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+H1POKRATES Trwa glosowanie w plebiscycie 
Oddaj głos na swojego ulubionego lekarza, pielęgniarkę, przychodnie i gabinet stomatologiczny 

Tę Wielkanoc będziemy świętować 
w mocno jesiennej aurze 
s Najważniejsze w Kościele katolickim 
święto - Wielkanoc będziemy 
świętować w deszczu 

Święta 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Dzisiaj, Wielki Piątek, to jedyny dzień 
w roku, gdy w kościele nie odprawia 
się mszy świętej, a Liturgię Męki Pań
skiej upamiętniającą śmierć Jezusa 
Chrystusa na krzyż. 

Wielkopiątkowa liturgia jest  pa
miątką zwycięstwa odniesionego 
przez umęczonego i ukrzyżowanego 
Jezusa Chrystusa. 

W tym dniu używa się w kościele 
czerwonych szat liturgicznych symbo
lizujących miłość zwyciężającą 
na krzyżu. 

Nie używa się natomiast instru
mentów muzycznych ani dzwonków. 
Nie ma także pieśni na wejście. 

- Najbardziej charakterystycznym 
momentem tej liturgii jest uroczyste 

odsłonięcie krzyża i j ego  adoracja 
przez ucałowanie. Na koniec liturgii 
Najświętszy Sakrament przenosi się 
do grobu, czyli specjalnie przygotowa
nego ołtarza - wyjaśnia ks. Wojciech 
Parfianowicz, rzecznik kurii biskupiej. 

Natomiast jutrzejsza Wielka Sobo
ta to Wigilia Paschalna rozpoczynają
ca świętowanie Wielkanocy. 

Tego dnia do południa w e  wszyst
kich kościołach odbywa się święcenie 
pokarmów, a przez cały dzień wierni 
adorują Jezusa w Grobie Pańskim. 

Niestety, wygląda na to, że w tym 
roku, idąc do kościoła ze święconką, 
nieźle zmokniemy, a do tego będzie 
dość chłodno. 

Słońce nie wyjdzie też w Wielka
nocną Niedzielę - najstarsze i najważ
niejsze święto chrześcijańskie upa
miętniające zmartwychwstanie Jezu
sa Chrystusa.# 
©(E> 
Informator świąteczny • STR. 8-9 

• W Wielką Sobotę we wszystkich kościołach odbywa się święcenie pokarmów. W tradycyjnej święconce nie może 
zabraknąć chleba, jajka. soli. suchej wędliny, chrzanu i baranka 
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Prenumerata pocztowa 
„Głosu"to: 

dostawa do skrzynek dodatki specjalne gazeta tańsza o 40 % 
pocztowych przez - miesięczniki, których niż w sprzedaży 
istonoszy nie kupisz w żadnym detalicznej 
>oczty Polskiej kiosku 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składani Państwu najserdeczniejsze 

życzenia radosnych, spokojnych 
chwil spędzonych z bliskimi, 

odpoczynku, mnóstwa wiosennego 
optymizmu, smacznego święconego 

jajka oraz mokrego dyngusa. 

Poseł na Sejm RP 
Jarosław Gromadzki 

http://www.gp24.pl
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Od redaktora 

Zbigniew 
Marecki 

Podróże uczą 
szacunku 

W iększość z nas  po
znaje świat poprzez 
telewizor. Często 

wiedzę o świecie, którą zdo
bywamy, korzystając z tego 
medium, traktujemy jako 
pewnik i obiektywną relację. 
Niestety, rzeczywistość b y w a  
bardziej skomplikowana, b o  
w mediach ta  wiedza b y w a  
upraszczana i przekazywana 
zgodnie ze  stereotypowymi 
uproszczeniami. 
Przekonała się o tym Krystyna 
Trzebska, emerytowana bib
liotekarka ze  Słupska, która 
w ubiegłym roku razem z mę
żem spędziła d w a  tygodnie 
w Iranie. Jej obraz tego pań
stwa jest  zupełnie inny niż 
ten, który poznajemy poprzez 
media. Słupszczanka wręcz 
zakochała się w Persach i ich 
kulturze. Już marzy o tym, 
aby wrócić do kraju z bardzo 
długą historią. 
Zapraszam d o  lektury o j e j  
wrażeniach (str.ll). # ©<E> 

Minął t y d z i e ń  

Szpik na cenę życia 
W CH Jantar w Słupsku zorganizo

wano akcję szukania dawcy szpiku 
m.in. dla 3.5-letnięj Hani z Łodzi, 
chorej na białaczkę. W czasie akcji 
75 osób zarejestrowało się jako po
tencjalni dawcy szpiku lub komórek 
macierzystych. Kto nie jest jeszcze 
w bazie potencjalnych dawców, 
a chciałby i pozwala mu na to stan 
zdrowia, będzie miał szansę się zare
jestrować. Studenci Akademii Po
morskiej razem z żakami z całej Pol
ski pod koniec kwietnia będą prze
prowadzali taką akcję w Słupsku. 
Zatrzymanie za nielegalny 
tytoń 

Policjanci z Komisariatu I w Słup
sku ustalili, że w jednym z garaży 
na terenie miasta znajduje się maga
zyn nielegalnego tytoniu. Chodzi 
o prawie 200 kg tytoniu, a także su
szonych liści. Zatrzymany 60-letni 
słupszczanin trafił do policyjnego 
aresztu. Został przesłuchany i usły
szał zarzuty. Grozi mu do 3 lat poz
bawienia wolności i grzywna. 
(DA) 
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Michał Ratajczak 
Uczeń IILO w Słupsku zapre
zentuje na międzynarodo

wym konkursie w Belgii wie
lofunkcyjną żarówkę i wyniki 

badań dotyczące wpływu 
światła na człowieka. 

Kinga Majchrzak i Kordian 
Łabędzki, także uczniowie II 
LO, otrzymali nagrodę w fi
nale E(x)plorów2015. Doce
niono ich badania poświęco

ne wpływowi hodowli ryb 
na środowisko naturalne. 

(DA) 

a 
Zaśmiecone miasto 
Ponad 100 zaśmieconych 
miejsc zgłosili strażnikom 

miejskim słupszczanie 
w tym roku. Brudno jest 
na wszystkich osiedlach, 

gdzie powstają nawet dzi
kie wysypiska śmieci. 

Najczęściej tereny zanie
czyszczane są odpadami 

komunalnymi, 
poremontowymi, pustymi 

butelkami, oponami 
i papierami. 

(DA) 

lata. W tym wieku Aleksandra Bengier zakochała się w koniach. Zwierzęta pierwszy raz ujrzała podczas zajęć 
z hipoterapii organizowanych przez Fundację dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja. Ola na co dzień uczęszcza 
na zajęcia do klubu dla osób niepełnosprawnych Kawon. Od drugiego roku życia zmaga się z porażeniem mózgowym 
które powoduje drżenie rąk, nóg, problemy z mową. Dziewczyna nie poddaje się jednak chorobie i stara się łapać z życia 
to, co najpiękniejsze. Kocha przyrodę i zwierzęta. Uwielbia rodzinne spacery po lesie... Czytaj na stronie 6. 

Dzisiaj w Słupsku otwiera się nowy pub The William Wallace, Będą niespodzianki 

Od dzisiaj będzie działać 
w Słupsku nowy pub The Wil
liam Wallace. Lokal będzie 
utrzymany w szkockim kli
macie, podobnie jak menu. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Pub mieści się przy ul. Bema 9. 
Czynny będzie w poniedziałki, 
wtorki  i ś rody w godz.  10-22. 
Z kolei w czwartki, piątki i sobo
t y  lokal będzie otwarty w godz. 
10-4. 

Wystrój The William Wallace 
utrzymany j e s t  w klimacie 
szkockim, podobnie jak menu 
lokalu. 

Klienci pubu będą mogli na
pić się szkockiej whisky (duży 
w y b ó r )  oraz c iemnego p i w a  
z nalewaka. 

Dla łakomczuchów przygo
t o w a n o  specjały szkockiej  
kuchni,  a t a k ż e  steki  czy 
burgery. Tradycjonaliści będą 
mogli zjeść także polskie dania 

• Dzisiaj wielkie otwarcie pubu 
The William Wallace w Słupsku 

obiadowe. Posiłki będzie moż
na zamówić na telefon. 

W The William Wallace drin
ków skosztujemyw słoikach. To 
dość nietypowe, a ciekawe. 

W lokalu będzie można or
ganizować imprezy okolicznoś
ciowe do 3 0  osób. 

Właściciele The William 
Wallace planują raz w tygodniu 
zadbać o niekomercyjne wystę
p y  muzyczne, które zachwycą 
każde wymagające ucho. Nie
komercyjna będzie także mu
zyka, która puszczana będzie 
w pubie na co dzień. 

W dniu otwarcia czekają 
na klientów niespodzianki. Po
między godziną 18 a 19 pojawią 
się rycerze z Bractwa Rycerskie
go Księcia Bogusława V ze Słup
ska, którzy zaprezentują spe
cjalny pokaz. 

W tym dniu obsługa lokalu 
ubrana będzie  w narodowy 
strój szkocki. 

Klienci nowo powstałego lo
kalu mogą tylko dzisiaj liczyć 
na specjalną promocję. Do każ
dego zamówionego przez goś
cia posiłku istnieje możliwość 
zakupu szklanki whisky za jed
ną złotówkę. • ©® 

W skrócie 

Walka ze świerzbem 
i wszami 

Dwa przedszkola ze Słupska zgło
siły sanepidowi wszawicę, a jedno 
podejrzenie świerzbu.Dyrektorzy 
placówek zalecili podwyższony re
żim sanitarny. Przeprowadzono de
zynfekcję, sprawdzano głowy dzie
ciom. W roku ubiegłym słupski 
sanepid był informowany o 10 przy
padkach wszawicy w szkołach 
i przedszkolach regionu słupskiego. 
Ponieważ wszawica i świerzb są wy
kreślone z listy chorób zakaźnych, 
nie ma obowiązku zgłaszania takich 
przypadków. 
Licealiści budują rakietę 
% Grupa uczniów ze szkół średnich 

w Gdańsku, Tczewie i Słupsku budu
je największą amatorską rakietę 
w kraju. Koszt to 65 tys. złotych. Ra
kieta ma się wzbić w niebo na wyso
kość 15 kilometrów z prędkością 
dwukrotnie większą od prędkości 
dźwięku. Start planowany jest 
na kwiecień przyszłego roku. Młodzi 
potrzebują wsparcia finansowego. 
(DA) 
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> Bar Poranek to dla słupszczan miejsce kultowe. Przez to, że kucharki tam pracujące łączyły 
produkty dotowane z niedotowanymi (np. soliły twarożek) lokal może zniknąć z gastronomicznej 
mapy miasta, bowiem zwrot dotacji równałby się dla PSS Społem z upadłością. W obronie baru 
mlecznego stanęli mieszkańcy Słupska. 

Zdjęcie tygodnia 
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Prosimy o 
dis schroniska w Słupsku 

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

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

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

im Okch 

Siamsta Shjpski 
i pmcźmmkami 

Zibastaw Kołodziejski 

POBIERZ BEZPŁATNY 
PROGRAM Z NASZEJ STRONY www.schroniskoslupsk.pl 

Wielkanoc a Piekarnia Cukiernią Domin 

Torty 

już od 
30,50 zł/kg 

• i s i i j i i i i i i i i i  w 
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Babka maestro 

6 zł/szt 
Keks 

6 zł/szt 

Niech Wielkanoc napełni 
wasze serca radością, 

miłością i spokojem. 
Radosnego, wiosennego nastroju 
podczas dzielenia się posiłkiem 

przy wspólnym stole, 
iv gronie najbliżej rodziny. 

Niech te Święta przepełnią was 
radością i wiarą. 

Smacznego Święconego jajka 
oraz mokrego Śmigusa dyngusa. 

Wesołego Alleluja! 

Słupsk: Targowisko „Pod Wieżą" BOK SI * ul. findersa 2la • Stary Rynek 7 
• ul. Hubalczyków 8 • ul. Mochnackiego 3 • S,Leclerc ul. Szczecińska 36K 
* Manhatan BOH 23? • Rynek Wolności BOX 6S 
Dębnica Kaszubska: Sklep „Przy Piekarni" wwuf.domiri.com.pl 

Sernik 
Kajmakowy 

19,50 zł/kg 

http://www.schroniskoslupsk.pl


• Na największym słupskim osiedlu przeważają ulice, których stan drogowcy określa ją jako 
ostrzegawczy, zły i bardzo zły 
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Będzie ring, czas na klucz 
• Kiepsko, źle, a miejscami i fatalnie. 
Ulice największego słupskiego osiedla 
wymagają pilnych remontów 
# Miasto nie ma na to pieniędzy, a jedyne prace 
drogowe w tym roku to modernizacja ul. 
Małcużyńskiego i budowa miejskiego ringu 

omunsKac 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Źle jeździ się po ulicach osied
la Niepodległości. Pokazuje to 
wyraźnie drogowa mapa Słup
ska, którą co roku opracowuje 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej. 
W przypadku największego 
słupskiego osiedla nie można 
mieć złudzeń. Przeważają uli
ce, których stan określa się ja
ko ostrzegawczy, zły i bardzo 
zły. 

Fatalnie jest na zapomnia
nym przez drogowców1! władze 
Słupska odcinku ul. Zaborow
skiej między pętlą a wyremon
towanym już fragmentem tej  
drogi. Choć dziury łatane są 
tam na bieżąco, to wciąż poja
wiają Się nowe. W praktyce na
wierzchnia to jedna wielka ła
ta. 

Kiepsko jest też na ul. Bata
lionów Chłopskich i Rzymow
skiego. Pilnych napraw wyma
ga tez ul. Kulczyńskiego i ul. 
Frąckowskiego; Również część 
ul. Herbsta i Michałowskiego. 
Wszystkie te ulice zaznaczono 
na mapie ZIM-u kolorem czar

nym, co oznacza stan bardzo 
zły. Na czerwono (stan zły) za
znaczono za t a  ul. Witosa, Wy
szyńskiego, Kozłowskiego, 
Tyszki, Wesołowskiego i frag
ment Grabskiego. Również uli
cę Romera, która przysparza 
kłopotów nie tylko ze względu 
na stan nawierzchni, gdzie 
dziury to standard. Również 
z uwagi na fakt, że jest zwyczaj
nie za wąska. Kłopoty z przejaz
dem powodują tu zaparkowa
ne po jednej stronie jezdni sa
mochody. Uniemożliwia to wy
minięcie się dwóm pojazdom. 

Mieszkańcy osiedla nie ma
ją co liczyć na remonty tych 
ulic. W tym roku żadna z z dróg 
zaznaczonych na mapie ZIM-u 
na czerwono lub czarno nie bę
dzie modernizowana. Nie ozna
cza to, że remontów nie plano
wano. Wręcz odwrotnie. 

W budżecie przygotowa
nym jeszcze przez ostatnimi 
wyborami samorządowymi 
ujęto ich za dużo. Po zmianie 
władzy w ratuszu przyszedł 
czas cięć finansowych. Jak ar
gumentowano, bez tego finan
se miasta zwyczajnie by się nie 
spinały. 

Marek Biernacki, wiceprezy
dent Słupska, który w ratuszu 
odpowiada za sprawy infra
struktury, mówił otwarcie, że 
stan ulic w mieście jest zły, a to 
co do te j  pory wydano 

W „Głosie Słupska" 

Raport „Ctosu" 
0 stanie słupskich ulic 

# w „Głosie Słupska" zaczęli
śmy wielki przegląd słupskich 
ulic. 
W kolejnych cotygodniowych 
publikacjach (w piątkowym 
„Głosie Słupska") przedstawi
my wybraną część miasta. 
Przejdziemy się i przejedziemy 
każdą ulicą. Porozmawiamy 
z mieszkańcami i kierowcami. 
Sprawdzimy, eona danej ulicy 
trzeba poprawić. Zapytamy 
decydentów, kiedy ruszą pra
ce. 

Zgłoś, co poprawiłbyś 
na swojej ulicy 
• Czekamy też na zgłoszenia 
od mieszkańców o ich ulicach 
1 związanych z ich stanem 
problemach. 
Denerwują cię dziury na drodze, 
czekasz na remont swojej ulicy. 
Zgłaszasz problemy do urzędu, 
a na ulicy nic się nie zmienia? Na
pisz lub zadzwoń do nas. 
Czekamy na listy, e maile: alek-
sander.radomski@gp24.pl. Tele
fon: 59 848 8124. 

Za tydzień opiszemy 
drogi w Śródmieściu 

• Zgodnie z planami wkrótce ruch na ul. 11 Listopada zostanie przeniesiony ze starej nitki na nową. 
Mieszkańcy mogą spodziewać się w związku z tym dużych utrudnień w ruchu 

• Nowy przebieg drogi krajowej numer 21, czyli miejski ring. przetnie osiedle na pół. Niepodległości zyska za i 
•' ' 

' • . • .. . . _ * 
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| nową, czteropasmową ul. 11 Listopada i fragment ul. Piłsudskiego 

na akwapark, wystarczyłoby 
na remont wszystkich ulic. 

Nie oznacza to, że żadnych 
remontów na osiedlu Niepod
ległości nie będzie. Komplek
sowo modernizowana jest uli
ca Małcużyńskiego. Wkrótce 
stara nitka ulicy 11 Listopada 
zmieni się w plac budowy. 

Mowa o najważniejszej in
westycji drogowej w Słupsku, 
czyli budowie nowego przebie
gu  drogi krajowej numer 21. 
Ring miejski będzie przebiegać 
przez największe osiedle, ale 
nrzetnie j e  na pół. Czteropas-
inowa droga z ekranami aku
stycznymi i rondami utrudni 
komunikację między jedną 
stroną osiedla a drugą. Osiedle 
Niepodległości zyska jednak 
nową drogę. 

Zgodnie z planami wkrótce 
ruch na ul. 11 Listopada zosta
nie przeniesiony ze starej nitki 
na nową. Mieszkańcy mogą 
spodziewać się w związku 
z tym dużych utrudnień w ru
chu. 

Wciąż jednak nie wiadomo, 
kiedy miałoby to nastąpić, bo 
nie ustalono jeszcze konkret
nych terminów. Kilka miesięcy 
temu zakładano, że będzie to 
kwiecień. Dziś mówi się o maju, 
a nawet czerwcu. 

W ramach ringu osiedle zy
ska też czteropasmową ulicę 
Piłsudskiego. Niestety tylko 
na odcinku od 11 Listopada 
do kościoła pw. św. Maksymi
liana Kolbego. 

Przypomnijmy, że budowni
czych obowiązuje termin odda
nia drogi, który wyznaczono 
na 25 grudnia tego roku. Har
monogram jest  napięty, ale 
możliwy do wykonania. Możli
w e  nawet, że nową drogą poje
dziemy już w listopadzie. • 
©® 

ś. 

I ZIM łata dziury i wyrwy w ramach bieżącego utrzymania. Mieszkańcy zauważają jednak, że na niektórych ulicach nawierzchnia 
składa się w większości z łat. Nie oznacza to, że nie ma żadnych remontów. W tym roku modernizowana jest ul. Małcużyńskiego 

Remont może 
być tańszy niż 
łatanie 

Miejscy radni z osiedla Nie
podległości nie kryją, że z dro
gami w tej części miasta jest 
źle. Remontować trzeba, bra
kuje za to pieniędzy. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

• Paweł Szewczyk z SLD 

- Zanim rozpoczął się re
mont ul. Małcużyńskiego, jeź
dziłem do pracy przez ul. 
Kotarbińskiego. Teraz ul. 
Szczecińską. Obie są w kiep
skim stanie i wymagają nakła
dów z uwagi na dziury i wyr
wy. Nie stać nas jednak na ich 
remonty. Kiedy rozmawiam 
z mieszkańcami osiedla, to 
w temacie dróg najważniejsza 
sprawa to ring. Kwestionują 
jego lokalizację, bo droga bę
dzie dzielić osiedle na dwie 
części i utrudni komunikację. 
Rozumieją jednak potrzebę 
budowy tej drogi. 

» Bogusław Dobkowski z PO 

- Fatalnie jest na niezrobio-
nym odcinku ulicy 
Zaborowskiej i Witosa. Pomi
jam już ulicę Matuszewskiego. 
Źle jeździ się również po ul. 
Romera, gdzie są przecież wy
sokie bloki, dużo mieszkań
ców i masa samochodów. 
Choć są gorsze ulice, to właś
nie Romera jest ważniejsza, 
bo to tędy jeździ się najwięcej. 
Niestety sytuacja znacznie się 
nie zmieni. Pieniądze, które 
ZIM otrzymuje na zwykłe ła
tanie dziur, nie wystarczają. 
Drogowcy powiedzieli mi kie
dyś wprost, że muszą rozwa
żać nawet zakup żarówki 
do przydrożnych lamp. Nie
stety doprowadziliśmy do ta
kiego stanu, że 50 proc. na
wierzchni niektórych ulic to 
łaty. Jak się nad tym zastano
wić, to okazuje się, że łatanie 
jest trzy razy droższe niż no
w y  dywanik, który wytrzyma 
i 30 lat, a łata - sezon. Niestety 
biednemu wiatr w oczy. # ©® 

Wreszcie remont 
ul. Małcużyńskiego 

go i ulicznego. Wszystko to 
kosztem około 2,6 min złotych. 

Przypomnijmy, że środki 
na modernizację ul. Małcu
żyńskiego były zaplanowane 
już w budżecie na 2013 r. Re
mont jednak z planów wykre
ślono, po tym jak ówczesny 
prezydent Maciej Kobyliński 
w ramach autopoprawki zaak
ceptował propozycje radnych 
PO. Szukając pieniędzy w miej
skiej kasie na ring oraz 
akwapark i dążąc do zmniejsze
nia deficytu z 8 na 4 miliony 
złotych, wykreślono wówczas 
remont nie tylko Małcu
żyńskiego, ale i Wczasowej^ 
Grzybowej oraz Sułkowskiego. 
Prace remontowe wykonuje fir
ma Strabag, która po zakończe
niu remontu będzie przebudo
wywać  skrzyżowanie ulic> 
Szczecińskiej z Sobieskiego. Ale 
to dopiero w okolicach maja lut 
czerwca. • 
©® 

Po latach oczekiwań miesz
kańcy osiedla Niepodległości 
cjczekali się wreszcie remon
tu ważnej i dziurawej ul. 
Małcużyńskiego. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Nie będzie już znaku ogranicze
nia prędkości do 4 0  km na go
dzinę, którym drogowcy aseku
rowali się, zamiast remonto
wać. Wkrótce tragiczny stan 
techniczny ul. Małcużyńskiego 
odejdzie w niepamięć. Kierow
cy wreszcie doczekali się jej re
montu. Oprócz kompleksowej 
przebudowy jezdni ulica zyska 
też nowe chodniki z brukowej 
kostki betonowej i asfaltową 
ścieżkę rowerową. Nowy bę
dzie także kanał deszczowy 
i cała sieć oświetlenia drogowe-

mailto:aleksander.radomski@gp24.pl
mailto:aleksander.radomski@gp24.pl
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Ola Bengier choruje na porażenie mózgowe j Ma problemy z poruszaniem się i mową. Stara 
od drugiego roku życia ! się jednak być w miarę samodzielna 

Ola. która kocha konie i przyrodę, 
codziennie zmaga się z chorobą 

chem rąk. Mogę wtedy zrobić 
stroik czy jakąś ozdobę. Zabie
ra mi to jednak trochę więcej 
czasu niż osobie zdrowej - przy
znaje dziewczyna, która w klu
bie bierze także udział w zaję
ciach kulinamyh. 

Do domu przychodzi do niej 
rehabilitant, który pomaga jej  
usprawnić ciało. Co dwa lata 
jeździ także na turnusy rehabi
litacyjne z opiekunem. Ponie
waż Ola ma również problemy 
z mową, musi uczęszczać 
na zajęcia logopedyczne. Jak 
przyznaje dziewczyna, te spot
kania dużo jej  już dały..Dzięki 
nim mówi spokojniej i wyraź
niej. 

Pomimo silnej woli i chęci 
zmierzenia się z e  światem, 
w życiu Aleksandry jest wiele 
sytuacji życiowych, w których 
ma problem z samodzielnością. 

Herbatę i kawę zrobi sobie 
sama. Włączy elektryczny czaj
nik i pomału wleje gorącą wo
dę do kubka. - Problem zaczy
na się pojawiać, gdy chcę za
nieść napój do pokoju - stwier
dza Ola. Ze względu na swoją 
chorobę i drżenie rąk taki wy
czyn jest dla niej niemożliwy. 
Musi więc poprosić drugą oso
bę, aby przyniosła je j  herbatę 
lub kawę do pokoju. Przy robie
niu kanapek również natrafia 
na problemy, ponieważ nie 
chce ryzykować, że skaleczy się 
nożem. 

Gdy chce ładnie wyglądać 
i potrzebuje umalować się, mu
si poprosić o pomoc w wykona
niu makijażu mamę lub siostrę. 
Odzież przymierza na miejscu, 
choć jest to mało komfortowe. 
Do przymierzalni zawsze 
wchodzi z drugą osobą, która 
pomaga jej w założeniu spodni 
czy spódnicy. Podobnie jest  
z zakupem butów. Te ze sznu
rówkami są dla Oli prawdzi
wym utrapieniem, dlatego naj
częściej decyduje się na buty 
wkładane na stopę lub zacze
piane na rzepy. 

Pomimo iż dziewczyna czę
sto prosi o pomoc drugą osobę, 
są rzeczy, które chce i potrafi 
zrobić sama. Posprząta pokój, 
odkurzy go, zetrze kurze, poś
cieli łóżko. Na wykonanie 
wszystkich tych czynności po
trzebuje o wiele więcej czasu 
niż zdrowa osoba, ale możli
wość ich dokończenia daje je j  
ogromną satysfakcję. 

Aleksandra planuje konty
nuację nauki w szkole policeal
nej na kierunku technik admi
nistracji. Wcześniej uczyła się 
na kierunkach technik prac biu-

4 
LATA 
W tym wieku Ola Bengier 
zaczęła uczęszczać na zajęcia 
z hipoterapii i pokochała konie 

rowych i technik BHP. Jak przy
znaje dziewczyna, praca 
na komputerze czasami spra
wia j e j  problemy, ale stara się 
pokonywać przeciwności i ba
riery, jakimi są dla niej drżenia 
rąk. Potrzeba kontynuacji nau
ki i dalszego rozwijania się jest 
dla niej bardzo ważna. 

Dla przyjemności spędza 
czas na rysowaniu przyrody 
i zwierząt. Malowanie jest też 
formą terapii. Dziewczyna mu
si skupić się, aby zapanować 
nad niekontrolowanymi rucha
mi rąk. Czasami, gdy jej  się to 
nie udaje, denerwuje się. 
Po chwili się jednak uspokaja 
i dalej kontynuuje to, co zaczę
ła malować lub zaczyna rysu
nek od nowa. 

Oprócz miłości do koni wiel
kim sentymentem darzy swoje 
koty, które przybłąkały się 
do jej domu w Bydlinie. - Posta
nowiliśmy z rodzicami, że je  za
trzymamy. One czują moją 
niepełnosprawność, przytula
ją się do mnie, a ja czuję się wte
dy spokojniejsza i weselsza 
- przyznaje dziewczyna. • ©® 

Zżycia Oli 

S Lubi disco poło 
Ola Bengier bardzo lubi piosenki 
disco polo, które wpadają 
w ucho. - To jest bardzo taneczna 
muzyka, słuchanie której spra
wia mi przyjemność. Lubię też 
potupać sobie nóżką, gdy słyszę 
taką piosenkę - przyznaje Alek
sandra, która niedawno była 
z ciocią w kinie na filmie „Disco 
polo". Bardzo się jej podobał. 
Ś Edukacja 
Potrzeba kontynuacji nauki i dal
szego rozwijania się jest dla niej 
bardzo ważna. Jest też wyzwa
niem, bowiem wykładowcy pod
chodzą do niej inaczej niż nau
czyciele w liceum. Dziewczyna 
uczęszczała do III LO w Słupsku, 
które było przystosowane do jej 
potrzeb. Z czasem jednak pobie
rała nauki wtoku indywidual
nym. Obecnie nowa szkoła (poli
cealna) jest dla niej dopełnie
niem potrzeby rozwijania się. 
(DA) 

Słupsk 
Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Ola Bengier na porażenie móz
gowe choruje od drugiego roku 
życia. Ma problemy z porusza
niem się, pisaniem, mówie
niem. Na dwór wychodzi głów
nie w towarzystwie drugiej oso
by oraz przy pomocy sprzętu 
ortopedycznego i rehabilitacyj
nego. Przy chodzeniu wspoma
ga się kulami lub balkonikiem. 

Na co dzień stara się jednak 
robić wszystko, aby czerpać 
z życia to, co piękne. Kocha 
przyrodę i zwierzęta. Najbar
dziej umiłowała sobie konie. 
Zakochała się w nich, gdy mia
ła cztery lata. Wtedy bowiem 
zaczęła uczęszczać na zajęcia 
z hipoterapii organizowane 
przez Fundację dla Dzieci Nie
pełnosprawnych Nadzieja 
w Słupsku. Konie bardzo ją 
uspokajały i sprawiały, że drże
nia rąk spowodowane przez 
chorobę były mniej intensyw
ne. - Bardzo lubiłam przebywać 
wśród tych zwierząt. Szkoda, że 
ze względu na wiek nie mogę 
już uczęszczać na te  zajęcia 
- mówi Aleksandra, która jest 
bardzo wrażliwa na świat przy
rody. Lubi przebywać na łonie 
natury. Ponieważ mieszka 
pod Bydlinem, niedaleko Doli
ny Charlotty, często chodzi z ro
dziną na leśne spacery. Zabiera 
wtedy ze sobą balkonik, aby 
mogła swobodniej się poru
szać. Podczas takich spacerów 
wsłuchuje się w śpiew ptaków 
i szum drzew. - Uwielbiam te  
dźwięki - przyznaje Ola, która 
na co dzień czas spędza w klu
bie dla osób niepełnospraw
nych Kawon. Tam przebywa wśród in
nych osób z niepełno-
sprawnościami. Dzieli się z ni
mi swoimi radościami, ale i dy
lematami. Przyjemność spra
wia je j  uczestniczenie w zaję
ciach plastycznych. Prace ma
nualne pomagają jej w zapano
waniu nad drżeniem rąk. - Kie
dy się skupię, potrafię zapano
wać nad niekontrolowanym ru-

Uwielbiam 
przebywać wśród 

koni. Kocham te 
zwierzęta. One 

mnie uspokajają 
• Ola Bengier od 2. roku życia choruje na porażenie mózgowe, ale stara się łapać życie garściami 

mailto:dorota.aleksandrowicz@gp24.pl
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Hipokrates 2015 
Trwa plebiscyt Hipokrates. Oddaj swój głos na najlepszych 

Powiat 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Zapraszamy Czytelników 
do udziału w plebiscycie 
„Hipokrates". W tym roku po
nownie chcemy wyróżnić me
dyków, którzy nie tylko stawia
ją trafne diagnozy, ale też trosz
czą się o swoich pacjentów. Gło
sować można na kandydatów 
w czterech kategoriach: najpo
pularniejszy lekarz, najpopular
niejsza pielęgniarka i położna, 
przychodnia przyjazna pacjen
tom oraz najpopularniejszy ga
binet stomatologiczny ze Słup
ska i powiatu słupskiego. Liczy 

się profesjonalizm oraz przyja
zne podejście do pacjenta. Jeśli 
znacie lekarzy, którzy w Pań
stwa opinii zasługują na tytuł 
najpopularniejszego, oddajcie 
na nich swój głos. 

Jak oddać głos? 
Głosowanie potrwa do czwart
ku, 30 kwietnia. Głosy można 
oddawać za pomocą SMS-ów 
Premium, na każdego wysłane
go SMS-a otrzymacie w odpo
wiedzi kod do elektroniczne
go wydania „Głosu Pomorza", 
aby go zrealizować wystarczy 
wejść  do serwisu prasa24.pl 
i pobrać wydanie gazety z do
wolnego dnia. Laureatami ple
biscytu zostaną osoby, przy
chodnie lekarskie oraz gabine-

Jestem świadkiem 
wielu dramatów 
Rozmowa 

Agata Chacińskajest pielęg
niarką anastezjołogkzną 
w słupskim szpitalu. 

Jak długo pracuje Pani w zawo
dzie? 
Juz 30 lat i cały czas w słup
skim szpitalu. Najpierw krót
ko na neurologii, potem na in
tensywnej terapii teraz 
na anestezjologii. 
To trudne oddziały, na które tra
fiają ludzie często w bardzo cięż
kim stanie. Musi pani rozmawiać 
z ich rodzinami? 
Teraz nie mam już kontaktu 
z rodzinami chorych, bo pra
cuję na bloku operacyjnym. 
Jednak rzeczywiście mam 
do czynienia z pacjentami 
często w bardzo ciężkim sta
nie, często po prostu walczy
my o ich życie. 
To ciężka praca pod ogromną 
presją. Bywa pani świadkiem 
prawdziwych dramatów. Jak nie 
myśleć o tym potem w domu? 
Przez lata wypracował m 
w sobie umiejętność nabiera
nia dystansu, choć zawsze 
z tyłu czają się myśli o cho
rych. Nawet w domu. Staram 

•AgataChacińska ze Słupska, 
od 30 lat pracuje w szpitalu. 

się jednak ich nie rozpamięty
wać. Choć to właśnie przez 
pracę jestem bardzo wyczulo
na na bezpieczeństwo. Często 
przestrzegam moje córki 
przed różnymi sytuacjami, bo 
jestem przewrażliwiona. No 
i w domu staram skupić się 
na rodzinie, wspólnym goto
waniu, spotkaniach ze znajo
mymi. 
Medycyna pędzi naprzód. Pani 
też musi za tym nadążyć... 
Dlatego systematycznie 
uczestniczę w kursach, konfe
rencjach, szkoleniach. Często 
na własny koszt. To dziś ko
nieczność • 
ROZMAWIAŁA 
MONIKA ZACHARZEWSKA 

ty stomatologiczne, które uzy
skają największą liczbę głosów 
w swojej  kategorii. Listy 
wszystkich kandydatów i ich 
numerów oraz wyniki głosowa
nia będzie można śledzić na na
szym portalu internetowym 
www.gp24.pl/hipokrates 

Tytuły od kapituły 
W naszym plebiscycie będzie
my wyłaniać także Lekarza Ro
ku 2015 oraz Gminę promującą 
zdrowie. O tym, kto zdobędzie 
wyróżnienie w tych katego
riach zadecyduje kapituła. 

Nagrody dla najlepszych 
Jak w każdym plebiscycie „Gło
su", także w tym przewidzieli
śmy nagrody dla laureatów. 

Kandydaci, którzy zdaniem 
Czytelników otrzymają tytuł 
najpopularniejszego lekarza 
oraz najpopularniejszej pielęg
niarki lub położnej, otrzymają 
vouchery pobytowe do SPA. 
Natomiast przychodnie przyja
zne pacjentom oraz najpopu
larniejsze gabinety stomatolo
giczne otrzymają vouchery 
na kampanię reklamową w na
szych mediach o wartości 3000 
zł. Dodatkowo laureaci trzech 
pierwszych miejsc, w każdej 
kategorii otrzymają pamiątko
w e  dyplomy oraz prezentacje 
redakcyjne na naszych łamach. 

Wszelkich informacji o ple
biscycie uzyskać można 
pod numerem telefonu 94 347 
3517. • 

Moi synowie poszli 
w moje ślady 
Rozmowa 

Elżbieta Ulewkz pracuje jako 
pielęgniarka w przychodni 
NZOZ w Główczycach. 

Dlaczego została pani 
pielęgniarką? 
Jako dziecko marzłam aby zo
stać nauczycielką albo właś
nie pielęgniarką. Jak chyba 
każda dziewczynka. Nie mia
łam jednak pielęgniarką w ro
dzinie i w zasadzie nie wie
działam czego się spodziewać 
po tej pracy. Jednak wybrałam 
pielęgniarstwo. I pracuję 
w tym zawodzie juz 35 lat. 
Jak trafiła pani do przychodni 
w Główczycach? 
Zaraz po szkole pracowałam 
w słupskim szpitali na chirur
gii i choć była to bardzo ciężka 
fizycznie praca bardzo ją lubi
łam. Soełniam się w niej. Jed
nak między czasie maż zna
lazł pracę i dostał mieszkanie 
w Główczycach, a ja zaszłam 
w ciążę i poszłam na urlop. 
Gdy urodził się mój syn i posz
łam z nim na badania do przy
chodni w Główczycach, tu za
proponowano mi pracę. I zo
stałam. 

• Elżbieta Ulewicz zna 
większość swoich pacjentów. 

Zna pani zapewne wszystkich 
pacjentów z okolicy? 
No prawie wszystkich. To 
fakt, ze są tacy, którzy jak 
przychodzą do przychodni to 
już wiem po co z jakim proble
mem i co im dolega. To zaleta 
pracy z mniejszej miejscowoś
ci. 
Pani dzieci poszły prawie w pani 
ślady? 
Obaj moi synowie zostali ra
townikami medycznymi. 
Jak pani odpoczywa po pracy? 
Często odwiedzają mnie wnu
ki i staram się spędzać wolny 
czas jak najbardziej aktywnie, 
np. chodzę na ćwiczenia.# 
ROZMAWIAŁA 
MONIKA ZACHARZEWSKA 

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Słupsku 

m 
ROWIAT BYTOWSKI Powiat Słupski 

y v  
WIAT 

wet 

+HIPOKRATES 
GŁOS 

POMORZA 
głos słupska 

LIDERZY Z NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW 
Wyniki głosowania z wtorku, 
31 marca z godz. 9.00 

Najpopularniejszy lekarz 
w Słupsku i powiecie słupskim głosy 

Daniel Siedlinski, 
lekarz rodzinny, Słupsk 3 7 
(GSL.47) SMS pod nr 72355 o treści GSL.47 

Dariusz Kuś, 

2 ginekolog, Słupsk 2 4  
(GSL.28) SMS pod nr 72355 o treści GSL.28 
Krzysztof Teodorowicz, 

3 ginekolog, Słupsk 2 8  
(GSL.55) SMS pod nr 72355 o treści GSL.55 
Krzysztof Szewczyk, 

4 onkolog, Słupsk 2 . 0  
(GSL.54) SMS pod nr 72355 o treści GSL.54 

Lidia Kopkowska, 
5 lekarz rodzinny, Słupsk § 

(GSL.23) SMS pod nr 72355 o treści GSL.23 

Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 
w Słupsku i powiecie słupskim 

^ Elżbieta Ulewicz, Główczyce 

2 
3 
4 
5 

(GSL.124) SMS pod nr 72355 o treści GSL.124 
Anna Pożarowszczyk, Słupsk 
(GSL.118) SMS pod nr 72355 o treści GSL.118 
Agata Chacińska, Słupsk 
(GSL100) SMS pod nr 72355 o treści GSL.100 
Barbara Dalmer, Słupsk 
(GSL.102) SMS pod nr 72355 o treści GSL.102 
Jolanta Chmielewska, Ustka 
(GSL.126) SMS pod nr 72355 o treści GSL.126 

Przychodnia przyjazna pacjentom 
w Słupsku i powiecie słupskim 

1 

2 
3 
4 
5 

NZOZ Spec-Med., Ustka 
(GSL.151) SMS pod nr 72355 o treści GSL151 
WSPL SP ZOZ, Ustka Lędowo 
(GSL162) SMS pod nr 72355 o treści GSL162 
SPMZOZ, Tuwima 37 Słupsk 
(GSL.160) SMS pod nr 72355 o treści GSL160 
NZOZ "Centrum Zdrowia Salus", Zielona 8 Słupsk 
(GSL.152) SMS pod nr 72355 o treści GSL152 
NZOZ Lekarz domowy, Słupsk 
(GSL.157) SMS pod nr 72355 o treści GSL157 

głosy 

45 
24 
19 
18 
15 

głosy 

12 
11 
9 
7 
6 

Najpopularniejszy gabinet stomatologiczny 
w Słupsku i powiecie słupskim głosy 

Gabinet Stomatologiczny Bożena Minkowska, 

Słupsk 1 2  
(GSL.166) SMS pod nr 72355 o treści GSL.166 
Perfect-DENT, 

2 Słupsk 5 
(GSL.171) SMS pod nr 72355 o treści GSL.171 
IPS Marcin Nyk, 

2 Słupsk 5 
(GSL.169) SMS pod nr 72355 o treści GSL.169 
Gabinet Stomatologiczny Anna Kit, 

2 Słupsk 5 
(GSL.178) SMS pod nr 72355 o treści GSL.178 
Gabinet Stomatologiczny Iwona Dziaduszek-Kuś, 

3 Słupsk Ą 
(GSL.181) SMS pod nr 72355 o treści GSL.181 

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

30 kwietnia 2015 r. 
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie 

www.gp24.pl/hipokrates 

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

ewa.kuczynska@polskapress.pl 

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

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

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


08//tygodnik INFORMATOR Głos Słupska 
Piątek, 3 kwietnia 2015 

Informator 

KINA 
Słupsk 

Body/Gało, pt.-niedz., godz. 20.45; Chappie, pt.-
niedz., godz. 18.45; Cośza mnąchodzi, pt., niedz., 
godz. 16.20, sob., godz. 21; Disco polo, pt„ niedz., 
godz. 13.1830.21. sob., godz. 13.15.1830.21.30; 
Focus, pt„ niedz., godz. 21.30, sob., godz. 16.20; 
Gunman: Odkupienie, pt-niedz., godz. 14.50,17.30, 
20.40; Oculus, pt.-niedz., godz. 16.30,19,21.30; Pią-
temieodchodt pt-niedz., godz. 10; Pięćdziesiąt 
twarzy Greya,sob.,godz. 15.45; Poranki,sob-niedz. 
10.30,12; Sena niezgodna: zbuntowana,2D: pt.-
niedz., godz. 12.20,20.30,3D: pt., godz. 15, 
17.45; Snajper, pt., niedz., godz. 1530; Asteriks 
i Obeliks: Osiedle Bogów, 2D: pt -niedz., godz. 
12.45,3D: pt-niedz., godz. 10.45, sob., godz. 11; Fm!, 
pt.-niedz.. godz. 10.10,12,14.10; Kopciuszek, pt., 
godz. 10,11.15,12.50,13.50,15.30,18.10, sob.-niedz., 
godz. 10.15.11.15.12.50.1350.15.30.18.10; 
Spongebob: na suchym lądzie, pt.-niedz.. godz. 
10.30 

Rejs 

Między nami dobrzejest.pt.,godz. 17,sob.,godz. 
16.30, niedz., godz. 20; Kebab i horoskop, pt., 
niedz.. godz. 18.30, sob., godz. 20.15; Dzika droga, 
pt. godz. 20, sob., godz. 18, niedz., godz. 16 

Lębork 
Fregata 

Kopciuszek, pt. -niedz.. godz. 15.45,18; Bóg nie 
umarł, pt.-niedz., godz. 20.15 

Ustka 
Delfin 

Nieczynne 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 8424957 

Ustka 
piątek - Pod Smokiem, ul. Kilińskiego 8, teł. 59 814 
5395, sobota - Ustecka, ul. Żeromskiego5, tel. 59 
8149817, niedziela - Apteka z Pasją. ul. Polna 2, tel. 
732 806 600 

Bytów 
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sychty 3. tel. 59 
8226645 

Miastko 
Wracam doZdrowia, ul. Dworcowa 3, tel. 59 85751 
55 

Człuchów 
piątek Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 59 
834 3142, sobota - Wracam doZdrowia. ul. Długo

sza 11. tel. 518 015 278. niedziela - Centrum Zdro
wia, ul. Szczecińska 13. tel. 59 8343142 

Lębork 
piątek - Staromiejska, ul. Staromiejska 17, tel. 59 
863 4103. sobota - Dr Max. ul. 10 Marca, tel. 59 863 
3422, niedziela-Stary Browar, al. Wolności,tel.59 
8622766 

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

USŁUGI MEDYCZNE 

SłupsfcWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ja
nusza Korczaka, ul. Hubalczykówl, informacja te
lefoniczna 59 846 0100; Ustka Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel. 5981469 68; 
Poradnia Zdrowia POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 
6011; Pogotowie Ratunkowe - 59 81470 09; Lębork 

Szpitalny Oddział Ratunkowy59 863 30 00; Szpi
tal, ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 

Bytów Szpital Powiatowy, ul. Lęborska 13, tel. 59 
822 85 00; Dział Pomocy Doraźnej Miastko, tel. 59 
8570900. 

: 
WAŻNE 

NIEBIESKA LINIA - Ogólnpolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 

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

Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 986; 59 

843 3217; Straż Gminna 59 84859 97; Urząd Celny -
587740830; Straż Pożarna 998; Pogotowie Ener
getyczne 991; Pogotowie Gazownicze 992; Pogo
towie Ciepłownicze 993; Pogotowie Wodno-Kana
lizacyjne 994; Straż Miejska alarm 986: Ustka - 59 
814 67 61,697 696 498; Lębork - 59 862 2911; Bytów 
- 59 822 25 69; Miastko - 59 85720 81; Człuchów - 59 
8345280. 

USŁUGI POGRZEBOWE 

Kalla, ul. Armii Krajowej 15. tel. 59 842 8196.601 
928 600. Pełna oferta pogrzebowa. 

Zieleń tel. (24h/dobę) 502525 005 lub59 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. 

PROMOCJA 

Najciekawsze informacje 
i oferty motoryzacyjne 
Zobacz też 
www.regiomoto.p4 regiomoto.pl 

Weekend imprez 
# Koncerty, jam session, śmigus dyngus... - czyli 
przedświąteczny i świąteczny informator o imprezach 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24pl 

Kostek w Dom Ówce 
DJ Kostek, czyli Tomasz Koś
cielny, zagra w piątek w Dom 
Ówce. 
Kostek to od lat czołowy d j  
polskiej sceny hiphopowej, 
laureat kilku konkursów. Jego 
produkcje można usłyszeć 
na Najlepszych produkcjach 
polskiego hip hopu ostatnich 
10 lat (Don Guralesko, O.S.T.R, 
Kodex 1, Kodex 2, Waldemar 
Kasta, Tede, Fenomen, Wyp3, 
Pih, Chada). 
Współpracował również ze 
Sweet Noise, Piotrem 
Rubikiem i jego orkiestrą, z któ
rym nagrał album „Habitat". 
Występował w spektaklu „12 
ławek" wystawianym w Tea
trze Muzycznym w Gdyni. 

Obecnie współtworzy ze
spół Funk Master Punk, które
go jest producentem muzycz
nym i który specjalizuje się 
w n e w  bboy funku i właśnie 
ukazał się ich debiutancki al
bum „Koniec świata". 

Dom Ówka, ul. Tuwima 17, 
piątek, godz. 21, wejściówki: 5 
i 10 zł. 

Wielkanocny dżem 
W sobotę do Dom Ówki można 
się wybrać na koncert muzy
ków z zespołów Grupa Rosjan, 
The Fruitcakes, Velocipedes 
i Kilgour. Zapowiada się solid
na dawka rock and rolla. 

• Park Wodny w Radzikowie w świąteczny poniedziałek 
organizuje śmigus dyngus 

Dom Ówka, ul. Tuwima 17, 
sobota, godz. 21, wejściówki: 7 
i 10 zł. 

Muzyczny poniedziałek 
W świąteczny poniedziałek 
w Dom Ówce będzie się można 
pobawić przy muzyce funk,  
funky, soul-jazz, jazz-funk, 
nusoul, oldskool rap, electro, 
house, drum&bass, break beat, 
jungle. O dobór piosenek i mu
zycznego klimatu zadbają d j  
Bart i SteFunk. 

Dom Ówka, ul. Tuwima 17, 
poniedziałek, godz. 20, wej
ściówki: 5 zł. 
Idź i graj 
Motor Rock Pub organizuje 
w piątkowy wieczór jam ses
sion. Na kameralnej scenie po-

jawić się może każdy chętny, 
pod warunkiem, że przyjdzie 
z własnym instrumentem. 

Motor Rock Pub, ul. Anny 
Łajming 3, piątek, godz. 20, 
wstęp wolny. 

Lanie w parku wodnym 
Park Wodny w Redzikowie 
w świąteczny poniedziałek or
ganizuje śmigus dyngus. W go
dzinach 16-18 będzie można się 
oblewać. Każdy może zabrać ze 
sobą pistolety na wodę, sikaw
ki, małe wiaderka (dziecięce) 
i wszystko posłuży do psikania. 
Przez dwie godziny będzie 
można oblewać się do woli. Or
ganizatorzy oddają gościom 
do dyspozycji aż milion litrów 

wody, które są w basenie. Do
datkowo Maciek Kornas popro
wadzi konkursy śmigusowe 
na celność, szybkość strzelania 
wodą i wiele innych. Będzie 
można wygrać fajne nagrody. 

Park Wodny w Redzikowie, 
poniedziałek, godz. 16-18, wej
ściówki: 16-18 zł za godzinę. 

Ósmy plan Natalii 
Natalia Kukulska zaśpiewa 11 
kwietnia w sali Gminnego Cen
trum Kultury i Promocji 
w Kobylnicy. 
Wokalistka promować będzie 
swój najnowszy album „Osmy 
plan". 

Na scenie zabrzmią analogo
w e  syntezatory, aby na żywo 
oddać charakter płyty. 

Nie zabraknie też perkusji, 
za którą zasiądzie Michał Dą
brówka. Dopracowana w naj
mniejszych szczegółach muzy
ka dopełniona zostanie cieka
wą oprawą wizualną. Nad no
w y m  materiałem wokalistka 
pracowała głównie z mężem 
- Michałem Dąbrówką. 

Razem tworzyli kompozy
cje, do których Natalia napisa
ła teksty. Para, zafascynowana 
elektroniczną sceną muzyczną, 
sięgnęła po bardzo śmiałe roz
wiązania, nietypowe dla popu. 
Znajdziemy tu zarówno cieka
w e  formy, jak i odważne instru
mentarium. 

Gminne Centrum Kultury 
i Promocji w Kobylnicy, ul. 
Wodna, sobota, 11 kwietnia, 
godz. 19, bilety: 50 zł (pojedyn
cze) i 90  zł (podwójne). S 
©<p) 

Krzysztof 
Ścibor 
Biuro Calvyg j 
Piątek 3.04.2015 
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Komunikacja, handel, opieka 
zdrowotna w święta wielkanocne 
# z zebranych przez nas informacji dowiesz się, I e Podpowiemy, do której godziny otwarte będą 
jak kursować będą autobusy w dni świąteczne I sklepy oraz gdzie można udać się do lekarza 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

W naszym informatorze zawar
liśmy najważniejsze informacje 
dotyczące komunikacji w okre
sie wielkanocnym. Ponadto do
wiesz się, gdzie kupić najpo
trzebniejsze produkty, w które 
do tej pory nie zdążyłeś się za
opatrzyć. Podajemy także adre
sy  sklepów i lokali, które 
w okresie świątecznym będą 
otwarte. W przypadku firm ofe
rujących w tym okresie różne
go rodzaju usługi zawarliśmy 
ich telefoniczne dane kontak
towe, a w niektórych przypad
kach strony internetowe. Z na
szego informatora dowiesz się 
także, które apteki pełnić będą 
wielkanocny dyżur. 

SŁUPSK 

Komunikacja 
# Komunikacja miejska. 
• 4 kwietnia obowiązuje 
sobotni rozkład jazdy, ale 
do godz. 20 
• W niedzielę, 5 kwietnia, 
obowiązuje rozkład niedzie
lny. Funkcjonować będą 
tylko linie l i 15 od godz. 9-
• 6 kwietnia obowiązuje 
rozkład niedzielny, komuni
kacja funkcjonuje od godz. 9 
# PKS - Niebieska Linia 
• 4 kwietnia obowiązuje 
sobotni rozkład jazdy 
Niebieskiej Linii na trasie 
Słupsk-Ustka i Ustka-Słupsk. 
Tego dnia autobusy kurso
wać będą z ograniczeniem 
do godz. 16 
•W niedzielę, 5 kwietnia, 
linia nie kursuje. 
• 6 kwietnia obowiązuje 
niedzielny rozkład jazdy. 
Autobusy Niebieskiej Linii 
kursować będą tego dnia 
od godz. 13 do godz. 19.58 co 
dwie godziny 
# Ramzes 
• 4 kwietnia obowiązuje 
sobotni rozkład jazdy 
• 5 kwietnia komunikacja 
nie funkcjonuje 
• 6 kwietnia obowiązuje 
niedzielny rozkład jazdy. 
Linia kursować będzie tego 
dnia od godz. 11.30 do 19.30 
co dwie godziny 
#NordExpress 
» 2 , 3 i 7  kwietnia obowiązuje 
rozkład jazdy jak w dni 
wolne od nauki szkolnej 
• 4 kwietnia linia nie 
funkcjonuje 

. 

Si 
• W okresie wielkanocnym komunikacja funkcjonować będzie inaczej niż na co dzień. Kursy miejskie i zamiejscowe będą ograniczone 

> 5 i 6 kwietnia obowiązuje 
świąteczny rozkład jazdy 
# Dana Express 
4,5 i 6 kwietnia linia nie funk
cjonuje 

Opieka Medyczna 
# Świadczenia zdrowotne rea
lizowane będą całodobowo 
przez: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Centrum 
Zdrowia Salus przy ul. Piłsud
skiego 2 teł. 59 84137 63 lub 59 
840 26 06, Niepubliczny Za
kład Opieki Zdrowotnej Le
karz Domowy przy ul. Kołłąta
ja 31 tel. 59 840 35 50 i Niepub
liczny Zakład Opieki Zdrowot
nej Kobylnica przy ul. Główna 
54a tel. 59 842 90  49. 

# Ratownictwo Mag-Med peł
ni całodobowy dyżur tran
sportowy dla osób chorych 
i niepełnosprawnych, tel. 
do dyspozytora dyżurnego 
696758511 

Apteki 
# Całodobowy dyżur pełnić 
będzie apteka Ratuszowa 
przy ul. Tuwima 4 w Słupsku 

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. 795 693 227 
# Wypożyczalnia samocho
dów autohasan przy ul. Po
znańskiej 82 czynna będzie 
przez cały okres świąt od 3 do 
7 kwietnia w godzinach 10-24. 
tel. 785 064161, informacje 
na stronie www.autohasan.pl 
# Serwis Antenowy, montaż 
i ustawianie oraz serwis insta
lacji TV-SAT - dyżur przez cały 
okres świąteczny, tel. 512 49 
4343 

Lokale 
# Hasan Kebab przy ul. Gene
rała Władysława Andersa 17 
otwarty będzie 3 i 4 kwietnia 
od godz. 10 do godz. 2 w nocy. 
Lokal będzie zamknięty 5 i 6 
kwietnia, tel. 512 994 000, 
www.hasankebab.pl 
S Dream Kebab przy ul. Gene
rała Józefa Bema 13 czynny 
będzie 3 i 4 kwietnia od godz. 
10 do godz. 3 w nocy. Lokal 

zamknięty będzie 5 i 6 kwiet
nia, tel. 785 064161, informa
cje na stronie internetowej 
www.dreamkebab.pl 
# Pizzeria Planetarium 
przy ul. Rzymowskiego 2A/3 
czynna będzie 3 i 4 kwietnia 
w godzinach 13 -1, dostawa 
na telefon: 59 845 29 99. 
W dniach 5 i 6 kwietnia lokal 
nieczynny 
# Pizzeria Pod Kasztanem 
przy ul. Wojska Polskiego 52 
czynna będzie 4 kwietnia 
w godz. 10-18,5 i 6 kwietnia 
pizzeria będzie nieczynna, 7 
kwietnia lokal będzie otwarty 
w godz. 10-22 
# Pizzeria Tutto przy ul. 
Szczecińskiej 83 będzie nie
czynna 4,5 i 6 kwietnia. We 
wtorek, 7 kwietnia lokal bę
dzie czynny w godz. 11-22 
S Kawiarnia Cafe Księgarnia 
przy ul. Mostnika 7 czynna bę
dzie 4 kwietnia w godz. 10-1, 
w niedzielę, 5 kwietnia, oraz 
w poniedziałek, 6 kwietnia, 
lokal będzie czynny w godz. 
14-23. We wtorek, 7 kwietnia, 
kawiarnia otwarta będzie 
w godz. 10-23 
# Piwiarnia Warka przy ul. 
Anny Łajming 3 czynna będzie 

4 kwietnia od godz. 15 
do ostatniego klienta. 5 i 6 
kwietnia lokal będzie czynny 
od godz. 17 do ostatniego 
klienta. 7 kwietnia piwiarnia 
czynna będzie od godz. 15 
do ostatniego klienta 

Sklepy 
# Sklepy Biedronka czynne 
będą 4 kwietnia w godz. 7-16, 
5 i 6 kwietnia sieć sklepów bę
dzie nieczynna 
# Sklepy Netto czynne będą 4 
kwietnia w godz. 6-18.5 i 6 
kwietnia sieć sklepów będzie 
nieczynna 
# Sklep Żaczek przy ul. Arci
szewskiego 21 czynny będzie 6 
kwietnia w godzinach 12-18 
# Sklep piwny Browarium 
przy ulicy Marii Konopnickiej 
13 C czynny będzie 3 i 4 kwiet
nia w godz. 10 - 21,5 kwietnia 
będzie nieczynny, 6 kwietnia 
czynny będzie w godz. 12 -19, a 
7 kwietnia otwarty będzie 
w godz. 10-20 
# Sklepy Żabka (w większości) 
czynne będą 5 i 6 kwietnia 
w godz. 9-19 
# Sklep Nocny Marek czynny 
będzie 4 kwietnia w godz. 
5.30-15 (ul. Sienkiewicza) oraz 

w godz. 6-15 (ul. Bema). 5 
kwietnia sklep czynny będzie 
w godz. 14-3 (ul. Sienkiewicza) 
oraz w godz. 14-23 (ul. Bema). 
6 kwietnia sklep Nocny Marek 
przy ul. Sienkiewicza czynny 
będzie w godz. 8-3, a przy 
ul. Bema w godz. 14-23 
Sklep spożywczy Bajka 
przy ul. Mostnika 7 czynny bę
dzie przez cały okres świą
teczny w godz. 6-18 

Kina 
# Kino Rejs w Młodzieżowym 
Centrum Kultury przy al. 3 
Maja będzie nieczynne przez 
cały okres świąteczny 
# Multikino w CH Jantar 
przy ul. Szczecińskiej czynne 
będzie 4 i 6 kwietnia. W nie
dzielę, 5 kwietnia, będzie nie
czynne 

USTKA 

Opieka Medyczna 
# Poradnia Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej przy ul. 
Kopernika 18 czynna 
całodobowo, tel. 59 8146 

Q 011. 

Apteki 
# 3 kwietnia dyżur pełnić bę
dzie apteka Panaceum 013 
przy ul. Kopernika 18 ( w  godz. 
20-8), 4 kwietnia całodobowy 
dyżur pełnić będzie apteka 
Pod Smokiem przy ul. 
Kilińskiego 8,5 i 6 kwietnia ca
łodobowy dyżur pełnić będzie 
apteka Nadmorska przy ul. 
Marynarki Polskiej 31,7 kwiet
nia dyżur pełnić będzie apteka 
Remedium przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego l b  

Sklepy 
# Sklep monopolowy przy ul. 
karłowskiej 13 czynny będzie 
całodobowo w e  wszystkie dni 
świąteczne 

Kina 
Kino Delfin przy ul. Marynarki 
Polskiej 82 będzie nieczynne 
przez cały okres świąteczny 

Ważne telefony 
# Policja 997 lub 112 
# Straż Pożarna 998 
# Pogotowie Ratunkowe 999 
# Pogotowie Energetyczne 
991 
# Pogotowie Gazownicze 992 
# Pogotowie Ciepłownicze 
993 
# Pogotowie Wodno-Kanali
zacyjne 9 9 4 #  
©® 
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Jacht Gryf ita - perła w koronie cz. 3 
Morze to przygoda, ale żeby ją przeżyć, 

trzeba być śmiałkiem i nie bać się wyzwań 
Wojciech Kaźmierski, kapitan: - Trudy rejsu 

należy odreagować. W porcie jest czas na zabawę 

• Spotkanie z górą lodową było niezwykłym przeżyciem dla załogi „Gryfity". Nikt nie spodziewał się. 
że w ciepłym, golfstromowym prądzie ujrzy lodowy wierzchołek 

• „Gryfita" przycumowany do nabrzeży Manhattanu. Uczestnicy rejsu Grand Regatta Columbus 
fotografują jacht na tle budynków World Trade Center 

Tomasz Szewc 
tomasz.szewc4@wp.pl 

Podróżowanie jachtem jest nie 
lada wyzwaniem, a jednocześ
nie daje wiele satysfakcji i ra
dości. Jeśli jest się dobrze przy
gotowanym do rejsu i mocno 
zmotywowanym, morze hartu
je charakter człowieka i odsła
nia mu najpiękniejsze zakątki 
świata. Załogi „Gryfity" przeży
ły wiele przygód, które na mo
rzu smakują zupełnie inaczej 
niż na lądzie. 

Ze względu na ówczesny 
ustrój „Gryfita" pływał najczęś
ciej do państw bloku sowieckie
go, Rosji i NRD. Zdarzały się tak
że wyprawy do Skandynawii. 
Początki żeglowania tym jach
tem miały często charakter 
rekreacyjno-zabawowy, co też 
jest wpisane w życie żeglarskie. 
Cóż to za rejs, który nie kończy 
się radością z dopłynięcia 
do celu? 

Wyprawy do NRD 
Rok 1980, rejs do Wamemunde, 
dawna NRD. - Pływało się 

na kurczaki z rożna i piwo. Po
lacy mogli wpływać do NRD 
na dowód osobisty, co w tam
tych czasach było kuriozum. 
Port w Wamemunde jest poło
żony u ujścia rzeki Warnow -
wspomina Wojciech 
Kaźmierski, kapitan. - W piątek 
wszystkie polskie jachty ze 
Szczecina, Kołobrzegu i Ustki 
płynęły do Wamemunde 
i z braku miejsca w porcie cu
mowały burta w burtę na całej 
szerokości rzeki tak, że po jach
tach można było przejść z jed
nego brzegu na drugi. Zabawa 
na łódkach trwała dwie doby, 
od świtu do świtu. Dyskoteka 
przy latami morskiej zapełnio
na była żeglarzami z Polski. 
W apogeum imprezy w górę 
szły rakiety ratownicze (używa 
się tylko w przypadku ogrom
nego zagrożenia - dop. red.) ja
ko fajerwerki. 

Niemcy załamywali ręce. 
W NRD panował wtedy ostry 
rygor, pilnowano, by  nikt nie 
uciekł do pobliskiej RFN, dlate
go ich jachty nie mogły wycho
dzić nawet na redę, za to przy
pominały wypucowane maho
niowe kredensy. Jedyne ich że
glarstwo to były regaty po rze-
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Jeździmy najtaniej! 

ce na pagajach. Po 4 0  wioślarzy 
na łódce ścigało się między so
bą lub regatowali na redzie 
pod kontrolą jednostek wojsko
wych. To budziło śmiech i wte
dy mieliśmy poczucie ogrom
nej wolności. 

Przyjaźń między 
narodami 
W latach 80. niezwykle atrak
cyjne były rejsy do Związku Ra
dzieckiego. Atrakcyjne ze 
względu na możliwość handlo
wania. Zabierano możliwie jak 
najwięcej kartonów kremu 
Nivea, który wymieniano na in
ny towar. Niezwykle intratny 
interes. 

Oczywiście znacząca część 
„skarbu" pozostawała w ra
dzieckich tawernach, ale to, co 
przywożono do kraju, pozwa
lało na organizowanie kolej
nych wypraw. 

Trudno zaczęło się robić 
w 1989 r. Czas przemian w Pol
sce wzbudzał niepokój tamtej
szych służb wywiadowczych. 
Wpłynięcie do Zatoki Fińskiej 
oznaczało spotkanie z okrętem 
straży granicznej. 

- Wtedy było bardzo trud
no  wpłynąć do  Leningradu 
(dziś Sankt-Petersburga). 
„Kuda?" - pyta żołnierz. „My 
turisty".  Wtedy wchodzą z -
kałaszni kowami na nasz po
kład. Przeglądają całą messę, 
czegoś szukają i odpowiedź 
jest jedna „Nazad". Wtedy za
czynamy opowieść, że musi
my wpłynąć do portu, bo tam 
czeka na nas telefon od kon
sula i on potwierdzi, że może
my zostać w mieście. Czasami 
dawali się na to nabrać rosyj

scy strażnicy, ale w tamtym 
czasie najczęściej słyszeliśmy 
„Nazad". Taka to była przy
jaźń między bratnimi naroda
mi - śmieje  s ię  Wojciech 
Kaźmierski. 

Wyprawa do Ameryki 
W1992 r. z okazji obchodów 
500-lecia odkrycia Ameryki od
były się Grand Regatta 
Columbus. Z całego świata pły
nęły jachty do Nowego Jorku. 
W usteckim środowisku żeglar
skim także była ogromna chęć 
popłynięcia do Stanów Zjedno
czonych. 

Tylko skąd wziąć na tak da
leką podróż pieniądze. Lokal
nym zapaleńcom pomogli wte
dy dwaj górale. 

Skąd górale w Ustce? Na po
czątku lat 90. ambasada USA 
bardzo niechętnie wydawała 
wizy, a już szczególnie osobom 
z południa Polski, gdyż krako
wianie mieli rodziny w Stanach, 
a Amerykanie nie chcieli więcej 
emigrantów. Jedyną szansą 
na obejście konsulatu w Krako
wie i otrzymanie wiz była po
dróż jachtem. Udało się zorga
nizować niezbędne papiery, 
a górale odwdzięczyli się go
tówką. 

Oczywiście nie wrócili z za
łogą do Ustki. 

- Nie pamiętam, ile wtedy to 
było,  tia p e w n o  ki lka tys ięcy  
dolarów - wspomina Wojciech 
Kaźmierski, uczestnik regat. 
- Wystarczyło, ż e b y  dopłynąć 
do Nowego Jorku i z powrotem. 
W Stanach kupiliśmy jeszcze 
trzy radary i radiotelefon, któ
re sprzedaliśmy w Polsce i zain
westowaliśmy w „Gryfitę". 

Dzięki radiu mogliśmy rozma
wiać z rodzinami. 

Wyprawa do Nowego Jorku 
była ogromnym przeżyciem. 
Pamiętam, jak 9 dni staliśmy 
w miejscu. Flauta. Nuda, ale jak 
przyszedł sztorm, to pociągnął 
nas w ciągu doby 180 mil. Oce
an był gładki jak lustro, a wiatr 
wiał z „13" w skali Beauforta. 
Rozwinęliśmy 3 mkw. foka 
i wprost unosiliśmy się nad wo
dą. Jeden z licealistów, członek 
załogi, powiedział, że jeśli pani 
od fizyki powie mu, iż istnieje 
coś takiego jak siła grawitacji, 
to ją wyśmieje. Deszcz padał 
bowiem z oceanu, krople odbi
jały się od tafli i wysoko unosi
ły. 

W tym samym rejsie 
do Ameryki załoga „Gryfity" 
natknęła się na górę lodową. 
Długo majaczył jej  biały, nieru
chomy punkt na horyzoncie. 
Z początku żeglarze myśleli, że 
to uszkodzony statek. Zacieka
wieni, postanowili obrać kurs 
na białą plamę. Płynęli cały 
dzień. Ze zdziwieniem jednak 
zauważali, że z każdą godziną 
robi im się coraz zimniej. Po
czątkowo rozebrani do slipów, 
ubierali się coraz cieplej, w koń
cu zakładali zimowe sztormia
ki. Nie spodziewali się, że góra 
lodowa potrafi aż tak zmienić 
klimat. Żeglarze z Ustki wypły
nęli w kwietniu, dopłynęli 
do USA na 4 lipca i wrócili w e  
wrześniu. 

Takich przygód  n a  „Gryfi-
cie" jest  bez liku. Setki osób 
wspomina rejsy tym dziel
n y m  jachtem. Warto o n i m  pa
miętać. • 
©® 

Jacht „Gryfita" 

•Jolanta Rozkosz, 
komandor Jacht Klubu Ustka 
Po latach działania JKU utknęliś
my w martwym punkcie. 
Przed nami podjęcie strategicz
nych decyzji, które przesądzą 
0 sposobie działania JKU. Naj
większym naszym problemem 
jest znikoma liczba członków 
zdeterminowanych do działa
nia, drugim i chyba najważniej
szym problemem jest brak mło
dych żeglarzy, którzy mogliby 
podtrzymać tradycję żeglarską 
w naszym regionie. Kolejnym 
problemem jest brak mariny 
w Ustce (portu żeglarskiego). 
Jak wiadomo, projekt jej pow
stania budzi wiele kontrowersji 
1 różnych emocji, jednak z eko
nomicznego i społecznego 
punktu widzenia powstanie por
tu żeglarskiego w Ustce daje 
bardzo dużą szansę rozwoju dla 
naszego regionu. Do dzisiaj nie 
zapadła żadna strategiczna de
cyzja co do miejsca, wielkości 
i terminu realizacji budowy ma
riny. Kolejnym naszym słabym 
punktem jest nasza chluba, 
jacht „Gryfita". Nadgryzł go już 
ząb czasu i słona woda morska. 
Jacht wymaga remontu. JKU 
obecnie nie stać na tak wielką in
westycję finansową, a nie udaje 
nam się pozyskać sponsora, któ
ry zakochałby się w naszym 
„Gryficie". Jesteśmy jednak op
tymistami i wierzymy, że taki in
westor pasjonat znajdzie się 
i pomoże nam przywrócić świet
ność naszemu jachtowi, a za
pewniam. że warto. # 
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Podróże 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Krystyna Trzebska, emeryto
wana bibliotekarka ze Słupska, 
razem z mężem Stanisławem 
odwiedziła Iran w połowie paź
dziernika ubiegłego roku. Oby
dwoje polecieli tam podczas 
wycieczki zorganizowanej 
przez warszawskie biuro tury
styczne. Potem przez czternaś
cie dni przemierzali ten kraj, ja
dąc autobusem wycieczkowym 
szlakiem Aleksandra Wielkiego 
- od Shirazu do Teheranu. 

Szybko okazało się, że Iran, 
chociaż leży w Azji, jest krajem 
zupełnie innym od tych, z któ
rymi sąsiaduje - mówiła K. 
Trzebska w ubiegłym tygodniu, 
gdy w filii bibliotecznej nr 8 
podczas spotkania z cyklu 
„W drodze" opowiadała o swo
im spotkaniu z tym krajem. 

Tam kobiety chodzą 
w chustach 
Według niej od razu rzucały się 
w oczy wspaniałe zabytki sta
rożytnej Persji, wrażenie robiły 
ogromne przestrzenie, góry 
i pustynie, majestatyczne me
czety, orientalna architektura, 
a przede wszystkim mili i przy
jaźni ludzi. 

- Mimo że na głowie nosiłam 
obowiązkową chustkę, to jed
nak wszyscy zwracali uwagę 
na moje rude włosy. Dla nich to 
była kompletna egzotyka. 
Uśmiechali się, zaczepialimnie, 
chcieli sobie ze mną robić zdję
cia - mówi pani Krystyna. 

Nie odmawiała, bo  sama 
również z zaciekawieniem 
przyglądała się Irańczykom 
0 czarnych włosach. Co praw
da część kobiet przykrywała j e  
1 jeszcze ramiona czarnymi 
chustami, ale młodsze z nich 
zakrywały włosy kolorowymi 
chustami. Na ulicy było też wi
dać panie, które niedawno 
przeszły operacje nosa, mają
ce uczynić go bardziej kształ
tnym. 

- Noszenie delikatnej chust
ki nie było wielką uciążliwoś
cią, choć nawet w połowie paź

Dwa tygodnie w kraju Persów 
Iran to kraj gościnny. Słupszczanka nie czuła tam żadnego zagrożenia 

dziernika było tam bardzo cie
pło. Godziłam się na to bez opo
rów, bo rozumiem przywiąza
nie mieszkańców tego kraju 
do ich tradycji - mówi pani Kry
styna. 

Brak kołatek znakiem 
liberalizmu 
Generalnie odniosła wrażenie, 
że informacje olranie, które po
przez media docierają do Po
laków, są przesadzone i budują 
mocno wykrzywiony obraz. 

- Ja tam nawet przez mo
ment nie czułam zagrożenia. 
Za to wielokrotnie stykaliśmy 
się z wieloma przejawami goś
cinności. Tam nawet kolacje 
trwały kilka godzin. Niektóre 
kończyły się około godziny 22 
-mówi słupszczanka. 

Nie zapominała jednak, że 
Iran to kraj muzułmański, choć 
nadal widać tam sporo śladów 
starożytnego zaratusztria-
nizmu, który wyznawali Perso
wie. Nie mają tam też miejsca 
huczne imprezy i życie nocne, 
jakie znamy w Europie. Zaka
zany jest także alkohol. Za to 
można palić fajkę wodną. 

- W miastach na drzwiach 
wejściowych do domów wi
dzieliśmy dwa typy kołatek: 
mniejszą i lżejszą dla kobiet, 
a większą i cięższą dla męż
czyzn. Na niektórych drzwiach 
wejściowych nie było już ich 
w ogóle. Według przewodni
ków było to znakiem liberali
zacji - opowiada pani Krysty
na. 

Swoje spotkanie z Iranem 
zaczęli od Shirazu, gdzie 
w środku miasta znajdowała się 
spora cytadela, a w pobliżu 
wiele parków. Zwiedzający mo
gli też obejrzeć piękne mecze
ty i kilkusetletnie budynki. 

To także miejsce, do które
go podróżują wszyscy 
Irańczycy, by oddać hołd jedne
mu z największych irańskich 

• Moje rude włosy przyciągały uwagę - śmieje się Krystyna Trzebska 

poetów - Hafezowi, który ma 
tam swoje mauzoleum. 

Odwiedzili też Persepolis, 
gdzie wrażenie robią ruiny sta
rożytnego miasta, z którego 
wspaniałości do dzisiaj zacho
wało się kilkadziesiąt kolumn 
i sporo płaskorzeźb. 

W Kashan zachwyciły ją pa
łace dawnych miejskich notab
li, które oszałamiają zdobienia
mi i finezją architektury. 

- Urzekł mnie plac Imama 
w Isfahanie. Powstał w XVII 
wieku. Był piękny. Żałowałam, 
że nie mogłam go podziwiać 
kilka godzin - mówi pani Kry
styna. Może jeszcze tam wró
ci. 

# # #  
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• Liczący dwadzieścia cztery łuki most Khaju w Isfahanie to jeden 
z symboli Iranu. Robi wielkie wrażenie na turystach 

W Iranie, który do 1935 roku 
był nazywany Persją, mieszka 
ponad 68 milionów ludzi. Jego 
stolicą jest Teheran. Iran jest re
publiką prezydencką. 

Prawie połowę mieszkań
ców Iranu stanowią Persowie 
(46 proc.). 

Resztę tworzą mniejszości 
narodowe, z których najlicz
niejsi są: Azerowie (17 proc.), 
Kurdowie (9 proc.), Gilanie 
(5proc.), Lurowie (4 proc.) 
i Mazandaranie (4 proc.). 

Dominującą religią wśród 
ludności Iranu jest islam szyi
cki. 
Wyznaje go 91 proc. społeczeń-
stwa.Muzułmanie sunniccy (8 
proc.) to głównie Kurdowie. 

Ponadto w Iranie spotyka się 
chrześcijan (poniżej 1 proc.), 
wyznawców starożytnej religii 
- zoroastryzmu (Gwebrów) i za
kazanego bahaizmu. 

Analfabetyzm sięga 20 proc. 
Przeciętna długość życia męż
czyzn wynosi 69 lat, kobiet - 71 
lat. 

Iran jest podzielony admini
stracyjnie na 25 prowincji 
(ostań), 196 guberni (szah-
restan) oraz 501 dystryktów 
(bahsk). 

Językiem urzędowym jest 
perski, lecz w użyciu spotyka 
się także kurdyjski i turecki. 

Krajowa jednostka monetar
na to rial, który dzieli się na 100" 
dinarów. 

Tradycyjny handel w Iranie 
odbywa się na targowiskach. 
Turyści chętnie wchodzą po
między kramy, które przyciąga
ją zapachem licznych przypraw 
i egzotycznych owoców. 

Można także kupić wiele pa
miątek, które jednak dla tury
sty z Polski są zbyt drogie. 

Tak samo drogie są perskie 
dywany, z których słynie Iran. 
Za to można je  oglądać w licz
nych muzeach. • 
©® 
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Jak po wojnie Słupsk zabrał Miastku 
wyposażenie dwóch zakładów 

Po dużym tartaku w Miastku, który nie 
ucierpiał w czasie wojny, zachował się komin 

Niedaleko tartaku znajdowały się warsztaty 
(zakłady) stolarskie i meblarskie 

Miastko 
Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@gp24.pl 

W1946 roku ówczesne władze 
Słupska i Miastka weszły 
w ostry spór dotyczący dwóch 
zakładów z branży drzewnej 
znajdujących się w Miastku 
(przy dzisiejszej ulicy Dworco
wej). Sprawa była na tyle głoś
na/że zajęła się nią m.in. ów
czesna prasa. 

W1946 roku „Kurier Szcze
ciński" donosił. - W silnie znisz
czonym Miastku szczęśliwym 
trafem ocalał tartak oraz kom
pletnie urządzone warsztaty, je
den stolarsko-meblarski, drugi 
stolarsko-budowlany, obydwa 
położone w sąsiedztwie tarta
ku. Powiat Miastko, którego 52 
procent powierzchni zajmują 
lasy, przed wojną stanowił je
den z ważniejszych centrów 
meblarsko-zabawkarskich 
na Pomorzu. Po objęciu Miast
ka przez władze polskie tartak 
został uruchomiony, sąsiadują
ce z nim warsztaty jedynie za
bezpieczono przed szabrem, 
a to z braku robotnika no i...za
mówień - czytamy w gazecie. 

Ówczesny starosta miastecki 
podkreślał, że ten kompleks • Przedwojenny i powojenny tartak w Miastku znajdował się przy obecnej ul. Dworcowej 

stanowi jedną z zachęt w akcji 
osiedleńczej. Mówił też, że 
na bazie tych obiektów chcą 
uruchomić dużą produkcję, 
dzięki której zatrudnienie mo
głoby znaleźć w niedługim cza
sie nawet kilkaset osób. 

Zjednoczenie Przemysłu 
Drzewnego w Słupsku miało 
jednak inne plecy. W czasie ro
zmów z władzami Miastka na
legało na oddanie maszyn 
i urządzeń. Kiedy starosta 
po raz kolejny powiedział 
„nie", słupski zakład poprzez 
swoje kontakty uzyskał zgodę 
na wywóz maszyn i urządzeń 
z Ministerstwa Ziem Odzyska
nych. Mimo takiego pisma, wy
posażenia nie oddano. 

- Zjednoczenie uzyskało pa
pier urzędowy z Min. Ziem 
Odzyskanych. Jeżnak Powiato
w a  Rada Narodowa w Miastku, 
wychodząc z założenia, że pa
pier ten został wystawiony 
na podstawie jednostronnego 
oświetlenia zagadnienia przez 
Zjednoczenie Przem. Drzewne
go, odmówiła kategorycznie 
wydania maszyn, gdyż zda
niem Rady, rozbicie komplek
su tych trzech zakładów godzi 
w istotne interesy miasta i po
wiatu - czytamy w dokumen
tach. Szefowie słupskiego Zjed
noczenia jednak nie ustąpili. 

Nieco podstępnie zjawili się 
w Miastku i zabrali maszyny. 
Tak ten zabór opisywała w 1946 
roku prasa. 

- Przedstawiciele oddziału 
Zrzeszenia, wykorzystuj ąc 
sprzyjające okoliczności (m.in. 
nieobecność służbową starosty) 
i jeszcze jeden papier urzędo
wy, wywieźli, co im było potrze
ba, nie zostawiając nawet pro
tokołu zdawczo-odbiorczego. 
Zostały tylko betonowe postu
menty po maszynach, suszar
nia i hale fabryczne, mogące po
mieścić 500 ludzi. Możliwe, że 
niedługo warsztaty te rozpocz
ną produkcję w Słupsku. Będą 
prawdopodobnie przerabiać 
materiał drzewny, który trzeba 
będzie przewozić z tartaku 
w Miastku. Koleją. A dawniej 
wystarczyło wózkiem, paręset 
metrów. Nie znając wszystkich 
kulis sprawy, trudno się zorien
tować komu i dlaczego tak bar
dzo zależało na pozostawieniu 
tych warsztatów w Miastku, ko
mu i dlaczego tak bardzo zale
żało na przewiezieniu ich 
do Słupska. Orzec mogą tylko 
eksperci. A tymi dysponuje Wo
jewódzka Rada Narodowa i... 
Nadzwyczajna Komisja do Wal
ki z Nadużyciami - donosił „Ku
rier Szczeciński". e 
©® 

Wyścigi kolarskie i motocyklowe Słupsk - Ustka. Spadkobiercy w Miastku 
Prasa pisała / 
Dzisiaj przeglądamy stare po
wojenne gazety, które infor
mowały m.in. o wyścigach 
motocyklowych z1947roku 
oraz kolarskich z1949roku. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@gp24.pl 

Wyścig kolarski Słupsk-
Ustka- Słupsk („Kurier 
Szczeciński"1949r.) 
Nareszcie obok piłki nożnej 
i sportu, kolarstwo znalazło 
w naszym mieście wielu miłoś
ników. Wyścig kolarski na dy
stansie 4 0  km Słupsk - Ustka -
Słupsk skupił na starcie 11 za
wodników reprezentujących 
kluby sportowe Szczecina, 
Połczyna Zdroju i niezrzeszo-
nych amatorów ze Słupska. Po
za wyścigiem głównym organi
zatorzy zorganizowali wyścig 
szosowy dla posiadaczy rowe
rów turystycznych na dystansie 

ok. 20 km. Słoneczna, piękna po
goda zgromadziła na starcie i me
cie (pl. Zwycięstwa), jak również 
na całej trasie tysiące publicznoś
ci, która gorąco oklaskiwała i do
pingowała kolarzy, wykazując 
niespotykane dotychczas w na
szym mieście zainteresowanie. 
Jako pierwsi startują kolarze 
na rowerach wyścigowych. 
Wszyscy jadą w jednej grupie aż 
do 5 km, gdzie kilku złapało 
drobne defekty. W grupie tej wi
dzimy znanego pięściarza Ogni
wa Słupsk - Welsbrota. Czołów
ka 6 zawodników prawie równo
cześnie dojeżdża do Ustki, gdzie 
na półmetku pierwszy jest 
Okoński - Słupsk. Finisz rozegrał 
się właściwie na ulicach Słupska. 
Pierwszy na metę wpadł E. 
Rotmajer (Kolejarz Szczecin) -
1:13:50, zanim A. Okoński (Gimn. 
Ogóln. Słupsk) w czasie 1:13:52, 
T. Bestry (Budowlani Szczecin) -
1:13,53, który ukończyłbiego jed
nym pedale, T. Duchnowski (Zw. 
Zaw. Słupsk). W biegu na 20 km 
zwyciężył J. Dziedzic (Ogniwo 

Słupsk), w czasie 38,25 min 
przed Szczupakowskim (Gwar
dia Słupsk). 

Rajdy motocyklowe 
(„Kurier Szczeciński" 
1947r.) 
Na trasie Słupsk - Miastko -
Połczyn Zdrój oraz na trasie 
Połczyn Zdrój - Koszalin -
Słupsk odbyły się 2 rajdy moto
cyklowe. Do rajdu stanęło 27 
maszyn, z których tylko 18 
ukończyło zawody. Zwyciężył 
w rajdzie Józef Marks z Miast
ka na motocyklu NSU. 

„Spadkobiercy" 
w Miastku („Kurier 
Szczeciński"1946 r.) 
Miastko posiada teatralne Koło 
Amatorskie. Zespół ten ma 
obecnie na warsztacie sztukę A. 
Grzymały-Siedleckiego pt. 
„Spadkobiercy". Po szeregu 
przedstawień w Miastku prze
widuje się występy w sąsied
nich miastach. • 
©® 

» ŃSU to był niemiecki producent motocykli i samochodów. Na motocyklu tej produkcji Józef Marks 
z Miastka wygrał w 1947 roku rajd Słupsk - Miastko - Połczyn Zdrój 

mailto:andrzej.gurba@gp24.pl
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Głos Słupska 
Piętek, 3 kwietnia 2015 ŻYCZENIA 

Wszystkiego najlepszego 

• Jak fiołek ożywiony tchnieniem wiosny, tak Ty miej każdy 
moment życia radosny. Oliwii Zakrzewskiej w dniu 6. urodzin 
życzą ciocia Jola z wujkiem Mateuszem oraz dziadek z babcią. 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek  k 

małżeński zawarli Kamila Demidok z Sycewic i Michał Jackiewicz 
ze Słupska. 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński 
zawarli Katarzyna Matuszewska ze Słupska i Jacek Grzeszczuk 
z Łęknicy. 

lMtas^ na śmiecie 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński 
zawarli Dorota Ciupińska ze Słupska i Przemysław Barna 
z Główczyc. 

• Dawid Szarek z Pęplina, 
syn Joanny i Jacka, 
ur. 24.02. 
3630 g. 54 cm 

• Syn Tatiany i Igora 
Mokrzyckich z Krzyni, 
ur. 22.02. 
3115 g, 5 0  cm 

• Tymoteusz Jereczek 
z Dębnicy Kaszubskiej, 
syn Iwony i Romana, 
ur. 20.02.2680 g. 5 0  cm 

• Syn Małgorzaty i Daniela 
zJezierza, 
ur. 21.02, 
3200 g. 54 cm 

Serdeczności 

# Treść życzeń 

r.„ 
# Antoni Czarnecki ze Słupska, 
syn Anny i Piotra, 
ur. 30.01, 
3020 g, 52 cm 

• Dawid Olszewski z Wrzącej, 
syn Pauliny i Krystiana, 
ur. 22.02, 
3 0 0 0  g, 52 cm 

> Wojtek Strzałba z Zaleskich, 
syn Marty i Łukasza, 
ur. 01.02, 
2850 g, 53 cm 

W Lila Szabała ze Słupska, 
córka Adriany i Andyego, 
ur. 02.02, 
3430 g, 56 cm 

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek r 
zawarli Dorota Szerszeń i Łukasz Mojsiewicz (oboje ze Słupska). 

• W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński 
zawarli Natalia Aniszkiewicz ze Słupska i Adam Nesterowicz 
z Lublina. 

Zloź tyczema 

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

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

# Imię i nazwisko nadawcy 

podpis 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb „( 
zgodnie z ust . z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. nr 13 

.Głosu Pomorza" 
nr133poz.883. 

mailto:daniel.klusek@gp24.pl
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Święto na Zielonej: w czwartej rundzie Pucharu 
Polski kibice Gryfa Słupsk zagrają z Jantarem 

Mundurowi Plus Dolce Vita wygrali w KFL 25 mistrzostwa Polski 

W najbliższą środę Klub Sym
patyków Gryfa Słupsk zagra 
w IV rundzie Pucharu Polski 
z Jantarem Ustka. Tak wysoko 
fani Gryfa jeszcze nie zaszli. 

Klub Sympatyków Gryfa 
Słupsk to drużyna, która powo
ływana jest do życia w wakacje 
po to, by pod ich koniec zacząć 
występować w zmaganiach Pu
charu Polski. Dzieje się tak 
od lat, a fanom Gryfa trzeba od
dać szacunek za konsekwencję. 
Bez względu na trudności 
i przeciwieństwa losu wypeł
niają formalności, b y  czasami 
zagrać i odpaść już po pierw
szym meczu. 

W sezonie 2014/2015 los wy
nagrodził starania kierownika 
drużyny Dariusza Mastalerza 
i fanów Gryfa. Doszli aż 
do czwartej rundy zmagań. 
Fakt, na co dzień można ich 
spotkać na trybunach stadionu 
przy ul. Zielonej, skąd dopingu
ją piłkarzy Gryfa do walki (albo 
na stadionach przeciwników, 
gdy jest  mecz wyjazdowy).  
W Pucharze Polski mają okazję 
udowodnić piłkarzom, że i oni 
mają także pojęcie o futbolu. 

W składzie zresztą są za
wodnicy związani z Gryfem i ja
ko kibice, i jako zawodnicy. 
W obecnej edycji grającym 
szkoleniowcem jest Marcin Plu
ta. Na boisku pojawią się To
masz Jakubiec, Adam Pietras, 
Michał Borecki - wszyscy to by

• Kibice Gryfa zazwyczaj siedzą na trybunach, w środę, po raz pierwszy w 2015 roku wyjdą na boisko walczyć w Pucharze Polski 

1 

li piłkarze trójkolorowych, grał 
też w e  wcześniejszych me
czach kolejny zawodnik Arka
diusz Chuchla. Jest także kibic, 
a obecnie działacz Polskiego 
Związku Piłki Nożnej 
- Daniel Kaniewski. Obok nich 

będą także inni fani trójkoloro
wych. 

W najbliższą środę, 8 kwiet
nia, Klub Sympatyków zagra 
z Jantarem Ustka. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.46 
na bocznym boisku stadionu 

przy ul. Zielonej, na sztucznej 
płycie i przy oświetleniu. 19.46 
to oczywiście »nawiązanie 
do daty powstania klubu. We 
wcześniejszych rundach, jesz
cze w 2014 roku, sympatycy 
Gryfa pokonali Dąb Kusowo 1:0, 

Stal Jezierzyce 2:1, Grab Grabi
ce 8:3. Tym sposobem doszli 
do ćwierćfinału regionalnego, 
gdzie ich rywalem będą silni 
ustczanie. 

- Przygotowujemy się do te
go meczu na wspólnych trenin

gach. Będziemy mieli profesjo
nalne nagłośnienie, takie jak 
na meczach ligowych Gryfa. 
Wystąpimy także w specjalnie 
przygotowanych na to spotka
nie koszulkach. Do tej pory po
życzaliśmy od Gryfa, teraz ma
my swój komplet - opowiada 
Dariusz Mastalerz, kierownik 
zespołu. 

Na koszulkach będą herb 
Słupska, herb Gryfa i logo Pu
charu Polski oraz znaki trzech 
wspierających zespół sponso-
rów-firm: Adkonis z Kwakowa, 
Mirex i Budżel. Trykoty przygo
towała firma Storm. 
Słupszczanie wystąpią na bia
ło, Jantar Ustka zagra na niebie
sko. 

- Sponsorzy pomagają nam 
w opłatach za boisko i innych 
tego typu sprawach - dodaje 
Mastalerz. Spotkanie miało się 
odbyć obligatoryjnie o godz. 17, 
jak inne mecze w tej rundzie. 
Zostało jednak przełożone 
na późniejszą porę, bo seniorzy 
Gryfa grają w Pucharze Polski 
w Kępicach z Garbarnią właśnie 
0 godz. 17. Podokręg Słupski 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej zgodził się na przesu
nięcie godziny starcia kibiców 
z Jantarem. 

- Muszę takż^serdecznie 
podziękować klubowi za udo
stępnienie boiska na treningi 
1 za pomoc w występie w Pu
charze - dodaje Mastalerz. -Za
praszamy kibiców na mecz, 
wstęp jest  darmowy. Emocji 
na pewno nie zabraknie. # ©® 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 

Halowa pHka nożna 

Mundurowi Plus Dolce Vfta 
wygrali zmagania w kolejnej 
edycji Kobylnica Futsal Liga. 
W ostatniej kolejce odbyły się 
tylko dwa mecze. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Dobiegły końca rozgrywki III 
edycji Kobylnica Futsal Liga. 
W ostatniej, dziewiątej kolejce 
odnotowano następujące wy
niki: Studenciaki - Top Mar
ket/Dukat - obustronny walko
wer, Agata Meble - Kebab 
House/Duo Color Burza 7:5, Old 
Boys Adamski Team - Tran
sport Spedycja 8:4, Munduro
wi Plus Dolce Vita - Bar Pod Dzi
kiem 5:0 wo. Punkty przyzna
ne walkowerem zadecydowa
ły o wygraniu ligi przez MPDV. 
Tabela końcowa P Bz:Bs 
I.MundurowI Plus Polce Vłta 21 43-28 
ŁOId Boys Adamski Team 21 57-33 

• Zespoły uczestniczące w zakończeniu zmagań Kobylnica Futsal Liga 

3Jlgata Meble 18 47-30 9.Studenciaki 4 34-53 
4.Transport Spedycja Gqbarczyk 13 37-38 
5.Bar Pod Dzikiem 9 2739 
6.Kebab House/Duo Color Burza 6 44-43 
TTop Market/Dukat 6 31-45 
8.Co$inus/Almir 5 37-52 

Legenda: M - liczba zdobytych punktów, Bz 
- bramki zdobyte. Bs - bramki stracone. 
Organizatorzy docenili także 
najlepszego strzelca, którym 
został Jarosław Luliński (Old 

Boys Adamski Team) - 20 goli, 
najlepszego bramkarza Danie
la Łukaczyka (Mundurowi Plus 
Dolce Vita), najlepszego zawod
nika Michała Mytycha (Agata 
Meble). # ©® 

Słupsk 

Rafał Szymański 
imie.nazwisko@mail.pl 

W weekend po świętach (11-12 
kwietnia) odbędzie się w Słup
sku Halowy Ogólnopolski Tur
niej ZSS „Sprawni- Razem" 
w piłce nożnej dziewcząt szkół 
specjalnych. 

W mistrzostwach zagrają re
prezentacje dziewięciu woje
wództw. Będą reprezentanci: 
Małopolski, Dolnego Śląska, 
województwa zachodniopo
morskiego, Wielkopolski, woje
wództwa kujawsko-pomorskie
go, Mazowsza, Śląska, woje
wództwa łódzkiego i Pomorza. 
Zespół znad Bałtyku to ubie
głoroczny zwycięzca zmagań. 

Mecze odbędą się w hali 
sportowej Gimnazjum z Od
działami Integracyjnymi nr 4 
im. Orła Białego w Słupsku 
przy ul. Banacha. 

Puchary dla najlepszych 
ufundował prezydent Słupska, 
dyrektor Oddziału Pomorskie
go PEFRON w Gdańsku, Zarząd 
Okręgu Związku Nauczyciel
stwa Polskiego w Słupsku, Po
morski Związek Piłki Nożnej 
w Gdańsku. W trakcie turnieju 
wybierana będzie najlepsza za
wodniczka turnieju, król strzel
ców i najlepsza bramkarka. 

Zawody rozpoczną się l i  
kwietnia o godz. 7.30. Tego dnia 
0 godz. 12 odbędzie się oficjal
ne otwarcie zmagań, połączo
ne z prezentacją osiągnięć ucz
niów SOSW w Słupsku w zawo
dach mistrzowskich w kraju 
1 za granicą. O godz. 12.20 od
będzie się mecz pomiędzy dru
żynami uczniów SOSW. 

Będzie to dwudziesta piąta 
impreza rangi mistrzostw Pol
ski na terenie miasta Słupska, 
organizowana przez Uczniow
ski Klub Sportowy Sprawni-
-Razem. • 
© c g )  
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Lekarz Domowy i Kabat walczyć będą 
o wygraną w finale zmagań amatorów 
Koszykówka 

Znamy zespoły, które wystą
pią w finałach tegorocznych 
zmagań ALKRS. Zagrają Le
karz Domowy i Kabat. 

W decydującym spotkaniu 
o wejście do finału Amatorskiej 
Ligi Koszykówki regionu słup
skiego Lekarz Domowy poko
nał SKS EKO Wicher 72:56 
(21:17,13:18,20:14,18:7). Było to 
ciekawe spotkanie, w którym 
jeszcze raz okazało się, że do
świadczenie wzięło górę 
nad ambicjami SKO EKO Wi
cher. Mecz był bardzo wyrów
nany w pierwszej połowie, 
a SKS zdołał t ę  część wygrać 
jednym punktem. Decydują
cym momentem spotkania był 
początek trzeciej kwarty tego 
starcia. Gracze SKO EKO Wicher 
wyszli na parkiet, starając się 
grać bardzo agresywnie, ale za
pału starczyło im tylko na trzy 
minuty, później pozwolili za
wodnikom Lekarza Domowe
go grać to, co ten zespół lubi. 
Bez nacisku na rozgrywającego 
nie można było jednak myśleć 
o pokrzyżowaniu Lekarzowi 
planów. Próby gonienia wyni
ku przede wszystkim rzutami 
za trzy były bronią o niewielkiej 
skuteczności i stąd wyraźne 
zwycięstwo faworytów półfi
nałowego dwumeczu. 

Najskuteczniej w tym spot
kaniu rzucali: Jacek Kamicki -
15 (Lekarz Domowy); Emil 
Orłowski - 25 pkt (SKS EKO Wi

cher). Przypomnijmy, że było to 
już trzecie spotkanie między ty
mi rywalami. Wcześniej Lekarz 
Domowy przegrał z SKS EKO 
Wicher 72:93 (w kwartach: 
13:27,18:27,15:16,26:23. Najwię
cej punktów zdobywali: Prze
mysław Bonk - 24 i Hubert 
Wyszkowski - 31), a następnie 
wygrał 87:64 (19:16, 19:14, 
14:26,35:8, w tym spotkaniu 
najskuteczniej grali Przemy
sław Bonk - 31 i Hubert 
Wyszkowski - 25). 

Finałowym przeciwnikiem 
Lekarza Domowego będzie Ka
bat. Drużyna ta pokonała 
w swoim półfinale 2:0 Olszew
skich Sławno. W pierwszym 
starciu było 89:51 (23:5,20:17, 
25:9,21:20). Najwięcej punktów 
zdobywali Kamil Izraelski - 20 
i Maciej Wojciechowski - także 
20. 

W drugim spotkaniu Kabat 
zwyciężył 83:61 i zapewnił so
bie prawo do obrony tytułu 
(w kwartach było 14:11,21:8, 
22:19,26:23). W tym spotkaniu 
najcelniej rzucali: Przemysław 
Fuks - 17 i Tomasz Mycz-
kowski -11. 

Pierwsze mecze finałowe (o 
trzecie i pierwsze miejsce) od-

Mecze ligi odbywają 
się w hali sportowej 

Zespołu Szkół 
Samorządowych 

w Kobylnicy 
Infocity (jasne stroje) zagra o piąte miejsce, Olszewscy i Synowie (zielone) o trzecią pozycję w lidze 

będą się w niedzielę, 12 kwiet
nia, rewanże zaplanowano 
na niedzielę, 19 kwietnia. Tego 
dnia prócz finałów będzie też 
podsumowanie sezonu. Odbę
dą się także spotkania o posz
czególne miejsca poza klasyfi
kacją pierwszej czwórki. W li
dze w spotkaniu sezonu zasad
niczego Kabat pokonał Lekarza 
Domowego 79:74, natomiast 
SKS EKO Wicher uległ Olszew
skim Sławno 64:88. 

W walce o niższe lokaty 
Infocity wygrało z Pokoleniem 
82:62 (15:20,24:15,26:12,17:15, • 
najskuteczniej rzucali Patryk 
Gajewski - 29 i Szymon Młynar
czyk - 21). Dzięki takiej wygra
nej odrobiło 14-punktową stra
tę z pierwszego meczu. Wtedy 
było 55:69 (17:15,19:21, 8:17, 
11:16, najskuteczniejsi w tym 
starciu byli: Dawid Iciachowski 
-19 i Michał Kuczerowski - 26). 
To zwycięstwo pozwoliło im 
na prawo gry o piątą lokatę. Ich 
rywalem będzie Maszbud-
-Ósemka, który poradził sobie 
w drugim meczu z Preveksem 
81:71 (14:21,20:22,27:13, 20:15; 
najskuteczniejszymi byli Mar
cin Szafrański - 27 i Dawid Ma
zur -18). W pierwszym spotka
niu tych rywali  było 69:64 
(17:20,15:14,17:13, 20:17) dla 

3 Ósemki. Najwięcej punktów 
1 zdobyli w tej  grze: Chrystian 

Zakrzewski - 24 i Bartosz Szór 
-19. 

O siódme miejsce w li
dze zmagać się będą drużyny 
Preveksu i Pokolenia.#©® 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 

Na początek koszykarskiej drogi w świat 
Koszykówka 

Gladiator Starkowo wygrał tur-
niej koszykówki dziewaąt któ
ry odbył się whaJi przy ul. 
Rybackiej w Słupsku. Gospoda
rzem był SLSalos. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Młode zawodniczki SL Salos 
w Słupsku pokazały pazurki 
w turnieju koszykarskim. Prze
ciwniczkami zespołu znad Słu
pi były ekipy UKS Gladiatora 
Starkowo i Kotwicy 52 Koło
brzeg. Przyjezdne teamy opar
te  były na gimnazjalistkach, 
w przeciwieństwie do salezja-
nek, a pomimo to słupszczanki 
stoczyły dwa wyrównane boje. 
Salos pokonał Kotwicę 52 Koło
brzeg 30:11 i uległ star-
kowiankom 34:52. W drugim 
z meczów, dopóki na parkiecie 
grała pierwsza piątka, wynik 
był remisowy, dopiero gdy trze

# • 
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• Mecze w turnieju rozgrywane były w rzadko używanej do gier zespołowych hali przy ul. Rybackiej. 
Niegdyś trenowali tam zapaśnicy. Na pierwszym planie zawodniczki Salosu 

ba było sięgnąć po rezerwowe 
zawodniczki, UKS Gladiator od
skoczył i utrzymał bezpieczną 
przewagę. Starkowianki były 

też lepsze w meczu 
z kołobrzeżankami i pokonały 
je  42:17. - Był to ciekawy spraw
dzian dla naszych młodziczek, 

które mają niewiele okazji 
do sprawdzenia swoich sił -
mówi Bogdan Barcikowski, 
prezes Salosu.# ©® 

W skrócie 

KOSZYKÓWKA 
Juniorki ze Słupska 
wygrały dwa mecze 
Juniorki Salosu jechały do So
potu na kolejne mecze w Pół
nocnej Lidze Licealnej Koszy
kówki Kobiet w roli faworytek 
i nie zawiodły. Rozprawiły się 
z Basketem Bydgoszcz 48:30 
(12:3,4:11,13:6,19:10) i Sió
demką Sopot 48:29 (17:3,11:13, 
8:9,12:4). Najskuteczniejsza 
w pierwszym meczu była We
ronika Gawrońska -14 pkt, 
w drugim Paulina Kolańska -
12 pkt. 
Tabela M P Pz Ps 
1. SMS SALOS Słupsk 10 18 542:425 
2.Kotwica 50 Kołobrzeg 9 16 456:407 
3.GromTurowo 10 16 476:474 
4.Basket Bydgoszcz 10 12 369:445 
SSiódemka Sopot 5 8 213:193 
G.Jedynka Lębork 8 8 219:331 
Legenda: M - mecze, P - punkty, Pz- punkty 
zdobyte, Ps- punkty stracone. 
(RES) 

SIATKÓWKA 

Play off w meczach 
w Jezierzycach 
W decydującą fazę wchodzą 
rozgrywki play-off Amator
skiej Ligi Siatkówki, które od
bywają się w hali 
w Jezierzycach. 
W rewanżowych meczach 
ćwierćfinałowych play-off 
zwyciężyły drużyny, które 
przegrały pierwsze mecze. 
Żółfiki przegrały ze Starosiel-
skimi 2:3 (24:26,25:20,28:26, 
21:25,14:16), a Zmieszani ule
gli Jezierzycom Osiedlu 0:3 
(21:25,14:25,9:25). 
Przypominamy, że w pierw
szych meczach padły nastę
pujące wyniki: 
Żółfiki - Starosielski 3:1 (25:22, 
22:25,25:18,25:9), Zmieszani -
Jezierzyce Os. 3:0 (25:20, 
25:22,26:24). 
Do półfinałów awansowały 
drużyny Żółfików oraz 
Jezierzyc Os. W nich grają: 
Wieszyno - Żółfiki i Strzelino -
Jezierzyce Os. O piąte miejsce: 
Zmieszani - Starosielski. 
(RES) 
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Koszykarze Energi Czarnych byli zaskoczeni przyjęciem, które zgotowano im w SP nr 6. 
Na pierwszym planie Tomasz Śnieg, z tyłu Mantas Cesnauskis 

Początek spotkania wyglądał jak przedmeczowa prezentacja rodem już nie z TBL. ale z NBA. 
Zawodnicy byli pod wrażeniem 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 pokazała, że lubi nie tylko oglądać koszykówkę, ale i w nią grać. 
Może rosną tam młodzi mistrzowie 

Tomasz Śnieg, rozgrywający Energi Czarnych Słupsk, musiał pokazać, że nie tylko potrafi czytać grę. 
Potrafi także z przejęciem czytać bajki 

Czarne Pantery 
poskromione 
przez dzieciaki 
z SP 6 Słupsk 
Już po raz drugi w swojej historii koszykarze 
Energi Czarnych Słupsk gościli w SP nr 6. 
Po raz drugi także uczniowie szkoły zaskoczyli 
zawodników. Przygotowali przyjęcie godne mi
strzów. Tomasz Śnieg, Jarosław Mokros i 
Mantas Cesnauskis mogli czuć się zaskoczeni. 
Już na sam początek spotkania zawodników 
przywitały efekty specjalne, jak na najlepszej 
prezentacji. Gra świateł, błyski, kolory, a do te
go prezentacja multimedialna - wszystko tak 
jak w NBA. Potem były konkursy, a symbolem 
zabawy koszykarzy i uczniów była wielkanoc
na pisanka. W trakcie także była lektura opo
wiadań, a na końcu oczywiście nie obyło się 
bez autografów. Dzieci były szczęśliwe, zawod
nicy zaskoczeni, a wszyscy zadowoleni z pięk
nego spotkania. # ©® 
Rafał Szymański 

A autografy można było składać wszędzie, nie 
tylko w poziomie 


