Piątek
4 stycznia
2019

SYLWESTER

POMORZA
'^Słurp^

CYGAŃSKA
ZABAWA.
SŁUPSZCZANIE
PRZED
RATUSZEM
POWITALI
NOWY ROK
STRONA III SŁUPSK*

CO NAS CZEKA W TYMROKU W DOLINIE CHARLOTTY

STR. IV-V SŁUPSK+

M ASTO UKŁADA

PRZEDSZKOLNE KLOCKI
Z WOKANDY

HISTORIA

STRONA2

STRONA 4

Sąd Okręgowy
w Słupsku skazał
Polaków
za znieważenie
tureckich studentów

Rok1947.Pożary
lasów w dniuurodzin
Adolfa Hitlera.
Władza; to był akt
polityczny

STR. 3

INFORMATOR

FELIETON

STRONA 5

STRONA IISŁUPSK*

Wydarzenia muzyczne,
teatralne i klubowe w weekend.
Noworoczna gala w filharmonii,
w klubach dobra muzyka~
'l/l M

Mi

Tegorocznymi hitami
rynku rowerowego
będą przynąjmniej
dwie krzyżówki
jednośladów

02
Grzegorz Hilarecki
grzegofz.h8arecki@gp24.pl

Druga strona
,

*

PROWIZORKA,
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Komentarz

M

amy w mieście
śmieszne plasti
kowe rondo
na skrzyżowaniu
Kaszubskiej
z Obrońców Wybrzeża i choć
czasami słupszczanie dla
żartu plastik porozrzucają czy
poprzestawiają, spełnia ono
idealnie swoje zadanie. Miej
sca tam za mało,by zbudować
rondo trwałe. Tak więc prowi
zorka trwa i trwa,i będzie jesz
cze długo trwać. Ale nie zaw
sze tak z prowizorkami bywa.
Przykładem nieudanej
prowizorki jest inne rondo.
Równie śmieszne,ale dużo
mniej praktyczne niż to
przy Kaszubskiej, mowa
o rondzie na 3 Maja.O krzy
żówce alei z ulicą Chrobrego
piszemy dzisiaj na Stornie VIII
w „słupskich gierkach poli
tycznych", bowiem u genezy
jego powstania była auten
tyczna chęć poprawy bezpie
czeństwa części mieszkań
ców miasta, ale potem prob

lem stał się„polityczny". Dzi
siaj obecne władze miasta,
które go odziedziczyły po po
przednikach, muszą coś
z tym fantem zrobić. Po liście
komendanta miejskiej policji,
nie mają wyjścia. I już zapo
wiedziały, że organizacja ru
chu w tym miejscu się zmie
ni. Jak? Nie wiadomo, ale
problem w końcu trzeba roz
wiązać.
Zauważamy też, że
w końcu, po czterech latach
posuchy, w końcu doszło
do zakończenia i to z sukce
sem miejskiej inwestycji,
w wyniku której powstał no
wy budynek użyteczności
publicznej - mowa o nowym
przedszkolu miejskim. Pani
prezydent cieszy się z tego
bardzo, bo, jak mówi, była
pomysłodawczynią. Obiekt
przy Łady-Cybulskiego fak
tycznie robi wrażenie nie pro
wizorki, a czegoś, co zrobiono
na lata i wcześniej to przemy
ślano.
Szkoda tylko, że drogi
obok nie ma normalnej.
W dniu otwarcia kałuża była
przy wjeździe wielka, a że
akurat w miejscu wjazdu jest
dziura, woda pryskała
pod kołami aut, jak z jakiegoś
wodospadu. Mam nadzieję,
że ta drogowa prowizorka nie
potrwa długo, a już wcześniej
przy remoncie AluchnyEmelianow, można było ten
kawałek zrobić. ©®
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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
te!. 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)
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Sąd Okręgowy w Słupsku nie
prawomocnym wyrokiem
skazał Krzysztofa S.i Macieja
T. na kary w zawieszeniu
za znieważenie na tle etnicz
nym studentów tureckich.

gurowali 27.Finał Wielkiej Orkie
stry Świątecznej Pomocy,wrzuca
jąc dopuszek datek według włas
nej woli.(łc)
REDAKTOR PROWADZĄCY

BIURO REKLAMY

Piotr Peichert
tel.59848-81-48
grzegorz.hilarecki@polskapress.pl

Słupsk, ul.Henryka Pobożnego19
tel. 59 8488101

11

dboje Słupsk - Victoriai Sympa
tycy. Ci pierwsi wygrali10 do4.
Tego dnia nie wynikbył najważ
niejszy. Tego dnia piłkarze zainau-

Na ogłoszeniu wyroku był obecny tylko Paweł Skowroński, obrońca Krzysztofa S.

Prokuratura Rejonowa w Słup
sku oskarżyłaMacieja S.(oskar
żony już nieżyje), Krzysztofa S.
i MaciejaT. opubliczne zniewa
żenie 15 osób narodowości tu
reckiej z powodu przynależ
ności narodowej i etnicznej.
W październiku 2015 roku
nietrzeźwi oskarżenimieli uży
wać słów obelżywych, uwła
czających godności ludzkiej
i poniżających wobec studen
tów, którzy przyjechali na Aka
demię Pomorską w ramach
programu Erasmus. Krzysztof
S. został również oskarżony
o stosowanieprzemocy wobec
jednego z obcokrajowców.
Szarpał pokrzywdzonego, pop
chnął i kopnął w pośladki.
Zajście miałomiejsce wskle
pie i przed sklepem Żaczek
na ul. Arciszewskiego w Słup
sku. „K..., uchodźcy, wracajcie
z powrotem do Syrii" - między
innymi takiesłowa padły wkie
runku wyróżniających się
ciemną urodą osób, wśródktó
rych znajdowały się dziew
czyny z chustami na głowie.
To był już drugi proces wtej
sprawie przed Sądem Okręgo
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1 stycznia,godzina 12,stadion
650-lecia w Słupsku. Inauguracja
sezonu piłkarskiego w roku2019.
Mecz noworoczny między FK 01-

ZNIEWAŻYLI TURKÓW NA TLE
ETNICZNYM. SĄD WYDAŁ WYROK
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teł. 59 8488103
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wym wSłupsku.Po pierwszym
procesie Maciej T. został unie
winniony, a Krzysztof S. ska
zany napół roku w zawieszeniu
i 5 tys. zł grzywny za narusze
nie nietykalności cielesnej.
Przed wydaniem drugiego
wyroku sąd przesłuchał nieoficjalnego opiekuna grupy stu
dentów - urodzonego w Polsce
przewodnika i tłumacza, a jed
nocześnie znajomegooskarżo
nego KrzysztofaS. Jednak nie
wiele się od niego dowiedział.
23-letni świadek nie popisałsię
dobrą pamięcią. Tłumaczył,że
sporo czasu minęło od zdarze
nia. Nie potrafił też odnieść się
do swoich wcześniejszych ze
znań, więc ich niepodtrzymał.
- Nie pamiętam - padało
setki razyna sali sądowej. Choć
niepamięć nie przeszkodziła
świadkowi wspomnieć o in
nych, jego zdaniem, dyskrymi
nujących zdarzeniach, których
padł ofiarą z powodu ciemnej
urody, mimo że procesów
z tych zdarzeń nie było.
- Bo to jest Słupsk - zauwa
żył świadek. - Najgorszy jest
Słupsk, Białystok iŁódź. Popo
wrocie do Turcji studenci
uprzedzają innych, że w tych
miastach najbardziej atakują.
W mowach końcowychpro
kurator zażądał pół roku wię
zienia dla Krzysztofa S.i cztery
miesiące dla Macieja T. w za
wieszeniu nadwa lata.Obrońca
Krzysztofa S.- uniewinnienia.
Po tym procesie sąd dopa
trzył się znieważenia, ale tylko
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na tle etnicznym,ale nie naro
dowościowym. Między innymi
dlatego, że oskarżeni nie mieli
świadomości, jakiej narodo
wości są pokrzywdzeni, uzna
jąc ich na podstawie wyglądu
i ubioru za uchodźców syryj
skich. Zdaniem sądu sam
oskarżony Krzysztof T. przy
znał, że zauważył inność tych
osób. Natomiast świadkowie,
między innymi taksówkarz,
który przywiózł oskarżonych,
wskazywali na to, że ich wul
garne i agresywne zachowanie
miało na celu poniżenie obco
krajowców. Ci z kolei absolut
nie nie sprowokowalitej sytua
cji. Również naruszenie niety
kalności cielesnej miało pod
łoże dyskryminacyjne.
- Jeden ze świadków wska
zywał, że Słupsk jest jednym
z trzech miast w Polsce, w któ
rym studenci z wymianysą źle
traktowani i nawet rodzi to
wśród nich obawę przed przy
jazdem - uzasadniała wyrok sę
dzia Aldona Chruściel-Struska.
Krzysztof T. został skazany
na pół roku więzienia w zawie
szeniu na dwa lata, jednak już
nie na karę grzywny.Maciej T. na trzy miesiące pozbawienia
wolności w zawieszeniu
na dwa lata. Obajoskarżeni zo
stali zobowiązani do informo
wania sądu o przebiegu próby.
Zapłacą też wysokie koszty.
Krzysztof S. - ponad 7,5 tys. zł,
a Maciej T. prawie 7,4 tys. zł.
Wyrok nie jest prawomocny.
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Przedszkole miejskie wybudowane zgodnie z planem,
już uczęszcza tam114 przedszkolaków( a miejsc jest125
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl
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Słupsk
2 stycznia TI4
przedszkolakóww zaczęło
edukację w Przedszkolu Miej
skim nr 21. Topierwszy ijak
ctotądjedyny budynek uży
teczności publicznej,który
wymyślono izbudowano
w minionej kadencji samorzą
du.
Nowe przedszkole miejskie nr
21, czyli nowy budynek
przy Ulicy Łady-Cybulskiego
na osiedlu Westerplatte, oficjal
nie zostanie otwarte w tym ty
godniu. Jednak już pracuje.
Przedszkole powstało obok
budynku Szkoły Podstawowej
nr 5.Szefem obu placówek jest
dyrektor szkoły.
Dyrektor Krystyna Lewan
dowska poinformowała, że
przedszkole jest już w pełni
wyposażone. Kadra jest za
trudniona. Todziewięć wycho
wawczyń, trzy panie pomocy,
pięć woźnych, konserwator
i wicedyrektor odpowiedzialny
w zespole za przedszkole.
Placówka, co podkreślano
na specjalnej konferencji pra
sowej władz miasta, spełnia
wysokie standardy.
Sam parterowy budynek ponad tysiąc metrów po
wierzchni - powstałna działce

Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska, z dumą prezentowała dziennikarzom nowe przedszkole
o powierzchni 5,5tys. metrów
kwadratowych. Jest pięć od
działów, sala wspólna zabaw.
Sale są przestronne, kolo
rowo wymalowane i wyposa
żone we wszystko, co dzisiaj
w
edukacji
najnowsze,
od komputerów po zabawki.
Dzieci będą uczone nawet ko
dowania!
Co ważne, jest też odpo
wiedniej wielkości - na kilka
naście aut - parking, byrodzice
nie mieli problemów z dowo
żeniem i odbieraniem z przed
szkola maluchów.

W obiekcie jest kuchnia,ale
jedzenie będzie z kateringu,
a namiejscu podgrzewane.Pla
cówkę wyposażono do tego.
Na decyzję o budowie no
wego przedszkola na osiedlu
Westerplatte wpływ miało
także to, że w tym rejonie mia
sta obecnie rodzi się najwięcej
dzieci.
Obiekt powstał w systemie
modułowym.
Krystyna
Danilecka-Wojewódzka przy
pomniała, że to jej pomysł, by
placówkę można było szybciej
i taniej wybudować.

Inżynier Bartha, który, jak
mówiono, początkowo był
do tego pomysłu sceptycznie
nastawiony, uważa, że pomysł
się sprawdził.
Trwałość takich obiektów
ocenia sięna 50lat.
Przypomnijmy, 30 marca
2018 roku miasto podpisało
umowę z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym Trak-But
na budowę i zaprojektowanie
przedszkola za kwotę 4,7 min
zł. Budowa na osiedlu
Westerplatte pięciomodułowego przedszkola zaczęła się

w lipcu.Placówka miałazacząć
działać od2 stycznia2019 roku,
czyli udało się plan wykonać,
z czego władze miasta są
dumne.
W tym przedszkolu może
się uczyć125 maluchów. W li
stopadzie zapisany był kom
plet, ale w międzyczasie część
rodziców zmieniła plany. Są
więc jeszcze ostatnie wolne
miejsca i można się zgłaszać.
- Nie ma więc już problemu
z miejscami w miejskichprzed
szkolach wSłupsku - podsumo
wała podczas prezentacji no

wego obiektu prezydent Kry
styna Danilecka-Wojewódzka.
Gwoli sprawiedliwości przy
pomnijmy jednak, że porządo
wej decyzji o końcu przymusu
posyłania
sześciolatków
do szkół wSłupsku pojawił się
dwa lata temu problem z miej
scami w przedszkolach. Wyraź
nie zaskoczyłoto wtedy władze
miasta i problem rozwiązy
wano doraźnie.Potem zapadła
decyzja o budowie nowego
przedszkola. Wybrano system
modułowy, jako szybszy w wy
konaniu. Udało siępięknie. ©<D

AKCJA SPECJALNA ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ

Głosuj na Słupsk i pomóż potrzebującym!
Oddaj swój głos w plebiscycie „Świeć się z Energą" i razem z nami wybierz najpięk
niejsze świąteczne iluminacje. Warto pomóc swojemu miastu i zagłosować na nie
- w puli nagród znajdują się sprzęty AGD o łącznej wartości aż 200 000zł. W ogól
nopolskim konkursie Energa nagrodzi 16 miast - w każdym województwie pomoc
dla potrzebujących trafi do jednej miejscowości.

T
Sala komputerowa, wszystko przygotowane do edukacji

o już dziesiąta, jubileuszo
wa edycja plebiscytu „Świeć
się z Energą" prowadzone
go przez Pomorską Grupę
Energetyczną. O tytuł najpiękniej
oświetlonych na święta walczyć
będą miasta w całej Polsce, a ak
cję Energa prżeprowadza z dzien
nikami regionalnymi Polska Press
Grupy. Najpierw zwycięzcy plebis
cytu miast zostaną wybrani osobno
w każdym województwie, a na
stępnie powalczą w ogólnopolskim
finale.
Wojewódzki
etap
plebiscy
tu zakończy się 7 stycznia 2019 r.
Jest jeszcze szansa na zgłoszenie
miasta - termin zgłoszeń upływa
4 stycznia. Zgłaszać miasta i głoso
wać na nie można na stronach inter
netowych gazet regionalnych Polska
Press.

Charytatywny cel Plebiscytu Miast

Obiekt czekał na maluchy wyposażony już nawet w zabawki

Plebiscyt to nie tylko zabawa, ale
także wielka akcja charytatywna!
Miasta, które wygrają w SMS-owym
głosowaniu, mogą liczyć na wspar

cie charytatywne dla najbardziej po
trzebujących mieszkańców regionu.
- Element zabawy i współzawod
nictwa jest oczywiście ważny w ak
cji „Świeć się z Energą", jednak za
leży nam, aby niosła ona wymierne
korzyści dla społeczności, które
głosują na miasta, a także aby miała
charakter dobroczynny - mówi Ja
rosław Kozłowski, koordynator pro
jektu „Świeć się z Energą" z Energa
SA.
Miasta, które w każdym woje
wództwie zdobędą najwięcej gło
sów, otrzymają energooszczędny
sprzęt AGD o wartości 10 000 zł po
chodzący ze sklep.energa.pl, który
władze miast przekażą na cel chary
tatywny. Zwycięskie miasta z regio
nów wywalczą także awans do ogól
nopolskiego finału.
Miasto, które
wygra w finale, otrzyma dodatkówy
sprzęto wartości40000zł.

Miasto zdobyło ponad 70 tys.
głosów!
- Cieszę się, że obroniliśmy ty
tuł „Świetlnej Stolicy Polski". Lo
dówki, pralki, zmywarki i sprzęt
typu małe AGD przyniosły dużo
radości potrzebującym z nasżego
miasta. Serdecznie dziękuję miesz
kańcom i przyjaciołom Zamościa
za wszystkie głosy oddane na
nasze miasto - mówił Andrzej
Wnuk, prezydent Zamościa.
Zamość otrzymał od Grupy

Energa warty 50 000 zł sprzęt AGD,
który trafił do potrzebujących.

Szukamy mistrzów świątecznej
fotografii
Akcji „Świeć się z Energą" to
warzyszy konkurs fotograficzny,
w którym czekają wspaniałe na
grody - w sumie warte 40 000 zło
tych - oraz główna nagroda, czyli
zaproszenie do Gdańska na week
end w hotelu dla dwóch osób.

Rok temu wygrał Zamość
W czasie ostatniej edycji ak
cji Świetlną Stolicą Polski został
po raz drugi z rzędu Zamość.

Rok temu plebiscyt wygrał Zamość. Miasto otrzymało od Grupy Energa warty
50 000 zł sprzęt AGD.Dzięki Tobie w tym roku może to byćSłupsk.
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OGIEŃ W MIASTKU. W1947 ROKU WYBUCHŁY

POŻARY W DNIU URODZIN ADOLFA HITLERA
Łukasz Szkwarek
szkwareklukasz@gmail.com

Miastko

Historia

K

ilka dnitemu obchodzi
liśmy sylwestra. Jest to
czas świętowany trady
cyjnie hucznymi fajer
werkami, choćostatnio
coraz częściej apeluje się o za
przestanie tego zwyczaju w
obawie o domowe zwierzęta,
nienawykłe do huku petard
(zwłaszcza tych tanich i głoś
nych). W sylwestra ręce pełne
roboty mają takżestrażacy, wy
jeżdżający do gaszenia poża
rów powstałych wskutek zbyt
głośnego świętowania. I to
właśnie pożary będą tematem
dzisiejszego artykułu.Było ich
w historii Miastka kilka, nieraz
towarzyszyły jego dziejowym
momentom.
Istnieje duże prawdopodo
bieństwo, że w późnym śred
niowieczu istniała osada,
w której znajdował się drew
niany dwór von Massowów,górujący nad placem targowym
nad Studnicą. Dariusz Piasek
podejrzewa, że miejscem sie
dziby panów Miastka było
wzniesienie z obecnym budyn
kiem cerkwi. Badania archeo
logów nie wykazały jednak ist
nienia tam grodu/zamku, jed
nak były one prowadzonedość
powierzchownie. Niewyklu
czone, że gród istniał ledwie
kilka lat, natomiast niedaleko
w dole zbudowano niewielki
kościółek, który przetrwał aż
do 1590 roku, kiedy to groziło
mu zawalenie i chłopi zbudo
wali nowy. Niewykluczone
więc, że w XIV-XV wieku
doszło do pierwszego pożaru,
który spowodował spalenie
dworu. Być może był to jakiś
zatarg lokalny, wówczas drew
niana budowla mogła łatwiej
spłonąć, choćby przez podpa
lenie lub użycie płonących
strzał. Mógł być to też zwykły
przypadek. Po spaleniu dworu
Massowom nie chciało się go
natomiast
odbudowywać,
mniejszy kościółek łatwiej
można byłoodtworzyć niżtaki
gród.
Natomiast pierwszy po
twierdzony źródłowo pożar
Miastka nastąpił w 1628 roku.
W czasie wojny trzydziestolet
niej stacjonowały na Pomorzu
Zachodnim wojska cesarskiego
generała
Albrechta
von
Wallensteina, który zmusił
księcia Bogusława XIV do przy
jęcia 10 regimentów wojsko

W1947 roku w Miastku i okolicy doszło do kilku pożarów w dniu urodzin Hitlera
wych w pomorskich miastach.
Gdy cesarscy żołdacy zaczęli
grabić Sławno orazściągać zbyt
wysokie kontrybucje, jedna
kompania została przeniesiona
do Miastka (zwanegowówczas
Rammelsborkiem). Żołnierze
nie zmieniliswoich zwyczajów,
zaczęli rabować okoliczne
dwory oraz samo miasto.
Po miesiącu pobytu „gości"
rada miejska napisała skargę
do księcia Bogusława XIV
z prośbą o usunięcie kompanii
z miasta. Niestety, gdy tylko
żołdacy się otym dowiedzieli,
postanowili podpalićmiasto.
W lutym 1628 roku został
podłożony w kilku miejscach
miasta ogień. Rozprzestrzenił
się szybko, spaliła się1/3 mia
sta, w tym niedawno wybudo
wany kamienny kościół. Te
reny Miastka opustoszały,
mieszkańcy przenieśli się
do spokojnej Wielkopolski.
Wkrótce potem przez ten teren
przetoczyła sięsłynna z brutal
ności kompania Mirando, ana
stępnie szwedzcy dragoni

Bachdorffa, którzy całkowicie
złupili ten teren. W Miastku
ostało siętylko 27domów.
Jeżeli ocalali mieszkańcy
Rammelsborka spodziewalisię,
że choć może ich dzieci będą

Pierwszy potwierdzony
źródłowo pożar
nastąpił w Miastku
w1628 roku,
w czasie wojny
trzydziestoletniej

żyć w spokojnych czasach, to
się bardzopomylili. Chociaż 30
lat później sytuacja polityczna
była zupełnie inna, Miastko na
leżało już do Brandenburgii.
Elektor, choć był lennikiem
Rzeczypospolitej, postawił
w czasie potopu na Szwedów.
Jesienią 1656roku na terenPo
morza nadciągnęły oddziały
jazdy polskiej. Miastko bro
nione było przez szwedzki od

dział pułkownika Martina
Ungera. Doszło do potyczki,
którą wygrali Polacy. Szwedom
udało się uciec do Bytowa, na
tomiast Miastkospłonęło dosz
czętnie. Nie wiadomo, czy po
żar zaczął się w trakcie walk,
czy teżPolacy spalilimiasto już
po wyjeździe pułkownika
Ungera. Wiadomo na pewno,
że zginął burmistrz wraz z całą
radą miejską. Nie był to wyją
tek na Pomorzu Środkowym,
spłonęło wówczaswiele innych
miast.
Kolejny pożar w Miastku na
stąpił 26 czerwca 1719 roku,
tym razem w czasie pokoju.
W jego wyniku spłonęło całe
miasto, łącznie z bogato zdo
bionym kościołem. Ocalały
tylko dwa budynki, położone
przy tzw. Bramie Koszalińskiej
(w tym dom Lutra). Poważną
stratą było spalenie archiwum
miejskiego,
zawierającego
wiele ciekawychdokumentów
dotyczących historii Miastka.
Być może w czasie pożaru wiał
silny wiatr, który spowodował

rozszerzenie się żywiołu
na drewniane budynki.
Po tragedii zaczęto odbudo
wywać miasto. Dużą pomoc
okazała odległa Lubeka, która
sfinansowała
odbudowę
Rummelsburga. W1727 roku
odbudowano kościół. Od tego
czasu w mieście można było
zobaczyć więcej szachulcowych domówniż drewnianych.
Z czasem miasto rozrosło się
poza swoje granice sprzed1719
roku, miało to związek z urba
nizacją w XIX wieku.
Odkąd w Rummelsburgu
zaprzestano budować domy
z drewna oraz zaczęła się roz
wijać straż ogniowa,skończyły
się niszczące pożary. Dopiero
w marcu 1945 roku doszło
do walk o miasto, zdobywa
nego przez Armię Czerwoną.
Odbyło się to szybko, już koło
południa wojska niemieckie
były wyparte z Miastka. Na
stępnie przybylitrofiejszczyki,
oddziały sowieckie, rabujące
i plądrującemiasto. To właśnie
wtedy doszło do spalenia cen

trum Miastka, likwidacji uległ
rynek w okolicach kościoła.So
wieci upijali się, po czym pod
palali domy, rabując zabudo
wania gospodarcze.
Dopiero14 marca1945 roku
zostaje utworzony powiat
miastecki, jednak polska admi
nistracja pojawiła się wmieście
pod koniec kwietnia. W lipcu
spłonęła fabryka Neumanna,
położona przy ulicy Zielonej.
Nie wiadomo jednak dokład
nie, kto dokonał dewastacji
mienia - szabrownicy czy też
sowieci.
W kwietniu1947roku nato
miast doszło do serii pożarów
lasów tuż pod samym Miast
kiem oraz jeden w Miłocicach.
Nie było zbyt wielkich szkód
(tylko w Miłocicach spaliłosię
około 30 hektarów),natomiast
milicjantów zastanowiła data
podpaleń. Wszystkie odbyły się
20 kwietnia - dzień urodzin
Adolfa Hitlera. Władze uznały
to za manifestację polityczną.
Padł wówczas wniosek, aby
przyspieszyć
wysiedlanie
Niemców zza Odrę, tym bar
dziej że zaczynała się wtedy akcja Wisła i trzeba było zrobić
miejsce dla Ukraińców. W ga
szeniu pożarów brali udział
młodzi chłopcy, m.in. Bogdan
Szarafin, późniejszyprzywódca
TMPK. Jako że mieszkał on
na ulicy Podlaskiej, wniosek
z tego taki, że jeden z pożarów
miał miejsce na południe
od Miastka, w stronę Wołczy
Wielkiej. Jak wspominał po la
tach, milicji udało się dorwać
podpalaczy. Byli to Niemcy,
wśród nich było nawet trzech
Kaszubów (jeden z nich miał
żonę Niemkę). Nie wiadomo,
jaki spotkał ich los. W tym cza
sie władze polskie straszyły
obywateli złowrogim Wehrwolfem, który istniał faktycz
nie (nigdy jednak na tak dużą
skalę), jednak już w 1947roku
jego działalnośćbyła znikoma.
Raczej mogli zrobić to nasto
latki, służący wcześniej w
Hitleijugend w DI Rzeszy.
W lutym 1954 roku doszło
do pożaru prezydium Powia
towej Rady Narodowej. Przy
czyną było rozgrzanie zamarz
niętej rury na poddaszu, co
było wykonywane nieudolnie.
Na szczęście nikomu nic się
nie stało. W1981 roku doszło
do pożaru restauracji Stylowa,
miejsca gdzie odbywały się
występy teatralne oraz zebra
nia. Lokal został odbudowany,
istniał przez wiele lat pod
nazwą Zacisze oraz Face Club.
To tylko kilka wybranych
pożarów z najnowszej historii
Miastka. ©®
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INFORMATOR
POZ, ul. Kopernika18. tel.59 8146011; Pogoto
wie Ratunkowe - 59 8147009;

KINA

Słupsk

Bytów:

MuKHdno
Aquaman(2D,dubbing) - pt..sb.,nd.godz. 1130,
1730,Cffl,napisy)-pt.,sb.,nd. godz. 14:30,20:30;
Bohemlan rtapsody(2D, napisy)- pt., nd.godz. 13:00,
sb.godz.21:05; Burtlebee(2D,dubbing) pt.,sb., nd.
godz. 10:15,12:45,15:15,17:45.(2D. napis^ pt.. sb.. nd.
godz. 20:15,- Narodziny gwiazdy (2D,napisy) - pt.,nd.
godz. 21:05, sb. godz.śr. 13:00; Pech to niegradi (2D,
PQ- pt.. sb., nd. godz. 1755,19:55,2155;Psi patrol kosmopieski - sb., nd. godz. 10:30; Terazafeonigdy
(2D, napisy)-pt.sb., nd.godz.19:20,21:40; Zabawo
zabawa(2D, PO- pt., sb..nd. godz.1650,1855,21:00;
Grindi (2D,dubbing) - pt..sb., nd. godz.10:10,12:15,
16:25; Królowa śniegih po (iugiejstronie lustra (2D,
dubbing) - pt., sb., nd.godz. 10:00,14:20; Maiy
Pt)ppinspowiaa(2D,dubbin^-pt.,sb.,nd.^z.
11:10,M:00;SelaBbTy^l(Dtów(2DfPU-pt.,sb.,nd.
godz. 1055,15:50,17:15,Spider4llanuniwersumOD,
dubbing)- pt.,sb., nd.godz.12:0514:401830.
5#*
Króiowa śniegu: po dn^stronie lustiapt. godz.16,
sob., godz.15, niedz., godz.13; Oni - pt.godz. 20,sob.,
godz. 17, niedz.,godz. 15;

Ustka

Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59 822 85 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko, tel.59 85709 00;

WAŻNE
NIEBIESKA UNIA
Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
w Rodzinie. tel.59 848 0111.801120002;

Słupsk:
Pofiqa997;ul Reymonta.tel. 598480645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Mkjska986:598433217;
Straż Gminna598485997;
UrządCeftny-587740830;
Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne991:

Sekretne życie kotów - pt.. sb.godz. 16, niedz.
16.15, Pechtoniegraech -pt.,sb. godz. 18,
niedz. godz. 20; Zabawa zabawa - pt., sb.
godz. 20. niedz. godz. 18.15;Królowa śniegu.
Po drugiejstronie lustra -sb.. niedzi.godz.
14.30;

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000,2219436, PKS 59 842 42
56; dyżurny ruchu59 8437110; MZK 59 848 93
06; Lębork: PKS598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS59 822 2238; Człuchów: PKS59834
2213; Miastko: PKS 598572149.

DYŻURY APTEK

Słupsk
Dom Leków, ul.Tuwima 4,tel. 59 8424957

Ustka
pt. - Panaceum,ul. Kopernika18, tel. 5981443 67. sob.
-Pod Smokiem, ul. Kilińskiego 8. tel.5981453 95,
niedz. - Remedium, ul.Kardynała Wyszyńskiego Ib,

USŁUGI MEDYCZNE

Słupsk:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janusza
Korczaka, ul.Hubakzykówl.tel.59 846 0100;

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12tel.598146968; Poradnia Zdrowia

Pogotowie Gazownicze992:
Pogotowie Gepiowracze993;
PogotowieWodno4(anafizacyjne994;
Straż Mrejska alarm986: Ustka 5981467
61697696498: Bytów 598222569:

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670
00; Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana Pawła
II3. tel.59 842 3839; TeatrTęcza,ul. Waryń
skiego 2. tel.59 842 3935; TeatrRondo, ul.Nie
działkowskiego 5a, tel.59 842 6349; Słupski
Ośrodek Kultury, ul.Braci Gierymskich 1, tel.59
8456441;Emcek.al.3Maja 22. tel.598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3. tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla. ul. ArmiiKrajowej 15. tel.59 842 8196.601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa. Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525 005
lub59 8411315. ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przy grobie;Hades. ul.Kopernika 15.
całodobowo: tel.59 8429891,6016637%.
Winda i baldachim przygrobie. Hermes, ul.
Obrońców Wybrzeża 1,(całodobowo), tel.59
8428495,604434441. Winda ibaldachim
przy grobie.

Szukasz pracy?
WEJDŹ NA GRATKA.PL

W FILHARMONII GALA NOWOROCZNA,
W KLUBACH DUŻO DOBREJ MUZYKI
Magdalena
Olechnowicz
m^dałena^)lechnowicz@polsl(apress.pl

Słupsk
Na wydarzenia muzyczne,
teatralne iklubowe będzie się
można wybrać w weekend.
Kapela z gminy Damnica
w filharmonii

W sobotę, 12 stycznia, o godz.
17 w słupskiej filharmonii roz
pocznie się koncert Kapeli
z gminy Damnica promujący
drugą płytę zespołu „Tu i te
raz". W skład zespołu wchodzą
osoby mieszkające na terenie
gminy Damnica- zarówno pro
fesjonalni muzycy, jak i muzy
kujący amatorzy. Możemy od
naleźć w niej elementy fol
kloru, poezji śpiewanej, pio
senki biesiadneja takżemuzyki
klasycznej. W trakcie koncertu
przewijają się muzyczne mo
tywy ukraińskie, polskie, bał
kańskie, żydowskie. Zespół
tworzą: Grzegorz Gurłacz - gi
tara, śpiew, Agnieszka Gurłacz
- skrzypce, śpiew, AnnaKrysiak
- śpiew,EwelinaLasota -śpiew,
Zbigniew Szczepaniak - akor
deon, śpiew.

Opera viva w filharmonii

Polska Filharmonia Sinfonia
Baltica podbatutą RubenaSilvy
zaprasza nawspólne przywita
nie Nowego Roku z niezwykle
utalentowanymi solistami:

Największy poftai ogłoszeti naprawdę ważnych

Kapela z gminy Damnica: Grzegorz Gurłacz - gitara, śpiew. Agnieszka Gurłacz - skrzypce, śpiew.
Anna Krysiak - śpiew.Ewelina Lasota - śpiew. Zbigniew Szczepaniak - akordeon, śpiew
Edyta Piasecką (sopran) oraz
Sławomirem Naborczykiem
(tenor). W programie usły
szymy m.in. wspaniałe dzieła
operowe Pucciniego czy
Verdiego. Koncert odbedzie
się 4 stycznia o godz.19, ceny
biletów: 50 zł(normalny), 40zł
(ulgowy), 35 zł (grupowy).

W repertuarze znajdą się takie
walce jak: „Nad pięknym mo
drym Dunajem" i „Noc w We
necji". Na wieczorny koncert
cudownej muzyki wiedeńskiej
organizatorzy przygotowali
niespodziankę: odwiedzi nas
wielokrotna medalistka natur
niejach tańca towarzyskiego
w kraju i na świecie. Początek
wieczoru ll stycznia ogodz.19,
bilety: 50 zł (normalny), 40 zł
(ulgowy), 35 zł (grupowy).

Koncert wiedeński

Na sali koncertowej królować
będzie rodzina Straussów.

Muzycznie w Domówce

W piątek, 4 stycznia wieczór
pod hasłem „Noworoczny
dżem".
Zagrają
Bartek
Kieresiński (piano), Sebastian
Czarniak (drums) i Smudge
(bas). Początek o godz.21. Z ko
lei w sobotę ogodz. 20 - wieczór
„Dirty Dancing", którego ideą
jest hołd klasykom parkietów
lat 70., 80. i 90. Zabrzmią:
Donna Summer, Eruption,Bee
Gees, Blondie,Bone.

POGODA
Pogoda dla Pomorza
Krzysztof '
Ścibor
Biuro Catous^

^

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

5-3

6-4

w

Znad Atlantyku na
pływa do nas łagodne i
wilgotne powietrze. Wj
ciągu dnia pochmurno
i od zachodu pojawią
40 km/h
się opady deszczu i
śniegu z deszczem.!
IWszędzie odwilż do
4
2:4#C. Wiatr zachodni
umiarkowany nad e O H
Świnoujście
morzem jeszcze silny.
W nocy odwilż i bez
opadów. Jutro po
chmurno i nie powinno
padać. Temperatura
SZ©ECINDP3
max do 2:4 °C. Wiat
umiarkowany płn.Stargard
zach. W poniedziałek B3B
m o ż l i w y ś n i e g i|
ochłodzenie do -0 °C
pogodnie
ciągły deszcz

zachmurzenie umiarkowane
ciągły deszcz i burza

\/ marznąca mgła

19°! temp. w dzień

Pogoda dla Polski

Prognora dla Bałtyku

Piątek 4,01.2019

mgła

ratka

05

śliska droga
temp. w nocy

1024 hPa tf
5UH

Ustka
ą

o
Darłowo

4
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Bytów

__

Kościerzyna

Białogard 1*3
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Gdańsk

Człuchów

Kraków

20 km/h

Drawsko
Pomorskie

• «C* i 4f>
3 * 3• -0°

Lublin
Olsztyn
Poznań

2 °

3 ° 3°

Toruń
Wrocław
Warszawa

^

przelotne deszcze i burza

* ciągły śnieg

marznąca mżawka
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$88 cm

$46 cm

P^oHCr; Starogard
"
™ ® Gdański

Połczyn-Zdrój

przelotny deszcz

temp. wody

Łeba t? °M

pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

zamieć śnieżna

A

, .t

mżawka

ciągły śnieg z deszczem
opad gradu \ kierunek i prędkość wiatru

lQł|hPa |
f ciśnienie i tendencja
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Ustrzyki Dolne
Zakopane
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-0° 4 |
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-1° 1 °
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\
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Złóż życzenia
swoim bliskim
iznajomym

Krzysztof Kubera z Ustki,
syn Lidii i Michała,
ur. 20.11.3560 g. 54 cm

Syn Tani i Mariusza zGaci.
ur. 25.11.
2940 g. 51cm

Amalia Młynarczyk ze Słup
ska. córka Angeliki i Andrzeja,
ur. 25.11.3450 g. 55 cm

I—1

W

mmmm
W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Justyna Patryk i Mariusz Korewo.

Bruno Mikołaj Iskat ze Słup
ska. syn Izabeli iPiotra,
ur. 23.11.3010 g. 54 cm

Natalia Królikiewicz ze Słup
ska. córka Sylwii i Damiana,
ur. 19.11.4380 g.56 cm

mmmm

Livingston Hope Knudsen
z Georgii. USA. syn Scotta i
Amandy, ur. 26.11,3305 g. 54cm

Twoi bliscy obchodzą święto: uro
dziny, imieniny,rocznicę ślubu?
Zrób imprezent izłóż życzenia
w..Głosie Pomorza".
A może bierzeszślub ichcesz się
tym pochwalić?Zapraszamy icze
kamy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzenia można
przynieść doredakcji lub przesłać
pocztą na adres: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego19,
76-200Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższychi zdjęcia
można też przesłać na adres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagi naograniczone miejsce
bardzo prosimy,aby treść życzeń
była dostosowana do pojemności
ramek tekstowych. Prosimyrów
nież o podanienajbardziej opty
malnej daty emisjiżyczeń. Życzeń
bez zdjęćjubilata lub solenizanta
nie publikujemy.

'H

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Adriana Bogusława Mazur i Tomasz Środa.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Marta Wiśniewska i Andrzej Wojciech Rafałowicz.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Danuta Łukasik i Roman Marian Błock.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Bożena Maria Ratajczyk i Zygmunt Łapiński.

i Mateusz Marek Jasiewicz.

Życzenia
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Złóż życzenia
swoim bliskim
i znajomym

Borys Kirschenstein
z Barcina, syn Agnieszki
i Pawła. ur.12.11,3150 g, 52 cm

Maria Cieślak z Kobylnicy,
córka Aleksandry i Radosła
wa. ur. 12.11,3800 g.57 cm

Tosia Matusiak ze Słupska,
córka Katarzyny i Pawła,
ur. 14.11,1850 g,45 cm

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Patrycja Piotrkowska i Dariusz Olechnowicz.

Zosia Matusiak ze Słupska,
córka Katarzyny i Pawła,
ur. 14.11.2500 g.47 cm

Julia Kmiecik z Krępy
Słupskiej, córka Ewy i Pawła,
ur. 18.11,3280 g,54 cm

Franciszek Dubel ze Słupska,
syn Angeliki i Karola,
ur.18.11.4020 g. 58 cm

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Beata Szuman i Piotr Stanisław Pietkiewicz.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Alena Shpak i Marcin Wojciech Dożynkiewicz.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek
małżeński zawarli Laura Dominika Hrycaniuk
i Waldemar Szymon Nogajczyk.

Twoi bliscyobchodzą święto: uro
dziny, imieniny,rocznicę ślubu?
Zrób imprezent izłóż życzenia
w „Głosie Pomorza".
A może bierzeszślub ichcesz się
tym pochwalić?Zapraszamy icze
kamy na zdjęcia.
Fotografie oraz życzenia można
przynieść doredakcji lub przesłać
pocztą na adres: „Głos Pomorza",
ul. Henryka Pobożnego19,
76-200Słupsk z dopiskiem
SERDECZNOŚCI.
Życzenia dla najbliższychi zdjęcia
można też przesłać naadres:
daniel.klusek@gp24.pl.
Z uwagina ograniczone miejsce
bardzo prosimy,aby treść życzeń
była dostosowana do pojemności
ramek tekstowych. Prosimyrów
nież o podanienajbardziej opty
malnej daty emisjiżyczeń. Życzeń
bez zdjęć jubilatalub solenizanta
nie publikujemy.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego związek małżeński
zawarli Paulina Bielecka i Radosław Jan Griechen.

W słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali państwo
Maria i Stefan Raptowie.
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Charytatywnie
i na sportowo
Sport

Przełom lat 2018 i 2019 stał
pod znakiem imprez, których
celem, byłanie tylkodobra za
bawa, ale i pomoc słabszym.
Na orliku przy ulicy Wiatracz
nej osiem zespołów zmagało
się o puchary. Zbierano też
kannę iakcesoria dla zwierząt
ze słupskiego schroniska dla
zwierząt. Tuż przed sylwe
strem z kolei blisko300biega
czy rywalizowało w Grand
Prix Słupska ulicami Wojska
Polskiego oraz Henryka Sien
kiewicza. Nie brakowało ca
łych rodzin. Z kolei na stadio
nie 650-lecia w samo południe
l stycznia na boisko wybiegli
piłkarze FK Oldboje oraz
Victorii. Zbierano na WOŚP.
JAROSŁAW STENCEL
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CHATA ZA PONAD
MILION ZŁOTYCH

Na rowerze -

tstka

Bogumiła Rzeczkowska
bogumHa.rzeczkowska@gp24.pi

Na niedawnej licytacji Usteckie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sprzedało
zrewitafizowaną chatę pi2y ul.
Czerwonych Kosynierów14.
Nieruchomość przeszła wręce
nabywców pojednym postą
pieniu.Dom stałsię własnością
łodzian.

"V

|

Przygotowania gravela i elektryka do ogólnopolskich zawodów na trenażerach w salonie i serwisie rowerowym Kawisbike

HITAMI GRAVELI ELEKTRYK
Fetieton

Ireneusz Wojtkiewicz
wojtkiewicz@ct.com.pl

k

Wygląda na to. że tegorocznymi hitamirynku rowerowego
będą przynajmniej dwie krzy
żówki jednośladów.
Gravele, łączącecechy rowerów
szosowych i przełajowych, oraz
elektryki,czyti jednośladymęskie
i damskietypu miejskiegoi tere
nowego ze wspomaganiem na
pędu silnikamielektrycznymi.
Te zmiany można zauważyć
w salonach -serwisach rowero
wych, np. słupskim Kawisbike
przy ul. Wileńskiej, gdzie mimo
posezonowej pauzy klientela czę
sto tu zagląda. Także w celu
udziału w zimowych zawodach
na rowerowych trenażerach.Nie
których ciekawskich znam z wi
dzenia narowerowych szlakach.
Zapewnepreferująto, co zapisuję
w ramce obok - utrzymywanie
roweru w stanie podwyższonej
gotowóściużytkowęj mimo zimy.
Albo jazda bez względu na porę
roku.
Agravel to wynalazekamery
kańskich cyklistów,tak samo jak
rowery MTB, któreprzed 30laty
również zza wielkiejwody dotarły
na nasz rynek. Wyglądem,
a zwłaszcza kierownicą typu ba
ranek, poszerzoną i nierogatą jak
w góralach, przypomina znaną
od latkolarzówkę czyszosówkę.
Z tym że gravel jest przystoso
wany dojazdy zarównodrogami

asfaltowymi, jak i szutrowymi.
T^kaszosówka-przełajówka,któ
rej użytkownik nic nie musi,ale
wiele może. Temu służy zmody
fikowana konstrukcja ramy, za
pewniająca więcej wygody niż
normalnerowery szosoweczy te
renowe.Tęzaletępowinni odczuć
szczególniecykliści długodystan
sowi. Gravel jest jednak mniej
zwrotny od dawcówswychtechnicznydigenów,ale wiozKczeniu
coś zacoś, istotna jest jegowiększastabilnośćdzięld obniżonemu
środkowi ciężkości Tenparametr
można jeszcze poprawić dzięki
objuczaniu roweru sakwami, ba
gażnikami, koszami, bidonami
itp.
Jak widaćgravel totaki rowe
rowy niezbędnik szosowo-szutrowy, wzorowanyna rowerach
aossowychitrekkingowych,któ
rych użytkownicy wewłasnym
zakresie zwiększają ich tury
styczną użyteczność. Poza tym
gravel może być wyposażony
w hamulce mechaniczne,
mechaniczno-hydrauliczne lub
hydrauliczne.Koła głównie28-calowe, przy czym można zmieniać
szerokość opon w zależności
od preferencjiużytkownika.Speł
nianie takowych wymagań za
pewniają też nowemechanizmy
napędowe,także do wyboru,np.
korby o jednym lub dwóch bla
tach, zestrojone zkasetamioliczbie zębatek od10do42.Ramy alu
miniowe lubkartonowe. Gravel
produkcji polskiego Rometu,
który kosztuje2.749zł,jestprzy-

DOBRE RADY
Mimo zimy, preferujmy
utrzymywanie jednośladów
w stanie podwyższonej
gotowości. Bo licho wie, kiedy
zimą się zrobi bardziej
jesiennie czy wiosennie
i najdzie nas ochota
na wypad. Miejmy: rowery
umyte i osuszone, ruchome
zespoły nasmarowane
i zakonserwowane, łańcuchy
poluzowane poprzez ułożenie
ich na najmniejszych
zębatkach z przodu i tylu,
ogumienie napompowane
normalnie, aby co jakiś czas
obracać kotami w celu
uniknięcia deformacji opon
i zastania smaru w piastach.
Popuścić linki, aby klocki
hamulcowe nieco odsunąć
od obręczy kół. Demontujemy
baterie w akcesoriach
oświetleniowych i gadżetach
wyposażeniowych w celu
uniknięcia ich korozji wskutek
wycieków. Najlepsze pozycje
rowerów podczas zimowych
(nie)wypadów to wisząca lub
kołami do góry.
Pomieszczenia niekoniecznie
ogrzewane, jak strych czy
garaż, przedpokój, korytarz
itp., ale suche i przewiewne,
niesprzyjające korozji. Takie
same warunki powinny
spełniać pokrowce i inne
kołderki do zimowego
okrywania jednośladów.

gotowany wewspomnianym salonieKawisbikedoEliteRace20l9
-największej zimowejrywaliza
cji cyklistów na rowerach trenażerach, która rusza 7 bm.
Gdzieindziej widzieliśmy gravele
marki Giantw cenach od6 tys. zł
w górę. W zawodach możnawy
korzystać własnyrower, oile bę
dzie kompatybflnyzzainstalowanymwsalonietrenażerem(szczeg0tynastroniewww.eliterace.pl).
SłupskiKawisbike jestjednym
z ok. 30 salonów rowerowych
tworzących ogólnopolską siećor
ganizatorów
zawodów
na trenażerach.Tutaj też pc^wiła
sięnowageneraqa rowerów elek
trycznych. Ito takich, którenie
dawno rozsławiano na świato
wym szczycie klimatycznym
wKatowicach.Przypomnijmy, że
takiego elektryka, użyczonego
przez ten salon,testowałemiopisałem pod koniec ubiegłorocz
nego lata.
- Zainteresowanie rowerami
z elektrycznym wspomaganiem
napędu rośnie z roku na rok - za
pewnia Rafał Lelukiewicz, pra
cownik salonuKawisbike. -Oce
niam, żecoroczny przyrost sprze
daży elektryków jest około 50procentowy. Wzrost popytuna
leży zawdzięczaćobniżającemu
się poziomowi cen i temu, że
zwiększa się liczba producentów
takich jednośladów. A to, że
wśród nich występująproducenci
markowych aut,to jakbypowrót
dohistorii.Przecież niemal każdy
zaczynał odrowerów. ©®

Czerwonych Kosynierów 14
i Sprzymierzeńców10 - todwa
zrewitalizowane
budynki
w centrumUstki, które zostały
wystawione na przedświą
teczną licytację. Obie chaty
powstały w ramach Programu
Rewitalizacji Budynków Starej
Ustki. Zajęły miejsce po wybu
rzonych domach wielorodzin
nych z początku XX wieku i na
wiązują do nich swoją architek
turą.
Szczęście miała tylko chata
pierwsza, alei droższa.Budynek
przy ul. Czerwonych Kosynie
rów 14spółka miejska UTBSwy
stawiła na licytację z ceną wy
woławczą 950 tysięcy złotych
netto(8%VAT).
Wysokość jednegopostąpie
nia wynosiła10 tysięcy złotych.
Z tego więc wynika, że cena
brutto budynku z działką prze
kroczyła milion złotych.
Budynekjest jednorodzinny,
ale ma dwa mieszkania o łącznej
powierzchni użytkowejprzekra
czającej 300 mkw.
- Sprzedaliśmy nierucho
mość po jednym, wymaganym
postąpieniu za cenę 960 tysięcy
złotych netto - mówi Edward
Rokosz, prezes UTBS. - Nabyw
cami są państwo zŁodzi, odkil
kunastu lat związaniz Ustką. Jak
mówią, są fanami naszego mia
sta. Na licytacjipojawiła się konkurencja. To z kolei przedsię
biorca ze Słupska, który kiedyś
już kupił naszedwie nierucho

mości, ale tym razemzrezygno
wał z zakupów.
Wszystko więc wskazuje
na to, że stary zakątek Ustki bę
dzie miał kolejny pensjonat.
W piątekmożna też byłowy
licytować budynek przy ul.
Sprzymierzeńców10. Cena wy
woławcza tejzrewitalizo-wanej
chaty została oszacowana
na750 tysięcy złotych netto.
Wysokość wadium (50 tys.
zł)ipostąpienia(iotys. zł) -była
identyczna jak w poprzednim
przypadku.
Ten budynek jednorodzinny
również ma dwa odrębne
mieszkania o łącznej po
wierzchni użytkowej przekra
czającej 115 mkw. Jednak nie
udało sięgo sprzedać.
- Osoba, która wpłaciła wa
dium, nie podjęła ceny i odstą
piła od przetargu- mówi prezes
Edward Rokosz.- W tej sytuacji

Sprzedaliśmy
nieruchomość
po jednym postąpieniu
za cenę 960 tysięcy
złotych netto
Edward Rokosz
nieruchomość ta zostanie wy
stawiona na kolejną licytację.
Na pewno znajdzie nabywcę.
Mimo to jestem zadowolony ze
sprzedaży pierwszej nierucho
mości.
- Tojuż końeówkarewitalizacji -mówi prezes.- Terazwysta
wiliśmy na sprzedaż dwa bu
dynki. W budowie są trzy przy ulicach Kosynierów 18,
Sprzymierzeńców15 i Mickiewi
cza l.W tychdomach będziemy
sprzedawać odrębne mieszka
nia. Trzy kolejne budynki cze
kają na pozwolenia nabudowę.
To Kosynierów 8, Marynarki
Polskiej 15 iBeniowskiego16.

Na zdjęciu wizualizacja zrewitalizowanego domu przy ul.
Czerwonych Kosynierów 14. Nabywcy to mieszkańcy Łodzi,
którzy od kilkunastu lat przyjeżdżają do Ustki. Drugi
wystawiony na licytację dom zostanie sprzedany w kolejnym
przetargu
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Gwiazdą nocy sylwestrowej był lider i założyciel zespołu Terne Roma - Bogdan Trojanek

Ratusz zorganizował konfetti.

CYGAŃSKA ZABAWA. SUJRSZCZANIE
PRZYWITALI NOWY ROK
Słupski sylwester
przed ratuszem
redakcja

aldrm@gp24.pl

W
sylwestrową
noc
słupszczanie bawili się
przed ratuszem w rytmie mu
zyki cygańskiej.
Oprawę muzyczną zapew
nił Bogdan Trojanek z zespo
łem Terne Roma, Anna
Żebrowska i Warsaw Bałkan
Madness.
Było dużo energetycznej
muzyki, dobrej zabawy, a za
miast pokazu sztucznych ogni
było konfetti.
- Miasto zrezygnowało
z wcześniej zaplanowanegopo
kazu
sztucznych
ogni
przed słupskim ratuszem. Po
kaz fajerwerków zastąpi kolo
rowe konfetti- powiedział nam
Dariusz Poręba ze słupskiego
magistratu. ©®

.... a słupszcaanie zadbali o fajerwerki

Mimo deszczu, pod sceną tłumy

Muzyka cygańska świetnie nadawała się do tańca

O północy prezydent Słupska wraz z zastępcami złożyła noworoczne życzenia
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W Dolinie Charlotty najpierw
bieg,potemkabarety,a latem
będzie rządzić muzyka
i- r-...i; I. ,..!.:
wojciecn
i-reiicnowsKi
wojciech.frelichow5ki@gp24.pi
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tJak co roku Dolina Charlotty

przygotowuje na nadchodzą
cy sezon wiosenno-letni boga
ty program imprez iwyda
rzeń. Już teraz wiadomo, że
w czerwcu odbędzie się Mud
Max. potembędą kabarety,
a zaraz po nich na scenieamfi
teatru organizowane będą
koncerty rockowych gwiazd.
l czerwca Dolina Charlotty bę
dzie scenerią kolejnego ekstre
malnego biegu Mud Max. Do
rośli pobiegną w Mud Max Do
lina Charlotty, zaś dla dzieci
przygotowany zostanie Mud
Max Kids. To będzie już szósta
edycja MudMaxa.
Podczas czerwcowej edycji
uczestnicy Mud Maxa będą
mieć do pokonania dystans 12
kilometrów, na których czekać
będzie 40 przeszkód, m.in.:
brodzenie w wodzie i błocie,
wspinanie siępo linachi na wy
sokie ściany, czołganie się
pod zasiekami, podbieg w am
fiteatrze z workiem z piachem
na plecach, pokonanie pola
opon ułożonych jedna obok
drugiej czy wreszcie przeciąg
nięcie opony od traktora.

Weselny kabareton

Stałym punktem wiosennych
imprez wDolinie Charlotty jest

kabareton. Najbliższa edycja
odbędzie się15 czerwca pod ha
słem: „Gorzko! Gorzko! Czyli
Weselny Kabareton w Dolinie
Charlotty".
W imprezie udział wezmą
kabarety: Ani Mru Mru,
Paranienormalni,
Smile,
Czesuaf, Chyba oraz Marcin
Daniec, a całość zostanie po
prowadzona przezRoberta Mo
tykę i Michała Paszczyka. Wi
dowisko uświetnią również
swoimi występami uczestnicy
warsztatów
kabaretowych
w Dolinie Charlotty- warsztaty
będą odbywały się już po raz
drugi, awystęp na scenieamfi
teatru będzie ich uwieńcze
niem.
Bilety na kabareton są już
dostępne na platformach
kub.bilecik.pl,
biletyna.pl,
eventim.pl.

Rockowe gwiazdy

Jak zwykle najważniejszym
blokiem letnich imprez wDoli
nie Charlotty będzie Festiwal
Legend kocka. W tymroku bę
dzie to już jego13. edycja.
Pierwszą gwiazdą, która 29
czerwca wystąpi na scenieam
fiteatru, będzie John Fogherty
- lider zespołu Creedence
Clearwater Revival. Choćame
rykańska grupa Creedence
Clearwater Revival istniała
tylko pięć lat (1968 -1972), to
jednak miała wielki wpływ
na dzieje muzyki rockowej.
W czasie, kiedy większość ze
społów eksperymantowała
z awangardowym, psychode
licznym klimatem, Creedence

Clearwater Revival nawiązy
wało do starej dobrej szkoły
rock nad rolla, dzięki czemu
szereg ich przebojów stało się
kanonami muzyki rockowej.
Koncert w Dolinie Charlotty
jest częścią wielkiej trasy kon
certowej, którą Fogherty naz
wał „My 50 year trip", czyli
„Moja pięćdziesięcioletnia po
dróż". Będzie to jego pierwszy
występ wPolsce.
Niecały miesiąc później,17
lipca, gwiazdą Festiwalu Le
gend Rocka będzie amerykań
ski zespół Foreigner. Z dziesię
cioma albumami o statusiepla
tynowych płyt, ze sprzedażą
przekraczającą 80 milionów eg
zemplarzy oraz z16 przebojami
na liście TOP 30 Foreigner jest
uważany za jeden z najpopular
niejszych rockowych zespołów
na świecie. Zespół powstał
w 1976 roku w Nowym Jorku.
Jej założycielem był gitarzysta
i kompozytorMick Jones,który
miał wyjątkowy dar dotworze
nia przebojów.
Natomiast 25 lipca wystąpi
zespół Thirty Second To Mars.
Grupę założył w1998 roku wo
kalista i aktor Jared Leto, lau
reat Oscaraza rolęw filmie „Wi
taj w klubie", oraz jego brat,
Shannon. Nazwa zespołu,
zgodnie z tym, co mówią sami
członkowie, została zaczerp
nięta zpracy naukowej jednego
z profesorów Harvardu,który
pisał o tym, że postęp jest tak
duży, iż jeszcze za naszego ży
cia podróże międzyplanetarne
będą zajmowały nam kilka
dziesiąt sekund.

Grupa Thirty Second To Mars powstała w 1998 roku. Nazwa zespołu, zgodnie z tym,co mówią
sami członkowie tej formacji, została zaczerpnięta z pracy naukowej jednego z profesorów
Harvardu
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Zespół Status Quo wystąpi na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty 27 lipca

Koncert Johna Fogherty'ego w Dolinie Charlotty będzie jego pierwszym występem w Polsce
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Stałym puntem sezonowych imprez w Dolnie Charlotty jest
kabareton. Tegoroczna edycja odbędzie się 15 czerwca.
Na scenie amfiteatru zobaczymy m.in. kabarety Ani Mru Mru
(zdjęcie górne)i Smile(zdjęcie dolne)

Wiosna i lato to znakomity czas. aby odwiedzić różne atrakcje
w Dolinie Charlotty. Jedną z najciekawszych jest fokarium.
Pokazy karmienia fok przyciągają nie tylko dzieci, ale również
osoby dorosłe
Z kolei 27 lipca kolejną gwiazdą
Festiwalu LegendRocka będzie
brytyjski zespół Status Quo.
Grupę można śmiało uważa
za jeden z najstarszych zespo
łów rockowychna świecie.Zo
stał założony w Londynie
w1962 roku przez basistęi wo
kalistę Alana Lancastera oraz
gitarzystę i wokalistę Francisa
Rossi. Obaj mieliwówczas po13
lat.

Zdjęcie górne.- radość z biegu Mud Max polega nie tylko
na dobrej kondycji, ale również na zespołowym działaniu.
Zdjęcie dolne: występy kabaretów w amfiteatrze gromadzą
zawsze komplet publiczności

Status Quo stało się jedną
z muzycznych marek Wielkiej
Brytanii, niemal dobrem naro
dowym. W 2010 roku Franciss
Rossi i Rick Parfitt, drugi gita
rzysta, zostaliodznaczeni tytu
łem Oficera Orderu Imperium
Brytyjskiego przezkrólową El
żbietę n.
Bilety na koncerty dostępne
są na ticketmaster.pl oraz
eventim.pl. ©®

Koncert amerykańskiego zespołu Foreigner odbędzie się 17 lipca

Informacje

Głos Słupska
Piątek, 4.01.2019

Przełom wieku
w Słupsku
Stupsk

Jarosław Stencel

.{/

jaroslaw5tencel@com.pl

Dzisiaj zapraszamy Państwa
na "wycieczkę" w przeszłość
po Słupsku. Większości przed
stawianych na zdjęciach bu
dynków już niestety nie ma.
Część budynków zniknęła
już w XIX wieku.Z ulicy Grodz
kiej (część traktuprowadzącego
z Ustki do Gdańska) zniknęła
Brama Holsztyńska. Z prze
dwojennej zabudowy Grodz
kiej pozostało zaledwie kilka
budynków, a i te niestety mają
pozbijaną elewację i są w sła

bym stanie technicznym wy
magającym remontu.
Zabytkiem, który najwcześ
niej zniknął z zabudowy ulicy
była Brama Holsztyńska
(nazwa od regionu skądpocho
dzili osadnicy niemieccy). Zbu
dowano ją w XIV wieku, a roze
brano w 1867 roku. Położona
byłaby pomiędzy dawnym
sklepem rowerowyma siedzibą
Orlenu. W ostatnich latach
swego istnienia pełniła rolę
aresztu sądowego. Innym za
bytkiem jest kościół św. Miko
łaja zbudowany podkoniec XIV
wieku. Tenuratowano imieści
obecnie bibliotekę.©®

Każde miasto potrzebowało szpitala. Szpital św. Ducha mieścił
się na rogu placu Zwycięstwa i ulicy Tuwima

Dużym wydarzeniem dla miasta było uruchomienie w 1910
roku tramwajów. Wyjeżdżały z zajezdni przy ul. Kopernika

Miasto, które często nawiedzały pożary nie mogło obyć się
bez straży pożarnej. Tu uroczystość z 1926 roku

Jeszcze większym wydarzeniem, było dotarcie do Słupska
kolei. Tak wyglądała ul. Wojska Polskiego w 1870 roku

Gdy zburzono stary średniowieczny szpital, jego rolę
na chwilę przejął budynek nad rzeką Słupią

Zdjęcie z około 1900 roku jeszcze z ratuszem na Starym
Rynku. Pamiątki z ratusza można teraz obejrzeć w muzeum

Na Starym Rynku koncentrowało się dawniej całe życie miasta. Na tym zdjęciu, jednym z pierwszychjakie znamy ze Słupska,
czyli z około 1870 roku widzimy grupę mieszkańców. Budynek z lewej ustąpił potem miejsca gmachowi NBP
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Dziś bardzo zaniedbany budynek przy ul. Kołłątaja, kiedyś był
bardzo ozdobny. Stąd ruszała kolejka do Smołdzina

Tak wyglądał widok na Bramę Holsztyńską od strony miasta.
Tędy można było wyjechać z niego w kierunku Ustki

Brama Holsztyńska (inaczej nazywanaDrewnianą) od strony
ulicy Mikołaja Kopernika

Mury miejskie były systematycznie wyburzane. Najwcześniej
zniknęły ustępując ulicy Henryka Sienkiewicza
C*-'
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Do murów słupskich przyklejone były niepozorne domki
szachulcowe (okolice ulicy Murarskiej)

Zabudowa Starego Rynku bardzo zmieniała się na przestrzeni wieków. Budynki gotyckie zastępowały nowsze kamieniczki,
często przebudowywane. Tu widok stronę z obecnym blokiem, w którym do niedawna jeszcze mieścił się sklep Cepelii

W starym Słupsku nie brakowało urokliwych zaułków. Tutaj
ulica Francesco Nullo, niedaleko kościoła św. Mikołaja

Z ostatniej strony
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Chcesz kupić
samochód?
WEJDŹ NA GRATKA.PL
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Największy portal
ogłoszeń naprawdę ważnych

Tym razem tonie żart. Przedświętami sterta śmiecipodrzucona została na trawnik przy ul.Wiatracznej w Słupsku. Do tejpory tam jest

CZY DZIWNE RONDO NA AL. 3 MAJA PRZETRWA ZMIANĘ WŁADZY?
WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE GO WKRÓTCE NIE BĘDZIE
Grzegorz Hilarecki
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grzegofz.hllarecki@gp24.pl

Słupskie gierki polityczne
Rondo i polityka miejska?
A jakże, przecież kolejne
władze z najwyższego słup
skiego szczebla mają zgryz
z rondem na skrzyżowaniu 3
Maja z Chrobrego. Teraz jed
nak czas tej drogowej prowi
zorki się kończy.
Nowy komendant słupskiej
policji Leszek Gurski oficjal
nie napisał do władz miasta
o rozwiązanie problemu.
W piśmie wyliczył, że od 18
kwietnia ubiegłego roku do li
stopada w tym miejscu
doszło do pięciu zderzeń dro
gowych, a dwie osoby zostały
ranne.
Nie trzeba chyba słupskim
kierowcom dodawać,że zakaż
dym razem powodem było wy
muszenie pierwszeństwa przez
jadących 3 Maja. Zresztą, tak
poza wierszami, omal nie zde
rzyło się tam dwóch słupskich
decydentów, odpowiedzial
nych za drogi. Nie napiszemy,
który z nich sięzagapił, jadąc3
Maja, a który popisał sięświet
nym refleksemi do stłuczki nie
doszło.
Prezydent
Krystyna
Danilecka-Wojewódzka odpo
wiedziała 31 grudnia na pismo
komendanta, przyznając mu
rację, że jest problemi trzeba go

Rondo, z którym wszyscy mają problem, będzie zmieniane, prawdopodobnie zniknie
rozwiązać, zmieniając organi
zację ruchu w tym miejscu.
Rozwiązanie niepadło, bo zda
niem pani prezydent problem
wymaga „precyzyjnejanalizy"
i stanie na kolejnym posiedze
niu zespołu do Spraw Bezpie
czeństwa Ruchu przy prezy
dencie miasta.
Komendant policji zapropo
nował, by rondo zlikwidować,
a pierwszeństwoprzyznać tym
jadącym 3Maja, czyli jak było
przed powstaniem ronda.
Ewentualnie dla wymuszenia
mniejszej prędkości, wyniesie
nie skrzyżowanialub postawie
nie przednim wyspowych pro

gów zwalniających, typu ber
lińskiego.
Zapytałem o to Jarosława
Boreckiego, dyrektoraZarządu
Infrastruktury
Miejsltiej
w Słupsku. Jego zdaniem to
rondo jest za blisko ronda
na ringu i trzeba je zlikwido
wać, ale na zbudowanie wynie
sienia na skrzyżowaniu po
trzeba za dużo pieniędzy.
Zostawmy jednak to, co bę
dzie, bo o tym zadecydują spe
cjaliści i niebawem dowiemy
się, co uradzą.Ciekawsze jest,
jak to prowizoryczne rondo
w mieście powstawało. To hi
storia prowizorki.

Geneza jest prosta, ruchna 3
Maja rósł,a mieszkańcy osiedla
nie mogli wbić sięna ulicę. Do
datkowo wyjazd utrudniały,
ograniczając widoczność, dwa
drzewa.
Podczas przebudowy3 Maja
w stronęBierkowa w 2013 roku
rondo nieznalazło sięw projek
cie. W ratuszu postanowiono
jednak pomóc mieszkańcom.
- Sam byłem u prezydenta
Macieja Kobylińskiegoo zgodę
na wycięcie tych drzew - przy
pomina sobie Michał Żuber,
wtedy miejski inżynier ruchu.
- Pomyśleliśmy wtedy o ron
dzie i zrobiliśmy je tak, by roz

wiązać problem wyjazdu
z osiedlai skrętu w lewoz Chro
brego. Niestety, potem z cza
sem zaczęto tam zmieniać wy
spę, psującpomysł.
Charakterystyką tego typu
ronda jest średnica wyspy środ
kowej, która nie przekracza 10
m. Z tego powodu auta cięża
rowe i autobusy nie poruszają
się wokół wyspy centralnej jak
mniejsze auta osobowe, lecz
przejeżdżają przez krzyżówkę
na wprost. Aby to ułatwić,
na rondziewyspa centralna zo
stała wyniesiona tylko na wy
sokość ośmiu centymetrów.
Na początku byłooznakowane
za pomocą znaków poziomych
i plastikowych elementów.
Z czasem pojawiła się na nim
kostka brukowa.
- Za sprawą nowej na
wierzchni remontowanego
wtedy odcinka alei 3 Maja kie
rowcy pewnie będą jeździć
szybciej. Minirondo sprawi, że
zwolnią
przed
wjazdem
do miasta - tłumaczył w 2013
roku inżynier miejski.
Już po kilku miesiącach
w 2014 roku dokonano zmian
na rondzie. Na wyspie ronda
został rozebrany bruk. Nie wy
trzymywał on ciężaru autobu
sów i dużych samochodów,
które niszczyły kostkę i ona
wręcz latała poskrzyżowaniu.
Potem urzędnicy tłuma
czyli, że z czasem, po otwarciu
ringu, ruch sięna tej krzyżówce
zmniejszy i wtedy zobaczą, co
zrobić?
I tak patrzą już trzy lata.
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TAK PISALIŚMY
0 RONDZIE
W 2014 roku pisaliśmy:
Rondo przy zbiegu ul.
Chrobrego i al. 3 Maja
wzbudza zastrzeżenia
kierowców, od kiedy tylko
powstało. Zostało
wybudowane na wniosek
mieszkańców, którzy mieli
problemy z włączaniem się
do ruchu z ulicy osiedlowej
w ruchliwą drogę powiatową.
Ma ono średnicę ok. 6
merów. Na początku było
oznakowane za pomocą
znaków poziomych
i plastikowych elementów.
Z czasem pojawiła się na nim
kostka brukowa. W marcu
tego roku Jacek Kaźmierski,
nauczyciel jazdy kierowców
ciężarówek, przysłał
do naszej redakcji list,
w którym przyznawał, że
rondo jest dobrym
rozwiązaniem
komunikacyjnym.
- Po zakończeniu budowy
ringu, czyli drogi nr 21, ruch
na skrzyżowaniu ulicy
Chrobrego i alei 3 Maja
znacząco się zmniejszy.
Zdajemy sobie sprawę, że to
rondo powinno zostać
przebudowane, ale jeszcze
nie wiemy, jaka ostatecznie
będzie jego geometria dodał Marcin Grzybiński,
wtedy wicedyrektor Zarządu
Infrastruktury Miejskiej.

