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Linie zmieniają zasady
pierwszeństwa na rondzie
Antkiewicza. Krytukują to
specjaliści ruchu drogowego
STR. 3
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GŁOS NA LATO

SYMBOLE

STRONA 5-6

STRONA II SŁUPSK*

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

Słupską Cepelię
zlikwidowano rok
temu. Ado dziś
miejsce poniej świeci
pustką

LEGENDY ROCKA

HISTORIA

STRONA IV SŁUPSK+

STRONA VI SŁUPSK*

Billy Idol,Bryan Ferry rewolucjoniści rodem z epoki
MTV rozkołysali naszą Dolinę
Charlotty

Zakazane wakacje,
czyli kolonie w Polsce
Ludowej. Na obozach
milicja i Urząd
Bezpieczeństwa
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Marcin Wójcik

marcin.wojcik@gp24.pl

WIELU
DOJRZAŁYCH
I MAŁO MŁODYCH
Komentarz

K

iedy codziennie
przemirza się słup
skie chodniki i ulice
da się zauważyć
pewną smutną ten
dencję - w społeczeństwie
przeważają osoby dojrzałe,
a młodzież w wieku akade
mickim jest niemal niezau
ważalna. W autobusach ko
munikacji miejskiej widać
tylko tych, którzy z różnych
przyczyn nie poruszają się
samochodem - zwyczajnie
go nie posiadają lub nie mogą
go posiadać. Najczęściej są to
seniorzy i młodzież
przed osiemnastym rokiem
życia. Wnętrza wspomnia
nych wcześniej aut skrywają
osoby w wieku produkcyj
nym, czyli takie,które posia
dają własne cztery kółka
i chętnie z niego korzystają.
Może wręcz nadużywają, co
widać po zatłoczonych par
kingach i dużym natężeniu
ruchu w godzinach szczytu.
Można zaryzykować stwier

Druga strona
dzenie, że posiadanie samo
chodu jest w Słupsku swoi
stym wyznacznikiem etapu
w życiu. Z kolei
popołundiami i w dni wolne
większość napotkanych prze
chodniów to rodziny
z dziećmi - takimi w wieku
wczesnoszkolnym i przed
szkolnym. Rodzice nierzadko
pchają przed sobą wózek,
chociaż w wakacje częściej
można zauważyć opiekujące
się wnukami babcie. Wresz
cie przyszła pora na młodzież
akademicką i tu pojawia się
zasadniczy problem. Przed
stawicieli tej grupy społecz
nej na próżno szukać w ko
munikacji miejskiej, samo
chodach, parkach ulicach,
czy skwerach. Wózków
przed sobą nie pchają - bo
za wcześnie, z rodzicami, czy
dziadkami nie spacerują - bo
za późno. Niestety, nie ma
w naszym mieścieklubów
studenckich, gdzie możnaby
ich znaleźć, nie słyszy się
o inicjatywach studenckich
(jakichkolwiek), które wpisy
wałyby się w tkankę miasta.
Najbardziej zauważalni są
tylko podczas Juwenaliów,
ale to właściwie jeden dzień
roku. Znaczna cześć młodych
ludzi po 20. roku życia ze
Słupska wyjechała i prawdo
podobnie nie wróci.Rodzi się
więc pytanie, jak będzie wy
glądało miasto za 10 - 20 lat?
O®
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Słupsk
mecenas
Anna
BoguckaSkowrońska
wśrodę.18
rpca obcho
dziła swój beneffs
w OśrodkuTe
atralnym
Rondio
w Słupsku.

Licznie przybyli
goście składali
honory, dzielili
się wspomnie
niami i słuchali
rozmowy
z jedną z naj
ważniejszych
postaci regionu
słupskiego.
Promowano
również biogra
fię Skowroń
skiej. (MW)

dr Jarosław
Feszak.lekarz
spegafista
z Wojewódz
kiego Szpitala
Spegafistycznego w Słup
sku mocno
zaargażował
się w akcję
prozdro
wotną.

Słupsk
Street Artu ciąg dalszy

Niedawno na łamach „GłosuSłup
ska" zastanawialiśmy się
nad obecnością sztuki ulicznej

w mieście. Podawaliśmy przy
kłady prac, które możnaspotkać
w centrum Słupska.Ślady tego
typu działalności istnieją także
na ul. Hubalczyków.(MW)
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DUCH CEPELII STRASZY OD ROKU
NIE MA NASTĘPCÓW SKLEPU

BAROMETR

Dr Feszak słu
żył swoją po
mocą i do
świadczeniem
podczas akcji
„Pomorskie dla
zdrowia", która
odbyła się
w zeszłą nie
dzielę, 22 lipca
w ramach Jar
marku
Gryfitów
na Rynku Ry
backim w Słup
sku. Akcja cieszyła się powo
dzeniem. (MW)

Marcin Wójcik

Dr Jarosław
Feszakwramach akcji
.Pomorskie
dla zdrowia"
mówiloroli
świadomości
pacjenta
w procesie le
czenia

-Wleczeniu
ważna jest
świadomość
pacjenta iper
sonelu medycz
nego. Jestto
istotne w wy
krywalności
groźnychcho
rób,np. czer
niaka.

Wiceprezy
dent
DanileckaWojewódzka
wspominała
swojepierw
sze spotkania
z mec.Sko
wrońską

-O politycz
nym znaczeniu
pani mecenas
dowiedziałam
się w 1981
roku,gdy
z grupą przyja
ciół złożyła
wieniec
na Pomniku
Powstańców
Warszawskich.
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Mija rok od likwidacji Cepelii
na Starym Rynku w Słupsku.
Sklep z wyrobami kultury lu
dowej mieścił się w budynku
numer 7 przez ponad50 lat
Dziś to miejscenadal świeci
pustkami.
Słupska cepelia została zlikwi
dowana z przyczyn ekono
micznych. Jak mówił Jan
Włostowski, prezes zarządu
spółki Cepelia Polska Sztuka
i Rękodzieło, sklep w Słupsku
przynosił niemałe straty już
trzy lata przed jego likwidacją.
Trudnej sytuacji nie ratowały
próby zmian asortymentu,
a dużą konkurencję dla cepelii
stanowiły tańsze i gorsze pa
miątki produkowane w Chi
nach. Co więcej, jak podkreślał
w zeszłym roku Włostowski,
coraz trudniej jestkonkurować
polskiemu rękodzielnictwu
w ogóle z produktami wytwa
rzanymi w Chinach.
-Obrus wykonany w Azji jest
znacznie tańszy od tego, wy
haftowanego ręcznie wPolsce.

Miejsce po cepelii na Starym Rynku do dziś świeci pustkami
Jakość wykonania pozostawia
wiele do życzenia, ale prze
ciętny turysta nie zwraca na to
uwagi.
Co ciekawe, rękodzieło ma
się coraz gorzej nietylko wPol
sce. Podobną tendencję można
zauważyć także w Szwecji czy
Norwegii, gdzie większość pa
miątek wykonywanych jest
na Dalekim Wschodzie, a pro
dukty regionalnie są od chiń
skich pamiątek dużo droższe.
Likwidacja sklepu jest dla pre
zesa trudną decyzją i jedno
cześnie pogłębia zaniepokoje
nie stanem wytwórstwa ludo
wego w Polsce.

D
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- Mamy bardzo niską marżę.
Równie niska jest tylko
w branżyspożywczej. Mimo to
coraz trudniej konkuruje się
z chińską tandetą, a to stawia
całą Cepelię w coraz trudniej
szych
realiach
mó
wił Włostowski.
Przypomnijmy,
cepelia
w Słupsku istniała od końca lat
60. przy ul.Stary Rynek7. Sklep
funkcjonował jako punkt
Cetrali Produktów Ludowych.
Po przemianach gospodar
czych funkcjoniował nadal, aż
do lata 2017 roku. Dziś miejsce
po cepelii czeka na swojego na
stępcę. ©®
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Stupsk
Stary Rynek nadal
przyciąga ludzi

Strefa Kultury,działająca w tym
roku na obszarzeStarego Rynku
cieszy się dużymzainteresowa
niem ze stronymieszkańców i tu
rystów. Podczaskoncertu w ra

BIURO REKLAMY
Słupsk, ul.Henryka Pobożnego 19
tel. 59848 8101

mach MiejskiegoChillu na Trawie
plac rynkowy wypełniła rzesza
spragnionych wrażeńkulturalnych
mieszkańców Słupska i odwiedza
jących regionturystów.Spektrum
wiekowe byłodość szerokie od dziecipo osobydojrzałe. Dało
się też zauważyćsporą ilość mło

POLSKA
PRESS

DZIAŁ ONLINE
Słupsk, ul.Henryka Pobożnego19
tel. 59 8488101

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

PRENUMERATA
tel. 943473537

PREZES ODDZIAŁU
Piotr Grabowski

dych ludzi,których niełatwodo
strzec na ulicachmiasta w dniu
powszednim.Wszystko wskazuje
więc na to, że zapotrzebowanie
na wydarzenia kulturalne na świe
żym powietrzujest duże.Cieszy
również fakt, żemiasto zauważa
i wykorzystuje trend.(MW)

DRUK Polska Press Sp. z o.o.
uLSłowiańska 3a, Koszalin
PROJEKT GRAFICZNY
Tomasz Bocheński
©® - umieszczenietakich dwóch znaków przy Artykule,
w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznaczamożliwośćjego dalszego rozpowszechniania tylkoi wyłącznie
po uiszczeniu opłaty zgodnie zcennikiem zamieszczonym
na stronach www.gk24.pl/tresci,www.gp24.pl/tresci,
www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie z postanowieniami niniej
szego regulaminu.
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TAK SKOMPLIKOWANO PROSTE RONDO
Słupsk

Rondo Aleksego Antkiewicza

Grzegorz Hilarecki

gizegorz.hilarecki@gp24.pl

Dokonano zmiany oznaczenia
poziomego na rondzie
Antkiewkza (skrzyżowanie
ulic Madalińskiego. Kaszub
skiej iKościuszki). Jedną z linii
zamieniono na ciągłą iod stro
ny Madalińskiego domalowa
no nową:jednostronnie przekraczalną. Ipowstała zagadka
- napisaliśmy w poniedziałek.- To żadnazagadka, tylko po
gorszenie bezpieczeństwapoinformował nas Zbigniew
Wiczkowski. dyrektor Woje
wódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Słupsku.
„Oświadczyć mogę z całą sta
nowczością, żenie jest to rondo
bardziej nietypowe jak wielein
nych w Słupsku, co do oznako
wań posiadam uzasadnienie
uwagi potwierdzonewyrokami
sądowymi a ponadto nie ma
żadnej zagadki po zmianielinii
lecz nastąpiło poważne zagro
żenie bezpieczeństwa w wy
niku zmiany oznakowania po
ziomego .
Niestety, z przykrością mu
sze oświadczyć, że władze mia
sta nie reagują na zgłaszane
uwagi, nawet nie reagują
na wystapienia dotyczące
nieprawdłowości w organizacji
ruchu tak jak w tym przy
padku" - napisał szef WORD
do redakcji.Okazało się, że in
terweniował on od razu
po zmianielinii na tym rondzie,
ale jego pisma do ratusza zo
stały zignorowane.
- Odpowiedzi z ratusza się
nie doczekałem, na rondzie jest
bardziej niebezpieczniez czego
nawet nie zdają sobie sprawy
uczestnicy ruchu i dlatego
w momenciepojawienia sięar
tykułu opisującego realne za
grożenie postanowiłemskiero
wać ponownie do władz mia
sta, ale takżedo środków prze
kazu moje pismo w te sprawie
tłumaczy
Zbigniew
Wiczkowski.

Zmieniła się zasada
pierwszeństwa

Przed zmianą oznakowaniasytuacja była klarowna. Jadący
od strony Kościuszki pojazd,
który chciał zjechać w ulicę
Madalińskiego, mógł jechać
szerokim łukiem, odcinając
możliwość wjazdu na skrzyżo
wanie samochodom z ul. Ka
szubskiej i bezpiecznie zjechać
z ronda na prawy pas
Madalińskiego (pokazuje to infografika - miejsce zaznaczone
owalem). Teraz takiej możli
wości nie ma. Linię przemalo
wano na ciągłą. - Zatem kieru
jący, który wjechał na rondo
z ul. Kościuszki i chce jechać

SŁUPSK

Tak wygądało rondo Antkiewicza. Teraz zmieniono część linii. Po dodaniu ciągłej i jednostronnie przerywanej na wysokości Madalińskiego, zarówno ten, który
jedzie z Kościuszki w stronę Madalińskiego. jak i ten jadący w stronę Siemianic Kaszubską spotykają się już obok siebie, równolegle na tarczy ronda. I jeden ma
linię zatrzymania, i drugi. I według przepisów, pierwszeństwo ma ten z prawej strony, czyli jadący prosto w stronę Siemianic - mówi Zbigniew Wiczkowski
w stronę stadionu, musi poru
szać się wewnętrznym pasem
ronda, a przed zjazdem prze
ciąć pas zewnętrzny - zaznacza
Jacek Kaźmierski, specjalista
od ruchu drogowego. - Dodat
kowo dołożono linię wyznacza
jącą pas ruchu jednostronnie
przekraczalną, która przecina
pas zewnętrzny. W tym miejscu
ronda powstał niebezpieczny
punkt kolizyjny. Zauważyłem,
że kierujący mają problem, kto

ma pierwszeństwo. Czy ten,
który wjechał prawym pasem
od Kaszubskieji chce pojechać
prosto, czy ten, który jadąc
od Kościuszki, chcez ronda zje
chać w Madalińskiego. Moim
zdaniem w tym miejscu obaj
zmieniają pas ruchui powinna
obowiązywać zasada artykułu
22 ustęp 2 punkt 4 Prawa o ru
chu drogowym - mówi
słupszczanin. Zasada brzmi:
„Kierujący pojazdem, zmienia

jąc pas ruchu, jest zobowiązany
ustąpić pierwszeństwa pojaz
dowi jadącemu po pasieruchu,
na który zamierza wjechać,
oraz pojazdowi wjeżdżającemu
na ten pas z prawej strony".
Zjeżdżający z ronda w ulicę
Madalińskiego powinien ustą
pić pierwszeństwa tym kieru
którzy
wjechali
jącym,
na rondo od ulicy Kaszubskiej
prawym pasem i jadą w kie
runku Siemianic.

Tymczasem praktyka na ron
dzie jest taka, że słupszczanie
jeżdżą na nim, jak dawniej,
przed zmianą oznakowania i wy
malowaniem dodatkowych linii.
- Tu na rondzie zmieniło się
wszystko. A wszyscy jeżdżą
po staremu. Może tam dojść
do nieszczęścia - uważa szef
WORD. - To będzie miejsce do
bre dotakich kolizji, wktórych jak mówi policja - szuka się
„chętnych" do zapłacenia zana

prawę samochodu. Niestety,
wtej kadencji samorządudoko
nano wielu takich zmian. Ale
nagminnie nie informuje się
o tym kierowców. Bo zmieniać
można, tylkoróbmy to w Słup
sku z głową.
Zdaniem specjalistów, gdy
dokonuje się takich zmian po
winno sięwcześniej o tym infor
mować kierowców znakamido
datkowymi.©©
Więcej MagazynReporterów str. VIII
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JUŻ DZIŚ O GODZINIE 21 FINAŁ GŁOSOWANIA,
MASZ OSTATNIĄ SZANSĘ NA ODDANIE GŁOSU

O głos słupska
GŁOS
POMORZA
LIDERZY Z NAJWIĘKSZĄ
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW

Anna Zawiślak

anna.zawislak|>poiskapress.pl

Wyniki głosowania z środy, 25 lipca z godz. 13.00

Kucharz Roku 2018

Plebiscyt
Już dziś po godzinie21pozna
my finałowych laureatów
w plebiscycie "Mistrzowie
Smaku". Macie ostatnią szan
sę na oddanie głosuna swoich
ulubionych kandydatów lub
lokale.
Właściciele lokali, które
w regionalnym finale zdobędą
najwięcej głosów w katego
riach Restauracja Roku, Bar/Bi
stro Roku oraz Cukiernia/Ka
wiarnia Roku otrzymają:
vouchery na reklamę w "Gło
sie Pomorza" oraz tygodniku
"Nasze Miasto" o wartości
5000 złotych,3000 złi 2000 zł
odpowiednio za pierwsze, dru
gie i trzecie miejsce w ran
kingu. Dodatkowo zwycięzcy
w kategoriach Restauracja
Roku i Cukiernia/Kawiarnia
Roku otrzymają statuetki,
które zostaną wręczone pod
czas ogólnopolskiej gali plebi

1
2
3

SM/Uil/

głosy

Julian Zielonka, Dolina Chariotty, Słupsk

183
162
122

SMS pod nr 72355 o treści ZKB.8
Joanna Sobik, Pizzeria Al Dente, Ustka
SMS pod nr 72355 o treści ZKB.7
Marcin Brzozowski, City catering, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści ZKB.10

Kelner Roku 2018

1
2
3
scytu Mistrzowie Smaku
na targach POLAGRA Gastro
i Invest Hotel w Poznaniu. To
najważniejsza impreza tar
gowa w branży gastronomicz
nej w Polsce.
Właściciele lokali,które zdo
będą najwięcej głosów w kate
goriach Lody Roku, Burger
Roku, Kebab Roku, Sushi Roku,
Pizza Roku, Piekarnia Roku
otrzymają: tytuł zwycięzcy
w danej kategorii,dyplom przy

gotowany do ekspozycji w lo
kalu, vouchery na reklamę
w "Głosie Pomorza" oraz w ty
godniku "NaszeMiasto" o war
tości 5000 Zł, 3000 Zł i2000 Zł.
Laureaci kategorii Kucharz,
Kelner i Barman Roku otrzy
mają tytuł zwycięzcy w danej
kategorii, weekendowy pobyt
wypoczynkowy dla 2 osób
w Dolinie Charlotty Resort&SPA
w Strzelinku koło Słupska. Po
byt obejmuje pełne wyżywie

nie, dwa zabiegi SPA i możli
wość korzystania z bogatej
oferty Centrum Wellness&SPA.
m.in: basen, sauna parowa,
sauna aromatyczna, sanarium
czy jacuzzi. Voucher obejmuje,
również bilety wstępu do ZOO
i fokarium. Aktualne wyniki
głosowania oraz wszystkich
kandydatów w plebiscycie
znajdziecie
w
serwisie
www.gp24.pl/mistizowiesmakii

©®

Często wymyślam nowe dania
^ w*

głosy

Aleksandra Weiland, Restauracja Bursztynowa,
Ustka SMS pod nr 72355 o treści ZKE.14
Mateusz Terlecki, Restauracja Bursztynowa, Ustka
SMS pod nr 72355 o treści ZKE.10
Kamil Klimek, Hotel Grand Lubicz, Ustka
SMS pod nr 72355 o treści ZKE.5
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Barman Roku 2018

i
2
3

ZUU
głosy

Mateusz Pisarzewski, Gołden bar, Słupsk
SMS pod nr 72355 o treści ZKU.5
Dominik Bullmann, Sferkjue Beach Bar, Ustka
SMS pod nr 72355 o treści ZKU.8
h/an Kozhushko, Hotel Grand Lubicz, Ustka

408
172
146

SMS pod nr 72355 o treści ZKU.2

Restauracja Roku 2018

głosy

I
2
3

Chapeau Bas, Ustka, ul. Wczasowa 4
SMS pod nr 72355 o treści ZKH.5

13/1
10 4

Restauracja Bursztynowa, Ustka
SMS pod nr 72355 o treści ZKH.32

1 O1
1J1

Krzywy Róg, Ustka, ul. Żeglarzy 12 A
SMS pod nr 72355 o treści ZKH.17

1 1
1Z1

Cukiernia/Kawiarnia Roku 2018

głosy

I
2
3

So! Coffee, Słupsk, uLSzczecińska 58
SMS pod nr 72355 o treści ZKN.27

q ^
OO

Grycan lody od Pokoleń, Słupsk, ul. Szczecińska 58
SMS pod nr 72355 o treści ZKN.13

(~ r\
-> -/

Słodkie Historie, Słupsk, ul. Nowobramska 2
SMS pod nr 72355 o treści ZKN.24

^ ^
-L Z

Bar/Jadłodajnia/Bistro Roku 2018

i
2
3

Bar Sadełko, Słupsk, ul. Dmowskiego 10
SMS pod nr 72355 o treści ZKR.13
Royal Bar, Słupsk, ul. Gdyńska 36

1

Lodziarnia Truskawka, Rowy, ul. Plażowa 3
SMS pod nr 72355 o treści ZLE.10

_ ^
OD

Lodziarnia Miś, Rowy, ul. Nadmorska 5A
Dod nr 72355 o treści ZLEJ
ZLE.7
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SMS pod nr 72355 o treści ZKR.27
Bar Filipcio, Słupsk, ul. Kaszubska 42
SMS pod nr 72355 o treści ZKR.3

Lody Roku 2018

Słupsk
Pani Aleksancfra Weilandprzy
godę zgastronon^ rozpoczęła
w wieku 16lat Jeszczejako
uczennica techrikumodbywała
praktyki orazpracowała nasezoa PolAończeniu szkołyizdo
bycia tedmlcahotelarstwa,od
byta miesięczny staż.Dzisiaj praage jakokelneHka w restauracji
w HoteluLubicz w Ustce.
Jest osobą,która nielubi siedzieć
w miejscu. Ważny jest kontakt
z innymi ludźmi. Te czynniki
sprawiają, że jestzadowolona ze
swojej pracy i nie chciałaby jej
na razie zmienić Wswoim zawo
dzie stale się rozwija.Ukończyła
szkolenia z alkoholi,takich jak:

wino, whisky,alkohole wysoko
procentowe. Poszerzanie hory
zontów to dla niej priorytet.
W wolnym czasielubi odpoczy- g
wać w gronie rodziny i znajo- ^
mych. Oprócz tego uwielbia po-2
dróżować, biegać oraz słuchać
muzyki. Jej pasją są również
kwiaty. Ukończyła kurs florystyczny, dzięki któremusama po
trafi stworzyć piękne kompozy
cje kwiatowe.Udział wplebiscycie MistrzowieSmaku 2018 jest
jej debiutem. Do tej poryniestratowała w podobnego typu kon
kursach. Bardzo dużo klientów
restauracji chwali ją za jej podej
ście do pracy oraz szczery
uśmiech. To oni zgłosili jej kan
dydaturę dotytułu Najlepszego
Kelnera.

Słupsk
Adam Glaziński.kandydat
do tytułu NajlepszegoKucha
rza w plebiscycie Mistrzowie
Smaku swoje doświadczenie
zdobył w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr1w Słup
sku. Ukończył kierunek tech
nik żywienia iusług gastrono
micznych. a zarazpo szkole
rozpoczął pracę w restauracji
Syrenka w Ustce.
Gotowanie
sprawia
mu
ogromną przyjemność oraz
pozwala spełnić marzenia.
Uwielbia wymyślać nowe da
nia, praktykować mniej znane
dziedziny gastronomii, takie
jak kuchnia molekularna.
W naszym regionie nie jest ona

jeszcze tak powszechna. W restauraq'i, co weekend kucharze
tworzą swoje menu. Mogą za
proponować coś od siebie.Pan
Adam bardzo często tworzy
wyjątkowe potrawy, które do
ceniane są przez wszystkich
klientów, którzy postanowią je
skosztować. Nie ma swojej ulu
bionej kuchni,dlatego otwarty
jest na wszystko. Każde z dań
jest dopracowane, ponieważ
dla kucharza nie jest to tylko
praca, ale też pasja. Zadowo
lony klient topodstawa.
W wolnych chwilach uwiel
bia jeździć na rowerze. Nie jest
jednak to zwykła jazda, lecz
jazda ekstremalna.Kocha adre
nalinę, nie umie usiedzieć
w miejscu,dlatego towszystko
idealnie doniego pasuje.
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głosy

Lodziarnia Petrykowska, Słupsk, Stary rynek 7
SMS pod nr 72355 o treści ZLE.8
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Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT
Głosowanie trwa do godz. 21, 27 lipca 2018 r.
Sprawdź aktualne wyniki w Internecie www.gp24.pl/smaki-pomorza
Więcej informacji o plebiscycie udzieli:
Justyna Szmigielska
tel. 94 347 35 47 (pon. - pt. w godz. 9-15)
e-mail: justyna.szmigielska@polskapress.pl

POLAGRA

Międzynarodowe
Targi

Pojtrtanakłe
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Gwiazdy na plaży,
moda na ulicy
listka
Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl

Na plaży w Ustce w weekend
zobaczymy miasteczko Sło
necznej StacjiPolsatu. A na ul.
Marynarki Polskiej zobaczy
my wielki pokaz mody.
Telewizja na plaży

V
W weekend w Rowach zagra pięć orkiestr dętych z całej Polski. Będą prezentacje na scenie, ale również parada

DZIEJE SIĘ W WEEKEND
Region

Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl

Koncerty, wydarzenia plene
rowe. klubowei taneczne- to
szystko czeka na mieszkań
ców w nadchodzących dniach.
Rowy pełne maskotek

Zespoły z całego kraju zapre
zentują się w jubileuszowym X
Ogólnopolskim PrzeglądziePa
radnych Orkiestr Dętych w Ro
wach. Swoje umiejętności za
prezentują: Sanocka Młodzie
żowa Orkiestra Dęta Avanti,Or
kiestra Dęta OchotniczejStraży
Pożarnej z Miedźna, Młodzie
żowa Orkiestra Dęta z Kraso
cina, Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Zespołu Szkół Elektrycz
nych z Białegostoku orazOrkie
stra Dęta Gminy Wejherowo.
Każda zaprezentuje się w mar
szu oraz na scenie. Uczestnicy
wykonują: utwór obowiązko
wy i trzy dowolne utwory. Or
kiestry w sobotę o godz. 16
przemaszerują z placu przed
kościołem na scenę. Tam pre
zentacje rozpoczną się o godz.
17. W niedzielę o godz. 18 na
scenie we wspólnym utworze
„My pierwsza brygada" zapre
zentują się wszystkie orkiestry.
Po tym nastąpi ogłoszenie wy
ników i koncert laureatów.

Rynek pełen kultury

W ramach Sceny Kultury na
słupskim Starym Rynku w piąt

kowe przedpołudnie w godz.
10-12 trwają artystyczne waria
cje, czyli wspólne spotkania z
rękodziełem. O godz. 18 w roz
pocznie się wieczór z muzyką
na żywo. Gościem specjalnym
będzie zespółHerje Mine z lip
ska w Niemczech. To grupa łą
cząca porywające rytmy bał
kańskiego folku z brzmieniem
współczesnego miasta. Jej
członkowie pochodzą zIzraela
(Gal Levy - perkusja), Niemiec
(Friederike von Oppeln-Bronikowski - klarnet, Sven Bohling - akordeon, Marko Heine kontrabas) i Polski (IzabelaKałduńska -skrzypce). Po raz pier
wszy goszczą wPolsce, promu
jąc swoją pierwszą płytę „Balkalagan". W sobotę o godz. 10
rozpocznie się tam letnia edy
cja Miejskiej GryFotorgaficznej.

Winylowe granie

Słupskie Stowarzyszenie Tury
styki Rowerowej Szprycha bę
dzie gospodarzem niedzielne
go JarmarkuGryfitów. Podczas
spotkania fani cyklizmu będą
się mogli dowiedzieć, gdzie
można się wybrać na przejaż
dżki w naszym regionie.Nie za
braknie zaproszeń na najbliż
sze wyprawy zarówno dla po
czątkujących, jak i zaawanso
wanych, wspólnych gier, zabaw
i konkursów.Ponadto swojeto
wary zaprezentują lokalni ko
lekcjonerzy, twórcy ludowi i rę
kodzielnicy. Początek o godz.
11, wstęp wolny.

SPEKTAKL

Taneczne wieczory

URODZINY GWIŻDŻY
W piątek i w sobotę wteatrze Rondo zobaczymy
spektakl dla całych rodzin
„Cudak" według scena
riusza, w reżyserii i w wy
konaniu Anny Waśniowskięj.
Tytułowy Cudak opowiada
0 tym, jak trudno jest żyć
kiedy jest się „innym". Ak
torka wędrując między tea
trem lalek, cieni i przed
miotu opowiada losy czł
owieka kadłuba. To również
opowieść o potworach i lu
dziach postrzeganych obie
gowo jako „normalni", tym
czasem granica normy
czasem się zaciera...
Anna Waśniowska przyszła
do Ronda, gdy miała 9 lat.
Dorastała w grupie teat
ralnej Gwiżdże, która wła
śnie świętuje 30-lecie ist
nienia. Od kilkunastu lat
mieszka we Francji, tam
ukończyła Szkołę Teatralną
w Niceii. Związana kon
traktem z teatrem zawo
dowym w Montpellier,
działa również w teatrze
ulicznym w Pezenas,
Theatre des Origines.
Założyła także teatr
Matrioshka & Cie.
Początek spektakli w piątek
1 sobotę o godz. 18, bilety
kosztują 15 i 10 zł.

(dmk)

W weekend wDuo Cafe odbędą
się dwie dyskoteki. Wpiątek za
bawa przebiegnie w rytmach
housowych, chilloutowych i
letnio-tropikalne. Natomiast
w sobotę będzie się można po
bawić przy przebojach letnich
i wakacyjnych. Początek o
godz. 21,wejściówki:10 zł.

Bassowa Dom Ówka

Bass Is Fundamental to hasło
sobotniej imprezy w klubie
Dom Ówka. O zabawę zadbają
Olah i Nullptr. OlaH to mu
zyczna pasjonatka, szukająca
wrażeń bardziej w starociach
niż w nowościach reggae.
Nullptr od lat zafascynowany
jest muzyką z Jamajki oraz jej
klubowymi interpretaq'ami, ze
szczególnym uwzględnieniem
raggajungle. Początek o godz.
21, wejściówki:10,8 zł.

Gospodarzami letniego mia
steczka telewizjiPolsat będą El
żbieta Romanowska oraz Rafał
Maserak. Namieszkańców i tu
rystów czekać będą: tor do
skimboardu, 50-metrowa zjeż
dżalnia wodna water slide oraz
paintball. O dobrą zabawę na
scenie zadbają także prezente
rzy stacji 4Fun.TV - siostry
ADiHD, OlaCiupa, Kristina Kurcheva i Jacek Januszko. Dużą
dawkę dobrego humoru za
pewnią Czarek iRobert z grupy
Abstrachuje. W strefie zdrowia
i urody w sobotębędzie można
wykonać bezpłatnie USG piersi,
ale także poznać tajniki maki
jażu, wziąć udział w konkur
sach promujących profilaktykę.
W showroomie plażowicze
będą mogli zobaczyći przymie
rzyć najnowszą kolekcję ubrań,
na chętnych czekać też będą
gifbudka, strefa Do It Yourself
do personalizowania trampek
oraz koło fortuny.
W programie będzie rów
nież przedstawienie „Niestraszki", które zapewni nie tylko
dobrą zabawę, ale przede wszy
stkim będzie świetną lekcją
bezpieczeństwa. W specjalnym
namiocie będziemożna wyko
nać podstawowe badania pro
filaktyczne, m.in. pomiar ciś
nienia, a także skorzystać z
konsultacji dermatologicznych.
Będą turnieje oraz wspinaczka
na ośmiometrowej ściance.
Zmagania plażowiczów sko
mentują Mateusz Borek, Bożydar Iwanow, Paulina Chylew
ska i Karolina Szostak. W so
botę o godz.18 rozpocznie się
plenerowy koncert, na którym
zaśpiewa zespół Red Lips.

Polska moda wyjdzie na ulicę

Podczas wielkiego pokazu mo
dy swojekreacje zaprezentują:
Michał Starost,Karolina Kalska,
Aleksandra Kobielak (IFBB
Pro), Patryk Wojciechowski,
Santina Zienkiewicz oraz pro
jektantka biżuterii autorskiej
Patrycja Brendler.
Michał Starost, trójmiejski
producent i reżyser pokazów
mody, zajmujesię projektowa
niem odpoczątku lat 90. Wśród
jego klientów można znaleźć
dziennikarzy, wiele znamieni
tych nazwisk świata polityki
i biznesu,a takżeestrady. Karo
lina Kalska jest piłkarką ręczną,
reprezentantką i mistrzynią
Polski. Z zamiłowania jest pro
jektantką mody. Aleksandra
Kobielak to mistrzyni świata
fitness, a z zamiłowania projek
tantka. Patryk Wojciechowski
to marka sygnowana nazwi
skiem projektanta. Jest tomło
dy projektant, absolwent pro
jektowania ubioru na Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, finali
sta drugiej edycji Project Run
way. Santina Zienkiewicz to
młoda, zdobywająca uznanie
projektantka pochodząca z
Gdyni. Patrycja Brendler jest
projektantką oraz promotorką
własnej marła biżuterii.
Na wybiegu na ul. Marynar
ki Polskiej, przy skrzyżowaniu
z ul. Kosynierów, zaprezentuje
się kilkanaście modelek w pię
ciu blokach.Pokaz mody zosta
nie wzbogacony show sporto
wych modeli i modelek dzieci
ze szkoły gimnastyki sportowej
Aleksandry Kobielak.
Całość zostanie poprzedzo
na czterema godzinami prób,
które również są bardzo atrak
cyjne dla publiczności. Show
będzie przeplatany występami
Agnieszki Rassalskiej, śpiewa
jącej na żywo z didżejem Kon
radem Lone.
Sponsorem głównym wyda
rzenia jest firma kosmetyczna
Pierre Rene z Ustki. Modelki
wystąpią w makijażu przygoto
wanym przez PierreRene. ©®

Zumba na śniadanie

Wszyscy, którzy chcą poprawić
kondycję i wygląd, a przy tym
dobrze się bawić, w sobotę o
godz. 10 w Lądowisku Kultury
w Redzikowie mogą wziąć
udział w treningu zumby połą
czonym z piknikiem śniadanio
wym, które zaserwujemiejsco
we koło gospodyń wiejskich.
Elementy treningu powodują
spalanie ogromnej ilości kalo
rii, ujędrniają i rzeźbią ciało.
Będą: ekscytująca muzyka,
wiele rytmów, proste kroki.
Wstęp wolny.©®

Podczas pokazu mody. na usteckiej ul. Marynarkio Polskiej
zobaczymy m.in. kolekcje Michała Starosta
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INFORMATOR
KINA
Słupsk
41(H nadziei,pt.. niedz.,godz. 2135;Jestemtaka
piękna!, sob., godz. 21.35; JurassicWorid:Upade kró
lestwa pt., -niedz.. godz.15, MammaMa! Herc WeGo
Agań, pt.,godz. 10,11.15,1235,14.10,15.10,1550,16.45,
17.45,18.20,1920,20.20,2055,21.55, sob.-niedz.,
godz. 10,11.15,1235,14.15,15.10,1550,16.45,17.45,1820,
1920,20.20,2055,2155; Pfeiwsa noc oczyszczenia,
pt.-niedz„ godz.1920,21.45;AgiBagi, sob.-niedz.,
godz.1030; ScariolSoidada pt.-niedz., godz.17.45,
2025; Cowtrawie piszczy,pt.-niedz., godz.10.15,
13.45; Iraemamocri 2.pt., godz.10.45,1130,12.20,
1330,16.15,19,sob.,godz. 10.45,1135,1220,1330,
16.15,19; KsiążęCzaruś, pt.-niedz.,godz. UB.05,15.10,
17.15
BełaiSebastianłpt.-niedz., godz.16,-41 dninadziel
ptt., niedz., godz.18, sob., godz.2030,- Obietnica po
ranka. pt.. niedz.,godz. 20.- Trubadur,sob., godz.T7

Ustka
Cowtramie pjszay.pt,niedz.,godz.13, sob., godz.
14.45; Książę Czaruś,pt., niedz., godz.14.45, sob. godz.
B;Mammalia.He(eWeGoAgain.pt.-niedz.,godz.
1630,18.45,21

Lębork

Lębork
pt. - DbamoZdrowie,al. Wolności40,tel.5986283 00;
sob. - Cef@rm,ul. Armii Krajowej32/1, tel. 59 86340
90; niedz. -Staromiejska, ul.Staromiejska 17d, tel.59

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000; 2219436; PKS 5984242 56; dy
żurny ruchu 598437110; MZK59 84893 06; Lębork:
PKS 598621972; MZK598621451; Bytów:
PKS598222238; Człuchów: PKS598342213;Miast
ko: PKS 59 8572149.

Łeba
Słowińska, ul. Kościuszki70 a. tel.59 86613 65

Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul.Hubałczykówl, informacja telefo
niczna 59 846 0100;Ustka: Wojewódzki Szpital Spe
cjalistyczny. ul. Mickiewicza12 tel. 59 814 6968; Porad
nia Zdrowia POZ, ul.Kopernika 18,tel. 59 814 6011;Po
gotowie Ratunkowe -59 8147009; Lębork; Szpitalny
Oddział Ratunkowy59 86330 00;Szpital, ul.
Węgrzynowicza13.59 86352 02; Bytów:Szpital, ul.
Lęborska 13, tel.5982285 00; Dział PomocyDoraźnej
Miastko, tel.5985709 00; Człuchów:5983453 09.

WAŻNE
Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy w Rodzi
nie, tel. 598480111,801120 002; Policja 997; ul. Rey
monta,tel.59848 0645;Pogotowie Ratunkowe 999;
97; Urząd Celny - 587740830;Straż Pożarna 998; Po
gotowie Energetyczne 991; PogotowieGazownicę
992; Pogotowie Ciepłownicze 993;Pogotowie WodnoKanalizacyjne 994; StrażMiejska alarm986: Ustka 59
8146761,697696498; Bytów 598222569,

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670 00;Fil

Słupsk

8423839; Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2, tel. 59842

pt.-niedz.-Dom Leków,ul.Tuwima4,tel.598424957

39 35; Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego 5a,tel.59

Ustka
pt. - PodSmokiem, ul. Kilińskiego 8,tel. 5981453 95,
sob.-Remedium, ul. WyszyńskiegoIb, tel. 598146969,
niedz. -Stokrotka, ul.Darfowska7a, tel. 605352090

Bytów
pt.-niedz. - CentrumZdrowia, ul. ks.BemardaSychty
3, tel. 59822 6645

harmonia Sinfonia Bałtica, ul.Jana Pawła II3, tel.59

842 6349; Słupski Ośrodek Kultury,ul. Braci Gie
rymskich 1,tel. 59845 6441; MłodzieżoweCentrum
Kultury, al.3 Maja 22, teł.59 843Tl 30; Miejska Bibliote
ka Publiczna, ul.Grodzka 3. tel.598405838.

Kalla. ul. AimiiKrajowej 15. tel.59 842 8196.601928
600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebowa. Zieleń

pt.-niedz. - Pod Mnichem ul. Wybickiego0. tel. 59822
3126

tel. (24h/dobę)telefon502525 005 lub598411315.

Człuchów

des, ul. Kopernika15, całodobowo: tel.59 842 98 91,

Andrzej Gurba

28 lipca (sobota) zapraszamy
do Wałdowa (gm. Miastko)
na imprezę pod hasłem „Lato
z OSPWałdowo" (placprzed re
mizą). W programie: mecz piłki
nożnej OSP Wałdowo Miasteckie Stowarzyszenie Mo
tocyklowe Gryf (godz.14.30),
pokaz ratownictwa wodnego plaża przed remizą (godz.
16.30), konkursy dla dziecii do
rosłych o tematyce strażackiej,
grill (godz. 17), zabawa ta-

W najbliższym czasie sporo
będzie się działo w powiecie
bytowskim. Będzie między
innymi turniejrycerski.
Przegląd chórów

Stowarzyszenie seniorzy-bytów.pl zaprasza na Pomorski
Przegląd Chórów i Zespołów
Seniorów, który odbędzie się
29 lipca o godz. na placu kard.
Stefana Wyszyńskiego (rynek
miejski).
Na scenie bytowskiego
rynku będą śpiewać i tańczyć
seniorzy z całegoPomorza, bo
przegląd ma na celu pokazać
różnorodność kultury i trady
cji na ziemiach województw
pomorskiego i zachodniopo
morskiego.

Turniej rycerski

W sobotę, 29 lipca, w godz.
od 17 do 20 na zamku
w Bytowie odbędzie się III
Turniej Rycerski. Wcześniej,
bo w piątek, rozbite zostanie
obozowisko przy zamku. Or
ganizatorzy zapewniają wyży
wienie w dniu turnieju - 28
lipca (śniadanie, obiad, bie
siada po bitwie). Przyjazd
uczestników i rozbijanie obo
zowiska planowane jest już
na piątek (miejsce bez zmian).

W sobotę, 29 lipca, w godzinach od 17 do 20 na zamku w Bytowie odbędzie się III Turniej
Rycerski.
Zamkowe wzgórze to trady
cyjnie miejsce obozowe (tylko
namioty historyczne).Pro
gram: 28 lipca (sobota)-godz.
10.30 przemarsz z zamku
na rynek i powrót, godz. 11 dziedziniec - przywitanie od
twórców i gości (część ofi
cjalna), godz. 12 pojedynki
(zapisy od rana): turniej łucz
niczy, miecz i tarcza, miecz
długi, miecz i puklerz. Bitwa -

godz. 20 - inscenizacja z 1433
roku z narracją i oprawą muzyczną.Kontakt i zgłoszenia e mail: ag.kikcio@.wp.pl.
Kramy mile widziane - kon
takt (BytowskieCentrum Kul
tury, tel. 4859 822 2544).

Przystanek Borzytuchom

Przed nami kolejna edycja
„Przystanku Borzytuchom".
Zbieracie siły i rezerwujcie

czas. Wiele emocji i sporto
wych wrażeń dostarczą siła
cze strongmen,których w tym
roku sędziował będzie Ma
riusz Pudzianowsła. Na scenie
pojawią się Trzy Gitary oraz
Dejw ze swymi przebojami ta
kimi jak „Petarda" czy „Dołeczki". Jak co roku zapo
wiada się świetna zabawa ta
neczna. Impreza odbędzie się
4 sierpnia.©®

POGODA
Pogoda dla Pomorza

ul. Kaszubska 3 A. Windai baldachim przygrobie; Ha
601663796. Winda ibaldachim przy grobie.Hermes,
ul. Obrońców Wybrzeża1,(całodobowo).tel.5984284
95,604434441. Winda ibaldachim przy grobie.

Lato z OSP Wałdowo i spektakle
andrzej.gurba@polskapress.pl

Powiat bytowski

USŁUGI POGRZEBOWE

Miastko

pt. - Oberland,ul. Długosza 29, tel.598341752, sob.Prima, ul. Długosza11. tel. 5972122 03,niedz. - Cen
trum Zdrowia, ul.Szczecińska 13, tel.59 8343142

Sylwia Lis

USŁUGI MEDYCZNE

msmmaemmmem

DYŻURY APTEK

TURNIEJ RYCERSKI, PRZYSTANEK
B0RZYTUCH0M

8624876

Straż Miejska 986,-598433217; StrażGminna5984859
Co wtiawie piszczy,pt.-niedz., godz.18; Berek. pt.niedz., godz.20

Głos Słupska
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neczna - sala wiejska(godz. 21).
W godz. 10-14 będzie można
oddać honorowy krew w mo
bilnym krwiobusie.
27 lipca (piątek) w świetlicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Miastku (godz. 10)
oraz w świetlicy w Miłocicach
(godz.12) odbędzie się spektakl
"Smocza Legenda". To przed
stawienie
przygotowane
na podstawie najbardziej zna
nej krakowskiej legendy
o Smoku Wawelskim.Ukazuje
ważną rolę przyjaźni, wskazuje
dzieciom potrzebę kierowania
się zasadami etyki. ©®

Krzysztof
Ścibor

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)

Biuro Calvus^

Piątek 27.07.2018
Nad Pomorze dociera
gorące zwrotnikowe
powietrze. Do połud
ninia będzie słonecznie,
po południu rozwiną
się chmury kłębiaste i!
pojawią się opady
deszczu i lokalne
burze, nad Bałtykiem
najwięcej słońca.
Temperatura max do
25:29°C. Wiatr tylko w
czasie burzy silny i
porywiśty. W nocy
zanikający deszcz.
Jutro słonecznie, po
południu tylko na
pojezierzach możliwy
deszcz iburza. Bardzo
ciepło max do 26:30°C.
0 pogodnie
ciągły deszcz
mgła
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Złóż życzenia
swoim'
i znajomym

Franciszek Racki ze Słupska.
syn Moniki i Dariusza,
ur. 26.05.4130 g. 57 cm

Natan Spionek ze Słupska.
syn Agnieszki i Krzysztofa,
ur. 26.05.3200 g. 53 cm

Maria Szczurowska ze Słups
ka. córka Joanny i Piotra,
ur. 27.05.3730 g. 56 cm

Gabriela Lesner-Szajner ze Słupska, córka Dominiki i Krzysztofa, ur. 23.05,4050 g, 56 cm

Jagoda Gamalczyk ze Słupska, córka Karoliny i Radosława, ur. 27.05,3450 g, 54 cm

Zofia Bańkowska ze Słupska.
córka Aleksandry i Przemysława. ur. 28.05.3210 g. 51 cm

Tymon Barski z Zaleskich,
syn Izabelli i Arkadiusza,
ur. 29.05.3150 g. 53 cm

Wiktor Szymczyk ze Słupska.
syn Moniki i Józefa.
ur. 27.05,4460 g. 60 cm

Remigiusz ze Słupska,
syn Agnieszki i Macieja,
ur. 23.05,3500 g. 54 cm

"r v!B
u'

Pola Peplińska z Kończewa,
córka Pauliny i Mateusza,
ur. 27.05,3110 g. 54 cm

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Iwona Kharlamowa i Robert Roman Puchalik.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Marcela Emilia Jach i Sławomir Drejasz.

W słupskim kościele Mariackim pierwszą komunię św.
przyjął Stanisław Kozarski. Z tej okazji najlepsze życzenia
przesyła rodzina.

Twoi bliscyobchodzą święto: uro
dziny, imieniny,rocznicę ślubu?
Zrób imprezent i złóż życzenia
w,.Głosie Pomorza".
A możebierzesz ślubi chcesz się
tym pochwalić?Zapraszamy icze
pmy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzenia można
przynieść doredakcji lubprzesłać
pocztą na adres: „Głos Pomorza",
ul. HenrykaPobożnego19,
76-200 Słupsk zdopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższychi zdjęcia
można też przesłać naadres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagina ograniczonemiejsce
bardzo prosimy,aby treść życzeń
była dostosowana do pojemności
ramek tekstowych. Prosimy rów
nież opodanie najbardziejopty
malnej datyemisji życzeń.Życzeń
bez zdjęćjubilata lubsolenizanta
nie publikujemy.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Emilia Hara i Łukasz Dariusz Runowski.

pas

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński zawarli Barbara Wanda Winkler i Aleksander Stefan Gostyński.
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Sporty siłowe
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W Ośrodku - Sportowo Rekre
acyjnym
im.
Tadeusza
Gwiżdżą w Słupsku odbyły się
zawody dla szkół ponadgimnazjalnych w konkurencji
Street Workout. Rywalizacja
przebiegała trójetapowo: pod
ciąganie nachwytem na drąż
ku, pompek oraz dipów (pom
pek na poręczach, na ugięciu
ramion do 90 stopni). Najlepsi
w zawodach okazali się ucz
niowie Policyjnego Liceum
Ogólnokształcącego przy ZSI
w Słupsku w składzie: David
Bezmen, Damian Kopciał,
Konrad Rymarczyk, Arkadiusz
Taramas i Damian Dubieiski
(wszyscy z klasy pierwszej).
Uczniów przygotował Arka
diusz Herman. ©®(STEN)
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Dziura z drzwiami
i zegary siadły

Ł.. .

4

Słupsk
Marcin Wójcik

marcin.wojcik@gp24.pl
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W ostatnim czasie w Słupsku
dochodzi doabsurdlanych sy
tuacji. którychnie są wstanie
wyjaśnić instystucje,których
problem dotyczy.Dziury
w chodnikach przykrywa się
starymi drzwiami,a zegarki
na PKS wskazują godziny z in
nych stref czasowych.
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Budowana trasa rowerowa ze Słupska do Głobina nie grzeszy ani urodą otoczenia ani funkcjami turystyczno - rekreacyjnymi

WIEŚCI 0 BRAKU TREŚCI

Itetieton rowerowy

Ireneusz Wojtkiewicz

wojtkiewia@ct.com.pl

Jedziemy na pogranicze mia
sta igminy Słupsk, skąddo
chodzą różne wieści o budowach nowych tras rowero
wych. Tej ze słupskiegoosied
la Westerplatte do Głobina
oraz z Głobina doKusowa.
Zanosi się na to, że ta druga bę
dzie gotowa szybciej niż ta
pierwsza, zaczęta o ponad rok
wcześniej. Zachęcam do tego po
nad 25-kilometrowego wypadu
pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności. Zwłasz
cza na odcinkach będących dziu
rami w infrastrukturze komunikacyjnęj orazpeerelowskimi re
liktami.
Korzystając z istniejących
ścieżek rowerowych ruszamy
spod ratusza (tutaj resetujemy
licznik km) do Parku Kultury
i Wypoczynkunad Słupią, gdzie
po pokonaniu dwóch mostków
rzecznych wjedziemy na ul.
Nad Śluzami,następnie Miero
sławskiego
i
Bohaterów
Westerplatte. W ciągu tej ostat
niej, tuż a rondem im. płk.
Mozdyniewicza jest 130-metrowa przerwaw ścieżce rowero
wej, coteż wyłuszczamyosobno
w ramce z wykazem braków
w ciągłościmiejskich odcinków
traktów pieszo- rowerowych.
Na trasiekolejne rondo -gen.
Grzmot -Skotnickiego u zbiegu

ul. Boh.WesterplatteiHubalczyków (3,6 km przebiegu
narastająco), na którymzaczyna
się nowo budowana, asfaltowa
ścieżka rowerowa do Głobina.
Długa na ok. 2 km, przejezdna
isłużącateż jakochodnik dla pie
szych. Budowana od wiosnyub.
roku, ale jeszczeniedokończona
pod względemzagospodarowa
nia otoczenia.Nieładnie tu,lecz
godne uznania jest oświetlenie
trasy - jedyne w sieci miejskich
drógrowerowych.Dobrze też, że
wykonano
ochronne
obarierowanie przejazdu rowe
rowego przez węzeł Głobino
na obwodnicy Słupska (4,78
km).
Na 6kilometrze nowo budo
wana trasa łączy sięzezbudowanym kilka lattemu ok.półtorałalometrowym traktem rowero
wym w Głobinie, gdzie jest po
czątek szlakuRio Link.
Dojeżdżamy nim do krzy
żówki
z
drogowskazem
do Kusowa - na 6,45 km
w prawo. Tu się zaczyna dro
gowy relikt peerelu- drogaztrylinki, którą jeździło się m.in.
do pegeeru wKusowie. Obecnie
ta powiatowa droga jest fazie
przebudowy, która wg umowy
przetargowej z wykonawcą ma
być zakończona15 września br.
Wygląda na to, że tak będzie.
Nowa asfaltowa nawierzchnia
jest kładziona jednocześnie
w dwóch kierunkach, obowią
zuje ruch wahadłowy z sygnali
zacją świetlną,napoboczachwi-

WARTO WIEDZIEĆ

BRAKI W CIĄGŁOŚCI
MIEJSKICH TRAKTÓW
R0WER0W0-PIESZYCH
\
1. Około jednokilometrowa
przerwa pomiędzy
ścieżkami na Rondzie
Usteckim a ul. Bałtycką
przy wiadukcie kolejowym.
2.300-metrowa luka
pomiędzy krańcem ul.
Głównej w Kobylnicy
a wylotem w tym kierunku
ul. Poznańskiej w Słupsku.
3. Niespójna infrastruktura
rowerowa na ok. 1kilometrowym odcinku
od wylotu ul. Szczecińskiej
w Słupsku do skrzyżowania
z ul. Witosa w Kobylnicy.
4.130-metrowa luka
na trasie pieszo - rowerowej
w ciągu ul. Bohaterów
Westerplatte.
Co zastanawiające, wadami
tymi obarczone są trasy
znajdujące się w ciągach
dróg krajowych numer 6 i 21
oraz wojewódzkiej numer
210. Mankamenty tego typu
nie występują na trasach
rowerowych biegnących
w kierunku Bruskowa,
Siemianic, Redzikowa
i Krępy Słupskiej.

dać zarysy nowych chodników
i ścieżekrowerwo - pieszych.
Około kilometra tych no
wości, które chciałoby się mieć
na kolejnych 2-3 kilometrach
w kierunku Płaszewka i Krępy
Słupskiej.
Tak się rozmarzyłem posila
jąc sięna „Skwerze Wspólnoty"
w Krępie -miejscu zadbanym,
przyjaznym dla cyklistów,
na którym jestmostek miłości ze
stojakami dla rowerów (10,94
km). W sumie miejsce o jakiejś
tajemnej sile wzmacniającej, bo
stąd jużnie pierwszy raz wracam
do Słupskanie najkrótszą drogą,
ale objazdem skrajem Parku Kra
jobrazowego „Dolina Słupi" i ob
szaru Natura2000 i przez drew
niany most na Słupi, który ma
być przebudowany (13,28 km).
Z mostu skręt w prawo skos
do lasu, którego główna droga
wiedzie na wiadukt techniczny
na obwodnicy S6 (14,60 km).
Stąd rozciąga się panorama
Krępskich Gór, którą przecina
obwodnica Słupska.
Dalej Kobylnica, którą oglą
damy jadąculicami Kasztanową
i Młyńską. Te nazwy mają już
niewiele z teraźniejszością,nie
to co przebiegająca niedalekoul.
Główna ze ścieżką rowerowo pieszą prawie do samegoSłup
ska. A zamknięcie tej pętli wy
pada na 24 kilometrze w PKiW
nad Słupią.
Komu mało,niech sobie do
kręci kilometrów, jest gdzie.
©®

Na chodniku przy ul.Szczeciń
skiej od kilku tygodni leżały
stare drzwi. Przechodnie je
omijali albonawet ponich dep
tali. Tymczasem, jak się oka
zało, pod drzwiami skrywała
się głęboka na ponad metr
dziura. Nasi dziennikarze kon
taktowali się w tejsprawie zZa
rządem
Infrastruktury
MIjeskiej. - Nie zgłaszano nam
wcześniej takiego problemu. mówi JarosławBorecki, dyrek
tor ZIM. Po naszej interwencji
dyrektor osobiście udał się
na miejsce, by zbadać sprawę.
Następnie Borecki ponownie
skontakował się z nami i poin
formował nas, że sytuacja jest
wynikiem prac prowadzonych
przez firmę Orange. Nie wia
domo jednak kto zakrył w taki
sposób dziurę.
- To absurdalne. Dobrze, że
nikt nie zrobił sobie krzywdy.
Przecież to jedna z najwięk
szych ulic w Słupsku -skarżą się
przechodnie. Sprawę obiecano
rozwiązać.

Strefa czasowa PKS

Turysta poinformował nas, że
na Słupskim dworcu PKS ze
garki nie wskazują poprawnej
godziny. Pasażerowie bylizmu
szeni do mierzenia czasu wy
łącznie za pomocą prywatnych
urządzeń. Udaliśmy się więc
na dworzeci rzeczywiście, oka
zało się,że wszystkiecztery ze
garki znajdujące się na terenie
tego obiektu nie wskazują
właściwej godziny. Porozma
wialiśmy w związku z tym z pa

sażerami
oczekującymi
na słupskimdworcu autobuso
wym. - Zauważyłam, że zegar
na dworcu nie działa. Począt
kowo był zepsuty tylko z jednej
strony, teraz już z obu - mówi
podróżna, mieszkanka regionu
słupskiego. Sytuacja wprawiała
w zakłopotanie także turystów.
- Jestem na słupskim
dworcu pierwszy raz, ale
od razu zwróciłem uwagę, że
wiszący zegar wskazujeniepo
prawną godzinę. Myślę, że jeśli
Słupsk jest dobrze rozwiniętym
miastem, to administrator tego
obiektu powinnien temu zara
dzić -mówi turysta z południa
Polski. Jeden z pracowników
obsługujący dworzecPKS zau
ważył, że to nie jest jednora
zowa sytuacja. Często zdażało
się, że mechanizm stawał
w miejscu i to przez kilka dni

Zauważyłam, że zegar
me działa poprawnie.
Początkowo byt
zepsuty z jednej strony,
teraz Już z drugiej
pasażerka PKS
był niesprawny. Sam nie może
z tym nic zrobić, dlatego zaw
sze powiadamia odpowiednią
firmę, któraprzyjeżdża na miej
sce isynchronizuje zegary.
Co ciekawe, częśc pasaże
rów nie zauważyła nowej strefy
czasowej, jaką zaproponoował
pasażerom słupski PKS. - Jak
chcę zobaczyć, która jest go
dzina toprzeważnie spoglądam
naswojąkomórkę. Rzadko zda
rza mi się korzystać z zegarów
miejskich, chyba żesię spieszę mówi mieszkanka Słupska.
Można zaryzykowaćstwierdze
nie, że coraz mniej dziwnych
sytuacji wzbudza ciekawość lu
dzi. Nie zauważamy więc źle
działających zegarków,czy sta
rych drzwi leżących na chod
niku. ©®

Stare drzwi kryły głęboką na ponad metr dziurę w chodniku
przy ulicy Szczecińskiej. ZIM dowiedział się o tym dzięki nam
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POLONEZEM DO WŁADYWOSTOKU.
PODROŻ TO POMOC DLA CHOREGO CHŁOPCA
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Katarzyna Muńska i Sławomir Wysoczański przejadą Polonezem 25 tysięcy kilometrów, żeby wesprzeć chłopca chorującego na autyzm wczesnodziecięcy

Marcin Wójdk

redakqa@gp24.pl

W poniedziałek spod słup
skiego ratusza wystartował
niecodzienny rajd. Para śmiał
ków wyruszyła w podróż
do Władywostoku leciwym
Polonezem.Dzięki przedsięw
zięciu zdobędą środki na le
czenie chorującego chłopca.
„Głos" objął nad rajdempatro
nat medialny.

K

atarzyna Muńska i Sła
womir Wysoczański to
para odważnych ludzi
o wielkimsercu, którzy
mają wielką pasję i po
trafią dzielić się nią z innymi.
Ich podróż do Władywostoku
pomoże zebrać pieniądze
na pomoc w leczeniu irehabili
tacji Mateusza Lasaka -chłopca
cierpiącego na autyzm wczes
nodziecięcy, podopiecznego
fundacji „Zdążyć z pomocą".
Środki zdobyte dzięki akcji zo
staną przekazane rodzicom
Mateusza.
„Polonezem za kanta" - tak
Muńska i Wysoczański nazwali

swój rajd. Pytani dlaczego „za
kanta" odpowiadają, że to ze
względu na kwotę, za jaką ku
pili swój samochód.
- Chcieliśmy wziąć udział
w rajdzie „Złombol", który ma
podobną formułę do naszego
aktualnego przedsięwzięcia.
Chcodzi w nim o to, żeby prze
jechać duży dystansstarym sa
mochodem o niskiej wartości.
Szukaliśmy w tym celu odpo
wiedniego auta, ale szybko się
okazało, że nasz budżet poz
wala tylko na najtańszą opcję,
czyli Poloneza - mówi Kata
rzyna.
Polonez należący do pary
śmiałków to egzemplarz wy
produkowany w 1994 roku,
wyposażony w silnik benzy
nowy i instalację gazową.Mło
dzi ludzie szybko się w nim za
kochali, a auto odwdzięcza się
mało awaryjną eksploatacją jak
na swoj wiek i stopień zużycia.
Para przejechała nim dwieedy
cje rajdu „Złombol" - najpierw
na Sycylię,potem na Gibraltar.
Charakter „Złombola" po
lega nie tylko na samej przygo
dzie dotarcia na drugi koniec
Europy starym samochodem.
To także akcja charytatywna.
Uczestnicy rajdu wyprzedają

powierzchnię
reklamową
na swoich poajzdach sponso
rom, którzy wpłacają datek
na cel dobroczynny, wyzna
czony przez organizatora. Tak
jest też w przypadku akcji „Po
lonezem za Kanta".
Rajd ze Słupska do Włady
wostoku objął patronatem ho
norowym także prezydentmia
sta Słupska Robert Biedroń,
który był obecny na starcie

Uczyliśmy się
rosyjskiego przez pół
roku, pewnie szybko
nauczymy się więcej
w podróży
Sławomir Wysoczański
ekipy spod ratusza.
- Dziękuję wam za waszą
piękną inicjatywę i za wasze
dobre serce - mówił w obec
ności dziennikarzy prezydent
Biedroń.
Podróż będzie trwała do 5
października. Para planuje
przejechać około 25 tys. km.
Gdy uczestnicy dotrą do Wła
dywostoku, rozpocznie się
drugi etap trasy. W drodze po

wrotnej podróżnicy odwiedzą
takie miejsca,jak Mongolia,Ka
zachstan, Kaukaz, Turcja iBał
kany. Przez cały czas rajdupara
będzie relacjonowaćswoje po
łożenie za pomocą internetu,
nafacebookowej stronie „Polo
nezem Za Kanta" oraz dzięki
aplikacji rajdu„Złombol".
Wyjazd wymagał dużych
przygotowań. Jak relacjonuje
Sławomir, trzeba było zgroma
dzić mnóstwo części, które
mogą posłużyć do ewentual
nych napraw Poloneza.
- Mamy już większość istot
nych elementów auta, a kilka
dni temu zakupiliśmy nawet
kompletny drugi silnik i skrzy
nię biegów, które w sytuacji
awaryjnej będzie można nam
dosłać. Poza tym widziałem
w internecie mnóstwo krea
tywnych filmików, na których
widać jak Rosjanie radzą sobie
skutecznie zróżnymi technicz
nymi problemami - mówi
Wysoczański. Pytani o Rosjan
i znajomość języka, podróżnicy
nie kryją swojej śmiałości i en
tuzjazmu.
- Uczyliśmy się rosyjskiego
przez pół roku, poza tym jeste
śmy młodzi i pewnie szybko
nauczymy się więcej w po-

dróży - mówi młody kierowca.
Rajd można wspierać przez
cały czas jegotrwania. Podróż
nicy w ramach swojego przed
sięwzięcia zorganizują akcję
pocztówkową - wystarczy zgło
sić wolę otrzymania wido
kówki z wyjazdu i wpłacić do
wolną kwotę na kontofundacji,
której podopiecznym jest Ma
teusz Lasak.
Pod ratuszem odwagi gratu
lowali podróżnikom członko
wie rodziny i przypadkowi
przechodnie, którzy zwrócili
uwagę na nietypowo wygląda
jącego Poloneza. Katarzyna
i Sławomir pytani oobrany kie
runek odpowiadali, że jest to
po prostu spróbowanie czegoś
innego.
- Tegoroczny „Złombol"
wiedzie do Grecji. Stwierdzili
śmy, że w tym roku odpusz
czamy i poszukamy czegoś in
nego. Na wschód po prostu ła
two dojechać samochodem
- mówi Sławomir.
Podróżnicy sprawiają wra
żenie głodnychprzygód. Wspo
minali już o planach wyjazdu
do Afryki, choć to jeszcze da
leka przyszłość.
Tam dotarł już Fiat I26p
Arkadego Fiedlera, którego
zresztą nasi bohaterowie już
poznali. Polonez Katarzyny
i Sławomira może być więc na
stępny. ©®

Para już nie pierwszy raz wyjedzie Polonezem w daleką
podróż. Wcześniej zwiedzili nim m.in. Sycylię i Gibraltar
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REWOLUCJONIŚCI RODEM Z EPOKI MTV
ROZKOŁYSALI NASZA DOLINĘ CHARLOTTY
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Bryan Ferry choć dużą część koncertu spędził schylony za klawiszami, wciąż imponuje
swobodą i dziarskością

Max Nałęcz
maxnal@gmail.com

Rozrywka
W Dolinie Charłotty wystąpili
Bryan Ferry iBilly Idol
Kilka lat temu pasażerów wy
siadających na Dworcu Głów
nym w Warszawie witał
ogromny baner reklamowy
marki H&M z wizerunkiem
Bryana Ferry'ego, już wtedy
mocno wykraczającego poza
przeciętny wiek modela. Jed
nakże trudno było przyznać,że
kontrakt zaoferowano muzy
kowi wyłącznie ze względu
na nazwisko i zasługi dla mę
skiej mody.

Ferry emanuje
niepowtarzalnym wdziękiem

Jego piątkowy koncert w Doli
nie Charłotty tylko potwierdził,
że mimo siedemdziesiątki
na karku Ferry wciąż emanuje
niepowtarzalnym wdziękiem.
Oczywiście, Bryan Ferry to
nie tylko szyk z pogranicza kina
noir i dandyzmu. To jeden
z najważniejszych i najwszech
stronniejszych kompozytorów
muzyki rozrywkowej. Równo
miernie
odpowiedzialny
za powstanie punk rocka w la
tach 70-tych, jak i sentymen
talne podróżepopu lat8o-tych.
Inspirujący zarówno jako posy
pany brokatemlider rewolucyj
nego Roxy Musie, jak i wystro
jony w smoking protoplasta co
drugiej gwiazdylat epokiMTV.

Występ w Dolinie Charłotty,
poza nieprzemijalnością jego
charyzmy, potwierdził eklek
tyzm jego twórczości.
Choć największe sukcesy
odniosły dzięki kokieteryjnym
pościelówom, zacząłod mrocz
nego, nie wydanego nawet
na singlu „The Main Thing"
Roxy Musie.
Zaraz po nim pojawiły się
gorąco oczekiwane, wyrwane
jednak z zupełnie innego
świata przeboje „Slave toLove"
i „Don't Stop the Dance".
Chwilę po nich zaś hałaśliwe,
totalnie wykręcone ekspery
menty z pierwszych płyt Roxy
Musie:
futurystyczny
„Ladytron" i hipnotyzujący
„OutoftheBlue".
Liczba wczesnych utworów
Roxy Musie stanowiła zresztą
lwią część repertuaru koncertu
i porywały publiczność Festi
walu Legend Rocka z niemniej
szą siłą, niż międzynarodowe
przeboje z połowy lat 80.
Trudno bowiem nie ulec
hipnotyczności „In Every
Dream Home a Heartache" niestety, jedynego w repertua
rze utworu z genialnej płyty
„For Your Pleasure", którą
Morrissey, arystokracja brytyj
skiej muzyki, nazwał „jedyną
naprawdę genialną płytą w hi
storii Wysp".
Tak samo trudno nie było
się porwać szalonej jeździe„Remake/Re-model", która była
najtrudniejszym sprawdzia
nem dla towarzyszącego lide
rowi zespołu.Nie jest łatwo za
stąpić zespół, w którym woka
liście wtórował choćby przyoz
dobiony kolorowymi piórami

Brian Eno (jedna z najważniej
szych postaci w historiimuzyki
popularnej, odpowiedzialna
później tak za największe suk
cesy U2, jak i choćby legen
darny dźwięk uruchomienia
systemu Windows 95).
Ferryemu udałosię nie tylko
zadbać o należyty wizerunek wśród kunsztownie oświetlo
nej scenografiiodziany w czerń
zespół wyglądał zachwycająco.
Znakomicie dobrany ansambl
chwilami dosłowniekradł lide
rowi show (na co sam świado
mie chyba pozwalał). Jorja
Chalmers (saksofonistka która
załapała się na ostatnie trasy
Roxy Musie) i Chris Spedding
(nieco anonimowy,legendarny
jednak brytyjski gitarzysta)
wraz z resztą ośmioosobowego
zespołu stają naprzeciw zada-

To byt wspaniały
wieczór
w Dolinie Chariloty.
Dziękuję niesamowitej
polskiej publiczności
Billy Idol
nia, zdawałoby się, niemożli
wego.
Z szaleńczymi fakturami
kompozycji pierwotnego ze
społu Ferry'ego radzą sobie jed
nak doskonale.Podobnie jak li
der: choć dużą część koncertu
spędził schylony za klawi
szami, wciąż imponuje swo
bodą i dziarskością, zachowu
jąc przy tym iskręswojego roz
wibrowanego głosu.

Podczas koncertu Billy Idola amfiteatr falował od pierwszego rzędu aż po ostatnie ławki
w najwyższym trzecim sektorze
Kilka (jakkolwiek udanych)
koncertów w historii Festiwalu
zdenerwowało widzówkatego
rycznymi zakazami fotografo
wania i rejestrowania. Nie bie
rze się to znikąd - wielu star
szych wiekiem wykonawców
nie życzy sobie bycia nagrywa
nym z dość wiadomychi zrozu
miałych przyczyn, w ostatecz
ności pozwalającna towyłącz
nie podczas pierwszych utwo
rów.
Takie ograniczenianie poja
wiły się w przypadku koncertu
Bryana Ferry'ego. Co nie dziwi
ani trochę - sam zdaje się być
niezmiennie pewien swojego
uroku. I niema w tym odrobiny
nieuzasadnionej megalomanii.

Billi idol
zmienia się powoli

Siłę teledyskumuzycznego ide
alnie podsumował kiedyś
David Lee Roth frontmen ze
społu Van Halen, który wspinając się po Himalajach, odwie
dzając najwyżej ulokowane
osady cywilizacjitrafił w jednej
z nich na plakat zespołu Duran
Duran.
Nie ma wątpliwości, że
w tych czasach w nie mniej eg
zotycznych miejscach można
było trafić na spoglądający ze
ściany wizerunek Billy'ego
Idola, któregozaczepny uśmie
szek praktycznie nie opuszczał
telewizorów.
W sobotę przypomniał pub
liczności wDolinie Charłotty, że
status legendy zdobył czymś
więcej, niż rzeźbą adonisa i ar
miom towarzyszących mu
w klipach kobiet. Festiwal Le
gend Rocka nieraz wyciągał asa

z talii: ściągając artystów fak
tycznie legendarnych (Bob
Dylan), wciążistotnych na sce
nie muzycznej (Korn), czy też
ułatwiając sobie dużo poprzez
rozkochanie w tym uroczym
miejscu właściwegoczłowieka
(CarlosSantana).
Na tle wszystkich dotych
czasowych gości festiwalu,
Billy Idol jest w zupełnieinnej
lidze komercyjnej: na całą de
kadę lat 80-tych stałsię właści
wie twarzą kanału MTV, który
pozwalał osiągać wykonaw
com globalną popularność.
Wokalista pozwolił sobie
na odrobinę zuchwałości, do
rzucając do repertuaru trzy
utwory nagrane po zakończe
niu kilkunastoletniegorozbratu
z jupiterami (co ciekawe,
„Scream", „Can't Break me
Down" i „John Wayne" przy
jęte zostały niebywale żywio
łowo). Każdy pozostały był
w pewnymmomencie między
narodowym przebojem.Nawet
fani, kolokwialnie mówiąc, po
stronni, musieli miewaćchwile
reflesji „o, znam ten numer!".
Mimo wspomnianej przerwy,
pewne rzeczy w świecie Idola
zwyczajnie się niezmieniły 14stopniowa temperatura nie
zniechęca go od paradowania
po scenie z odsłoniętą klatką
piersiową.
Chciałbym też wiedzieć in
nego muzyka po sześćdzie
siątce, którego ochrona musiał
kryć przed wbiegającymi
na scenęmłodymi fankami.
Idol i ekipa mają łeb
na karku, bo nie dość, że nie
pozwalają swoim numerom ze
starzeć się dzięki nowymaran

żacjom: a todociskając przester
i dodając dodatkowego czadu (i
tak już intensywny „Shock to
the System" na otwarcie), a to
bawiąc się w^kustyczne inter
pretacje („White Wedding"
na koniec), to jeszcze wiedzą,
kiedy ich kompozycje wciąż
brzmią na tyle świeżo, że
uwiodą publikę bez minimalnej
ingerencji („Eyes Without
a Face").
Oddzielnym zjawiskiem jest
Steve Stevens, od lat wierny
Idolowi gitarzysta,który byłby
w stanie grać dosłownie
wszystko dla dosłownie każ
dego. Z resztą wlatach 80.,pod
kradał go Billemu na przykład
Michael Jackson.
Po ponad 35 wspólnych la
tach na scenie lider przygląda
się z bliska praktycznie każ
demu popisowi gitarzysty,
zwracając się tylko co chwilę ku
publiczności z wyrazem twarzy
mówiącym „nie wierzę, co ten
gość potrafi".
W leksykonach języka an
gielskiego pojawiło się jakiś
czas temu słowo bromance,
w wolnym tłumaczeniu ozna
czające mocną więź pomiędzy
dwoma „ziomkami". A pub
liczność szalała. Zagranemu
przez nich przed bisem kawał
kowi takiemu jak „Rebel Yell"
udałoby się poruszyć Dolinę
Charłotty nawet gdyby Billy
Idol nie posiadałcharyzmy nie
malże zastraszającej.
Nawet ci na najwyższych
miejscach nie pozwalali sobie
na chwilę wytchnienia obawia
jąc się wytknięciapalcem przez
platynowego wywrotowca.

©®
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Obchody urodzin rozpoczęła Msza Święta. Uczestniczyli w niej biskupi i księża z naszej diecezji
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Podczas jubileuszu można było kupić książkę o życiu i działalności księdza Jana Giriatowicza

Ksiądz Jan Giriatowicz -pielgrzym
słupskich ulic obchodził swoje urodziny
Słupsk
Małgorzata Pietras

redakcja@gp24

Ksiądz Jan Giriatowicz
z uśmiechem na twarzydzielił
tort między przyjaciół i gości
podczas swoich 80. urodzin.
Wszyscy chcieli towarzyszyć
prałatowi w dniu jego jubileu
szu. Piękna uroczystośćrozpo
częła się w kościele św. Jacka,
którą celebrowali przybyli biskipt.a następnieprzeniosła się
do gmachusłupskiego teatru.
Ks. Jan Giriatowicz przez kilka
naście lat był proboszczem
w parafii św. Jacka wSłupsku.
- Księdza prałata można spot
kać na ulicach miasta. Zawsze
radosnego, rozmawiającego
z mieszkańcami. Błogosławił
dorosłych i dzieci, a także roz
dawał różańce,sól iwodę świę
coną - mówił Mieczysław Gach,
którypoprowadził uroczystość
wteatrze. Wspomniałteż sytu
ację z 2013roku. -Po wybuchu
na ulicy Krasińskiego, do księ
dza Jana podszedł strażniki po
wiedział, że to był cud.

Na szczęścienikt niezginął. Jest
to zasługa księdza prałata,
który chodzi błosogławić nasze
ulice.
W czasie uroczystości, obecni
byli biskupi i księża z diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. Wy
powiadali się bardzo ciepło
o księdzu Janie. W swoich wy
stąpieniach opowiadali o zna
jomości z księdzem prałatem.
- Poznałem księdza,w momen
cie gdysam rozpoczynałem po
sługę kapłańska.On zawszema
dla każdego czas - mówił bi
skup Edward Dajczak. - Są lu
dzie, którzy zostawiają posobie
ślad. Ksiądz Jan to bez wątpie
nia ikona Słupska. On zawsze
był pośród mieszkańców.
- Prałat jest moim kolegą
z ławki seminaryjnej. Nasza
łączność została przerwana,
kiedy kleryków zaciągano
do wojska.Odnowiliśmy znajo
mość po tym jak zostałem bi
skupem pomocniczym - opo
wiadał biskup-senior Paweł
Cieślik. Ksiądz nawiązał też
do miłości donatury iprzyrody,
którą prałat nosi w sobie.
- Ksiądz Jan zwany jest współ

czesnym św. Franciszkiem. To
warzyszy mu franciszkowe
spojrzenie na świat - dodał bi
skup-senior.
Jerzy Wyrzykowski, pro
boszcz parafii w Duninowie
opowiedział o prowadzonym
schronisku dla dzieci. - Ksiądz
Jan często odwiedza wycho
wanków, przywozi im różne
dary - podkreślał ksiądz Jerzy.
Podczas uroczystości wiele
osób składało życzenia i po
dziękowania jubilatowi. Nie
obyło siębez śmiesznych histo
rii z jego życia.Każda osobado
ceniła jego działalność spo
łeczną oraz religijną, atakże tro
skę o bliźniego.
Na jubileuszu pojawiły się
także władzemiasta ipowiatu.
W swoimprzemówieniu prezy
dent Słupska Robert Biedroń,
podziękował zato, że ksiądznie
traci wiary w ludzi i ma dar łą
czenia oraz szukania w nich
Boga. - Jest to niespotykane
w naszych czasach - powie
dział RobertBierdoń.
Profesor Daniel Kalinowski
z AkademiiPomorskiej wSłup
sku opracował książkę opisu

Przemawiający i goście złożyli życzenia jubilatowi. Nie obyło się też bez prezentów i kwiatów

jącą życie i działalność ks. pra
łata Jana Giriatowicza. Swoje
dzieło dedykuje wszystkim
osobom, ponieważ - jak stwier
dził - ksiądz Jan jest ważną po
stacią dla różnych środowisk.
Cały jubileusz trwał ponad
pięć godzin. Oprócz wystąpień
i życzeń mogliśmy usłyszeć
piękne wykonania muzyczne.
Urozmaicały one uroczystość.
To wydarzenie odbywało się
wteatrze. Scenę zaaranżowała
pani Wioletta Miś.
Po uściskach i wręczeniu
kwiatów zaproszono gości
napoczęstunek. Jubilat pokroił
specjalnie przygotowany tort,
a cateringiem zajęła się restau
racja Szafran.
Następnie, pouroczystości,
można było kupić książkę pro
fesora Kalinowskiego „Ksiądz
prałat Jan Giriatowicz - Kapłan
i społecznik", a także zdobyć
autograf samego jubilata.
Ksiądz prałat był bardzo szczę
śliwy, żetyle osóbpostanowiło
uczcić jego 80. urodziny. Jed
nak zgodnie ze swoją naturą
pozostał skromny.
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Ksiądz Jan z uśmiechem rozdawał autografy przybyłym
gościom. Dla wielu z nich był to prawdziwy zaszczyt

Uroczystości towarzyszyły wspaniałe wykonania wokalistów.
Zgromadzeni goście dołączyli się do wspólnego śpiewania

Ksiądz Jan pokroił specjalnie przygotowany tort urodzinowy. Goście zjedli ciasto ze smakiem
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ZAKAZANE WAKACJE, CZYLI KOLONIE W PRL.
NA OBOZACH MILICJA OBYWATELSKA IUB
Łukasz Szkwarek
szkwareklukasz@gmajl.com

Historia
Czas wakacji to czas koloni,
0 czym doskonale wiedzą
wszyscy rodzice, posyłający
swoje pociechy na letni wypo
czynek.
Choć wyjazdy te głównie
kojarzone są z okresem PRL, to
już wPolsce przedwojennej or
ganizowano takie formy spę
dzania wypoczynku.
Zajmowały się tym głównie
instytucje prywatne, harcer
stwo, stowarzyszenia (m. in.
Warszawskie Towarzystwo Do
broczynności, w którym dzia
łał Janusz Korczak) oraz miej
skie magistraty.Kolonie skiero
wane były dla dzieci najuboż
szych rodzin,często też była tu
jedyna szansana oderwaniesię
od przedwojennej biedy.
Z nastaniem Polski Ludowej
wiele się zmieniło. Zaorganizo
wanie wyjazdów kolonijnych
wzięło się państwo. Zagospo
darowano więc szkoły, które
na czas wakacji stały się miej
scem pobytu grup kolonijnych
(czasami nocowanotakże w pa
łacach
poniemieckich).
Za opiekę odpowiadali nauczy
ciele oraz wychowawcy kolo
nijni. Szczególnie chętnie zgła
szano się na to w czasach stali
nizmu, gdyż wyjazdy zagra
niczne były mocno utrud
nione.
Bardzo popularnym miej
scem wyjazdów były tzw. Zie
mie Odzyskane. Od początku
lat 50.do organizatorów wcza
sów dołączyły zakłady pracy im bogatszy zakład, tym dłuż
szy i ciekawszy był też wypo
czynek. Podczas koloniodby
wało się szereg atrakcji - gry,
konkursy, nocne podchody,og
niska, zabawy, mecze, kąpiele
w jeziorach oraz wycieczki
po zabytkowych miejscach. Dla
wielu dzieci z biednych rodzin
atrakcją było też jedzenie, które
nieraz bywałolepsze od domo
wego (choć to też zależało
od ośrodka kolonijnego).
Wyjazd na kolonie trwał
zazwyczaj około miesiąca:
pierwszy turnus w lipcu, drugi
w sierpniu.Elementem dyscy
plinującym były poranne i wie
czorne apele.Dla młodzieży był
to też czas pierwszych miłości
1erotycznej inicjacji,stąd też za
pewne do dziś wiele osób zsen
tymentem wspomina tamte
czasy. Była to też pewna nauka
samodzielności - nie wszyst

kich rodziców było stać
na odwiedzanie swoich po
ciech, zaś komórek wtedy nie
było.
Żegnając swoje dzieci
przed wyjazdem rodzice nie
wiedzieli, że oprócz wycho
wawców dyskretną kontrolę
nad najmłodszymi sprawowała
często SłużbaBezpieczeństwa
i Milicja Obywatelska.
W archiwum gdańskiego
LPN znalazłem ciekawą teczkę,
zatytułowaną „Meldunki infor
macyjne, specjalne,dotyczące
sytuacji w obozach i koloniach
letnich na terenie powiatu
bytowskiego". Dotyczy ona lat
1958-1973, a więc środkowego
okresu PRL.
Warto zaznaczyć, że teren
powiatu bytowskiegobył wów
czas dużo mniejszy - nie nale
żały do niego gminy Miastko,
Trzebielino,Lipnica.
W1958 roku w drugim tur
nusie ośrodki kolonijneznajdo
wały się wnastępujących miej
scach: w Osławie-Dabrowie
(100 dzieci), Studzienicy (85),
Borzytuchomiu
(80),
Kołczygłowach (125), Jasieniu
(90). Dzieciaki przyjechały
z Jedliny-Zdrój,Łodzi, Gdańska
i Warszawy. Głównym przed
miotem zainteresowania służb
były sprawy religijne: „Usta
lono, że młodzież z kolonii
w Kołczygłowach uczęszcza
w niedziele do kościoła gru
powo pod opieką wychowaw
ców. Obecniekierownikiem ko
lonii w Kołczygłowach jest
miejscowy kierownik szkoły.
Poza tym ustalono, że
w Borzytuchomiu z koloni
z Łódź-Bałuty jeden z chłop
ców służył już dwukrotnie
do mszy w miejscowym koś
ciele (w Lodzi należy do kółka
ministrantów). W tejsamej ko
loni w pierwszych dniach po
bytu n turnusu młodzież zbio
rowo odmawiała modlitwy
wieczorem leczpo kilku dniach
zaniechali". W jaki sposób mi
licjanci pozyskiwaliinformacje
- wypytywali się miejscowych
oraz kierowników kolonii i obo
zów.
W 1960 roku w powiecie
bytowskim w pierwszym tur
nusie przebywało 9 kolonii,
w tym dwa obozy z Gdańska
i Gdyni, zorganizowane w la
sach pod namiotami. „W
Pomysku Wielkim miejscowy
ksiądz ZielińskiEdward spotkał
się w wiosce w czasie wolnym
od zajęć z kilkoma dziewczyn
kami z miejscowej koloni
(WZHP Koszalin) i w trakcie
wymiany kilku zdań powie
dział, że w najbliższą niedziele
odbędzie się porannenabożeń-
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Służby dość szczegółowo zbierały informację na temat kolonistów
stwo dla dzieci [...]. W wyniku
tego kilka dziewczynek zwró
ciło się do kierownika koloni
z prośbą o zwolnienie ich
do kościoła,na co on nie wyra
ził zgody, uzasadniającto tym,
że nikt indywidualnie nie może
oddalić się z koloni,a grupowo
do kościoła nie pójdą, ponie
waż mają inne zajęcia". Sam
ksiądz Zieliński wyjechał już

Pożar wybuchł
na skutek rzucenia
na namiot puszki
blaszanej z materiałem
łatwopalnym
Milicja Obywatelska

wkrótce na urlop, natomiast
kolejnyproblem SB miało zharcerkami z Gdańska. 10 lipca
1960 roku poszły one w zwar
tym szyku 70 osób na msze
do Budowa. Gdy milicja wez
wała do siebie komendantkę
hufca, ta oświadczyła, że „jej
obowiązkiem jest przestrzega
nie pełnejtolerancji religijnej".
Milicja przeprowadziła wów
czas rewizję w namiotach.

W jednym porozwieszaniebyły
nad łóżkami obrazki oraz pro
wizorycznie wystrugany krzyż
małych rozmiarów. Komen
dantka otrzymała naganę
za nieprzestrzeganie zasad
świeckości.
Rok później milicja miała
większe problemyna koloniach
niż uczęszczanie na mszę
dzieci. „25 lipca 1961 roku,
około 4:00 komendantka har
cerskiego obozu żeńskiego
z Łodzi,stacjonującego w lesie
koło Rekowa, powiadomiła
bytowską Komendę Powia
tową MO, że około1:00 w nocy
na terenie obozu zaistniał po
żar, w wyniku którego spłonął
namiot".
Dopiero o 9:00 przyjechali
milicjanci,
przeprowadzić
śledztwo. Obóz przebywał
na tym terenie od 3 tygodni.49
harcerkami opiekowały się 4
osoby z kadry i kucharka. „25
lipca, około1:17 pełniącesłużbę
harcerki Elżbieta Sałata iTeresa
Batowska zauważyła nad jed
nym z namiotów błysk, a na
stępnie ogień, który zaczął się
szybko rozszerzać.
Wymienione
wszczęły
alarm, w wyniku akcjiratunko
wej oswobodzono 10 dziew

cząt, które spały w namiocie.
Niemniej namiot spłonął dosz
czętnie, nadto spłonęły dwa
płaszcze, jeden mundurek
i częściowo siennik. Ogólne
straty powstałe w pożarze wy
noszą około 6 tysięcy złotych".
Milicji udało się także usta
lić przyczynę pożaru.
„Wybuchł on na skutek rzu
cenia na namiot puszki blasza
nej z materiałem łatwopalnym
[...].
W toku dalszych czynności
dochodzeniowych ustalono, że
sprawcami pożaru byli harce
rze z hufca męskiego ZHP
Łódź-Bałuty, stacjonującego
około 1200 metrów od obozu
żeńskiego, o nazwiskach Stefan
S., urodzony l października
1945 roku oraz Włodzimierz B.,
urodzony 23 lutego1943 roku.
Przesłuchiwany w charakterze
podejrzanego Stefan S. wyjaś
nił, że materiał łatwopalny
składał się z saletry i cukru.
Saletrę kupili w aptece
w Bytowie. Dokonując powyż
szego czynu mieli zamiar na
straszyć dziewczęta przez
wrzucenie na teren obozu
świecy dymnej".
Nastolatki zostali zatrzy
mani i osadzeni w bytowskim

areszcie. Za ten czyn groził im
maksymalnie rok więzienia jeden z nich był już pełnoletni.
Dalej kontrolowano kolonie
pod względem religijnym. Tym
razem w Jasieniu koloniścicho
dzili do kościoła „po cywil
nemu" (nie w mundurkach).
Komendant obozu tym razem
zasłaniał się listami od rodzi
ców, którzy pisali listy z prośbą
0 umożliwienie uczęszczania
do kościoła. Nieoczekiwanie
na teren żeńskiego obozu
w Soszycy dnia 7 lipca 1961
roku wdarło się kilku młodych
chłopaków ze wsi. „Poprzewra
cali namioty i wulgarnie odno
sili się do kadry i uczestniczek".
W Ugoszczyz koleiodkryto nie
legalny obóz - okazało się, że
czworo młodych ludzi z Łodzi
(2 dziewczyny i 2 chłopaków)
wybrało się na tzw. „gigant",
czyli ucieczkę z domu.
Okradli hufiec ZHP z na
miotu i pałatki po czym poje
chali na Pomorze. Przyłączyli
się do innego obozu kolonij
nego i przez kilkadni korzystali
z wyżywienia kolegów. Jednak
musieli być wyjątkowo nie
znośni, gdyż w pewnym mo
mencie kadra kierowniczawez
wała milicję do sprawdzenia
„gości".
Milicja kontrolowała także
rowerzystów - niewątpliwie
rzucali sięoni w oczy w małych
miejscowościach. I tak oto 9
sierpnia 1961 roku grupka har
cerzy z Gliwic wzięła udział
w jednym nabożeństwie
w Bytowie. O całej sprawie mi
licja powiadomiła miejscowego
1 sekretarza Komitetu Powiato
wego.
To tylko niektóre, wybrane
fragmenty z raportów MO do
tyczących kolonistów. Więk
szość jest utrzymana w podob
nym stylu.
Niewątpliwie akcja walki
zKościołembyłajednymznajwiększych błędów władz PRL.
Rewizje milicji na obozach, in
wigilacja i zapisywanie kto
i kiedychodził dokościoła, było
dość groteskowe i przypomi
nało strzelanie z armaty
do wróbli.
Można też przypuszczać, że
przynosiło to efekt odwrotny
od zamierzonego - w końcu
„zakazany owoc" najlepiej
smakuje dla młodzieży.Było to
też ośmieszanie pozytywnej
idei świeckiegopaństwa.
Warto pamiętać, że były to
czasy rywalizacji państwa
z Kościołem w czasie przygoto
wań do obchodów1000. rocz
nicy powstania państwa pol
skiego.
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Extrime Bike
Tour w Ustce
Wotriektywie

/\

Mariusz Surowiec

mariusz5urawiec@gp24.pl

W miniony weekend
na usteckiej promenadzieod
był się Extreme BikeTour.Im
preza dla miłośników rowe
rów. adrenalinyi podniebnych
akrobacji.
W dwóch sąsiadujących ze
sobą strefach odbywały
się pokazy dirt jumpingu, za
wody w MTBstunt oraz szko
lenia. Zobaczyć można było
rowery biegowe, rowery
MTB, pumptrack, potężne bi
cykle i monocykle. Zaprezen
towała się czołówka polskie
go dirt jumpingu i uczestnicy
cyklu Pucharu Świata. ©®
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Janusz Korwin-Mikke w Ustce. Szef Wolności na promenadzie nadmorskiej spotkał się z mieszkańcami i turystami

PROGRESYWNE ZMIANY PIERWSZEŃSTWA NA SŁUPSKICH RONDACH,
CZYLI MIEJSKA POLITYKA ODBIJA SIĘ NA KIEROWCACH W MIEŚCIE
Grzegorz Hilarecki

Słupskie gierki polityczne
Czy zasady ruchu drogowego
podlegają polityce? Nie po
winny. ale w dzieiejszymSłup
sku. dzieją się na tym polurze
czy „przedziwne".Nie wierzy
cie? To spójrzcie nanajnowsze
rondo w mieście, tena osiedlu
Westerplatte.
Na nowo budowanych uli
cach w okolicach Szafranka,
Cybulskiego,
AluchnyEmelianow w Słupsku pow
stało rondo. Jest oznaczone
tylko znakami C12 ruch
okrężny, nie ma tam znaków
A7, takie rozwiązanie powo
duje, że pierwszeństwo prze
jazdu mają kierujący, którzy
wjeżdżają na rondo przed kie
rującymi będącymi na rondzie.
Z hstorii wiadomo, że stoso
wali takowe w latach 70. ubie
głego wieku Anglicy i po zau
ważeniu, że ronda się korkują
„pierwszeństwo otrzymały
auta na rondzie",co usprawnia
ruch. Ale w Słupsku nie ma
drugiego takiego ronda. Po co
więc takanowość?
- Uważam, że ogromnym
problemem w tej okolicy jest
nowe rondo,choć jest ono nie
wielkie i niepozorne, to różni
się ono zasadniczo od wszyst
kich rond w mieście, a w całej
Polsce jest ichtyle, że można je
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ZIM zamówił odwykonawcy takie rondo,jakie chciały władze miasta iwyszło „nietypowo1
policzyć na palcach jednej
dłoni, poza tym ich byt prawny
jest wątpliwy - napisał do re
dakcji Jacek Kaźmierski, spe
cjalista od ruchu drogowego. Animatorzy ruchu zafundowali
nam szalenie niebezpieczne
i nietypowerozwiązanie, moim
zdaniem to największa skucha
progresywnych władz miasta
do tej pory, (oczywiście wdzie
dzinie komunikacji drogowej).
Zwężenie Deotymy czy Pie
kiełko toprzysłowiowe „Pikuś"
i „Małe Miki" przy tymrozwią
zaniu. Wystarczy pojechać
i zrobić kilka kółek po tym ron
dzie, żebysię przekonać jak jest

niebezpiecznie
uważa
słupszczanin.
Wtóruje muszef słupskiego
Wjewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego, który wskazuje, że
na
zespole
do
spraw
bezpieczeństa ruchu drogo
wego, który działa przy prezy
dencie miasta, takie rozwiąza
nie skrytykowano.
Zajrzałem za kulisy i fak
tycznie, zarówno konsultacje
społeczrie, jak i opinia zespołu
była negatywna,a władzemia
sta zapewniły na nim, że zmie
nią zdanie. Tymczasem do Za
rządu Infrastruktury Miejskiej
poszedł plan z rondem niety

powym. ZIM nie miał więc wyj
ścia - w przetargu zamówił ta
kowe rondo, jakie było w pla
nach.
Na szczęście nie oznaczato,
że będzie ono takie na wieki,
bowiem, jasne jest że trzeba
tam zamówić i dostawićdodat
kowe znaki.
- Apeluję do wszystkich,
którzy mają jakikolwiek wpływ
na bezpieczeństwo ruchu dro
gowego, żeby podjęli działania
w celu zmiany oznaczenia
na tym skrzyżowaniu! - Jacek
Kaźmierski.
Za takie rzeczy odpowiada
w mieścieMiejski Inżynier Ru

chu. I tu mamy kłopot. Po
przedni - który wsławił się po
mysłami na„nową organizację
ruchu naLotha icałym osiedlu,
tworząc strefę ze skrzyżowa
niami równorzędnimi, czyli
prawostronnym pierwszeń
stwem - odszedł z pracy. Bo
jego dzieło wywołało lawinę
protestów i mieszkańców,
i radnych. Tak samo jak, to co
wymyślono obok placu Zwy
cięstwa.
Po drodze zmieniono też li
nie na rondzie Antkiewicza
(czytaj o tym na str. 3). Zasady
na skrzyżowaniu przy Zamku,
itd. Większość wprowadzo
nych na drogach w tej kadencji
samorządu, fego typu zmian,
została bardzo źle przyjęta
przez
specjalistów
od bezpieczeństwa ruchu dro
gowego. Posada MIR wratuszu
stała się więc gorąca. O czym
najlepiej świadczy fakt, że
obecny inżynier też postanowił
zmienić pracę, przedkładając
stanowisko inspektora od dróg
w ZIM nad pracę w ratuszu.
- Będzie nabór na to stano
wisko - powiedziałnam Mareck
Biernacki, wiceprezydentSłup
ska.
A swoją drogą zaraz cały wy
dział polityki transportowej
wkrótce będzie się składał
w praktyce z dwóch pracowni
ków, w tym sekretarki. Co bę
dzie miało tę dobrą stronę, że
nie będzie wielu nowych „re
wolucyjnych" zmian na słup
skich ulicachdo końcaobecnej
kadencji samorządu. Ale kto
wykona te potrzebne? ©®

LIST DYREKTORA WORD
DO WŁADZ MIASTA
Na terenie miasta Słupska
wykonywane są prace
związane z odnawianiem
oznakowania poziomego
na słupskich ulicach.
Jednak w miarę postępu
tych prac szkoleniowcy
i egzaminatorzy oraz inni
użytkownicy dróg zgłaszają
istotne zmiany organizacji
ruchu realizowane poprzez
naniesione oznakowania
poziome, w kilku
przypadkach są to istotne
zmiany w stosunku
do dotychczasowych - i to
zmieniające zasadę
pierwszeństwa w stosunku
do dotychczasowych
organizacji.
Z przepisów prawa o ruchu
drogowym i o drogach
wynika bezwzględny
obowiązek uprzedzania
uczestników ruchu
o mających w najbliższym
czasie nastąpić zmianach
w organizacjach ruchu.
W tym celu stosuje się
określone prawem znaki
informacyjne uprzedzające
o mających nastąpić
zmianach z wyznaczeniem
terminu tych zmian.
Zmiany oznakowania
poziomego w stosunku
do dotychczasowego... są
elementem organizacji
ruchu...

