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BUDŻET SŁUPSKA,
TYLKO KOGO ON
OBCHODZI?
Komentarz

D

zisiaj na ostatniej sesji
rady miejskiej stanie
problem budżetu mia
sta na 2019 rok.
Szkoda, że mało kogo
w mieście obchodzi, toco
ustalą w związku z nim radni.
A to będzie kolejny rok życia
Słupska na kredyt. Na koniec
roku na każdego
słupszczanina w przeliczeniu
będzie przypadać - 2 986 zł
miejskiego długu. Ale nie to
jest ważne, a to, że władza pla
nuje wziąć nowe kredyty,by
w części spłacać stare.I tak
pryska mit superzarządzania
miastem w minionej kadencji.
Prezydent Krystyna
Danilecka-Wojewódzka w ro
zmowie ze mną podkreśliła,
że każdy ma długi, bo długi są
dla ludzi i miast. Ważne tylko
by je spłacać w terminie. I te
go będzie pilnować. Z tym
zgadzam się w całej pełni, ale
dodałbym jeszcze jedno, mo
im zdaniem, najważniejsze,
że długi warto zaciągać

Udany debiutjako trenera,
ikony słupskiejkoszykówki
Mantasa Cesnauskisa. Litwinza
stąpił na stanowiskupierwszego

na rzeczy potrzebne. A mam
wrażenie, że nie wszystko, co
w mieście powstaje na kredyt
ma sens.
Miasto wyda w 2019 ro
ku, w przeliczeniu na miesz
kańca - 6 716 zł, a do miej
skiej kasy wpłynie o 258 zł
za mało, by zrównoważyć
wydatki z dochodami.
A skąd ten planowany defi
cyt? A z rozdmuchanych
wydatków, głównie na inwe
stycje związane ze środkami
unijnymi. Na 2019 r. przy
padnie -19,8 min zł z Unii,
do czego trzeba dołożyć 17,9
min własnych. Od rządu
z dotacji planowane jest tyl
ko -1,6 min zł. I jak się prze
gląda plany na przyszłość, to
miasto wcale nie ma zaklepanych państwowych środ
ków. Tak więc zapomnijmy
o nowej hali widowiskowosportowej, której projekt
opłaciliśmy, kwotą ponad
800 tys. zł. Na przyszły rok
hala to jedynie 50 tys. zł
w budżecie! Planowane
na przyszły rok inwestycje
drogowe też nie zachwycają.
Ot, ulice Władysława IV
za milion, Legionów Pol
skich za 4 i nowa droga
do terenów inwestycyjnych
obok obwodnicy za 3 min
potrzebna przedsiębiorcy,
który kupił tam działkę
od miasta za 5 min. Słowem,
nic nowego oprócz długów,
nie powstanie. ©®

trenera Roberta Jakubiaka,który
został asystentem.Zespół Czar
nych Słupsk zaskoczyłprzeciw
nika „euroligową" skutecznością
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W SKRÓCIE

Zdrowie

Zapisz się na darmową
mammografię

Rak piersi co roku odbiera
życie kilkunastu tysiącom pol
skich kobiet. Bezpłatna mammografia w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi finan
sowanego przez NFZ pozwala
to skutecznie sprawdzić.
Mammobus będzie czekał
na panie w Słupsku 24 stycznia
2019 przy Centrum Handlo
wym Jantar przy ul. Szczeciń
skiej 58. Do badania uprawnio
ne są panie w wieku 50-69 lat,
które są ubezpieczone, nie
były leczone z powodu raka
piersi, a także: nie miały wyko
nanej mammografii w ciągu
ostatnich 2 latlub są w grupie
ryzyka i otrzymały w roku
poprzednim wynik ze wskaza
niem do wykonania mammo
grafii po 12 miesiącach. Aby
uniknąć oczekiwania w kolejce
oraz sprawdzić uprawnienie
do badania, należy zarejestro
wać się, dzwoniąc na numer
tel.58 666 24 44 lub
na http://www.mammo.pl/formularz. Przy rejestracji telefo
nicznej NFZ wymaga weryfika
cji uprawnień do badania
na podstawie podanego nume
ru PESEL. Należy więc przygo
tować dowód osobisty
przed połączeniem telefonicz
nym. Badanie nie wymaga
skierowania lekarskiego, (MAG)

SYLWESTROWA NOC Z CYGANAMI
LUB W USTCE Z DIDŻEJAMI

Bogdan Trojanek z zespołem Terne Roma wystąpi w sylwestrową noc przed ratuszem

Rozrywka
Jeśli nie maszpomysłu, jak
spędzić noc sylwestrową,mo
żesz skorzystać z propozycji
wspólnego świętowania
w Słupsku lub w Ustce.
W Słupsku pocygańsku

(łc)

W
sylwestrową
noc
słupszczanie bawić się będą
pod ratuszemw rytmiemuzyki
cygańskiej. Oprawę muzyczną
zapewni Bogdan Trojanek z ze
społem Terne Roma, Anna
Żebrowska i Warsaw Bałkan
Madness. Organizatorzy za
pewniają mnóstwo energetycz
nej muzyki,dobrej zabawy oraz
pokaz fajerwerków. Zabierzcie
rodzinę, znajomych oraz dobre
humory i wspólnie przywi
tajmy Nowy Rok 2019Bogdan Trojanek urodził się
1kwietnia 1966 wSławnie. Jest
liderem izałożycielem zespołu
Terne Roma (Młodzi Cyganie).
To romski piosenkarz, autor
tekstów, muzyki, prezes Kró
lewskiej FundacjiRomów zało
żonej przez cygańskiego króla
Henryka „Nudzia" Kozłow
skiego, znany również jako
Biały Cygan. 10 lutego 2015
roku Bogdan Trojanek został
powołany na reprezentanta Ro
mów przez Ewę Kopacz w ko
misji wspólnej do sprawMniej
szości Narodowych i Etnicz
nych. Dziękiswojej działalności
i zasługom na rzecz potrzebu
jących otrzymał wiele odzna
czeń. Jednym z nich jest Order
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za 3 punkty (13/24). Słupszczanie
wygrali zSyntexem Łowicz
96:73.
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Uśmiechu. Trojanek jest jedy
nym Romem na świecie, któ
remu przyznano ten order. Ko
lejnymi byłootrzymanie: Sreb
rnego Krzyża Zasługi z rąk pre
zydenta AleksandraKwaśniew
skiego, wyróżnienie za propa
gowanie humanitarnego trak
towania zwierząt oraz tytuł
i statuetka „Człowiek otwar
tego serca".
Zespół
Terne
Roma
(z romskiego: Młodzi Cyganie)
składa sięz 11 osób,a większość
pochodzi z rodzinyTrojanków.
Zespół ma na swoim koncie
dziewięć płyt. W 2000 roku
podczas IVMiędzynarodowego
Festiwalu Kultury i Piosenki
Romów w Ciechocinku zespół
Teme Roma otrzymał wszyst
kie możliwe nagrody (nagroda
publiczności, nagroda telewi
dzów). To wydarzenie było
przełomem w karierze zespołu.
Kolejną artystką, którą zoba
czymy na słupskiejscenie, jest
Anna Żebrowska.Podczas kon
certu zaśpiewa piosenki z re
pertuaru grupy ABBA oraz
Anny Jantar. Zapowiada się
wspaniała zabawa w rytmie
znanych przebojów. Jej występ
rozpocznie sięokoło godz. 23.
Warsaw Bałkan Madness to
przede wszystkim radość,
która płynie prosto z magicz
nych melodii i rytmów muzyki
Europy południowo-wschodniej. Bogate dziedzictwocygańsko-słowiańskiej kultury pół
wyspu bałkańskiego zostaje
przeniesione w XXI wiek.Szyb
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kie partietrąbek iinnych dęciaków skonfrontowane są z klu
bowymi beatamia przejmujące
brzmienia skrzypiec czy akor
deonów okraszone głębokim
i pulsującym bassem.Tradycja
i folk spotyka eklektyczną este
tykę świata współczesnej mu
zyki. To roztańczony świat pe
łen beztroskiej zabawy, niczym
w filmach Kusturicy. Każdy wy
stęp
to
wyjątkowy
performance cechujący się
wielką żywiołowością oraz
spontanicznością. Łączy ze
sobą elementy muzyczne, jak
i wizualne.
Impreza wSłupsku rozpocz
nie sięw poniedziałek,31 grud
nia, o godz. 22. Wstęp na im
prezę jest wolny.
WUstcezDJ-ami

Wspólną zabawę sylwestrową
dla mieszkańcówmiasta zapla
nował także Urząd Miejski
w Ustce. Zabawa sylwestrowa
rozpocznie się o godz. 21
na Promenadzie Nadmorskiej.
Na początku o oprawę mu
zyczną zadba DJ Floor oraz DJ
Pit Tween. O godz. 23 na scenę
wejdzie zespół Specyficzni,
który grać będzie przez go
dzinę. O północy zaplanowano
pokaz fajerwerków, który
nad morzem zawsze wygląda
zjawiskowo. Po wspólnych ży
czeniach na scenę powrócą
didżeje, którzybawić będą pub
liczność w rytmie muzyki di
sco, electro i house.
Magdalena Olechnowicz

DRUK Polska Press Sp. z 0.0.
ul.Słowiańska3a, Koszalin
PROJEKT GRAFICZNY
Tomasz Bocheński
©® -umieszczenie takich dwóch znakówprzy Artykule
w szczególności przy Aktualnym Artykule,oznacza możli 
wość jego dalszego rozpowszechnianiatylko iwyłącznie
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym
na stronach www.gk24.pl/tre5d,www.gp24.pl/tresci,
www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie z postanowieniami niniej
szego regulaminu.
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ELEKCJA VIVENTE REGE W RATUSZU.
PORODÓWKA I... ŚMIERĆ SŁUPSKIEJ POSŁANKI
i
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Na zdjęciach: nowaprezydent Słupska, sala w nowejporodówce w szpitalu,pogrzeb posłanki Szczypińskiej,oraz powrót Czarnych dogry w pierwszej lidze
Luty
Grzegorz Hilarecki

Stupsk
Podsumowaliśmy 2018 rok
w Słupsku. Najważniejsze
były zmiany polityczne, czyli
wybory samorządowe
iśmierć posłanki Jolanty
Szczypińskiej. Ale nie samą
polityką żyło miasto.

Pierwszy urodzony w mieście
w 2018 roku w szpitalu
słupszczanin, a w zasadzie
słupszczanka ma na imię
Adrianna i ważyła 4,380 kg.
Mama i noworodek czuły się
po porodzie dobrze.
Marzec

W Parku Klasztorne Stawy
doszło do tragicznego wy
padku. Pod 8-letnią dziew
czynką załamał się lód. Od lat
miasto nie potrafi zadbać
o ten park, ani wykonać do
brego, działającego w całym
Styczeń
Początek rokubył fatalnydla fe Słupsku monitoringu.
nów koszykówki. Rok rozpo
czął się od złożenia wniosku Kwiecień
o upadłość klubu w ekstrakla Zatrzymano siedmiu funkcjo
sie i wycofanieCzarnych z roz nariuszy służby więziennej
grywek PLK. Tym samym ka z usteckiego Oddziału Zew
riera AndrzejaTwardowskiego nętrznego Aresztu Śledczego
legła w gruzach. Miasto nie w Słupsku. Akcję przeprowa
dziło BiuroSpraw Wewnętrz
chciało mu pomóc.
Oficjalnie, wielkim otwar nych Służby Więziennej
ciem, rozpoczęła pracęsłupska wspólnie z policją.
Odbył się charytatywny
poródowka. Oficjele,goście i...
w końcu takrzadko coś nowego mecz dla chorującego Pawła
w
mieście
powstaje. Kryszałowicza. Do Słupska
Słupszczanie po latach znowu dla kolegi, byłego reprezen
rodzą się w Słupsku.Pierwszy tanta kraju, zjechały piłkar
skie gwiazdy, które podziwiał
poród odebrano wlutym.

tłum kibiców zgromadzony
na stadionie 650-lecia.
Szkoda, że ten stadion tak
rzadko bywa potrzebny,
na wielkie imprezy, których
w Słupsku brak.
Maj

Było już pewne, że wSłupsku
dojdzie do zgłoszenia zespołu
Czarnych do pierwszej ligi,
czyli nie ekstraklasa, ale jed
nak klub się w pewny stopniu
odrodził. Wyprzedając wy
padki władze miasta ogłosiły,
że to sukces.
A w mieście powstał napis
„Kocham Słupsk" w wersji

Robert Biedroń

ndfndscił rustępczy

Czerwiec

Mundial i... nawet w Słupsku
powstała strefa kibica. Po
wiedzmy.
Mieszkający
w mieście od lat Włoch, właś
ciciel restauracji, wręcz zmu
sił władze miasta do działania
i słupszczanie mogli na Sta
rym Rynku pasjonować się
nie tylko piłką. Brawo!
Lipiec

W Dolinie Charlotty odbył się
12. Festiwal Legend Rocka.
Na scenie amfiteatru wystąpił
legendarny Billy Idol. Swoim
świetnym koncertem porwał
kilkutysięczną publiczność.
Latem właśnie Charlotta
przyciąga do Słupska najwię
cej gości. Czas koncertów, to
czas, gdy w mieście wszystkie
hotelowe łóżka są zajęte.
Sierpień

anglojęzycznej i za pieniądze
miejskich spółek. Przynaj
mniej my zapłaciliśmy za to,
co zostanie po... Robercie
Biedroniu.

Jak to latem w mieście, działo
się, ale nic spektakularnego.
Ot, 25 sierpnia w słupskim ra
tuszu odbył się zbiorowy
ślub. Prezydent Biedroń
udzielił ślubu 10 parom, które
do Słupska przyjechały z ca
łej Polski.Medialne wydarze
nie, gdy już było wiadomo, że

prezydent nie będzie kandy
dował.
Wrzesień

Tu zapadła oficjalna decyzja
0 zmianie warty w ratuszu.
Październik

października odbyły się
wybory
samorządowe,
a w zasadzie elekcja vivente
rege, czyli elekcja za życia
króla. W XVII wieku wielu Po
laków zginęło za i przeciw ta
kim elekcjom, a w Słupsku
Robert Bedroń namaścił na
stępcę i pomógł w jego wybo
rze.
W pierwszej turze wygrała
Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Tym samym została
nowym prezydentem miasta.
Z politycznego życia
w mieście zniknęło SPO, nie
wprowadzając do rady, ani
jednego rajcy.

21

chciał zostać szefem rady, nie
udało się, więc rozwód z mia
stem nastąpił wcześniej niż
przed wyborami planowano,
bo mówiono, że poczeka
do wyborów do parlamentu
europejskiego.
Grudzień

Wydarzeniem roku był po
grzeb posłanki Jolanty
Szczypińskiej. Nigdy wcześ
niej Słupsk jednocześnie nie
gościł, tylu najważniejszych
osób w państwie. W uroczy
stościach
pogrzebowych
uczestniczył prezydent RP
z małżonką, premier i wice
premier, marszałkowie obu
izb parlamentu, kluczowi mi
nistrowie, 80 parlamentarzy
stów. Słupszczance, która
w sejmie zasiadała przez pięć
kadencji i szefowała PiS-owi
w regionie, w ostatniej drodze
towarzyszyli także licznie
zgromadzeni mieszkańcy
miasta.
Listopad
Parę dni później okazało
Nastąpiło ostateczne pożeg
nanie Roberta Biedronia się, że schedę po Jolancie
z miastem. Niespodziewanie Szczypińskiej przejął Piotr
dla wszystkich tylko przez Muller, wiceminister nauki,
siedem dni pobył radnym który przejął mandat posel
1 napisał rezygnację. Ponoć ski. ©©
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krzysztof.gtowinkowski@gp24.pl -

Portal internetowy gp24.pl
cieszy się ogromnym zainte
resowaniem. Todla was głów
ne źródło informacji. Dziś
0 tym.które z nichbyły naj
częściej czytane ikomentowa
ne w mijającym 2018 roku.

Styczeń: Początek roku dla fa
nów koszykówki rozpoczął się
fatalnie. Andrzej Twardowski
złożył wniosek o upadłość
klubu i wycofanie Czarnych
z rozgrywek PLK.

nętrznych Służby Więziennej
wspólnie z policją. Także
w kwietniu odbył się charyta
tywny mecz dla chorującego
Pawła Kryszałowicza.Do Słup
ska
zjechały
piłkarskie
gwiazdy, którepodziwiał tłum
kibiców zgromadzony na sta
dionie 650-lecia.
Maj: Na drodze wojewódzkiej

między Nową Wsią Lęborską
a Garczegorzem doszło do tra
gicznego wypadku. Zginęło
dwóch kierowców.

Luty: 6 lutego na nowo otwar

tej porodówce w słupskim szpi
talu urodziłosię pierwsze dzie
cko. Na świat przyszła mała
Adrianna.
Marzec: l marca w parku Klasz
torne Stawy doszło do tragicz
nego wypadku. Pod 8-letnią
dziewczynką załamał się lód.
Dziecko niestety zmarło.
W marca poznaliśmy również
nową Miss Ziemi Słupskiej
1 Lęborskiej. Koronę najpięk
niejszej otrzymała Aleksandra
Paprzycka z Miastka.
Kwiecień: Zatrzymanosiedmiu
funkcjonariuszy służby wię
ziennej z usteddego Oddziału
Zewnętrznego Aresztu Śled
czego w Słupsku. Akcję prze
prowadziło Biuro Spraw Wew

Ponad 110 milionów odsłon
w ciągu 2018 roku na portalu
gp24.pl. Jesteśmy głównym
źródłem informacji w regionie.

Sierpień: 25 sierpnia w słup
skim ratuszu odbył się zbio
rowy ślub. Prezydent Biedroń
udzielił ślubu 10 parom, które
do Słupska przyjechały z całej
Polski.
Wrzesień: Tragicznym wypad
kiem zakończył się sezon letni
w Ustce. 8 września w morzu
utonęło dwóch mężczyzn.
Październik: 21 października
odbyły się wybory samorzą
dowe. W Słupsku w pierwszej
turze wygrała Krystyna
Danilecka- Wojewódzka. Tym
samym została nowym prezy
dentem miasta.

17 grudnia - pogrzeb Jolanty Szczypińskiej w Słupsku

Listopad: Dobrutalnego zabój

stwa doszło w Hotelu Słupsk.
Mężczyzna został wypchnięty
przez okno. Szokujące było to,
że doszyi miałprzywiązany te
lewizor.

Grudzień: Wydarzeniem roku
bez wątpienia był pogrzeb po
słanki Jolanty Szczypińskiej.
W uroczystościach pogrzebo
wych uczestniczył prezydent
RP z małżonką, premieri wice
premier, marszałkowieobu izb
parlamentu, kluczowi mini
Lipiec: W DolinieCharlotty od strowie, 80 parlamentarzystów
był się12. Festiwal Legend Ro i najważniejszy obecnie w Pol
przywódca
partii.
cka. Na scenie amfiteatru wy sce
stąpił legendarny Billy Idol. Słupszczance w ostatniej dro
Swoim świetnym koncertem dze towarzyszyli także licznie
porwał kilkutysięczną publicz zgromadzeni mieszkańcy mia
ność.
sta. ©®

Czerwiec: W tym miesiącu od
był się piłkarski mundial. 19
czerwca polska reprezentacja
rozegrała pierwszy mecz z Se
negalem. Słupszczaniedopin
gowali piłkarzy wstrefie kibica
na StarymRynku.

8 września - tragiczny wypadek w Ustce. W morzu utonęło dwóch mężczyzn
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19 czerwca - strefa kibica w Słupsku i pierwszy mecz Polaków na MŚ w piłce nożnej

v

1maja doszło do tragicznego wypadku koło Nowej Wsi Lęborskiej. Zginęły dwie osoby

Glos Słupska

Rok2018

Piątek, 28.12.2018

27 listopada - brutalne zabójstwo mężczyzny w Słupsku

21 października - wybory samorządowe. Krystyna Danilecka-Wojewódzka została nowym prezydentem Słupska

25 sierpnia - zbiorowy ślub w słupskim ratuszu

12 lipca w Dolinie Charlotty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka wystąpił Billy Idol

4

\

mmmm.
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W
21kwietnia-meczcharytatywny wSłupskudla PawłaKryszałowicza

Y

24 marca Aleksandra Paprzycka została Miss Ziemi Słupskiej
i Lęborskiej

0^
6 lutego na słupskiej porodówce urodziło się pierwsze dziecko

26 stycznia - wycofanie Czarnych z rozgrywek PLK

05

06

Informator

INFORMATOR
Człuchów

KINA
Słupsk
Aquaman (2ft dubbing) -pt.,5b.,nd.,godz. Tl:40,
17:40; (2D, napisy)- pt„ sb„ nd.godz. 19:2020:40;(3D,
dubbing) - pL. sb„ nd. godz.14:40; Bohemian
rhapsody (2D, napisy)- pt„ sb., nd. godz.21:20;

fentastycznezwiB^Zbr^^

dubbing) - pl,sb., nd. godz.17:00;
jest wszyst
kim (20PU- pt. godz.09:45,13:05,18:50,21:35, sb„
nd. godz.13:051850 21:35; Narodziny gwiazdy (2D,
napiąć - pt..sb., nd.godz. 15-55.20:15;Planeta sin02
(2D,PO-pt.,sb„ nd.godz. 1420,1950; Wpałrolkosmopieski - sb., nd. godz. 10 JO.- RobinHood: Początek(2D,dubbirg)sb., nd.godz.10:30; Zabójcze ma
szyny®, dubbing) - pt.. sb..nd. godz.1430; Grindi
(2D. dubbing) -pt., sb., nd.godz. 10:05,13:55,16:05,
18:10; Kitowa iniepj:Po dngą stronie lustra (2D,
dubbing) - pt, sb., nd. godz.10:20,12:25,17:15; Maiy
Poppins powraca(2D, dubbing)- pt.. sb.. nd.godz.
10:00,11:05,1250,15:40,18:30: MBców2-<5ch w No
wym Jorku (2D,dubbing) - pt,sb„ nd. godz.12:10;
Peflson iFmdus: Najtepsza gwiazdka, pt,godz. 16;
Roma pt. godz.18; Zwierzęta, pt godz.20;30;

Ustka

pt.- Oberland, ul. Długosza29, tel. 59 8341752;
sob. Prima, ul.Długosza 11, tel. 5972122 04;
niedz. - Centrum Zdrowia,ul. Szczecińska 13, tel.59
8343142

pt- Gemini. al. Wolności30, tel. 59863 4205;
sob. - Miraculum, ul.Grunwaldzka 18,598622477;
niedz. - Dr Max,ul. 1Maja 1A. tel.59726 0919

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

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul. Hubakzykówl informacjatelefoniczna59 846 0100; Ustka: Wojewódzki Szpital Spe
cjalistyczny, ul. Mickiewicza 12 tel.59 814 6968; Porad
nia Zdrowia POZ, ul. Kopernika18, tel. 59814 6011; Po-"
gotowie Ratunkowe - 59 81470 09; Lębork:Szpitalny
Oddział Ratunkowy5986330 00;Szpital, ul.
Węgrzynowicza13,59 863 52 02; Bytów: Szpital,ul.
Lęborska 13,tel.59822 85 00;Dział Pomocy Doraźnej
Miastko, teł. 5985709 00, Człuchów:59 834 53 09.

WAŻNE
nie.tei.598480m, 801120002; Pofeja 997; ui. Rey

Lębork

Straż Miejska 986,598433217; Straż Gminna 59848 59

Ogółnpołskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzimonta, tel. 59 848 0645;Pogotowie Ratunkowe 999;
97; Urząd Celny -58774 08 30; Straż Pożarna 998;Po
gotowie Energetyczne 991; Pogotowie Gazownicze
992; Pogotowie Ciepłownicze993; Pogotowie WodnoKanalizacyjne 994;Straż Miejska alarm 986: Ustka 59

KOMUNIKACJA

814 6761,697696498,Bytów 598222569;

Słupsk: PKP 118000; 2219436; PKS598424256; dy
żurny ruchu 59 843 7110; MZK598489306; Lębork:
PKS 59 8621972; MZK5986214 51; Bytów:
PKS59 822 22 38; Człuchów: PKS598342213, Miast
ko: PKS59 8572149.

DYZURYAPTEK
Słupsk
pt.-niedz. - Dom Leków, ul. Tuwima4, tel. 59842 4957

Ustka
pt. - Panaceum 013, ul.Kopernika 18, tel. 59 81443 67;
sob.- Pod Smokiem,ul.kilińskiego8.tel598145395;
niedz.-Remedium, uLWyszyńskiego Ib, tel.5981469
69

Bytów
pt-niedz. -Centrum Zdrowia,ul. ks. Bernarda Sychty
3. tel. 59822 6645

Miastko
pt.-niedz. - Centrum Farmaceutyczne Pod Mnichem,
ul. Wybickiego 30. tel. 598223126

Piątek, 28.12.2018

GDZIE ZROBIĆ OSTATNIE ZAKUPY TEGO ROKU.
JAK DOJECHAĆ I WRÓCIĆ Z SYLWESTRA

Lębork

Królowasriegu. Po drupejstronie lustra-pt., godz.17,
sob. godz. 16.45, niedz.,godz. 15; Narodzjnygwiazdypt„ godz.1830; IC9tfw2-ód)wNowym Jorku- sob.
godz. 15, niedz. godz.1630; fuga - niedz.godz. 18.15.

Gńidi - pt.,godz. 16.15,18,; Narodzinygwiazdy-pt.
godz. 20.

Głos Słupska

KULTURA
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego1, tel. 59 84670 00; Fil
harmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła I! 3, tel.59
842 38 39; TeatrTęcza, ul. Waiyńskiego 2, tel.59 842
3935; Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a. tel.59
842 6349; Słupski Ośrodek Kultury, ul.Braci Gie
rymskich 1, tel. 59 845 6441;Młodzieżowe Centrum
Kultury, al. 3 Maja 22, tel.598431130; Miejska Bibliote
ka Publiczna, ul. Grodzka3, tel. 59 840 58 38.

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, ul. Armii Krajowej 15,teł. 59 842 8196,601928
600-całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. Zieleń
teł.(24h/dobę)tełefon502525 005 Iub598411315,
ul. Kaszubska 3 A. Winda ibaldachim przy grobie; Ha
des, ul. Kopernika 15,całodobowo: tel.59 842 98 91.
601663796. Winda ibaldachim przy grobie.Heimes,
ul. Obrońców Wybrzeża 1,(całodobowo), tel. 5984284
95,604434441. Winda ibaldachim przy grobie.

•«»< ?

Alek Radomski

Słupsk
W sylwestra sklepy igalerie
handlowe będą otwarte ina
czej niż w dni powszednie.
Podpowiadam, gdziejeszcze
można zrobić ostatnie zakupy
tego roku oraz jak na przeło
mie 2018-2019funkcjonować
będzie komunikacja.

W Nowy Rok sklepy sieci handlowychbędą zamknięte. W po
niedziałek, 31 grudnia, godziny
ich otwarcia będą ograniczone.

l*ŁUPSK

Lidl

W sylwestra sklepy tej niemie
ckiej sieciotwarte będą między
godz. 7 a18.
Biedronka

W tych sklepach zakupy ostat
niego dnia tego roku zro
bimy między godz, 7 a19.

31 grudnia przewoźnik kursuje jak w dni wolne od nauki szkolnej. Wyjazdy ze Słupka do godz.
18.1 stycznia autobusy jeżdżą jak w niedziele i święta

wej w regionie można będzie
zrobić między godziną 9 i16.

Auchan

Hipermarket w Kobylnicy
czynny będzie w sylwestra
międzygodz.8a20.

Galeria Słupsk

W sylwestra otwarta jest mię
dzy godz. 9 i13.30

E. Leclerc

Market na os. Niepodległości31
grudnia czeka na klientów
od godziny 8 rano do 18.
CH Jantar
Ostatnie zakupy tego roku
w największej galerii handlo-

NordExpress

31 grudnia przewoźnik kursuje

jak w dni wolne od naukiszkol
nej.
Wyjazdy ze Słupka do godz.
18. l stycznia autobusy jeżdżą

jak w niedziele i święta. Linia

101 nie kursuje o godz.7.30 ze

Słupska
do
Główczyc
i o godz. 8.30 z Główczyc
do Słupska.
PKS Słupsk

31 grudniato dzień roboczy bez
kursów szkolnych z wyjazdami
do godz. 18. Natomiast komuni
kacja regionalna l stycznia nie
funkcjonuje. Autobusy PKS-u
jeżdżą za to do Warszawy. Wy

WEJDŹ NA GRATKA.PL

Pogoda dla Pomorza

Krzysztof
Stan morza (Bft)

Biuro Calvu^

Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Piątek 28.12.2018

Największy portal ogłoszeń naprawdę ważnych

MZK

Autobusy tego miejskiego prze
woźnika 31 grudnia kursują
wg rozkładu powszedniego,ale
jedynie do godz.18.1stycznia
jeżdżą wszystkie linie wg roz
kładu świątecznegood godz.9.
Od 2 stycznia obowiązuje
standardowy rozkład jazdy bez
ograniczeń. ©®

Pogoda dia Polski
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Życzenia

Głos Słupska
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Złóż życzenia
swoim bliskim
i znajomym

|
Ą

Oliwia Luhm z Krępy,
córka Kamili i Emanuela,
ur. 10.11,3500 g, 55 cm

Maksymilian ze Słupska,
syn Katarzyny i Mateusza,
ur. 11.11.3450 g. 52 cm

Dominik Wierzbicki ze
Słupska, syn Natalii i Marcina,
ur. 12.11,3400 g. 58 cm

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Magdalena Justyna Bylicka i Rafał Krok.

Oliwia Makowska ze Słupska.
córka Zuzanny i Roberta.
ur. 13.11.3800 g. 58 cm

Alan Dalecki z Dąbrówki,
syn Patrycji i Łukasza,
3200 g. 52 cm

Antoni Wilkosz z Gąbina,
syn Kingi i Dariusza,
ur. 01.11.3460 g. 56 cm

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Klementyna Szymańska
i Sylwester Ireneusz Chudorowski.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Ilona Teresa Golis i Piotr Grzegorz Jaśkowski.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Anna Elżbieta Kowalczyk i Krzysztof Jan Skorupski.

07

Twoi bliscyobchodzą święto: uro
dziny, imieniny,rocznicę ślubu?
Zrób imprezent izłóż życzenia
w „GłosiePomorza".
A możebierzesz ślubi chcesz się
tym pochwalić?Zapraszamy icze
kamy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzenia można
przynieść doredakcji lubprzesłać
pocztą na adres: „GłosPomorza",
ul. HenrykaPobożnego19,
76-200Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższychi zdjęcia
można też przesłać naadres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagi na ograniczone miejsce
bardzo prosimy,aby treść życzeń
była dostosowana do pojemności
ramek tekstowych. Prosimyrów
nież opodanie najbardziejopty
malnej datyemisji życzeń. Życzeń
bez zdjęćjubilata lubsolenizanta
nie publikujemy.
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Sport

Głos Słupska
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Rodzice jako najwierniejsi kibice swoich pociech bardzo mocno włączyli się w przygotowania
i sam przebieg imprezy

Zwycięski zespół AP Grasz. Nagrody i wyróżnienia wręczali wójt Leszek Kuliński, dyrektor CUW
Marta Prezlata i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Ewa Solnikowska

Jedyny taki turniej w gminie Kobylnica. Akademia
Piłkarska Grasz pokonała w finale zespół Startu Miastko
Piłka nożna

Oprawa wydarzenia miała doniosły charakter. Zawodnicy wchodząc na salę nieśli biało
- czerwone flagi. Odśpiewano również hymn narodowy - Mazurek Dąbrowskiego

2010. W sumiena boisku poja półfinale Start Miastkopokonał
wiło się ponad stu młodych Garbarnię Kępice2:1. W drugim
Dla upamiętnienia 100-lecia adeptów piłki nożnej. Emocji półfinale KS Gryf Słupsk prze
odzyskania Niepodległości w trakcierozgrywek niebrako grał z AP Grasz Słupsk 1:2.
przez Polskę, w hali widowi- wało. Były przemyślanei indy W meczu o trzecie miejsce KS
skowo-sportowej Zespołu widualne akcje,parady bram Gryf Słupsk pokonał Garbarnię
Szkół Samorządowych, odbył karzy i piękne bramki. Zawod Kępice1:0.
W finale po emocjonującej
się
kolejny
Turniej nicy walczyli zawzięcie do sa
„KOBYLNICA CUP 2018", mego końca, ponieważ zawsze grze AP Grasz pokonała Start
pod patronatem wójta gminy mogli liczyć na duże wsparcie Miastko 2:1i została zwycięzcą
Kobylnica Leszka Kulińskiego. i doping ze strony rodziców. turnieju. Skład AP Grasz: Ma
Do turnieju zgłosiły się dru W sumie w dwudziestu sied ciej Kmpiński, Jerzy Gwóźdźżyny: Start Miastko, Garbarnia miu meczach zawodnicy strze Sproketowski, Mikołaj Nałęcz,
Kępice, Bytovia Bytów, Akade lili ponad dziewięćdziesiąt bra Patryk Korzeniowski, Kon
mia Piłkarska Energa Słupsk, mek i zawodnicy walczyli stanty Kurowski, Jakub Pa
FutbolakiSłupsk, KS GryfI iKS do samego końca o najlepszy stwa, Fabian Wójcik, Samuel
Gryf n Słupsk, Akademia Pił wynik w grupach, gdyż każda Zaremba, Łukasz Łykus. Tre
karska GraszSłupsk idwie dru bramka była ważna na wyjście nerzy prowadzący: Remigiusz
żyny Słupi Kobylnica. Byli to z grupy i dalszej walki o zwycię Bernacki i Sebastian Sikora.
zawodnicy z rocznika 2009- stwo w turnieju. W pierwszym JAROSŁAW STENCEL

Kluby zostały wyróżnione okazałymi pucharami, a najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni nagrodami i statuetkami. Najlepszym bramkarzem został Wojtek Bogusławski z KS Gryf Słupsk, królem
strzelców (strzelając osiem bramek) został Samuel Zaremba z AP Grasz Słupsk, natomiast najlepszą zawodniczką turnieju została Andżelika Świacka ze Słupi Kobylnica

o
ZDROWEGO ROKU!
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DĘBNICA PRZECIW
DOPALACZOM

Na rowerze

'

w

Dębnicaitosaibska
Alek Radomski

aleksander.radomski@gp24.pl

Marsz uczniów to protest
przedwko nadużywaniusub
stancji psychoaktywnych do
palaczyinarkotyków.

Na czasie są życzenia zdrowego krążenia rondami słupskiego ringu

ŻYCZENIA KRĄŻENIA (II)
Felieton

Ireneusz Wojtkiewicz
wojtkiewia@ct.com.pl

Zgodnie z zapowiedzią wraca
my na słupskie ronda,a do
kładniej na16 takich skrzyżowań o ruchuokrężnym znaj
dujących się w miejskim od
cinku drogikrajowej nr21. czylina ringu.

W granicach administracyjnych
Słupska znajduje się 35 rond
w sumie, czylimniej więcejtyle,
ile kilometrów ścieżek rowero
wych jest w mieście. Wcześniej
19 rond już objechaliśmy iopisa
liśmy,opatmjącje życzeniami cy
klistów i automobilistów
pod adresem władz miasta.
Zacznijmy nasz przejazd
dorondaUsteckiegouzbieguul.
Portowej i Johannesa Wernera.
Ścieżka rowerowa wokół tego
ronda jest jakby spod cyrkla, ale
wylot i wlot rowerowy tylko je
den -na ul. Wernera. Nie bardzo
wiadomo,którego Werneraupamiętnia ta nowa ulica w ringu.
Wybitnego niemieckiegoaktora,

asa lotnictwa, a może autora
książki „Pies w rodzinie",co ko
jarzy się z pobliskim schroni
skiem dla zwierząt?Życzmy de
cydentom więcejkomunikatyw
ności w nazywaniuulic, placów
i rond. W kierunku centrum
mamy kolejno rondo Barbary
Zielińskiej (wybitnej nauczycielki
muzycznej w Słupsku), Tiny
Papisten (ostatniejczarownicy,

spalonej w 1701 r. w Słupsku
na stosie).Na rondzie jej imienia
odbijamy wprawo,aby pook. ki
lometrze dotrzeć nową i nieoznakowaną ścieżkąrowerowopieszą do bezimiennego ronda
u zbiegu ul. Braci Staniuków
i Handlowejw specjalnejstrefie
ekonomicznej.
Zawracamy
na ring i przejeżdżamy kolejno
ronda im.Tadeusza Szołdry, Da
nuty Siedzikówny - Inki, Zofii
Kurowskiej i Jana Szumskiego.
Nie wszystkie nazwy zdążono
wprowadzić na internetowe
mapy. Trzeba jeodczytaćpodro
dze, co też nie jest łatwe ze
względu nakiepską widoczność
tablic. Poza tym nie są toronda
o całkowicie okrężnym prze
biegu ścieżek rowerowych, wy
magają slalomu pomiędzy prze
jazdami i wylotami w kierunku
podmiejskich szlakówturystycznych. Rowerzyści zrzeszeni iin
dywidualiści życzą sobie zmian
mających na celu lepszą i bez
pieczniejszą komunikację z ob
szarami natury. Kolejne ronda
również wymagająlepszegosko
munikowania z sąsiednim ukła
dem komunikacyjnymTo skrzy
żowania im. św. Maksymiliana
Kolbego, gen.Józefa Hallerai28.
Słupskiego Pułku Lotnictwa My
śliwskiego wymagającedobudo
wania, doprowadzenia do nich
ścieżek rowerowych w ulicach
kolejno Piłsudskiego, Legionów
Polskich i Andersa. Dobrze by
było poprawić połączeniarowe
rowe nieopodal ronda im. Ste-

TYLKO W KAWAŁKACH
Wbrew pozorom ani ring,
mający około 7-kilometrowy
przebieg w ciągu DK nr 21
przez Słupsk, ani pobliska
ponad 16-kilometrowa
obwodnica niezbyt
usprawniły komunikację
drogową miasta. Odczuwa
się coraz większe natężenie
ruchu w śródmieściu,
dochodzi do ulicznych
zatorów. Rowery, choć
bardzo przydatne, nie są
złotym środkiem
na komunikacyjne zło.
Pewnie dlatego, że ring
i obwodnica to
fragmentaryczne,
niedokończone inwestycje
drogowe. Życzyć więc sobie
należy realizacji kolejnych
dwóch etapów budowy
ringu na odcinkach od ul.
Poznańskiej do Bohaterów
Westerplatte poprzez ul.
Słoneczną, Rybacką i Leśną,
a następnie szerokim łukiem
do ul. Portowej na DK 21
poprzez ulice Gdańską
i Kaszubską. Będzie to
wymagało budowy nowych
rond, połączeń dróg
krajowej nr 21 z wojewódzką
nr 210 oraz nowego mostu
na Słupi w okolicach ronda
Usteckiego. Trzeba zadbać,
by infrastruktura rowerowa
zyskała, dziś pozostawia
do życzenia.

fana Kisielewskiego, aby pomię
dzy ul.SzczecińskąiKoszalińską
nie trzeba było kluczyćmiędzy
jezdniami. Dalej jedziemy przez
ronda o nazwach jeszcze mało
utrwalonych na mapach i w pa
mięci: imienia niemieckiego ma
larza rodem ze Słupska Otto
FreundHchaisłupskięj lekarkiZofii Lewenstam. To pierwsze
skrzyżowanie u zbiegu ulic Ko
szalińskiej i Grottgera jestmocno
krytykowane m.in.przez słup
skie stowarzyszenia rowerowe
za brakpołączenia zdrogą rowe
rową w ul.Kołobrzeską. Drugie
z kolei rondo wytyka się jako...
wybitną fuszerkę drogowców
i zarządców dróg,bo ani przejść,
ara przejechaćnałukuulicKosza
lińskiej iPrzemysłowej naprze
ciwko siedziby kierownictwa
ZIM.
Docierając doronda im Har
cmistrza Stanisław Kiejdo,
u zbiegu ulic Koszalińskiej, Sło
necznej iPoznańskiej doświad
czamy braku połączenia z Par
kiem Kultury i Wypoczynku
nad Słupią.Skręcając w prawo,
dojedziemy doostatniego natej

Młodzież, radni, urzędnicy,
mieszkańcy iprzede wszystkim
uczniowie zeszkół zgminy Dęb
nica Kaszubska i słupskiego Ze
społu Szkół Ponadgimnazjalnych przemaszerowali w Mar
szu Milczenia. Protest, który
przelał się ulicami Dębnicy Ka
szubskiej, zostałzorganizowany
przeciwko dopalaczomi narko
tykom, których nadużywanie
może być śmiertelne w skut
kach.
Właśnie taka tragedia miała
tam miejsce pod koniec listo
pada, kiedy to pod wypływem
środkówuzależniającychna ży
cie targnęła się19-letnia Nikola
z Dębnicy Kaszubskiej, uczen
nica słupskiegoZSP. Nastolatka
pozostawiła po sobie list, w któ
rym miała przyznaćsię douza
leżnienia i poinformować, żesię
leczyła. Po terapii zapewniała,
że wszystko jest w porządku.
W porządku jednak nie było.Sa
mobójstwo próbował popełnić
również bliski jejchłopak. Szczę
śliwie zostałodratowany.
- Nasz marszto apel do rodzi
ców-mówi Iwona Warkocka,
wójt Dębnicy Kaszubskiej. - Dopalaczeinarkotyki będą zawsze,
ale nam chodziło o to, aby
uświadomić dzieci i zwrócić
uwagę rodzic. Chcemy, aby ci
ostatni zastanowilisię nad tym,
czy na pewno zdają sobie
sprawę, co robią ich dzieci.
Nie było to jedyne samobój
stwo w ostatnim czasie.Proku
ratura Rejonowa w Lęborku
w dalszym ciągu bada okolicz
ności śmiercinastolatka zeSłup
ska. Śledczy początkowo uwa
żali, że 17-letni Łukasz, uczeń
klasy policyjnej,mógł popełnić
samobójstwo, ale, jakpodkreśla
Patryk Wegner,prokurator rejo

nowy wLęborku,są pewne oko
liczności, które wymagają
sprawdzenia. W grę wchodzą
środki odurzajace. Weryfiko
wany jest m.in. wątekzwiązany
z dopalaczami. To śledztwo
od prawie dwóch miesięcy pro
wadzone jest podkątem nama
wiania lub udzielenia pomocy
w doprowadzeniu dotargnięcia
się na własne życie.
Według policyjnych staty
styk liczba samobójstw wśród
nastolatkówrośnie. W20l5roku
w kategorii 13-18 lat odnoto
wano tylko jeden taki przypa
dek. Rok później trzy, w 2017
roku dwa, a w tym pięć.Z kolei
o pięciu próbach samobójczych
od 2016 roku mówią dane z ku
ratorium oświaty. Jednak to,
na conie wskazują liczby, to fakt,
któreztych przypadkówsą efek
tem nadużyciadopalaczy lubin
nych narkotyków.

Nasz marsz to apel
do rodziców. Chcemy,
by zastanowili się,
czy wiedzą, co robią kh
dzieci
wójt Iwona Warkocka

Więcej światła na tę kwestię
może rzucić słupski sanepid,
do którego wpływają informa
cje z placówekmedycznych do
tyczące przypadków zatrućtak
zwanymi środkami zastęp
czymi, czyli dopalaczami i sub
stancjami psychoaktywnymi.
W ubiegłym roku było ich 39.
Wszystkie, za wyjątkiem jed
nego, dotyczą mężczyzn naj
częściej w wieku od 19-30 lat.
Mowa o 23 tego typu zdarze
niach. Poniżej 18. roku życia za
notowano cztery zatrucia.
W tym roku, a konkretniej
od stycznia do końca paździer
nika, w rejestrze zanotowano
już tylko13 przypadków, w tym
jeden śmiertelny.
©©

trasierondauzbieguul. Poznań

skiej iPoprzecznej, upamiętnia
jącego WitoldaZblewskiego.Da
lej ponad półkilometrowa dziura
winfiastrukturzetras rowerowopieszych między Słupskiem
aKobylnicą. Ostatnie dwa ronda
obejmuje obszar życzeńi nadziei
związanych zkontynuaęjąinwestycji drogowych w Słupsku,
o czym wramce obok.©®

Milczący protest ruszył ze stadionu i zataczając koło,
przeszedł ulicami Skarszewską, Kościelną i ks. Kani
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JEŚLI Ml PANI ZNAJDZIE CHOC JEDNĄ
PIELĘGNIARKĘ, ZATRUDNIĘ JĄ OD JUTRA
Mbmiakffia
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Zdrowie
Wojewódzki SzpitalSpegaistycznyw5łupskuzająłl miejsce w województwie pomor
skim w rankingu przeprowa
dzonym przezCentrum
Monitorowania JakościUsług
w OchronieZdrowia i .Rzeczpospofitą". O zarządzaniuplaców
ką rozmawiamy z prezesem
AnckzejemSapińskim.
Jak zarządzać szpitalem
aby odnosił tak wysokieno

ty?

Powiem szczerze, że nie jest
to łatwe.Zarządzanie dużymi
szpitalami w dzisiejszych rea
liach finansowych i polityki
zdrowotnej jest bardzo trudne.
Te sukcesy są możliwe do zrea
lizowania przy wielkim wysił
ku nie tylko zarządu, ale całej
dużej rzeszy pracowników.
Bez ich zrozumienia,co do po
trzeby podnoszenia jakości
świadczonych usług zdrowot
nych, nie byłyby możliwe tak
wysokie miejsca wrankingu.
Musi być ogólna świadomość
całej załogi, że jakość jest bar
dzo ważnym elementem, bo
to gwarantuje bezpieczeństwo
pacjentowi i bezpieczeństwo
pracy pracowników.Cztery la
ta temu szpital był około 40.
miejsca najlepszych szpitali
w Polsce.Droga na podium by
ła bardzo trudna.Co roku
zmieniają się kryteria.Dobry
wynik nie gwarantuje wyso
kiej pozycji za rok. To moty
wuje do ciągłego podnoszenia
jakości usług.
Pan zarządzaszpitalem
cztery lata Cosię zmieniło
odtegoczasu?

Byliśmy wtedy SP ZOZ-em,
czyli SamodzielnymPublicz
nym Zakładem OpiekiZdro
wotnej. Zadłużenie było wtedy
na poziomie stu milionów zło
tych, dlategomarszałek podjął
decyzję o przekształceniu
w spółkę prawa handlowego.
Zdjął z nas garbstrat z lat ubie
głych i zaczęliśmy od zera,bez
bagażu ujemnych wyników.
Musimy zarobić na własne
utrzymanie. Poczterech latach
można śmiało powiedzieć,
że ta decyzja marszałka była
słuszna. Nie ukrywam, żesą
problemy finansowe, ale doty
czą niskiego finansowania
opieki zdrowotnej w Polsce, bo
moglibyśmy dużo więcejlep

szych rzeczy zrobić,gdybyśmy
mieli takie finansowanie, które
pozwoliłoby pokryć wzrost
kosztów utrzymania.Rosnące
wydatki na prąd to będzie po
nad milion rocznie.Z roku
na rok drożeją także lekii ma
teriały opatrunkowe. Poza tym
nie możemy wygenerować
więcej świadczeń, niż mamy
na to przeznaczonych pienię
dzy. Wcześniej, w sytuacji kie
dy trzeba było przyjąć pacjenta
ze względu na zagrożenie życia
i zdrowia, mogliśmy iść do są
du i otrzymać za to dodatkowe
środki finansowe. W tej chwili
tego niema. W ramach nasze
go budżetu wykonaliśmy
w granicach 2 min więcej
świadczeń, bo były talde po
trzeby zdrowotne pacjentów,
a za tonie otrzymaliśmy re
kompensaty finansowej. Bę
dzie totaki prezent, jaki szpital
zrobił na rzecz NFZ i pacjen
tów.
Mówi pano przekształceniu
wspólkęizmianadifinansowania.awjaki sposóbzy
ska!pacjenci?

Przez przeniesienie całego
pionu położniczo-ginekolo
gicznego, oddziału
neonatologicznego z Ustki
do Słupska udało nam się
zwiększyć bezpieczeństwopa
cjentek i dzieci. Tobyło duże
wydarzenie. Porodówkadzia
łała w Ustce przez16 lat inie
odpowiadała żadnym standar
dom pod względem jakości
i bezpieczeństwa świadczeń
zdrowotnych.
A oprócz porodówki,
co udałosię zrobić?

W tej chwili realizujemy
i kończymy inwestycję pod ty
tułem rozwój hematologii
i rozpoczęcie transplantacji
i przeszczepów szpiku kostne
go. To jedno z ważniejszych
wydarzeń w historii naszego
szpitala. Stajemy się poważ
nym graczem na rynku usług
zdrowotnych pod względem
transplantologii. Już od lutego
będziemy planowo przeszcze
piać szpik kostny u pacjentów
leczonych hematologicznie
głównie z powodu choroby
nowotworowej układu krwio
nośnego. To wielka nobilitacja
dla naszego szpitala i miasta
Słupska. Poza tym od1 stycz
nia wkraczamy w obszerny
projekt w zakresie komplekso
wego leczenia pacjenta z za
wałem mięśnia serca. Natere
nie szpitala mamy pracownię
hemodynamiki, gdzie zakła
damy stenty, robimy
angioplastykę, gdy nastąpi za-
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się, że ten problem będzie ist
niał jeszcze przez parę lat.Dla
tego wraz z władzami miasta
namawiamy Akademię Po
morską, abyspróbować uru
chomić wydział lekarski. Jest
to możliwe,oczywiście nie
od rękii nie od jutra. Akademia
Pomorska ma już dużą wiedzę
w zakresie kształcenia w zawo
dach medycznych,bo ma wy
dział nauk o zdrowiu i wielo
letnie doświadczenie w zakre
sie kształcenia pielęgniarek, ra
towników medycznych, fizjo
terapeutów. Myślimyrazem
0 kierunku położniczym, botu
też widzimy problem.
Kierunek pielęgniarskijest.
a napisały donas pielęgniar
ki zoddziału chirurgicznego,
które skarżą się. żesą prze
męczone.Piszą,że na35 łó
żek są tylcodwie na dyżurze.

•
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Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

wał mięśnia serca,czy wszcze
piamy rozruszniki. Od l stycz
nia podpisujemy umowę
z NFZ na projekt„KOS-zawał",
czyli na Kompleksową Opiekę
Serca w sytuacji, gdy pacjent
zachoruje i ma zawał mięśnia
serca.
Toważnedapagentów-

Uruchamiamy też stacjo
narny oddział rehabilitacji kar
diologicznej. Pacjent, po dzia
łaniach interwencyjnych, bę
dzie rehabilitowany w oddziale
stacjonarnym w ramach reha
bilitacji dziennej, a potem jesz
cze będzierehabilitowany
w domu przy wykorzystaniu
telerehabilitacji.

Na czympolega

teleiiehabBitaqa?

Pacjent otrzyma odpowied
nie narzędzie w postaci tabletu
i pod okiem rehabilitanta bę
dzie wykonywał odpowiednie
ćwiczenia w domu.Jesteśmy
jedynym ośrodkiem w woje
wództwie pomorskim, który
wszedł w tę kompleksową
opiekę nadchorym w zawale
mięśnia serca. Trudność pole
ga na tym, żeto musi być sko
ordynowana opieka. Urucha
miamy też w tym celu porad
nię kardiologiczną od1 stycz
nia. Tobędzie zupełnie nowa
jakość leczenia.

Swoimi osi^nięciamidiwaBG się teżniedawno divur~
dzy.

Uruchomiliśmy cały obszar
związany z chorobami nowo
tworowymi, z chirurgią w za
kresie mastektomii, rekonstrukq'i piersi, zastosowaniem
mikrochirurgii w zakresie re
konstrukcji piersi z tkanek
własnych pacjentek. Po ampu
tacjach odtwarzamy gruczoły
piersiowe. Co ważne, urucho
miliśmy ośrodek chirurgii na
czyniowej endowaskularnej.
Wkraczamy w obszar leczenia
w zakresie niedrożności na
czyń, leczymy schorzenia
wewnątrznaczyniowe
nieinwazyjnie. Mniejsza jest
liczba powikłań, bardziej jeste
śmy skuteczni. To kroki milo
we, które wykonaliśmy ostatAmimo wszystkoprzycho
dzą do nas czytełnkyiskar
żą się. główniena SOR.

Na początku roku zacznie
my też bardzo dużą inwestycję
dotyczącą reorganizacji SOR-u.
Aby wreszcie tenSOR był bar
dziej przyjazny dla pacjenta.
Aby było mniej skargna tę
działalność medyczną.Obszar
obserwacyjny, gdzie trafia pa
cjent, będzie zupełnie ina
czej zorganizowany. Teraz
w osobnych pokojach trudno
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jest zapewnić właściwą opiekę
każdemu z osobna. Teraz bę
dzie to jeden duży obszar ob
serwacyjny, gdziebędzie kilka
naście boksów,skierowanych
w stronę pracującego persone
lu. Wszyscy pacjenci będą
w zasięgu wzroku i będzie
możliwość obserwowania ich
na bieżąco. Na pewno zmniej
szy się wtedy niezadowolenie
pacjentów. Sporo rzeczy zmie
niamy. Mam nadzieję, że spo
łeczeństwo odbierze to jako
milowe kroki w zakresie pod
niesienia bezpieczeństwa i ja
kości usług.
Ajak pansobie radzizbrakamikadrowymi.Sporo leka
rzy odeszło w ostatnim cza
sie.

To problem dotyczący całej
Polski. Jest po prostu dramat.
Na rynku pracy nie malekarzy.
Wielu młodych lekarzy po stu
diach medycznych wyjechało
na Zachód. W tejchwili ci, co
pozostali, starzeją sięi odcho
dzą na emerytury.Rzeczywiś
cie cały czas w dramatyczny
sposób poszukujemy lekarzy.
Robimy to wróżny sposób poprzez firmy pośredniczące
albo sami jeździmy na zjazdy
i konferencje i tam promujemy
szpital i bezpośrednio nama
wiamy ludzi do pracy. Jest
problem z kadrą i wydaje mi

Problem polega na tym, że
ta grupa zawodowa bardzo się
starzeje. Średnia wieku pielęg
niarek wynosi 50 lat.To grupa,
która ze względu na wiek
1 ciężką pracę przez wiele lat
idzie częstona chorobowe z ra
cji na przemęczenieorgani
zmu. Zdarzasię taka sytuacja,
jaka była m.in. na oddziale chi
rurgicznym, że 6-8 pielęgnia
rek jest jednocześnie na zwol
nieniach i to zwolnieniach dłu
gotrwałych. Nie ma naciągania
z ich strony. Stan zdrowotny
na wielu oddziałach jest kiep
ski. Staramy się przesuwać pie
lęgniarki z innych oddziałów,
ale tam też nie ma luksusu.
Staramy się jakośłatać tedziu
ry, aby ta obsada była zawsze
zapewniona i aby nigdy nie by
ło tak, że jest mniej niż dwie
pielęgniarki. W wielu szpita
lach w Polsce jest tak, że zosta
je jedna pielęgniarka na dyżu
rze. Zatrudniamy opiekunki
medyczne, aby odciążyć pie
lęgniarki, ale opiekunki nie
rozwiążą wszystkich proble
mów. Nie mogą robić wielu
rzeczy, którerobią pielęgniarki.
Wspomaga nas AkademiaPo
morska, alecały czas doskwie
rają nam te problemy i będą
jeszcze przez kilka lat. Więcej
odchodzi na emeryturę,niż
przychodzi do pracy.Taka jest
rzeczywistość. Nie zaczaruje
my jej.
Anie możepan zatmcMć
nowych pielęgniarek?

Jak pani mi znajdziechoćby
jedną pielęgniarkę, zatrudnię
ją od jutra. Tonie jest kwestia
chęci, aletych pielęgniarek
po prostu nie ma na rynku pra
cy.
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KRONIKA PARAFIALNA KS. PROB. WIKTORA MARKI
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumita.rzeattowsk3@gp24.pl
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W1957roku pokrótkim waka
cie na probostwieks. probu
Wiktor Markiewicz przejmuje
plebanię po swoimkontro
wersyjnym poprzedniku.Ba
łagan nie doopisania! Ale
wszystko układa się szczęśli
wie,gdy do Ustki docierają
pionierki sióstr kanonkzek.
a w wakacje Stefan Stuligrosz
koncertuje na organach.

Ksiądz Anatol Sałaga, ustecki
proboszcz w latach (1953-56),
wyjechał z Ustki po tym, jak
trzecia delegacja parafian zażą
dała od niego opuszczenia pa
rafii, grożąc,że kościół zostanie
zamknięty przed proboszczem.
Ksiądz ten bardziej angażował
się w życiepolityczne, sprzyja
jąc władzy komunistycznej, niż
dbał o życie duchoweparafian.
Jak pisze ks. Wiktor Markie
wicz, w1956 roku po paździer
niku nastąpiło odprężenie.Bi Ksiądz Wiktor Markiewicz (na pierwszym planie), ur. 5 września 1908 r., zm. 12 grudnia 1994 r.
skupem diecezji gorzowskiej W latach 1957-77 był proboszczem w Ustce, spisał dzieje parafii od zarania dziejów
zostaje ks.dr Teodor Bensch.
„Wszędzie zmiany, przeta proboszcza WiktoraMarkiewi
sowania personalne, nowe no cza. Na mszy św. o godzinie11
minacje -tym zdaniem ks. Mar przedstawia goparafianom. „W
kiewicz rozpoczyna rok 1957 słowie swym pierwszym
i dalej pisze o sobie w trzeciej do wiernych powiedział,
osobie: - Ustka od listopada że przychodzi do nich pełnić
ubiegłego roku ma nowego posłannictwo Chrystusa, roz
proboszcza. Zanim on przybę prowadzać skarby miłościi Mi
dzie, odejdzie jeszcze ks.Tade łosierdzia Bożego" - notuje ks.
usz Moskal(wikary-red.)".
Markiewicz, co powiedział
w kazaniu.
Ingres proboszcza
Od tej pory zgodnie z za
Ks. Wiktor Markiewicz zjechał pewnieniami
proboszcza
z Trzebicza do Ustki 27 marca w kościołach parafialnych na
i w tym dniu objął parafię.
bożeństwa są odprawiane re
„Dziwne to było przekazy gularnie, dzieci imłodzież mają
wanie parafii, bez inwentarza we wszystkich szkołach na te
kościelnego i bez księgi kaso renie parafii lekcje religii.
wej.Ustępujący proboszcz obie
„Dla ułatwienia dojazdu
te księgi miał u siebie. Ze i oszczędnościczasu nowy pro
względu na zły stan zdrowia boszcz z własnych funduszów
nie mógłprzybyć, by zdać para kupił środek lokomocji -moto
fię. Wobectego spisano proto cykl -ogłasza ksiądz kronikarz.
kół. Brzmiał on dosłownie: - Dzięki niemu można było S. Celestyna i s. Kolumba pierwsze usteckie katechetki ze
Dnia 27marca1957 roku ksiądz na rozległym terenie parafii Zgromadzenia Sióst Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Wiktor Markiewicz na mocy sprawniej służyć duszpaster
dekretu Kurii Biskupiej w Go sko".
Tymczasem parafianieprzy Siostry są dzisiaj w cenie
rzowie Wielkopolskim objął
A pracy byłowbród, bo zbli sporzyli proboszczowi kłopo Czas naglił, ale o współpracę
duszpasterstwo parafii Ustka żał się Wielki Tydzień. W Ustce tów. Doszłodo nieporozumień z siostrami ubiegałysię wszyst
bez przejęcia mienia kościel spowiada salezjanin ze Słup między wiernymina tle zatrud kie instytucje społeczne: „Jest
nego i plebańskiego dla braku ska, proboszcz gospodarz ob nienia pomocy na plebanii.Pa to przecież okres popaździemijeżdża kościoły filialne:
inwentarza".
rafia sięskłóciła. Padały postu kowy. W szpitalach lekarze
Stan kasy kościelnej, którą Możdżanowo, Zalaski (po laty, kogo przyjąć, kogo nie. i chorzy czekają na siostry.
nowy proboszcz przejął w go toczna nazwa Zaleskich - red.), Do proboszcza wysyłanopisma Do szkół muszą iść siostry, bo
tówce, wynosił 3028 zł 64 gr. Duninowo, Charnowo i prze i anonimy, które ostrzegały bez ich pomocynie obejmie się
wszystkich godzin religii. Przy
Komisyjnie złożyli podpisy ks. prowadza tam rekolekcje.
i przestrzegały.
„Wszędzie był dwa dni.
„Co robić, jak pogodzić? Naj tułki, sierocińce,domy starców
dziekan Karol Chmielewski ze
Słupska, miejscowy wikary ks. Nauki, spowiedź, Komunia Św., lepiej wziąć kogoś spoza para - wołają o siostry. Wszyscy chcą
Władysław Kasprzak oraz pogaduszki" -notuje kronikarz. fii, ale gdzie szukać - zastana je mieć u siebie. Stąd dają im
członkowie Rady Parafialnej:
W tym też właśnie czasie wia się ks. proboszcz. - Siostry mieszkania, gaże państwowe,
Jan Łysiak,Józef Hertlajni Wac zrodziła się myśl, by wyodręb zakonne najlepiej rozwiążą te ubezpieczalnie. I słusznie.„Go
ław Konopelko.
nić trzy blisko od siebie leżące bolączkiiproblemyparafii. One dzien jest robotnik zapłaty swo
31 marca1957 roku ks. dzie kościoły i utworzyć nową para obejmą kościół, plebanięi częś jej". Tak, ale czy Ustkę stać bę
kan uroczyście wprowadza ks. fię. I myśl ta zaczęła dojrzewać. ciowo katechizację".
dzie na podobne wynagrodze

nie kilku sióstr? Gdy jurastole
(łac. iura stolae - prawa stuły,
ofiary za udzielaniesakramen
tów czy pochówki- red.) są tak
małe, że nie wystarczają
na utrzymanie trzech księży,
a stypendiów mszalnych pra
wie nie ma i są bardzo niskie.
Mówiąc po ludzku jest to
nieroztropne, a przynajmniej
zbyt ryzykowne angażować
do pracy jeszcze drugie tyle
osób, gdy nie wystarcza
na utrzymaniesię nam samym
-rozważa ks.Markiewicz. -Z ta
kim ładunkiem usposobienia
ruszył proboszcz do Krakowa
i zadzwonił do furty jednego
z klasztorów żeńskich. Przed
łożył swą prośbę wobec naj
wyższej tam władzy. Zaczęły
się pertraktacje. Siostry mają
mieszkać poza plebanią, mó
wiono, a jeśli na plebanii - to
z oddzielnym wejściem.
Wszystkie cztery muszą być
ubezpieczone, utrzymanie
i pensja dla każdej. Tak, proszę
księdza proboszcza, ciągnęła
rozmówczyni: -Siostry są dzi
siaj w cenie!
Zimne poty oblały probosz
cza, gdy usłyszał, jak to siostry
się dziś cenią. Ale cóż było ro
bić, nie było wyjścia, trzeba
było przyjąćpodyktowane wa
runki, tymbardziej żena pleba
nii gospodyninie było, adocho
dząca siła, co nas w suchy pro
wiant zaopatrywała i sporzą
dzała obiady,bez wypowiedze
nia odeszła.
Sytuację naszą ratowała bar
dzo zacna mamusia księdza
Żołędziejowskiego (ks. Mieczy
sław, wikary-red.), osoba star
sza i schorowana. Na święta
wielkanocne mieliśmy obiad
ciepły i później jeszcze przez
kilka dni zacna staruszka nam
gotowała i opiekowała sięnami
jak swoimi dziećmi. Aleto było
dla niej za wiele, zasłabła.
I na czas wyjazdu proboszcza
do Krakowa do sporządzania
posiłków księżom specjalnie
przybyła ze Słupska pani J.,
która równocześnie sprawo
wała pieczęnad plebanią, jej re
montem i bieleniem".
Tymczasem „władza naj
wyższa" żeńskiego zakonu po
dyktowała najważniejszy wa
runek: wszystko zależy od wy
wiadu na plebanii:
„Siostry muszą sprawdzić,
czy słowa proboszcza pokry
wają się zrzeczywistością i jeśli
to będzie kuzadowoleniu sióstr
- to za miesiąc przybędą
do Ustki.
Jak długo można zwlekać?
W parafii wrzenie, kościół bez
właściwej opieki, na plebanii
rozgardiasz. Nie, tak długo nie
mogą czekać, mówi sam do sie
bie proboszcz i jeszcze raz
szturmuje, i niemal błaga

o przyspieszenieterminu przy
jazdu sióstr do parafii.
Nie, nie mogę, mówi naj
wyższa władza zakonna,
na składzienie mamsióstr, mu
szę je skompletować, za mie
siąc, toi tak szybko. Dobrze, od
powiedział proboszcz, za mie
siąc. I wyszedł niby zadowo
lony, ale w gruncie rzeczy był
więcej niż przygnębiony.
I oto na skrzyżowaniu ulic
dostrzega zakonnicęi przedsta
wia jej swój problem.
- Proszę teraz iść do matki,
bo jutro wyjeżdża.Szpitalna 12
- dodała poczciwa starsza sio
strzyczka, otędy i tak prosto!
Znów furta, dzwonek,legi
tymowanie się, najwyższa wła
dza. Notym razem jakoś skład
nie wszystko szło - bez dłu
giego czekania. Oby tak dalej pomyślał proboszcz.
Po stwierdzeniutożsamości
przybysza przezacnaMatka Ge
neralna Maria Kosiakówna
na prośbę proboszcza została
sama.
- Tak, to miodpowiada, mó
wiła, gdy proboszcz przedsta
wił celswego przybycia.Myśla
łam nawet o założeniu domu
gdzieś nadmorzem, zapraszają
do Kołobrzegu.Dyrektor tam
tejszego szpitala nie daje nam
spokoju, chce dziewięć sióstr tyle nie mogę dać. Za rok by
łoby to możliwe. Ale co zrobić
z Ustką? Mam na nią ochotę.
Stoję wobec dylematu: Koło
brzeg czy Ustka?! Za tydzień
dam odpowiedź - mówiła
Matka Generalna.

Zimne poty oblały
proboszcza, gdy
usłyszał, jak to siostry
się dziś cenią. Ale cóż
było robić, nie było
wyjścia, trzeba było
przyjąć podyktowane
warunki
Ach, proszę Matki General
nej, czy nie dałoby się jakoś
przyspieszyć, przyjechałem
z tak daleka".
Tymczasem matka gene
ralna musiała odbyć radę z do
radczyniami.
„W niecałe trzy godziny
po tym wchodzi Matka Gene
ralna w asyście swego sztabu,
tj. kilku poważnych Sióstr i po
wiadamia oczekującego, że
prośba została przychylnie po
traktowana. Co mają siostry
wziąć zesobą, pyta Matka. Du
cha Bożego - odpowiada pro
boszcz i o jedno jeszcze prosi,
by możliwie jak najszybciej
przybyły do Ustki, choćby ju
tro" - notuje ksiądz proboszcz.
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Z godnie z obietnicą za dwa
tygodnie zjadą dwie siostry:
przełożona i kucharka, a póź
niej dalszedwie.
- Deo gratias -pomyślał pro
boszcz i w drodze powrotnej
podziękowałjeszcze pierwszej
„władzy najwyższej", gdyż zna
lazł inne zgromadzenie.
Tymczasem na plebanii
trwa remontprzed przybyciem
sióstr. A kuria biskupia oznaj
mia, że widzi możliwośćutwo
rzenia samodzielnej parafii
w Chamowie, Duninowie
i prosi o nadesłanie wszech
stronnych informacji. Pro
boszcz więc opisuje ludność
wsi, konserwatywną, wierną
wciąż Bogu, choć bakcyl bez
bożnictwa sięga już i wsi. Opi
suje, że mieszkańcyDuninowa,
Zalasek i Możdżanowa od li lat
zabiegają w Gorzowie o przy
dzielenie imksiędza.
I tak: Duninowo- 95 rodzin,
kościół pw. Matki Boskiej Czę
stochowskiej, brak pancernego
tabernakulum, a więc nie ma
tam Najświętszego Sakra
mentu, brak chrzcielnicy. Ple
bania - pastorówka, ogród, go
spodarstwo. Hektar. Cmentarz.
Mała zakrystia. Jeden komplet
podniszczonych ornatów goty
ckich (rodzajszaty-red.), reszta
sprzętu liturgicznego dowo
żona.
I lokatorzy - małżeństwo
z dwójką dzieci, alechce sięwy
prowadzić doUstki.
Zalaski -72 rodziny,Możdżanowo -68. Modlinek-13, Modło
- 13, Pęplino - 101, Nowe
Duninowo (Duninówko-red.)13, Golęcin -10, a Starkowo -63
rodziny.
Ks. Markiewicz wyraża też
pogląd, że parafia Ustka usz
czupli się o ok. dwa tysiące
wiernych. Natomiast Charnowo nie nadaje się na samo
dzielną placówkę.
„Jest to ośrodek bardzo
mały i ubogi. Ksiądz się nie

utrzyma, przy tym ludność
tamtejsza jest nierówna i skłó
cona. W wypadku utworzenia
parafii w DuninowieUstkę ob
służyłoby zupełnie dobrze
dwóch księży".
Tymczasem 1 czerwca 1957
roku do Ustki zjeżdżają kra
kowskie duchaczki, czyli Sio
stry Kanoniczki Ducha Świę
tego deSaxia. Przełożona Cele
styna Zającówna i kucharka
Adama Kalita.
Pierwsza z miejsca objęła
kościół. „Pracy było w bród,
sama cisnęłasię do rąk. Wystar
czy powiedzieć, że z pleba
nii wywieziono trzy fury bru
dów. Zaniedbany ogród otrzy
mał też należytą opiekę - pisze
ks. Markiewicz, nad któregoza
troskanym czołem znowu po
jawiają się czarne chmury. Od kilku tygodni na terenie na
szej parafii wzmogli swą dzia
łalność Jehowici ze Słupska.
Dla zorientowania parafian,
kim oni są,proboszcz wykosił
kilka nauk. Poirytowało to
świadków Jehowy i grozili mu
procesem sądowym. Do pro
cesu jednak nie doszło.Po parotygodniowym zaczajeniu się
z jeszcze większym uderzyli
impetem na Ustkę i okolicę.
Wobec powyższego przez sze
reg niedziel podawano z am
bony następujące ostrzeżenie:
„Ponieważ mieszkania pa
rafian dalej odwiedzają tzw.
świadkowie Jehowyi narzucają
swoje poglądyreligijne, dlatego
przestrzegamy wiernych, by
nie wdawali się z nimi w ro
zmowy na tematy wiary, gdyż
do takich rozmów potrzebne
jest specjalne przygotowanie
naukowe i zezwolenie ks. bi
skupa. W przeciwnym razie
można się narazić na utratę
wiary ina skuteknieposłuszeń
stwa - popaść w kary koś
cielne". Ogłoszenie to widocz
nie zadziałało, bo odtąd nie
było skarg".

A to dla odmiany inna „procesja". Jednakże maszeruje w niej

szewc Jan Łysiak (w środku) radny miejski i radny parafialny

16 czerwca do pierwszej Ko
munii świętej przystąpiło 198

dzieci. Pierwszy raz w jednoli
tym stroju liturgicznym:chło-

27 czerwcaprzyjechała trze

cia siostra Melania Satora.
W parę dni potem inne siostry,
między innymi przełożona

iipppi
Usteckie procesje gromadziły setki wiernych. Chorągwie
i feretrony fundowali przedstawiciele różnych zawodów

pcy w komeżkach, dziew
czynki w długich białych su
kienkach z wyszytymi na pier
siach emblematami euchary
stycznymi. 20 czerwca
przy pięknej pogodzie w uro
czystość BożegoCiała ks. pro
boszcz wasyście dwóch współ
pracowników poprowadził
procesję ulicami miasta.
„Dzieci w bieli było ok. 250.
Szły chorągwie, feretrony, po
duszki. Ustka dawno nie wi
działa takiego zejścia się ludzi.
Było zecztery tysiąceludzi. Oł
tarze ustawiono przy krzyżu
od strony ulicy Portowej
przy
banku, przy ul.
Kilińskiego i placu Wolności,
oraz na placu Obrońców
Stalingradu -naprzeciw szkoły.
Procesja wróciła do kościoła,
gdzie po„Te Deum"i błogosła
wieństwie jeszcze na pokrze
pienie ducha zaśpiewaliśmy
„Boże, coś Polskę".
22 czerwca1957roku zakoń
czył się rok szkolny. Dzieci
i młodzież licznie obecne
na porannejmszy św.pożegnał
ks. Żołędziejewski. „Był on
krótko (od 5 kwietnia do 28
czerwca), ale w tym krótkim
czasie zaskarbiłsobie utych, co
go poznali,pamięć wzorowego
i gorliwego kapłana - pisze ks.
Markiewicz. - W ślad za nim od
chodzi i ksiądz Władysław
Kasprzak, który pierwszy swój
wikariat odbył w Ustce. Był on
tu od 25 grudnia 1956 roku
do 30 czerwca 1957 roku. Mło
dość i przymioty zewnętrzne
ułatwiają mu dostęp do ludzi
z posługą duszpasterską. Wo
bec obu Kuria miała plany.
Na ich miejsca przybyli młodsi
księża: ks. Józef Czerkies i ks.
AdamPalczak.

Domu Macierzystego s. Domicela Trądówna z Krakowa.Sio
stry te były w charakterze za
stępczym".
Koncertowe lato

Zbliża się sezon letni.Msze św.
w niedzieleo godzinie7,8,9,11
(suma) i 19, a w dni powszed
nie: 6.30, 7, 7.30 i 8. Najazd
wczasowiczów. A na plebanii
i w kościele -najazd sław.
W lipcu z pomocą probosz
czowi przybył ks. dr Stefan
Sobalkowski, rektor Semina
rium Duchownegow Kielcach.
Płomienny żarliwy mówca
i wytrawny spowiednik. Po po
łudniu siedział z brewiarzem
w konfesjonale.
„Zwykle niewiele zmówił
brewiarza, bo wierni wnet po
znali wysokie walory umysłu
i serca Wielkiego Rektora. Był
tu, jak sam chciał na prawach
wikarego.
Na sierpień z kazaniami zje
chał na zaproszenie miejsco
wego proboszcza ks. Czesław
Rachota, orionista płomienny,
gorliwy, szaleniec Boży. Godny
następca poprzednika swego.
Tegoroczny sezon w Ustce
był wyjątkowy. Na plebanii
trzech księży biskupów: Ks. Bp.
Teodor Bensch, Ordynariusz
w Gorzowie, Ks. Bp. Bolesław
Kominek, Ordynariusz z Wroc
ławia i Ks. Bp. Władysław
Surzyński, Sufragan z Białego
stoku.
Jerzy Zawieyski,literat iSte
fan Stuligrosz, prof. i dyrygent
chóru chłopięcego w Poznaniu.
Zawieyjski postawą swoją,
praktykującego katolika, sła
bych podnosił, silnych utwier
dzał, obojętnych i zimnych za
stanawiał. Radowało to serce

proboszcza, gdy widział go
na rozmowie zBogiem Eucha
rystycznym. Klęczał w bezru
chu naobu kolanach,był praw
dziwym zbudowaniem. Go
dzina jego przeżyć z Jezusem
stale była ósma. Drugim niekonsekrowanym apostołem
był p. Stuligrosz. Od pierw
szego dnia przyjazdu do ostat
niego (a był cały lipiec)w całym
tygodniu codziennie zasiadał
do organów o godz. 8-ej i grał
do 9-tej. A w niedziele o 9,11
i wieczorem.Toteż frekwencja
wówczas w kościele wzrosła
ogromnie. Przy ołtarzu w asyś
cie ks.Bp., przy organach upa
jająca muzyka i śpiew p.
Stuligrosza, na ambonie żar
liwy kaznodzieja, w konfesjo
nale kapłan. Co za przemiły
czas, jak przyjemnie wtej świą
tyni. To przedsionek nieba mówili goście i parafianie.
We wrześniu br. do parafii
przybywa nowy organista p.
Kazimierz Malinowski. Okres
próby mija szczęśliwie i zostaje
na stałe. Powstaje chór48-osobowy - mieszany, prowadzony
przez pana organistę. Ożywia
się życie religijne parafii.
Do Kurii naszej w Gorzowie
zwróciła sięM. GeneralnaSióstr
Kanoniczek z prośbą ozatwier
dzenie nowego domu sióstr
w Ustce, na plebanii".
Kuria więc zadała probosz
czowi szereg pytań, a on odpo
wiedział, że nie wyobraża so
bie pracy w parafii bez pomocy
sióstr zakonnych. Najpierw
przełożona i kucharka, później
siostry „przejściowe", a od
1 września uformuje się już
komplet stały: organistka, ka
techetka, zakrystianka, ku
charka i probantka. Siostry
mają do dyspozycji cztery po
koje na piętrze wraz z ła
zienką.
„Pokoje teoddzielę przepie
rzeniem od reszty korytarza.
Będą więc miały na piętrze
klasztorek. Siostry prowadzą
dom. Daję im utrzymanie i wy
nagradzam s. kucharkę. Inne
siostry są wynagradzane z kasy
kościelnej i przez państwo, jak
katechetka. Umowy pisemnej
z Matką Generalną nierobiłem,
omówiliśmy jedynie ustnie
wszelkie zagadnienia naszej
współpracy. Gdy zapytałem
Matkę Generalną, czy weź
miemy to na papier, odpowie
działa mi, że niepotrzeba. Zgo
dziłem się.
Biorę na barki niemałą
rzecz, utrzymanie 8 osób.Gdy
jednak wszyscy będziemy pra
cować dla ludzi, będziemy
mieli też prawodo utrzymania.
31 sierpnia uformował się
już komplet sióstr. Było ich
cztery i jedna postulantka".
©®
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o już druga część Kro
niki parafialnej księdza
proboszcza Wiktora
Markiewicza. Czytel
nicy znajdą w niej wiele
informacji otym, jak
przed ponad 60 laty odradzało
się w Ustce życie religijne.
Czasy popaździemikowe - to
już rządy WładysławaGo
mułki, Isekretarza KC PZPR,
zrehabilitowanego po pobycie
wwięzieniu. Na początku jego
rządów ZwiązekRadziecki za
akceptował umiarkowane re
formy. Gdy w listopadzie pol
ska delegacja jechała do Mos
kwy po uzyskanie ustępstw
strony radzieckiej, na stacjach
kolejowych za Gomułkę mod
liły się tłumy.
Minął też już czas współ
pracujących z władzami ko
munistycznymi księży patrio
tów. W szkołach księża i sio
stry wciąż uczą religii.
Odprężenie i zmiany - jak
pisze ks. prob. Wiktor Markie
wicz, wierząc, że teraz już bę
dzie tylko lepiej.
Do Ustki przybywają sio
stry z Krakowa. Jednak, jak
z kronik wynika, nie od razu
proboszczowi udało się je
skompletować. Siostry
w tamtych latach były wręcz
rozrywane. Uczyły kateche
zy, opiekowały się dziećmi,
starszymi, chorymi.Opis sta
rań poczyniony przez kroni
karza mówi sam za siebie.
Mimo zakrętów historii
w Ustce siostry przetrwały
do dziś, a w tamtym roku ob
chodziły jubileusz 60-lecia
pracy nad morzem.
W1957 roku „zaczyna
dojrzewać myśl" o utworze
niu parafii w Duninowie.
A w słoneczne wakacje pleba
nię najeżdża tłum gości.I to
jakich! W parafii następuje
wymiana wikarych.
W kronice, którą pozo
stawił po sobie ks. prob. Wik
tor Markiewicz, starsi ustczanie znajdą to, co być może
pogubili w zakamarkach pa
mięci. Młodsi dowiedzą się
rzeczy nie tylko dotyczących
życia parafii: składu rad para
fialnych, listy gości duchow
nych i świeckich na plebanii,
rozkładu mszy świętych czy
cytatów z ambony (która
wówczas fizycznie jeszcze ist
niała), ale także poznają wie
le faktów z historii Ustki i ży
cia jej mieszkańców.
Zawarte w treści ksiąg są
też troski i obawy duszpaste
rza o jego owieczki. Aby nie
szły na pokuszenie i nie nara
ziły się na skutek nieposłu
szeństwa na kary kościelne.
A wielu ustczan pamięta, że
kaznodzieja ten potrafił dłu
go stać na ambonie.
©®
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Nominowany do nagrody był również Jerzy Zandarski z Kołczygłów za skrzyneczki Jureczki.
Mężczyzna prowadzi kwiaciarnię

Nominowana do nagrody była też Gabriela Reca. która zajmuje się renowacją tkanin
unikatowych

Nagrody za kultywowanie tradycji.
Lokalne marki najlepsze
Powiat bytomski

W pierwszej kategorii zwyciężyła Anna Socha, która produkuje ekologiczną konfiturę z czarnej
porzeczki

łania Partnerstwo Dorzecze
Słupi.
W pierwszej kategorii zwy
sylwia.lis@polskapress.pl
ciężyła Anna Socha,która pro
dukuje ekologiczną konfiturę
Finał VII Konkursuo Certyfi
z czarnej porzeczki. W katego
kat Marki LokalnejZielone
rii wyroby rękodzielnicze wy
Serce Pomorza już za nami.
Lokalna Grupa Działania Part grał Wołodia Drozd, który zaj
muje się pisaniem ikon.
nerstwo Dorzecza Słupiwy
różniła lokalne produktyi imW ostatniej kategorii (usługi
prezy.
i wydarzenia).wygrała AnitaBa
ran z gospodarstwa agrotury
W CentrumKultury iBiblioteki stycznego Stary Młyn.
w Ugoszczy odbył się finał VII
Wydarzenie zorganizowane
Konkursu o Certyfikat Marki już po raz siódmy pokazuje,
Lokalnej Zielone Serce Pomo jaka inicjatywai potencjał,a za
rza w trzech kategoriach: razem pomysłowość i inspira
kulinaria, wyroby rękodzielni cje są u osób, które startują
cze i rzemieślnicze oraz usługi w poszczególnych kategoriach
i wydarzenia lokalne. Uroczy konkursu.
Galeria
zdjęć
na
stość zorganizowana zo
stała przez Lokalną GrupęDzia www.gp24.pl. ©®

Kilka dni temu w Centrum Kultury i Biblioteki w Ugoszczy odbył się finał VII Konkursu
o Certyfikat Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza w trzech kategoriach

Uroczystość w Ugoszczy zorganizowana została przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo
Dorzecze Słupi

Sylwia Lis

Podczas uroczystej gali
można była spróbować
herbatek przygotowanych
przez Bożenę Ogar-Ekiert

Po sąsiedzku

Glos Słupska

Piątek, 28.12.2018
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SZPITAL PNIE SIĘ DO GÓRY W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
Bytów

Sylwia Lis
sylwia.lls@polskapress.pl

Sukces bytowskiego szpitalaplacówka zajęła 48.miejsce
w Rankingu Szpitali Centrum
Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia „Bez
pieczny szpital", a Z w woje
wództwie pomorskim wśród
jednostek Ipoziomu zabez
pieczenia zdrowotnego sieci
szpitali.

W jubileuszowej 15. edycji ran
kingu przygotowanego przez
Centrum Monitorowania Ja
kości w Ochronie Zdrowia
bytowski szpital znalazł się aż
o 57pozycji wyżej w porówna
niu do roku poprzedniego.
Ranking organizowany jest
przez CentrumMonitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia,
które jest jednostką Minister
stwa Zdrowia, udziela szpita
lom akredytacji, ocenia ich
działanie i promuje podnosze
nie jakości leczenia w szpita
lach.
- Miejsce w pierwszej pięć
dziesiątce na ponad 200 oce
nionych szpitali to wynik cięż
kiej pracy całego zespołu,któ
rego członkowie nie tylko są
dobrymi pracownikami,ale, co
niezwykle ważne w zespole,

Placówka zajęła 48.miejsce w Rankingu Szpitali CentrumMonitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia „Bezpieczny szpital".Na zdjęciu oddział dziecięcy

pogłębiają współpracę pomię
dzy sobą, szukają rozwiązań,
wspierają się - mówi Beata
Ładyszkowska, prezesSzpitala
Powiatu Bytowskiego. - To
ogromny powód do dumy,
zwłaszcza że w ciągu rokuprze
skoczyliśmy aż57 jednostki!To
była długa droga - ze195. miej
sca zaledwie4 lata temu.Dumą
napawa też drugie miejsce
na Pomorzu wśród szpitali
w naszej kategorii - jednostek

I poziomu zabezpieczenia
zdrowotnego sieci szpitali
i fakt, że jesteśmy czwartym
najlepszym szpitalem na Po
morzu!
Przypomnijmy, że szpital
w Bytowie w zestawieniu brał
udział już w 2007 roku, wtedy
zajął odległe 188. miejsce.
W roku 2014 roku było jeszcze
gorzej -195. miejsce. Potem za
czął sięokres wspinania: W2015
roku w rankingu było to miej

sce 114., w 2016 roku wśród 226
jednostek uczestniczących
w rankingubytowski szpital za
jął 113. miejsce,a rok2017 przy
niósł już 105. lokatę.
Szpital z nowoczesnym
sprzętem

Do tegorocznej edycji rankin
gu zgłosiło się 207 szpitali z ca
łej Polski. Za sukcesem
bytowskiego szpitala w presti
żowym rankingu niewątpliwie

stoi fakt, że poczynił w tym ro
ku szereg inwestycji, które
znacznie podniosły jakość
udzielanych świadczeń.
Zakupiono nową aparaturę
medyczną pozwalającą m.in.
na leczenie cukrzycy, raka czy
nadciśnienia, są to m.in.: apa
rat do znieczuleń, kardiomonitory, respiratory, USG, nowe
szafld, łóżka szpitalne elek
tryczne, kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym,
wideogastroskopy, wideokolonoskopy, atakże pozostałe
sprzęty ułatwiające pracę leka
rzom i pielęgniarkom.
Doposażony został także
blok operacyjny,ale teżoddział
chirurgiczny i wewnętrzny,
przybyła winda. Nowe aparaty
i urządzeniaczynią badania ile
czenie mniejdolegliwymi, poz
walają na lepszą diagnostykę,
znacznie podnoszą jakość po
bytu i leczenia pacjentów.
Bytowski szpital na ten cel
uzyskał ponad 3,7 min zł dofi
nansowania z Urzędu Marszał
kowskiego Województwa Po
morskiego.
- Nasza wysoka pozycja
w tegorocznym rankingupoka
zuje, żewysoka jakośćleczenia
dostępna jest także w małych
powiatowych ośrodkach takich
jak nasz - mówi Beata Łady
szkowska, prezesszpitala.

Cały czas swe kwalifikacje
podnosi zespół, oferując lecze
nie niedostępne jeszcze kilka
lat temu, np. leczenie proble
mów nietrzymania moczu
u kobiet.Zabiegi te przeprowa
dzane są przy użyciu specjalnej
taśmy unoszącej i trwale pod
trzymującej cewkę moczową.
Przy szpitalu działa funda
cja, któram.in. zaprojektowała
Park Aktywnego Seniora. Si
łownia pod chmurką dla osób
starszych i niepełnospraw
nych,to pierwsze tego rodzaju
miejsce w tej częściregionu po
morskiego. Na terenie parku
znajdują się urządzenia skon
struowane w taki sposób, aby
mogły z nichkorzystać również
osoby wspomagane tradycyjną
rehabilitacją. Sprzęt jest bez
pieczny i przystosowany do po
trzeb osób starszych i niepeł
nosprawnych. Park Aktywnego
Seniora oferujenp. ścieżki z po
ręczami, schodamii pochylnią,
ścieżki z poręczami i drabiną,
koła do ćwiczeń typu „tai chi",
zestaw podwójnych i pojedyn
czych do ćwiczeń typu
„ławka", zestaw podwójny
typu „twister", poprzeczki
do ćwiczeń z uchwytami i sie
dzeniem, poprzeczki do ćwi
czeń z uchwytami, zestawćwi
czeniowy typu „balans".

©®
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Największy portal
ogłoszeń naprawdę wa2nych
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Mikołajki z fundacją "Nadzieja" w Słupsku. Spiderman z Batmanem się spotkali i na ściance po ludzku się wspinali.

TO BYŁ ROK POD ZNAKIEM POLITYCZNYCH GIEREK W StUPSKU,
CZAS POKAŻE CZY W NOWYM ROZDANIU WYGRA INTERES MIASTA
Grzegorz Hilarecki

Koniec roku to czas podsu
mowań. Podsumuję więc ten
rok w miejskiej polityce, su
biektywnie przeglądając, to
co w 2018 roku pisałem.

Początek roku to „problem":
darmowej komunikacji dla
uczniów. W lutym pisłem, że
moim zdaniem to problem,
którego nie ma. Wywołano go
na sesji rady miejskiej tylko
dla politycznych gierek prezy
denta Biedronia. Wszak wy
starczyło tylko przygotować
uchwałę i wprowadzić. Dla
czego prezydent wolał o tym
mówić, niż to zrobić od ręki? Robert Biedroń odszedł, mamy nowego prezydenta
A czy w ogóle, coś w mieście
Tak latem radni na wniosek
robił, oprócz szukania pre jest jak 100 milionówod prezy cham Słupsk, częstownim by
tekstu do wyjazdu? Swoją denta Wałęsy. Pamiętacie pań wam" -padło wPolsacie. Oczy prezydenta zgodzili sięna dal
drogą nadal nie mamy stwo obiecywane przez Lecha wiście o miłość do naszego sze zadłużanie miasta, czyli
darnowej komunikacji dla Wałęsę100 min zł dla każdego? miasta go nie podejrzewałem, ponad 30 milionów na emisję
uczniów, choć na Pomorzu, Starsi pewnietak, amłodszym więc o bywanie w nim cho nowych obligacji. Dziś nadal
wszystkie miasta większe trzeba przypomnieć, że niktich dziło. Tak to podsumowałaBe tego nie rozumiem, bowiem
i część mniejszych od Słupska nigdy nie zobaczył. Nie zoba ata Chrzanowska, przewodni miasto i tak z tej możliwości nie
już ją mają od dawna!
czy też o 100 min złotych cząca rady miejskiej w oficjal skorzystało, bowiemnie mata
Latem, gdy włodarz miasta zwiększonego przez Roberta nej interpelacji:„Poza tym obu kiej potrzeby.
podróżował
„służbowo" Biedronia budżetuSłupska, co rzające jest podawanie przez
Wszyscy w kraju słyszeli,że
po kraju, choć nie rozumiem, tak mocno prezydent podkre Pana odbiegających od prawdy Robert Biedroń spłacił długi
co miasto miało z jego opo ślał, jako jedną ze swoich głów informacji, manipulowanieda Słupska. Tak pisały przyjazne
wieści dziwnej treści w war nych zasług, obok spłacania nymi i przypisywanie sobie mu lewicujące media, ale i on
szawskich mediach. Z nich naj długów, wSłupsku.
wszystkich sukcesów, np. mó sam rozpowiadał w wywia
Ta druga, to wypowiedź wił Pan o wychodzeniu miasta dach, jak to został prezyden
bardziej zapamiętałem dwie.
Pierwsza, to 100 milionów prezydenta, który choć raz z zadłużenia, po tym jak dwa tem piątego najbardziej zadłu
w budżecie prezydenta w warszawskich mediach po dni wcześniej zadłużył je na kil żonego miasta w Polscei pora
dził sobie z długami. Po jego
Biedronia. Dla mnie, ta setka wiedział część prawdy: „Ko kadziesiąt milionów".

występie w Radiu Zet powie
działem: sprawdzam.Konster
nacja, dług przez 4 lata kaden
cji został zmniejszony nieo bli
sko jedną piątą - 49 milionów
złotych - jak podaje Wikipedia
i RobertBiedroń, ao około34,1
min zł.
Okazuje się, że w Słupsku
nawet wjazd doBiedronki jest
sprawą... polityczną. Nie tylko
zresztą do Biedronki ale
i Netto. Mowa o dwóch no
wych dyskontach na ulicy Ka
szubskiej, które już działają.
Do obu jest wjazd i wyjazd
bezpośrednio z ulicy Kaszub
skiej, ale zrobiony tak, jak nie
miał być w pierwotnych pro
jektach i kłóci się ze zdrowym
rozsądkiem. Ale poprzedni
wiceprezydent
Marek
Biernacki powiedział, że nie
podpisze nowejorganizacji ru
chu, dopóki będzie w ratuszu.
Wjazd do stojącej pustej
od miesięcy Biedronia na gra
nicy Słupska i Siemianic pod
pisał... sam Robert Biedroń,
wbrew odpowiedzialnemu
za to wiceprezydentowi.
Nawet zmiany na rondzie
okazały się w Słupsku... poli
tyczne. Mowa o skrzyżowaniu
ulic Kościuszki,Madalińskiego
i Kaszubskiej. Zmieniano tam
linie wymalowane na jezdni,
przy okazji zmieniając zasady
pierwszeństwa i to trzy razy.
Trudno było się w tym poła
pać. I co znamienne, prezy
denta mamy nowego, ale
większy problem z naborem
na inżyniera ruchu, szkoda.
©®

WARTO WIEDZIE

POLITYCZNA ZMIANA
WMIEŚCIE
Z politycznego punktu
widzenia najważniejszym
wydarzeniem w mieście były
wybory samorządowe. A tak
naprawdę decyzja Roberta
Biedronia. Moim zdaniem był
on najgorszym prezydentem
w tej kadencji samorządu
w kraju, choć nie znam
dokonań wszystkich
włodarzy, to trudno mi sobie
wyobrazić, że któryś z nich
potrafiłby tak lekce sobie
ważyć obowiązki jak potrafi
„polski Macron". Ale latem,
gdy dobrze poinformowani
wiedzieli, że stawia on
na nowy projekt polityczny
i zostawia miasto, rywale
w Słupsku, byli
zdezorientowani. W efekcie
wybory, jakie były, takie były,
ale czy coś zmieniły?
Tylko jedno: z miasta ubył
były prezydent i co dużo
ważniejsze, sprowadzeni
przez niego znajomi, którzy
przez te cztery lata tylko
ciągnęli kasę z miasta, nic
w zamian nie dając, lub
po prostu szkodząc.
Niestety, nowe władze
miasta tego nie rozliczą, więc
pozostaje tylko nadzieja, że ci
„wybitni fachowcy" położą
teraz inne projekty. Tak jak
położyli „Projekt Słupsk", jak
nazywali to, co w mieście
robili.

