy będą mogli skosztow ać 
tradycyjnych potraw, przyjrzeć 
się z bliska domowym zajęciom 
kobiet, takim jak: pranie, m a
glowanie, prasowanie i tkanie, 
oraz przyzagrodowym pracom 
mężczyzn, którzy m.in. napra
wiają sieci rybackie, toczą gli
niane garnki i kręcą powrozy.

Program urozmaicony będzie 
muzyką kaszubską. Czarne We
sele trwać będzie od 1 do 3 m a
ja w  godz. 11-16. l  maja o godz.12 
zostanie otwarta wystawa cza
sowa „Praca i św iętow anie. 
Aspekty życia wiejskiego we 
współczesnej sztuce ludowej” . 
Przed budynkiem dawnej szko
ły odbywać się będzie kiermasz 
rękodzieła.

Niezmotoryzowanych spod 
Zamku Książąt Pom orskich 
w Słupsku l  maja o godzinie l i  
zabierze do Kluk autobus. Wy
jazd powrotny planowany jest 
na godzinę 15. Cena biletu to 10 
zł w jedną stronę, (d m k ) #  ©@

Weekend majówek
•  W długi weekend w Słupsku i Ustce przygotowano wiele 
imprez plenerowych. Będą też spektakle i koncerty

Zabawa

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24pl

Słupska majówka
l  maja na placu Zwycięstwa od
będzie się bicie rekordu na naj
dłuższego dreda w  mieście (od 
godz. 12), w  programie jest rów
nież maraton zumby (od godz. 
13) oraz koncert dwóch św ia
tów  z pogranicza muzyki elek
tronicznej i jazzu (godz. 20.30). 
Na placu Pow stańców  War
szawskich od godz. 10 trwać bę
dzie „Majówka na sportowo”.

2 maja na placu Zwycięstwa 
od godz. 11 słupszczanie będą 
w spólnie tw orzyć kotyliony, 
które później zawieszą na drze
wach. O godz. 12 rozpoczną się 
oficjalne obchody Dnia Flagi 
RP. Oprócz tego każdy m iesz
kaniec będzie m ógł tego dnia 
stworzyć z innymi żywą flagę 
(godz. 12.30). Przez cały czas 
plac Zwycięstwa wypełniać bę
dzie m uzyka i taniec. O godz. 
12.20 rozpocznie się koncert 
dzieci z MDK, a o godz. 14 poć
wiczyć będzie można jogę. Na
tomiast w Parku Kultury i Wy
poczynku odbędzie się Piknik 
Rodzinny. Nie zabraknie zabaw, 
pokazów, zaw odów  spo rto 
wych. O 20.30 na dziedzińcu 
ratusza pojawią się DJ-e.

3 maja placem Zwycięstwa 
zaw ładnie zdrow a żywność. 
Na targu zdrowej żywności 
w  godz. 10-18 będzie można ku
pić lokalne nalewki, ekologicz
n ą  żyw ność od najlepszych

producentów, a także różne re
gionalne wyroby. O godz. 13 
na bruku słupszczanie namalu
ją obraz nawiązujący do świę
ta Konstytucji 3 maja i zatańczą 
zum bę. O godz. I I .30 odbędą 
się też obchody święta konsty
tucji przy pomniku Jana Kiliń
skiego. l  i 3 maja o godz. 21 na 
m urach Baszty Czarownic zo
baczyć będzie można Bałtycką 
Kronikę Filmową.

Ustka się bawi
XVI Giełda Kwiatów, Sprzętu 
Działkowego i Wszelkiego Do
bra trwać będzie w  piątek i so
botę na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. G runwal
dzkiej 35. Od godz. 9 będzie 
można kupić wszystko, co przy
da się na działce i na balkonie. 
Od godz. 10 trwać będzie zna
kowanie rowerów, o godz. 11 
rozpocznie się turniej piłki noż
nej służb m undurow ych oraz 
gry i zabawy sportowo-rekrea
cyjne dla dzieci i m łodzieży. 
W południe zaśpiewają dzieci 
ze szkół podstaw ow ych oraz 
dom u kultury. O godz. 14.30 
zacznie się olimpiada osób nie
pełnosprawnych oraz em ery
tów  i rencistów. O godz. 17 za
śpiew a chór Usteckie nutki, 
a po nim zespół Echo Objazdy. 
Gwiazdą w ieczoru o godz. 18 
będzie discopolowy zespół One 
Moment. W sobotę o godz. 10 
rozpoczną się gry i zabawy spor
tow o-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży, a o godz. 12 - obcho
dy Dnia Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej na placu przed u rzę
dem miasta.

Cały świat z materiału
Podczas sobotniego spektaklu 
tea tru  Tęcza „M etam orfozy” 
na scenie pojawiają się cztery 
postaci w czarnych kostiu 
mach. W dłoniach trzymają ka
w ałki p łó tna , z których na 
oczach widzów wyczarowują 
przeróżne kształty: ludzi, zwie
rząt, przedm iotów . Słowo 
w  tym spektaklu zastępuje m u
zyka Roberta Łuczaka, która 
w  dużej mierze pomaga w roz
szyfrowaniu kolejnych wcieleń 
aktorów  i płócien. Początek 
w  sobotę o godz. 11, bilety kosz
tują 18 i 15 złotych.

Żakśpiewa Osiecką
W niedzielę w  usteckim domu 
kultury odbędzie się spotkanie 
z Katarzyną Żak, aktorką znaną 
m.in. z roli Solejukowej w  po
pularnym serialu „Ranczo”. Ka
tarzyna Żak zaśpiewa piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha 
Młynarskiego. Całość przepla
tan a  będzie opow ieściam i 
i anegdotam i. Piosenki z d o 
brym tekstem to koncert pełen 
pozytywnej energii i refleksji. 
Początek o godz. 18, bilety kosz
tują 10 złotych.

Śląskie śpiewanie
Teresa Werner zaśpiewa w  so
botę w  sali słupskiej filharmo
nii. Wokalistka należała do Ze
społu Pieśni i Tańca Śląsk. Na
grała m.in.: „Dałabym ci, dała”, 
„Miłość jest piękna”, „Kocham 
swoje m orze” . Ma na swoim 
koncie dwie płyty CD oraz krą
żek DVD. Jej album „Marzenia” 
z 2012 roku uzyskał status Zło-

tej Płyty. Początek koncertu  
o godz. 16, bilety - 50 złotych.

Urodziny Dom Ówki
W piątek  od godz. 22 w Dom 
Ówce będzie się m ożna poba
wić na imprezie I love Breakz. 
O m uzykę zadbają DJ: Codec, 
Yesyo i Beg. W sobotę podczas 
Majówkowego jam u zagrają: 
Bartek Kieresiński - instrumen
ty klawiszowe, Sebastian Czar
niak - perkusja, Andrzej Smuga 
- bas i Robert Piotrowski - trąb
ka. Usłyszymy kom pozycje 
w  stylistyce funk, blues i jazz. 
Początek o godz. 22.

Jazda ze Szprychą
W piątek będzie można wybrać 
się na rajd rowerowy dla śred
nio zaawansowanych „Szpry
cha w  świecie lalek waldorf- 
skich”. Start z pl. Zwycięstwa 
o godz. 10, zapisy do godz. 9.30. 
W programie: przejazd do GOK 
w Dębnicy Kaszubskiej, prelek
cja na temat lalek waldorfskich, 
gorący posiłek, ognisko (należy 
wziąć własny prowiant) i loso
wanie nagród. Powrót do Słup
ska o godz. 17. Dzień później od
będzie się rajd dla zaawansowa
nych „Szprycha między zioła
mi a kwiatami - Mikorowo”. Za
pisy do godz. 8, s ta rt o godz. 
8.30 z pl. Zwycięstwa. W prog
ramie: przejazd do Mikorowa, 
zajęcia z podstaw aromaterapii, 
ognisko z kiełbaskami oraz zio
łowe herbaty lub kawa, pokaz 
tańca dawnego i losowanie na
gród. Powrót do Słupska o godz. 
19.®
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Komunikacja, handel, opieka 
zdrowotna i usługi w majówkę

Z zebranych przez nas informacji dowiesz się, 
jak kursować będą autobusy w majówkę

•  Podpowiemy, do której godziny otwarte będą 
sklepy oraz gdzie można udać się do lekarza

► W okresie majówkowym część sklepów będzie otwarta, np. sklep spożywczo-monopolowy Nocny Marek

Słupsk

Dorota Aleksandrowicz
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl

W naszym informatorze zawar
liśmy najważniejsze informacje 
dotyczące komunikacji w okre
sie majówkowym.

Ponadto dowiesz się, gdzie 
kupić najpotrzebniejsze p ro 
dukty, w  które do tej pory nie 
zdążyłeś się zaopatrzyć.

Podajemy także adresy skle
pów i lokali, które będą otwar
te  w m ajówkę. W przypadku 
firm oferujących w  tym okresie 
różnego rodzaju usługi zawar
liśmy ich telefoniczne dane 
kontaktow e, a w niektórych 
przypadkach strony in te rne
towe.

Z naszego inform atora do
wiesz się także, które apteki 
pełnić będą majówkowy dyżur 
i gdzie będzie m ożna zakupić 
niezbędne lekarstwa. Przy wy
mienionych aptekach podali
śm y także num ery  telefonu, 
pod którym i m ożna uzyskać 
isto tne inform acje dotyczące 
dostępności potrzebnych le
karstw.

SŁUPSK

Komunikacja
•  Komunikacja miejska
► l  m aja obowiązuje rozkład 
jazdy jak w  niedzielę
i św ięta, 2 maja obowiązuje 
sobotni rozkład jazdy, 3 
maja obowiązuje rozkład 
jazdy jak w niedziele i św ięta
#  PKS - Niebieska Linia
► l  maja obowiązuje rozkład 
jazdy jak w  niedziele
i święta, 2 maja obowiązuje 
rozkład jazdy jak w każdą 
sobotę, 3 maja obowiązuje 
rozkład jazdy jak w  niedziele
i św ięta
#  Ramzes
► l  maja obowiązuje 
niedzielno-świąteczny 
rozkład jazdy, 2 maja 
obowiązuje sobotni rozkład 
jazdy, 3 maja obowiązuje 
niedzielno-świąteczny 
rozkład jazdy.
i i  Nord Express
►i maja obowiązuje rozkład 
jazdy jak w niedziele 
i święta, 2 maja obowiązuje 
rozkład jazdy jak w  każdą 
sobotę, 3 maja obowiązuje 
rozkład jazdy jak w niedziele 
i św ięta
•  Dana Express
l, 2 i 3 maja linia kursować bę

dzie jak w  niedziele i święta.

Opieka medyczna
•  Świadczenia zdrowotne rea
lizowane będą całodobowo 
przez: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Centrum 
Zdrowia Salus przy ul. Piłsud
skiego 2, tel. 59 84137 63 lub 
59 840 26 06, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Le
karz Domowy przy ul. Kołłąta
ja 31, tel. 59 840 35 50 i Nie
publiczny Zakład Opieki Zdro
wotnej Kobylnica przy ul. 
Głównej 54a, tel. 59 842 90 49. 
i l  Ratownictwo Mag-Med peł
ni całodobowy dyżur tran
sportowy dla osób chorych
i niepełnosprawnych, tel. 
do dyspozytora dyżurnego 
696 758 511.

Apteki
•  Całodobowy dyżur pełnić 
będzie apteka Ratuszowa 
przy ul. Tuwima 4 w  Słupsku. 
Kontakt z apteką pod num e
rem tel. 598424957.

Usługi
$  Mąż na zlecenie, fachowa 
pomoc, dogodne ceny tel. 696 
666 542.

♦  Mąż na zlecenie, usługi 
w zakresie awarii elektrycz
nych i hydraulicznych, tel. 503 
407884.
$  Mąż na zlecenie, drobne na
prawy, usługi hydrauliczne, 
tel. 795693227.
•  Serwis antenowy, montaż
1 ustawianie oraz serwis insta
lacji TV-SAT - dyżur przez cały 
okres majówkowy, tel. 512 49 
4343.

Lokale
•  Pizzeria Planetarium 
przy ul. Rzymowskiego 2A/3 
czynna będzie 1-3 maja w  go
dzinach 13 -1, dostawa na tele
fon: 59 845 29 99.
ft Pizzeria Pod Kasztanem 
przy ul. Wojska Polskiego 52 
czynna będzie l  i 3 maja 
w godz. 12-22.2 maja lokal bę
dzie czynny w  godz. 10-22, 
dostawa na tel: 59 842 70 46.
#  Pizzeria Tutto przy ul. 
Szczecińskiej 83 czynna bę
dzie 1 i 3 maja w  godz. 12-22.
2 maja lokal będzie czynny
w godz. 11-22, dostawa na tele
fon: 59 8467080.
#  Pizzeria Ferro Di Cavallo 
przy ul. Starzyńskiego 6-7
w Galerii Podkowa czynna bę

dzie 1 i 2 maja w  godz. 12-23, 
a 3 maja w  godz. 12-22, dosta
wa na tel.: 59 842 69 30.
•  Pizzeria Chata Macochy 
przy ul. Wojska Polskiego 30A 
czynna będzie l  i 2 maja
w  godz. 11-23. Lokal 3 maja 
czynny będzie w godz. 10-22.
•  Dream Kebab przy ul. Bema 
13 czynny będzie l  i 2 maja
w  godz. 10-3. Lokal 3 maja 
czynny będzie w  godz. 11-22.
•  Kawiarnia Cafe Księgarnia 
przy ul. Mostnika 7 czynna bę
dzie 1 i 2 maja w godz. 10-1. Lo
kal 3 maja będzie czynny
w godz. 13-22.
•  Piwiarnia Warka przy ul. 
Anny Łajming 3 czynna będzie 
li 3 maja od godz. 17 do ostat
niego klienta. 2 maja lokal bę
dzie czynny od godz. 16
do ostatniego klienta.

Sklepy
f  Sklep piwny Browarium 
przy ulicy Marii Konopnickiej 
13 C czynny będzie 1 i 2 maja 
w godz. 10-21. Z kolei 3 maja 
sklep czynny będzie w  godz. 
10- 18.

•  Sklep spożywczy Bajka 
przy ul. Mostnika 7 czynny bę
dzie przez całą majówkę (1-3

maja) w  godz. 10-18.
#  Sklep spożywczy Nocny 
Marek przy ul. Sienkiewicza 
czynny będzie przez cały 
okres majówkowy, podobnie 
jak jego filia przy ul. Bema. 
Sklep przy ul. Sienkiewicza 
czynny będzie l  maja w  godz. 
7-5,2 maja w  godz. 6-5, a 3 m a
ja w  godz. 7-3. Filia Nocnego 
Marka przy ul. Bema czynna 
będzie l  maja w  godz. 7-1,2 
maja w  godz. 6-1, a 3 maja
w  godz. 7-23.

Kina
ft Kino Rejs w Młodzieżowym 
Centrum Kultury w  Słupsku 
przy al. 3 Maja czynne będzie 
przez całą majówkę. 1,2 i 3 
maja wyświetlane będą fil
my: „Dom” (godz. 16), „Klub 
dla wybrańców” (godz. 18), 
„Zabójcy bażantów” (godz.
20.15). Bilety w  cenie 10,12 i 15 
złotych do kupienia w  kasie 
kina Rejs.
#  Multikino w  CH Jantar 
w  Słupsku czynne będzie 
przez całą majówkę. Kino 
przygotowało specjalną ro
dzinną ofertę majówkową.
W dniach 1-3 maja w  repertua
rze można znaleźć najpopu

larniejsze animacje ostatnich 
miesięcy 2D w  specjalnej ce
nie 13 złotych. W ofercie znaj
dą się: „Wielka szóstka”, 
„Kopciuszek”, „Paddington”, 
„Dzwoneczek i Bestia 
z Nibylandii”, „Baranek 
Shaun. Film” oraz „FRU!”.
W repertuarze rodzinnej m a
jówki znajdą się także poran
ki. Premierowe odcinki „To
mek i Przyjaciele: Dinozaury 
i Odkrycia” zobaczyć będzie 
można o godz. 10.30. 
Premierowo będzie można 
także zobaczyć animację 
„Dom”, „Ups! Arka odpłynę
ła” oraz przedpremierowo 
„Sekrety morza” (filmy te nie 
zostały objęte promocją).

USTKA

Opieka medyczna
•  Poradnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Kopernika 18 czynna 
całodobowo, tel. 59 8146 
011.

Apteki
•  l  maja całodobowy dyżur 
pełnić będzie apteka Reme
dium przy ul. Kardynała Wy
szyńskiego l  b (kontakt z apte
ką pod num erem  tel. 59 814 69 
69), 2 maja całodobowy dyżur 
pełnić będzie apteka Ustecka 
przy ul. Żeromskiego 5 (kon
takt z apteką pod numerem 
tel. 59 814 9 8 17), 3 maja cało
dobowy dyżur pełnić będzie 
Apteka z Pasją przy ul. Polnej 2 
(kontakt z apteką pod num e
rem tel. 732 806 600).

Sklepy
•  Sklep monopolowy przy ul. 
Darłowskiej 13 czynny będzie 
całodobowo we wszystkie dni 
majówki.

Kina
•  Kino Delfin przy ul. Mary
narki Polskiej 82 czynne bę
dzie przez całą majówkę. Bę
dzie można zobaczyć m.in. 
animację „Dom”.

Ważne telefony
•  Straż miejska 986
•  Policja 997lub 112
•  Straż pożarna 998
•  Pogotowie ratunkowe 999 
f  Pogotowie energetyczne 
991
•  Pogotowie gazownicze 992
•  Pogotowie ciepłownicze 
993
f  Pogotowie wodno-kanaliza
cyjne 994 •
© ®
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Zmiany w rozkładzie jazdy
•  Czytelnikowi nie podobają się zawieszenia kursów i skracanie tras linii autobusowych
•  Zarząd Infrastruktury Miejskiej tłumaczy, że to wszystko z powodu trudnej sytuacji finansowej

Słupsk

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

- Nie podoba mi się zawiesza
nie na czas wakacji szkolnych 
kursowania nie tylko linii nr 8, 
ale także 25. Już w  ostatnie wa
kacje brakow ało m i kursów  
właśnie tej linii. Zawieszenie li
nii n r 25 spow oduje jeszcze 
większy tłok na linii nr 5, która 
już teraz jest p rzepełn iona
- twierdzi pan Adam.

Naszemu czytelnikowi nie 
podobają się również zapowia
dane zmiany w  kursowaniu au
tobusów do CH Jantar. - Nie po
trafię zrozumieć likwidacji kur
sów pom iędzy przystankam i 
Dmowskiego a CH Jantar 
przed godziną 9. W tym wypad
ku linia 10 pozostanie przez kil
ka godzin niezsynchronizowa
na z resztą komunikacji m iej
skiej - uważa czytelnik. - Tym
czasem pętla Dmowskiego jest 
w  opłakanym stanie.

IGS 17606

► Zarząd Infrastruktury Miejskiej zapewnia, że kursy linii nr 25 zostaną zawieszone na czas wakacji, 
jednak będzie to sytuacja jednorazowa, tylko na ten rok

Proponuje, aby wprowadzić 
we wszystkie dni wyjeżdżający 
z pętli przy ul. Gdyńskiej ok. 
godz. 5-30 kurs linii l  lub 21.

- Niejednokrotnie potrzebo
w ałem  dostać się na pociąg 
SKM o godz. 5-58. Nie ma zsyn
chronizowanej z tym odjazdem 
komunikacji miejskiej z osiedli 
W esterplatte i Akademickiego 
-uw aża pan Adam. *

Marcin Grzybiński, zastępca 
dyrektora Zarządu Infrastruk
tu ry  Miejskiej, tłum aczy, że 
zmiany rozkładu jazdy podyk
towane są sytuacją finansową 
m iasta. - W budżecie nie m a 
pieniędzy na zrealizowanie peł
nego rozkładu jazdy. Zmiany te 
przyniosą oszczędności wyno
szące 300 tys. zł. Na tę chwilę 
są jednorazowe i zaplanowane 
interwencyjnie. Nie m a planu 
stałego zawieszenia linii nr 25 
na czas wakacji, dotyczy to wy
łącznie sytuacji tegorocznej
- zapewnia Marcin Grzybiński.
- Sytuacja oczywiście jest dyna
miczna i zmiany mogą postępo
wać. Staraliśmy się, żeby pasa

żerowie w  znaczący sposób nie 
odczuli oszczędności. W związ
ku z zakupem nowego taboru 
przez przewoźnika, poważnej 
waloryzacji ulega stawka p ła
cona miejskiej spółce przewo
zowej, a oszczędności z tego ty
tułu mogą wynieść w  tym roku 
ponad 1 m in zł.

Dodaje, że linia nr 10 nadal 
pozostanie zsynchronizowana 
z pozostałymi. Jej trasa ulegnie 
w tym  czasie m odyfikacji 
z Dmowskiego do bazy MZK.

- Linia nr 10 nie jest realizo
wana taborem do niej przypisa
nym. Linię tę obsługują auto
busy, które kończą trasę na pęt
li Dmowskiego czy CH Jantar 
i wybranymi kursami dokony
wany jest zjazd na ul. prof. Po
znańskiego - m ówi zastępca 
dyrektora ZIM. - W zw iązku 
z licznymi zmianami rozkładu 
SKM, nie planujemy bieżących 
zmian w  komunikacji miejskiej. 
Dziś połączenie jest zapewnio
ne np. przez linię n r 16, kurs 
z przystanku Szpital o godz. 
5 .22 .9© ®

Jeden klucz odnalazł się w redakcji, ten zastępczy przyjedzie z Sianowa
Biuro Rzeczy Znalezionych

Kamil Pawlak ze Słupska ode
brał w  naszej redakcji klucz 
do samochodu. Zgubił go 
dzień wcześniej na ścieżce 
rowerowej na Krępę.

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Klucze to  przedm ioty, które 
najczęściej trafiają do redakcyj
nego Biura Rzeczy Znalezio
nych. I o nie właśnie najczęściej

pytają czytelnicy. Swój klucz 
w  „Głosie” odnalazł Kamil Paw
lak ze Słupska.

- W niedzielę jeździłem  
na rolkach na ścieżce m iędzy 
Słupskiem a Krępą. Gdy chcia
łem  już wracać do dom u, zo
rientow ałem  się, że nie m am  
klucza do samochodu, który za
parkowałem nieopodal - mówił 
Kamil Pawlak w  redakcji „Gło
su”. - Prawdopodobnie wypadł 
mi, gdy się przewróciłem. Trzy 
razy przejechałem  całą trasę, 
ale nie znalazłem  klucza. Po
tem  szukaliśmy jeszcze wspól-

► - Szukałem klucza w niedzielę do godziny 23 - mówił Kamil 
Pawiak, po tym jak znalazł swoją zgubę w redakcji „Głosu"

nie z dziew czyną i bratem . 
O statecznie w  niedzielę póź
nym  w ieczorem  m usiałem  
wzywać pomoc drogową z la
wetą.

Słupszczanin skontaktował 
się również z mieszkańcem Sia
nowa, od którego kilka miesię
cy tem u kupił auto.

- Mówił wówczas, że zastęp
czy klucz gdzieś m u się zapo
dział, ostatnio jednak się zna
lazł. Byłem gotów  jechać 
po niego do Sianowa - mówił 
Kamil Pawlak. - Na szczęście 
brat zasugerował, żebym naj

pierw skontaktował się z redak
cją „Głosu”. Tak zrobiłem i oka
zało się, że ktoś przyniósł do re
dakcji klucz znaleziony w  nie
dzielny wieczór. To była moja 
zguba. A klucz od poprzednie
go w łaściciela też dotrze 
do mnie już niebawem. Dzięku
ję osobie, która znalazła moją 
zgubę i przekazała redakcji.

Rzeczy znalezione przez 
czytelników można przynosić 
do redakcji p rzy ul. Henryka 
Pobożnego 19 od poniedziałku 
do piątku w  godz. 10-16. •
©®

Ponad tysiąc złotych musi dopłacić do wody
Słupsk

Nasz czytelnik jest zaskoczo
ny wysoką dopłatą, tym cza
sem PGM podejrzewa, że je j 
powodem są cieknące urzą
dzenia wodne.

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Henryk Bujmiło zgodnie z kar
tą wymiaru czynszu m a dopła
cić 1171,07 zł za zużycie wody 
w 2014 roku.

- Mieszkam sam. To nie jest 
możliwe, abym zużył tyle wo

dy. Sąsiedzi mają dużo większe 
rodziny i nie mają dopłat albo 
m uszą dopłacić niewiele, a ja 
nawet nie kąpię się u siebie - de
nerwuje się pan Henryk.

W mieszkaniu ma dwa licz
niki na wodę, które zainstalo
wał na własny koszt. Nie rozu
mie, dlaczego m a ponosić tak 
wysoką dopłatę. - Mam tyllko 
lOOO zł emerytury. Nie wiem, 
jak sobie poradzę - skarży się. 
Tymczasem Andrzej Nazarko, 
dyrektor w  Przedsiębiorstwie 
Gospodarki M ieszkaniowej, 
wyjaśnia:

- Wodomierze lokator zało
żył w  grudniu  2013 r. i tylko

za ten  miesiąc wskazały zuży
cie 12 m etrów  sześciennych. 
Tym niemniej zaliczkę na 2014 
r. ustaliliśmy na niższym pozio
mie, jednocześnie informując 
lokatora, iż powinien m onito
rować zużycie wody. W sytua
cji, gdy zauważy, że wodomie
rze pokazują wyższe zużycie, 
ma zgłosić to  do administracji. 
Informował jedynie o cieknącej 
spłuczce, którą powinien sam 
napraw ić - tw ierdzi Andrzej 
Nazarko.

PGM nie wie, czy najemca to 
uczynił. Wodomierze wykaza
ły zużycie 105 m etrów  sześ
ciennych wody za 2014 r.

- Jesteśmy przekonani, że to 
efekt nieszczelnych urządzeń 
wodnych w  mieszkaniu. Jeżeli 
lokator nie zakwestionował uz
godnionej zaliczki, wtedy natu
ralnie zaistniała konieczność 
dopłaty. Dodając do tego inne 
zobow iązania w stosunku 
do właściciela lokalu, łączna 
wysokość dopłaty, jaką winien 
uiścić lokator, stanowi już istot
ną kwotę - dodaje Nazarko.

Pracownicy PGM kontrolo
wali mieszkanie. Spłuczka już 
była naprawiona, a wodomie
rze pokazują zużycie w ody 
na poziomie ok. 6 metrów sześ
ciennych miesięcznie. •  ©®

Czekają na właściciela
i  czarne okulary znalezione w auto
busie w  Słupsku,
4  legitymacja emeryta-rencisty wy
stawiona na nazwisko Henryka 
Mechlińskiego,
•  telefon Samsung znaleziony
na przystanku przy ul. Szczecińskiej,
•  cztery klucze (trzy małe) znalezio
ne przy ul. Kotarbińskiego 12.
®  klucz z brelokiem w  kształcie ser
duszka znaleziony przy ul. 
Kilińskiego,
i  telefon Samsung znaleziony 
na osiedlu Niepodległości w  okoli
cach pętli autobusowej,
•  cztery klucze (w tym jeden do sa
mochodu) znalezione 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, (d m k )© ®
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Słupsk-Ustka-Warszawa

Marcin Kamiński
marcin.kaminski@gp24.pl

- Mogłem nie wydziwiać, ale 
zostało mi trochę czasu i po 
myślałem, że błysnę, no i ty l
ko sobie zaszkodziłem . In a 
czej przeszedłbym  dalej - m ó
wi Rafał Niewiarowski, w łaś
ciciel usteck iej restau rac ji 
Dym na W odzie i uczes tn ik  
programu Top Chef.

Żyrafa, bo tak mówią o nim  
koledzy i przyjaciele, poświę
cił swoje życie pasji gotow a
nia, co czynił już od dobrych 
k ilkunastu  lat. M ożna było 
spodziewać się, że prędzej czy 
później trafi do jednego z tele
w izyjnych program ów  ku li
narnych. I trafił, i to  nie byle 
gdzie, bo do Top Chefa, gdzie 
oceniającymi byli m .in. Woj
ciech M odest Am aro i Ewa 
W achowicz. O dpadł po ó s
m ym  odcinku . Zgubiła go 
zbytnia pewność siebie.

- Z potrawą, choć skompli
kowaną, w yrobiłem  się dość 
szybko, ale postanowiłem, że 
dodam jeszcze syropu z pędów 
sosny. No i wtopiłem, bo smak 
tego dodatku nie przypadł 
do gustu  jurorom . Jednak 
po programie podeszła do mnie 
Ewa Wachowicz i powiedziała, 
że moje talerze zostały w  kuch
ni wylizane do czysta, ale z do
datkiem przesadziłem...

Czy Top Chef to  wyłącznie 
rywalizacja? Kuchenna na pew
no.

- Ale dzięki program ow i, 
który poszukuje indyw idual
ności, now ych sm aków  i lu 
dzi, którzy nie boją się poddać 
surowej opinii, poczułem  się 
dowartościowany, a moje ży
cie poszerzyło się św iatopo
glądowo w  kwestiach nowych 
produktów, których wcześniej 
nie znałem i nie znajdziesz ich 
w  domu. Poszerzyło się także 
o nowych znajomych. Jestem  
po prostu szczęściarzem - do
daje Rafał Niewiarowski.

Top Chef, poszerzając ho 
ryzonty słupszczaninowi, zro
bił z niego kulinarną gwiazdę. 
Jego podejście  do pew nych  
kwestii w gotowaniu, nieogra
niczona fantazja spowodowa
ła, że zainteresow ali się nim  
także różni gotujący ludzie. 
Jednym  z n ich  je st Adam 
Chrząstowski, który pracował 
w Szw ajcarii i Szanghaju, 
gdzie prowadził dwie restau
racje. Menu, jakie na począt
ku la t 90. w raz z K urtem  
S chellerem  w spó łtw orzy ł 
w Hotelu Bristol w  Warszawie, 
przeszło do legendy m iasta: 
najlepsza kuchn ia  sto licy

Gdyby nie 
przesadził 

z dodatkiem syropu 
sosnowego, może 

by wygrał program

Jestem szczęściarzem, 
spełniam się w swoim hobby

Gotuje z pasją, gra na gitarze basowej, a Top Chef poszerzył mu horyzonty

► A może ikra z turbota? Rafał Niewiarowski w swojej restauracji Dym na Wodzie udowadnia, że zjeść można właściwie wszystko i że wszystko nadaje się dojedzenia. 
Jednak na talerzach i półmiskach nie zobaczymy schabowego, bo jego dania to dzieła sztuki smaku i obrazu

Chciałem 
zabłysnąć, ale 

później zostało 
mi tylko walić się 

w łeb

P Top Chef dał mu pewność, że ze swoimi umiejętnościami i fantazją znajduje się w czołówce 
polskich kucharzy. - Kuchnia daje mi spełnienie - twierdzi Rafał Niewiarowski

na długo wyznaczyła kulinar
ny poziom  sto łecznych  re 
stauracji.

- Postanowiliśmy wspólnie 
zrobić kolacje na cztery ręce 
pod ty tu łem  „Totalna piąta 
ćw iartka” - zdradza N iew ia
rowski. - Co to będzie? Te sa
me potrawy w dwóch różnych

restau rac jach . W Dymie 
na  W odzie będę gotow ać ja, 
a Adam w swojej krakowskiej 
restauracji Ed Red. W m enu 
pojawią się same podroby. Ku
charz zdradził nam  m enu tej 
kolacji (w ramce obok). Brzmi 
dość egzotycznie , ale zap o 
wiada się wykwintnie.

- To będzie w yzwanie, ale 
przecież największa frajda jest 
w tedy, gdy hobby, w  którym  
spełniasz się, jest twoją pracą. 
A Top Chef nauczył m nie du 
żo. A czy takie show  jest p o 
trzebne? Oczywiście. Progra
my tego typu wzbudzają w lu
dziach  chęć do ryw alizacji,

do rozw oju  i poznaw ania 
św iata do tego, aby w  kuchni 
robić w szystko  św iado 
mie. W moim przypadku kuli
narnego.

_ A kim na co dzień jest Ra-
1 fał Niewiarowski? To nie tylko
2 kucharz, to także muzyk, któ- 
|  ry  g rał na  g itarze basow ej 
§ w  słupskich zespołach Epita- 
¡2 fium i Gift. Aktualnie gra w  ze

spole H.Lucyna. W swojej ku 
linarnej historii m a m.in. pra
cę jako senior chef i demi chef 
de p a rtie  w  restau rac jach  
w Dublinie. Gotował też przez 
jakiś czas w  Swołowie. Specja
lizuje się w  kuchn i w łoskiej 
i tradycyjnej polskiej. Uwiel
bia łączyć najróżniejsze sm a
ki, co zaszczepiła m u jeszcze 
za dziecka jego babcia. •
© 0

Kolacja na 4  ręce

•Totalna 5 ćwiartka 
Zakąska zimna: Foie gras 
z dorsza z wędzoną ikrą turbo
ta, kefirem i szczypiorkiem. 
Zakąska gorąca: Bycze jądra 
na sosie z palonej białej czeko
lady i trawy żubrowej i wafel
kiem z gorzką czekoladą i orze
chami.
Danie główne rybne:
Kaszotto z policzkami dorszo
wymi, szparagami i cydrem 
pod tempurą z dorszowych ję 
zyków, emulsja z trybuły. 
Danie główne mięsne: Serce 
wołowe z rusztu, grasica panie
rowana, szczaw i jego pure, 
puresmardzowo- 
-ziemniaczane, bombka z szyj
kami rakowymi, chips z chatki, 
demi glace.
Deser: Parfait z czerniny z ra
barbarowym skrzekiem 
i skwarkami z gęsi z zajęczym 
szczawikiem. Kulinarnych 
atrakcji będzie można spróbo
wać już 7 maja. Chętni mogą 
kontaktować się pod nr telefo
nu 79 34 3 2 4 0 3 .
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powiat słupsld

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@gp24.pl

30 sierpnia 1969 roku przed go
dziną czw artą rano na stacji 
Jezierzyce Słupskie dochodzi 
do w ykolejenia pociągu po 
spiesznego relacji Warszawa - 
Trzebiatów. Skład przejeżdża 
czerwone światło na semaforze 
(noc była bezw ietrzna, bez 
mgły, z dobrą widocznością). 
Na bocznym torze lokomotywa 
oraz pięć wagonów wyskakują 
z szyn. Dwie osoby giną, pięć 
osób jest ciężko rannych, a ko
lejne trzy lekko.

Patrząc na stare zdjęcia, 
m ożna się dziwić, że nie było 
więcej ofiar. Dwa pierwsze wa
gony zostały niemal całkowicie 
zniszczone. W wypadku zginę
li: Ludwik K. - pom ocnik m a
szynisty, palacz Jan J. Ciężkich 
obrażeń doznali: m aszynista 
Edm und Ś. (poparzony), kie
rownik pociągu Jan M., pasa
żerowie Irena i S tanisław  K.
- Bezpośrednio po w ypadku 
na miejsce katastrofy przybyły 
ekipy ratunkowe oraz władze 
śledcze i porządkowe. Lekarze 
Pogotowia Ratunkowego 
w  Słupsku zaopiekowali się 
rannymi. Pozostałych pasaże
rów przewieziono autobusami 
do Słupska. Natomiast w  godzi
nach popołudniowych na miej - 
sce wypadku przyjechali przed
stawiciele Ministerstwa Komu
nikacji oraz Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych w  Szczeci
nie. Komisja bada przyczyny 
katastrofy - czytamy w  ówczes
nym  „Głosie Koszalińskim” . 
-Jak nas poinformowali lekarze 
dyżurni na oddziale chirurgii 
urazowej Szpitala Miejskiego 
w  Słupsku Zbigniew Nerga 
i Bronisław Pawłów, stan trzech 
ciężko rannych jest poważny. 
Wczoraj bez przerw y niem al 
trwała walka o ich życie. Jedy
nie maszynista czuje się lepiej. 
K atastrofa nie spow odow ała 
pow ażniejszych zakłóceń 
w kursowaniu pociągów na tej 
trasie. W godzinach popołud
niowych przystąpiono do usu
wania zniszczonych wagonów 
i lokomotywy.

Według rozkładu jazdy po
ciągi relacji W arszawa - 
Trzebiatów  oraz Szczecin - 
Gdynia pow inny skrzyżować 
się na stacji w Słupsku, jednak 
ten pierwszy miał niespełna 30- 
-m inutow e opóźnienie. To 
kom plikowało też sytuację 
jeszcze innych pociągów (m.in. 
ekspresu z Gdyni do W arsza
wy). Dyspozytor odcinkowy 
w Słupsku podjął więc decyzję 
o skrzyżowaniu składów

Załoga lokomotywy 
pociągu Warszawa - 

Trzebiatów była 
przemęczona. 

Przejechali semafor

Parowóz przejechał semafor 
z czerwonym światłem.
Nikt nie reagował na sygnały

Bagaże leciały z półek, a pasażerowie krzyczeli z przerażenia. W wypadku 
kolejowym w Jezierzycach w 1969 roku zginęły dwie osoby, a kilka było rannych

m

► Zdjęcie wykonane po wypadku kolejowym w Jezierzycach zamieszczone w ówczesnym „Głosie Koszalińskim”

w Jezierzycach, chcąc w  ten  
sposób zniwelować opóźnie
nia. - Dyspozytor odcinkowy 
wywołał dyżurnego ruchu sta
cji Jezierzyce Słupskie - Stefa
na T. i zapytał go, czy ze stacji 
Damnica odjechał już pociąg 
pospieszny (Warszawa - 
Trzebiatów  - dop. redakcji), 
a po uzyskaniu twierdzącej od
pow iedzi polecił m u przyjąć 
ten pociąg na tor główny dodat
kowy, a pociąg nr 8504 (Szcze
cin - Gdynia) o ile to  możliwe 
przepuścić na biegu. Dla pew
ności dyspozytor odcinkowy 
zwrócił dyżurnemu uwagę, by 
nie zapom niał zatrzymać po
ciągu Warszawa - Trzebiatów 
pod semaforem. Na to dyżurny 
ruchu Stefan T. odpowiedział: 
„To się wie, co pan myśli, że ja 
nie znam swoich obowiązków” 
- czytamy w publikacji „Czwar
ta Nocna Służba” (periodyk ko
lejowy Stacja Chrzypsko Wiel
kie - autorzy Władysław Ryński 
i Sławomir Fedorowicz). Po nie
długim czasie zagrzały się ko
lejowe komunikatory. Dyżurny

z Jezierzyc krzyczał, aby 
wstrzymać pociągi w  Słupsku, 
bo pospieszny leży w rowie.
- Rany boskie, dawajcie pomoc. 
Rany boskie, dajcie karetki
- mówił. Po tych słowach kon
tak t z dyżurnym  w  Jezie
rzycach urwał się. Dyspozytor 
odcinkowy nakazał dyżurnym 
ruchu  w  Słupsku i Damnicy 
wstrzymanie wszystkich pocią
gów w kierunku Jezierzyc, aby 
nie doszło do jeszcze większej 
katastrofy. Oddajmy jeszcze raz 
głos autorom publikacji w pe
riodyku kolejowym  Stacja 
Chrzypsko Wielkie. - Ponure 
myśli i pełną napięcia atmosfe
rę przerwał nerwowy, rwący się 
głos zawiadowcy stacji 
Jezierzyce Słupskie Tadeusza 
N., który przez selektor komu
nikował: Panie dyspozytorze! 
Tu zawiadowca s tac ji! Wypa
dek powstał na głowicy wjaz
dowej od strony stacji Damnica. 
Parowóz wywrócony na bok, 
wagony powykolejane i uszko
dzone. Są ranni i chyba zabici. 
Z dyżurnym ruchu i pasażera

mi robimy, co możemy, udzie
lając pierwszej pomocy. Prosi
my o pom oc lekarską. Pociąg 
pospieszny nr 8504 stoi (Szcze
cin - Gdynia - dop. redakcji) 
przed semaforem wjazdowym. 
Proszę o dyspozycje.

W trakcie dochodzenia usta
lono, że maszynista i pomocnik 
m aszynisty parowozu pełnili 
czwartą nocną służbę (z rzędu), 
choć przepisy pozwalały naj
wyżej na trzy. - Teraz przed dru
żyną lokomotywową leżał od
cinek o długości 52 kilometrów 
z pięcioma stacjami pośredni
mi i szóstą stacją Słupsk, gdzie 
wreszcie czekał ich już zasłużo
ny odpoczynek. Ten odcinek li
nii - zdaniem drużyny - należał

Straty materialne 
w wyniku wypadku 

wyniosły milion 
czterysta tysięcy 

złotych

do najłatwiejszych. Natężenie 
ruchu pociągów było tu  mniej
sze, a tak maszynista, jak i po
m ocnik nie pam iętali, by 
na tym  odcinku były nieprze
w idziane zatrzym ania 
przed semaforami wjazdowy
mi bądź postoje ze względów 
techniczno-ruchowych na sta
cjach pośrednich. Tymczasem 
zm ęczenie dawało się coraz 
bardziej we znaki. Sprzyjała te
mu pora, jak i warunki atmosfe
ryczne. Cztery przepracowane 
noce dawały o sobie znać z du
żą siłą. Powieki, wbrew woli, 
same się zamykały. Maszynista, 
by opanować zmęczenie, to sia
dał na stołku, to znowu w sta
wał, wychylał się przez okno, 
by chłodzić twarz. Pomocnik 
maszynisty robił to samo, jed
nak obaj z trudem opanowywa
li senność- czytamy w  opraco
waniu Władysława Ryńskiego 
i Sławomira Fedorowicza.Z dal
szej relacji wynika, że na sema
forze wjazdowym zapaliło się 
czerwone światło dla pociągu 
relacji Warszawa - Trzebiatów.

Inna katastrofa

•  1 października 1946 roku 
doszło do katastrofy kolejowej 
w Szczecinie Turzynie. Około 
godziny 0.25 jadący pociąg 
pasażerski (nr 171) najechał 
na inny skład, który stał 
na stacji (był to pociąg 
z repatriantami). Zginęło 7 
osób, a 15 osób zostało 
rannych. Całkowitemu 
zniszczeniu uległy dwa 
wagony, jeden wykoleił się, 
a dwa spiętrzyły się na torze. 
Bezpośrednią przyczyną 
wypadku było zignorowanie 
zakazu wjazdu na stację 
(pomimo opuszczonego 
semafora) przez maszynistę 
pociągu zbiorowego nr 171. Nie 
bez winy był również dyżurny 
ruchu ze stacji kolejowej 
Wzgórze Hetmańskie, który 
zezwolił na wyjazd składu nr 
171 bez zgody stacji Turzyn. 
Dochodzenie prowadziła 
Komisja Kolejowa Okręgu 
Szczecińskiego. Zginęli: Otto 
Marjak, Zofia, Walter. Erwin 
Gerhard Neubohn, Julitka 
Urszulka Szylling, kobieta 
nieznana z imienia i nazwiska. 
(ANG)

Dyżurny Stefan T. widział ze 
swojego okna semafor wjazdo
wy. Kiedy w pewnym m om en
cie spojrzał na semafor z czer
wonym światłem, zobaczył, że 
pociąg pasażerski go m ija (z 
szybkością 75 kilom etrów  
na godzinę). Kolejarz wybiegł 
na zewnątrz, zaczął krzyczeć 
i ręcznie dawać sygnały „Stój” . 
Nikt jednak na jego sygnały nie 
zareagował, bo załoga składu 
najprawdopodobniej go nie wi
działa. Kiedy lokomotywa wje
chała na rozjazd, została w y
rzucona z torów na lewą stro
nę, a potem  na prawą stronę. 
W końcu parowóz przewrócił 
się, później tender, a następnie 
wpadły na nie wagony.

Dzięki przytomności um y
słu dyżurnego zatrzymano dru
gi pociąg. Maszynista zeznał, że 
nie zatrzymał się, bo było zie
lone świało. Komisja stwierdzi
ła jednoznacznie, że maszyni
sta przejechał czerw one 
światło, bo nie obserwował se
mafora.*
© ®
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W itam y na świecie

► Anastazja Katschke z Koń- 
czewa, córka Barbary i Rober
ta. ur. 15.03.3340 g. 55 cm

► Lena Krawczyk ze Swołowa, 
córka Pauliny i Roberta, 
ur. 15.03.4200 g. 57 cm

► Kajetan Kowalczyk z Ustki, 
syn Justyny i Dawida, 
ur. 14.03.2220 g. 48  cm

► Oliwier Maciąg ze Strzyżyna, ► Vanessa Piołunkowska
syn Marioli i Radosława, 
ur. 15.03,3320 g. 54 cm

ze Słupska, córka Beaty i Łuka
sza. ur. 05.03,4130 g, 59 cm

► Nina Sokół ze Słupska, 
córka Weroniki i Krzysztofa, 
ur. 09 .03 .3500  g. 55 cm

► Ksawier Zięba z Redzikowa, 
syn Natalii i Pawła, ur. 08.03, 
3320 g. 55 cm

► Milena z Golęcina. 
córka Dominiki i Krzysztofa, 
ur. 03 .03 .33 00g. 52 cm

► Maciej Kotkowski z Miano 
wic. syn Katarzyny i Artura, 
ur. 09 .03 .4020  g. 58 cm

i» Klaudia Kłos ze Słupska. ► Kornelia Zakrzewska ► Weronika Nowak ze Słupska,
córka Małgorzaty i Sebastiana, ze Słupska, córka Beaty i Rafa- córka Karoliny i Przemysława,
ur. 09 .03.2700 g, 52 cm ła. ur. 07.03.3020 g. 53 cm ur. 06 .03 .2500  g. 51 cm
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Dobre rezultaty pływaków Skalara. 
Dostrzegają to nawet w reprezentacji Polski

Bardzo dobrze popłynęli we 
W ładysławowie w  zawodach 
Nord Swim zawodnicy Skalara 
Słupsk.

Na25-metrowej pływalni Cen
tralnego Ośrodka Sportu we 
Władysławowie odbyły się VHI 
Ogólnopolskie Zawody Pływa
ckie NORDA SWIM 2015. 
W zm aganiach uczestniczyło 
ponad czterystu młodych pły
waków z dwudziestu czterech 
klubów (byli reprezentanci klu
bów z Bydgoszczy, Brodnicy, 
Elbląga, Gdańska, Gdyni, 
Grudziądza, Inowrocławia, Ko
łobrzegu, M alborka, Pisza, 
Rumi, Sopotu, S tarogardu 
Gdańskiego, W ładysławowa 
oraz Słupska). Dobrą formę za
prezentowali zawodnicy Towa
rzystw a Pływackiego Skalar 
Słupsk. Zdobyli dw adzieścia 
osiem medali, w tym  jedenaś
cie złotych, jedenaście srebr
nych i sześć brązowych.

Świetnie spisał się Adrian 
Juraszek. Był pierwszy na 100 
m etrów  stylem  dowolnym , 
na 200 metrów stylem dowol
nym, 200 m etrów  zm iennym 
i na 100 m etrów klasycznym. 
Oto pozostały dorobek pływa
ków z obiektu przy ul. Szczeciń
skiej.

W iktoria Bengier (trzecie 
miejsce na 100 m  stylem  kla
sycznym); Marcelina Kostecka 
(wygrała na 50 m  stylem m o
tylkowym); M artyna Kowa

lewska (trzecia na 50 m  dowol
nym , druga na 100 m  dow ol
nym, pierwsza na 100 m  sty
lem  grzbietow ym  i na 200 m 
grzbietem); Katarzyna Łogosz 
(druga na 200 m  grzbietem ); 
Adam Olejnik (drugi na  200 
m etrów  dowolnym, pierwszy 
na 100 m  grzbietem , drugi 
na 200 m etrów  grzbietem ); 
Wiktoria Palicka (trzecia na 100 
m  dowolnym , druga na 50 m 
motylkowym); Agnieszka Rut
kow ska (pierw sze m iejsca 
na 100 i 200 m  klasycznym , 
trzecia na 50 m  motylkiem); Ka
ja Szeremeta (druga na 100 m 
klasycznym); Weronika Szere
meta (druga na 100 i 200 m  kla
sycznym); Maciej Trzybiński 
(pierwszy na 100 m  grzbieto
wym).

Dobrze także spisały się 
sz tafety  Skalara. Czwórka 
w  składzie: Adrian Juraszek, 
Jakub Domarad, Adam Olejnik, 
Jakub W ątor była trzecia na 
4x50 m  dow olnym  i druga 
na 4x50 zmiennym.

N atom iast zespół w  sk ła
dzie: Katarzyna Łagosz, Alek
sandra Kozdrowska, Agnieszka 
Rutkowska, Weronika Szere
meta był drugi na 4x50 zmien-

Pływacy Skalara 
zdobyli we 

Władysławowie 28 
medali, w tym 11 

złotych
p  Szkoleniowiec Skalara Słupsk Maciej Kowalewski z podopiecznymi

nym i na 4x50 dowolnym.
Zawodnicy Skalara z roczni

ków 2004/2005 zdobyli drugie 
miejsce w klasyfikacji general
nej. Dodatkowo najlepszym  
pływ akiem  w  roczniku 2000 
został Adrian Juraszek. Na dru
gim m iejscu uplasow ały się 
W eronika Szerem eta (2000), 
Agnieszka Rutkowska (2001). 
Trzecie m iejsce przypadło 
Martynie Kowalewskiej (2002).

Trenerami słupskich zawod
ników są Maciej Kowalewski 
i Dariusz Grondziewski.

Dobre w yniki Agnieszki 
Rutkowskiej zaowocowały po
wołaniem do reprezentacji Pol
ski na mecz m iędzypaństw o
wy. Pływaczka Skalara Słupsk 
została powołana do kadry ju 
niorów  na m ecz w  Gorzowie 
Wielkopolskim.

Biało-czerwoni walczyć 
w nim  będą z pływ akam i 
z trzech państw: Czech, Słowa
cji i Węgier. Spotkanie odbędzie 
się w  drugi weekend maja (8- 
9).

W składzie jest trzydziestu 
pływaków z całej Polski. Obec
nie Rutkowska wraz z innymi 
pływakami Skalara przebywa 
na zgrupowaniu kadry kraju, 
które odbywa się na pływalni 
w Olsztynie. Obok niej trenują 
tam  inni słupszczanie: Adrian 
Juraszek i M artyna Dra
bik. Zgrupowanie skończy się 2 
maja.

Szkoleniowcem reprezenta
cji Polski jest Jacek Miciul. •
©®
RAFAŁ SZYMAŃSKI

Słupszczanin pomógł zdobyć Morągowi wicemistrzostwo Polski
Unihokeg

Dominik Siąka, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1. zostałwke- 
mistrzem Połski w  unihokęju. 
Tytuł zdobył, będąc wypoży
czonym do Nolet Żabi Róg.

Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 
1 ze Słupska Dominik Sujka zo
stał w icem istrzem  Polski 
w unihokęju młodzików.

Mistrzostwach Polski w tej 
dyscyplinie i kategorii wieko
wej odbyw ały się w Zielonce 
koło Warszawy. Sujka reprezen
tował barwy klubowego zespo
łu Nolet Żabi Róg z Morąga. 
O ty tu ł najlepszych rywalizo
wało osiem ekip z całego kraju.

Drużyna Dominika Sujki za
częła spotkania w m istrzo
stwach od porażki 1:2 z Absol
wentem Siedlec, ale później by
ło już tylko coraz lepiej.

^  Dominik Sujka klęczy pierwszy z lewej. Piąty z prawej stoi Przemysław Sosiński z Łupawy

M orągowianie ze słupsz- 
czaninem  w składzie wygrali 
z ULKS Olimpią Łochów 7:5 (w 
samym spotkaniu było już 7:0!) 
i zremisowali z UKS Fenomen 
Babimost 2:2. Te rezultaty poz

woliły cieszyć się z aw ansu 
do półfinału, gdzie Nolet Żabi 
Róg Morąg rozegrał wspaniałe 
spotkanie, wygrywając z Je
dynką Orzysz 5:2. W tym star
ciu Dominik Sujka niefortunnie

stanął i skręcił nogę w  stawie 
skokowym. Ból nie był tak 
mocny, bardziej m artw iła go 
absencja w meczu finałowym. 
W spotkaniu o złoto Nolet Żabi 
Róg Morąg niestety po zaciętej

walce uległ gospodarzom
MUKS Zielonka 2:3.

Wicemistrzostwo Polski to 
także olbrzymi sukces zespołu 
z Mazur. Dominik Sujka 
zagrałw  finałach w  czterech

spotkaniach. Zdobył jednego 
gola, miał cztery asysty. Domi
nik jest synem  Adama Sujki, 
trenera i zawodnika Floorballu 
Słupsk, propagatora tej dyscy
pliny nad Słupią.
Końcowa kolejność mistrzostw 
Polski młodzików.
Tabela zmagań w Zielonce__________
1. MUKS BANÓWKA ZIELONKA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. N0LET ŻABI RÓG_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. FENOMEN BABIMOST_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. JEDYNKA ORZYSZ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '
5. UKS GORZÓW WLKP._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. OLIMPIA ŁOCHÓW_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. ABSOLWENT SIEDLEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 . MUKS ZIELONKA II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W składzie zespołu z Moraga 
był także kolejny przedstawi
ciel naszego regionu. To 
Przemysław Sosiński ze Szkoły 
Podstawowej z Łupawy. Jego 
trenerem  jest Roman Silka. 
Podczas ceremonii zakończe
nia turnieju pamiątkowe meda
le XX-lecia Polskiego Związku 
Unihokeja zostały wręczone 
dyrektor SP nr 3 w Zielonce Jo
annie Zielenldewicz# ©®

mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
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W Słupsku zaczynają się poszukiwania 
zawodników do sześcioosobowej kadry Polski
Piłka nożna

W  Słupsku także będą budo
wane struktury kadry Polski 
w  reprezentacji sześcioosobo
wej.

Pierwszym krokiem na drodze 
do stw orzenia reprezentacji 
Polski futbolu sześcioosobowe
go jest powstanie regionalnych 
reprezentacji. W maju powsta
ną lokalne struktury oraz sztab, 
który będzie budow ał rep re
zentację swojego miasta, w tym 
także Słupska. Wyselekcjono
wane kadry (liczące dwunastu 
najlepszych zawodników) 
zmierzą się podczas lipcowego 
turnieju miast.

W pierwszej edycji tego tur
nieju o m iano najlepszego 
ośrodka walczyć będą: Byd
goszcz, Łódź, Rzeszów i Słupsk.

Przepustką do reprezentacji 
Polski będzie dobra postaw a 
podczas właśnie tych zmagań. 
W reprezentacji PFFS zarówno 
lokalnej, jak i krajowej mogą 
grać tylko i wyłącznie zawodni
cy niezrzeszeni w rozgrywkach 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Jest to z pewnością doskonała 
okazja dla osób, które nie tre
nują na co dzień w klubach pił
karskich i grę w piłkę traktują 
jako zabawę, a nie zawód.

Tym czasem  w Słupsku 
w kolejnych m eczach 
extraligi.pl padły następujące 
rozstrzygnięcia: Team Pack - 
Baltic Fish Team 0:3, Oldboys 
Team Adamski - Kwiaciarnia

► Hasan Kebab Old Young (żółte stroje) zremisował w ostatniej kolejce z Klimą Team 3:3

Casablanka 8:4, Agata Meble 
Słupsk - Kebab House Burza 
Słupsk 5:9, Almir/Cosinus - FC 
Słonzi Słupsk 5:6, Hasan Kebab 
Old Young - Klima Team 3:3, 
Redar Słupsk - Osiedle Batore
go 1:9, Ekipa na Swoim - ZKS

Komnino i:io . Kolejne mecze 
odbędą się dopiero w  weekend 
9/10 maja. W tedy zagrają: 
Oldboys Team Adamski - Hasan 
Kebab Old Young (sobota, 9 ma
ja, godz. 15), Agata Meble 
Słupsk - Kwiaciarnia Casa

blanka (9 m aja, godz. 16), 
Almir/Cosinus - Osiedle Batore
go (9 m aja, godz. 17), Redar 
Słupsk - Klima Team (10 maja, 
godz. 10), Ekipa na Swoim - Ke
bab House Burza Słupsk (10 
maja, godz. li), Baltic Fish Te

am  - ZKS Komnino (10 maja, 
godz. 12).

W tabeli najsku teczn iej
szych zawodników ligi prowa
dzą dwaj zawodnicy. To Da
riusz Kochański (FC Słonzi), 
który w 16 meczach zdobył 34

bram ki oraz Wojciech Wójcik 
(Osiedle Batorego), który w  15 
starciach także zdobył 34 gole. 
Dalej jest Jacek Adamski - 31 
bramek, grający w Oldboys Te
am Adamski.
Tabela M P BZ:BS
l.FC Słonzi Słupsk 20 47 108:57
2. Hasan Kebab Old Young 19 40 86:52
3.ZKS Komnino 20 40 91:59
4. Osiedle Batorego 20 39 97:48
5. Kebab Burza Słupsk 17 38 86:47
6.KlimaTeam 19 35 86:62
7. Agata Meble Słupsk 20 28 95:94
8.Baltic Fish Team 19 27 78:84
9.Kwiaciarnia Casablanka 19 25 85:90 '
lO.OldboysTeam Adamski 19 25 84:92
11. Almir/Cosinus 19 19 82:108
12.Redar Słupsk 19 19 51:84
B.Ekipa na Swoim 20 17 63:107
14. Team Pack 26 0 26:134
Legenda: M - mecze, P - punkty, Bz - bramki 
zdobyte, Bs - bramki stracone.

W Lidze B Fortis Słupsk po
konał FC Partizan Słupsk 10:3, 
a Grupa Miłośników Piłki Noż
nej Morpol przegrała z Team 
Pack 0:1.

Trzecia kolejka odbędzie się 
10 maja. Tego dnia zagrają: Te
am Pack - Fortis Słupsk (godz. 
13), Grupa M iłośników Piłki 
Nożnej Morpol - FC Partizan 
Słupsk (godz. 14). Mecze ligi od
byw ają się na orliku przy ul. 
Krzywoustego.
Tabela M P Bł Bs
1. Fortis Słupsk 2 6 0:4
2.Team Pack 2 6 3:0
3. FC Partizan Słupsk 2 3 3:12
4. GMPN Morpol 2 1 1:11
Legenda: M - mecze, P • punkty, Bz - bramki
zdobyte, Bs - bramki s tra c o n e.#
RAFAŁ SZYMAŃSKI

Agro Cross przyciągnął na start3 0 0  biegaczy W czwartek na stadionie
Lekkoatletyka

3 0 0 osób wzięło udział 
w  pierwszym biegu przełajo
wym  organizowanym przez 
Zespół Szkół Agrotechnicz
nych w  Słupsku.

Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Agro Cross został zorganizowa
ny na terenach Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku. 
Patronat nad biegiem objął sta
rosta słupski Zdzisław Koło
dziejski. Uczestnicy biegli 
na dwa kilometry, po trasie pro
wadzącej wokół obiektów naj
większej obszarowo szkoły 
wmieście.

Wyniki gim nazjalistów: 
dziewczęta 1. Aleksandra Su
szek, 2. Weronika Zieleniewicz, 
3. Karina Motolko.

Chłopcy: l. Alan Wieczorek, 
2. Sebastian Hinz, 3. Paweł
Smoliński.

► Uczestnicy zmagań rywalizowali na trasie wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych

Klasyfikacja open, kobiety: 
1. Patrycja Kalisz, 2. W iktoria 
Januszkiewicz, 3- Żaneta Toma
szewska. Mężczyźni: 1. Bartosz 
Zientarski, 2. Norbert Brzozow
ski, 3. W ładysław Klamerus.

Im prezie towarzyszyła m.in. 
wystawa ąuadów, pokaz walk 
bokserskich, wystawa carvin- 
gu, pokazy technologii, sztuka 
aranżacji terenów  zielonych. 
Dzięki sponsorom  m edaliści

oprócz dyplomów i pucharów 
otrzym ali nagrody rzeczowe, 
wśród uczestników biegu roz
losowano także wejściówki 
do aąuaparku w Redzikowie. 
•  O®

Słupsk

Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Rozpoczęła się XXI edycja 
Czwartków Lekkoatletycznych. 
To zawody rozgryw ane 
w dwóch rzutach (jesiennym  
i wiosennym), zakończone fi
nałem  ogólnopolskim. To naj
ważniejsza impreza lekkoatle
tyczna dla uczniów szkół pod
stawowych w Polsce.

Prawo do udziału w finale, 
który odbędzie się 19-21 czerw
ca w  Łodzi, mają zawodnicy, 
którzy zaliczą przynajmniej 5 
startów z 9 w okresie jesienno- 
wiosennym i szósty start pod
czas finału miejskiego. W tym 
roku głównymi organizatora
mi w Słupsku są: Akademia Ma
łego Lekkoatlety, SOSiR, Ośro
dek Kids Athletics.

W pierw szych zaw odach 
startowało ok. 200 osób z SP2,

SP3, SP5, SP6, AML Słupsk, 
Kołczygłowy, LKS Fénix, 
Niepoględzia, Rekowa, Rokit. 
Wyniki roczników2004i2003.
2 00 4  i młodsi, 60m : 1. Wiktoria Panka -9,4s  
(AML), Hanna Skapowicz - 9,4 s (AML).l. Tomasz 
Ostrowski - 9,5 s (Kołczygłowy). 300m : 1. Daria 
Orłowska - 54,5 s (Niepoględzie). 1. Krzysztof 
Kasprowicz - 51,4 (Rekowo); 6 0 0  m: l.Nikola 
Stachowiak -2.16,4 min (Niepoględzie)1000m: 1. 
Antoni Borecki-3.38;8 min (AML). Rzut piłką pa
lantową: 1. Kinga Nowak 34,5 m (SP 3). 1. Kamil 
Szturo - 41 m (Rokity). Skok w  dal: 1. Daria 
Orłowska - 4,10 m (Niepoględzie). 1. Małek Jakub 
- 3,83m (SP 2 ). Skok wzwyż: 1. Patrycja Witek -1 
m (Kołczygłowy); 1. Patryk Kępa -1 m 
(Kołczygłowy). Rocznik 2 00 3 ,60m : 1. Adrianna 
Litwin -9 .0 s(SP3); 1. Kamil Baran -8 ,1s(SP 2)- 
najlepszywynikw Polsce w  roczniku.
300  m: 1. Daniel Orłowski - 55,8 s (Niepoględzie); 
6 0 0  m: 1. Ludwika Korniak - 1,59;5 min (SP 2 )  
1000m:1. Andrzej Klejna -3,37.80 min (Rokity). 
Piłka palantowa: 1. Kornelia Stasiołek - 42,5 m 
(AML). 1. Daniel Orłowski - 47,5 (Niepoględzie). 
Skok w  dal: 1. Amelia Hejna -3 ,63m  
(Kołczygłowy). 1. Bartek Stukan - 4,48m  (SP 2). 
Skok wzwyż: 1. Litwin Adrianna l,25m (SP 3 ).
Kolejne zawody 7 maja, godz. 16. •

mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
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Dwa zwycięstwa juniorów Gryfa Słupsk 
nad Chojniczanką Chojnice. Bez straty gola
Piłka nożna/Liga juniorów

Juniorzy starsi Gryfa Słupsk 
umocnili się na pozycji lidera 
tabeli. Pomógł im w  tym  Karol 
ęplino, który pokonał 
wicelidera Bałtyk Gdynia 1:0.

Dużą nieszpodziankę w  ostat
nich zmaganiach juniorów star
szych zrobił Karol Pęplino, któ
ry pokonał 1:0 Bałtyk Gdynia, 
wicelidera tabeli. To pomogło 
Gryfowi Słupsk, który wygrał 
w ostatniej kolejce 
z Chojniczanką 3:0 i m a już 5 
pkt przewagi nad trójmiejskim 
zespołem. Podopieczni Łuka
sza Schulza rozegrali bardzo 
dobre spotkanie udowadniając, 
że strata  punktów  sprzed ty 
godnia to  był w ypadek 
przy pracy.
Skład juniorów starszych Gryfa: Dybowski, Połeć, 
Ueck, Subocz, Daszkiewicz, Stenka, Garbowski, 
Jendruch, Ślusarz, Pilipionek, Gmszkowski. 
Inne w yniki kolejki: Jantar - 
Bytovia 2:0, KP - Borowiak 4:1, 
Pogoń - Rodło 7:2.
W następnej kolejce Gryf 
Słupsk zm ierzy się 
z Borowiakiem Czersk. Mecz 
odbędzie się 3 maja w  Czersku.
Początek 0 godz. 1 1 .
Tabela M P BZ:BS
I.Gryf Słupsk 16 36 4 0 17
2.Bałtyk Gdynia 16 31 44 18
3.Polonia Gdańsk 15 31 47 26
4.KP Starogard Gdański 17 31 45 29
5.Pogoń Lębork 17 28 45 37
6.Bytovia Bytów 16 22 34 32
7.Borowiak Czersk 15 18 22 26
8,Chojniczanka Chojnice 15 18 22 28

9Jantar Ustka 16 16 1 6 -2 4
lO.Czarni Pruszcz Gdański 15 13 2 0 -5 3
II.Karol Pęplino 16 12 2 1 -36
12. Rodło Kwidzyn 16 12 2 0 - 5 0
Legenda: M - mecze, P - punkty, Bz - bramki
zdobyte, BS - bramki stracone.

Tymczasem juniorzy m łod
si Gryfa wminionej kolejce po
konali przed w łasną publicz
nością Chojniczankę 2:0. Goś
cie byli rewelacją rundy w io
sennej, wygrali cztery m ecze 
z rzędu  pokonując kolejno: 
Radunię Stężyca, Jantar Ustka, 
G edanię Gdańsk i KP 
Starogard.
. Od pierwszej m inuty zespół 
z Chojnic próbow ał narzucić 
Gryfowi swój styl gry, stworzył 
sobie kilka dogodnych sytuacji, 
głównie po stałych fragm en
tach, k tóre często w ynikały 
z błędnych decyzji obrońców. 
Słupszczanie, pomim o sporej 
niedokładności, wynikającej 
z szybkiego tem pa, grali agre
sywnie i konsekwentnie. Z mi
n u ty  na  m inutę przejm ow ali 
inicjatywę, Natoniewski haro
wał od szesnastki do szesnast
ki, a P łaskonka z M arcajnem  
M ajcherem  w yprow adzali 
szybkie ataki. Do przerwy było 
jednak 0:0. W przerwie doszło

Do końca sezonu 
juniorom starszym 

Gryfa Słupsk 
pozostało już tylko 

pięć meczów

do zmian. Za Natoniewskiego 
i Kułdo pojawili się Mydło oraz 
Wójcik. Ten drugi już w  49- m i
nucie po indywidualnej akcji 
został sfaulowany w polu kar
nym . M ordal precyzyjnym  
strzałem  dał Gryfowi prow a
dzenie. W 65. minucie rzut roż
ny z prawej strony egzekwował 
Kukliński. Najpierw trafił w po
przeczkę, potem  znów był róg 
dla trójkolorowych. Wójcik, po
dobnie jak Kukliński m inutę 
wcześniej, silnie uderzył bez
pośrednio na bram kę, a piłka 
wpadła za kołnierz bramkarza!

- Jestem zadowolony z fak
tu, że gramy kolejny mecz agre
sywnie i mądrze - ocenia trener 
juniora B Gryfa Piotr 
Górnie wicz.
Sldad juniorów młodszych Gryfa: Mulawa, Kułdo *  

(40 Mydło), Benkowski, Mazowiecki, Giec- 
Natoniewski (40  Wójcik), Pluta, Kukliński, M. Maj
cher (67 Grzeszkowiak), Mordal (76 Lange), 
Płaskonka.
Liga juniorów młodszych M P BZ BS
I.Lechia Gdańsk 13 39 64 -4
2.AP Lechia Gdańsk 17 38 50 23
3.Bałtyk Gdynia 18 37 64 30
4.Arka Gdynia 13 36 82 7
5.Arka Gdynia SI 18 30 49 27
6.Pomezania Malbork 18 30 32 35
7.Gryf Słupsk 18 26 37 33
8.Czarni Pruszcz Gdański 18 24 36 38
9.0rzeł Subkowy 19 22 31 48
lO.Gedania Gdańsk 17 20 22 36
11 .Chojniczanką Chojnice 18 19 26 41
12.KP Starogard Gdański 17 16 26 48
B.Radunia Stężyca 18 6 7 - 90
M Jan ta r Ustka 18 4 17 83
Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bramki 
zdobyte, BS - bramki stracone. #  © ®  
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Sprawni-Razem przywieźli ze stolicy medale

► Kadra Pomorza na mistrzostwa Polski w Warszawie ze 
słupszczanami w składzie.

Pływanie

Pięć medali przywieźli z War
szawy z mistrzostw Polski za
wodnicy UK5 Sprawni - Razem 
ze Słupska. Zdobyli m.in. dwa 
srebrne krążki.

Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Napływam Miejskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Wola Miasta Stołecznego War
szawa rozegrano XIX Otwarte 
M istrzostw a Polski Związku 
Stow arzyszeń Sportow ych 
Sprawni - Razem w pływaniu.

W zaw odach udział brała 
ośmioosobowa reprezentacja 
w ojew ództw a pom orskiego, 
która zdobyła aż dziewięć m e
dali.

Na ten  dorobek złożyły się 
dwa zło te, cztery srebrne, trzy 
brązowe krążki w konkuren
cjach indywidualnych i druży
nowych. >.Vi Y « \ Y  v

W składzie ekipy Pomorza by
ło trzech uczniów Społeczne
go Ośrodka Szkolno-W ycho
wawczego ze Słupska. Podo
pieczni szkoleniowca Wiesła

wa Romańskiego z Uczniow
skiego Klubu Sportowego 
Sprawni - Razem spisywali się 
bardzo dzielnie i zdobyli pięć 
medali.

Trzy krążki przypadły w udzia
le Kamili Grzebińskiej. Wywal
czyła dwa srebra na dystansie 
50 m etrów  stylem dowolnym 
i 50 m etrów  sty lem  klasycz
nym  w  kategorii dziew cząt 
z rocznika 1999 i młodszych. 
Daniel Soboń zdobył srebrny 
na dystansie 100 m etrów  sty
lem  klasycznym , natom iast 
Oskar Kosecki zdobył brązo

wy m edal na dystansie 100 m 
stylem grzbietowym. Obydwaj 
stawali na podium  w  kategorii 
roczników 1998 i starsi.

Na dodatek  Kamila 
Grzebińska do swojego sreb
rnego dorobku dodała jeszcze 
złoty m edal w  konkurencji 
sztafet. Ekipa pom orskich 
dziewcząt wygrała zmagania 
w  konkurencji 4 x 50 metrów 
stylem dowolnym. W jej skła
dzie były jeszcze następujące 
z a w o d n i c z k i :  P a t r y c j a  
Kiedrowska z Turska,Magdale
na Kloskowska z Kościerzyny 
i Karolina Patocka, zawodnicz
ka z Kwidzyna. •© ©

PIŁKA NOŻNA

Warto kibicować 
Victorii Słupsk
W najbliższą niedzielę, 3 maja 
dojdzie do spotkania na szczy
cie klasy B, grupy I. Lider tabe
li Victoria Słupsk podejmować 
będzie wicelidera Granit 
Kończewo. Oba zespoły po
dobnie rozpoczęły rundę wio
senną, mają na kontach 
po zwycięstwie i porażce. Oba, 
jeśli myślą poważnie o awan
sie do klasy A, nie mogą poz
wolić sobie na stratę punktów. 
Viktoria m a ich 24, Granit 23. 
Na polubowne rozstrzygnię
cie tego spotkania czeka jed
nak trzeci w  tabeli zespół - 
Smoki Podole Małe (22 pkt). 
Niedzielny mecz rozpoczyna 
się o godz. 16 na stadionie 650- 
lecia przy uł. Madalińskiego. 
Biało-czarni ze Słupska zapra
szają wszystkich kibiców piłki 
nożnej. •© ©  (res)

JUDO

Dobre rezultaty 
Orłów Kończewo
Dwa medale przywieźli m ło
dzi judocy Orła Kończewo 
z Elbląga, gdzie odbyły się 
ogólnopolskie otwarte mi
strzostwa tego miasta dzieci 
i młodzików im. Czesława 
Misiuka. Startowało kilkaset 
zawodniczek i zawodników 
z klubów z województw: po
morskiego, zachodniopomor
skiego, kujawsko-pomorskie
go, warmińsko-mazurskiego. 
Milena Modzińska (44 kg) wy
walczyła srebrny medal, nato
miast Mateusz Wyrzykowski 
(66 kg) był trzeci. O podium 
otarł się także Oskar Borkow
ski (33 kg). Był piąty. Z zawo
dów został wycofany Kamil 
Kwaśniewski (startował w wa
dze do 33 kg). Wygrał pierw
szą walkę, ale w drugiej run
dzie uległ kontuzji. 
Zawodników Orła Kończewo 
przygotowuje do startów in
struktor judo Dorota 
Barcikowska. •© ©
(RES)
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