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Do miasta tylko z przeszkodami

Pisma krążą - pociągi stoją
Autobusy komunikacji już ponad tydzień
wożą podróżnych ze Słupska do Korzybia,
Kępic i Miasta. Kolejarze z Przewozów
Regionalnych i Polskich Linii Kolejowych
nie mogą się porozumieć w sprawie wzno
wienia ruchu pociągów na linii. Mimo że
w internetowym rozkładzie jazdy od 11
sierpnia zapowiedziano powrót pocią
gów na szlak -nadal nie jest pewne czy
pojadą.

Blady strach padł na mieszkańców
gminy Słupsk. Boją się, że po zmianie
przewoźnika będą mieli utrudniony
dostęp do miasta. Mieszkańcy podsłupskich wsi twierdzą także, że wbrew
obietnicom zapłacą więcej za przejazdy.
Grażyna Godzieba mieszka w Wieszynie odległym od
Słupska zaledwie kilka kilometrów. Każdego dnia musi
dojeżdżać do pracy w mieście. Do pracy jedzie dwoma
autobusami. W centrum musi przesiąść się na linię, która
jedzie w stronę osiedla Niepodległości. - Do wakacji było
wszystko w porządku - mówi mieszkanka Wieszyna.
- Miałam wykupioną sieciówkę i spokojnie jeździłam.
Teraz jeżdżę autobusami dwóch firm i płacę podwójnie.
Obawiam się, że tak samo będzie po tym, jak wejdzie na
naszą trasę PKS.
Godziba uważa, że za zmianę przewoźnika zapłacą przede
wszystkim pasażerowie autobusów. - To, że nasza gmina
nie może dogadać się z miastem, odbije się na zwykłych
ludziach. Będziemy musieli płacić za bilety w PKS i w
mieście na następne autobusy. Uważam, że lepiej byłoby
gdyby gmina dołożyła do tych przejazdów. Przecież my
płacimy podatki.
Inni mieszkańcy podsłupskich wsi mają więcej obaw.
Twierdzą, że nowe autobusy nie będą w stanie zabrać
matek z dziećmi w wózkach oraz inwalidów. - Na tych tra
sach jeździły autobusy niskopodłogowe - mówi Mariola
Krzyżanowska z Wieszyna. - Spokojnie mogły do nich
wejść nawet trzy wózki. My wszyscy jeździmy do lekarzy
do miasta.
Mieszkańcy narzekają także na brak informacji. Według
nich nic nie wiadomo o nowym rozkładzie jazdy. Brakuje
także konkretów dotychczasowych cen biletów. - Na razie
jest tylko obietnica, że ceny będą takie same. Ale jakie
mamy gwarancje, że za pół roku przewoźnik się nie obudzi
z pomysłem, że za mało płacimy - twierdzą mieszkańcy.
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Tomasz Częścik

Gospodarstwa odwiedzą
ankieterzy
Od początku września do końca paździer
nika na terenie całego kraju, a więc także
w gminach powiatu słupskiego, przepro
wadzona zostanie akcja zbierania danych
potrzebnych do Spisu Rolnego.

Radiowa rewolucja
w domowych pomiarach
•
Będziemy mieć większą kontrolę nad
płaconymi rachunkami za zużytą wodę,
a wkrótce również za gaz, prąd, a nawet
ciepło. Zapłacimy wreszcie za to, co
rzeczywiście zużyliśmy, a nie awansem
za to, co zdaniem operatora dopiero
zużyjemy.

We wrześniu koniec budowy
obwodnicy
We wrześniu słupska obwodnica będzie
przejezdna na całej długości. Od węzła
Redzikowo - aż po most na Słupi uło
żona jest ostatnia ścieralna warstwa
nawierzchni. Wykonawcy obiecują, że
skończą budowę w terminie.

że autobusowa rewolucja odbije się na ich kieszeni.

t.czescik@agmedia.com.pt
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Dyżur reportera
Nasz dziennikarz

Piotr Furtak
czeka na sygnały i opinie
Czytelników,
teł. 59 727 34 04
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Pozdrowienia z wyspy Słupsk
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Jarosław Kowalski
dziennikarz „Powiatowego Kuriera Słupskiego”

Miasto-powiat Słupsk jeszcze
bardziej stało się wyspą. W dodatku
wyspą otoczoną przez rafy nieprzyja
znych samorządów. Wszystko przez
dziwne ambicje panów samorządowców,
którzy robią sobie na złość. Udowadniają
swoje racje - niestety naszym kosztem.
Wszystko zaczęło się od terytorialnych
ambicji ratusza. Wiadomo, miasto chce
się rozwijać, sprzedawać działki pobierać
subwencje i dotacje. Tyle, że ani Kobylnica,
ani Bierkowo czy Siemianice - wcale nie
chcą być miastem, a im takie subwencje
też są miłe. A skoro nie chcą - to po co im
miejskie autobusy? Po co im ciąg pieszo
rowerowy wzdłuż Gdańskiej czy 3 Maja?
Przecież mają swój akwapark, fotoradary...
Włodarze dąsają się na siebie, a miesz
kańcy cierpią. Co im po PKS-ie, nawet
z najlepiej dopracowanym rozkładem
jazdy - skoro po przyjeździe do Słupska
muszą kupić drugi bilet, na MZK? Co
z autobusami niskopodłogowymi? A
słupszczanie? Pod nowymi domkami w
Krępie, Siemianicach i Kobylnicy stoi coraz
więcej aut. Najpierw na słupskich, a zaraz
potem już na nowych, „powiatowych”
blachach. To oznacza, że oni wcale nie
chcą być „wyspiarzami” - zresztą i tak w
większości pracują w Słupsku, a mieszkają
w sąsiednich gminach. Dlatego panowie
samorządowcy, opamiętajcie się! Zamiast
udowadniać swoje racje i ambicje- zacznij
cie się porozumiewać. Z korzyścią dla
wszystkich. Wyborców i wybieranych. Bo
co będzie, jak w toku eskalacji sporów wójt
wypowie prezydentowi dzierżawę placu
pod wysypisko w Bierkowie?

Rząd planuje kolejne podwyżki

Czy nasze pieniądze pójdą na śmieci?
Głośno jest o czeka
jących nas podwyż
kach podatku VAT.
Tymczasem rząd
chce znów sięgnąć do
naszych kieszeni - i to
cichcem. W przyszłym
roku nawet dwukrotnie
wzrosnąć może opłata
środowiskowa za skła
dowanie odpadów. A
ponieważ wytwarzamy *
je wszyscy - wszyscy za
to zapłacimy.

najniższe stawki. Inwestowali
Jest już ministerialny
projekt nowych opłat - prze w segregowanie odpadów i
sita. Bo samorządy, które w
widuje zrównanie stawek za
składowanie odpadów komu większości są udziałowcami
takich firm - dbały by opłaty
nalnych zmieszanych oraz
tych, które wcześniej pod za wywóz śmieci były „do
dano segregacji. Władza zasła udźwignięcia" dla mieszkań
ców. Teraz to się może skoń
nia się groźbą wysokich kar
czyć, a wiele wskazuje na to,
za niewypełnienie unijnych
że podwyżkami za składowa
zobowiązań. Komunalnicy
nie spółki prowadzące składo
mówią o kroku w tył - bo
wiska obciążą nas wszystkich
dotąd wykorzystywali różnice
w opłatach, tak prowadząc -boprzynajmniej teoretycznie,
każda rodzina ma podpisaną
działalność, by wykorzystać

nadleśniczy Nadleśnictwa Damnica
- Niestety, każda podwyżka cen odbioru odpadów powo
duje odruchowe pozbywanie się śmieci przez społe
czeństwo. Najczęściej niestety w lesie. Nasze lasy,
mocno rozdrobnione trudno jest upilnować. Podejrze
wam, że ta zapowiadana podwyżka również odniesie
taki negatywny skutek. Nie mamy wpływu na
nowe przepisy, choć myślę, że w tej sprawie
głos leśników powinien być uwzględniony.
Ludzie i teraz pozbywają się śmieci w lesie,
a po podwyżkach mogą wywozić ich jesz
cze więcej. Taki nawyk trudno jest wyko
rzenić. Ze swej strony możemy jedynie
apelować i edukować - by społeczeństwo
pozbywało się odpadów w cywilizowany
sposób. Oczywiście złapanych na gorą
cym uczynku bałaganiarzy Straż Leśna
będzie karać, na dodatek takie osoby
będą musiały po sobie posprzątać.

Też mogę protestować
KURIER
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Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

rzecznik PGK sp. z o.o. w Słupsku
-Ten pomysł bardzo nas zaniepokoił. Informację o nim, wraz z prośbą o opinię otrzy
maliśmy z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, której jesteśmy członkiem. Taką
opinię oczywiście prześlemy i na pewno będzie ona negatywna.
Dlaczego? Bo pomysł zupełnie zniechęca do wszelkich inwesty
cji proekologicznych. Wystarczy wspomnieć, że wykonaliśmy
przy współudziale Unii Europejskiej wielką inwestycję, dzięki
której ilość posegregowanych odpadów znacznie wzrosła, a
my zminimalizowaliśmy koszty wynikające z opłaty środowi
skowej. Jej wzrost musiałby się odbić niestety na portfelach
naszych klientów, do czego staramy się nie dopuścić. Trudno
racjonalnie wytłumaczyć tę podwyżkę, bo nawet samo
rządy, które planują budowę spalarni na pewno
nie skończą inwestycji do nowego roku i ich
również mogą dotknąć te podwyżki. Mamy
nadzieję, że podwyżka opłaty środowisko
wej za składowanie odpadów nie dojdzie
do skutku. Jest to według nas nietrafiony
pomysł i pośrednio mocno uderzyłby w
mieszkańców.

Trudne żniwa, rosną ceny zbóż

Pogoda popsuła plony

poseł na Sejm RP,
Prawo i Sprawiedliwość

- Pojawiła się Pani pod krzyżem usta
wionym przed pałacem prezydenckim?
- Posłowie PiS są także zwykłymi ludźmi,
mają emocje, a jako obywatele Polski mają
prawo do głoszenia swoich poglądów oraz
aby tam być i protestować przeciwko usunię
ciu krzyża.
- Dlaczego nie chce pani usunięcia
krzyża?
- Na mocy porozumienia, które zostało
zawarte pomiędzy stronami, na miejscu krzyża
miał stanąć pomnik upamiętniający tragiczną
śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego
małżonki, a także wszystkich ofiar. Tymczasem
architekt miejski, który podlega prezydent
Warszawy Hannie Gronkiewicz Waltz stwier
dził, że pomnik nie może tam powstać.
- Czy zachowanie hierarchów
kościelnych wobec konfliktu jest wła
ściwe?
- Nie chcę i nie będę oceniać działań przed
stawicieli kościoła. Kościół tworzą natomiast
nie tylko hierarchowie, ale i zwykli ludzie,
którzy mają także prawo do głosu.
Rozmawiał
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było po drodze, mamy nawet
własną kompostownię i naj
prawdopodobniej pozostanie
transportować to, co się da
spalić do zakładu, który ma
powstać w Trójmieście. I pła
cić za transport. Może nawet
wtedy wyjdzie to taniej, niż
płacić według nowych zasad
za rosnącą pod Bierkowem
górę śmieci?

Mateusz Bilski

Władysław Bądkowskf

POWIATOWY

umowę na odbiór odpadów z
firmą je wywożącą. Wyjściem,
na które decyduje się coraz
więcej samorządów jest spala
nie odpadów i produkcj a kom
postu ze wstępnie rozsortowanych śmieci komunalnych.
Tak, żeby jak najmniej trafiało
na składowisko. Sąsiedniemu
Koszalinowi udało się zdobyć
prawie 270 min złotych unij
nych dotacji na regionalną
spalarnię. Nam, słupszczanom z Koszalinem nigdy nie

Maciej Korsak
redakcja@agmedia.com.pl

Pięćset złotych za tonę
pszenicy, trzysta - za
owies i żyto, trzysta
pięćdziesiąt za jęcz
mień - takie ceny zbóż
proponowowały skupy
pod koniec lipca. Dziś
niektórzy za pszenicę
płacą nawet 800 zło
tych za tonę. Ceny ostro
poszybowały w górę, bo
już wiadomo, że plony
będą niższe nawet o 30
do 40 procent.
Na dane ze Stoislawia
potentata, który planuje sku
pić 100 tysięcy ton zbóż, na
początku żniw zawsze patrzą
pozostałe, podmioty sku
powe w regionie. Zdaniem
fachowców ceny mogą wzro
snąć - bo zboża zapowiada
się mniej. 6 sierpnia Stoislaw
płacił już 700 zł netto za tonę
pszenicy konsumpcyjnej
i 500 zł za konsumpcyjne
żyto. W Jezierzycach skupo
wali tego dnia taką pszenicę
za 650 zł/tona i żyto za 500 zł.
Producenci rzepaku, którzy

zakontraktowali ziarno wio
sną na 1 100 -1 200 złotych
za tonę mówią już o stratach,
bo ceny na wolnym rynku
są już dużo wyższe od tych
wiosennych, kontraktowych.
Skupy płacą już nawet 1420
zł/t. Wiadomo, że tegoroczne
zboża, szczególnie te jare
sypną dużo słabiej niż w
ubiegłym roku - to wynik
bardzo niekorzystnej wiosną
aury, - Lipcowe upały wręcz
przesuszyły zboża, ziarno
będzie drobniejsze, bo nie
mogło w pełni dojrzeć zanim
wyschło - wyjaśnia Ewa
Gartych, doradca z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w
Strzelinie.-Wielu rolników
narzeka, że już by rozpoczęli
żniwa, ale trzeba czekać, aż
zboże i ziemia przeschną po
ostatnich deszczach. Drugą
przeszkodą, którą sygnali
zują rolnicy, szczególnie w
gminie Damnica - są wyle
gnięcia zbóż po ostatnich
wichurach
Mimo to żniwa powoli

ruszają. Na pierwszy pokos
tradycyjnie idą rzepaki i jęcz
mień jary.
- Najpierw susza, potem
opady; rzepak przerasta
sypie się za kombajnami i
kiełkuje, plony będą niż
sze nawet o tonę z hektara
w porównaniu z ubiegłym
rokiem - podkreśla Józef
Bogusz, przedsiębiorca
rolny z Zajączkowa w gm.
Kobylnica. - Zaczynamy
kosić jęczmień jary, zboże,
które chyba najbardziej
ucierpiało z powodu nie
korzystnej tegorocznej aury.
Tu plony mogą być niższe
nawet o 30 do 40 procent. Na
pewno będzie też dużo mniej
zbóż konsumpcyjnych, bo
jakość ziarna jest niska.
Ceny już poszły ostro
w górę. Duże podmiot sku
powe płacą średnio 550 zł
netto za tonę żyta, 570 za
pszenżyto, a pszenica kosz
tuje już nawet 800 złotych
netto za tonę.
jkk
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Zagłosuj na Centrum Edukacji
Trwa plebiscyt „Polska pięknieje - 7 Cudów Fundu
szy Europejskich" . W gronie finalistów znalazło się
CER w Warcinie. Głosować można do 23 sierpnia na
www.polska-pieknieje.eu.
nr 15 (38) 10 sierpnia 2010

Samorządowcy się kłócą, a mieszkańcy tracą

Halina Mrozik nie jest już szefową

Mają utrudniony dojazd do pracy
Blisko tysiąc miesz
kańców gminy
Słupsk ma problemy.
z dojazdem do
Słupska, bo władze
gminy i miasta nie
dogadały się odnośnie
finansowania autobu
sów. Zarząd Transportu
Miejskiego w lipcu wyco
fał część kursów. Teraz
mają zniknąć wszystkie,
a ich miejsce zajmie PKS.
Mariola Krzyżanowska
z Wieszyna pracuje w cen
trum Słupska. Do pracy
dojeżdża jednym autobu
sem, ale zamieszanie wokół
kursów bardzo jej doskwiera.
- Przez zabranie porannego
kursu muszę do pracy jechać
godzinę wcześniej i czekać mówi mieszkanka podsłupskiej wsi. - Podobnie jest z
powrotem. Po pracy czekam
40 minut. Jeśli pojadę wcze
śniej do to muszę piechotą iść
z Redzikowa.
Kobieta podobnie jak
wielu innych mieszkańców
wsi ma obawy, że pojawie
nie się nowego przewoźnika
nie zakończy ich problemów.
Mieszkańcy boją się podwój
nych opłat za przejazdy.
Twierdzą, że autobusy PKS
nie zabiorą matek z dziećmi
w wózkach oraz inwalidów.
Wójt gminy Słupsk
Mariusz Chmiel twierdzi, że
zmiana nie będzie na gorsze,
a mieszkańcy używają takich
samych argumentów, jak
miasto podczas negocjacji
na temat dopłat do kursów
autobusowych. - Rozumiem,
że mieszkańcy przyzwyczaili
się do takiego stanu, ale nie
mogłem dopłacać do czegoś,
REKLAMA

Chociaż wójt zapewnia, że zmiany nie odbiją się na mieszkańcach, oni nadal mają obawy.
co zgodnie w umową powin
niśmy mieć za dramo - tłu
maczy wójt. - W gminie żyje
15 tysięcy osób, około tysiąca
dojeżdża. Dopłacać musiał
bym z pieniędzy wszystkich,
a prawda jest taka, że miasto
gwarantowało nam darmowy
przejazd.
Wójt dodaje, ze cały czas
trwają rozmowy na temat
szczegółów zmiany prze
woźnika. Na zaakceptowanie
czeka między innymi rozkład
jazdy. - Rozmawiamy także
na temat przejazdu naszych
mieszkańców z centrum
na osiedle Niepodległości dodaje Chmiel. - Jeśli uda
się zgrać podmiejskie auto
busy z Niebieską Linią to
nasi mieszkańcy będą na
tym samym bilecie jeździć
na Zatorze. Co do wózków
to proszę o wyrozumiałość.
Jadąc prywatnym autem nikt
1037PK7A

nie pakuje się z wózkiem
tylko go składa i wkłada do
bagażnika. Na razie podob
nie być musi z autobusami.
Jednak z tego co wiem PKS
planuje zakup nowych auto
busów na nasze linie.
Informacje o planach
zarządu spółki potwierdza
Ilona Słaby, rzeczniczka
słupskiego PKS. - Złożyliśmy
wniosek o kupno nowych
autobusów na te linie do
Rady Nadzorczej - mówi
rzeczniczka. - Czekamy teraz
na decyzję.
Przez ponad 20 lat do
podsłupskich miejscowości
dojeżdżały autobusy miej
skie. W 1998 roku władze
Słupska i gminy Słupsk pod
pisały porozumienie, które
gwarantowało transport na
terenie gminy. Wiosną tego
roku Zarząd Transportu
Miejskiego, który organi
REKLAMA

zuje transport na terenie
miasta zwrócił się do gminy
wiejskiej o wsparcie finan
sowe kursów autobusów.
Wójt gminy Słupsk, a póź
niej radni nie zgodzili się na
dopłatę. Wypowiedziano
porozumienie. A na linie
podmiejskie od pierwszego
września ma wejść nowy
przewoźnik.
Z
kolei
Zarząd
Transportu Miejskiego poin
formował, że już od wrze
śnia na granicy miasta (ok.
50m od budynków Osiedla
Redzikowo) zostaną usta
wione dodatkowe przystanki
dla linii 4. Na nich kończyć
i zaczynać będą swój kurs
autobusy tej linii. Na całej
trasie obowiązywać będzie
taryfa strefy A.

I

Tomasz Częścik
t.czesdk@agmedia.com.pl

Zmiany w PCPR
Halina Mrozik, szefująca od wielu
lat Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie przechodzi na emeryturę.
Zarząd Powiatu słupskiego 16 lipca
wypowiedział jej umowę o pracę.
Powód - osiągnięcie wieku emerytal
nego oraz racjonalizacja zatrudnienia.
Dyrektor Halina Mrozik od 10 lat sze
fowała PCPR. - Oficjalnie do 16 sierpnia
pani dyrektor jest na zwolnieniu lekar
skim - mówi Anna Grudzińska, pełniąca
obowiązki dyrektora PCPR, księgowa instytucji. - O dalszych krokach nie wiem.
Starosta słupski, któremu podlega
PCPR mówi, że zmiana na stanowisku
dyrektora instytucji jest spowodowana osią
gnięciem wieku emerytalnego przez jego
szefową. - Pani Halina ma trzymiesięczne
wypowiedzenie - mówi starosta Sławomir
Ziemianowicz. - Osiągnęła już wieku emerytalny, taka jest kolej rzeczy, że w pewnym wieku przechodzimy na emeryturę.
Wszystkich nas to kiedyś czeka. W każdej
instytucji po pewnym czasie potrzebne są
zmiany, nowi ludzie.
W uchwale podano także, że przyczyną wypowiedzenia jest racjonalizacja
zatrudnienia w jednostkach organizacyj-
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Halina Mrozik przechodzi na emeryturę.
nych powiatu. - To taka formuła - tłumaczy starosta. - Oczywiście, zawsze mamy
na uwadze nie tylko dobro pracowników,
mieszkańców powiatu, ale też racjonalne
wydawanie pieniędzy budżetowych,
Kto zastąpi na stanowisku dobrze
znaną mieszkańcom powiatu słupskiego
Halinę Mrozik na razie nie wiadomo. Jej
obowiązki pełni księgowa PCPR Anna
Grudzińska. Z dyrektor Mrozik nie udało
nam się skontaktować,

ach

Dom Kultury w Biesowicach po remoncie

40 lat minęło i jest remont
Zakończył się trwa
jący kilka miesięcy
remont Domu Kultury
w
Biesowicach.
Mieszkańcy już dopy
tują, kiedy będą mogli
zobaczyć, jak wygląda
budynek po remoncie mówi Marta Borodziuk,
dyrektor
MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury w Kępicach,
któremu podlega pla
cówka w Biesowicach. Interesują się zwłaszcza
dzieci, które chodziły tu
wcześniej na świetlicę
wiejską.
1294PK5A

W budynku nie
przeprowadzono gene
ralnego remontu od 40
lat. Prace w 75 procen
tach sfinansowano z
Programu Odnowy Wsi.
Kosztowały łącznie 467
tys. zł. - Remont był
kompleksowy, wyremon
towaliśmy dach, elewacje,
wnętrze budynku - wyli
cza Marta Borodziuk. Wykonaliśmy dodatkową
toaletę dla osób niepełno
sprawnych, sala widowi
skowa jest bardzo ładna,
podobnie jak świetlica.
W budynku działa

świetlica wiejska, spoty
kają się tu seniorzy, Koło
Gospodyń Wiejskich,
tenisiści z Biesowic.
W wakacje większość
świetlic wiejskich w gmi
nie Kępice jest zamknię
tych. - Ale dzieci już cze
kają na zajęcia, zwłaszcza
te w Biesowicach - mówi
Borodziuk. - Całe waka
cje wyposażaliśmy budy
nek w sprzęt i meble.
Oficjalne otwarcie wyre
montowanego Domu
Kultury odbędzie się na
początku września.
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Kępice i Miastko nadal bez kolejowej komunikacji pasażerskiej

U

Pisma krążą - pociągi stoją
Autobusy komunika
cji już ponad tydzień
wożą podróżnych ze
Słupska do Korzybia,
Kępic i Miasta.
Kolejarze z Przewozów
Regionalnych
i Polskich Linii
Kolejowych nie mogą
się porozumieć w spra
wie wznowienia ruchu
pociągów na linii.
Mimo że w interneto
wym rozkładzie jazdy od
11 sierpnia zapowiedziano
powrót pociągów na szlak
-nadal nie jest pewne czy
pojadą.
Dla
mieszkań
ców .Korzybia, Biesowic
Ciecholubia i Przytocka
- była to wręcz wręcz
jedyna możliwość dogod
nego dojazdu publiczną
komunikacją do Słupska
bez przesiadek. Była, bo w
miniony czwartek nagle i
bez wcześniejszych zapo
wiedzi Przewozy Regionalne
zawiesiły wszystkie pociągi
osobowe na linii Słupsk Szczecinek. Trasą kursują
zastępcze autobusy. Jazda
jest dużo dłuższa i bardziej
uciążliwa dla podróżnych,
bo autobusy jeżdżą okręż
nie - drogami. Nie można
także przewozić rowerów,
nie mówiąc już o możli
wości skomunikowania w
Szczecinku z pociągami
do Poznania czy Chojnic.
Nie ma też większości skomunikowań w Słupsku: z
Koszalinem, Szczecinem czy
Trójmiastem. Przewoźnik,
Pomorski Zakład Przewozów
Regionalnych stwierdził, że
nie ma możliwości bezpiecz
nego prowadzenia ruchu
powołując się na ustalenia
Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych.
Wynika z nich, że na linii
Słupsk - Szczecinek, na któ
rej wydarzyła się 13 lipca
katastrofa dwóch osobo
wych pociągów - były prze
rwy w łączności. Kolejarze z
PR zażądali od zarządcy linii
potwierdzenia, że wskazane
przez PKBWK usterki są usu
nięte. - Jak dotąd otrzymali
śmy pismo, że Zakład Linii
Kolejowych w Szczecinie
nie widzi przeszkód w pro
wadzeniu ruchu - podkreśla
Zbigniew Labuda, dyrekREKLAMA
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Kolejowych pisemnego
zapewnienia, że wszystkie
l^tuj AGD,
nasze zastrzeżenia zostały
poprawione, nie zaryzykuję
bezpieczeństwa podróżnych
- podkreśla dyrektor Labuda.
Ta postawa dziwi
Ryszarda Stachowicza,
zastępcę
dyrektora
Zakładu Linii Kolejowych.
- Wysłaliśmy już osta
Słupsk, ul. Grunwaldzka 2
teczne pismo z informacją,
ze wszystkie urządzenia
tel./fax 59 845 60 32
zabezpieczenia ruchu i łącz
tel. kom. 0 602 574 792
ności na tej linii są sprawne;
REKLAMA
1 1 8 6 P K 2 A
wycięto gałęzie i naprawiono
elektryczny napęd rozjazdu,
76-200 Słupsk,
który zresztą zepsuł się
ul. Chocimska 1
dzień po katastrofie, zleci
tel./fax 59 8425362,
liśmy też Telekomunikacji
n
kom. 694 438 082
Kolejowej opracowanie
roltech@roltech.slupsk.pl
szczegółowego raportu na
Czynne PN-PT 7.00-15.00
temat urządzeń łączno
SOB 7.00-13.00
ści - wylicza Stachowicz. Jednak nie możemy zmusić
o papieru toaletowego,
przewoźnika, żeby jeździł.
o ręczników papierowych
Wykupił trasę, zapłacił, jego
Pasażerowie nadal nie mogą jeździć pociągiem do Kępic i Miastka.
wola. Natomiast co do szcze
o papieru JUMBO.
gółowych uwag, to wygląda
tor Pomorskiego Zakładu
nością przewodową, opartą
dotychczas z pociągów na tra to zupełnie tak, jakby kie
o Skup makulatury gazetowej.
Przewozów Regionalnych
na polowych telefonach z
rowca żądał od administra
sie Słupsk-Szczecinek, mają
o Oferujemy hurtową
w Gdyni. - Zalecono nam
korbką i gniazdkach na sta znacznie utrudniony dojazd. tora drogi atestów na słupki
także wprowadzenie dwu cjach, bo w wielu miejscach
Niestety autobusowa komu kilometrowe.
Ś i sprzedaż chemii
osobowej obsługi na używa gałęzie drzew zwierały napo nikacja zastępcza znacznie
gospodarczej
Jarosław Kowalski
nych na tej linii lokomoty wietrzne przewody telefo wydłuża czas podróży
j.kowalski@agmedia.com.pl
wach typu SU 42. Natomiast
niczne, utrudniając dodzwo - mówi Adam Leik, członek
www.roltech.slupsk.pl
nie ma słowa ustosunkowa nienie się do dyżurnych
Zarządu Województwa
REKLAMA
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nia się do naszych zastrzeżeń. mchu. Gałęzie zagrażały też
Pomorskiego.
UH
Zdaniem dyrektora
maszynistom - uniemożli Samorządowi województwa
Labudy powypadkowa
wiały wychylanie się z okna
pomorskiego zależy na jak
komisja stwierdziła szereg
kabiny w celu obserwacji
najszybszym wznowieniu
zakłóceń w łączności między szlaku. Ponieważ stosowany ruchu pociągów, dlatego
pociągami a odcinkowymi
na tej linii, system ruchu
też, jeszcze w tym tygo
dyżurnymi ruchu w Słupsku, wymaga niezawodnej i sta dniu wystąpię z pismem do
Rafał Reinert
Miastku i Szczecinku. Jak
łej łączności - przewoźnik
PKP PLK S.A. oraz Urzędu
zaznacza, cytując proto wstrzymał mch. - Dokąd nie
Transportu Kolejowego, aby
76-200 SłupsH • ul. KaszubsHa 41 - biuro
koły - komisja stwierdziła, otrzymam szczegółowych
uzyskać informację, kiedy i
że występują zakłócenia w pisemnych odpowiedzi PLK na jakich zasadach pociągi
tel. 59 722 08 17 • fax 59 847 19 83
łączności zarówno podsta na postawione zarzuty - nie
pasażerskie będą mogły
biuro@reyu.net.pl • www.reyut.net.pl
wowej radiowej (w podob zaryzykuję bezpieczeństwa
pojawić się na tej trasie.
nym do telefonii komórko podróżnych i obsługi i
Tymczasem pat trwa.
wej systemie radiołączności
nie uruchomię pociągów - Choć na kolejowym por
KAPSCH) jak i standardowej
dodaje dyrektor Labuda.
talu www.pkp.pl pojawiła
radiołączności pociągowej
Głos w sprawie zabrał się zapowiedź że od 11
www.reyu.com.pi •
PKP. Według Labudy, który również Pomorski Urząd
www.reyu.net.pi i
sierpnia wracają pociągi opiera się na protokole
Marszałkowski: - Mam świa to ten termin nadal nie jest
9fTBwtr.fi»»-wwKjicj«
»
PKBWK były nawet kłopoty domość, że już od tygodnia, pewnyDokąd nie
INTERNET-S ER WIS
z awaryjną telefoniczną łącz- pasażerowie korzystający otrzymam od Polskich Linii
Rafał Reinert
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Zakład Ceramiki Budowlanej
Kłośnik 3 k/Słupska, 76-113 Postomino
tel. 59 810 86 29
www.cegielnia.wbos.pl

Zatrudnimy operatora koparki
jednonaczyniowej drugiego stopnia

tel. 507-048-817
rafal@reyu.com.pl
INSTALACJE TV.SAT
Wiesław Śliwiński
tel. 605-385-128
wiesiek@reyu.com.pl

www.reyu.com.pl
www.reyu.net.pl
Wykonujemy indywidualne
i zbiorcze instalacje:
- TV-SAT, domofonowe

M-|

- videofonowe

f

( C_-\

- komputerowe LAN

I

V

- wireless

hornet
WURNET•- as*
OS« •• i iHST*l>CJE tV S»T

- monitoringu CCTV

- alarmowe
Zapewniamy serwis i konserwacje:

- wszelkich instalacji teletechnicznych
- komputerów

Słupsk
ul. Wileńska 30
59 840 38 00

tel.

CZYNNE: pon-pt 7.00-18.00

Kontakt:
X'

665 401 699 lub osobiście w ZCB Kłośnik 3 (cegielnia)
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Nasze sprawy

Rusza spis rolny

Gospodarstwa
odwiedzą ankieterzy
Od początku września
do końca paździer
nika na terenie całego
kraju, a więc także
w gminach powiatu
słupskiego, przepro
wadzona zostanie
akcja zbierania danych
potrzebnych do Spisu
Rolnego.
- Poprzedni Spis przepro
wadzony został przed przy
stąpieniem Polski do Unii
Europejskiej w 2002 roku
- mówi Zbigniew Pietrzak z
Urzędu Statystycznego w
Gdańsku. - Obecny, organi
zowany będzie ną zasadach
obowiązujących w całej Unii
- dodaje. Celem spisów rol
nych jest dostarczenie szcze
gółowych informacji na temat
funkcjonowania rolnictwa,
sytuacji społeczno - demo
graficznej i ekonomicznej na
wsiach, oraz szczegółach pro
dukcji rolnej. Pozwala też na
przegląd zmian, jakie zaszły
w gospodarstwach rolnych
po przystąpieniu do wspól
noty, oraz porównanie ich z
innymi państwami członkow
skimi. Powszechny spis rolny
ma dużą wagę dla Komisji
Europejskiej Wspólnej
Polityki Rolnej, ponieważ
pozwala na wytyczenie

nowych kierunków rozwoju i
stymulowanie wzrostu w tym
sektorze. - Zbieranie danych
do poprzedniego spisu odby
wało się głównie przy pomocy
ankieterów, którzy odwiedzali
gospodarstwa rolne - mówi
Zbigniew Pietrzak. - W tym
roku metodami stosowanymi
przez GUS będą pobierane
dane ze źródeł administracyj
nych oraz podmiotów gospo
darczych prowadzących dzia
łalność w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej oraz od
dostawców usług telekomu
nikacyjnych. Podczas spisu
planuje się także większe
wykorzystanie intemetu oraz
wywiadu telefonicznego, a
także bezpośredni udział
rachmistrzów - ankieterów,
których w naszym wojewódz
twie będzie 350. Samospis
internetowy pozwoli nam
jednak na ograniczenie liczby
gospodarstw odwiedzanych
przez rachmistrzów, gdyż
rolnicy będą mogli przekazać
nam dane we własnym zakre
sie za pomocą intemetu. To
dużo wygodniej sze - zauważa
Pietrzak.
Szacuje się, że badanie
obejmie około 1,7 miliona
gospodarstw rolnych, które
prowadzą działalność rol
niczą, na powierzchni użyt

Celem spisów rolnych jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania
rolnictwa, sytuacji społeczno - demograficznej i ekonomicznej na wsiach, oraz szczegółach
produkcji rolnej.
ków rolnych wynoszącej
co najmniej hektar, a także
około 10 tysięcy gospodarstw
rolnych, zajmujących się
uprawą roślin lub- chowem
zwierząt gospodarskich, o
powierzchni użytków rol
nych mniejszych niż hektar.

Pani Krystyna Rapta wraz z
mężem prowadzi gospodar
stwo rolne o powierzchni 715
hektarów, specjalizujące się
w uprawie ziemniaków i rze
paku. - Nie przygotowujemy
się jakoś specjalnie do tego
spisu - mówi. - Większość

danych możemy podać od
ręki, a te szczegółowe, też nie
będą problemem. Planujemy
wykorzystać do tego celu
internet - mówi.

Maciej Korsak

Spis rolny 2010
Spisy rolne przeprowadzane są w Polsce od lat pięć
dziesiątych. Dzięki temu, można na bieżąco badać
zmiany jakie zachodzą w sektorze rolniczym na prze
strzeni lat. W tym roku polscy rolnicy po raz kolejny
zostaną objęci Powszechnym Spisem Rolnym prze
prowadzanym przez Główny Urząd Statystyczny. Do
tej pory na terenie Polski przeprowadzono trzy pełne
Spisy Rolne w 1976 roku, 1986 i 1996 oraz kilka połą
czonych z Powszechnymi Spisami Ludności.

redakcja@agmedia.com.pl
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Informujemy, że od dnia I września 2010 roku w Szkole Podstawowej we Wrześciu oraz w
f Zespole
Szkół w Redzikowie rozpoczynają działalność punkty przedszkolne obejmujące dwie
grupy dla dzieci 3-4 letnich oraz 5 - letnich.
Punkty przedszkolne czynne będą 10 godzin dziennie (od 6:30 do 16:30). W tym czasie zapewniamy
fachową opiekę dwóch wychowawców na grupę oraz wiele zajęć dodatkowych. Między innymi:
język angielski, zajęcia muzyczne z elementami logorytmiki, ekologiczno - przyrodnicze, plastyczne.
Ponadto dla potrzebujących zapewniamy pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, zajęcia
terapeutyczne integracji sensorycznej. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu zapewniamy
całodzienne wyżywienie. Dzieci 5 - letnie będą przygotowywane do podjęcia wcześniejszej nauki
w klasie pierwszej (podjęcie nauki w klasie pierwszej nie będzie obowiązkowe).

WssysGfefl® BffljtasSa w <SJ7QQ0 saflęsBa <S®<äaÄtow® ®f®s
ws7*^»8®oo8«0 als8®«8 ss>(p®wod8®oo® raafląs IbssjpOaSiaB®.

Dodatków

|i«tó miejsc: j#«r ograniczone da 14 dzieci w grupltt, Da pnmiutoli mogą uczęszczać dziad zameldowana na terenie Gminy Słupek.

Człowiek - najlepsza inwestycja
UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI I

FUNDUSZ SPOŁECZNY

informacje:

Biuro Projektu, ul. Sportowe 34, pok. 13
74*200 Słupsk, tel. 59 842*84-40
oraz;
Szkoła Podstawowa we Wrześciu
tel. 59 844-24-13
i Zespół Szkół w Redzikowie
tel. 59 811-82-57

POWIATOWY

KURIER
SŁUPSKI

Powiat
REKLAMA

704PK7A

nr 15 (38) • 10 sierpnia 2010

REKLAMA

jarmark Gryfttów z Gminą Kępice

Bi

SIGMA Laboratorium
Słupsk, ul. Wileńska 30
(dawna Przychodnia Kolejowa)
tel. 59 840 38 00
CZYNNE: pon-pt 7.00-18.00

Telewizja
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Pogoda nie odstraszyła odwiedzających
Na Rynku Rybackim
pierwszy raz, ale za rok też
na pewno przyjedziemy
podczas ostatniego
Jarmarku Gryfitów - dodaje pani Maria.
swoje walory prezen
Oprócz
Obłęża,
towała gmina Kępice. na stoiskach wysta
Mimo deszczu Jarmark wiło się również koło
gospodyń z Barcina,
odwiedziło
sporo
mieszkańców Słupska
Osowa, a także znany
i turystów.
już słupszczanom, mię
- Praktycznie wszyst dzy innymi z Słupskich
kie wiejskie przysmaki, Dni Gospodarki, zespół
które przywieźliśmy, Pietruchy z Biesowic.
sprzedaliśmy - mówi
Swoje stoisko miało
również Nadleśnictwo
Maria Zegadło, sołtys
Obłęża w gminie Kępice. Warcino.
ach
- Wystawialiśmy się tutaj

Regionalne przysmaki szły na jarmarku jak ciepłe bułeczki.
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Zrób sobie wakacje od opłat:!

Skorzystaj z letniej promocji
i ciesz się telewizję przez 3 miesiące w prezencie!
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Autoryzowane Punkty Sprzedaży
MATI-SAT S.C.

MiSs

Słupsk, ul. Starzyńskiego 11 [przy przejściu podziemnym]
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Kobylnica - REAL ul. Szczecińska 6
tel. 59 842 98 13, tel. kom. 699 235 102
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www. cyfrowypolsat. pl

REKLAMA
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Jeż - oficjalna maskotka Kępic.

Zespół Pietruchy z Biesowic.
REKLAMA

"

PRYWATNA WYZSZA SZKOŁA
OCHRONY ŚRODOWISKA
Mazowiecka Firma Roku
w kategorii edukacja

i

prowadzi nabór na:

Studia podyplomowe

i

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
IAUDYTING ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

i

(dwa semestry)

i
i
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Odśnieżarki

Wykaszarki

Motopompy

Glebogryzarki

Autoryzowany przedstawiciel firmy

Ciągniki jednoosiowe

Kosiarki traktorowe

POWER EQUIPMENT

i
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U MIETKA

Słupsk • ul. Lotha 21
tel. 59 842 80 60 • 601 88 51 37
www.umietka.pl • e-mail: mm@umietka.pl

Co nas wyróżnia?
- Profesjonalana kadra z PWSOŚ oraz innych uczelni wyższych,

urzędów państwowych i instytucji.
- Kadra praktyków z uprawnieniami do wykonywania świadectw
energetycznych a także znajdujących się na liście autoryzowanych
audytorów Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPĘ).
- Absolwenci nabywają praktyczne umiejętności wykonywania
świadectw i audytów energetycznych.
- Zostaną umieszczeni w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury osób
uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej.
- Zostaną umieszczeni na liście uczestników kursów Krajowej Agencji
Poszanowania Energii (KAPĘ).

BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY
(dwa semestry)

i

76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
tel. (59) 845-60-70 • 698 674 139

www.pwsos.pl
Zainwestuj w swoją przyszłość!
Czekamy na Ciebie!

i
i
i
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UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt

"Kształcenie ustawiczne szansą na nowy zawód"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
informuje, że:
W ramach zakończonego projektu „Kształcenie ustawiczne szansą na
nowy zawód" naukę w Policealnej Szkole ZDZ na kierunku Technik
Drogownictwa rozpoczęło udział 20 osób z terenu powiatu słupskiego
w tym 4 kobiety. Dzięki możliwości udziału w bezpłatnej nauce
uczestnicy projektu zakończyli udział w nim egzaminem zawodowym.

SŁUPSK

A

Szczegóły na: www.zdz.slupsk.pl

Możesz mieć auto prezydenta
Urząd miasta ogłosił przetarg na samo
chód, który do tej pory woził między
innymi prezydenta Słupska i różnych
oficjeli z Urzędu Miasta. Cena wywo
ławcza to dwadzieścia tysięcy złotych.
nr 15 (38) 10 sierpnia 2010

Woda, a wkrótce gaz prąd i ciepło będą zmierzone zdalnie

Radiowa rewolucja
w domowych pomiarach
Będziemy mieć większą
kontrolę nad płaco
nymi rachunkami
za zużytą wodę, a
wkrótce również za gaz,
prąd a nawet ciepło.
Zapłacimy wreszcie
za to, co rzeczywi
ście zużyliśmy, a nie
.
awansem - za to co
zdaniem operatora
dopiero zużyjemy. To
prawdziwa rewolucja w
pomiarach!
Zalety
nowego,
radiowego odczytu
widzą również operato
rzy: „uszczelni" on sys
temy, bo zmniejszą się
straty, które powstają
obecnie - głównie na
różnicach w odczytach
na zbiorczych i loka
torskich licznikach. Kapiące krany, straty na
przewodach i innych
urządzeniach, czyli to
wszystko co składa się
na różnice w pomiarach
liczników ma teraz być
zminimalizowane podkreśla Stanisław
Ulanowski, prezes SSM
Czyn, obecnie najbar
dziej zaawansowanej w
„licznikowej rewolucji"
spółdzielni w Słupsku.
— Jednocześnie można
bowiem odczytać dane
ze wszystkich wodo
mierzy w budynku i
porównać dane z tym
głównym na przyłączu
w piwnicy.
Dzięki temu syste
mowi inkasenci prze
staną odwiedzać nasze
mieszkania, a nawet
posesje. Każdy moduł
jest przy montażu na
wodomierzu progra
mowany na miejscu
z numerem i stanem
licznika, z którym jest
połączony, co wyklucza
ewentualność pomyłek.
Z warunków technicz
nych wynika, że dane
z wodomierza można
odczytać
radiowo
nawet z odległości 150
metrów. Urządzenia są
zabezpieczone - każdo
razowa próba usunięcia,
cofnięcia odczytu, czy
manipulacji magne
sami — jest odnotowana
w pamięci. Nie ma też

Nie wykonał planu, pieniądze dostał

Nagroda dla Kazimierza Czyża
Dziesięć tysięcy osiemset złotych
nagrody otrzymał Kazimierz Czyż,
dyrektor Powiatowego Obwodu
Lecznictwa Ogólnego SP ZOZ w
Słupsku, mimo że nie wykonał planu
finansowego na 2009 rok.
Wniosek o przyznanie maksymalnie wyso
kiej nagrody, która jest trzykrotnością mie
sięcznych zarobków dyrektora, złożyła Rada
Społeczna POLO. Andrzej Bury, przewodniczący
rady i wicestarosta mówi jednak, że premia była
jak najbardziej zasłużona. - Zanim pan Kazimierz
Czyż został dyrektorem POLO, spółka była bar

dzo zadłużona - mówi. Od trzech lat nie ma pro
blemów finansowych. Nawet jeżeli nie wykonał
zamierzonego planu finansowego w stu procen
tach, to dzięki niemu do kasy wpłynęło ponad*trzysta tysięcy złotych - mówi wicestarosta. Plan
finansowy zakładał zysk w wysokości 335 100
złotych, a wyniósł 308 456,21 złotych.
W uzasadnieniu do wniosku o przyzna
nie nagrody czytamy, że wpływ na wynik tej
wysokości miało zmniejszenie sprzedaży usług
medycznych dla zakładów pracy, z którymi
POLO wcześniej podpisał umowy z zakresu
medycyny pracy.
mak »

PIS bez kandydata na głowę miasta

Politycy krytykują prezydenta
Tematowi słupskiego
budżetu miasta była
poświęcona konferen
cja prasowa w słupskim
biurze poselskim Prawa
i Sprawiedliwości.
Według
Roberta
Kujawskiego, wiceprze
wodniczącego
Rady
Miasta w Słupsku i poseł
PiS Jolanty Szczypińskiej,
którzy
konferencję
poprowadzili, kondycja
miejskiego budżetu jest
co najmniej niepoko Konferencja polityków Prawa i Sprawiedliwości.
jąca. Samorządowcy nie
podali jeszcze ewentual na dzień dzisiejszy uzy w Słupsku. - Decyzja o
ewentualnych zmianach
skaliśmy w tym roku 6,3
nego kandydata na fotel
w budżecie należy do
miliona złotych - mówi
prezydenta Słupska z
prezydenta. Staramy się
Robert Kujawski. - Istnieje
ramienia PiS. - Naszego
informować słupszczan
kandydata przedsta spore zagrożenie, że nie
o tym, jak wyglada finan
uda nam się wykonać
wimy wkrótce - zapewnia
planu sprzedaży nieru sowa sytuacja miasta, bo „
Jolanta Szczypińska.
dane takie są dla nich
Jeśli zaś chodzi o kwe chomości.
niedostępne. Stąd ta kon
Jak uleczyć sytuację?
stie budżetowe, to poli
tycy wskazali kilka aspek -Już dawno mówione było, ferencja. Z wykonanych
inwestycji mieliśmy uzy
by ograniczyć wydatki
tów realizacji budżetu na
skać w tym roku 70 milio
bieżące, radni nie mają
pierwszą połowę tego
nów złotych, a na dzień
roku, które budzą niepo całkowitego wpływu na
dzisiejszy kwota ta to 18,5
wygląd budżetu miasta
kój. - Z planowanych 28,9
miliona złotych po stronie - przyznaje wiceprze miliona złotych.
dochodów majątkowych, wodniczący Rady Miasta
jP

Sylwester Ziemnicki ze stupskich Wodociągów prezentuje nowe wodomierze radiowe.
końca roku planujemy
obaw, że w trakcie
zamontować w Słupsku
odczytywania danych
jeszcze 700 wodomie
układ pomyli się i
odczyta np. stan licz rzy z odczytem radio
nika sąsiada. - Taki sys wym.
Nie tylko zużycie
tem wprowadziliśmy
już na 200 z około 6 500
wody można mierzyć
wodomierzy głównych, przez radio. — Zdalne
czyli takich, gdzie rozli odczyty liczników
czamy się bezpośrednio
energii elektrycznej
z właścicielem - wyja wprowadziliśmy już
śnia Przemysław Lipski, u większości klientów
rzecznik Wodociągów
biznesowych - zazna
Słupsk. W pierw cza Beata Jankowska,
szym rzędzie system
rzecznik grupy Energa.
wprowadzamy na zaso - Natomiast podobną
operację u indywi
bach Przedsiębiorstwa
dualnych odbiorców
Gospodarki
Mieszkaniowej, do
energii planujemy w

przyszłym roku.
Podobnie zamie
rza postąpić Pomorska
Spółka Gazownicza,
dostarczająca
do
naszych domów gaz.
Obecnie radiowy sys
tem jest testowany
pilotażowo w Gdańsku,
jednak już montowane
obecnie w Słupsku
nowe liczniki gazowe
są przystosowane do
zainstalowania bez
przewodowych modu
łów pomiarowych.

I

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Blach^ĘŚffTM
od 1994 roku

www.blachstal.pl

zapraszamy do współpracy dekarzy

(program lojalnościowy)
Tyssen Krupp Steel
Niemieckie blachy dachowe
Darłowo
uł. Wojska Polskiego 32
fe!/fax 94 314 44 20
S09 004 098, 509 004 097

e-maił: darlowa'ö/blachstal.pl
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Okolice

We wrześniu koniec budowy obwodnicy, w październiku otwarcie

We wrześniu słupska obwodnica
będzie przejezdna na całej długo
ści, po nawierzchni bitumicznej.
Od węzła Redzikowo - aż po most
na Słupi ułożona jest już ostatnia,
ścieralna warstwa nawierzchni.
Wykonawcy obiecują, ze skończą
budowę w terminie.

jest zaawansowana w 95 procentach i
również gotowa jest większość zjazdów i
terminy robót - uspokaja kierownik
powinna zostać oddana planowo. Nie ,ślimaków" ułatwiających bezkolizyjne
Głuszak. - Wydarzyły się w budowa
sądzę, żeby wykonawcy ryzykowali
krzyżowanie i włączanie się do ruchu. nych jeszcze miejscach, więc niejako
dotychczasową dobrą opinię o ich fir Następnie, niemal po prostej trasa mija
natura sama wskazała słabe punkty i
mach, zresztą nie zgłaszają nam specjal Widzino i pod wiaduktem kolejowym
wykonawca miał możliwość poprawek.
nych opóźnień.
pokonuje tor Słupsk - Szczecinek, a
To zbyt duża inwestycja, żeby można
Razem z drogowcami z GDDKiA dwa kilometry dalej - przebiega dwu było pozwolić sobie na jakiekolwiek
przejechaliśmy gotowe, lub właśnie
pasmowym wiaduktem nad linią kole fuszerki. Zresztą i tak umowa zawiera
kończone odcinki obwodnicy. Szeroka, jową Słupsk - Koszalin. Potem już tylko
warunki gwarancyjne, a jeszcze przez
Pod koniec września jakość robót gładka i równa jak autostrada trasa
kilometr - i ostatni węzeł. Tu trwają
rok wykonawca pozostawi na miejscu
Ocenią inspektorzy nadzoru z kilku wije się łagodnymi tukami od węzła
już ostatnie prace przy wjazdowym od
pracowników serwisowych. Podobnie
nastu instytucji - od budowlańców Redzikowo, gdzie przed dawnym
strony Szczecina węźle Reblinko.
jest z ekologią: nie ma możliwości, żeby
i drogowców - po Straż Pożarną. wjazdem do wioski odgałęzia się na
Budowę obwodnicy rozpoczęto
z gotowej już trasy wody pochodzące
Dopiero po ich akceptacji można, południe w stronę dawnego wojsko oficjalnie 19 sierpnia 2008 roku. Nie
z normalnych opadów - przedostały
w październiku ciąć wstęgę na naj wego poligonu. Na kolejnym węźle w obyło się bez przeszkód i dramatycz się do rzek czy gruntu. W przebiegu
większej od lat w regionie słupskim Głobinie trasa znowu rozdziela się na
nych zdarzeń, a na finiszu mocno dała
obwodnicy zbudowanych jest w tym
inwestycji. Wszystko wskazuje na dwa pasma i pod wiaduktem krzyżuje
się we znaki pogoda. Długa ciężka
celu 12 zbiorników retencyjnych z sepa
to, że z końcem września obwodnica się z przebiegającą nad nią wojewódzką
zima skutecznie blokowała niektóre
ratorami i regulatorami przepływu wód
Słupska będzie gotowa, a w połowie szosą nr 210 ze Słupska do Unichowa. prace ziemne. Ostatnio budowlań opadowych.
października, po odbiorach końco Tu będą zjazdy umożliwiające włącze com dały się zaś we znaki ulewne
wych, oddana do użytku. - Jesteśmy nie się do ruchu. Dalej łagodnie pnie się
deszcze. - Na szczęście uszkodzenia
Jarosław Kowalski
zadowoleni ze współpracy z wyko w stronę masywu góry Krępskiej. - Tu
j.kowalski@agmedia.com.pl
nie były duże i nie miały wpływu na
nawcą, przewidujemy, ze odda będzie się znajdować Miejsce Obsługi
1152PK4A
inwestycję w terminie - podkreśla Podróżnych ze stacjami paliw i zaple
Jerzy Głuszak, Kierownik Projektu czem gastronomicznym - wyjaśnia inż.
„Budowa Obwodnicy Słupska" z Marcin Wąchnicki z którym przejecha
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych liśmy po nowej trasie. - Wykonawca
i Autostrad. - Obecnie, według robót drogowych buduje tu zjazdy, zaś
naszych szacunków inwestycja same obiekty, nieobjęte są aktualnym
HURTOWNIA STALI "RZEMIOSŁO", SŁUPSK UL PRZEMYSŁOWA 19 A
projektem i powstaną nieco później.
tel.
59 841 11 66,606 107 301, biuro@hurtowniarzemiosla.slupsk.pl
Potem czeka nas dość osty zjazd
Obwodnica w liczbach
- dokładnie 3,5 procenta, w stronę
Na całej 16 kilometrowej trasie nowej południowej obwodnicy Słupska jest
mostu na Słupi. 150-metrowej długości
39 obiektów inżynierskich w tym 14 dużych: w tym most na Słupi i wiadukt
’ przeprawa pokonuje rzekę i bagniste
kolejowy w Widzinie. Jest też 5 przejść dla zwierzyny zwierząt pod drogą.
starorzecze. Most podobnie, jak cała
Na trasie przewidziano cztery węzły drogowe: w Reblinku,(0,785 km nowej
trasa, spełnia unijno-natowskie stan
trasy), gdzie rozpocżyna się obwodnica, w Łosinie, na skrzyżowaniu z drogą
dardy nośności 50 ton i 11,5 tony na oś.
krajową nr 21, Głobinie, na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 210 oraz
Na drugim brzegu nad trasą przebiega
w Redzikowie, gdzie obwodnica wraca w ciąg drogi krajowej nr 6. Między
wiadukt gminnej drogi z Kobylnicy
węzłem Głobino, a mostem na Słupi powstanie również w przyszłości po
do Łosina, tu także jest centrum logi
obu stronach trasy. Trasa, choć między węzłami jednojezdniowa, na całej
styczne budowlańców: warszawskiej
długości ma koronę drogi umożliwiającą w przypadku wzrostu natężenia
firmy STRABAG, głównego wykonawcy.
ruchu - dobudowanie drugiej jezdni. Wraz z drogami dodatkowymi dojaz
Dalej trasa znów się rozwidla, bo zbli
dowymi i zjazdami na węzłach długość wszystkich jezdni obwodnicy sięga
żamy się do kolejnego ważnego węzła 75 kilometrów. Koszt budowy przekracza kwotę 350 min zł.
skrzyżowania z drogą krajową nr 21. Tu

Finisz
coraz
bliżej
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owy pomnik w Ustce '
W niedzielę w Ustce stanie
pomnik Syrenki - herbowego
symbolu miasta.

Nasza wycieczka po usteckich imprezach
0 tym, że nocne życie Ustki rzeczywi
ście tętni, przekonaliśmy się tydzień
temu. Przedstawiciele naszej redakcji
wraz z paczką znajomych udali się
w tour po imprezach kurortu. Było
tanecznie i rozrywkowo, czyli tak jak to
powinno wyglądać latem. Okazało się,
że turyści i ustczanie w różnym wieku
lubią i potrafią się bawić.
Piotr, Paweł, Klaudia i my - dziennikarze
„Kuriera Usteckiego” - Asia, Maciej i Monika sprawdziliśmy, co w nocnym życiu Ustki piszczy.

Na parkiecie tłumy
Nasz dubbing rozpoczął się o rozsądnej porze
1 zakończył przed wschodem słońca. Naszymi
sprzymierzeńcami byli: ładna pogoda (ponad 20
stopni przez całą noc) i dobry humor. Zwiedzanie
usteckich imprezowni zaczęliśmy od wizyty w
restauracji „Dom Rybaka” przy ulicy Marynarki
Polskiej. Z miejsca spotkało nas miłe zaskoczenie.

Mimo że była dopiero godzina 2 2, a wakacyjne
szaleństwa dyskotekowe zaczynają się zazwyczaj
około północy, to na parkiecie widać było tłumy.
W większości były to ...kobiety. Muzyka puszczana
przez didżeja - idealna do wygibasów zarówno
do rytmów z epoki swingu jak i lat 80-tych przy
dźwiękach przebojów Michaela Jacksona. Jak się
okazało, w „Domu Rybaka” chętnie bawią się
zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli, którzy wolą
imprezy w nieco bardziej kameralnych i spokojnych
miejscach, niż typowe dyskoteki. Z tego, co udało
się nam się wyłapać, obserwując tłum, dyskretny
klimat sprzyja zaciąganiu nowych znajomości,
mimo że na tańczących padają kolorowe światła
dyskotekowych reflektorów i kultowej srebrnej,
lustrzanej kuli, przywodzącej na myśl disco w stylu
lat 70-tych. Obsługa szybka i sprawna. A i ceny
rozsądne. Pół litra piwa butelkowego 7,5 zł, piwa
z kegi - 6 zł. Bezalkoholowe napoje to koszt 3-4
zł za sztukę. Napoje dostaliśmy właściwie od razu
po podejściu do baru, bo choć ludzi dużo, a mimo
to kolejek brak. „Dom Rybaka" to dobre miejsce,
by rozkręcić się przed całonocną balangą. Plusem
lokalu jest niewątpliwie to, że do 24 zamówić
można ciepły posiłek.

Klimatyczny wystrój

\AJ baya licach bawiły się tłumy.

W „Domu Rybaka” poczuliśmy klimat imprezo
wej soboty i by go nie stracić, udaliśmy się do znaj
dującej się nieopodal kanału portowego dyskoteki
VIVA. Tutaj także spotkaliśmy tłumy, ale średnia
wieku była zdecydowanie niższa (przynajmniej
„na oko”), niż w poprzednim lokalu. Na parkiecie
bawili się już dorośli, ale jednak wciąż nastolatki.
Łatwo zatopić się było w ten barwny, różnorodny
tłum. Muzyka ciekawa, oryginalna - od rytmów
latynoamerykańskich do najnowszych hitów
muzycznych stacji telewizyjnych. Było i techno,
uwielbiane głównie przez współczesną młodzież.
Łatwo wpadające w ucho piosenki sprawiły, że

nie mogliśmy usiedzieć na miejscu.Pierwszy raz
tego wieczoru wychodzimy na parkiet. Bawili
się zarówno mężczyźni, jak i damska część gości.
Klimatyczny wystrój VIVY, czyli zaadaptowane na
potrzeby utworzenia w spichlerzu dyskoteki wnę
trza sprawia, że można się tam poczuć swobodnie.
Bliskość morza powoduje, że doskonale czuć także
wakacyjny klimat, co jeszcze bardziej skłania do
beztroskiej zabawy. Tutaj także nie spędziliśmy
zbyt wiele czasu w kolejkach do baru. Spragnieni
nie pozostawią w VIVIE fortuny. Pół litra piwa kosz
tuje 7 zł. Sok i woda mineralna - około 4 zł. Do tego
można kupić coś do pochrupania - chipsy, orzeszki
itp. Nie wyczuwa się tu jednak atmosfery słynnych
imprez, które kiedyś podobno się tu odbywały. O
23.45 z lekkim niedosytem opuszczamy Vivę.

Na statku
Stwierdziliśmy, że czas wyjść na świeże powie
trze i zasmakować imprezy w nieco innym stylu.
Nieopodal, w centrum kanału portowego zacumo
wany jest statek „Dragon”. Codziennie, przez całe
wakacje, odbywają się tu wieczorami dyskoteki.
Ta opcja jest przeznaczona jednak tylko dla tych,
którzy nie boją się wody i ewentualnego rejsu
statkiem po Bałtyku. Impreza odbywa się bowiem,
jeśli tylko pozwala na to aura, zarówno na środku
morza, jak i na zacumowanym statku. Muzyka
pozostawia wiele do życzenia, bo skierowana jest
raczej do starszego imprezowicza. Nie zostajemy
tam długo, mimo że serwują smaczne drinki (ceny
ok. kilkunastu zł) i ciepłe hot - dogi, a i tańczących
sporo. Noc jest gorąca, ruszamy więc na plażę, do
dyskoteki „Baya Beach”.

Zabawa na piasku
By dostać się do środka, trzeba ustawić się
w długiej kolejce do wejścia. Do „Baya Beach”
prowadzi przez plażę drewniany trakt, na któ
rym trudno zmieścić się z kilkoma innymi oso

bami, idącymi w tym samym rzędzie. Po tych
niewielkich trudnościach spotyka nas niewąt
pliwa nagroda. Mimo sporych i nieprzemijają
cych kolejek przy barze, warto być gościem tego
miejsca, by poczuć prawdziwą atmosferę letniej
imprezy. Piasek pod stopami (wiele osób tań
czyło na boso), orzeźwiający rozgrzane tańcem
ciała wiatr (dyskoteka nie ma ścian od strony
morza) i odprężająca muzyka klubowa sprawiają,
że zapomina się tu o wszelkich troskach. Jedyne,
co może sprowadzić konsumenta i balangowicza
na ziemię, to ceny trunków. Nie znajdzie się
tu niczego do picia poniżej 10 złotych, poza
piwem, które kosztuje 8 zł (0,5 l) i napojami
bez procentów (sok, woda mineralna - ok. 4 zł).
Kolejnym minusem jest długa kolejka do toalety.
W „Baya Beaćh” zagościliśmy najdłużej, około
2 w nocy kończąc nasz dubbing. Na szczęście,
we wszystkich opisanych lokalach, toalety są
bezpłatne.

Prokofiew
(Joanna
Maciej Korsak

Konkurs
Czekamy na opinie i zdjęcia internautów na temat
lokali, w których latem można się w Ustce dobrze
bawić. Przesyłajcie je na adres redakcja@>agmedia.
com.pl. Na portalu zamieściliśmy specjalną podstronę,
na której prezentujemy „imprezownie”. Nieważne, czy
to dyskoteka na plaży, na statku, czy w głębi miasta
- podzielcie się z nami swoimi opiniami i zdjęciami
z imprez, bo naprawdę warto! Polećcie fajną, letnią
imprezownię innym! Na Wasze opinie czekamy do
20 sierpnia. Raz w tygodniu, w piątki, wśród osób
wysyłających nam zdjęcia z imprez losować będziemy
nagrody - wejściówki do dyskotek. Wygra ten lokal,
na którego internauci oddadzą najwięcej głosów.
Uzyska on tytuł „Letniej imprezowni w Ustce 2010”. 0
wynikach konkursu i wygranych biletach do dyskotek
nasi internauci dowiadywać się będą ze strony www.
kurierustecki.pl, www.kurierslupski.pl.
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NIE PRZEGAP

Tajemnice artysty

: Na kolejne letnie spotkanie z I
I historią, sztuką, kulturą i folklo- j
rem zaprasza Muzeum Pomorza, j
j Środkowego. W programie nie- j
\

•♦dzielnego spotkania prezentacja

i

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

j

i stałe punkty imprezy,
i Niedzielny jarmark tradycyjnie I
| odbywać się będzie jednocześnie na j

j

Rynku Rybackim i dziedzińcu zam-

j

kowym w godz. 11-16. Wśród stały
punktów imprezy znajdą się m.in.:
kramy rękodzielników, twórców
•ludowych, plastyków, antykwariuszy i kolekcjonerów, pokazy
historyczne, spektakle teatralne !
j i występy zespołów muzycznych,
konkursy i zabawy dla dzieci możli-!

i wość robienia zdjęć w „monidle”. I
| 15 sierpnia jarmark będzie odbywał j
! się pod hasłem „Sielsko i obywatel-;
sko” i będzie okazją do prezentacji j
v Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
W programie m.in. prezentacja
; działalności CIO, Kawiarenka
| Obywatelska, pokaz gry w „Zośkę” i
przygotowany przez Słupskie j
i Stowarzyszenie Footbagu, występ

\

i DJ’ów ze Stowarzyszenia Re:Set i

|i

j

innych grup młodzieżowych

i współpracujących z CIO

karo
Koncerty
i w Dolinie Charlotty

j.
|

Są takie piosenki, które nie umierają j
nigdy. Nieśmiertelne. Jedną z nich jest

j utwór „A Whiter Shade of Pale" gmpy j
Procol Harum. Przeboju, na polski
i przetłumaczonego jako „Bielszy j
odcień bieli” sprzed prawie 35 lat j
będzie można posłuchać w weekend
S podczas ostatniego tego lata koncertu
w ramach Festiwalu Legend Rocka.
O Festiwalu w Polsce robi się coraz
j głośniej. Za sprawą gwiazd, ale też j
reklamy, bilbordy zachęcające do
: przyjazdu na koncerty pojawiły j
! się m,.in. Na trasie na Gdańsk oraz j
; Festiwal pojawia się także w TVN24
.j-^i to w bardzio dobrym czasie ante
nowym. Od czterech lat do Doliny

W Teatrze Lalki „Tęcza” rżeniem i okazją do popu - Pan Kotowski". Prace
można również dostar
laryzacji właściwej opieki
szykuje się kolejna
prapremiera - 21 sierp nad zwierzętami oraz edu czyć do sekretariatu teatru
przy ul. Waryńskiego 2 w
kacji najmłodszych poprzez
nia zaprezentowany
Słupsku w inny sposób, w
twórczy kontakt ze sztuką
zostanie spektakl „Pan
dniach od poniedziałku do
Kotowski”. Będzie też - dodaje Sabina Soboń.
Przy okazji premiery piątku w godz. 8-15.
niespodzianka i dwa
Warunkiem przyjęcia
„Tęcza” organizuje dwa
konkursy.
prac na oba konkursy jest
Zabawna, przezna konkursy - plastyczny i
literacki.
opatrzenie ich danymi:
czona dla dzieci sztuka
Konkurs literacki adre trzeba podać imię i nazwi
„Pan Kotowski", autorstwa
sowany jest do dzieci w
sko autora, wiek, adres
estońskiego reżysera Juri
wieku od 7 do 12 lat miesz zamieszkania bądź adres
Mihhaljova, opowiada o
kających na terenie Słupska
przedszkola, szkoły lub
tytułowym kocie, który
lub województwa pomor innej placówki, telefon
przez Pana Haukowskiego
skiego. W konkursie biorą
kontaktowy. W każdym z
traci swoje buty.
udział wierszyki o kocie, konkursów jury przyzna
- Pan Kotowski nie ma
napisane samodzielnie lub
trzy nagrody i dziesięć
innego wyjścia i musi kupić
sobie nowe. Na jego nie pod opieką nauczycieli, wyróżnień. Nauczyciele,
rodziców itd. Każdy uczest instruktorzy lub rodzice,
szczęście w drodze do sklepu
pod kierunkiem których
nik ma prawo do złożenia
spotyka cwaną lisicę - Panią
jednego wierszyka.
Emilię, która go oszukuje i
prace zostały przygoto
okrada ze wszystkich pie
Z kolei konkurs pla wane otrzymają pisemne
niędzy - opowiada Sabina
styczny na portret kota
gratulacje. Jury zastrzega,
Soboń, konsultant progra adresowany jest do dzieci
że ilość nagród i wyróżnień
może zostać zwiększona.
mowy PTL „Tęcza". - Jednak w wieku od 3 do 10 lat
Organizator wszyst
mieszkających na terenie
dobry sąsiad kota, Pan
kich laureatów nagród i
Słupska lub województwa
Haukowski, wraz z duchem
wyróżnień powiadomi
ulepionym ze śniegu śpieszy pomorskiego. W konkursie
mu na pomoc.
biorą udział prace ukazujące
pisemnie do 30 listopada
2010 r. Wraz z opiekunami
I jeszcze wspomniana
portretem kota, wykonane
otrzymają oni bezpłatne
niespodzianka - każdy, kto
samodzielnie/w dowolnej
21 sierpnia przyjdzie do
technice plastycznej: kredka, zaproszenie na premierę
„Tęczy" ze zdjęciem kota, wej farba, naklej anka iip., w’for spektaklu pt. „Baśń o pięk
dzie na premierowy spek macie nie większym niż
nej Parysadzie" w dniu 4
takl za darmo. Ale uwaga!
kartka z bloku A3.
grudnia 2010 r. o godz.
Zdjęcia muszą być wyraźne
11.00 w sali PTL „Tęcza"
Oba konkursy zostaną
w Słupsku. Prace konkur
- zrobione komórką i itp, nie
ogłoszone 21 sierpnia, a
kwalifikują się.
potrwają do 15 listopada. sowe zostaną zaprezen
towane na wystawie w
Warto wspomnieć, Konkursowe prace mogą
Wystawa w stupskim zamku to znakomita okazja, by poznać tajemnice warsztatu Leona
iż Honorowy Patronat być nadsyłane pod adre holu teatru, która zostanie
nad spektaklem objęło
Wyczółkowskiego.
sem: Państwowy Teatr
otwarta 4 grudnia. Trzy
Towarzystwo Opieki nad
Lalki „Tęcza" w Słupsku, najlepsze wiersze zostaną
Zaprezentowanie
których pokazano tajniki
Zwierzętami Zarząd Główny ul. Waryńskiego 2, 76-200
ultrafioletowym, a także
publicznie odczytane przez
dzieł Leona
warsztatu malarza - spo obiekty w złym stanie w Warszawie.
Słupsk z odpowiednimi
aktorów PTL „Tęcza".
Wyczółkowskiego od
sób i technologię pracy wymagające interwencji
- Zależy nam, aby pre dopiskami: „Konkurs
strony warsztatowej
oraz stosowane techniki i
konserwatorskiej.
miera „Pana Kotowskiego" Literacki - Pan Kotowski"
Roma Linke
była niecodziennym wyda- lub „Konkurs plastyczny
i konserwatorskiej
podłoża.
Ekspozycja jest czynna
r.linke@agmedia.com.pl
to główny cel naj
od wtorku do 'niedzieli
Oglądać można prace
66PK28A
nowszej wystawy
do 22 sierpnia w godzi REKLAMA
po konserwacji, które
w Zamku Książąt
zestawione zostały z pra nach od 10.30 do 18.00.
Pomorskich. Warto
cami na planszach w trak Wystawa została zorga
ją obejrzeć, by
cie prac konserwatorskich. nizowana przez Muzeum
poznać tajemnice
Prezentowane są również
Okręgowe im. Leona
twórczości wybit
fragmenty powiększeń Wyczółkowskiego
w
obrazów Wyczółkowskiego
nego artysty.
Bydgoszczy.
Teraz jest w Polsce!
ukazujące sposób prowa
Metoda
filipińskiego
uzdrawiania
to mistyczna metoda
Roma Linke
Ekspozycja podzielona
dzenia pędzla na płótnie,
leczenia pochodząca z dalekiego wschodu, jej skuteczność jest
r.linke@agmedia.com.pl
została na trzy części, w
obrazy ukazane w świetle

UZDROWICIEL Z FILIPIN

; Charlotty przyjeżdżają gwiazdy
; światowego rocka, idole dzisiejszych

Clavier Palitayan Pe

50 i 60-latków. W tym roku także ich
nie zabrakło. W lipcu w amfiteatrze
zagrała już słynna węgierska grapa ;
Omega, Hamburg Blues Band (exColosseum) oraz Ken Hensley (założy- |

j ciel Uriah Heep) & Live Fire. W sierp- i

I

niu, w nadchodzący weekend, szykuje
i się kumulacja gwiazd - wystąpią: 13 j
sierpnia: Arthur Brown i Erie Burdon
(wokalista i lider grapy Animals), w
-i sobotę -14 sierpnia: Maggie Bell (z !
j Davem Kelly oraz The British Blues j

j Quintet) i megagwiazda - Marillion. j'
j IV Festiwal Legend Rocka zakończy 1
! wniedzielę,15sierpniaQuidam,Nick

j

».Simper & Nasty Habits i Procol Haram, i
j Koncerty rozpoczynają się o godz. j
19. Bilety na imprezę kosztują od 70
do 120 zł oraz karnety na wszystkie
dni festiwalu są do nabycia w Dolinie
| Charlotty i na stronach www.ticketonline.com, www.ticketpro.pl, www.
*

!

j biletyna.pl. Na koncerty dojechać j
| można także specjalnie podsta-1
j wionymi autobusami - wyjazd o |
| godz. 18.15 spod Nowego Teatru j

j przy ul. Jana Pawła II, powrót po j
'koncertach.

ach

Kocia’ premiera z konkursami

I

1 samym Trójmieśde. Spot reklamujący |

i

WARTO ZOBACZYĆ

ZOBACZ KONIECZNIE

i Jarmark obywatelski

Informator

SŁUPSKI

REKLAMA

ogromna co potwierdzają liczni pacjenci Pana

752PK5A

Konkret Kredyt
KREDYTY

—► gotówkowe
—► hipoteczne (ponad 20 banków)
—► konsolidacyjne
—► bez Biku
—► chwilówki
TYLKO U NAS!!! OFERTA 3 NOWYCH BANKÓW

.,

jednego z najlepszych uzdrowicieli filipińskich na
świecie. Pochodzi on ze sławnej rodziny filipińskich healerów.
Uzdrowiciel poprzez intensywną koncentrację wytwarza dużą
energię wokół swoich rąk, która pomaga przy leczeniu: chorób

nowotworowych, epilepsji, deformacji kręgosłupa, miażdży
cy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, choro
bach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy,
guzach i cystach, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach oraz chorobach
kobiecych i innych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest pan Kazimierz z Łodzi, któremu po 2
wizytach znikły dolegliwości prostaty.
U pani Grażyny z Krakowa po pierwszej wizycie, zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się
kamieni w woreczku i nerkach.

U pani Ireny z Gdańska po 3 wizytach wchłoną się guz piersi, który przeznaczony był do
operacji.
Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących

______

Przyjmujemy:

1 7 sierpnia - Słupsk • 18 sierpnia - Gdynia
19 sierpnia - Gdańsk • 20 sierpnia - Elbląg
ZAPISY I INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU

KURIER
SŁUPSKI

Reportaż

nr 15 (38) • 10 sierpnia 2010

Do Korzybia przyjeżdża młodzież z całej Polski

Na obóz do rodzinnego domu
Od 24 lat Stanisław
Pacholik, jezuita
pochodzący z Korzybia
na podwórku swoich
rodziców urządza
obozy dla katolickiej
młodzieży. Niewielkie
podwórko zastawione
jest wojskowymi
namiotami. Także dom
i całe jego otoczenie
zamieniło się w obo
zową stanicę.

tu podoba, że standardowe
Ksiądz Stanisław całe
turnusy dwutygodniowe
swoje dzieciństwo spędził
musieliśmy wydłużyć do 18
w Korzybiu. Doskonale zna
dni - dodaje zakonnik.
okoliczne lasy i jeziora. Zna
Przez 24 lata obozowego
także miejscowe opowieści
życia podwórko Pacholików
i legendy, które fascynują
przeszło wiele zmian. Życie
go do dzisiaj i przekazuje
je uczestnikom korzyb- rodziny jezuity zostało prak
skich obozów. Jezuita jesz tycznie podporządkowane
obozowym cyklom. - Wydaje
cze jako młody chłopak
mi się, że rodzicom się to podoba
wakacje spędzał także
na obozach i koloniach. - mówi ksiądz Stanisław. - Nie
Zaraził się wędrówkami. tylko coś się dzieje w ich domu
i życiu, ale mają mnie na dłużej
Swoją pasję kontynuował
Na wjeździe na niewiel także po wstąpieniu do
niż tylko przyjazdem raz na jakiś
kie podwórka przy drodze
zakonu. - Początkowo jeź czas. Siedzę tu ponad połowę
prowadzącej do dworca
wakacji.
dziłem jako wychowawca
kolejowego w Korzybiu stoi
na obozy i kolonie, ale już
Specjalnie na obozowe
kilka samochodów na tabli w zakonie postanowiliśmy potrzeby zniknął ogród przy
cach rejestracyjnych z róż zrobić coś dla naszych
domu rodziców zakonnika.
nych części kraju. W oddali
dzieciaków - wspomina Teraz w tym miejscu stoją
widać wojskowe namioty
namioty. Jest także ukryta w
jezuita. - Postanowiliśmy
zaroślach altana. Dobre miejsce
tak zwane NS. Wkoło
pojechać na obóz. 24 lata
krząta się sporo młodych
temu czasy były ciężkie, do spokojnych rozmów i spo Namioty ustawione sq w ogrodzie rodziców księdza.
osób. Biegaja, wołają się
ludzie nie mieli pieniędzy. tkań. Z myślą o najmłodszych
- Chrzest jest dla nas wszyst
nawzajem. Widać, że życie
obozowiczach wybudowano
nej bazy jest oddalona o kilka wędrówkę, wycieczkę, idą nad
Zastanawialiśmy się, gdzie
jezioro lub spotykają się z zapro kich wielkim wydarzeniem
obozowe na podwórku
pojechać. Rzuciłem pomysł, piętro w jednym z budynków. set metrów. Chłopcy każdego
dnia kilka razy muszą pokonać
szonymi gośćmi. - Przyszli do - dodaje Michał. - Oczywiście
Pacholików kwitnie jak
który wydawał się najtań W niewielkich pokoikach śpią
największym dla tych, którzy są
każdego dnia wakacji.
nas na-przykład ludzie, którzy
najmłodsze dziewczęta. Przy
ścieżkę w lesie, wiodącą przy
szy. Pojedziemy do moich
hodują egzotyczne owady - na obozie pierwszy raz, bo to oni
domu powstała specjalna wiata, pięknym jeziorze
rodziców na podwórko. I
mówi Kamila z Warszawy. - przez niego przechodzą. Biegną
która jest stołówką i świe
tak się zaczęły obozy w
Z pasji księdza
Były patyczaki i wielkie pająki. przez pokrzywy, piją wstrętną
tlicą. Tuż obok na zmywaku
Korzybiu.
Obozowe życie
miksturę i jedzą dziwne rzeczy.
W kilku klatach były też gady.
Stanisław Pacholik na
Obecnie na jeden tur pracuje jedna z obozowych
My mamy z tego ubaw.
wacht. Chłopcy myją naczynia.
Mycie naczyń i sprząta
Wiele emocji wśród
pierwszy rzut okna nie
nus przyjeżdża około stu
uczestników obozu wywo
Nocne życie obozowe to
wygląda na księdza. Wita
dzieci z różnych miast z - Musimy posprzątać po śniada nie po posiłkach to nie jedyne
obowiązki uczestników obozu. łują wyprawy i wycieczki. - nie tylko żarty. Kadra obozu
nas lekko szpakowaty całej Polski. Wszystkie
niu, każdy przez to przechodzi
mężczyzna w dość długich
Czasem musimy przejść pra urządza także nocne gry i
Nocą muszą pełnić warty, a
związane są z parafiami - mówi jeden z obozowiczów.
włosach i gęstą brodą. Jest
zabawy. Między innymi leśne
prowadzonymi przez
Chłopcy mają oddzielny za dnia wachty porządkowe. wie 20 kilometrów na pieszo
uśmiechnięty. Ubrany w
jezuitów. W czasie waka obóz. Na jego potrzeby została - Przede wszystkim trzeba dbać o - dodaje Krzysztof ze Szczecina. podchody.
krótkie spodenki, baweł cji organizowane są dwa
porządki w obozie i namiotach - Niektórym jest ciężko, ale
zaadaptowana działka należąca
nianą koszulkę i sandały.
obozy. - Dzieciakom tak się
do rodziny zakonnika. Od głów - mówi Janek, uczestnik obozu. można po drodze zobaczyć
Namiotowy
fajne miejsca. Byliśmy nad
- W sumie każdy z nas ma
wolontariat
morzem w Darłowie i w parku
mieć porządnie zasłane łóżko
i porządek wokół niego. Jeśli wodnym. Jest też przy tym
Uczestnicy obozu płacą za
mnóstwo zabawy i żartów.
jest źle pościelone i bałagan na
nim, wachtowi mogą robić tak
Uczestnicy obozu urzą wypoczynek. Pieniądze przede
wszystkim przeznaczone są na
zwanego pilota, czyli wszystko
dzają także żarty w nocy i
tak zwany chrzest obozowy. - wyżywienie, opłacenie ener
wywalić.
Życie obozowe to nie tylko
Dzisiaj w nocy jedna z dziew gii oraz podróż. Kadra obo
zowa to wolontariusze. Część
porządki. Wszyscy uczestnicy czyn na swoim łóżku obudziła
z nich przyjeżdżała na obozy
wstają rano. Po krótkiej zapra się na podwórku - dodaje Ola
księdza Stanisława jako dzieci.
wie jedzą śniadania i idą na
ze Szczecina. - Ktoś ją wyniósł
Teraz, jako dorośli pomagają
nabożeństwo. Później w zależ z namiotu, a ona nawet nie
mu przy młodszych kolegach.
poczuła.
ności od planów udają się na

Wolontariuszami są także
kucharze, którzy przygoto
wują posiłki. - Dajemy sygnał
po naszych parafiach o obozie i
ludzie sami chcą pomóc - mówi
jezuita. - Jak nie mogą być dłu
żej, wpadają na przykład na
weekend, żeby pobyć z nami i
pomóc. Podobnie jest z uczest
nikami. Listy mamy zapełnione
zaledwie kilka dni po ogłosze
niu zapisów. Dzieciaki chętniej
jeżdżą tu do Korzybia niż na
obozy na przykład w góry, które
także organizujemy.
Wolontariusze
do
Korzybia przyjeżdżają
w ostatnich dniach roku
szkolnego. Wspólnie z księ-*
dżem Stanisławem rozbijają
namioty i przygotowują
gospodarstwo rodziców do
obozu. Zaraz po rozdaniu
świadectw szkolnych przy
jeżdża młodzież. Tak samo
będzie w przyszłym roku.

I

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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ZAKŁADU
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°
Ksiądz Stanisław Pacholik od 24 lat organizuje obozy dla dzieci.

ul. Podgórna I

45 59
tel 59 »U

Przy adę 607 703 135
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Terminarz rozgrywek Słupskiej Ligi Okręgowej
znajdziecie na naszym portalu internetowym

- II«
' illi!

www.kurierslupski.pl
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Kolejny krok w karierze

Rusza IV liga

Jego historyczny mecz

Apetyt Pomorza na awans

Dawid Piasecki, słupski - Wprawdzie wygrał
sędzia wrócił z histo zespół z Belgradu, ale
gospodarze postawili
rycznego dla siebie
meczu. Po raz pierw bardziej utytułowa
nemu zespołowi trudne
szy był bowiem sędzią
podczas spotkania eli warunki. Partizan osta
tecznie zwyciężył 1:0,
minacyjnego do Ligi
Mistrzów. Wprawdzie
gdyż jest to zespół lepiej
pełnił jedynie rolę arbi wyszkolony. Poza tym
spore znaczenie miała
tra technicznego, ale już
sam udział w tym spo wygrana Serbów 3:1 na
własnym boisku. Sam
tkaniu był dla młodego
sędziego ze Słupska spo mecz nie był najpięk
niejszym widowiskiem,
rym wydarzeniem.
starły się bowiem fut
- Sędziowałem w
Armenii, gdzie miej bol bałkański i kaukaski,
mecz był więc bardzo
scowy Pjunik Erewań
twardy i zacięty.
podejmował Partizana
pif
Belgrad - mówi Piasecki.

Piłkarze IV ligi już w
sobotę rozpoczynają
rozgrywki sezonu
2010/2011. Powiat
słupski będą reprezen
towały w tych roz
grywkach 3 drużyny.
Pomorze Potęgowo
swój pierwszy mecz
rozegra na wyjeździe,
^ a przeciwnikiem pod
opiecznych Mirosława
Iwana będzie beniaminek - Start Mrzezino.
Mecz rozegrany zosta
nie na wyjeździe. Na
własnym boisku zagra
natomiast Jantar Ustka.
Ustczanie będą podej
mowali Olimpię Sztum.
Piłkarze Karola Pęplino
wyjeżdżają natomiast do
Przodkowa na mecz z miej
scowym Huraganem.
Działacze wszystkich
czwartoligowców z rejonu
słupskiego są optymi
stycznie nastawieni przed
zbliżającym się sezonem.
Niektórzy zapowiadają
nawet; że będą walczyli o
awans do III ligi. Z takim
nastawieniem podchodzą
Mecz Pomorze Potęgowo - Gryf Stupsk.
do zbliżającego się sezonu
zarówno piłkarze jak i dzia Pytlak, Krzysztof Biegański, przygotowani do walki
łacze Pomorza Potęgowo. W
Paweł Kryszałowicz i Paweł
o awans do III ligi. Tak
sobotę mieli zresztą szansę
Waleszczyk.
naprawdę jednak pierwsze
- Przydał się nam ten
spotkania ligowe zweryfi
na tO; aby zweryfikować
« swój e możliwości w starciu z
mecz - mówi Wojciech
kują nasze plany.
Tadeusz Żakieta, trener
silniejszym przeciwnikiem. Rębacz, prezes Pomorza.
Na własnym boisku potę- - To spotkanie na pewno
Jantara Ustka nie chce, przy
gowianie w meczu sparin zaowocuje w przyszłości. najmniej na razie typować,
gowym podejmowali Gryfa
Przegraliśmy, ale w spo jakie miejsce może ostatecz
Słupsk. Mecz zakończył się
tkaniach towarzyskich
nie zająć jego zespół.
wygraną słupszczan 4:1. nie to jest najważniejsze.
- To dla nas wielka nie
Jedyną bramkę dla gospo Uważam, że okres przy wiadoma - mówi Tadeusz
darzy zdobył w tym spotka gotowawczy nasi piłkarze
Żakieta. - Dość długo
niu Kamil Ulanowski. Dla
przepracowali w bardzo
nie graliśmy w IV lidze i
Gryfa celnie trafiali Patryk dobrych warunkach i są
sami jesteśmy ciekawi jak
REKLAMA
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Systemy obsługi restauracji,
hoteli, handlu i usług
• MASZ KONTROLĘ
-- • PRZYŚPIESZASZ
OBSŁUGĘ
• TNIESZ KOSZTY

Kasy z kopią |
elektroniczną •

będziemy sobie radzili na
boisku. O co będziemy wal
czyli? Na to pytanie będę w
stanie odpowiedzieć po run
dzie jesiennej.
Sparingi w wykona
niu piłkarzy Jantara wypa
dły jednak bardzo dobrze.
Wszystkie spotkania ust
czanie wygrali, większość
nawet dość wysoko. Warto
wymienić chociażby zwy
cięstwa ze Startem Miastko
10:1 czy z Pogonią Lębork
5:1. Co więcej Jantar poko

nał nawet trzecioligową
Gwardię Koszalin 3:2.
Karol Pęplino w spotka
niach towarzyskich wygry
wał ze Sławą Sławno 2:1
oraz z Bałtykiem Koszalin
1:0. Nienajlepiej przed zbli
żającym się sezonem nastraja
jednak ostatni mecz towa
rzyski. W Damnie Karol prze
grał bowiem z Polonezem
Bobrowniki 1:3.

I

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Cyyiaciej/

ZAPEWNIAMY

• ATRAKCYJNE CENY
• STAŁĄ OPIEKĘ
SERWISOWĄ
• ZDALNY NADZÓR NAD
SYSTEMEM

Przedsiębiorstwo A r \ r \
Wdrożeniowe
v\ J ' J
*

kSY FISKALNE
agi • CZYTNIKI

Słupsk, ul. Szczecińska 28 A
tel. 59 840 09 90 • tel. kom. 0694 491 627
biuro@add.com.pl • www.add.com.pl

Dawid Piasecki ze Stupska sędziuje mecze na coraz wyższym
poziomie.

Potrzebujesz
reklamy?
Zadzwoń

Zakład optyczny • Gabinet okulistyczny
Soczewki okularowe w pełnej gamie
Soczewki kontaktowe i płyny pielęgnacyjne
Duży wybór opraw okularowych
i okularów przeciwsłonecznych
Zrealizujemy każdą receptę na okulary
Umowa z NFZ
Słupsk, ul. Jaracza 9, tel. 0-59 842 58 48
Ustka, ul. Kopernika 19 (tzw.Okrąglak),tel. 0-59 814 41 56

Biuro
reklamy
“Kuriera
Stupskiego”:
0598485150

WWIAiUWi

KURIER
SŁUPSKI
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KAPITAŁ LUDZKI

POMORSKA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

AKADEMIA
Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o. o.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Bezpłatne kursy komputerowe:

Każde szkolenie zakończone certyfikatem
P-pp..

tOUL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
European Computer Driving Licence

■ ECDL Start ■ ECQL Core ■ ECDL e-Obywatel
Bezpłatne szkolenia dla osób

GMINA USTKA

pracujących, zamieszkałych
w gminach:

GMINA SŁUPSK

SMOŁDZINO, GŁÓWCZYCE, DAMNICA,
POTĘGOWO, DĘBNICA KASZUBSKA, KĘPICE

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

GMINA KĘPICE

Rekrutacja

Biuro projektu:
Słupsk, ul. Paderewskiego 9,
tel. (59) 8423228

^ e-mail: ce_ecdl@pakz.pl L www.pakz.pl

ECDL KLUCZEM DO SUKCESÓW ZAWODOWYCH !!!
Projekt "ECDL kluczem do sukcesów zawodowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

_
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CZĘŚCI DO MASZYN

Znajdziesz nas:
Przy centrum
handlowym “Jantar”
tel.
REKLAMA

SŁUPSK
ul. WROCŁAWSKA 44 A
TEL./FAX 59 84 22 300
500 208 127
501 295 047

602 70 60 90

Bytów, ul. Lęborska 30 tel. 059 822 64 30
Słupsk, ul. Przemysłowa 100, tel. 059 840 30 72

SKŁADY BUDOWLANE
MATERIAŁY NA SZCZĘŚLIWY DOM

OKNO PCV (034,035}
wym, 147 cm x 144 cm

WEŁNA

50

4*7 97

1 f zł/m2
*przy zakupie z montażem - 7% VAT
** bez usługi montażu - 22% VAT

^ f zł/m2

SPRZEDAŻ

wodoodporna

Z MONTAŻEM
**

VAT 7%
*przy zakupie z montażem - 7% VAT
bez usługi montażu - 22% VAT

ceny dotyczące montażu ustalane są
indywidualnie dla Klienta

Wymiary: wysokość zestawu 220 cm,
głębokość brodzika 28 cm
Sterowanie: przełącznik 4-funkcyjny,
elektroniczny panel sterowania, bateria
jednouchwytowa
System natrysku „antykamień”: górna
głowica prysznicowa
- deszczownia, 6 dysz do hydromasażu,
masażer stóp, wielofunkcyjna słuchawka
prysznicowa

panele podłogowe ścienne

DRZWI
ANTYWAŁAMANIOWE SP-220

/ '
R3P-1
MHPWHQ ’
imonAM
i

* * Ct«

>87*

*przy zakupie

z montażem vat 7%
I zł/szt.
*
*
bez usługi montażu
,00**
vat 22%
’zł/szt.

--

mCJMTĆł
•*%**£•• »Tai

zł/m3

*przy zakupie z montażem - 7% VAT
*bez usługi montażu - 22% VAT

•
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ZAPRASZAMY:
poniedziałek-piątek Już od 1r.00-18.00
sobota 8.00-13.C>0

