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taneczne.Wten
w eekend w Słupsku
będzie się działo

NADMORSKIE
MIASTO PROSIŁO
SIĘ OTRUPA.NO
TO MA SŁODKO
-GORZKĄ
POWIEŚĆ
KRYMINALNA

ŁEBiEŃ

Koła gospodyń wiejskich to nie
tylko siła tradycji,ale także
STRONA IV. SŁUPSK+

esza

SŁUPSK

Dlaczego władze
miasta nie pomogły
Czarnym? Piszemy
o grze politycznej
wokół klubu
STRONA VIII. SŁUPSK +

Wydarzenia

Grzegorz Hilarecki

gt7egorz.hjlaFedd@gp24.pl

SŁUPSKA

M-

A

MOBBINGOWA

HIPOKRYZJA
Komentarz

N

owe przepisy
antymobbingowe
w słupskim ratuszu
wprowadzono, ale
kontrola inspekcji
pracy pokazała, że na prak
tykę działania władz to ma
niewielki wpływ. Nie dziwię
się jednak, że Robert Biedroń
nie zgodził się na ankietę,
w której urzędnicy mieliby
podać przykłady działań, ich
zdaniem, będących
mobbingiem. Wynik jest bo
wiem łatwy do przewidzenia.
Wszak już dwa lata temu
przeprowadzona przez
związki zawodowe w ratuszu
ankieta pokazała, co zwykli
pracownicy myślą o stosun
kach pracy w ratuszu za obec
nych władz. Tyle, że takie an
kiety niekoniecznie pokazują
prawdę.
Tak więc inaczej może
my spojrzeć na wyniki po
dobnej ankiety przeprowa
dzonej w słupskiej bibliotece,
która podlega miastu. Tam

długi czas ignorowano zgło
szenia od pracownika. Jednak
w pewnym momencie wła
dze miasta dały zielne światło
dla ankiety. Do dziś nie rozu
miem, dlaczego przeprowa
dzali ją radni, skoro to nie jest
kompetencja rady, a prezy
denta, któremu podlega bib
lioteka. Sam zaś mobbing to
sprawa, którą powinien zaj
mować się prokurator. Ale
jasne jest, że taka aiiiekta
w żaden sposób mobbingu
nie udowodni. Acz skutecz
nie może oczernić, każdego
szefa. Wystraczy tylko kilku
skonfliktowanych z nim pra
cowników. Tak więc z dystan
sem podchodźmy do wyni
ków takich anonimowych an
kiet.
Za skandal zaś uważam
samo cenzurowanie przez
słupskie władze raportu in
spekcji, pracy. Akurat tak, że
nie można było przeczytać,
tego na co skarżą się słupscy
urzędnicy w ratuszu. Oczy
wiście skarżyli się na przeło
żonych. I to postanowiono
przed nami ukryć. Nie udało
się, ponieważ wstąpiliśmy
do Państwowej Inspekcji Pra
cy. Pokazuje to jednak, jak to
jest z transparentnością Ro
berta Biedronia. Ona oczy
wiście jest, ale pod jednym
warunkiem, tylko wtedy gdy
jest dla niego korzystna. Zni
ka gdy pokazuje go w gor
szym świetle. ©®

Słupska Szkoła Młodych Fizyków
zaprasza na darmowe zajęcia
Słupsk

Magdalena Olechnowicz

\

magdalena.oledinowia@polskapres5.pl

Już dziewiąty rok działa Słup
ska Szkoła Młodych Fizyków,
istniejąca przy ILiceum Ogól
nokształcącym im. Bolesława
Krzywoustego iInstytucie Fi
zyki Akademii Pomorskiej
w Słupsku. Darmowe zajęcia
prowadzone są w godzinach
popołudniowych w salach ILO
oraz pracowniach naukowych
Instytutu Fizyki AP.

Aby uczestniczyć w zajęciach,
wystarczy po prostu przyjść.
Grupy w SSMF są wciąż
otwarte i śmiałomożna do nich
dołączyć. - Do udziału w pra
cach Słupskiej SzkołyMłodych
Fizyków zapraszamy uczniów
wszystkich słupskich szkół,
od szkół podstawowychdo ponadgimnazjalnych. Zajęcia od

bywają się w małych grupach,
których podział odbywa się
pod względem zaawansowania
mówi
Franciszek
Garszczyński. - Przecznaczone
są dla każdego, kto ma zapał
i chęci. Nie trzeba być geniu
szem, ani mieć szóstek zfizyki zachęca. Zapraszamy wszyst
kich zainteresowanych fizyką
i matematyką, lubiących roz
wiązywać ciekawe zadania.
Spotkania odbywają w po
niedziałki w godz. 15.30-17
(grupa początkująca) i17-18.30
(grupa starsza); wtorki w godz.
15.30-17 (maturzyści) i17-18.30
(grupa początkująca) i piątki
w godz. 15.30-17 (grupa star
sza), 17-19.30 (grupa początku
jąca). Zajęcia odbywają się w
I LO przy ul. Szarych Szeregów
15.
Szczegóły
u
p.
Garszczyńskiego - tel. 601845
176, e-mail garszczynscy@
gmail.com. ©®
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Słupsk
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Jacek Ko
strzewa,nau
czyciel Idas1-3
wSP 8,został
dyrektorem
przedszkola
mińskiego.
Pierwszym
mężczyzną
na takim sta
nowisku
wSłupsku.

- Mistral
był pierwo
wzorem kawiarenki,
w której pra
cuje moja bo
haterka, ale
jego pracow
nicy już nie -

opowiada
Aneta
Jadowska.
-Niewyklu
czone też, że
w jakimś mo
mencie po
stanowię. że
kawiarnia jest
doskonałym
miejscem
zbrodni.

Już kieruje
Przedszkolem
Miejskim nr25
im. Kubusia
Puchatka. Za
mierza w nim
wdrażać po
mysły, które
przedstawił
podczas postę
powania kon
kursowego.
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W środę
na słupskiej
porodówce
urodziło się
setne
dziecko.
Tochlopiec.

Oddziałginekologiczno-położ
niczy działa
wsłupskim
szpitalu przyul.
Hubakzyków,
po przeniesie
niu goz Ustki,
od 6lutego.
Wśrodę,28 lu
tego przyszło
w nimna świat
setne dziecko
-chłopiec.
Zarząd szpitala
zapewnia,że
każde setne
dziecko urodzonewSłupsku będzieob
darowywane
prezentem.
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W sobotę o godz. 14 w parafii
pw. św. Jana Kantego w Słup
sku odbędziesię II SłupskiBieg
Kaziuków - Kaziukowa Piątka.
Tym razem organizatorzy za
praszają biegaczy i chodziarzy
do wspólnej akcji na rzecz Sto
warzyszenia Chorychna Stwar
dnienie Rozsiane oraz Słup
skich Diabetyków.
- To forma podziękowania
paniom ze stowarzyszenia,
które podczas wcześniejszych
biegów pomagały nam przygo
towywać posiłki dla biegaczy
i kibiców. Tymrazem to chorzy
zmagający się z poważną cho
robą będą bohaterami. Słup
skie Stowarzyszenie Chorych
na Stwardnienie Rozsiane dzia
ła już od 28 lat i zrzesza na
prawdę mnóstwoosób, do tego
wielu młodych - mówi kmdr
Dariusz Kloskowski, który wraz
z księdzem Łukaszem Bikunem odtrzech lat organizuje za-

Biegacze pokonają 6 km. a chodziarze - 5 km

wody z cyklu Rozbiegana Para
fia
W czasie wydarzenia zapre
zentuje się Grupa Rekonstruk
cyjna WILCE oraz odbędzie się
minijarmark, na którym zo
staną zaprezentowane wyroby
rękodzieła dzieci z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Damnicy i pań ze Stowarzy
szenia Chorych na Stwardnie
nie Rozsiane. Będzie też ogni
sko z kiełbaskami, grochówka
z kuchni polowej, chleb ze
smalcem i ogórkiem kiszonym
oraz domowe ciasta.
Jak oznajmia Dariusz Klo
skowski, organizator akcji, trasa

biegu i marszu będzie ciekawa
i przebiegać będzie ścieżkami
Lasku Południowego. Każdy
z zawodników otrzyma na me
cie okolicznościowy bity me
dal. Po biegu będzie ognisko,
poczęstunek i losowanie na
gród.
Biuro zawodów znajduje się
w parafii pw. św. Jana Kantego
przy ul. Leśnej. W dniu biegu
czynne będzie w godz. 12-14.
Wpisowe 30 zł.Regulamin i za
pisy na stronie: www.biegislupsk.pl. Trasa biegu ma6 km,
marszu-5 km.
Monika Zacharzewska

monika.zacharzewska@gp24.pl
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Anwil wciąż
jest niekwestio
nowaną marką.
dlatego trzeba
ten klub wspo
magać. Zrobię
wszystko, by
zaprowadzić
tam porządek
organizacyjny

-zapewnił
Marek
Wojtkowski.
prezydent
Włocławka.
gdy okazało
się. żeklub
po wycofaniu
sponsora ma
2 mindługu.
(GH)
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3 marca w ramach cyklu Roz
biegana Parafia odbędzie się
bieg na rzecz Stowarzyszenia
Chorych na Stwardnienie Roz
siane oraz diabetyków.

Tak wyglądającego
karambolu, w którym
zderzyło się pięćaut,
w tym autobus,
wSłupsku niebyło.

W wyniku zderzenia czterech sa
mochodów osobowych i auto

BIURO REKLAMY
Słupsk, ul. Henryka Pobożnego19
tel. 59 8488101

busu PKS siedem osób trafiło
do szpitala. Zdaniem kom.Janu
sza Dwulita, zastępcy komen
danta słupskiej drogówki, byli
wśród nich zarówno pasażero
wie, jak i kierowcy pojazdów
uczestniczących w ulicznym zda
rzeniu.

POLSKA
PRESS

GRUPA

DZIAŁ ONLINE
Słupsk, ul.Henryka Pobożnego 19
tel. 59 848 8101

WYDAWCA Polska Press Sp. z o.o.,
O. Koszalin 75-004 Koszalin,
ul. Mickiewicza 24, www.gk24.pl,

PRENUMERATA
tel. 943473537

PREZES ODDZIAŁU
Piotr Grabowski

Do wielokrotnego zderzenia
doszło w poniedziałek na ulicy
Szczecińskiej na felernym skrzy
żowaniu z ulicami Małcużyńskiego i Kossaka. Kolizję, bo nikt
poważniej nie ucierpiał, spowo
dowała kierująca audi, ignorując
czerwone światło. ©®

DRUK Polska Press Sp. z o.o.
ul.Słowiańska3a, Koszalin
PROJEKT GRAFICZNY
Tomasz Bocheński
©© - umieszczenie takichdwóch znaków przy Artykule,
w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możli
wość jego dalszego rozpowszechniania tylko iwyłącznie
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym
na stronach www.gk24.pl/tresci,www.gp24.pl/tresci,
www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie z postanowieniami niniej
szego regulaminu.
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Wydarzenia

Głos Słupska

Piątek, 2.03.2018

Z RAPORTU INSPEKCJI PRACY: LEKCEWAŻENIE,
PRACA PONIŻEJ KWALIFIKACJI I KRZYK W UM
lub żeowszem,„jest pełnomoc
nik ds.etykiimobbingu, uczest
niczyłam nawetw szkoleniu,ale
to tylkoteoria".

Tym żył region

Więcej wątpfiwości

W ratuszu mobbing? Niektórzy pracownicy twierdzą, że zdarza się. A prezydent Biedroń odmówił zgody na ankietę Państwowej Inspekcji Pracy na ten temat

Alek Radomski

<m

alek5andef.radomski@gp24.pl

Stupsk
Pokaźna część protokołuPań
stwowej Inspekcji Pracy
z ostatniej kontroliratusza zo
stała utajniona przez władze
miasta.Mowa o fragmentach
poświęconych przeciwdziała
niu dyskryminacjii mobbingowi. Ta czegonie chciał ujaw
nić ratusz,pokazujemy my.

Lekceważenie i praca poniżej
kwalifikacji - to jedne z głów
nych zarzutów przewijających
się w protokole pokontrolnym
w części poświęconej mobbingowi i przeciwdziałaniudyskry
minacji. Wiemy to jednak nie
dzięki Urzędowi Miejskiemu
w Słupsku,który tow protokole
umieszczonym na BIP utajnił,
ale z dokumentacjiudostępnio
nej nam przez Państwową In
spekcję Pracy. W protokole,
który ratusz zamieściłna swoich
stronach internetowych,wyma
zano nie tylkonazwiska, funk
cje, ale i całe treści zeznań skła

danych przezurzędników, skar
żących sięna szefów w ratuszu.
Aurzędnicy skarżąsię inspekto
rom np. na bezsensowny ich
zdaniem podział obowiązków.
- Nie chciano słyszeć o pro
blemach, które napotykamy
w pracy,tylko wywieranona nas
nacisk, żeby coraz więcej zadań
realizować, mimobraku zwięk
szenia obsadyreferatu - zeznaje
jedna z doświadczonychurzędniczekidodaje, żenie możezro
zumieć, dlaczego niepowierza
się jej poważnejpracy związanej
z aktualnymi potrzebami,tylko
tę poniżej jej kwalifikacji.
W tymsamym duchumówią
też inniprzesłuchiwani pracow
nicy. Mowa o nakładaniu obo
wiązków na jednych i niewy
starczającym dociążeniu dru
gich. „Próbowałamrozwiązać te
problemy z panią (IP wykreśla
nazwiska), ale ta pani potrafiła
mnie tylkoobrażać, wykazywać
niekompetencję, sugerowała
mi, że nie umiem się czytelnie
wypowiadać". Szczegółów w
protokole nie ujęto. Wiadomo
jednak, że ta konkretna urzęd
niczka wratuszu jużnie pracuje.
Jak stwierdza na koniec,podjęła
pracę w innym miejscu, gdzie...
realizuje się świetnie.

Krzyki ze strony władz

Brak reakcjina uwagidotyczące
funkcjonowania urzędu i po
trzeby etatowe miał stać się po
wodem zaognienia relacji służ
bowych między szefem jednego
z ważniejszych wydziałów słup
skiego ratusza a jegoprzełożoną
Iwoną Wójcik, sekretarzemmia
sta.
„Pani sekretarz zaczęładzia-

Itóąfdik.setaesarz Sfcjasfca

łać z pozycji siły. Polegało to
na tym, że rozmowy kończyły
się krzykami z jej strony" - czy
tamy w protokole udostępnio
nym nam przez Państwową In
spekcję Pracy. Urzędnik przy
znaje, że krzyczeć miał i on,
a na odchodne trzaskać nawet
drzwiami. „Kumulacja nastą
piła, kiedy dowiedziałem się,
że... niektórzy pracownicy wy
działu realizowali poleceniapani

sekretarz bez mojej wiedzy,na
tomiast odpowiedzialność po
nosiłem ja, bez możliwości
wcześniejszego kontrolowania
prawidłowości ich pracy... Po
wodowało tomoje napięciener
wowe i obniżało moją samoo
cenę z powodu odizolowania
mojej osoby odpodwładnych".
Szef wydziału odpowiednie
pisma miał kierować wtej spra
wie do prezydentaSłupska Ro
berta Biedronia. W zeznaniach
nie znalazła się, niestety, infor
macja, jaka była jego reakcja.
Można za to wyczytać, że kiedy
przesłuchiwany wrócił ze zwol
nienia lekarskiego, to w swoim
gabinecie zastał pracowników
innego wydziału. Ostatecznie
zdecydował się zmienić stano
wisko pracy,pozostając jedno
cześnie na etacie w słupskim
urzędzie miejskim.
- Nie krzyczęna swoichpod
władnych -.zaprzecza Iwona
Wójcik. -Nie mówięteż podnie
sionym głosem. Dotych zarzu
tów ustosunkowałam się w pi
śmie skierowanymdo Inspekcji
Pracy. Zapewniam, że takie
przypadki nie miały miejsca.
To są pomówienia. - Dlaczego
urząd nie opublikował całości
protokołu? - dopytujemy. -Po

nieważ nierobi siętakich rzeczy
- zastrzega sekretarz Wójcik.
- Zrobiliśmy tak po konsulta
cjach z prawnikami. Nie wolno
publikować danychosobowych,
informacji dotyczącychprzesłu
chań świadka, danych adreso
wych i notatek, które niestano
wią dokumentu urzędowego.
Szkolenia

Tymczasem Państwowa In
spekcja Pracynie rozstrzyga,czy
ewentualny mobbing w miejscu
pracy byłstosowany, czynie.To,
jak usłyszeliśmy, zadanie dla
sądu. Dodajmyjednak, żeratusz
wyposażony jest wspecjalne na
rzędzia iprocedury.
W maju 2015 r. prezydent
wyznaczył nawet jednegoz rad
ców prawnych na swojego peł
nomocnika w tej kwestii. Prze
prowadzono też szkolenie,
w którymwzięło udział160 pra
cowników, adodatkowymi war
sztatami objęto kolejnych30.
Niestety, deklaracje przesłu
chiwanych urzędników nie po
zostawiają złudzeń. Pytani
o formyprzeciwdziałania mobbingowi, mówią: „Na moim
przykładzie wiem, że mimo
zgłoszenia problemu nie zajęto
się nim w sposób właściwy"

Inspektorzy stwierdzili też, że
urząd makłopoty z przestrzega
niem zasad BHP - od niewłaści
wego zabezpieczenia przewo
dów elektrycznych, przez nie
równości posadzekbetonowych
na strychu, po brak osłon
na puszkach czy oświetlenie
niespełniające norm.
W dniu kontroli Państwowa
Inspekcja Pracynatknęła sięteż
na nieczynne WC dla osób nie
pełnosprawnych. Inspektorzy,
zgłębiając akta prezydenta Bie
dronia, doszukalisię, że choćzo
stał zatrudniony w grudniu
2014, to szkolenie okresowe
BHP odbył dopiero w lutym
2017. Również Marcin Anaszewicz, czyli dzisiejszy dyrektor
strategiczny, a wcześniej do
radca, nie został przeszkolony
wterminie.
Co ciekawe, podczas analizy
dokumentów Państwowa In
spekcja Pracydopatrzyła sięteż,
że parakierowców zatrudniona
w urzędzie otrzymuje ryczałt
za godziny nadliczbowe, ale
w różnej wysokości. W jednym
przypadku jest to kwota 418 zł
miesięczne, kiedy w drugim już
628 zł. Jak napisano w ewiden
cji czasu pracy tego ostatniego:
„nie ma wykazanych przypad
ków pracy wgodzinach nadlicz
bowych".
Ankieta

Kontrolerzy zwrócili się do
władz miasta o przeprowadze
nie anonimowejankiety wśród
pracowników. Prezydent się
na to nie zgodził.
- Anonimowość wypowie
dzi budzi moje wątpliwości
etyczne i celowościowe - napi
sał Robert Biedroń w odmow
nej odpowiedzi skierowanej
do PIP. - Tego typu działania
spotkały się z szeroką krytyką
samych pracowników Pań
stwowej InspekcjiPracy. Urząd
zakończył proces restruktury
zacji. Dzisiaj celem dla zarzą
dzanej przez mnie organizacji
jest koncentracja na jakości
pracy. W świetle powyższych
ustaleń uważam, że przepro
wadzenie anonimowejankiety
jest z punktu widzenia organi
zacji nieuzasadnione.
Przypomnijmy, że swoją an
kietę po restrukturyzacji ratu
sza przeprowadziły związki
zawodowe. Wyniki były wów
czas miażdżące dla rządzących
miastem.

©®
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RZECZY ZNALEZIONE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19.76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488124
E-mail alarm@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje

Biuro RzeczyZnalezionych
Czekają na właściciela:

dowód osobisty Mateusza Wolarza
ze Słupska,
słuchawka bluetooth znaleziona
przy ul. Zamenhofa wSłupsku,
zegarek damski znaleziony wSłup
sku,
cztery klucze na granatowej smy
czy znaleziony w Słupsku,
klucz z brelokami w błękitnymetui
znaleziony przy ul. Armii Krajowej,
karta szkolna mechanika wysta
wiona na nazwisko Michałowski,

Akcja redakcja
dowód osobisty Andrzeja Paluszka
z gminy Dębnica Kaszubska,
pęk kluczy, m.in. dofiata, w brązo
wym etui znaleziony w autobusie
wSłupsku,
dwa klucze na czerwonej smyczy
znalezione w autobusie w Słupsku,
dokumenty Justyny Kulig z By
towa,
dowód osobisty Tadeusza Szmala
ze Słupska,
legitymacje Mikołaja Kulawskiego
ze Słupska,
trzy klucze znalezione na przy
stanku przy ul.11 Listopada,
dowód osobisty Tomasza Choj
nackiego z Knurowa,
portfel z dokumantem MaciejaZa
jąca ze Słupska,
karta bankomatowa Artura Bor
kowskiego,
klucze w etui znalezione przy ul.
Chodkiewicza,
telefon Samsung znaleziony przy
ul. Armii Krajowej,
telefon Samsung znaleziony przy
ul. Słowackiego, w okolicy wejścia
do Parku Kultury i Wypoczynku,
bilet miesięczny Julii Grabowskiej,
cztery klucze z brelokiem znale
zione w haliGryfia. (DMK)

Głos Słupska

Piątek, 2.03.2018

LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
itsty po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19.76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488121
E-mail
daniel.kłusek@gp24.pł

Dzisiaj dyżuruje
Daniei Klusek

Nie będziejuż nocnego
lekarza przy ul.Kołłątaja

@Mieszkaniec Słupska: -1 idź do
szpitala i czekajtam cztery godziny,
jak na SOR, jak wszyscy się zjadą
wjedno miejsce.
@fff: - To już są jakieś jaja, punkty
trzeba otwierać, a nie likwidować.
Dostanie się do lekarza graniczy
z cudem,trzeba czekać kilka godzin
w kolejce, czego ostatni weekend
był świetnym przykładem. Można
skonać w poczekalni, zanim ot
rzyma się pomoc.

@Gość - Przecież w szpitalu będą
dwa gabinety, nie jeden. Liczba
przyjmujących lekarzy sięnie zmie
nia.
@edi: - Paranoja... Nie dość, że
trzeba jechać kawałświata dalej, bo
ludzie z osiedla Niepodległościczy
centrum mają daleko, to nie ma
tam gdzie zaparkować auta, bo
wiecznie tłok, więcej ludzi, więcej
zarazków. Kto mądry wpadłna taki
pomysł? Ręce opadają...
@Gość: - Szpital to drugi koniec
miasta, śródmieście tostarsi ludzie,
nie każdego stać na taxi, wyprawa
jak na koniec świata,również z ma
łym dzieckiem.
@słupszczanin: - Po co to larum,
każdy ma swojego lekarza rodzin
nego bliżej miejsca zamieszkania.
@0la:- A nikt niepomyśli, że toko
lejna dobra zmiana? Żenasz rząd li
kwiduje przychodniecelem zmniej
szenia podobno kolejek? Że prze
nosi wszystko do szpitali, żeby
koszta zmniejszyć? Żeministerstwo
zdrowia nic nie robi, a jeśli robi, to
ucina kontrakty, zamyka szpitale,
poradnie, przychodnie... A co do
starszych ludzi, fakt, szkoda ich,
tylko kto tę dobrą zmianę wybrał?

Kto wierzył, że będzie cudownie...
Służba zdrowia umiera, a z nią pa
cjenci, ale kłóćmy się, obwiniajmy
wszystkich i dalej wierzmy, że bę
dzie dobrze.
@Jola: - Wielkie rzeczy, zmieni się
tylko siedziba.
@Pacjentka: - Drodzy internauci,
ileż w was zawiści, zarząd chce dla
pacjentów dobrze, zadbalioto, aby
liczba lekarzy się nie zmieniła, a
wam ciągle źle.
@Hhh: - W żadnymmieście prezy
dent nie zarządza szpitalami.To mi
nister z PiS wprowadziłsieć szpitali,
żeby było taniej, a ludziom żyło się
lepiej. Jeszcze dłużejdobrej zmiany,
a na pomoc doraźną będziemyjeździć do Gdańska. Może bardziej
pretensje dopani poseł zeSłupska?
@Alfred: - Na Zachodzie to nie do
przyjęcia, żeby kobieta z dzieckiem
w brzuchu chodziła/przebywała
na poczekalni/oddziale, gdzie co
dziennie trafia i przezkilka/kilkanaś
cie godzin przebywa kilkadziesiąt
osób z różnymi dolegliwościami,
m.in. zakażeniami, wirusami i in
nymi chorobami, których lekarz
pierwszego kontaktuniejest wsta
nie zdiagnozować.(DMK)

NIE PŁACĄ ZA MIESZKANIA, WIĘC
NIE MA DUŻYCH REMONTÓW
Słupsk

daniel.klusek@gp24.pl

Na miejscu dla niepełnosprawnych
parkują kierowcy nieuprawnieni
Słupsk

- Tam zostało wyznaczone
miejsce dla kierowców niepeł
daniei.klusek@gp24.pt
nosprawnych, choć z powodu
pogody nie zostało ono jeszcze
Mieszkańcy ul. Piekiełko
oznakowane poziomo - mówi
twierdzą, że kierowcy parku
Paweł Dyjas, komendant Straży
jący na ich ulicy nie przestrze
Miejskiej w Słupsku. - Jest jed
gają nowego oznakowania.
nak znak pionowy, do którego
kierowcy muszą się stosować.
Pani Wiesława z ul. Piekiełko
Dodaje, że nie jestto jedyne
twierdzi, że wielu kierowców wykroczenie popełniane tam
nie przyzwyczaiło się tam jesz przez kierowców.
cze do nowych rozwiązań ko
- Na ulicy Piekiełkoobowią
munikacyjnych. Po remoncie zuje strefa zamieszkania. To
ulicy wprowadzono tam strefę oznacza, żekierowcymogątam
zamieszkania, zlikwidowano jechać do 20kilometrów na go
część miejsc parkingowych, dzinę, piesi mają pierwszeń
a jedno z tych, które są, prze stwo, a parkować można tylko
znaczone jest dla aut kierow w wyznaczonych miejscach.
ców niepełnosprawnych.
Tymczasem niektórzy zosta
- Regularnie parkują tam wiają samochody nachodniku.
kierowcy, którzy nie mają iden Zostawiają półtora metra dla
tyfikatorów - mówi kobieta. pieszych, ale kierowcy i takpo
- Nie zwalniają, gdy wjeżdżają pełniają wykroczenie, bo tam
w ulicę Piekiełko.Często jeżdżą parkować nie można.
pod prądi parkują nachodniku.
Za parkowanie na miejscu
Jeśli tak będą robić, chodnik bę dla kierowcy niepełnospraw
dzie niszczał ipo remoncie nie nego grozi 500 zł mandatu
bawem nie będzie śladu.
i pięć punktów karnych, nato
Straż miejska potwierdza,że miast za parkowanie poza miej
regularnie jest wzywana dowy scami wyznaczonymi w strefie
kroczeń popełnianych na ul. kara wynosi 100 zł i jeden
Piekiełko.
punkt karny. ©®

Daniel Klusek

Czytelniczka skarży się na fa
talny stan jej mieszkania. Ad
ministracja zapewnia, że pro
wadzi tam doraźne prace.

Z naszą redakcją skontaktowała
się mieszkanka ul.Leśnej.
- W naszych barakach była
komisja mieszkaniowa. Zgła
szaliśmy urzędnikom nasze
problemy, między innymi wil
goć, brak wentylacji, cieknące
dachy. Obiecano nam, że ocie
plą baraki. Zrobili dachy, z któ
rych dalej cieknie woda, zrobili
wentylację, która nic nie daje,
bo wilgoć jest jeszcze większa
- twierdzi nasza czytelniczka.
- Mieszkamy tu z małymi dzie
ćmi. Sąsiadkapytała, co z ocie
pleniem, dowiedziała się, że
za drogo by to miasto wyniosło
i nie ocieplą budynku. Mój syn
jest wcześniakiem, chodzimy
do lekarzy, bo ciągle kaszle,
dusi się. W piwnicy mamy lep
sze warunki niż w domu.
Andrzej Nazarko, dyrektor
ds. zarządzania nieruchomoś
ciami w Przedsiębiorstwie Go
spodarki Mieszkaniowej, za
pewnia, że administracja stara
się pomóc mieszkańcom.
- Czytelniczka zamieszkuje
w budynku, gdzie niegdyś za
wartych było ll umów najmu.
Dzisiaj tych umów pozostało
tylko pięć. Sześć lokali jest za
dłużonych na łączną kwotę kil
kudziesięciu tysięcy złotych.
Na nic zdają się działania windykacyjne w formie ugód o

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnałyczeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie nas
0 tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można również zgłaszać
pod nr. tel.: 59 8488121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „Głosu Pomo
rza" i gp24.pl.

(DMK)

Akcja redakcja

U nas czekają zguby
1 ofertypomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. 0 tym, co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy i piątki.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel. 59 848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki, czwartki isoboty.

(DMK)

Stupsktedakcja

Zobacz,jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin w słup
skiej redakcji „Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwość zrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane
w „Głosie". Na zgłoszenia grupczekamy wgodz. 10-16 pod nr. tel. 59
8488121.

Daniel Klusek

Część kierowców parkuje w niedozwolonych miejscach

iMil

Ałaja redakcja

(DMK)

DLA KONSUMENTÓW

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc
Lokatorka chce, by administracja zadbała ojej mieszkanie

spłacie, propozycjespłaty zale
głości w ratach bądź sądowe
wyroki o nakazie zapłaty lub
eksmisji - mówi Andrzej Na
zarko. - Zadłużenie tych lokali
systematycznie rośnie, część
dłużników nie wykazuje zain
teresowania jakąkolwiek moż
liwością spłaty zadłużenia.
Jak dodaje, standard lokali
w tym budynku, powstałym
w 1964 roku, określić można
jako średni. Potwierdza, że w
kwietniu ubiegłegoroku admi
nistracja iurzędnicy wizytowali
budynek.
- Nie padła jednakwówczas
obietnica wykonania komplek
sowego remontu budynku.
Później oszacowaliśmy koszt,
który opiewa na 300 tys. zł.
W tej sytuacji, wobec istnieją
cego zadłużenia, remont byłby
ekonomicznie nieuzasadniony.
Wzrósłby czynsz za mieszka
nia, a dług narastałby w szyb
szym tempie. Zdecydowano

więc, że prowadzone będą bie
żące naprawy.I tak też siędzieje - zapewnia dyrektor PGM.
- W przypadku czytelniczki za
lecono właściwą eksploatację
mieszkania, czyli działania za
pobiegające powstawaniu za
wilgoceń i grzybów.Usprawni
liśmy wentylację w jej mieszka
niu. Kłopot polega na tym, że
mieszkanie nadal jest źle wen
tylowane. Kontrolaprzeprowa
dzona kilka dnitemu wykazała
dużą wilgotność, brak cyrkula
cji i zasłonięte kratki wentyla
cyjne, a więcdoskonałe warun
ki do rozwoju grzybów. Czytel
niczka w efekcie eksmisji z in
nego adresu zajmuje lokal so
cjalny z czynszem1,14 zł/m. Po
siada dług przekraczający 10
tys. zł, niepłacąc za mieszkanie
od kilku lat. O ile jej sytuacja
materialna może być uzasad
nieniem dla zadłużenia,to eks
ploatacja mieszkania pozosta
wia wiele do życzenia.©®

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów w pokoju
la urzędu miejskiego, tel. 59 848
83 09, e-mail:mrk@um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132 starostwa po
wiatowego, tel. 59 841 87 00,
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemach konsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji KonsumentówwSłupsku,al.3 Maja 44,tel. 59
842 0224, e-mail:slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nume
rami infolinii Federacji Konsumen
tów 801440220 i 22290 8916.
(DMK)

Głos Słupska
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Muzyka na wielkich
i małych scenach
Re&on słupski

Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl

Miłośnicy muzyki głównego
nurtu jak iostrzejszych dźwię
ków będą mogli wybrać pro
pozycje dla siebie na ten weekend.
Wraca punkrockowa legenda

(wokal), Mikołaj Konopka
(trąbka) i Przem.Ko Kowalski
(gitara). Muzycy poruszają się
po różnych stylach muzycz
nych, jak m.in. pop, jazz, blues
czy swing. Atutemzespołu jest
nietypowe połączenie wokalu,
gitary oraz trąbki, co tworzy
niepowtarzalne i bardzo cie
kawe brzmienie. Wszystkie
utwory na orkiestrę zaaranżo
wał Maciej Banachowski.
Początek koncertu w nie
dzielę o godz. 18 w sali filhar
monii. Bilety kosztują 20 i15 zł.

Zespół Dezerter po kilku latach
wraca do bibliotekiw Kępicach
w ramach wiosennejtrasy kon
certowej. W najbliższą niedzie
lę grupa zagra materiał przekro
jowy z różnych etapów działal Przeboje Led Zeppelin
ności. Będą więc zarówno W piątek o godz. 20 w Motor
utwory z lat 80., jak i piosenki Rock Pubie zagra zespół Zepz najnowszych płyt.
pelinians. To grupa trójmiej
Punkrockowy Dezerter po skich fanów zespołu Led Zep
wstał w Warszawie wmaju 1981 pelin, którzy wykonują utwory
r. Grupa przyjęłaprowokacyjną supergrupy z wielką pasją i za
wówczas nazwę SS-20, którą angażowaniem, a ich pełny
musiała zmienić w stanie wo
jennym. W ciągu lat działalno
ści muzycznej nagrała kilkanaś
„Seks dla opornych" to najnowsza propozycja Nowego Teatru. Komedię obyczajową zobaczymy w niedzielę
cie albumów. W 2016 r., po 33 Punkrodcowa legenda,
latach, został wznowiony sin czyti zespół Dezerter,
giel „Ku przyszłości". Obecnie zagra w niedzielę w bi
grupę tworzą: Robert Matera - bliotece w Kępicach.
gitara, śpiew, Krzysiek Grabow
ski - perkusja,teksty oraz Jacek Usłyszymy utwory z lat
osiemdziesiątych i na|Chrzanowski - bas.
Początek koncertu o godz. nowszy materiał.
20 w sali widowiskowejBiblio
DLA DZIECI
Śpiewaj razem z chórem
edycja imprezy Latino. Tym ra teki Publicznej Miasta i Gminy energii show trwa ponad dwie
Słupsk
Daniel Klusek
W sobotę i niedzielę w teatrze
zem na parkiecie dominować Kępice. Bilety w przedsprze godziny. Wejściówki: 30 zł.
LALKOWE WIDOWISKA
daniel.klusek@gp24.pl
Rondo trwać będą warsztaty
będzie muzyka z Dominikany, daży kosztują 35 zł, wdniu kon
„Chór nieśpiewający". Udział
Teatr Falkoshow Krzysztofa
czyli zmysłowa bachata i ener certu - 45 zł, są do nabycia w Słupskie granie
Koncerty, spektakle,spotka
w zajęciach mogą wziąć wszy
Fałkowskiego wystąpi
giczne merengue. Nie zabrak bibliotece. Szczegóły pod nr. W klubie Dom Ówka w piątek
nia. imprezy taneczne iklubo scy (powyżej 10. roku życia),
w Słupsku.
o godz. 21 zagra Nerv. Zespół
nie również salsy i hitówlatino. tel. 59 857 6870.
we-w Słupsku jest gdzie do
którzy pracują lub chcą praco
Jak bardzo dokładnie mario
Wejściówki: 10 zł.
powstał w 2014roku w Słupsku
brze się pobawić w nadchować z głosem. Alternatywne
netka jest w stanie oddać
Wieczór w stylu retro
jako Partyzantów 18. Po kilku
dzących dniach.
metody warsztatowe pozwolą
charakterystyczne ruchy
Komiks na wystawie
Słupska Sinfonietta, orkiestra zmianach pojawiło się nowe
dotrzeć do swojego wewnętrz
światowych gwiazd estrady?
Rysunki, projekty i szkice do działająca od kilku lat przy Pol spojrzenie na dotychczasowe
Rocznicowe marcowe utraty
nego głosu.Rezerwacje miejsc:
W sobotę o godz. 11 w tea
komiksów Wojciecha Stefańca skiej Filharmonii Sinfonia Bal- dokonania grupy. Od roku jako
W sobotę w teatrze Rondo pod 59 842 63 49- Zajęcia potrwają
trze Tęcza podczas widowi
zobaczymy w piątek o godz. 18 tica, w niedzielę zagra pierwszy Nerv zespół kontynuuje pracę
hasłem „Utraty Marcowe" od w godz. 10-17, koszt: 30 zł.
ska „Iluzja marionetki" prze
na wystawie ,,Z(za) biurka na w tym roku koncert. Tym ra nad własnymi kompozycjami,
będą się 16. DniKultury Żydowkonamy się, że bardzo. Wiel
ściankę" w Galerii Akademi zem usłyszymy znane przeboje inspirując się muzyką cold wasldej, w 50. rocznicęMarca '68. Tańcz do rana
cy świata muzyki spotykają
ckiej Akademii Pomorskiejprzy muzyki pop w stylu retro zaa ve, post punk i art rock. Grupę
Wydarzenie ogodz.18 rozpocz W klubie Dom Ówka w sobotę
się w jednym miejscu: Miul. Westerplatte 64.Jeden z naj ranżowane na orkiestrę symfo tworzą: Daria Korowajczyk nie prezentacja multimedialna o godz.20 odbędziesię impreza
chael Jackson, Tina Turner,
bardziej znanych i utytułowa niczną. Orkiestra pod batutą wokal, Filip Szczucki - gitara,
Leo Leszka Kantora„Album ro Dirty Dancing. Pobawić się bę
Elvis Presley i inni poruszają
nych rysowników komiksów Macieja Banachowskiegotowa Maciej Jarystow - gitara, Adam
dzinny. Zdjęcia,które Żydzi za dzie można przy polskich i za
się w rytm swoich przebo
w kraju zaprezentuje kilkadzie rzyszyć będzie zespołowi Red Lipka - gitara basowa, Andrzej
brali ze sobą...". Przewidziana granicznych klasycznych prze
jów dzięki animacji Krzysz
siąt prac, zarówno najnow Notes. Grupę tworzy trójka ab Szczucki - perkusja i Patryk
jest też rozmowa Leo Kantora bojach z lat 70., 80. i 90. Będą
tofa Fałkowskiego. W wido
szych, jak i sprzed kilku lat. solwentów Akademii Muzycz Skarbek-Tłuchowski - klawisze.
i Roberta Biedronia „W poszu hity w stylu disco, pop, rock,
wisko wplecione są warszta
Wernisażowi towarzyszyćbędą nej w Łodzi: Lady AnnMart Wejściówki: 10,8 zł.©®
kiwaniu tolerancji". Na zakoń reggae, elektro i wielu innych.
ty na temat teatru mario
występy. Wstęp wolny.
czenie: „Lawina bieg od tego Wejściówki kosztują 10,8 zł.
netkowego. Bilety: 18,15 zł.
zmienia" - o traktatach wier
Natomiast w niedzielę
Improwizacja przy herbacie
szem Czesława Miłosza i Utra Bezczelny Reszeia
o godz. 12 w teatrze Władca
Grupa improwizacji teatralnotach Marcowych zeszwedzkim Paweł Reszeia, jeden z najstar
Lalek Falkoshow wystawi
komediowych NieOczekuj wy
tłumaczem Jurkiem Hirschber- szych stand-uperów w Polsce,
baśń „Złota rybka". Po
stąpi w sobotę o godz.19.30 w
giem rozmowę przeprowadzą w piątek o godz. 20 wystąpi na
latach służby na okrętach
Herbaciarni w Spichlerzu Rich
Jolanta Krawczykiewicz i prof. scenie kawiarni Antrakt.Zapre
kapitan żeglugi postanowił
tera. Zobaczymy historie zain
Tadeusz Sucharski. Wstęp jest zentuje sie w programie„Praw
zająć się snuciem opowieści.
spirowane monologami oraz
dziwie bezczelny". To podróż
wolny.
Jego słowa sprawiają, iż
sugestiami publiczności. Nie
przez tożsamośćPolaków. Spoj
historie rozrastają się, a
ma scenariusza ani przygoto
Siła miłości
rzenie nasiebie z perspektywy
bohaterowie ożywają na
wanych ról, wszystkodzieje się
„Seks dla opornych" zobaczy faceta, który chce być sobą. To
oczach widzów. Tym razem
tylko tui teraz. Wejściówki: 5 zł.
my w niedzielę ogodz. 19 w No też szczera wypowiedź na te
wilk morski chciałby wam
wym Teatrze. Na scenie wi mat tego, co bawi i wkurza.
Wykład o sztuce
opowiedzieć o rybaku i jego
dzimy małżeństwo z trzydzie Wejściówki: 20 zł.
żonie, którzy na własnej
Wykład „Groteska w sztuce
stoletnim stażem, które wyru
skórze odczuli, że zachłan
XIX-XXI wieku" w sobotę o
sza do luksusowego hotelu Gorące rytmy latino
ność prowadzi do zguby.
godz.10 odbędziesię w Zamku
w podróż mającą uratować ich W Casa de Salsa w sobotę o
Bilety: 15,10 zł.
Książąt Pomorskich. Wstęp jest Zespół Red Notes tworzą absolwenci Akademii Muzycznej
związek. Bilety: 35,30 zł.
godz. 21 odbędzie się kolejna
wolny. ©®
w Łodzi. W niedzielę wystąpią ze Słupską Sinfoniettą
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Człuchów
pt. - Oberiand,ul. Długosza 29.tel. 598341752, sob. Prima, ul.Długosza Tl, teł.5972122 03, niedz.- Cen
trum Zdrowia, ul.Szczecińska 13, tel.59 8343142,

Słupsk
Czarna pantera, 2D dubing pt„ godz.10.40, sob.niedz., godz. 11.10 2D napisy pt.-sob., godz.19,
22.35, niedz., godz. 19; Czenwona jaskółka, pt.niedz., godz. 14.17,20; Czwarta władza, pt.niedz., godz. 13.10; Każdego dnia,pt.-niedz.,
godz. 12.10,15.45,18; Kobiety mafii, pt.-sob.,godz.
11.30,1230,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
1930,20.30,21.30,22.30, niedz., godz. 11.30,
12.30,13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,19.30,
20.30,21.30; Nowe obłiae Gre/a, pt.-niedz.,
godz. 20.15; Podatek od miłości, pt.-niedz., godz.
21.50; Strażak Sam, sob.-niedz., godz. 10.30; Cu
downy chłopak, pt.. godz. 10,11.30,16.30, sob.niedz., godz. 11,16.30; Gnomy rozrabiają, sob.,
godz. 10.50; Jaskiniowiec,pt.-niedz., godz. 10.25,
14.25, Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska,pt.,
godz. 10, niedz.,godz. 10.50

Disasterartfct, pt,godz. 18,sob.-niedz., godz.16; Tam
te dni,tamte nocet pt,godz. 1530,sob., godz. 20.15,
niedz., godz.18; Maria Calas,pt, godz.20.15, sob.,
godz. 18,niedz., godz.13.45

Ustka
Pszczółka Maja; Miodowe igrzyska, pt.-sob., godz.
15.30, niedz., godz. 14.30; Pomiędzysłowami, pt.,
godz. 17, niedz., godz.18.30; Kobiety mafii, pt.,
godz. 18.30,21, sob., godz.17, niedz., godz. 16,20.15

Lębork
Frsgsfca
Tedimapa skarbów pt.-niedz., godz.16; Kobiety maffi, pt.-niedz., godz.17.40,2030

KOMUNIKACJA
Słupsk; PKP TJ8 000; 2219436; PKS59842 42 56; dy
żumy mchu59 8437110; MZK 59 84893 06; Lębork:
PKS5986219 72; MZK59 86214 51;Bytów:
PKS59 82222 38; Człuchów: PKS598342213;Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
pt.-niedz. - Dom Leków,ul. Tuwima 4, tel.59 8424957

Ustka
pt. - Apteka z Pasją, ul. Polna2, tel.732 806 600, sob.Jantar, ul. Grunwaldzka 27a,tel. 59 8144672,niedz. Panaceum 013, ul. Kopernika18, tel. 59 8144367

Bytów
pt.-niedz. - CentmmZdrowia,ul. ks. Bernarda Sychty
3, tel.59 822 6645

Miastko
pt.-niedz. - Pod Mnichem,ul. Wybickiego30, tel.59
8223126

Głos Słupska
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JEST TAKA ULICA I SĄ TACY JEJ MIESZKAŃCY.
„ULICA" PONOWNIE NA DESKACH TEATRU

Lębork
pt - Dbamo Zdrowie, al. Wolności40,tel. 59862 83
00; sob.- Gemini, al.Woi ności30, tel. 598634205;
niedz. - DrMax, ul.10 Marca 16a, tel.59 863 34 22

Łeba

Daniel Klusek

daiiel.klusek@gp24.pl

Słowińska, ui. Kościuszki70 a, tel.59 86613 65

Stupsk

Wicko
Pod Agawą, tel.59 8611114

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki SzpitalSpecjaRstyczny im. Janu
sza Korczaka, ul. Hubakzyków!informacja telefo
niczna 59 846 0100;Ustka: Wojewódzki SzpitalSpe
cjalistyczny, ul. Mickiewicza12 tel.59 814 69 68;Porad
nia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18. tel. 59814 60Tl; Po
gotowie Ratunkowe - 59 81470 09;Lębork: Szpitalny
Oddział Ratunkowy 59 863 3000; Szpital,ul.
Węgrzynowicza 13,598635202; Bytów:Szpital, ul.
Lęborska 13, tel.59 8228500; Dział Pomocy Doraźnej
Miastko,tel.59857 09 00;Człuchów: 5983453 09.

WAŻNE
Ogóinpołskie Pogotowie dla Ofiar PrzemocywRodzi
nie, tel.59 848 01 Tl,801120 002; Policja 997; ul. Rey
monta, tel.59848 0645;Pogotowie Ratunkowe 999;
Straż Miejska 986; 598433217; Straż Gminna 5984859
97; Urząd Celny -587740830; Straż Pożarna998;Po
gotowie Eneigetyane 991;Pogotowie Gazownicze
992; Pogotowie Ciepłownicze 993; PogotowieWodnoKanalizacyjne 994; StrażMiejska alarm 986: Ustka 59
8146761,697696498; Bytów 59822 2569;
Hi * "111 Mf "i lim 7
1

KULTURA

Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego1, tel. 59 8467000; Fil
harmonia Sinfonia Baltica, ui. Jana PawłaII3, tel.59
842 38 39; Teatr Tęcza,ul. Waryńskiego 2, tel.59 842
39 35; Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a, tel. 59
842 6349; Słupski OśrodekKultury, ul. BraciGie
rymskich 1, tel. 59845 6441; Młodzieżowe Centrum
Kultury, al. 3Maja 22, teł. 59 8431130;Miejska Bibliote
ka Publiczna, ul.Grodzka 3, tel. 59840 5838.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, ul. Armii Krajowej15, tel. 59 8428196,601928
600 - całodobowo. Pełnaoferta pogrzebowa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005 lub5984113
15, ul. Kaszubska 3 A.Winda ibaldachim przy grobie,Hades, ul. Kopernika15, całodobowo: tel.59 842 9891,
601663796. Winda ibaldachim przy grobie.
Heimes, ul.Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo),tel.
598428495,604434441. Winda ibaldachim przy gro
bie.

Chcesz kupie mieszkanie?
WEJDŹ NA GRATKA.PL

L

Po kilkumiesięcznej przerwie,
w sobotę w Nowym Teatrze
ponownie zobaczymy „Ulicę"
w reżyserii Iwo Vedrala na
podstawie książki Daniela
Odiji podtym samym tytu
łem.

Ulica Długa wcale nie jest dłu
ga. Być może nie jest wcale uli
cą, a w każdym razie od dawna
nie istnieje jużna mapiemiasta.
A jednak w kilkudziesięciu niechronologicznie opowiedzia
nych epizodachto właśnieDłu
ga tworzy mitologiczną opo
wieść współczesności.
Pokora zabił Sobakę ipowie
sił go na gałęzi starodawnego
dębu, mały Mąka wyłuskuje
kotom oczy, Helenka chowa się
w dziurze w ziemi, a Antoniuk
z butelką taniego wina jedzie
do Ustki napisać wiersz. Ktoś
sprzedaje pieczone kurczaki,
których nikt nie chce kupić,
ktoś inny przygląda się latają
cym ponad dachami gołębiom
i próbuje wyobrazić sobie ich
perspektywę. Właściwie nikt
nie jest trzeźwy, zmęczone cia
ła przesuwają się z mozołem,
zadziwiającą godnością wzdłuż
poszarpanych ścian ulicy.
„Ulica" to spektakl dotyka
jący bezpośrednio tkankimiej-

sca i jednocześnie fantastyczna
opowieść o jego genezie.
Iwo Vedral, reżyser przed
stawienia, wybrał z książki za
ledwie kilkanaście obrazów z
kilkudziesięciu. Stworzył z nich
fabularną opowieść o ludziach
z rynsztoka, opijakach, prosty
tutkach, złodziejach i śmieciarzach. Sceny realistyczne mie
szają się tam z magicznymi,
z obrazami sennymi. I choć na

bohaterów tych historii patrzy
my z niesmakiem i z odrazą,
jest w spektaklu siła, która za
biera nas na brudnepodwórko
i każe uczestniczyćich w życiu.
Minimalistyczna scenogra
fia Tomasza Brzezińskiegodaje
aktorom możliwość pełnego
zaprezentowania się na scenie.
Muzyka Kuby Orłowskiego
oplata i podbijała emocje wy
woływane przez opowieści.

Jak kolorowe ptaki prezen
tują się siostry Cebulowe, trzy
prostytutki, które w dowcipny
sposób wyśpiewują swoją hi
storię. Jest też Gruba, która z
nabożną emfazą opisuje swoje
uwielbienie dla papieskich wi
zerunków na kartach kalenda
rza.
Początek spektaklu w so
botę o godz.18 na dużejscenie.
Bilety kosztują 35 i 30 zł. ©®

POGODA
Pogoda dla Pomorza
Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus,

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Nad Pomorze napływa
mroźne arktyczne
powietrze ze wschodu.
W ciągu dnia zachmu
rzenie duże z przeja
15 km/h
śnieniami i okresami
możliwe są opady
śniegu. Cały dzień
mróz do-9:-7°C. Wiatr
słaby ze wschodu. W , B3BŚB
nocy pogodnie i mróz wm0UJŚCie
do -10:-15 °C. Jutro
sporo chmur i nie
powinno padać. Na
termometrach mróz do
SZCZECIN
O
-3:-2°C. Wiatr słaby
wschodni. Od
poniedziałku możliwe 330
marznące opady i
zdecydowana odwilż.
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„Ulica" Daniela Odiji w reżyserii iwo Vedrala to opowieść o ludziach z marginesu, o ich
problemach i radościach. Zobaczymy ją w sobotę w Nowym Teatrze
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Złóż życzenia
swoim bliskim
i znajomym

fi

Fabian Krzysztof Chyła ze
Słupska, syn Agnieszki i Krzy
sztofa. ur. 15.01.3460 g. 52 cm

Antoni Grzelak ze Słupska,
syn Małgorzaty i Mateusza,
ur. 15.01.3280 g. 54 cm

Klara Rosalia Skarbek ze
Słupska, córka Eweliny i Emila,
ur. 15.01,3480 g, 52 cm

Hanna Paszkowska ze Słup
ska, córka Adriany i Wojcie
cha. ur. 12.01,3390 g. 55 cm

Jan Wierciński z Dretynka.
syn Anny i Krzysztofa,
ur. 14.01.2440 g. 49 cm

Jakub Kojder z Gogolewa,
syn Anny i Tomasza,
ur. 12.01.4310 g. 58 cm

Paulina Zofia Korczowska ze
Słupska, córka Agnieszki i Ma
teusza. ur. 14.01,3420 g, 51 cm

Jakub Podlak z Ustki,
syn Justyny i Piotra,
3630 g, 53 cm

Oliwier ze Starnic,
syn Marleny i Tomasza,
ur. 12.01,3230 g, 55 cm

Sara Aranowska z Dębnicy
Kaszubskiej, córka Sylwii
i Sylwestra, 3540 g, 55 cm

w

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego zawarli
państwo Jadwiga i Andrzej Szczepańscy.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Monika Nowak
i Tomasz Nizioł.

fk

Masz już roczek, to jest coś. Teraz jesteś niezły gość.
Rośnij zdrowy, nie płacz wcale. Życzą babcia Krysia,
dziadek Rysiek i rodzina.

Twoi bliscy obchodzą święto: uro
dziny, imieniny, rocznicęślubu?
Zrób im prezent izłóż życzenia
w „Głosie Pomorza".
A może bierzesz ślubi chcesz się
tym pochwalić? Zapraszamy i cze
kamy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzenia można
przynieść do redakcji lubprzesłać
pocztą na adres: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego19,
76-200 Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższych i zdjęcia
można też przesłać na adres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagi na ograniczone miejsce
bardzo prosimy, aby treśćżyczeń
była dostosowana do pojemności
ramek tekstowych. Prosimy rów
nież o podanie najbardziejopty
malnej daty emisjiżyczeń. Życzeń
bez zdjęćjubilata lub solenizanta
nie publikujemy.

.

k

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Małgorzata Szczepkowska i Marek Wiśniewski. *

MW

mar-: J i

Lilianko. urodzinki pierwsze masz, wśród rodziny gwiazdę grasz. Pierwsze słowa, pierwsze kroki - to dzieciństwa są uroki.
Rośnij zdrowo, nie płacz wcale, poznawaj świat wytrwale. Tego życzą babcia Ania i dziadek Szczepan.
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No Name był najlepszy
w zawodach w Kobylnicy

Szkolenie
trenerów
SMS
Słupsk
Pitka nożna

Słupszczanki pokonały
Wejherowo

W hali SOSW w Słupsku roze
grano Finały Mistrzostw Woje
wództwa Pomorskiego w Halo
wej Piłce Nożnej Dziewcząt.
W decydującym meczu o I miej
sce zespół SOSW zeSłupska po
konał drużynę Powiatowego Ze
społu Kształcenia Specjalnego
z Wejherowa 3:2. Trzecie miejsce
zdobyły uczennice SOSW z By
towa. W zawodach udział wzięło
6 drużyn.
Drużyna SOSW ze Słupska prowa
dzona przez Wiesława Romań
skiego uzupełniona 2 zawodnicz
kami z Wejherowa i jedną z By
towa będzie reprezentować wo
jewództwo Pomorskie W Halo
wych Mistrzostwach Polski ZSS
Sprawni - Razem.które odbędą
się w dniach13-15 kwietnia 2018
roku w Słupsku. Najlepszą zawod
niczką została Kamila Grzebińska
ze Słupska. Najlepszą bramkarką
Urszula Potrykus z Wejherowa.
Sponsorem zawodów był Pomor
ski Związek Piłki Nożnej zGdań
ska.

Podczas turnieju tenisa stołowego od początku wyróżniał się zespół „No Name'

(STEN)

Strzelectwo

Finał australijski dla
Rataja.Strzelało 40
zawodników

Drugie miejsce zajął zespół II LO „Nauczyciele", natomiast trzecie - UKS Zagórzyca

Jarosław Stenceł

i

jaroslaw.stencel@polskapress.pl

Tenis stokmy i siatkówka
To były dwa dni, które upły
nęły pod znakiemsportu, emo
cji
i
dobrej
zabawy.
W Kobylnicy odbył się kolejny
Turniej w Piłce Siatkowej i Te
nisie Stołowym o Puchar Wójta
Gminy Kobylnica.
Konkurencje

Przez dwa dni kilkanaście ze
społów rywalizowało o to, kto
stanie na najwyższym stopniu

podium 25 edycji zmagań.
W sobotę rywalizowano
przy tenisowych stołach, nato
miast w niedzielę na boiskach
siatkarskich.
Podczas turnieju tenisa sto
łowego odpoczątku wyróżniał
się zespół „No Name" który
wygrał wszystkie spotkania eli
minacyjne i bez większych
problemów dotarł do finału.
Decydujący mecz również za
kończył w dobrych nastrojach,
pokonując rywali 3:0. Drugie
miejsce zajął zespół n LO „Nau
czyciele", natomiast trzecie
- UKS Zagórzyca. Turniej piłki
siatkowej odbył się tradycyjnie
dzień później. W trzech gru
pach trwała zaciętarywalizacja

o pierwsze miejsca, które pre
miowały zespoły dogrupy fina
łowej. To wśród tych zespołów
miała być rozegrana walka oto,
kto zwycięży w drugim dniu
turniejowych zmagań. Jak się
później okazało najlepszą dy
spozycję zaprezentował Ucz
niowski Klub Sportowy Piast
„B", który wfinale pokonał „No
Name" w stosunku 2:0.Najlep
szą zawodniczką niedzielnych
zawodów uznano Iwonę
Sudakiewicz z zespołu No
Name. Natomiast najlepszym
zawodnikiem został jeden
z najmłodszych uczestników
Dawid Jabłoński z UKS
Piast"B". O miejscachw końco
wej klasyfikacji decydowała

suma punktów uzyskanych
w dwudniowych zmagań. Naj
wyżej uplasował się zespół „No
Name", kolejne miejsca zajęły
zespoły: „Sadza", II LO Nau
czyciele, UKS Czarni Pieszcz,
UKS Piast B, UKS Zagórzyca,
„Zmieszani", „Geo -Team",
„Niebiescy" II LO Uczniowie,
Kończewo,
„Młodzież"
„Minusligowcy" i „Mustangi".
W trakcie ceremonii zakoń
czenia turnieju wójt gminy
Kobylnica Leszek Kuliński po
dziękował wszystkim zespo
łom za sportową rywalizację,
emocje i udział w zawodach.
Wręczył również puchary dla
najlepszych zespołów izawod
ników. ©®

Na strzelnicy przy ulicy Zamiej
skiej odbyły się kolejne Ogólno
polskie Zawody Strzeleckie Grupy
Powszechnej Klubu Strzeleckiego
Gryf Słupski. Wpistolecie sporto
wym10 strzałów (część do
kładna) zwyciężył Tomasz Ka
miennik reprezentujący KS Gryf
z dorobkiem 97punktów. Drugie
miejsce zajął kotobrzeżanin
Krzysztof Bonczek - 95 punktów,
a trzecie słupszczanin Tomasz Ko
siak (CWS) -94 punkty. W pistole
cie centralnego zapłonunajlepszy
był Kosiak (96), przed Grzego
rzem Ratajem (KS Gryf) -94 oraz
Bonczkiem - 94. Wkarabinie leżąc
wygrał Wojciech Stasiak -93
przed Maciejem Szulcem- 76
(obaj Gryf). Rewolwer:1. Bonczek
- 91, M. Szulc - 85, JerzySzulc - 76.
Rnałaustralijski: 1. Rataj(100), 2.
Kosiak (99), Dariusz Knapik (98KS Gryf). Wśród dzieci (karabin
leżąc): 1. Patryk Pilch (79),2. Mar
cin Łabik (77),3. Michał Mikliński
(73).(STIN)

PUka nożna
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@pobkapress.pl

Adam Pietras i Marcin
Rusakiewicz, trenerzy ze
Szkoły Mistrzostwa Sporto
wego w Słupsku,uczestniczyli
w szkoleniu dla trenerów i in
struktorów piłkinożnej, zorga
nizowanym przez Pomorski
Związek Piłki Nożnej.
Wydarzenie odbyło się
w ZespoleKształcenia i Wycho
wania w Stężycy. Zajęciapopro
wadził Czesław Michniewicz,
selekcjoner reprezentacji Polski
U-21.
W trakcie szkolenia trener
Michniewicz podzielił się z po
nad 200-osobową grupą trene
rów z Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej swoją wiedzą ido
świadczeniami na temat orga
nizacji działań zespołowych we
współczesnej grze w piłkę
nożną.
W szczególności, w trwają
cym ponadtrzy godzinywykła
dzie, przedstawił swój autorski
sposób na usprawnianie gry
ofensywnej i defensywnej.
Na podstawie swoich dokonań
w pracy szkoleniowej z dru
żyną reprezentacyjną U-21
wskazywał, jak metodycznie
krok po kroku należy uczyć pił
karzy działań zespołowych.
Na licznych przykładach udo
wodnił, jak zdobyte przez za
wodników umiejętności sąsku
tecznie
wykorzystywane
w meczach eliminacyjnych
do mistrzostwEuropy. W ostat
niej sekwencji swojego wy
kładu przedstawił zalecenia
do treningu taktycznego oraz
zachęcał słuchaczy i trenerów
do poszukiwań własnych spo
sobów efektywnego uczenia
organizacji gry prowadzonych
przez nich zespołów. ©®

W.mi

A. Pietras, trener Czesław
Michniewicz i NI. Rusakiewicz
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Biegowe zmagania
w Dolinie Charlotty
Rekreacja

Wojciech Freiichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Dolina Charlotty będzie po raz
kolejny miejscem, w którym
odbędą się wielkie imprezy
biegowe. Najbliższa jest zapla
nowana na 28 kwietnia
z udziałem Roberta Korze
niowskiego. czterokrotnego
mistrza olimpijskiego w cho
dzie.

Absurd w oznakowaniu uliczki na zapleczu posesji ul. Kołłątaja, gdzie ma przebiegać ścieżka pieszo-rowerowa

KTÓRĘDY NIE POJEDZIEMY
tottetonrowerowy

Ireneusz Wojtkiewicz

wojtkiewiq@ct.com.pl

Tym razemfotografia inspiruje
treść ptsaną.a nieodwrotnie.
Utrwala obraz oznakowania
drogowego,które możnazinter
pretować stowami:jak niekfem
go, to pałką. Takichabsurdów
znajdzie sięwStupskuznacznie
więcej alezapewne tensfoto
grafowany ma najbfiższyzwią
zek z chodzącymiobecnie
po mieściesluchamiotym.któ
rędy pojedziemy lubpójdziemy
dzięki ziilidiioinwotganfracji
ruchu.

Co w tej kwestii kombinują spe
cjaliści ratuszowego Wydziału
Polityki Transportowej, stanowi
na razie wiedzę poufną,Uległem
prośbie odyskrecję. Trudno jed
nak nie uchylić rąbkatajemnicy,
skoro moje trasy rowerowe, nie
raz opisane na tych łamach,co
raz częściejsię stykają,przecinają
i łączą z trasami wymyślonymi
przez urzędników. Itak pewnie
będzie zlansowaną przeze mnie
budową niespełnapółkilometrowego łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy dworcem PKP
a ul. Tuwima. Z pominięciem
części ulicy Kołłątaja,pomiędzy
al. Wojska Polskiego aul. Tuwi
ma.
Lącznikbardzo sięprzyda bez
względu na to, czy nowy tunel
węzła komunikacyjno-przesiad
kowego pod stacją kolejową po

między al. WojskaPolskiego aZatorzem umożliwi jazdę narowe
rze, czynie.Tymczasem chodzą
słuchy, że kolejarscy decydenci
na Pomorzu zrobilisię łaskawsi
dlaSłupska. Tunel możebyć sze
roki nawet na 30 metrów, czyli
pięciokrotnie szerszyniż obecne
przejście z hallu na perony.
Na przydworcowym terenie
można zrobić parking dla pół
setki aut.Jest gdziepoprowadzić
drogę objazdową wokół bu
dynku dworcowego w taki spo
sób, aby mogły z niejkorzystać
autobusy. Awięc dasię zlikwido
wać przystanki najezdni ul.Koł
łątaja, które blokują ruchi ogra
niczają widoczność, a ponadto
powodują zwiększenieemisji ha
łasu ispalin.Zatembędzie można
sprostać obowiązującym stan
dardom organizacjiruchu.
Zapewniam, że nie bujam
w obłokach marzeń. Jestem
właśnie na ulicy Kołłątaja przed
oznaczoną tabliczką posesją nr
34, ale według planu miasta to
zakole ul. Konopnickiej.Ciągnie
się ku dworcowi,a mogłoby też
w drugą stronę, obstawioną
wspomnianymi nawstępieiukazanymi na zdjęciu znakami za
kazu. Często łamanymi zresztą,
bo stoją na tzw. uliczce wzdłuż
posesji miejskich i kolejowych
z tyłu ul.Kołłątaja. Nieoficjalnie
wiem, że miasto dogadało się
z kolejarzami i przejmuje tę
uliczkę wraz z okupowaną przez
meneli skarpą przy torowisku,
aby uporządkowaćten śródmiej-

LUKI SŁUPSKIEJ SIECI
DRÓG ROWEROWYCH

Iok. 1,5 km w ciągu ulic Tu
wima i Szczecińskiej na od
cinku od placu Zwycięstwa
do skrzyżowania z ul. Sobie
skiego
• 0,47 km w ciągu ul. Zam
kowej, Garncarskiej i Gdań
skiej do ronda Kuklińskiego
w kierunku Redzikowa
• ok.1,5 km od ronda
Kuklińskiego w ciągu ul.
Lotha, Obrońców Wybrzeża,
Kaszubskiej do ronda Alek
sego Antkiewicza
I ok. 1km w ciągu ul. Bałty
ckiej i Portowej od wiaduktu
kolejowego do ronda
Usteckiego
• ponad 1km od ronda Sta
nisława Kiejdy w ul. Poznań
skiej do Parku Kultury i Wy
poczynku nad Słupią przez
ul. Słoneczną, Zieloną i Ry
backą do mostu Czołgowe
go
• 0,52 km łącznika ścieżek
rowerowych w ul. Grottgera
pomiędzy ul. Koszalińską
i Kołobrzeską
• ok. 0,5 km ścieżki w ciągu
pomiędzy ul. Poznańską a ul.
Główną w Kobylnicy
• ok.1 km trasy pieszo-rowerowej w ul. Piłsudskiego,
łączącej rondo Rejtana - Pił
sudskiego z ul. Sobieskiego.

ski teren izrobić ścieżkę pieszo-rowerową do ul. Tuwima przy
wiadukcie. Coś pewnie jest na
rzeczy, skoro napotykam tu
mocno zajętychgeodetów.
Co dalej,gdy znajdziemy się
na prawostronnym(w kierunku
wiaduktu) chodniku ul. Tu
wima? Lansuję budowę ścieżki
pieszo-rowerowej po tej samej
stronie -odplacuZwycięstwado
skrzyżowania z ul.Sobieskiego,
czyli podłączenie do funkcjonu
jącego tu węzładrógrowerowych
na Zatorzu.Powie ktoś,że kawa
łek ścieżkibiegnieprzecież naZa
torze od ul.Wita Stwoszadrugą
stronąuL TuwimaiSzczecińskiej.
Owszem, biegnie, ale wąskim
gardłem przed wiaduktem,
a za nim przez trzy nieprzysto
sowane do ruchu rowerowego
wjazdy/wyjazdy posesji przyul.
Szczecińskiej.
Mimo paskudnego zimna
czuję się pokrzepiony tym, że
w ratuszu są komunikacyjni de
cydenci, którzy podzielają moje
poglądy w sprawie zmian,
a szczególnie załatanialuk w in
frastrukturze rowerowej miasta.
Obok wykaz tychże dziur.
Trzeba o nich przypominać
do bólu, podając jako przykład
do naśladowania nieodległy
Koszalin. Właśnie buduje12-kilometrową trasę rowerową od
swego centrum do przeprawy
Koszałkiem nad jeziorem
Jamno. U nas pewnie się to
wszystko zmieni, gdy ZIM bę
dzie myślał o rowerzystach.©®

Ironman. Będzieto już czwarta
edycja tej imprezy, która na do
bre zadomowiła się w Dolinie
Charloty. W ubiegłorocznej od
słonie tej imprezy wzięło udział
ponad500 zawodników.
Charlotta ZOO Triathłon to
prawdopodobnie jedyne za
wody tego typu, których jedna
z konkurencji odbywasię na te
renie ogrodu zoologicznego.
Impreza jest organizowana
na zakończenie sezonu i jest
jakby jego zwieńczeniem.
Wrześniowa edycja będzie wy
jątkowa, ponieważ dystansezo
staną zmodyfikowane, aby za
wodnicy mogli sprawdzić się
wl/4lronmana.
Uczestnicy triathlonu będą
musieli przepłynąćdystans jed
nego kilometra, następnie od
będzie się etap kolarski, pod
czas którego zawodnicy poko-

Kwietniowa impreza nosi
nazwę Charlotta Trail. Organi
zatorzy przygotowują trzy pro
pozycje aktywności dla zainte
resowanych: 12-kilometrowy
bieg, 6-kilometrowy fitness
walking oraz cross.
Fitness walking, to prosta
i bezpieczna dyscyplina, która
uprawiana może być przez
wszystkich niezależnie od
wieku istopnia zaawansowania
treningowego. Jej pomysło
dawcą jest Robert Korzenio Charlotta ZOO
wski, czterokrotnymistrz olim Triathłon to Jedyne
pijski, wielokrotny mistrz zawody, których jedna
świata w chodziesportowym.
z KonKurengi oooywa
Trasa Charlotta Trail będzie
się na terenie ogrodu
prowadzić przezZOO i las nate
renie obiektów Doliny Charlot zoologicznego
ty. Będą trzy czterokilometrowe
pętle dla biegaczy oraz jedna
większa i jedna mniejsza pętla nają 45 kilometrów. Zwieńcze
dla walkerów (4 km + 2 km). niem triathlonu będzie10-kiloRozgrzewkę przed rozpoczę metrowy biegna terenieDoliny
ciem rywalizacji przeprowadzi Charlotty, w tym na terenie
Robert Korzeniowski,który sam ZOO.
w niej wystartuje.
Natomiast po zakończeniu
Ponadto na gości czekać zawodów organizatorzy prze
będą treningi biegowe i fitness widują również wesołą zabawę
walkingowe z trenerem klubu podczas triathłon party w re
RK Athletics, pakiety startowe stauracji na wodzie „Gości
na Charlotta Trail oraz masaże niec".
Zapisy chętnych już trwają
regeneracyjne w Charlotta SPA.
Do tegospotkanie z samymRo poprzez stronę www.slotmarbertem Korzeniowskim.
ket.pl. Pakiet startowy obej
Zapisy na Charlotta Trail muje: ubezpieczenie NNW,
trwają za pośrednictwem 4 numery startowe, posiłek
strony https://trail.charlotta.pl. w ramach pasta party, czepek,
pamiątkową koszulkę Charlotta
Charlotta ZOO Triathłon
ZOO Triathłon, napoje (woda,
Natomiast 22 września w Doli izotonik) i owoce, worek na
nie Charlotty odbędzie się odzież. Szczegóły na stronie
Charlotta ZOO Triathłon - www.charlottchailenge.pl. ©®

Ambasadorem Charlotta Trail jest Robert Korzeniowski,
czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH TO NIE TYLKO
SIŁA TRADYCJI, ALE TAKŻE MOC KOBIET
prezy, dzięki którym udaje się
nam zebrać trochę dodatko
wych pieniędzy. Wspólnie
można więc tworzyć coś z ni
czego.

Tym żyje region

Ja przynajmniej kojarzę
KGW z wypożyczaniem sal
albo naczyń na wesela.Czy
tego typu formy działal
ności też wykorzystujecie?

W wielu wsiach funkcjo
nują obecnie wiejskie świetli
ce. U nas w Łebieniu też taka
świetlica się znajduje. Mamy
więc możliwość organizowa
nia różnych imprez, choć ra
czej w formie zawężonej,
ograniczonej do naszej miej
scowości albo realizowanej
na zlecenie władz gminnych.
W praktyce chodzi o potań
cówki i festyny.
Macie plan co do waszej
przyszłości?

Z pewnością znowu po
walczymy w przyszłym roku
podczas powiatowego tur
nieju KGW, bo w tym roku,
zgodnie z regulaminem, mo
głyśmy tylko wystąpić goś
cinnie. Ponieważ mamy nr
KRS, to w najbliższym czasie
zamierzamy także zabiegać
0 pozyskanie funduszy zew
nętrznych, bo wtedy nasze
możliwości mogłyby się po
szerzyć.

KGW z Łebienia podczas występu. Aneta Kulesza druga od lewej

«=•

Zbigniew Marecki
zbigntew.mareda@gp24.pl

Rozmowa
Koła gospodyń wiejskich to
jedna z najstarszych form or
ganizacji społecznych, jakie
funkcjonują obecnie w Polsce.
Pierwsze z nich na ziemiach
polskich powstało w1877ro
ku w Janisławkach pod Skier
niewicami. Dzisiaj rozmawia
my z Anetą Kuleszą. szefową
KGW we wsi Łebień w gminie
Damnica, o tym.jak współ
cześnie funkcjonuje tego typu
organizacja.
Koła gospodyń wiejskich
w wielu regionach naszego
kraju mają już bardzo długą
tradycję. Ajak to wygląda
w Łebieniu?

W Łebieniu powstanie
KGW wiązało się z rejestracją
kółka rolniczego w 1970 roku.
Do dzisiaj w naszej społecz
ności żyją panie, które pamię
tają ten czas. Swoimi wspom
nieniowymi opowieściami
tak nas, dziewczyny z młod

szego pokolenia, zainspiro
wały, że postanowiłyśmy od
budować KGW. W praktyce
stało się tak, że rocznik 70.
wystartował i razem staramy
się kontynuować tradycje na
szych babć i mam. Na doda
tek spotykają się z nami także
dziewczęta z jeszcze młod
szych roczników, w tym moje
córki i córki moich koleżanek,
co powoduje, że przedział
wiekowy naszych członkiń
jest bardzo duży. W rezultacie
bardzo się zmienił obraz
KGW. To już nie jest organiza
cja kobiet, które siedzą
przy piecu i skubią pierze. My
nie tylko spotykamy się po to,
aby porozmawiać we włas
nym gronie. Najczęściej na
sze spotkania służą także
wzajemnej pomocy w rozwo
ju, bo członkinie kół posiada
ją rozmaite zdolności i umie
jętności, którymi chętnie się
dzielą. W ten sposób można
stworzyć grupę, która potrafi
nawet zaprezentować swoje
zdolności artystyczne. A najfajniej jest wówczas, gdy
członkinie koła te swoje
umiejętności potrafią jeszcze
publicznie zaprezentować
i zdobyć jakąś nagrodę, bo to

motywuje do dalszych dzia
łań.
Ile osób działa w KGW
w Łebieniu?

Tak prężnie, czyli czynnie
uczestnicząc w naszych wy
stępach, w Łebieniu w KGW
działa 12 kobiet. Oczywiście
w naszych spotkaniach
uczestniczą również nasze

Uważam, że wymiana
cioswiaaczen między
pokoleniami daje satys
fakcję wszystkim.
Warto z niej korzystać.
Aneta Kulesza

mamy i babcie. Wtedy często
słuchamy różnych historii
sprzed lat, które nie tylko łą
czą pokolenia, ale bywają
również inspirujące, bo takie
podpowiedzi z przeszłości
czasami są bardzo rozwijają
ce i przyczyniają się do tego,
że tworzymy coś nowego, co
wyrasta z doświadczenia
i praktyki poprzedników.
Uważam, że taka wymiana

doświadczeń daje satysfakcję
wszystkim. Warto z niej ko
rzystać.
To wszystko odbywa się
w takim zamkniętym dam
skim gronie?

Kiedyś rzeczywiście tak
było. Z opowieści naszych
mam i babć wynika, że w cza
sach ich młodości spotkania
członkiń KGW były przede
wszystkim formą wypoczyn
ku i relaksu kobiet we włas
nym gronie, co było charakte
rystyczne dla małych miej
scowości wiejskich. Teraz
jednak to się zmienia. Gdy się
jeździ po coraz częściej orga
nizowanych turniejach KGW,
można zaobserwować rosną
ce zaangażowanie mężczyzn,
którzy biorą udział w wystę
pach. Pozwalają na to nawet
odpowiednie zapisy w regu
laminach.
A jak jest w Łebieniu?

Mamy także takich trzech
panów, którzy z nami jeżdżą.
Niekoniecznie pokazują się
na scenie, ale gdy potrzebuje
my ich pomocy, to nas wspie
rają. W każdym razie zawsze
możemy na nich liczyć. Jak

zauważyłam, podobnie bywa
w wielu innych kołach.
A jak to wygląda od strony
finansowej? Po prostu
składacie się na wspólnie
podejmowane działania,
czy też macie wsparcie ze
strony lokalnego samorzą
du?

Gdy w 2012 roku założyły
śmy nasze koło, to nie miały
śmy ani grosza. Wtedy zdecy
dowałyśmy, że będziemy się
składać, aby pokryć koszty
potrzeb bieżących. W 2015 ro
ku na powiatowym turnieju
KGW w Jezierzycach poszło
nam tak dobrze, że zdobyły
śmy główną nagrodę. Ta
kwota, czyli 3 tysiące złotych,
pozwoliła nam zrezygnować
ze składek, a jednocześnie
mogłyśmy kupić najpotrzeb
niejsze rzeczy, które
w przyszłości będą nam po
magały. Dzięki temu tak się
zaangażowałyśmy we wspól
ne działania, że w 2017 roku
po raz kolejny zdobyłyśmy
główną nagrodę podczas tur
nieju w Jezierzycach. Tak ze
brałyśmy trochę wspólnych
pieniędzy. Poza tym prowa
dzimy okolicznościowe im

Z moich obserwacji wyni
ka, żejednak liczba uczest
ników powiatowego turnieju KGW powoli maleje.
Dlaczego tak się dzieje?

Gdy się rozmawia z inny
mi uczestnikami turniejów, to
bardzo często można usły
szeć, że nie zawsze mogą li
czyć na wsparcie ze strony
władz lokalnych, a przygoto
wanie do tego typu imprez
wymaga nie tylko czasu, ale
1 sporych nakładów związa
nych z zakupem strojów czy
też spełnieniem wymogów
regulaminowych. Staramy
się radzić sobie same, ale na
szczęście możemy także li
czyć na pomoc dyrektora
Centrum Edukacji i Kultury
w Damnicy, który na przy
kład przed rokiem pomógł
nam opracować wymyśloną
przez nas piosenkę kabareto
wą. Efekt był taki, że na tur
nieju wojewódzkim, na któ
rym miałyśmy konkurencję
w postaci dziesięciu innych
kół, udało się nam zdobyć
pierwsze miejsce. Byłyśmy
z tego bardzo dumne, bo żad
nemu innemu kołu z powiatu
słupskiego to się do tej pory
nie udało. ©®
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Tadeusz Picz ze współpracownicami przygotował program muzyczny sobotniej gali
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Nagrodzeni otrzymali m.in. róże oraz dobre słowo od Krystyny Wojewódzkiej-Danileckiej

Amatorski ruch plastyczny odlat
w Słupsku rozwija się bardzo prężnie
Siupsk

Zbigniew Marecki

\

zbigniew.marecki@gp24.pl

Małgorzata Smorczewska-Perchacz otrzymała Grand Prix
podczas gali X konkursu Nie
kontrolowany Obszar Wrażli
wości w Słupsku, która odbyła
się w minioną sobotę (24 lute
go) w Muzeum Pomorza Środ
kowego.

Jak co roku konkurs Niekontro
lowany Obszar Wrażliwości
adresowany był także do arty
stów ze Słupska i całego woje
wództwa pomorskiego. W te
gorocznej edycji wzięło udział
90 autorów (73 malarzy i 17
rzeźbiarzy). Ogółem na kon
kurs wpłynęło 157 prac, w tym
125 obrazowi 32 rzeźby. Uczest
nicy konkursu reprezentowali
kilkanaście miast i wsi.
Ocenia profesjonalne jury

Jury: dr Aleksandra JadczukASP Gdańsk, Dominika Goncarz - MPŚ Słupsk, dj Michał
Rosa - Liceum Plastyczne
Słupsk, Andrzej Szczepłocki -

Młodzieżowy Dom Kultury
i Andrzej Mozol - laureat IX
Konkuru NOW - w tym roku
przyznało 10 nagród i 8 wyróż
nień. Nagrody ufundowali
m.in.: marszałek województwa
Mieczysław
pomorskiego
Struk, prezydent Słupska Ro
bert Biedroń, Liceum Pla
styczne w Słupsku, Akademia
Pomorska, parafia św. Jacka,
pan Krzysztof Grzymski.

Nagrodę dyrektora Muzeum niejszą jego wartością, gdyż dla
Pomorza Środkowego-1000 zł wielu z nas istotna jest możli
- wręczono malarzowi Włady wość konfrontacji z innymi
sławowi Rybakowi. Z kolei rek osobami, które zajmują się
tor Akademii Pomorskiej działalnością plastyczną, bo
w Słupskuufundował nagrodę wtedy widać, czy się rozwi
w wysokości 500 zł, którą jamy. Poza tym nie wszyscy są
otrzymała Mirosława Dawido- w stanie zorganizować wy
wicz za obraz „Pejzaż". Na stawy indywidualne, a wy
grodę w tej samej wysokości stawa pokonkursowa daje
ufundowała także dyrektorLi możliwość pokazaniachoć nie
ceum Plastycznegow Słupsku. których elementów dorobku
Przypadła Markowi Sewery- - mówi Elżbieta BemackaLiczą się nie tylko pieniądze
niuszowi za obraz „Dom Kole -Hanus ze Smołdzina.
Grand Prix w wysokości 2 tys. jarza zimą". Trzecią nagrodę
zł przyznano Małgorzacie w wysokości 500 zł ufundował Wspomnienia inagroda
Smorczewskiej-Perchacz proboszcz parafii św. Jacka W trakcie imprezy radny miej
za obraz „Bez tytułu". Stypen w Słupsku.Otrzymała ją Halina ski Mieczysław Jaroszewicz
dium im. Stefana Moraw Janiszewska za obrazy „Ma wspominał Stefana Moraw
skiego, ufundowane przez jego donna" oraz „Sen". 500 zł za skiego, długoletniego opie
zięcia, w wysokości 1500 zł brał także do domu Paweł kuna plastyków amatorów
otrzymała Klaudia Łuknie- Kędzierski, autor pracy w Słupsku, a wiceprezydent
wska-Zakrzewska. Dwie na „Zmienne nastroje". Tę na Krystyna Danilecka-Wojewógrody prezydenta Słupska po grodę ufundowała dyrektor dzka wręczyła nagrodę prezy
750 zł przypadły Jackowi Ja SOK w Słupsku.Natomiast Gra denta Elżbiecie Żołyniak, która
nowskiemu (rzeźba „Trzy żyna Galant za pracę „Szach od lat organizuje słupski kon
ptaki") oraz Elżbiecie Bernac- mat" dostała nagrodę 200 żł kurs. Pouroczystości odbyło się
kiej-Hanus (obrazy „bezczas" od Elżbiety Żołyniak, prezesa spotkania z laureatami.Można
i „Wspomnienia z dzieciń Stowarzyszenia Obszaru Wraż było też obejrzeć nagrodzone
stwa"). Nagroda starosty słup liwości.
prace w ramach pokonkurso
skiego - 1000 zł - przypadła
-Dla uczestników konkursu wej wystawy w Annie De Croy
Darii El wart (martwa natura). jednak niepieniądze są najważ i Młynie Zamkowym.©®

Wręczanie nagród i wyróżnień trwało przeszło godzinę i wywołało spore emocje

Uczestnicy gali szczelnie wypełnili Salę Rycerską w Muzeum
Pomorza Środkowego

Wystawa pokonkursowa zainteresowała nie tylko artystów,
ale i licznych gości imprezy

Sponsorów imprezy swoimi obrazami obdarowała Sabina Banach, seniorka ze Słupska
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USTKA AŻ PROSIŁA SIE O TRUPA. NO TO MA
SŁODKO-GORZKĄ POWIEŚĆ KRYMINALNĄ
swoje stanowisko w tej spra
wie Aneta Jadowska. - To, że
w mojej powieści jest policjant
czy właścicielka kawiarni, nie
oznacza, że jakiś ustecki poli
cjant czy ustecka właścicielka
kawiarni lub księgarka była in
spiracją. To nie działa w ten
sposób. Potrzebuję wymyślać
postaci z ich historiami,charak
terami, relacjami, wadamii za
letami. Obciążanie nimi real
nych osób nie wchodzi w grę.
Bohaterowie nigdynie są odbi
ciem pojedynczej osoby,nie są
inspirowani konkretnymi ludź
mi - u mnie to działa zupełnie
inaczej. Tworzę ich z miliona
małych elementów, buduję ich
historie od zera, aż są dla mnie
realni i pełnokrwiści. Wtedy
mogę o nich pisać jak o lu
dziach, których dobrze znam do tegomomentu już ich znam.
„Słyszę" ich dialogi,rozumiem
ich osobowości, wiem, jak się
powinni zachować, co myślą.
Z realnymi ludźmi to nigdynie
byłoby możliwe.

fd

Słodko igorzko

W Ustce bywam tak często, jak pozwala mi na to dość zapchany terminarz i obowiązki. Często, ale nigdy dość - mówi pisarka

Anna Czemy-Marecka
anria.marecka@polskapress.pl

iMtka
„Trup na plaży iinne sekrety
rodzinne" to powieść obyczajowo-kryminalna Anety Jadowskięj. Jej akcja dzieje się
w Ustce. - Dostałem egzem
plarz odautorski iksiążka bar
dzo mi się podobała.Na pewno zachęci wiele osób do przy
jazdu do naszego miasta-mó
wi Grzegorz Gadoś. komendant usteckiej policji w stanie
spoczynku, który udzielał au
torce fachowych porad pod
czas pisania kryminału.

Aneta Jadowskamieszka w To
runiu i jest znaną w kręgach mi
łośników gatunku fantasy au
torką powieści, których akcja
dzieje się w jejrodzinnym mieś
cie. Jak to się stało, że fabułę
swojej powieści kryminalnej,
już bez elementów fantastyki,
przeniosła do Ustki?
Ustka prosiła się o trupa

- Ustka przytrafiła mi się przy
padkiem - opowiada pisarka.
- Może to było przeznaczenie ja szukałam miasteczka nad
morzem, w którymmogłabym

osadzić najnowszą powieść,
a Ustka po prostu prosiła się
0 trupa. Pierwszy raz przyje
chałam do niej chyba w 2016
roku, na zaproszenie usteckiej
biblioteki. Miałam wolnecztery
godziny między przyjazdem
autobusu a spotkaniem. Wy
starczyły, bym zakochała się
w Ustce całkowicie. I już wie
działam, że znalazłam tu
wszystko, czego szukałam.
Podobnie pamięta to Krzy
sztof Konior, starszy bibliote
karz w dziale opracowywania
1 gromadzenia zbiorów w
usteckiej bibliotece.
- W 2016 roku zaprosiliśmy
Anetę Jadowską na spotkanie
autorskie - opowiada. - Podczas
niego była mowa między in
nymi o tym, że poza Toruniem
w jej powieści pojawiły sięinne
miasta. No ipadło pytanie, czy
pisarka nie włączyłabydo swo
jego pisania także Ustki. Rok
później ponownie zorganizo
waliśmy spotkanie z panią
Anetą i wtedy poinformowała,
że właśnie u nas umieściła ak
cję swojego kryminału.

czy komendę policji. Opisane
z wielką dbałością o szczegóły.
Rozpoznawalne, namacalne.
Należy do tych miejsc także
kawiarenka Mistral, w której
jako kelnerka pracuje Magda
Garstka, główna bohaterka.
Na to, że jest to właśnie ten lo
kal, wskazuje zarównoopis wy
stroju, jak i wielokrotnie pow
tarzana informacja, że można
zakupić tu słynne usteckie
krówki. Słodkości dostąpiły
także zaszczytu znalezieniasię
na okładce książki. A jednak
w powieści kawiarenka nosi
nazwę Vincent. Dlaczego?
- To proste -Mistral był pier
wowzorem kawiarenki, w któ
rej pracuje moja bohaterka, ale
jego pracownicy jużnie -odpo
wiada Aneta Jadowska. - Nie
wykluczone też, że w jakimś
momencie postanowię, że ka
wiarnia jest doskonałym miej
scem na miejsce zbrodni - po
wieściowy Vincent to weźmie
na siebie, a realny Mistral nie
będzie ponosił konsekwencji
złej reklamy.

Mistral. czyli Vincent

Główna bohaterka przyjeżdża
do Ustki, do prowadzącej pen
sjonat babci, z Łodzi, gdzie
mieszka z ciotką. Wszystko
wskazuje jednak na to, że już
nad morzem zostanie. Zresztą
tu się urodziła i wszyscy w za

Każdy, kto zna Ustkę,odnajdzie
w książce wszystkienajbardziej
kojarzące się znią miejsca: pro
menadę, plażę,molo, stragany,
galerię sztuki, wąskie uliczki,
restaurację Syrenkę, bibliotekę

Wąsy wąsom nierówne

sadzie traktują ją jak swoją,
a nie przyjezdną.
Ci wszyscy to bogatagaleria
postaci odgrywających większą
lub mniejszą rolę w życiu
Garstki. A skoro usteckie miej
sca są w powieścitak rzeczywi
ste, naturalną reakcją usteddch
czytelników będzie zapewne
doszukiwanie sięprawdziwych
pierwowzorów bohaterów. Co
na to Aneta Jadowska?
- Jako pisarz„wypożyczam"
miejsca, ale już ludzie, wyda
rzenia, relacje są całkowicie
wymyślone i nie mają odpo
wiedników w świecierealnym.
Zbieżności są w pełni przypad
kowe - stwierdzapisarka.
W posłowiu do powieści,
w którym dziękuje licznym
ustczanom zapomoc przyjej na
pisaniu, Jadowska poświęca
zdanie... wąsompowieściowego
policjanta prowadzącego do
chodzenie wsprawie trupa zna
lezionego przez MagdęGarstkę
w morzu. „Oficjalnie oświad
czam, żePańskie wąsy i złowro
gie wąsy sierżanta sztabowego
Straszewicza nie są spokrew
nione" - zwraca się pisarka do
Grzegorza Gadosia, byłego ko
mendanta usteckiejpolicji.
- Konieczne jest jasne wyjaś
nienie i postawienie sprawy
tak, by nie było wątpliwości wszystkie postaci w mojej po
wieści są wymyślone - rozwija

Chociaż jako pierwszy pojawia
się w powieści wątek krymi
nalny z trupem, to w pewnym
momencie dominować za
czyna inna tematyka- przemoc
w rodzinie. Dlaczego?
- To od początku miała być
właśnie taka powieść, słodko-gorzka historia o rodzinnych
tajemnicach. Trup jest, jak czę
sto w kryminałach, katalizato
rem opowieści. Gdy pisałam
powieść, przez Polskę przeta
czały się demonstracje iCzarny
Protest, na jaw wypłynęłaspra
wa bydgoskiego radnego ipew
nego posła, obaj znęcali się
w potworny sposób nad swo
imi żonami.Rozmawiam z mo-
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imi czytelniczkami, one też
przynoszą mi swoje historie.
I temat przemocy domowej jest
dla mnie ważny od zawsze, po
jawiał się też w innych moich
powieściach.Bo wierzę, żeczas
już skończyć z milczeniem,
które tylko chroni sprawców,
a nie pomaga ofiarom.Chciała
bym, by problem nieistniał, by
udało się wyplenić przemoc,
chronić ofiary,ale tonie jest coś,
co nastąpi po deklaracjach, że

w polskich rodzinach nie ma
przemocy i problem nieistnie
je. Jako pisarkasięgam pote na
rzędzia, jakie mam- daję histo
rie, które pozwalają czytelni
kowi spojrzećna problem zem
patią, język, w jakim można
0 nimmówić, zrozumieć, może
wreszcie - znaleźć rozwiązanie
- odpowiada pisarka.
Chcę wiedzieć, o czym piszę

We wspomnianym posłowiu
pada wiele podziękowań dla
ustczan, którzypomogli pisarce
w poruszaniu się po mieście
1 tematyce.
- Bibliotekarze pomogli mi
w researchu, gromadzili dla
mnie miejscową prasę, udo
stępniali zasoby archiwówi od
powiadali na liczne pytania
0 życie w Ustce - zaczyna wy
mieniać Aneta Jadowska. -Ko
mendant był fantastycznymin
formatorem, opowiadającym
nie tylko o pracy posterunku
czy specyfice miejscowej prze
stępczości ipracy policyjnej,ale
też swoim przywiązaniu do
społeczności. Jest bez wątpie
nia jednym z najfajniejszych
policjantów, z jakimi miałam
przyjemność rozmawiać. Pan
Waldemar z LOT-u pomógł mi
zrozumieć turystyczną skalę
1 dynamikę relacji w mia
steczku turystycznym. Rozma
wiałam też ze świetną dziew
czyną, która pracuje jako kel
nerka w usteddejkawiarni, czy
moimi usteckimi czytelnicz
kami, którepomagały mi zapla
nować wieczór panieński czy
wesele. Każdy z moich infor
matorów przyczynia się do
tego, że wiem, o czym piszę,
i podziękowanie w książce to
najlepszy sposób,by ten wkład
uwiecznić.
A jak przyjęli książkę pierwsi
czytelnicy?
- Zauroczyła mnieswobodą
języka i poczuciem humoru,
pochłonąłem ją w jeden dzień
- mówi Krzysztof Konior.
- Naprawdę dobrze się ją
czyta, jest wciągająca. No i te
opisy Ustki, jej klimat. Dałem
swój egzemplarz do czytania
znajomym, którzy nigdyw Ust
ce nie byli,i ta powieść spowo
dowała, że chcą do nas przyje
chać - dodaje GrzegorzGadoś.
Na koniec dwie dobre wia
domości. Po pierwsze, będzie
kontynuacja losów Magdy
Garstki. Po drugie, jest szansa,
że więcej miejsca niż wI części
dostanie drugie nasze miasto Słupsk. - Jest być może jedy
nym miastem w Polsce, które
nie musi się wstydzić swoich
polityków przesadnie - śmieje
się Aneta Jadowska. ©©
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NA SCENIE KLASYKA, NA WIDOWNI WYGODA
Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl
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Ruben Silva,nowy dyrektorPol
ski^ filharmonii Sinfbnia Bałtka
wSItąpsku. mówio planachroz
woju instytucj.demokraci
w sztuce i wewnętrznym
bofiwijskimsłońcu.
Jest pan dyrektoremfilarmoni oddwóch miesięcy.
Jak wrażenia?

Nie nudzę się, żyję filharmo
nią 24 godziny na dobę. Wciąż
jest tam wiele rzeczy do zrobie
nia, a często nie wiadomo, od
czego zacząć, trzeba wybrać to,
co jest najważniejsze w danym
momencie. Muszę ogarnąć jed
nocześnie sprawy biurokra
tyczne i artystyczne. Gdy by
łem dyrektorem artystycznym
w widu instytucjach, obserwo
wałem dyrektorów naczel
nych. Często wiele rzeczy mu
sieliśmy robić razem. Ale zu
pełnie inaczej jest, gdysię już
jest na boisku, a nie tylko obser
wuje się grę z trybuny. Cieszę
się, że dojrzałem dotego, by
być naczelnym, dotychczas się
przed tym broniłem. Zgodnie
z przepisami, w polskich insty
tucjach kultury mamy dyrekto
ra naczelnego i jego zastępcę
do spraw artystycznych.Dy
rektor artystyczny niepowi
nien być podwładnymnaczel
nego, który mógłby wpływać
na dobór repertuaru czy wyko
nawców. Powinien mieć arty
styczną wolność, ograniczoną
rzecz jasna finansami. Jego po
winni rozliczaćrecenzenci i wi
dzowie. Dlatego wtej sytuacji
najlepiej jest, by artysta był dy
rektorem naczelnym. Oczywiś
cie, spraw finansowych trzeba
się nauczyć, trzebadiodzie na
kursy menedżerskie.
Pan chodzina takiekursy?

Chodziłem, ale wciąż się uczę
administracji i zarządzania. Ale
przede wszystkim znam się
na orkiestrze. Wiem, co to jest
i jak powinna funkcjonować fil
harmonia, jak muzycy powinni
być traktowani.
Startijącwkonkii-sie musiał
pan przekonaćdo swojego
pomysłu nietyfco władze
miasta, alerównież muzy
ków Jaki jestpański pomysł
na słupską fflharmonię?

Pomysłów jest bardzo dużo,
ale realia finansowe są okrutne
a dobre pomysły kosztują, du
żo można naten temat mówić,
trzeba zrobić jak najwięcej
z tym, czym dysponujemy.
Gdy przystąpiłem do konkur
su, miałem intuicję, że będzie

dobrze. Kilka lattemu dyrygo
wałem słupską filharmonią.
Zauważyłem, że tu jest bardzo
dobra atmosfera, muzycysą
sympatyczni, a przede wszyst
kim bardzo dobrzegrają. Po
czułem między namichemię
i zaufanie orkiestry. Podczas
pierwszej rozmowy z muzyka
mi powiedziałem, że chcę, że
by było trochę więcej demokra
cji. Niedobrze jest, gdy dyrek
tor zamyka się w swoim gabinede, z nikimnie chce rozma
wiać itylko wydaje polecenia.
Jest potrzeba, żeby muzycy też
wyrażali swoją opinię. Przy
wróciłem więc radęartystycz
ną. Z przedstawidelami orkie
stry omawiam sprawyarty
styczne, również repertuaro
we. Tam rodzą się pomysły.
Muzycy chcą grać trochę więcej
klasyki. Oni przedeż przez lata
przygotowują się do tego, żeby
grać wielkie i trudneutwory.
Obiecałem im to, że klasyki bę
dzie więcej.
Ale nietyt(o klasykęusłyszy
my zesceny fiharmoni?

Oczywiśde, że nie.W du
żych miastach jest wiele insty
tucji muzycznych. WSłupsku
jest jedna filharmonia na cały
region. Dlatego mymusimy
grać wszystko. W moich pla
nach jest, żebyśmy grali opery,
nie tylko w wersjach estrado
wych. Możemy przedeż wypo
życzyć kostiumy z Nowego Te
atru. Pod sceną jest kanał i jeśli
orkiestra tam będziegrać, na
scenie możemy wystawić ka
meralną operę czy balet,ale
również musicale. Chciałbym
też zaprosić do współpracy tea
try. Natomiast klasyczne kon
certy chciałbym realizować
z rozmachem, z chórem, z or
kiestrą, z solistami. Publiczność
to lubi.
Apubficznośćjest nataki re
pertuar przygotowana?

Zauważyłem, że słupska
publiczność jest bardzo depła,
wszystko zależy od repertuaru
i odjakośd wykonania. W
marcu zagramy „Czterypory
roku" Vivaldiego. Tokompozy
cja uwielbiana nacałym świede. Nato przyjdzie bardzo du
żo ludzi, bo to hit klasyki. Ale
do tego dodaję mało graną,ale
przepiękną symfonię Czajkow
skiego „Marzenie zimowe"
i „Bajkę" Moniuszki. Chcę rów
nież zapraszać bardzo dobrych
solistów. W koncerde na za
kończenie zimy zagra z nami
znakomity Janusz Wawrowski.
Mam nadzieję, że rozpocznie
my z nim współpracę.
Wrepertuarze będą też pro
pozycje cBa najmłodszych.
Kontynuuje panmuzyczne
poranki, któreorganizował
pański poprzecMk?

Orkiestra chce iść do przodu,
u muzyków jest entuzjazm.
Pochodzi pan zBofiwi. tam
się pan wychował.Co spowo
dowało, żezostawił panojczyznę iwybrał Polskę?

Ruben Silva od stycznia jest dyrektorem naczelnym i artystycznym słupskiej filharmonii

Oczywiśde, podobne kon
certy grają orkiestry w całej Pol
sce, musimy sobie wychować
publiczność na przyszłość. Mu
simy przygotowaćdekawe
programy dla szkół, żeby była
partycypacja dzied i młodzie
ży. Przy tych programach
chdałbym współpracować
z aktorami z Nowego Teatru.
Nie brakujewShpskumło
dych muzykówiwokafistów,
którzy występowa! wraz
zfjtiarmonią na koncertach
specjalnych. Zaprosiidipan
do współpracy?

Jak najbardziej. Często pra
cowałem z młodzieżą i prowa
dziłem z nimi warsztaty orkie
strowe. Bardzo chętnie zapro
szę do współpracy młodych ar
tystów: dyrygentów, kompozy
torów, instrumentalistów iwo
kalistów.
Pubficzność nakoncerty
przyciągają gwiazdy. Będą
takie nanaszą scenie?

Na zaproszenie ich trzeba
znaleźć pieniądze. A o to, z te
go, co wiem,w Słupskunie jest
łatwo. Będę jednak zachęcał bi
znesmenów do współpracy.
Chciałbym stworzyć Towarzy
stwo Przyjadół Filharmonii,
które by się składało z biznes
menów i ludzi ważnychdla
miasta. Jeśli będą pieniądze,
mógłbym zaprosić wybitnego
solistę nie tylko z Polski, ale
również z zagranicy. Mógłbym
zaprosić na przykład Aleksan
drę Kurzak, któraśpiewa na
największych scenach na świede i jest obecnienajbardziej
rozpoznawalną polską sopra
nistką. Jestem jej „wujkiem",
bo znam siędobrze z jej rodzi
ną i gdy była mała,nazywała
mnie właśnie tak.Chdałbym,

żeby ona wystąpiła z „wuj
kiem" w Słupsku. Ale o pienią
dzach nie rozmawia się z arty
stami, tylko z ichagentami.
A tutaj nie ma„wujka", tylko są
twarde rozmowy odużych pie
niądzach.
Gdy poprzedniegodyrekto
ra. Bohdana Jarmołowkza.
zapytałemoto,comusięnie
udało,wymienił brak nowe
gobudynku fiMII IIMLI.

Podczas pierwszej rozmowy
z prezydentem RobertemBie
droniem powiedziałem mu, że
jest ogromna przepaść między
budynkiem słupskiej filharmo
nii atymi, w którychpodobne
instytucje funkcjonują w in
nych miastach. Myniebawem
rozpoczniemy odnawianie par
kingu przy budynku filharmo
nii. Nowy Teatr ma mieć nową,
piękną siedzibę, więc my w na
szej zostaniemy sami. Najlepiej
byłoby zburzyć ten budynek
i w tym miejscu postawić no
wy. Ale miastana to nie stać.
Będę chciał porozmawiać na
temat filharmonii z Piotrem
Glińskim, ministrem kultury
i dziedzictwa narodowego. Ale
jeśli nie będziemy budować no
wego obiektu, jak najszybdej
trzeba przeprowadzićrewitali
zację tego, który jest.Trzeba
odnowić scenę,polepszyć aku
stykę, wymienić fotele.
Planiepan wymienić fotele,
które, choćniewygodne, ale
jednak wciąż są nowe?

Tak. Niestety, te siedzeniasą
niewygodne, mówiąc bardzo
delikatnie. Jest problem i ja za
to publiczność przepraszam,
choć to nie moja wina. Wszyst
ko oczywiśde zależy od finan
sów, ale coś wtej sprawie będę
próbował zrobić.

Powiększenie sceny teżjest
w pańskich planach?

Były takie planyi projekty,
muszę się z nimi zapoznać.
Scena faktycznie jest nieco za
wąska. Chdałbym też odnowić
kanał orkiestry. Okno orkies
trami jest trochę za małe.Ono
powinno byćcałkowide otwar
te, jak w operach. Byłoby fanta
stycznie zrobić tutaj od czasu
do czasu a lateatr muzyczny
na wzór np. Filharmoników
Wiedeńskich, onigrają jako fil
harmonia, ale również ta sama
orkiestra występuje wOperze
Wiedeńskiej. My mamyświet
ną orkiestrą, która mogłaby
grać musicale, operetki i opery,
już w wersjach scenicznych.
Przy takich wydarzeniach mo
glibyśmy współpracować z tea
trem. Moim marzeniem jest
mieć prawdziwą orkiestrę sym
foniczną. Teraz mamy braki, je
śli chodzi o liczbę instrumenta
listów. Wszystko sięrozbija
o pieniądze.Mam jednak na
dzieję, że będę miał szczęśde.
Szczęście zwyklepanu
sprcyja?

Zawsze miałem aniołastró
ża, który mną kierował i chro
nił od nieszczęść. Nie zawsze
go słuchałem. Alemogę powie
dzieć, że mamszczęśde.
Icoon panuteraz podpowia
da,jeśli chodzio przyszłość
flharmoni?

Że będzie dobrze,tylko trze
ba dężko pracować. Że trzeba
dobierać dobrą ekipę, która bę
dzie na tyleodważna, żeby
zmieniła starą strukturę iposz
ła w XXI wiek. Widzę tę odwa
gę i gotowość, choć jeszcze bę
dę musiał uzupełnić najbliż
szych współpracowników,
głównie administracyjnych.

Boliwia jest bardzo pięknym
i słonecznym krajem. Zawsze
mówię o sobie, że mam wsobie
słońce Inków, cobardzo mi po
maga w Polsce.Ludzie widzą,
że jestem nasłoneczniony, a tu
taj tego słońca brakuje. To, że
przyjechałem właśnie tutaj, to
był przypadek. W Boliwiiskoń
czyłem uniwersytet i chdałem
coś dalej robić. Jeśli chodzi o ja
kość muzyki filharmonicznej
w Polsce iBoliwii, to jestprze
paść, oczywiśde na korzyść
Polski. Zacząłem szukaćmożliwośd rozwoju,ale wszędzie
było bardzo drogo.Była szansa
uzyskania stypendium w
Związku Radzieckim, ale wszy
scy mi odradzali ze względu
na komunę. Mójprofesor dyry
gentury dwa latastudiował
w Polsce ipodpowiedział mi
ten kraj. Mówił,że z krajów so
cjalistycznych Polska jest naj
bardziej wyzwolona i kocha
wolność. Zachwalał kulturę
muzyczną, świetneszkoły
i mówił, że kobiety są piękne.
I tym mnieprzekonał. Napisa
łem więc podanie do minister
stwa kultury. Po kilku miesią
cach, gdy już otym zapomnia
łem, dostałem list zPolski. Zo
stałem przyjęty nastudia
w Akademii Muzycznej w War
szawie. DoPolski przyjechałem
równo 40lat temu, które minę
ły jak jeden dzień.
Itak panjuż został?

Początkowo staż miał trwać
tylko dziewięć miesięcy, jeden
rok akademicki. Po tym czasie
poprosiłem mojego profesora,
by pomógł mi zostać tu jeszcze
roić Profesor zadzwonił w mo
jej sprawie doministra i mog
łem zostać jeszcze rok.Potem
chciałem przedłużyć pobyt o
kolejny rok. Jedyną możliwoś
cią było rozpoczęde kolejnych
studiów. Musiałbym zaliczyć
pięć lat w ciągutrzech lat. Zgo
dziłem się na to. Potem praco
wałem jako dyrygent orkiestry
Akademii Muzycznej.Któregoś
dnia znajomy powiedział,że
potrzebny jest dyrygent w War
szawskiej OperzeKameralnej.
Porozmawiałem z dyrektorem
Stefanem Sutkowskimświętej
pamięd, on przyszedł na moją
próbę i zatrudnił mnie usiebie.
Miał powiedzonko: „witam
w rodzinie". Tam pracowałem
bardzo długo, potem się ożeni
łem, urodziły się dzied i już nie
wróciłem na stałe do Boliwii.
Zatem witamy w słupskiej
muzyczną rodzinie.

Bardzo dziękuję. ©®
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Szczytowanie PO

Ależ zrugano Zbycha
Konwińskiego na szczytach PO.
I za co to? Za niewinność. Cho
dziło o słuszne wystrzelenie
w kosmos prezydenckiej
„uchwały" o edukacji seksualnej.
Biedroń powiedział, a w kraj
poszło, że projekt,którego de
facto nie było, odrzuciła koalicja
POPiS. W szczegóły nikt się nie
bawił, a Konwińskiego powiesili.

POŁ ŻARTEM.PÓŁ

drogówka zaraz pani radnej po
mogła, za co dostali pochwałę zło
żoną na ręce komendanta miej
skiego.

Policjo, strzeżsię

A dokładnie p.o. komendanta
miejskiego. Nowy będzie ogło
szony już wkrótce. Noto po
wiemy tak, drogi słupski garnizo
nie policji. Jeszcze zatęsknicie
za Szaniawskim.

Akcja antymobingowa

Radna paliwożerna

No i maile się posypałydo nas
w sprawie radnej Rożek, żepo co
te złośliwości w kwestii jej prawa
jazdy. No przecież zdała, wmiarę
szybko, i sobie radzi.No i tak napi
saliśmy. że się stara.A paliwa w sa
mym środku Słupska,to jednemu
tylko kierowcy w historii zabra
kło? No, niejednemu. Zresztą

No i „śledztwo"jest wewnątrzratuszowe w sprawie raportu PIP, że
są niecne oskarżenia o mobing
i inne złe rzeczy, którew mieście
progresywnego prezydenta nie
miały się prawa zdarzyć. Śledztwo
szuka „zdrajców", nie przyczyn.
BONIE &CLYDE

plotkisprawdzone@gmail.com

DLACZEGO PREZYDENT WŁOCŁAWKA URATOWAŁ KLUB KOSZYKARZY,
A PREZYDENT BIEDROŃ POZWOLIŁ NA UPADEK CZARNYCH SŁUPSK?
Grzegorz Hilaredci

m

*•

grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Słupskie gkrkipoHtycsne
Właśnie jesteśmy świadkami
politycznego teatru w Słup
sku. Rozgrywaną w mieście
sztukę pt... Utrącenie prezesa
Twardowskiego i reaktywacja
koszykówki po upadku Czar
nych" reżyserują władze mia
sta. Aktorami są radni, zaan
gażowani w koszyków
kę słupszczanie. a widzami my kibice. Wszystko wskazuje
na to. że scenariusz dramatu
jest rozpisany dla nas i tylko
do wyborów samorządo
wych. Bo Czarniz ekstraklasy
tak naprawdę upadli przez...
miejską politykę.

Wchodzimy zakulisyiradninieoficjalnie przyznają,że miastonie
pomogło klubowi, wykorzystu
jąc sytuację do pozbycia się An
drzeja Twardowskiego z miej
skiej polityki. Na rękę to było też
niektórym radnym,np z RS.Czy
to był powód?
- Teraz wiele wskazuje na to,
że nawet jedyny - śmieje się
radny Daniel Jursza z SPO, ko
mentując zaangażowanie się
władz w próby reaktywacji dru
żyny koszykarskiej.
- Adlaczegopierwszoligowej?
Może tobyć ekstraklasa- powie
dział nam w środę Andrzej
Obecny, szef prezydenckiego
klubuwradzie miejskiej.

Styczniowa sesja rady miejskiej, już wtedy było jasne, że klub upadnie bez pomocy miasta

Marcin Anaszewicz,dyrektor
strategiczny w ratuszu, podkre
ślił, żeanalizowałbudżety zespo
łów ekstraklasy koszykarskiej.
Jego zdaniemCzarni mielirozbu
chany, azmniejszymkhibysobie
doskonale radzą w ekstraklasie.
Przyznał, żeteraz wmieściesą aż
trzy grupy rozmawiająceo reak
tywacji Czarnych. A miasto
z nimirozmawia. RadnyObecny
żepieniędzy wmieście
nakoszykówkę wystarczy.
Tymczasem gdy w styczniu
przyszłość klubu się ważyła, ani
razu nie padł argument o braku
pieniędzy w mieście.Teraz sam
Robert Biedrońpowiedział nam,

że pieniądzemiasto miało,alenie
mogło pomóc Czarnym. - Nie
było jak - zaznaczył.
Okazało się, żeprezydent za
mówił w zewnętrznej kancelarii
opinię prawnąwtejsprawie. Mia
sto zapłaciło11tys. zł zakartkępa
pieru, wktórejprawnicy sami za
strzegają, żetaopinianiejestwy
kładnią prawa ani niewskazuje,
co zrobić.
O treść opinii wystąpił radny
Jurszaiterazkomentuje: -Ktozamawiał, dostał, co chciał.
- Gdyby prezydent chciał po
móc Czarnym tobypomógł. Nie
chciał, to klub upadł - uważa
radny JerzyMazurek.

Ale wystarczyna chwilęoder
wać się od słupskiego samo
rządu, by zauważyć, że w 2015
roku podobny kryzys jak teraz
Czarnych spotkał Anwil Włocła
wek. Tam też było 2 min długu
(Czamiwbilansiemielil,8naminusie, realnezobowiązania wed
ług Andrzeja Twardowskiego
tylko 1,1 min),a główny sponsor
się wycofał.Reakcja władz Włoc
ławka była szybka. Konferencja
prasowa, cel jeden: utrzymać
klub. Zebrał wszystkich, w tym
lokalnych posłów. Wymógł
zmiany wklubie, zmianę władz,
wprowadzenie nowych ludzi.
Rozmawiał ze sponsorami.I za

łatano finanse, a tytularnyspon
sor w klubie pozostał.
W Słupsku zaś prezydent
obiecał radnym PO, że zrobi
wszystko, by pomóc klubowi.
Radni przegłosowalimu budżet
na 2018 rok i prezydentposzedł
na trzytygodniowyurlop.
Nawet zwołana specjalnase
sja rady iapel radnych do prezydentaoratowaraekhibubyłyjuż
tylko teatrem bez znaczenia.
Władze miastanie słuchały argu
mentów i planów Andrzeja
Twardowskiego, wiedząc,co zro
bią. W praktyce, dobijając klub
przez wstrzymanie środków już
obiecanychizgodnychzumową
na 2018 rok. Andrzej Twardow
ski mówi,że prezydentBiedroń,
gdy dogadał się z radnymi PO
w sprawie budżetu,zerwał z nim
kontakt w sprawie ratowania
Czarnych.
Zdaniem radnychSPO można
było inaczej. - Dogralibyśmy se
zon w ekstraklasie i byłby czas
na dalszedziałaniaiwyprostowanie finansów klubu - uważa
radny Jursza.
Oczywiście klub nie upadł
przez słupskiewładze, one tylko
go dobiły.Upadek klubuto głów
nie winautraty tytularnegospon
sora i afera, do jakiej w klubie
doszło wcześniej.Potem działa
nia politykówPiS. Dopierojednak
gdy pojawiła się w tej sprawie
miejska polityka,wszystko nagle
runęło. Czytaksamoby sięstało,
gdyby Andrzej Twardowski nie
startował w wyborach na pre
zydenta i nie miał klubu SPO
w radzie? Odpowiedź zosta
wiam czytelnikom.©®

WARTO WIEDZIEĆ

PREZYDENT WŁOCŁAWKA
NIE ZOSTAWIŁ KLUBU
- Chodzi przede wszystkim
0 normalizację sytuacji w klu
bie, bo to co się teraz w nim
dzieje, jest dla miasta nie
do przyjęcia. Anwil
Włocławek wciąż jest niekwe
stionowaną marką, dlatego
trzeba ten klub wspomagać.
Ale zrobię wszystko, by
zaprowadzić tam porządek
organizacyjny. Stąd też decy
zja rady nadzorczej o zwol
nieniu trenera i zawodników,
którą ja akceptuję. To oczy
wiście nie koniec zmian per
sonalnych. Zrobię wszystko,
by klub działał profesjonalnie
1 miał stabilne podstawy orga
nizacyjne i finansowe. Nie
zabraknie twardych i niepo
pularnych decyzji - zapewnił
Marek Wojtkowski. prezydent
Włocławka na konferencji
w 2015 roku, gdy okazało się,
że klub po wycofaniu sponso
ra ma 2 min długu.

PREZYDENT SŁUPSKA
0UPADKUCZARNYCH
- Nie mogliśmy pomóc klu
bowi w tej sytuacji. Pan wie,
że pieniądze mieliśmy, ale
nie było możliwości
formalno-prawnych, a pre
zes nie przedstawił progra
mu naprawczego - powie
dział nam prezydent Robert
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