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wywiązują się włodarze

1.

KOMUNIKACJA

INFORMATOR

STRONA 2

STRONA 5-6

We wrześniu do sieci
połączeń komunikacji
miejskiej wSłupsku
dołączyła trzynastka.
Na prośbę szkoły

W weekend będzie się
sporo działo
w naszym regionie.
Sprawdź,co,gdzie
ikiedy?
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STRONA VII SŁUPSK*

Protest w Elmorze należał
do nąjdłuższych sierpniowych
protestów w Polsce w 1980
roku

Rozmowa: Weronika
Lewna ma talent
i odpowiednią
wytrzymałość
dobiegania
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KULTURA TEŻ JEST
DOBREM
Komentarz

zrasta świadomość
1 A I korzystania z dóbr
vi fi I kultury. Właśnie-If II z dóbr. To słowo
- W W kojarzy się zdecy
dowanie z wolnym rynkiem,
handlem i towarem. Mówi
się, że na kulturę trzeba łożyć
i nie jest to coś, co ma gene
rować zyski. Patrząc jednak
? drugiej strony - każdy z nas
W mniejszym czy większym
stopniu z niej korzysta. Ko
munikacja miejska jest dla
wszystkich, ale prze
jazdy i tak kosztują. Tran
sport bez biletów, dostępny
dla wszystkich jest możliwy
W zaledwie kilku miastach
(a właściwie miasteczkach)
w Polsce.
Wobec tego oczywiste
wydaje się, że płacimy za bi
lety do kina i teatru. Kupuje
my książki i płyty, a wstęp
pa rozmaite widowiska nie
zawsze jest darmowy i z tym
także trzeba się... liczyć. Ta
kie oczywistości zaburzył
swego czasu internet. Na po
czątku XXI wieku sprzedaż

Druga strona
płyt drastycznie spadła.
Wszystko za sprawą progra
mów P2P, które pozwalały
ściągać ogromne ilości mu
zyki w formacie mp3, całko
wicie za darmo. Mówiło się
o jakimś piractwie, ale koja
rzyło się to raczej z byciem
hakerem lub cyber-złodziejem, ale nie ściąganiem mu
zyki i filmów na komputer.
Mimo to twórcy na tym tra
cili, a ściąganie było dość
powszechne - kto choć raz
w życiu z tego nie korzystał,
niech pierwszy rzuci kamie
niem.
Na szczęście świado
mość wzrasta i wszyscy wie
my, że kultura też jest do
brem. Co więcej, internet
może ułatwić dostęp do kul
tury bez okradania twórców.
W ostatnim dziesięcioleciu
powstało wiele portali
streamingowych i serwisów,
dzięki którym za darmo lub
za niewielką opłatą można
mieć dostęp do wielu wspa
niałych nagrań dobrej jakoś
ci oraz możliwość obejrzenia
dobrych produkcji filmo
wych. W przypadku tych
ostatnich ogromną popular
ność zyskują seriale, które są
produkowane na zlece
nie serwisów, na których po
tem są emitowane. Takie
produkcje powstają również
w Polsce i wcale nie odbie
gają od zagranicznych. Przy
kładów jest wiele. ©®
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Stupsk
RafałKbsnski
to człowiek
tysiąca talen
tów Mężczy
zna pracuje
jako cukier
nic ale swój
wolny czas
poświęca
także muzyce
ielektronice.

Slupszczanin
zasila dwa
składy lokal
nych zespołów.
Wzeszły wee
kendjego
grupa Nokaut
zagrała pierw
szy występ
w nowym,od
świeżonym
składzie. Kon
cert odbyłsię
w Motor Rock
Pubie. (MW)

Tydzień w szkole

Mija pierwszy tydzieńnowego
roku szkolnego. W poniedziałek
słupskie ulicepełne były uczniów
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Jeśli maszja
kieś marze
nie, tomusisz
jespelnić.Nie
słuchaj ni
kogo, ktobę
dzie cię zniechęcał.Zrób
to!

-mówiła wro
zmowie z„Gło
sem" Luna,23letnia studentka
z Madrytu,
która wrazze
swoim kolegą
z Grecji odwie
dziła Słupsk
w ramach po
dróży wokół
Bałtyku.

i^S

Maciej
Jarystowto
młody muzyk
ze Słupska li
der rockowej
grupy Sidmiif.
18 sierpnia ze
spół wydał
swój debiu
tancki album.

spacerujących w galowychstro
jach. W tym rokuodbędzie się
pierwszy egzamin ósmoklasisty.
Niestety, nadalnie wiadomoJak
będzie wyglądał. (MW)

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA
DLA NIEKTÓRYCH PASAŻERÓW

BAROMETR

„Selftitled"to
krążek, na któ
rym znalazło
się osiemkom
pozycji, utrzy
manych w ro
ckowym tonie.
Muzycy nie
boją się ekspe
rymentów
i chętnie bawią
się formą i gięt
kością języka
angielskiego.
Płytę można
nabyć bezpo
średnio umu
zyków lub
w Motor Rock
Pubie. (MW)

We wrześniu do sieci połączeń
komunikacji miejskiej w Słup
sku dołączyła trzynastka. Licz
ba ta może okazać się szczęśliwa dla mieszkańców ulicy Hubalczyków. Zwłaszcza tych.
którzy dojeżdżają autobusem
do szkoły.

We wrześniu na przystanku
Szpital
zlokalizowanym
przy ul.Hubalczyków pojawiła
się dodatkowa tabela z rozkła
dem jazdy nowej linii o nume
rze13. Wygląda dość osobliwie,
ponieważ figuruje na niejtylko
jedna pora przyjazdu. Swoje
pytania skierowaliśmy do Za
rządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku.
- Liniazostała uruchomiona
testowo, na prośbę Szkoły Pod
stawowej nr ll, która zmieniła
swój obwód i chciała, aby ucz
niowie mieli łatwiejszydojazd.
Dotyczy to zwłaszcza ucz
niów mieszkających przy ul.
Hubalczyków, Jodłowej, Parko
wej czy Jarzębinowej. Trzy
nastka funkcjonuje w krótkim

Nowa linia została uruchomiona na prośbę SP 11 w Słupsku

czasie, na razie będzie kurso
wać we wrześniu i paździer
niku -mówi MarcinGrzybiński,
specjalista ds. komunikacji
miejskiej w Zarządzie Infra
struktury Miejskiej w Słupsku.
O przyszłościtrzynastki, jak
podaje specjalista, zadecyduje
zainteresowanie pasażerów.
- W tej chwili zbieramy opi
nie, badamy liczbę pasażerów.
Linia została uruchomiona
dość szybko, dlatego rozkład
jazdy może jeszcze ulec zmia
nie - mówi Grzybiński.
Trzynastka zatrzymuje się
na dwudziestu przystankach.
Wyrusza spod szpitala o godzi

nie 7.43, następnie przejeżdża
przez ul. Hubalczyków i Jod
łową, zjeżdżając na Gdyńską,
by dotrzeć do ul. Lotha, gdzie
mieści się Szkoła Podstawowa
nr ll. Następnie kieruje się
przez Armii Krajowej, Grodzką
i Sienkiewicza, by dotrzeć
pod dworzec PKP. Stamtąd
przez Szczecińską i osiedleNie
podległości dociera do pętli
przy ul.ll Listopada.
Nowa linia to dodatkowe
połączenie z centrum miasta,
z którego mogą korzystać także
ci dojrzalsimieszkańcy osiedla
akademickiego.

dokonań. Występ Grupy 21był
energiczny ipełen dobrych,rocko
wych dźwięków,jak na młodetrio
przystało. Zmiany zaszłytakże
w zespole Nokaut,choć w tym
wypadku dotyczyłyone roszad
personalnych. Nową basistkątęj
legendarnej już,słupskiej grupy

została Karolina Kędzierska.No
wym gitarzystą zaś Adrian
Adamczyk. Odświeżony Nokaut
zagrał bardzoudany występ. Uro
dziny MotorRock Pubu trwają
także w tenweekend. Na scenie
wystąpi m.in.słupski Devour
Universe.(MW)

66
Chcieliśmy
pozostać nie
zależni. Dąży
liśmy do tego.
żeby ta płyta
była takim
„naszym
dzieckiem"
z możliwie
najmniej
szym udzia
łem osób
spoza ze
społu
-mówił w ro
zmowie z„Gło
sem" odebiutanckiej płycie
KacperStenka,
muzyk grupy
Sidmiif.

Słupsk

Urodzinowy koncert

W zeszłą sobotę na urodzinach
Motor Rock Pubuzagrały dwa
słupskie zespoły -Grupa 21oraz
Nokaut. Pierwszy zaprezentował
nowe utworyi odświeżone aran
żacje swoichdotychczasowych
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PROPAGANDA SUKCESU ROBERTA BIEDRONIA
I JEGO EKIPY POLITYCZNEJ W INTERNECIE
Jak widać, zapisy w Wikipedii
tworzyli ludzie wyjątkowo
przychylni
Robertowi
Biedroniowi, aznająctrochę po
lityczną kuchnię, jasne jest, że
zadbał o to sam. Wszak akurat
w interneciei jego wykorzysta
niu do polityki on sam i jego
współpracownicy są bardzo do
brzy. Zadbali też o„zniknięcie"
z sieci własnegoprogramu wy
borczego naprezydentaSłupska.

0.5 %

budżetu miasta stanowiła
kwota na budżet obywatelski
w 2014 roku. Biedroń obiecał
wzrost, a jest... spadek

Robert Biedroń miał program wyborczy na prezydenta. Najważniejszych rzeczy z niego nie zrealizował, ale się wylansował

Grzegorz Hilarecki

PoUiyka
Kończy się przygoda Roberta
Biedronia ze słupskim samo
rządem. Kończy się sukcesem
- dla jego zwolenników iklęską
- dla jego krytyków.A prawda,
jak zwykle kryje się gdzieś po
środku, tyico trudno do niej
dotrzeć, bo wszystko zakrywa
nachalna propaganda sukce
su.

Bo jakim prezydentem Słupska
był RobertBiedroń?Bardzo do
brym - zarzekać się będą jego
zwolennicy. A ktoś z kraju, gdy
szuka informacji w internecie
i wejdzie do Wikipedii, będzie
przekonany, że obecny prezy
dent Słupska to geniusz zarzą
dzania.
Wolna encyklopedia
prawdę ci powie?

Tu hasło Robert Biedroń jest
bardzo obszerne, mniej więcej
takie samo objętościowo, jak
to oJarosławie Kaczyńskim,co,
patrząc na długośćkariery izna
czenie obu panów, trochędziwi.
Ale my nie piszemy o polityce,
a o Słupsku. Szczególnie oko

przykuwa więc największeha
sło: „Prezydent Słupska".
I zaczyna siępasmo „sukce
sów": „Zrewitalizował miasto
i ożywił starą część - poprzez
budowę bulwarów nad Słupią,
przebudowę rynku staregomia
sta orazhistorycznych izanied
banych przez lata ulic";
„Zrewitalizował
istniejące
i stworzyłnowe tereny zielone.
Wymienił oświetlenie uliczne
na nowoczesne, ekonomiczne
i przyjazneśrodowisku oświet
lenie LED";„Wyremontował za
bytkowe kamienice.Zbudował
nowe place zabawi ogrodyspo
łeczne"; „Prezydent Słupska
postawił również na zieloną,
ekologiczną politykę. Zrezygno
wał z wody butelkowej w ratu
szu i urzędach na rzecz
kranówki[69]. Prowadził edu
kację dla mieszkańców na te
mat segregacji śmieci[70].Po
większył również obszar tere
nów zielonych,między innymi
poprzez rewitalizacjębulwarów
wzdłuż Słupi[7l]."
Można by jeszcze to konty
nuować, ale po co? Wystarczy
przejść się na „Bulwarynad Słu
pią" i zobaczyć,że nie tylko nic
nie jest zrobione, to nawet nie
jest zaczęte. Rewitalizacja zaś
dopiero się zaczyna i jest rozpi
sana na cztery kolejnelata. I tak
ze wszystkimi wymienionymi
tam jego „sukcesami", jeszcze

ich nie ma,ale gwoli sprawied
liwości, niektóre z nich za parę
lat będą. Choć budowa
akwaparku w Słupsku poka
zuje, że nawet jak coś w tym
mieście władza obiecuje i za
czyna, to niekoniecznie z suk
cesem kończy.
Aczysąjakieś cienie natą
prezydenturze?

W Wikipedii nie ma, znaczy się
są jak np.: „w 2015 podpisał za
rządzenie przewidujące wzrost
czynszów zanajem lokalikomunalnych[6o]. W 2016 wprowa
dził także abolicję dlaosób zale
gających z płatnościami czyn
szowymi^]." Isprytnie pomi
nięto, że i w 2016, i2017 też była
lo-procentowa
podwyżka
w komunalce,a w 2018 tylko5procentowa, wszak to rok wy
borczy. W sumie więc czynsze
poszły w górę o 35 procent
w cztery lata. Warto chyba to
podkreślić, bo pewnie to polski
rekord w tej kadencji samorzą
dowej.
Mnie szczególnie, jako ro
dzica, zbulwersował zapis: „W
trakcie trwania swojej kadencji
stworzył 220 nowych miejsc
w żłobkach i przedszkolach[66]". Akuratza rządówpre
zydenckich w Słupsku Jerzego
Mazurka nie miałem problemu
z umieszczeniem dziecka
wmiejskimprzedszkolu, zaMa

cieja Kobylińskiego też nie,
a za Biedronia, sięnie udało.
Program wyborczy.
czyli obiecanki cacanki

Na szczęście zapisałem sobiego
zawczasu i dziś mogę podzielić się
swoimi żalami,że prezydent mia
sta nie zrealizował tak prostych
i pożytecznych dla mieszkańców
obietnic. Najprostsza z nich
do wykonania wydaje się ta:
„Internet zadarmo w całym mieś
cie! W popizedrachlatachwSłupsku tylko mówionoodarmowym
Internecie. Teraznadszedł czas,
żeby zapewnićgo każdemu cho
ciaż w stopniu podstawowym.
Nie załatwią problemu wyklucze
nia cyfrowegodarmowe hotspoty
w centrum miasta..."- czytamy
w jegoprogramie.

Inna łatwasprawa to:„Komu
nikacja miejska-obniżymy ceny
biletów,'i„preferencyjne(]eny bi
letów dlamieszkańców imiesz
kanek, tak żeby osoby, które
w nim pracują, a płacą podatki
winnych miejscach,chętniej za
rejestrowały się wlokalnym urzę
dzie skarbowym".Przypomnę,że
właśnie wielemiast na Pomorzu,
w tymUstka, wprowadziły w tej
kadencji darmową komunika
cję...
Zabieganie o powołanie woje
wództwa środkowopomorskiega
pomińmy, ale powołanie Insty
tuty Zielonej Energii jużsię pominąćnie da.Tik samo jak obietnica
powstania nowej hali sportowej
czy filharmonii,czyli rzeczy,które
sąsiedniKoszalin jużwybudował.
W Słupsku mocno kulejebu
dżet obywatelski, który wynosi2
min zł,botyle-0,5 proc. budżetu
miasta ustalono za Macieja
Kobylińskiego.Biedrońto skryty
kowali obiecał: żebędziewyższy.
Tym bardziej że przezczery lata
ceny poszły w górę, więctrudno
jest zrealizowaćinwestycje z bu
dżetu obywatelskiego.
A jeszcze zmniejszenieliczby
uczniówwklasach teżokazało się
obiecanką cacanką. I można by
mnożyć.. A tym, którzy z braku
argumentów powiedzą, że ten
tekst jest atakiem na Roberta
Biedronia, odpowiem, żespraw
dzę też za5lat program kolejnego
prezydenta Słupska. ©®
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Wyniki głosowania z środy,
5 września z godz. 13.00

Słupsk
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głosy
Radny Miasta Słupsk

Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miasta Słupsk

Tomasz Lesiak
Radny Miasta Słupsk

Tadeusz Bobrowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupsk

Jerzy Mazurek
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupsk

Anna Mrowińska
Radna Miasta Słupsk

Tomasz Czubak
Radny Miasta Słupsk

Wojciech Kazimierz Lewenstam
Radny Miasta Słupsk

Bernadetta Anna Lewicka
Radna Miasta Słupsk

Zbigniew Edmund Wojoechowicz

2
3
3
4
4
4
4
5
5
5

2
2

Radny Miasta Słupsk

Kazimierz Czyż
Radny Miasta Słupsk

Robert Kujawski

1

Radny Miasta Słupsk

Mieczysław Jaroszewicz

1

Radny Miasta Słupsk

Rada Gminy Słupsk

i

24
21
17
16
8
7
6
5
5

Paweł Grzegorz Szewczyk

głosy

10
5
3

Andrzej Tadeusz Wolski
Radny Gminy Słupsk

Beata Juryś
Radna Gminy Słupsk

Dariusz Władysław Perła ński
Radny Gminy Słupsk

Marian Roman Kużeł

3

Radny Gminy Słupsk

Grzegorz Winiarski

2

Radny Gminy Słupsk

Waldemar Jan Szpakowski

2
2

Radny Gminy Słupsk

Barbara Izabela Mick)
Radna Gminy Słupsk

2

Beata Zofia Grzech
Radna Gminy Słupsk

Antoni Sobczyk

1
1
1

Radny Gminy Słupsk

Marek Jankowski
Radny Gminy Słupsk

Ryszard Michał Jaguś
Radny Gminy Słupsk

Rada Powiatu Słupskiego

głosy

Grzegorz Andrzej Grabowski
Radny Powiatu Słupskiego

^

Zdzisław Kołodziejski
Radny Powiatu Słupskiego

Barbara Wanda Zawadzka
Radna Powiatu Słupskiego

Jan Olech
Radny Powiatu Słupskiego

^

Andrzej Kordyłas
Radny Powiatu Słupskiego
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Masz możliwość ocenić lokalną władzę
Wybory samorządowe już niedługo

RADNY NA MEDAL
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Więcej informacji o plebiscycie udzieli: Justyna Szmigielska
tel. 94 347 35 47 (pon. - pt. w godz. 9-15)
e-mail: justyna.szmigielska@polskapress.pl

Głosowanie trwa do godz. 22,14 września 2018 r.
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie www.gp24.pl/oceniamywladze

Oceniamy wiatkę
Anna Zawiślak

anna.zawislak@polskapress.pl

Jak nudził prezydent burmistrz,
wójt lub starosta Twojego po
wiatu,miasta lubgminy?

Znamy już termin wyborów sa
morządowych. 21października
wybierzemy nowe lokalne wła
dze. Jednak wcześniej warto
ocenić dokonania samorządow
ców, którzyprzez ostatniecztery
lata sprawowalirządy wnaszych
małych ojczyznach.
Trwa wielki plebiscytSamorzą
dowiec PomorzaZachodniego Oceniamy Władze, w którym
można głosowaćna każdego rad
nego i każdego włodarza z na
szego regionu,oceniając tymsa
mym jegozaangażowanie ipracę
na rzecz lokalnej społeczności.

Nasza akcja redakcyjna będzie
przy okazji dobrym sprawdzia
nem popularności iaktywności
dla lokalnych
polityków
przedzbliżającymi się wyborami
oraz doskonałą szansą na zapre
zentowanie ich dokonańisukcesów.
Oceniamy włodarzy

W wielkim plebiscycie samorzą
dowym można głosować
nakażdego zwłodarzy, czyli pre
zydentów, burmistrzów, wójtów
i starostów znaszego wojewódz
twa. Głosy można oddawać
na TAK lub na NIE, wyrażając
tym samym poparcielub deza
probatę dlasamorządowca. Wy
nikiem włodarza wgłosowaniu
będzie różnica głosów pozytyw
nych inegatywnych.To właśnie
na podstawietego wyniku two-

TADEUSZ BOBROWSKI
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku
z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości.
Z samorządem, z kadencyjną
przerwą, związany od 1990
roku. Jest emerytem, ale
nadal bardzo aktywnym.
W mijającej kadencji dał się
poznać jako konsekwentny
krytyk poczynań prezydenra
Roberta Biedronia. Choć nie
ukrywa konserwatywnego
podejścia do spraw lokalnych,
to potrafi nawiązać
współpracę także
z przedstawicielami Platfomy
Obywatelskiej.
Zainteresowany finansami
miasta oraz lokalnymi
sprawami zgłaszanymi przez
wyborców z różnych rejonów
miasta. W Klubie Radnych PiS

Radny na medal

Głosy będzie można oddawać
także na radnych wszystkich
jednostek samorząduterytorialnego. W naszejakcji chcemydocenićtych, którzy wmijającejka
dencji, zdaniem-lokalnych spo
łeczności, byli najaktywniejsi
inajskuteczniejsi. Wradzie każ
dej gminy,miasta, powiatu oraz
wśród radnych sejmiku woje
wództwagłosami mieszkańców

.

Oceniamy . _ ^
Władze

nagrodzimy laureata pierw
szego miejsca.Dla najlepszych
samorządowców mamy wyjąt
kową nagrodę. Będzie nią zapro
szenie do wzięcia udziału w spe
cjalnym szkoleniuonline dlasa
morządowców, którebędzie po
święcone prowadzeniu profilu
(fanpage'a) polityka samorzą
dowca w serwisie Facebook.
Ważne informacje

Pełne listy kandydatów w każ
dej kategorii wraz zprefiksami,
które należy wpisaćw treść SMS,
aby zagłosować, zajdziecie na
gp24.pl/oceniamywladze. Gło
sowanie potrwa do wtorku,18
września.

BOGUSŁAW DOBKOWSKI

jest bardzo aktywny. Często
wypowiada się w imieniu
klubu i bierze udział
w organizowanych przez klub
konferencjach prasowych.
Obecnie stanął na czele
sztabu wyborczego PiS
w Słupsku i powiecie
słupskim, który będzie
zabiegał o to, aby
wprowadzić jak najwięcej
radnych z tej listy do rad
samorządowych na różnych
szczeblach - od gmin,
poprzez powiat,
do sejmiku. ©®

Najstarszy i najbardziej
doświadczony radny w Radzie
Miejskiej w Słupsku, który
w tym samorządzie
reprezentuje Klub Radnych
Platformy Obywatelskiej.
Od wielu lat jest już
emerytem, ale mimo to ciągle
jest bardzo aktywny. Prawie
tak samo jak w czasie, gdy był
wiceprezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kolejarz"
w Słupsku. Ciągle także
bardzo interesuje się tym, co
się dzieje na osiedlu
Niepodległości, skąd od lat
kandyduje do Rady Miejskiej
w Słupsku. Między innymi
dzięki jego działaniom z roku
na rok dochodzi do rozwoju
Parku Witkacego, który
w wyniku wygranych
w budżecie partycypacyjnym

wzbogaca się o nowe
elementy.
W pracy Rady Miejskiej
w Słupsku Dobkowski bierze
aktywny udział w dyskusjach
dotyczących finansów miasta
oraz planowanych
inwestycjach.
Od lat nie tylko wspiera
najważniejsze z nich, ale
często wypowiada się
krytycznie, a jego opinie są
traktowane poważnie nie
tylko przez kolegów z Klubu
Radnych Platformy
Obywatelskiej. ©®

BERNADETTA ANNA
LEWICKA

JAN LANGE
Obecny szef Klubu Radnych
PO w Radzie Miejskiej
w Słupsku. Przedsiębiorca.
Jest współwłaścicielem firmy
PUH ŁAD Łukasz Lange, Jan
Lange spółka cywilna
w Słupsku, zajmującej się
wywozem śmieci i odpadów.
Wykształcenie wyższe.
W swojej działalności zajmuje
się głównie gospodarką
komunalną, finansami
i miejską infrastrukturą. Choć
nie jest utalentowanym
mówcą, to często wypowiada
się w imieniu klubu podczas
obrad rady. W obecnej
kadencji dał się zapamiętać
jako wielokrotny krytyk
poczynań wiceprezydenta
Marka Biernackiego oraz
prezydenta Roberta

rzony będzie wojewódzki ranking, którywyłoni najlepiejoce
nianych włodarzy w każdej ka
tegorii. Na nich czekają zasz
czytne tytuły, statuetki i dy
plomy oraz prezentacje na ła
mach gazety wspecjalnie przy
gotowanym dodatku, który
ukaże się tuż po zakończeniu
plebiscytu.

Biedronia. Wybrany
w Okręgu Wyborczym nr 4
zasiada w: Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska - jest jej
przewodniczącym. Z tego
powodu jest aktywny
podczas debat dotyczących
inwestycji, których celem jest
ochrona środowiska
w mieście. Często spotyka się
z wyborcami i słucha
informacji, które od nich
docierają.
Zainteresowania: brydż. ©®

Radna Klubu Radnych PO
w Słupsku. Emerytka.
Była zastępca dyrektora
słupskiego szpitala ds.
lecznictwa. Wybrana
w Okręgu Wyborczym nr 3,
zasiada w: Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Miasta oraz Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych,
której jest
wiceprzewodniczącą.
Podczas obrad Rady Miejskiej
w Słupsku nie jest zbyt
aktywna. Najczęściej milczy.
Według dziennikarzy należy
do grupy radnych, którzy
rzadko zabierają głos podczas
debat publicznych. Jednak
radni twierdzą, że o wiele
aktywniejsza jest w trakcie

obrad komisji resortowych
rady miejskiej. Bywa bardzo
dociekliwa, gdy trwają
rozmowy dotyczące systemu
zdrowotnego w mieście oraz
kontaktów miasta
z Wojewódzkiem Szpitalem
Specjalistycznym. Angżowała
się m.in. w dyskusję
o tworzeniu Oddziału
Transplantacji.
Jej zainteresowania to
wędkarstwo, strzelectwo
sportowe i myśliwskie, piłka
siatkowa, tenis stołowy
©®

Głos Słupska
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52. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku

Dużo siędzieje
dla małychidużych
Region

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Imprezy plenerowe, premie
ry, koncerty - w weekend bę
dzie co robić.
Czytamy „Przedwiośnie"

Słupsk

Anna Czemy-Marecka

anna.marecka@polskapress.pl

W dniach 8-14 września trwać
będzie 52. Festiwal Pianistyki
Polskiej w Słupsku. Można re
zerwować i kupować bilety
ikarnety na to wydarzenie.

premiera. Utwór został zamó
wiony specjalnie na FPP. Wraz
z Bogdanem Kułakowskim za
gra flecistka Dorota Pawlus.
Na koniec ponownie usły
szymy Piotra Sałajczyka, któ
remu partnerować będzie na
trąbce Piotr Nowak. Panowie
zaprezentują Koncert na forte
pian, trąbkę i smyczki Dymitra
Szostakowicza. Solistom towa
rzyszyć będzie słupska orkie
stra pod batutą Rubena Silvy.

Festiwal rozpocznie w sobotę
w sali filharmonii koncert
„Wielcy chopiniści jakokompo
zytorzy". JoannaŁawrynowicz
zagra ÓI Koncert fortepianowy Pozostałe łconcertyFPP
C-dur op. 125 Raoula Koczal- - 9-09- niedziela, g.19, Sala Fil
skiego (pierwsze wykonanie harmonii i Teatru, „Wieczór
w Polsce). Następnie Łukasz jazzu", AdamMakowicz -forte
Krupiński zaprezentuje Kon pian solo.
cert fortepianowy a-moll op.17
-10.09 - poniedziałek, g. 16,
Paderewskiego. Początek o Sala Rycerska Zamku Książąt
godz.19.
Pomorskich, Estrada Młodych:
Solistom towarzyszyć bę Tomasz Czesław Marut (Wroc
dzie Orkiestra Polskiej Filhar ław) - Ignacy Jan Paderewski monii „Sinfonia Baltica" pod Krakowiak fantastyczny op.14
dyrekcją Rubena Silvy. W po nr 6; Robert Schumann - Toc
przednich latach dyrygowałon cata C-dur p. 7; Fryderyk Cho
na FPPz występującą gościnnie pin: II Sonata b-moll op. 35;
orkiestrą koszalińską, w tym Appassionato Piano Duo: Klara
roku po raz pierwszy poprowa Kraj iDominika Grzybacz - duet
dzi słupski zespół jako nowy fortepianowy (Kraków)- Ignacy
dyrektor naszej filharmonii.
Jan Paderewski: Album „Ta
Finał FPPodbędzie siętakże trzańskie" nr l - 3; Wolfgang
w filharmonii w piątek, 14 Amadeus Mozart: Sonata D-dur
września, początek o godz.19. KV 381; Maurice Ravel: Suita
Po występach laureatówEstra „Moja matka gęś"; Francis
dy Młodych najpierw Piotr Poulenc: Sonata na 4 ręce.
Sałajczyk zagra Koncert na for
-10.09 - poniedziałek,g. 19,
tepian ismyczki HenrykaMiko Sala Filharmoniii Teatru,Salon
łaja Góreckiego,a następniepo Laureatów: AdamGoździewski
chodzący ze Słupska Bogdan - Johann Sebastian Bach:Kon
Kułakowski zaprezentuje „Re- cert włoski BWV 971; Raoul
jouissances" - Koncertna forte Koczalski: Kleine Sonatę op.
pian, flet,orkiestrę smyczkową 146; Wolfgang Amadeus Mo
i 2 perkusistów Zbigniewa zart: Rondo a-moll KV 511; Ro
Kruczka. Będzie to światowa bert Schumann: Eassching-
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10-17, bilety kosztują 8 zł, dla
dzieci do lat 7wstęp jest wolny.
Bądź przyjacielem Ignatka

Bajkę „Ignatek szuka przyja
ciół" zobaczymy w sobotę
o godz.11 w teatrze Tęcza. Ty
tułowy Ignatekto sympatyczny
kościotrup. Poznaje lalkę,którą
prosi, by pomogła mu znaleźć
przyjaciela. Historia Ignatka to
opowieść o uważnym patrze
niu i o odkrywaniu piękna
w tym, co dookoła. Uczy kon
frontować marzenia z rzeczy
wistością i doceniać to, co nas
spotyka. Bilety:18,15 zł.

W sobotę już po raz kolejny od
będzie sięNarodowe Czytanie.
Tym razem lekturą będzie
„Przedwiośnia" Stefana Żerom
skiego. W Słupsku akcja roz
pocznie sięo godz.12 naStarym
Rynku. Fragmenty powieści
czytane będą w różnych języ
kach. Na scenie przedstawiają
cej motyw szklanych domów Rondo otwiera sezon
oraz dworku w Nawłoci czytać W sobotę premierą „Traktatu
będą mieszkańcy Słupska oraz anielskiego" w reżyserii Stani
przedstawiciele lokalnej spo sława Miedziewskiegootwarty
łeczności. O oprawę artysty zostanie kolejny sezon arty
czną zadba Wojskowy Zespół styczny w Ośrodku Teatralnym
Wokalny Wiarusy.
Mieszkańcy gminy Słupsk
czytać przedwiośniew Lądowi
sku Kultury w Redzikowie. „Przedwiośnie''Stefana
Tam w akcji udział wezmą Żeromskiego w ramach
dzieci imłodzież, seniorzy oraz Narodowego Czytania
aktorzy. Początek o godz.11.
usłyszymy w Słupsku.
W akcję włączyć się będzie
KUP BILETY I KARNETY
As-dur op. 16 nr l; Johannes można również w Ustce. Tam Ustce i Redzikowie.
Brahms: Sonata fis-moll op. 2. mieszkańcy „Przedwiośnie" a także w Kobylnicy
CENNIK
11.09 -wtorek, g.19, Sala Fil czytać będą w Galerii Winiarni
Bilety i karnety można kupić
harmonii i Teatru - Recital for iHerbaciamiprzyul. Marynarki
w kasie filharmonii w godz.
tepianowy Edwarda Wolanina: Polskiej14.
Rondo. Grany przez Mieczy
od 9 do 17, tel. 59 842 63
Chopin: Polonez-Fantazja Assława Giedrojcia bohater mo
38 lub centr. 59 842 49 60.
dur op. 61,2Nokturny op. 55,2 Swołowo żegna lato
nodramu przechadza się po
- koncert inauguracyjny
Nokturny op.62, Barkarola Fis- „Babie Lato wZagrodzie" odbę niedostępnych normalnemu
(8.09) - 30 zł.
dur op. 60; Rachmaninow: 10 dzie się w sobotę w Zagrodzie człowiekowi sferach bytów
- jazzowy (9.09.) - 30 zł.
Preludiów op.23.
Albrechta MuzeumKultury Lu subtelnych. Początek o godz.
- finałowy (14.09.) - 30 zł.
12.09 - środa, g. 16, Sala Ry dowej Pomorza w Swołowie. 19,bilety: 20,15 zł.
- koncerty i recitale (10cerska Zamku Książąt Pomor W trakcie imprezy odbędą się
13.09.) - 20 zł, 10 zł ulgowe
skich, Estrada Młodych: Julia XI Konkurs na Najlepszą Po Głośne urodziny
dla młodzieży i seniorów.
Łozowska (Warszawa) - Mozart: morską Nalewkę oraz V Słup Do MotorRock Pubu będzie się
- karnety na koncerty
Wariacje G-dur KV 455; Pade skie Święto Miodu. Na stoi można wybrać na wieczory
(8-14.09.) -150 zł.
rewski:Melodia op.16 nr 2;Cho skach będzie się można zaopa urodzinowe. Zokazji 14 lat dzia
- Recitale Estrady Młodych
pin: Etiuda h-moll op. 25 nr10, trzyć wnaturalne specyfiki. Bę łalności pubu w piątek na sce
(10.11.12.09.) -10 zł, 5 zł
Nokturn H-dur op.9 nr 3,Polo dzie też można skosztowaćpo nie pojawi się słupska kapela
ulgowe dla młodzieży
nez fis-moll op. 44; Cyprian morskich napitków,a także tra bluesowa Mr Lumberjack. W
i seniorów.
Sekrecki (Poznań)- Paderewski: dycyjnych pomorskich potraw sobotę zagrają tam aż cztery
Chant d'amour op.10 nr 2;Cho i smakołyków przygotowanych grupy: Pandemie Outbreak
pin: DI Sonata h-moll op.58.
przez koła gospodyń wiejskich. z Gdańska,Moralez zeSłupska,
schwank aus Wien op. 26; Mi
12.09 - środa, g.19, Sala Fil Na scenie wystąpi zespół Zga- Frightful z Gdańska oraz Dechał Karol Szymanowski - Fry harmonii i Teatru, Recital gafari. Odbędzie się też piknik vour Universe ze Słupska. Po
deryk Chopin: Nokturn Des- wokalno-pianistyczny „Forte kulinarny na miodzie i nie czątek każdego dnia o godz. 20,
dur op.27 nr 2, Walc As-dur op. pian w liryce wokalnej":Joanna tylko. Zabawa potrwa w godz. wstęp jest wolny.©®
42, IV Ballada f-moll op. 52;Ig Freszel (sopran) - Pieśni Cho
nacy Jan Paderewski:Legenda pina, Władysława Żeleńskiego,
As-dur nr1 z cyklu Miscelanea Rachmaninowa, Paderewskie
op. 16, Menuet G-dur nr 1 z cy go, Debussy'ego, Brittena, Sła
klu Humoreskikoncertowe op. womira Zamuszko;Bartłomiej
14, Nokturn B-dur nr 4 z cyklu Kominek (fortepian) - utwory
Miscelanea op. 16; Karol Szy na fortepian solo Skriabina: 5
manowski: Etiuda b-moll op.4 Preludiów op. 16, Etiuda disnr 3, Wariacje b-moll op. 3.
moll op.8nr12, orazGinastery: 5
-11.09 - wtorek, g. 16, Sala argentyńskich pieśniludowych.
Rycerska Zamku Książąt Po
13.09 - czwartek, g. 19, Sala
morskich - Estrada Młodych: Filharmonii i Teatru, recitalfor
Mateusz Kawa(Katowice) -Be- tepianowy „Wizyty pianistów
ethoven: Sonata B-dur op. 22; zza oceanu" - Krystian TkaPaderewski: Legenda As-dur czewski - Bach/Busoni: Chacoop.16 nr l;Szymanowski: Etiu nne z Partity d-moll; Chopin:4
da es-mollop. 4 nr1, Wyspa sy Mazurki op. 17, Andante
ren, nriz cyklu „Metopy" op. spianato i Wielki Polonez Es29; Theo Ranganathan (Po dur op. 22; Mussorgski:Obrazki W sobotę w teatrze Tęcza poznamy przygody sympatycznego
znań) - Paderewski: Legenda z wystawy. ©®
Ignatka. Początek spektaklu o godz. 11
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Miastko

KINA
Słupsk

pt.-niedz. - Nova,ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel.59
8576732

JufeEŁsob., godz.19.15, niedz., godz. 17.10;303.Bitwa
oAnglę, pL,godz. 12.45,1950,sob.niedz„ godz.
B.05,20.10; Dywi^3(Rłfctoria prawdzNe.pt.,
godz. 1130,3.45,16,18.15,19.05,2030,2120,2335,
sob..godz. 1130,B.45,16,18.15,2030,2130, niedz.,
godz. 1130,13.45,16,18.15,1925,2030; FestiwalksiężniczEk;Vaiana: skarb oceanu,sob.niedz., godz. 10,
12.15; Manna MB! HereWe Go Agajn.pt., godz.Tl,
15.20, sob.-niedz.. godz.1520; Rozpora na śmiat pt„
godz. 14.10, sob.,godz. 2135, niedz.,godz. 21.40;
SfenderMan, pt.,godz. 22.45, sob.,godz. 14.25, niedz.,
godz. 21.25;The Meg,pt., godz.18,20.40,23.10, sob.
niedz., godz.18,20.40; Zakonnica, pt.,godz. 12,14.15,
1630,18.45,1930,21,22.2220,23.15,sob.,godz. 12.05,
1420,1635,1850,1920,21.05,niedz.,godz. 12.05,
14.20,1635,18.50,19.10,21.05; Biały Kieł, pL,godz.
1030,1235,1450,1715,sob.,godz. 11,1255,15,17.15,
niedz., godz. U,1255,15,17.05; ttemamocriZ pt,
godz. 1620, sob.,godz. 10.15,1635, niedz.,godz. 10.15,
1430; Knyaugdzie jesteś?, pt,godz. 10.15,13,15.10,
1730, sob.-niedz., godz.10.40,13,1530,1750; Młodzi
Tytani: Akcja! Hm,pt. godz.10.40, sob.-niedz., godz.
10
Dywizjon303, pt., godz.16, sob.-niedz., godz. 20.15;
Krzysiu, gdziejesteś, pt„godz. 18, sob.-niedz.,godz.
16; Mamma MB!HereWe Go Agaia pt.,godz. 20.15,
sob.-niedz., godz.18

Człuchów

Lębork
pt - Staromiejska, uL Staromiejska 17d, tel. 5986248
76; sob. - Dbam oZdrowie, al. Wolności 40.tel. 59 862
83 00; niedz.- Gemini, al.Wolności 30, tel.59863 42
05

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

Wicko
Pod Agawą, tel. 598611114

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul. Hubakzyków 1,tel. 59 846 0100;Ust
ka: szpital, ul.Mickiewicza 12 tel.59814 6968; Porad
nia Zdrowia POZ, ul.Kopernika 18, tel.59 814 6011; Po
gotowie Ratunkowe - 59 81470 09;Lębork: Szpitalny
Oddział Ratunkowy598633000,- Szpital, ul.
Węgrzynowicza13,598635202; Bytów: Szpital, ul.
Lęborska 3, teł.59822 85 00; Dział Pomocy Doraźnej
Miastko, tel. 59 85709 00; Człuchów: 5983453 09.

Biały Nel pt-niedz.,godz. 1630;Dywizjon303. Histo
ria prawdziwa, pt.,niedz., godz.1830, sob.,godz.

nie, tel.598480111,801120002; Pofiqa 997; ul. Rey

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzi
monta, tel.59 848 0645; Pogotowie Ratunkowe999;
StrażMiejska 986; 598433217; StrażGminna5984859
97; Urząd Celny-587740830;Straż Pożarna 998;Po
gotowie Energetyczne 991; Pogotowie Gazownicze

KałylOet pt-niedz., godz.16.15; Dywizjon303. Hfetoria prawdziwa, pt-niedz..godz. 18; Zakonnica,pt-

992; Pogotowie Ciepłownicze993; Pogotowie WodnoKanalizacyjne 994; Straż Miejska alarm 986: Ustka 59

niedz., godz.20.15

8146761,697696498; Bytów 598222569;

KOMUNIKACJA

KULTURA

Słupsk: PKP 118 000; 2219436; PKS59 8424256; dy
żurny ruchu 59 843 7110;MZK 59 848 93 06;Lębork:
PKS59 8621972; MZK598621451; Bytów:
PKS59 82222 38; Człuchów: PKS59 834 2213;Miast
ko: PKS598572149.

Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670 00; Fil
harmonia Sinfonia Baitica, ul. Jana Pawła II3,tel. 59
842 3839; Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2, tel. 59842
39 35; Teatr Rondo. ul.Niedziałkowskiego 5a, teł.59
842 6349; Słupski OśrodekKultury, ul. Braci Gierymslóchl. tel. 598456441; Emcek, al.3 Maja 22. tel.
598431130; Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka
3,tel. 5984058 38.

DYŻURY APTEK
Słupsk
pt-niedz. - Dom Leków,ul. Tuwima 4, tel. 598424957

Ustka
pt - Remedium, ul. Wyszyńskiego lb,tel. 59 81469 69,
sob. - Stokrotka, ul. Óartowska7a, tel. 605 352 090,
niedz. - Ustecka, ul.Żeromskiego 5, tel.59814 9817

Bytów
pt -niedz.- Centrom Zdrowia,ul. Sychty 3, tel.59822
6645

ROLNICY PODZIĘKUJĄ ZA ZBIORY,
ZABAWA BĘDZIE DLA WSZYSTKICH
DanielKlusek
daniel.klusek@gp24.pl

Region stupski
Do niedzieli w Ustce trwać bę
dzie Festiwal Wiatru. To pier
wsza edycja tej imprezy.
Duninowo

WAŻNE

Lębork

Piątek, 7.09.2018

pt. - Centrum Zdrowia,ul. Szczecińska13, tel. 5983431
42, sob. -Oberiand, ul. Długosza29, tel. 598341752;
niedz. - Prima,ul. Długosza Tl, tel.5972122 03

Ustka

2030; Gotti,pt. niedz.,godz.2030, sob., godz.18.30

Głos Słupska

W gminieUstka świętoplonów
odbędzie się w sobotę w
Duninowie. O godz.15 rozpocz
nie się msza. Główne uroczy
stości rozpoczną się ogodz.16.
Po nich będą występy arty
styczne zespołów z terenu
gminy z zaproszonych z zew
nątrz. Poznamy też wyniki kon
kursu na wieniec i chlebdożyn
kowy. O godz. 21.30 na scenie
pojawi się gwiazda wieczoru,
discopolowy zespół Andre.
Na koniec na wszystkich czeka
zabawa taneczna.
Kobylnica

Power oraz Orkiestra GCKiP
w Kobylnicy. O godz. 19 roz
pocznie się koncert gwiazdy
wieczoru, discopolowego ze
społu Zajefajni. Od godz. 21
do północy trwać będzie za
bawa taneczna z zespołem
Volare.
Główczyce

W niedzielę w Główczycach
odbędzie się powiatoweświęto

plonów. W południew miejsco
wym kościele rozpocznie się
msza w intencji rolników. Go
dzinę później uroczystości do
żynkowe rozpoczną się na sta
dionie sportowym. W progra
mie jest m.in. wręczenie Bur
sztynowych Kłosów, Powia
towy Konkurs na Chleb i Wie
niec Dożynkowy, występy soli
stów, zespołów wokalnych i ta
necznych, wybory Gospodyni

i Gospodarza Roku 2018, kon
kurs na Najlepsze stoiskoKGW,
a także darmowe dmuchańce,
gry i animacje dla dzieci, stoi
ska regionalne.O godz.19 prze
boje usłyszymy Budki Suflera
w wykonaniu Budka Band.Go
dzinę późniejrozpocznie się za
bawa taneczna, która potrwa
do późnych godzin nocnych.
Na godz. 22 zaplanowany jest
pokaz fajerwerków. ©@

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, ul. Armii Krajowejl5, tel.59 8428196.601928
600 - całodobowo. Pełna ofertapogrzebowa. Zieleń
tel. (24h/dobę)telefon 502525005lub598411315.ul.
Kaszubska 3 A. Windai baldachimprzy grobie,- Hades,
ul. Kopernika15, całodobowo: teł. 5984298 91,601663
796. Winda ibaldachim przy grobie.Hermes, ul.
Obrońców Wybrzeża! (całodobowo), teł.59 84284
95,604434441. Winda ibaldachim przy grobie.

REKLAMA

007431127

Chcesz kupić mieszkanie?
WEJDŹ NA GRATKA.PL

Pogoda dla Pomorza
Stan morza (Bft)

Biuro Calvus

Siła wiatru (Bft)

Piątek 7.09.2018
Nad Pomorze na
pływa bardzo ciepłe
powietrze znad
wschodniej Europy. W
ciągu dnia będzie
pogodnie, późnym
p o p o ł u d n i e m od
zachodu wzrośnie
^zachmurzenie i
możliwe są opady
deszczu. Temperatura
max do 25 °C. Wiatr
słaby z południa. W
nicy mokro. Jutro
zachmurzenie umiar
kowane i nie powinno
padać. Temperatura
max do 20 °C. Wiatr
słaby umiarkowany
południowo-zachodni.
pogodnie
ciągły deszcz

Największy portal ogłoszeń naprawdę ważnych

Pogoda dla Polski

mmmmm*

Krzysztof

mgła

QtkQ

Podczas dożynek zobaczyć będzie można wieńce i chleby przygotowane przez rolników
indywidualnych i Koła Gospodyń Wiejskich

W Kobylnicy uroczystości do
żynkowe rozpoczną sięo godz.
14 mszą w miejscowym koś
ciele. Poniej korowód przejdzie
na teren zaGminnym Centrum
Kultury iPromocji, gdzieodbę
dzie sięczęść oficjalna. O godz.
15.50 nascenie zaśpiewa zespół
AleBabki. Po nim odbędzie się
Narodowe Czytanie „Przed
wiośnia" Stefana Żeromskiego.
O godz. 16.30 poznamy zwy
cięzców dożynkowychkonkur
sów, zaśpiewają też zespół Raj

^
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Złóż życzenia
swoim bliskim
i znajomym

,-•*

«<

»-

Mikołaj Kubicki ze Słupska,
syn Małgorzaty i Marcina,
ur.13.09.3760 g. 57 cm

m \V -\3ttf
X. V i '

m

Julian Ejsmont ze Słupska,
syn Katarzyny i Emiliana,
ur. 12.08,3850 g.55 cm

Kalina Klara Małek z Warcimina, córka Zuzanny i Jarosła
wa. ur.12.08,3180 g, 52 cm

Borys Hetnarowicz z Bięcina,
syn Moniki i Tomasza,
ur.11.08.3240 g. 53 cm

Oliwier Jaworski z Korzybia,
syn Moniki iDariusza,
ur. 12.08.3580g. 57 cm

Nikola Dorsz ze Starnic,
córka Katarzyny i Dawida,
ur.12.08,3280 g, 53 cm

Maja Szymańczak ze Słupska,
córka Aleksandry i Marcina,
ur.12.08,3120 g, 55 cm

Amelia Hanc ze Sławna,
córka Małgorzaty i Michała,
ur.12.08.4270 g. 58 cm

Kacper Gajewski z Sycewic,
syn Joanny i Pawła,
ur.13.08,3200 g, 54 cm

Zofia Bytomska z Krępy Słup
skiej, córka Agnieszki i Mar
cina. ur.13.08.3250 g, 55 cm

"Z Me

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Natalia Anna Kleczkowska i Mateusz Paweł Szostak.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Janina Rachańczyk-Grachel i Marek Leon Wasylik.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Beata Chłodnicka i Paweł Michał Raczkowski.

W słupskim kościele Mariackim związek małżeński zawarli Klaudia Wasiuk i Robert Chrobot.

Twoi bliscy obchodzą święto: uro
dziny, imieniny, rocznicęślubu?
Zrób imprezent izłóż życzenia
w „GłosiePomorza".
A możebierzesz ślubi chcesz się
tym pochwalić?Zapraszamy icze
kamy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzeniamożna
przynieść doredakcji lubprzesłać
pocztą na adres: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego19,
76-200Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższychi zdjęcia
można też przesłać naadres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagina ograniczone miejsce
bardzo prosimy,aby treść życzeń
była dostosowana dopojemności
ramek tekstowych. Prosimy rów
nież opodanie najbardziejopty
malnej daty emisji życzeń.Życzeń
bez zdjęćjubilata lub solenizanta
nie publikujemy.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Agnieszka Wioletta Jakubowska i Wojciech Polański.
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Dwanaście medali
zawodników AML
Lekkoatletyka

W Sopocie odbyły sięMistrzo
stwa Województwa w Lekkiej
Atletyce Młodzików (20032004). Świetnie zaprezento
wali się zawodnicy Akademii
Małego Lekkoatlety Słupsk
zdobywając 12 medali - złoto:
Adrianna Litwin - skok w dal,
Kornelia Stasiołek - oszczep,
srebro: sztafeta 4x100 m dz.
(H.Skapowicz, O.Huk, A.Li
twin, Z.Ruminkiewicz), Marty
na Kaufman- skok w dal,Miko
łaj Maślorz - skok wzwyż, Jan
Hołowienko - 1000 m, Zofia
Ruminkiewicz -100 m, Korne
lia Stasiołek - kula, brąz: A.
Litwin - skok wzwyż, Kacper
Kozaczuk- 100 m, Ludwika
Korniat - 600 m, Patrycja
Halecka - oszczep. ©®(STEN)
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Oblężenie Grodu
Rummela

Na rowerze

.Miastko

Andrzej Gurba
andraej.gurba@polskapress.pl

Wojowie z Miastka. Bytowa.
Słupska iinnych miejscowości
spotkali się w sobotę w Gro
dzie Rummela na Górze
Klaryszewskiej (Królewskiej)
w Miastku. Już po raz drugi
zorganizowano imprezę ple
nerową pod hasłem ..Oblęże
nie Grodu Rummela".

Główną atrakcją imprezy była
inscenizacja zdobycia grodu
przez Wikingów.Grodu broniła
drużyna Rummela (i jej sprzy
mierzeńcy). WRummela wcie
lił sięJerzy Przybyłowsła,który
długo sam dzielnie stawił opór
najeźdźcom. Obrońcom grodu
pomagała publiczność. Osta
tecznie jednak na nic się to
zdało...

Wcześniej można było obej
rzeć bardzo widowiskowe in
dywidualne oraz zespołowe
potyczki na miecze i włócznie,
a także zapasy wojów.Zorgani
zowano zawody kusznicze oraz
atrakcyjne walki dla publicz
ności.
„Oblężenie Grodu Rum
mela" tonie tylko walki, aleteż
warsztaty z dawnych epok oraz
stoiska kowali, garncarzy, ku
charzy. Każdy chętny mógł
spróbować zupy pokrzywowej
według średniowiecznejrecep
tury, wykonaćnaczynia z gliny,
spróbować fachu kowala (na
rzędzia i broń), warzyć sól.
O muzyczny nastrój z epoki
zadbały zespoły Huskarl iLord
Wind. Były także opowieści
o dawnych wierzeniach Sło
wian. Na naszej stronie
internetowej www.gp24.pl wię
cej zdjęć oraz film wideo. ©®

Na łuku ul. Przemysłowej i Koszalińskiej przy ringu naprzeciwko Zarządu Infrastruktury Miejskiej ani przejść, aniprzejechać

OPADAŁY RĘCE I PEDAŁY
nych ulicach nastąpiła kumula
cja wszystkich rozwiązań, sto
"wojtkiewia@ct.com.pl
sowanych dotychczas w mieś
r
cie na ogół odrębnie i zazwy
Nic nie wskazuje, że trwająca
czaj jako przejazdy rowerowe
prawie dwa lata budowa no
przez jezdnie.
wej. ok. 2-kik>metrowejdrogi
A tu wszystko w kupie
rowerowej od słupskiego
na każdym skrzyżowaniu.
osiedla Westerplatte
Przyznam, że poza Słupskiem
do Głobina dobiegnie wresz
nigdzie nie widziałem takich
cie końca.
samych czy podobnych rozwią
zań w organizacji ruchu
Owszem, dasię pedałować na samochodowo-rowerowego.
wet nocą, bo jest oświetlenie.
Oznakowanie uprzedza
Nasadzono młodedrzewka, ale o zmianach w organizacji ru
'zagospodarowanie przyległego chu, mających na celu jego
terenu i wyposażenie go w in uspokojenie. Czy tonie tasama
frastrukturę turystyczno-rekre- głupota jak na ul. Lotha, gdzie
acyjną jest w stanie zerowym. niedawno też uspokajanoruch,
Co innego sąsiednie ulice zanim rajcy miejscy przywołali
osiedlowe, na których urzą do porządku i rozsądku wice
dzono chyba z dziesięćplaców prezydenta i podległe mu
czerwonych. Wszystkie ponoć służby?
dla bezpieczeństwa rowerzy
Teraz też podzielam opinię
stów, a nie żeby Ruskim się Zbigniewa Wiczkowskiego,dy
przypodobać.
rektora
Wojewódzkiego
Owe place czerwone znaj Ośrodka Ruchu Drogowego i
dują się w ciągu osiedlowych biegłego w zakresie ruchu dro
ulic F. Szafranka i M. Aluchny- gowego, że te czerwone place
-Emelianow. Wokół tak zwa na osiedlu Westerplatte toprze
nych tarcz skrzyżowań również rost formy nad treścią.
na czerwono są wytyczone
Objeżdżając ten obszar,
śluzy dla rowerów, przejazdy czuję się podobnie jak autor:
i przejścia pieszo-rowerowe niepewnie i niezbyt bezpiecz
oraz podłączone pasy ruchudla nie. Na domiar złego są błędy
rowerów.
w oznakowaniu.
Jak to regulują przepisy
Na wjazdach do strefy usta
prawa o ruchu drogowym, po wiono tablice informacyjnodaję w ramce obok, natomiast ostrzegawcze ze znakami
jak oceniają terozwiązania kie o zmianie pierwszeństwa
rowcy i cykliści, podaję w ty (D-48) naskrzyżowaniach dróg
tule. Właśnie na wspomnia (A-5), chociaż w ciągu wymięIreneusz Wojtkiewicz

mus WIEDZIEĆ

OSTATNIE NOWOŚCI
PRAWAO RUCHU
DROGOWYM
W odniesieniu
do rowerzystów
wprowadzono je w 2011 r,
ale dopiero po upływie lat
znalazły praktyczne
zastosowanie w naszej
komunikacyjnej
rzeczywistości. I tak droga
dla rowerów oznacza
po prostu drogę lub jej
część przeznaczoną
do ruchu rowerów
oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi. Droga
dla rowerów jest oddzielona
od innych dróg lub jezdni tej
samej drogi konstrukcyjnie
lub za pomocą urządzeń
bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Pas ruchu dla
rowerów, zwany też
rowerowym kontrapasem,
to część jezdni
przeznaczona do ruchu
rowerów w jednym
kierunku, oznaczona
odpowiednimi znakami
drogowymi. Z kolei przejazd
dla rowerzystów to
powierzchnia jezdni lub
torowiska przeznaczona
do przejeżdżania przez
rowerzystów, oznaczona
odpowiednimi znakami
drogowymi.

nionyćh ulic jest skrzyżowanie
o ruchu okrężnym.
Poza tym ręce i pedały opadają na widok wkopanych
na rowerowych drogach słup
ków do znaków drogowych,
jakby nie można było zastoso
wać stelaży z łukowatymi wy
sięgnikami, jaknp. naplacu Dą
browskiego.
Wracając do centrum mia
sta, lepiej nie jechać nocą przez
Krępę. Światła na niebezpiecz
nych przejazdach rowerowych
na drodze Słupsk-Krępa wciąż
nawalają, zwłaszcza te bliżej
obwodnicy. Zajrzyjcie też naul.
Jaracza, gdzie trwa dość grun
towny jak na słupskie warunki
remont, mający coś wspólnego
z rewitalizacją śródmieścia.
Chociaż są potrzeby i miejsce,
nie pomyślano ani o budowie
zatok przystankowych, ani
o ok.500-metr0wej ścieżcero
werowej - łączniku pomiędzy
ul. Lutosławskiego a placem
Zwycięstwa.
Objeżdżanie tegoostatniego
miejsca, czy torowerem czyau
tem, wciąż naraża na bezpo
średni kontakt z bezmyślną
prowizorką w organizacji ru
chu. Inny tego przykład widać
na łuku ul. Przemysłowej i Ko
szalińskiej przy ringu, w bli
skim sąsiedztwie Zarządu In
frastruktury Miejskiej w Słupsku.
Widać taki standard panuje
w naszym mieście.

©®

Inscenizacja zdobycia grodu przez Wikingów

Warsztaty z dawnych epok. Można było wykonać naczynia

»

2®

W Rummela wcielił się Jerzy Przybyłowski. właściciel grodu.

Wspomnienie

Głos Słupska
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ZWIĄZKOWCY Z GRUPY WALCZĄ
O SŁUPSKI ODDZIAŁ ENERGI-OPERATORA
Problem społeczny

W 2012 roku. gdy likwidowano słupski oddział Energi-Operatora, związkowcy prowadzili akcję protestacyjną.Nie doprowadziła do cofnięcia decyzji zarządu grupy

ZbigniewMarecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

ProMrot spaiectny
Mieli nadzieję, że gdy do wła
dzy dojdzie PiS. to w Grupie
Energa przywróci stan z 2012
roku. gdy istniały Oddziały
Energi -Operatora w Słupsku
i Elblągu. Tymczasemmija
trzeci rok rządów Zjednoczo
nej Prawicy inic takiego nie
nastąpiło.

Przypomnijmy: w 2012 roku
ówczesny ZarządGrupy Energa
zdecydował opołączeniu kilku
oddziałówEnergi-Opertor,
a
więc
bezpośredniego
dystrubutora energiielektrycz

Zbigniew Marecki
zbigniew.mareckilgp24.pl

CZY WARTO
JESZCZE WIERZYĆ
W17.
WOJEWÓDZTWO?

Z

bliżają się kolejne wy
bory, więc w ustach kra
jowych polityków PiS,
w tym w wypowie

dziach premiera Mateu
sza Morawieckiego, wrócił
wątek powołania17. woje

nej. W praktyce - poza odzia
łem elbląskim - zlikwidowano
oddział słupski.Ten ostatni zo
stał połączony zoddziałem ko
szalińskim.
- Poza nazwą isiedzibą firmy
nic się nie zmienia- podkreślała
wówczas w oficjalnych komu
nikatach spółka. Tymczasem
związkowcy już wtedy żądali
wstrzymania połączenia obu
oddziałów.
- To formalneprzypieczęto
wanie trwającego już dwa lata
procesu ujednolicania jedno
stek organizacyjnych w EneigaOperator - wyjaśniała w 2012
roku Małgorzata Robińska,
rzecznik prasowy spółki
w Słupsku i Koszalinie. Już
wcześniej oddziałysłupski iko
szaliński miały wspólnego dy
rektora i kadrę kierowniczą.
Pracownicy zatrudnieni w od

dziale w Słupsku obsługiwali
również obszar oddziału w Ko
szalinie iodwrotnie. Jaktłuma
czyła Małgorzata Robińska,
sformalizowanie tegopołącze
nia miałona celuodbiurokraty
zowanie procesówadministra
cyjnych, które teraz są dublo
wane, a przez to droższe i dłu
żej realizowane.
Kierownictwo Energi-Operatora podkreślało także, że
wszelkie kwestie istotne dla
klientów, takie jak procesy
przyłączeniowe, usuwanie
awarii, prowadzenie pracinwe
stycyjnych, a także odczyty
liczników, ich legalizacja itp.
będą nadal prowadzone
w Słupsku, przez tych samych
co dotąd pracowników. Zapew
niano także,że nie zmieniają się
również warunki zatrudnienia
pracowników.

- To po co to połączenie -za
pytaliśmy.
- Spółka chce mieć porów
nywalne jednostki,tymczasem
oddziały w Koszalinie i Słupsku
bez połączenia są mniejsze niż
np. oddziały w Toruniu czy
Gdańsku. To komplikuje wy
znaczanie na przykład jednoli
tych wskaźników, które jed
nostki powinny osiągnąć- wy
jaśniała Robińska.
W ramach porządkowania
organizacji wewnętrznej utwo
rzono w 2012 roku w Słupsku
spółkę Energa Eksploatacja iIn
westycje Słupsk zatrudniającą
blisko 500pracowników, której
zadaniem jest m.in. usuwanie
awarii, konserwacja sieci.
Poza tym Energa-Operator
zapewniała, że nie będzie żad
nych zmian w sprawach doty
czących zatrudnienia. Doty

czyć to miało liczby pracowni
ków, miejsca ich zatrudnienia,
wysokości wynagrodzeń, przy
wilejów pracowniczych,a także
gwarancji zatrudnienia do 2017
roku. - Zmieni się jedynie
nazwa i siedziba oddziału oraz
adres korespondencyjny - mó
wiła MałgorzataRobińska. W te
zapewnienia niewierzyli człon
kowie związków zawodowych
w słupskim oddziale Energi.
Prowadzili także akcję prote
stacyjną i oflagowali siedzibę
spółM w Słupsku.
Jednak ich żądań nie zreali
zowano. Z punktu widzenia
związkowców sprawa jednak
nie jest zakończona. Od kilku
miesięcy trwają zakulisowe ro
zmowy, których celem jest do
prowadzenia do odtworzenia
stanu oganizacyjnego EnergiOperatora z 2012 roku.

©®

wództwa. Czy to są tylko od
grzewane kotlety na użytek
obecnej kampanii wyborczej?
Od kilku miesięcy pre
mier Morawiecki jak dobry
ojciec jeździ po różnych re
gionach kraju i wiele obiecu
je. Często przy okazji ma się
czym pochwalić. Tak samo
było niedawno w Koszalinie,
gdzie za sprawą posła
Szefemakera rzeczywiście
sporo zrobiono i wyraźnie
widać, że tam powoli, ale ca
ły czas tworzy się różne ad
ministracyjne struktury, któ
re w przyszłości mogą być

kiś czas otrzymuję sygnały,
że nadzieja na powrót do wo
jewództwa koszalińskiego
w nich jednak rośnie. Tym
bardziej że sprawujący tam
władzę tych działań nie zwal
czają. Jednym słowem: mniej
lub bardziej oficjalnie tamtej
sze elity jakoś nad tym
wspólnym celem pracują.
A u nas w Słupsku? Tak na
prawdę widzę tylko zaanga
żowanie ze strony Piotra
Mullera, pochodzącego ze
Słupska sekretarza stanu '
w ministerstwie nauki, który
zrobił już wiele, aby pomóc
Akademii Pomorskiej w Słup
sku, a w poniedziałek
przywieózł informację o spo
rych pieniądzach na remont

akademickiej stołówki. Po
dobno zabiega także w Mini
sterstwie Zdrowia o pienią
dze na dokończenie budowy
oddziału transplantacji
w słupskim szpitalu, choć
na razie natknął się na spory
opór.
Owszem, częściowo robi
to dla siebie, aby zapracować
na głosy wyborców w regio
nie słupskim podczas najbliż
szych wyborów parlamentar
nych. Mój już ma, bo nie będę
oszukiwał, że bardziej cenię
takich polityków, którzy dla
ludzi robią coś bardziej kon
kretnego niż tylko występo
wanie przed kamerami.
Pod tym względem zaskoczę
pewnie niektórych, bo

do tych, którzy coś dla nas
zrobili, zaliczam także prezy
denta Roberta Biedronia i je
go ekipę, bo wbrew pozorom
w ciągu ostatnich lat sporo
dla i w mieście zrobili. Ważna
jest nie tylko wielka promocja
miasta przy okazji promocji
samego prezydenta, ożywie
nie życia społecznego
w mieście, ale także ściągnię
cie sporych pieniędzy, któ
rych wmurowywanie w róż
nych częściach miasta trwa
albo dopiero się zaczyna. Nie
było to łatwe, zwłaszcza gdy
sobie przypomnimy, w jak be
znadziejnym stanie finanso
wym zostawił miasto jego po
przednik. EkipaPiS, choć
twierdzi, że stara się równo

miernie inwestować w całym
kraju, to wyraźnie także ma
swoich ulubieńców i regio
nalne preferencje. Oczywiś
cie mam świadomość, że pre
zydent Biedroń - ze względu
na swoje osobiste polityczne
ambicje - nie ułatwia nawią
zania współpracy z rządem.
Jednak PiS, jeśli chce odnieść
sukces wyborczy w naszym
regionie, to musi się unieść
ponad to i pokazać, że tu też
coś robi. Sądzę, że warto za
cząć budować przyszłe struk
tury wojewódzkie również
w Słupsku, bo nowego woje
wództwa ze zdecydowaną
dominacją Koszalina to
słupszczanie z pewnością nie
polubią.

podstawą instytucji woje

wódzkich. Nic więc dziwne
go, że ze strony znajomych

i przyjaciół z Koszalina co ja

- Jeśli politycy PiS myślą
o powołaniu województwa
środkowopomorskiego, to po
winni wspierać naszedziałania
- mówią w nieoficjalnych ro
zmowach związkowcy. Nie
ukrywają, żena raziesą rozcza
rowani stanowiskiem ważnych
politykówPiS, kórzy działają
na naszym terenie.
- Znam postulaty związkow
ców, popieram je, ale strate
giczna decyzja zależy od za
rządu Grupy Energa. My nie
możemy ręcznie kierować
spółką - powiedziała nam Jo
lanta Szczypińska,słupska po
seł PiS.
Jednocześnie podkreśla, że
sukcesem jest, że w Słupsku
znajduje się siedziba spółki
Enbud, o cozabiegały innemia
sta na Pomorzu.
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W BYTOWIE JAKO PIERWSI ZACZĘLI STRAJK
PRACOWNICY ElMORU
Łukasz Szkwarek

Historia
W zeszłym tygodniu obcho
dziliśmy 38. rocznicę podpisa
nia porozumień sierpniowych.
Wydarzenia te doprowadziły
do powstania pierwszego nie
zależnego od władz krajów so
cjalistycznych związku zawodowego „Solidarność".

W

połowie lat 70.,
za czasów Edwarda
Gierka, w Polsce
nastał kryzysgospo
darczy.
Władze
wprowadziły kartki na cukier,
zaś przedsklepami zaczęły po
jawiać się kolejki. Po stłumie
niu robotniczych protestów
w Radomiu i Ursusie, zaczęło
powstawać wiele opozycyj
nych organizacji,takich jak Ko
mitet Obrony Robotników,
Ruch Obrony Praw Człowieka
i Obywatela, WolneZwiązki Za
wodowe, Ruch Młodej Polski
czy Konfederacja Polski Nie
podległej. Istniały one jednak
głównie w wielkich miastach,
na prowincjibyło trudniej zmo
bilizować ludzi do działania.
Zmieniło się to w wakacje
1980.1 lipca została ogłoszona
podwyżka cen przetworów
mięsnych w bufetach i stołów
kach zakładowych. Wywołało
to falę strajków w wielu mia
stach Polski - szczególnie na
Lubelszczyźnie. Protestujący
otrzymali od władz podwyżkę
pieniędzy. Ekipa Gierka uwa
żała, że tak załatwi problem.
Mimo braku informacji
o tych protestach w rządowych
mediach', fala strajków objęła
inne miasta.Najważniejszy pro
test odbył się w Stoczni Gdań
skiej, gdzie prace przerwałacała
załoga, rozpoczynając okupację
zakładów. Jednym z powodów
było zwolnienie z pracy długo
letniej suwnicowej Anny
Walentynowicz. Na czele
strajku stanął Lech Wałęsa.
Władze starały się ukryć in
formację ostrajku, na niewiele
się to jednak zdało - były alter
natywne źródła w postacim.in.
Radia Wolna Europa i innych
zagranicznych radiostacji. 18
sierpnia 1980 roku rozpoczęły
się strajki w województwie
słupskim. Jednym z pierw
szych zakładów, który stanął
tego dnia, był bytowski Elmor
przy ulicy Lęborskiej.
Zakład ten istniał od 1971
roku, dwa lata później wszedł

w składZakładów Okrętowych
Urządzeń Elektrycznych i Au
tomatyki w Gdańsku. Gdański
Elmor przystąpił do strajku
pod wodzą Bogdana Lisa 15
sierpnia. Następnego dnia,
w sobotę,16 sierpnia1980 roku,
strajkujący nadali teleks
do bytowskichkolegów z infor
macją o strajku i z prośbą
0 przyłączenie się. Kierowni
ctwo oczywiście zataiło tę in
formację przed pracownikami.
Nie nadługo jednak, gdyż coraz
trudniej było zaprzeczać, że
na Wybrzeżu nic się nie dzieje.
W poniedziałek, 18 sierpnia
1980 roku, ogodzinie13.00 roz
począł się strajk w bytowsłam
Elmorze. Hasłodo protestu dał
Marian Grzegorzewski, który
zatrzymał urządzenia malami.
Protest ten należy do naj
dłuższych sierpniowychprote
stów w1980 roku wPolsce. Pra
cownicy Elmoru błyskawicznie
się zorganizowali- powstałKo
mitet Strajkowy, na czele któ
rego stanął MichałNowicki. Po
magali mu m.in. Grzegorzew
ski,Zbigniew Kurc,Mieczysław
Berent, Andrzej Jankowski,
Aleksandra Solochewicz-Kiewisz, JerzyTokarczyk, Mieczy
sław Wnuk Piliński, Marek
Daszkwicz, CzesławDyks, Ta
deusz Królikowski, Zenon Pa
cyno, Jan Waldach, Jędrzej
Sobol, Jerzy Barzowski (nota
bene pod koniec lat 60. praco
wał w Stoczni Gdańskiej) oraz
ślusarz Jan Rudnik. Do Gdań
ska zostali wysłani łącznicy,
którzy przywozili stamtąd in
formację oraz ulotki. Powstała
straż zakładowa, która pilno
wała mienia oraz dbała, abynie
wnoszono alkoholu. To ostat
nie było szczególnie istotne,
gdyż wkrótce potem bytowska
SB próbowała rozwalić strajk
od środka, rozpowszechniając
różne pomówienia wobec straj
kujących, działając m.in. po
przez tajnych współpracowni
ków. W pewnym momencie
były nawet plotki o otoczeniu
Elmoru przez kordon Milicji
Obywatelskiej, szykującej się
do szturmu,okazało sięto jed
nak nieprawdą. Podobno
bytowscy taksówkarzenie brali
pieniędzy od osób, które je
chały wspierać strajkujących.
Do strajku doszło też w zakła
dzie PredomMetrix.
30 sierpnia1980 roku podpi
sano porozumienia wSzczeci
nie, zawartemiędzy stoczniow
cem Marianem Jurczykiem
a wicepremieremKazimierzem
Barcikowskim. Tego dnia za
kończył się w Elmorze strajk.
Następnego dnia Lech Wałęsa
1Mieczysław Jagielski podpisali

żo upieczonyabsolwent bytowskiego liceum.Zebranie rozpo
częło się z trzygodzinnym
SEjf
opóźnieniem. W wyniku zjaz
du powstała nowa struktura podregion bytowski, liczący 8
tysięcy członków. W jego skład
wchodziły także gminy: Par
chowo, Studzienice, Tuchomie
iBorzytuchom. Na 104 wybra
nych delegatów przyjechało
tylko 28, z czego 12 to byli
członkowie PZPR. W skład za
rządu podregionu wybrano:
-ty . 5
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Pomorskiego, Henryka Krajew
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13 grudnia 1981 roku został
wprowadzony stan wojenny.
„Solidarność" została zdelega
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trafił na posterunek bytowskiej
milicji Jan Rudnik. Do aresztu
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trafił także Michał Nowicki. 16
grudnia został aresztowany
Wacław Pomorski,który podjął
strajk głodowy.Zwolniono go2
dni później. Tylko jedna osoba
z Bytowa znalazła się w obozie
internowania wStrzebielinku T '
tMm Henryk Wiczkowski, który
14 czerwca 1981 roku odbył się I walny zjazd bytowskiej „Solidarności"
przebywał tam od 9do19 maja
1982 roku. Wkrótce potem wy
porozumienia w Gdańsku, wych, znajdujących się w Ar który zmarł 28 maja 1981 roku emigrował do RFN, skąd po
na mocy którego mogły zacząć chiwum Solidarności w Gdań (co ciekawe, po jego śmierci wrócił do Polski w2000 roku.
działać niezależne związki za sku, powstały one w 64 zakła władze PRL ogłosiły żałobę na Działacze „S" byli nieraz wzy
wodowe (porozumienie szcze dach. Co ciekawe,komisja soli rodową). Zostało to zrealizo wam na rozmowy ostrzegaw
cińskie tegonie gwarantowało). darnościowa była nawet w ko wane 8 września 1981 roku, cze lub przesłuchaniaprzez SB,
kiedy to plac 8 Marca stał się byli też degradowani w pracy.
Od l września pracownicy larskim klubieBaszta Bytów.
Elmoru powrócili do pracy.
Tak duża liczba komisji placem Kardynała Wyszyń Pomimo tegodziałali wkonspi
Rozpoczęło się tworzenie w gminie sprawiła, że zaczęto skiego. Dzięki naciskom „S" racji - w Elmorzeistniała tajna
struktur solidarnościowych.
tworzyć Międzyzakładowy Ko otwarto także w Bytowienowe komisja, na czele której stał
Najszybciej, bo już 5 wrześ mitet Założycielski „Solidar przedszkole oraz obchodzono Barzowski. Kolportowano
nia, zarejestrowałasię komórka ności" wBytowie. Na jego czele święto 3 Maja. Cojakiś czas„So ulotki, noszono w marynar
solidarnościowa w zakładzie stanął 25-letni Henryk Wicz- lidarność" spotykałasię zurzę kach oporniki. W październiku
kowski, reprezentujący Pre- dującymi władzami wmieście, 1983 roku Michał Nowicki zo
dom-Metrix. Oprócz niego we m.in. zI sekretarzemKomitetu stał wyrzucony z Elmoru
władzach solidarnościowych Miejsko-Gminnego PZPR Ja za wywieszenie krzyża z napi
Protest w bytowskim
byli: Barzowski, Nowicki, Feliks nem Majem. Co ciekawe, sem „16.08.1980-16.08.1983".
Obracht Prądzyński (PKS By członkowie bytowskiej „S"
Dopiero w 1989 roku „Soli
Elmorze należał
tów), plastyk z domu kultury otrzymali od MO propozycję darność" została odtworzona
do najdłuższych
Wacław Pomorski,pedagog Da wspólnych nocnych akcji i zalegalizowana, choć już
sierpniowych
nuta Michnowicz,Alicja Potiuk dla wyłapywania chuliganów, w znacznie mniejszym gronie.
protestów w Polsce
(Predom Metrix), Józef Fran obawiając się jednak możli Rozpocząłsię nowy okres w jej
w 1980 roku
kiewicz, Feliks Żebrowski(Cen wych prowokacji, odrzucili ją. działalności. Część z jej działa
trala Nasienna). W tym czasie
31maja1981roku wSłupsku czy zrobiła kariery polityczne,
w Bytowie do „Solidarności" odbył sięI Walny Zjazd Delega część dalejpracowała w swoich
Predom Metrix.Liczyła ona so należało około3 tysięcy osób. tów NSZZ „Solidarność" Re zakładach aż do emerytur.
Bytowska „Solidarność" do gionu Słupskiego. Do władz tej Elmor w latach 90. musiał się
bie aż 210członków. Wewrześ
niu powstała także komisja za magała się zwiększenia liczby struktury wybrano Henryka przebranżowić, obecnie działa
kładowa wElmorze, jednak nie oddawanych mieszkań do200 Wiczkowskiego - został on wi jako Polmor. Do dziś istnieje
jest znana dokładna data - po rocznie (w latach 70. co roku ceprzewodniczącym słupskiej tam komisja „Solidarności",
czątkowo był ona zarejestro oddawano do użytku60 miesz „Solidarności". Dlategoteż 14 która kultywuje pamięć o tam
wana w województwie gdań kań, co byłoniezbyt wystarcza czerwca, podczas I Walnego tych czasach.
Autor korzystał zartykułu E.
skim. Dopiero w grudniu1980 jące), lepszego zaopatrzenia Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli
roku została ona przeniesiona w sklepach. Pojawił się też darność" Ziemi Bytowskiej, Zarzyckiej „Historia jednej or
do słupskich struktur solidar wniosek o nazwanie jednej trzeba było wybrać nowego ganizacji", zamieszczonym
nościowych. Jak wynika z listy z ulic w Bytowieimieniem kar przewodniczącego. Zostałnim w tygodniku „Solidarność"
bytowskich komisji zakłado dynała Stefana Wyszyńskiego, 30-letni JerzyBarzowski, świe 25/2016.©®
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FPP 2018 - POŚWIECONY WIELKIEMU
MUZYKOWI.PATRIOCIE I CZŁOWIEKOWI

Emilia Sitarz i

AnnaCzerny Marecka
annamarecka@polskapress.pl
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W sobotę po raz 52. będziemy
uczestniczyć w inauguracji Fe
stiwalu Pianistyki Polskiej
wSłupsku. Zapowiada się ty
dzień wspaniałych koncertów.
Tegoroczny FPP poświęcony
jest Ignacemu Janowi Paderewsłoemu.

U

twory Paderewskiego
zabrzmią
podczas
inauguracji oraz kolej
nych festiwalowych
wieczorów. Obowiąz
kowo na prośbę organizatora
włączyli je do recitali także
uczestnicy Estrady Młodych
(cały program FPP publikujemy
na stronie5).
- Jestem szczęśliwy, że włą
czamy się do ogólnopolskich
obchodów 100-lecia odzyska
nia przezPolskę niepodległości
właśnie w ten sposób- prezen
tując artystyczny dorobekwiel
kiego Polaka, pianisty,kompo
zytora ipatrioty -mówi Mieczy
sław Jaroszewicz,prezes Słup
skiego Towarzystwa Spo

łeczno-Kulturalnego, które Inne imprezy towarzyszące
rytów z gminy Kobylnica. To
od początku organizuje FPP. W czasie trwania festiwalu bę wydarzenie sponsoruje wójt
- Moim zdaniem Paderewski dzie też możnaw foyer obejrzeć Leszek Kuliński, od wielu lat
jest w czołówce wielkich po wystawę malarstwa organizo wspierający finansowosłupską
staci, obok Piłsudskiego, waną przez Mariana Zieliń imprezę.
Dmowskiego i Daszyńskiego, skiego. Pojawi się na niej 20
które przyczyniły się do przy obrazów powstałych na plene Kto za to płaci
wrócenia Polski na mapie rach w Osiekach, które w tym W tym roku naFPP wydane zo
świata jakoniepodległego pań roku obchodzą 20-lecie istnie stanie 300 tysięcy złotych. Zło
stwa. Jakocharyzmatyczny ar nia poreaktywacji w1998 roku. żyli sięna tękwotę ministerstwo
tysta, fetowany nacałym świe
Oczywiście nie może za kultury, marszałek pomorski,
cie, miał wszędzie wysoko po braknąć także pięknych kom- MiastoSłupsk,Gmina Kobylnica
stawionych przyjaciół, w tym
oraz wielu, wie-lu sponsorów.
prezydentaUSA. Zjednywałich
Tych pozyskali członkowie
dla sprawy polskiej. Często
STSK: Stanisław Turczyk, Mie
traktuje sięsztukę, kulturę, jako Ignacy Jan Paderewski
czysław Jaroszewicz, Walenty
przysłowiowy kwiatek do ko jest widomym
Szymczewski i Izydor Orlik.Pro
żucha, a na przykładzie Pade przykładem, że sztuka
jekt do ministerstwa pisała na
rewskiego widać, żemoże ona może wpływać
tomiast Halina Chmielecka.
wpływać na losy narodów.
W tym roku miała szczególnie
Wielkiemu wirtuozowi po na losy narodów
trudne zadanie.
święcona będzie także towa Mieczysław Jaroszewicz
- W związku z obchodami
rzysząca 52. FPP wystawa zor
100-lecia odzyskania przez Pol
ganizowana wMiejskiej Biblio
skę niepodległości, lista wnio
tece Publicznej przy ul. Grodz pozycji kwiatowych, których sków o granty w dziale „Mu
kiej. Nosi nazwę„Paderewski ekspozycję przygotują ro zyka", zwykle oscylująca wo
i jego muzy".Prezentować bę dzinne ogrody działkowe.
kół 900,wzrosła dookoło1000
dzie m.in. reprint nut z dzie
Poza tymatmosferę FPP bę - mówi pani Halina. - Z tego
łami FryderykaChopina, opra dzie można poczuć nie tylko względu pula ministerialnych
cowanymi przez Paderew w Słupsku. Odbędzie się bo pieniędzy została rozdzielona
skiego, płyty gramofonowe,pa wiem w jego ramach koncert na większą niż zwykle liczbę
miętniki i wspomnienia oraz fortepianowy na zamku w wydarzeń, co oznaczałocięcia.
nuty utworówPaderewskiego, Bytowie (opłacony przez bur
FPP otrzymało jedną trzecią
prawdopodobnie z początku mistrza tego miasta). Młodzi pieniędzy mniej, niż wniosko
ubiegłego wieku.
pianiści zagrają także dla eme wał. Jednak dzięki sponsorom

dopiął budżet, co pozwoliło
przede wszystkim zachować
bardzo niską cenę biletów.
- A mamy to zawszena uwa
dze, zważywszy na to, że słup
scy melomani,którzy chcieliby
uczestniczyć nie tylko w jed
nym koncercie, w większości
nie należą doosób majętnych zaznacza HalinaChmielewska.
Organizatorzy w tym roku
mieli jeszcze jeden problem nagłe zmiany w programie.
Najpierw z powodów osobi
stych wycofała się Elżbieta
Bilicka, wychowanka słupskiej
szkoły muzycznej, na której
występ wielu melomanów ob
serwujących przebieg jej ka
riery muzycznej bardzo cze
kało. Kilka dni temu natomiast
e-mail okonieczności rezygna
cji z przyjazdudo Słupska z po
wodu choroby,przysłał Krzysz
tof Jabłoński. Napisał, że
ogromnie żałuje, iż nie zagra
dla swojej ukochanej publicz
ności.
Jest też jednak miła niespo
dzianka. Wszystko wskazuje
na to,że nainauguracji pojawią
się państwo Gabriela i Andrzej
Cwojdzińscy. Profesor, inicjator
FPP, początkowo mówił, żeźle
się czuje i nie da rady przyje
chać z Koszalina. Ostatnie in
formacje były jednak optymi
styczne i organizatorzy liczą
na jego obecność.©®

Pomnik Karola Szymanowskiego to jedna z materialnych
pamiątek po poprzednich FPP
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W XIX Jesiennej Krajowej Wystawie Psów Rasowych uczestniczyło ponad 800 psich piękności

W niedzielę w Parku Waldorffa odbył się ostatni koncert z cyklu Garden Party u Karola

Weekend pełen
wydarzeń

r* KOCHAM JEZUSA
I WOLNOŚĆ.
łfci

W(tbiektywie

; NAUKI;

SŁOWA

Krzysztof Piotrkowski
krzysztof.piotikowski@gp24.pl

L ' -P ARTYSTYCZNĄ...
JIMI

W niedzielę uczestnicy IV Marszu dla Jezusa oddali Słupsk Chrystusowi

Weekend zapewnił mieszkań
com Słupska i regionu wiele
atrakcji.

W święcie plonów w Swołowie
uczestniczyło kilka tysięcy
osób. Ulicami Słupskaprzema
szerowali wierni, by oddać
:
**
miasto pod opiekę Jezusowi.
Piłkarze Gryfa na własnym boi
sku pokonali 5:0 JantaraUstka.
I Orkiestra FilharmoniiSinfonia
| Baltica muzyką hiszpańskich
S kompozytorów zakończyła
cykl koncertów przed pomni
kiem KarolaSzymanowskiego,
§ a w PKiW można było podziZwycięstwo Gryfa w derbach regionu. Gryf Słupsk strzelił 5 goli Jantarowi Ustka
wiać psiepiękności. ©0

Stefano Terrazzino porywał do tańca publiczność na zakończenie lata w Dolnie Charlotty
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WERONIKA LEWNA MA TALENT I ODPOWIEDNIĄ
WYTRZYMAŁOŚĆ DO BIEGANIA. JEST AMBITNA
zmagań olimpiady młodzie
ży.
Nad którymi elementami
będziesz musiała solidniej po
pracować. by osiągnąć jeszcze
lepsze czasy w przyszłości?

Z trenerem ustaliliśmy, że
mamy rezerwy w sile biego
wej. Myślę, że właśnie temu
będę musiała poświęcić wię
cej uwagi.
Jakie są twoje plany
na końcówkę tegoroczne
go sezonu?

Nie mam żadnych planów,
ponieważ już zakończyłam
tegoroczny sezon jako klubo
wa biegaczka. Do końca roku
będę uczestniczyła w zawo
dach szkolnych.
Gdyby ktoś powiedział, że
Weronika Lewna kiedyś
wystartuje w igrzyskach
olimpijskich, jak byś zarea
gowała na takie stwierdze
nie?

Najprawdopodobniej bym
się roześmiała.
Gdzie spędziłaś wakacje?

Weronika Lewna podczas rozgrzewki na stadionie 650-lecia w Słupsku. Słupska biegaczka bardzo solidnie traktuje treningi, a później ma medalowe zdobycze

Krzysztof Niekrasz

W naszym regionie talentów
predysponowanych do biega
nia nie brakuje. Do tego grona
zaliczana jest Weronika
Lewna. która reprezentuje
barwy słupskiego Feniksa.
Biegaczka ma już sukcesy.
Dlaczego wybrałaś lekko
atletykę, a nie na przykład
siatkówkę czy koszyków
kę?

Myślę, że stało się tak ze
względu na mój niski wzrost.
Mam niecałe160 centyme
trów, więc byłoby mi trudno
osiągnąć coś w tych dyscypli
nach, mimo że w podstawów
ce chodziłam na zajęcia
Szkolnego Koła Sportowego
piłki ręcznej.
Od ilu lat jesteś już na are
nie królowej sportu?

Swoją przygodę z lekkoat
letyką rozpoczęłam w piątej
klasie szkoły podstawowej,

czyli sześć lat temu. Starto
wałam wtedy w bardzo popu
larnych Czwartkach Lekkoat
letycznych. Jednak tak na po
ważnie trenuję chyba cztery
lata.
Pod czyim szkoleniowym
okiem odbywasz zajęcia?

Moim trenerem jest Adam
Thiel z Lęborka. Jednak rzad
ko udaje się nam odbyć tre
ning wspólnie, ponieważ nie
mieszkamy w jednym mieś
cie.
Czy jesteś zadowolona ze
wzajemnej współpracy
z trenerem Adamem
Thielem?

Oczywiście, że tak, bo ma
bardzo dobre plany treningo
we, które mi odpowiadają.
Moje osiągnięcia sportowe to
w dużej mierze jego zasługa.
W jakich warunkach, gdzie
i w jakim wymiarze czasu
trenujesz?

W Słupsku są bardzo do
bre warunki do trenowania
lekkiej atletyki. Na bazę spor
towa nie ma co narzekać. Ma
my piękny stadion 650-lecia,
nowoczesną halę i jeszcze las

obok. Miejsce treningu zależy
Nie robię nic szczególnego.
od jego rodzaju. Najczęściej
Po prostu bardziej skupiam
jest to któreś z wcześniej wy
się na sobie, co skutkuje tym,
mienionych miejsc. Z czasem że przed startem może się ze
jest tak samo, jedne treningi
mną trudno rozmawiać.
są dłuższe, inne krótsze.
Jakie masz sukcesy w 2018
Średnio trwają od godziny do
półtorej. Niekiedy są też dwu
roku?
Moimi największymi suk
godzinne. To też w głównej
cesami w tym roku są dwa
mierze zależy, do jakiej im
brązowe medale mistrzostw
prezy są przygotowania.
Polski juniorek młodszych.
Jeden z hali w biegu na 1000
metrów był moim pierwszym
medalem na imprezie tej ran
gi. Drugi zdobyłam ponad
miesiąc temu na XXIV Ogól
nopolskiej Olimpiadzie Mło
dzieży w Chorzowie w biegu
na 1500 metrów. Na mecie
zmierzono mi czas 4-37,75
TlaelJ
min. To jest nowy rekord ży
ciowy.
Na jakich dystansach lubisz
najlepiej biegać.

Najbardziej lubię biegać
na 800 i1500 metrów z ofi
cjalnych dystansów. 1000
metrów też mi się dobrze bie
ga ,tylko że jest to dystans dla
młodzików.
Jak koncentrujesz się

przed zawodami?

Jaką przeważnie przyjmu
jesz taktykę podczas rywa
lizacji w swoich ulubionych
konkurencjach?

Zazwyczaj ustawiam się
z przodu stawki, ale nie pro
wadzę. Wolę, jak robią to inne
zawodnoczki. Ja wtedy tylko
czaję się, ale nie zawsze udaje
się mi je wyprzedzić. Bywają
takie biegi, w których jednak

nie ma chętnych do prowa
dzenia i wtedy sama dyktuję
tempo.
Fajnie jest jak się stoi
na najwyższym stopniu po
dium podczas imprezy ran
gi mistrzostw Polski?

Na pewno jest to niesamo
wite uczucie i wielkie przeży
cie. Takie momenty długo się
pamięta.
Kto z twojej grupy wieko
wej jest w gronie najgroź
niejszych rywalek w kraju
w biegach na800i1500
metrów?

W biegu na 800 metrów
jest spora grupa mocnychi
szybkich dziewcząt. To są
między innymi Alicja Stój i
Natalia Lachowska (obydwie
reprezentowały Polskę na mi
strzostwach Europy U-18),
a także Oliwia Sarnecka (tego
roczna mistrzyni Polski) czy
Oliwia Sowa.
Na 1500 metrów bardzo groź
ne są dwie biegaczki. To jest
Klaudia Kazimierska, która
zdobyła w tym roku brązowy
medal mistrzostw Europy U18 oraz Magdalena Ciołak,
srebrna biegaczka podczas

Byłam w Danii i to w bar
dzo znanym Legolandzie.
Uwielbiam wszelkiego rodza
ju parki rozrywki, co więcej
pojechaliśmy tam kamperem
i ten rodzaj transportu bardzo
mi się spodobał. Myślę, że
jeszcze nie raz wybiorę się
w taką podróż. Poza tym by
łam w Berlinie z tatą, bratem
i przyjaciółką oglądać lekko
atletyczne mistrzostwa Euro
py. Na żywo widzieliśmy, jak
Marcin Lewandowski zdoby
wa srebrny medal.
Jak rodzice odbierają two
je sukcesy sportowe?

Rodzice cieszą się z moich
sukcesów razem ze mną, cza
sami nawet aż za bardzo.
Rozmawiał Krzysztof Niekrasz
WIZYTÓWKA WERONIKI LEWNY
Data urodzenia:
8.08.2001r.

Wzrost:156 cm.
Waga: 45 kg.
Szkoła: ILO w Słupsku.
Rekordy życiowe: 600
m -1.53,93min,
800m-2.13.12 min.
Ostatnie sukcesy to:
dwa medale koloru
srebrnego wywalczone
podczas XXI Ogólnopol
skich Igrzysk LZS
w Siedlcach na 800
11500metrów.
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POŁ ŻARTEM.PÓŁ
-... nie płacz, kiedy
odjadę... sercem będę
przy Tobie...

Chcesz kup
samochód?
WEJDŹ NAGRATKA.PL
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Największy poftat
ogłoszeń naprawdę ważnych

W poniedziałek Robert Biedroń ogłosił, że nie będzie kandydował na urząd prezydenta Słupska...

ROBERT BIEDROŃ KANDYDATEM NA RADNEGO W OKRĘGU
PREZYDENCKIM, CZYLI NA OSIEDLU NIEPODLEGŁOŚCI. TU BĘDZIE BÓJ
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl

#
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Słupskie gierki polityczne
W wyborach samorządowych
w Słupsku już wszystko jasne,
poszczególne komitety mają
już listy. Oficjalnie poznamy
je po 16 września, ale postano
wiliśmy sprawdzić liderów
czterech najważniejszych
miejskich politycznych graczy.

To będą o tyle ciekawe wybory,
że mamy teraz w mieście trzycztery wydaje się wyrównane
siły polityczne, które powalczą
0 rozdział mandatów. Ale
wśród nich największe szanse
na przyrost liczby radnych ma
ugrupowanie prezydenckie,
czyli
komitet Krystyny
Danileckięj -Wojewódzkieji Ro
berta Biedronia.
W obecnej radzie reprezen
towany śladowo. Teraz jednak
listę wyborczą ma pociągnąć
sam RobertBiedroń, który wy
startuje naradnego w najwięk
szym słupskim okręgu, czyli
na os. Niepodległości. Skąd
wchodzi najwięcej radnych (7).
1 stąd przeciwnicy polityczni
na tym wyborczym wybiegu
nie zostawiają suchej nitki.
Poseł Zbigniew Konwiński,
szef lokalnej Platformy, nazwał
to oszustwem wobec wybor
ców. Co nie dziwi, bo stan po
siadania mandatówna Niepod
ległości Platformy jest zagro-

Wybory samorządowe cztery lata temu. długo czekaliśmy na poznanie radnych

żony. Obecny prezydent Słupska twierdzi, że teraz będzie
spotykał się z Polakami i tworzył swoją partię. Niemal
pewne jest, że tylko zdobędzie
mandat dla siebie i może jeszcze jeden dla ugrupowania i...
zrezygnuje, a po kilku miesiącach nawet ślad ponim nie zostanie w mieście.
W rozmowie zemną zaprzeczyła temu jego następczyni
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, mówiąc, że Robert
Biedrońbędzie przez jakiśczas
radnym. Ale sam prezydent
w Warszawie przyznał, że wystartuje do europarlamentu.

Tak,
wystartuje dynce Beatę Chrzanowską,
do europarlamentu i mandat kandydatkę na prezydenta.
odda. Może to otrzeźwi Dwójką ma być Bogusław
słupszczan. Bopo co głosować Dobkowski. Liderami tej partii
na kogoś, kto z góry nie chce w pozostałych okręgach będą:
być radnym - liczy Anna Paweł Szewczyk w dwójce,
Mrowińska z PiS. Kandydatka czyli na Zatorzu, Kamil Bierka
tej partii na stanowisko prezy- w centrum, a w czwórce na os.
denta Słupska spodziewa się, Akademickim Jan Lange.
że w tym okręgu, zwanym preGdy rozmawiałem o wybozydenckim, bo zwykle tutaj rach, wszyscy przeciwnicy listartują wszyscy kandydaci czyli, że stan posiadania manna prezydenta miasta, odbę- datów Platformy(teraz 9)zostadzie się najcięższy bój oman- nie po wyborach zmniejszony,
daty. Platforma Obywatelska, a zyska grupa prezydencka
która od lat ma najliczniejszą i PiS.
w Słupsku reprezentację w raPiS pewnie, bo gdy pisalidzie miejskiej,wystawi tunaje- śmy tekst to ustalano, na naj-

większym osiedlu wystawi
Annę Mrowińską i Roberta Ku
jawskiego. NatomiastSłupskie
Porozumienie Obywatelskie
obecnego radnego Tomasza
Lesiaka, a dopiero na dwójce
kandydata na prezydenta Miro
sława Bętkowskiego.
Na Zatorzu i w centrum listę
PiS mają pociągnąć obecni
radni Tadeusz Bobrowski
i Wojciech Lewenstam na os/
Akademickim Ryszard Kruk.
Słupskie PorozumienieOby
watelskie postawiło na rad
nych. Na Zatorzu jedynką jest
Daniel Jursza, w centrumLidia
Matuszewska, a na os. Akade
mickim Jerzy Mazurek.
Tu dwójką ma być najwięk
sza roszada w obecnej radzie,
czyli Jadwiga Stec, wybrana tu
z PiS, w tej kadencji dokonała
wolty i jak widać wystąpi w in
nych barwach. Inną postacią,
która pojawi się nieoczekiwa
nie na listach SPO jest
-Aleksander Jacek,
Numerami jeden z ugrupowania prezydenckiego, oprócz
Roberta Biedronia, będą Krystyna Danilecka-Wojewódzka
na Zatorzu,a na osiedlu Akademickim były wiceprezydent iteraz radny Andrzej Obecny. Ustalano, kto wystąpi w centrum,
Pozostałe komitety przepraszam, ale ze sposobu przyznawania mandatów w wyborach
wynika, że zdobycie przez nie
mandatubyłoby niespodzianką.
Takjak iinny wynik,niż przybliżony remis między trzema
ugrupowaniami:PO,
prezydenckim i PiS. ©®

PROGRAM NA WYBORY
Po ubiegłotygodniowej
konferencji liderów Koalicji
Obywatelskiej prawicowe
media krajowe zarzuciły
kandydatce PO
na prezydenta Słupska, że
nie ma programu.
Zapytałem o to posła
Konwińskiego i oburzył się.
Jego zdaniem to
manipulacja i wyrywanie
z kontekstu słów. PO ma
program na wybory
samorządowe. Jest
napisany i czeka
na prezentację. Ta odbędzie
się po 16 września, czyli
terminie zgłoszenia
kandydatówna radnych. To
samo powiedziała Krystyna
Danilcka-Wojewódzka
o swoim programie.
Przypomnijmy więc, że
Robert Biedroń, kandydując
na prezydenta Słupska, też
miał program. Zniknął on
z internetu.

MANDATY NA RADNYCH
Podział mandatów
w Słupsku się zmienił.
Na osiedlu Niepodległości nadal jest ich 7. Na Zatorzu
i w centrum po 5,
a na osiedlu Akademickim wzrosło do sześciu.
Największą niewiadomą
jest, kto zgarnie dwa tam
gdzie jest pięć do podziału?

-

