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Dlaczego nie chcemy
mieszkać w Stupsku?
Masowo opuszczamy Słupsk. W ciągu
dziesięciu lat ubyło ponad sześć tysięcy
stałych mieszkańców - czyli prawie tyle
ilu mieszkańców liczy gmina Smołdzino.
Ze stutysięcznego miasta staliśmy się
93-tysięcznym! Tyle bowiem osób jest na
stałe zameldowanych w mieście.
31 grudnia 2010 roku na stałe było zameldowanych
w mieście 93145 osób. Jeśli doliczymy do tego osby
zameldowane tu tymczasowo, w tym studentów, mamy
95779 osób (stan na 31 grudnia 2010 r.). Jak zatrzymać
ten exodus? Dlaczego słupszczanie wyjeżdżają z miasta,
a młodzi ludzie po studiach do niego nie wracają?
Według Macieja Kobylińskiego, prezydenta miasta
jedynym rozwiązaniem, które mogłoby doprowadzić do
zwiększenia liczby słupszczan jest... poszerzenie granic
miasta.
- Poszerzają się inne duże miasta - chociażby Gdańsk
czy Bydgoszcz - mówi prezydent Kobyliński. - Dlatego
też przez kolejne lata będę pracował nad tym, aby dopro
wadzić do powiększenia granic Słupska. To, że liczba
słupszczan jest coraz mniejsza nie jest dla mnie jednak
zaskoczeniem. Ludzie się bogacą i przeprowadzają się
na wieś.
Istotnie, okoliczne gminy z roku na rok zyskują
mieszkańców. W gminie Słupsk przez ostatnie dwa lata
przybyło 337 osób, w gminie Kobylnica 262. 31 grudnia
ubiegłego roku gmina Słupsk liczyła dokładnie 14999
mieszkańców. Na początku roku przekroczyła 15 tysięcy.
Mariusz Chmiel, wójt gminy Słupsk zamierza nawet
uczcić to wydarzenie, a piętnastotysięcznej mieszkance
Redzikowa podarować specjalny medal. Jak to się dzieje,
że okoliczne gminy „rosną”, a Słupsk się kurczy?
- Od wielu lat stwarzamy im odpowiednie warunki
- mówi Mariusz Chmiel. - Uzbrajamy działki, przygoto
wujemy infrastrukturę drogową... To wszystko przynosi
efekty.
Nowi mieszkańcy to więcej pieniędzy z podatków.
Ew Bez względu na to, gdzie pracują (a gros mieszkańców
KE gminy Słupsk pracuje w Słupsku), 37 procent podatku
ED i tak trafia do budżetu gminy w której są zameldowani.
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Szczegóły na stronie 5 >»
Grypa A/H1N1 w Słupsku
Do tej pory w Słupsku grypę A/H1N1
zdiagnozowano u czterech pacjentów.
Jeden z nich - 40-letni mężczyzna zmarł
w ubiegłą niedzielę. Jeden z pacjentów
nadal przebywa na Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej w Słupsku. Jego stan
się stabilizuje. Dwóch kolejnych leczonych
jest na oddziale zakaźnym. Lek. Wojciech
Homenda opowiada o tym, czy powinni
śmy się bać świńskiej grypy i jak jej zapo
biegać.

Liczba mieszkańców Słupska na stałe zameldowanych w mieście
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Przedłuży się przebudowa
ulicy Grunwaldzkiej

2001 r. 99 049
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Firma Strabag, która odpadła w przetargu
na przebudowę ulic Poniatowskiego
i Grunwaldzkiej odwołała się od tej decy
zji. Mimo że złożyła najtańszą ofertę,
wygrało
Przedsiębiorstwo
DrogowoMostowe. To samo, które niedawno
płaciło kary za nieterminowy remont
ulicy Hubalczyków. Jest o co walczyć, bo
inwestycja jest warta ponad 20 min zł.
Co oznacza odwołanie się Strabagu do
Krajowej Izby Odwoławczej? Opóźnienie
przebudowy najbardziej dziurawych ulic
w mieście.
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Ferie w mieście. Będzie nuda?
2006 r. 95 873

W poniedziałek rozpoczynają się zimowe
ferie. Przez dwa tygodnie dzieci i mło
dzież będą odpoczywali od szkolnej nauki.
Jak spędzą czas w Słupsku. Czy instytucje
kulturalne i oświatowe przygotowały dla
nich ciekawe formy wypoczynku? Czy
też może ferie uczniowe spędzą przed
telewizorami?
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Babcia Gryfia jeszcze się trzyma

2009 r. 93 867
Kibice słupskiej koszykówki zaapelo
wali o budowę nowej hali sportowowidowiskowej w mieście. Petycja w tej
sprawie pojawiła się podczas meczu
Czarnych z AZS Koszalin. Właśnie
podczas takich spotkań, jak to ostatnie
widać, że Gryfia, nazywana już „bab
cią" pęka w szwach. Czy jest szansa na
budowę nowej hali?

Mnini
2010 r. 93 145

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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20 000 artykułów

dekoracyjną okolicznościową szkolną
biurową elektryczną jednorazową meble
ogrodową agd, zabawki, szklą ceramika,
majsterkowaną odzież robocza,
kwiaty sztuczna
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' Przepraszamy, w związku z brakiem ogrzewania hurtownia w Słupsku będzie nieczynna.
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Kask na stoku znów będzie obowiązkiem dzieci?

Na walizkach

I

Aleksandra Christyniuk
redaktor „Kuriera Lęborskiego"

- Ubywa słupszczan, słyszałam, gdy
przeprowadzałam się dziesięć lat temu
do tego miasta. Wtedy „ubyło" kilka
set osób spośród 100 tysięcy. Dzisiaj
mamy mniej niż 96 tysięcy miesz
kańców. Dlaczego miasto się kurczy?
Samorządowcy, socjologowie podają
kilka powodów — nie ma pracy, słabe
perspektywy rozwoju, zmiana stylu
życia - chcemy mieszkać na przedmie
ściach, zamiast w blokowiskach. Co
zrobić, aby za kilka lat nie okazało się,
że jest nas tylko 90 tysięcy? Zmieniać
miasto, odmładzać je, tchnąć w nie tro
chę życia. I nie myślę tu o kolejnych
galeriach handlowych, ale o zmianie
myślenia o mieście. Ja zostałam, choć
wiele razy tego żałowałam. Inni spa
kowali walizki. Może wrócą, jak będą
mieli po co.

(Nie)bezpieczne szusowanie
Dzieci nie muszą już
zakładać kasków, gdy
jeżdżą na nartach.
Zmieniły sie przepisy.
Od 31 stycznia 2010
roku dzieci do 15. roku

życia musiały obowiązkowo
jeździć na polskich stokach
w kaskach. Jednak w paź
dzierniku ustawa o kulturze
fizycznej została zastąpiona
ustawą o sporcie, w któ
rej o obowiązku noszenia

kasków nie wspomniano.
Sprawy bezpieczeń
stwa mają być jednak
zapisane w szczegóło
wych ustawach poświęco
nych m.in. ratownictwu
górskiemu. Przygotowuje
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Joanna Prokofiew
j.prokofiew@agmedia.com.pl

właściciel sklepu z asortymentem narciarskim Surfbattyk w Stupsku
Dorośli mają już swój rozum, ale dzie
ciom powinno się obowiązkowo kazać
nosić kaski. Co prawda mam już skoń
czone piętnaście lat i mnie sprawa
nie dotyczy, ale zdecydowanie uwa
żam, że tak młodzi ludzie powinni
wchodzić na stok narciarski tylko
w kaskach, by nie narażać się na
urazy. Wypadki na nartach, także
te groźne, nie należą do rzad
kości. Ja sama, jeśli mam
zamiar na nich jeździć, to
także tylko w kasku. Pc
co, skoro ma się wybór,
rezygnować z możliwo
ści
bezpieczniejszego
uprawiania zimowych
sportów.

Czy to dobrze, że finał WOŚP odbył się w CH Jantar?

przedstawiciele resortu.
Do terminu sceptycznie
odnoszą się ratownicy
górscy.

Piotr Holweg

Nicola Szczęśniak
stupszczanka

rww.kurierslup|ki.pl

je
Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Jeszcze
w styczniu mają wejść
pod obrady rządu. Zapis
o kaskach na pewno
w nich będzie - zapewniają

- Praktyka pokazuje, że w kaskach jeż
dżą nie tylko dzieci, ale i 90 procent
dorosłych i to zupełnie dobro
wolnie. Mam okazję zobaczyć,
jak sytuacja wygląda na stokach
narciarskich w okolicach Słupska,
jak na przykład w Wieżycy i na
Amalce. Zarówno tam, jak i za gra
nicą noszenie kasków na stokach to
norma. Ze względu na świado
mość występowania wypad
ków na nartach, właściwie
mało kto ich dzisiaj nie
zakłada. Tym bardziej
ustawodawca powinien
zadbać o tych młod
szych
użytkowników
stoków.

Udany XIX finał WOŚP w Słupsku
Kreską Arkadiusza Szadkowskiego
Anna Maćkowiak
szefowa sztabu WOŚP w Słupsku
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- Jak ocenia pani XIX finał WOŚP?
- Pozytywnie, dopisali wolontariusze.
Tradycyjnie towarzyszyli IM słuchacze Szkoły
Policji, dzięki którym kolejny finał byl bez
pieczny. W niedzielę wyszło na miasto 55 grup
wolontariuszy. Zebraliśmy już ponad 96 500
złotych, ale nie jest to kwota ostateczna. Trwa
jeszcze licytacja darów na Allegro WOŚP prze
kazanych do słupskiego Sztabu WOŚP, w tym
złotego serduszka z Fundacji WÓŚP z numerem
190 zapraszam do licytacji. Wierzę, że uda się
nam uzyskać wyższą kwotę niż rok temu -100
tys. 167,55 zł.
- Wspomniała pani o serduszku? To już
wylicytowane, osiągnęło kwotę aż 9 100 zło
tych. Spodziewała się pani takiego wyniku?
- Nie. Dziękuję firmie Nestor za tak hojny
dar na rzecz chorych dzieci. To złote serduszko
wystawione było do licytacji po raz trzeci i dało
łączną kwotę ponad 12 tysięcy, przekazaną do
Fundacji WOŚP w trzech finałach - szesnastym,
osiemnastym i dziewiętnastym.
- Czy finał w Jantarze był udany?
- Finały odbywały się w różnych miejscach,
m.in. w kinie Szkoły Policji, MCK, sali Teatru
Impresaryjnego, w Gryfu i na placu Zwycięstwa.
Dziewiętnasty przeniesiony został do CH Jantar,
ponieważ tam słupszczanie lubią spędzać wolny
czas na zakupach. W ten sposób mieliśmy zagwa
rantowanych licytujących atrakcyjne dary
i gadżety orkiestrowe i bardzo wielu widzów
I Ogólnopolskiej Gali Miss WOŚP. No i fanta
stycznego, zasponsorowanego przez CH Jantar
koncertu grupy The Pupils.

■

I Jarosław Kowalski
j j.kowalski@agmedia.com.pl
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Hip-hop w SOK-u
W sobotę, 15 stycznia 2011 r. o godz. 17. w Słupskim
Ośrodku Kultury rozpocznie się hiphopowy koncert.
Zagrają m.in Freestyle BMX, Kajdi, Hańbo Crew, Bboys
Battle. Cena - 7 zł. Po koncercie afterparty w Kellerpubie.
nr 2 (61) 13 stycznia 2011
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Nikt nie chce zostać wiceprezydentem?
Żadna osoba nie złożyła do tej pory dokumentów na stano
wisko zastępcy prezydenta Słupska.
31 grudnia Urząd Miejski w Słupsku rozesłał informacje
o poszukiwaniach osoby, która pełniłaby tę funkcję.
Ogłoszenia trafiły między innymi do Powiatowego Urzędu
Pracy w Słupsku, można znaleźć je również na stronach
internetowych (m.in. www.kariera.pl,www.komunikaty.pl,
www.3minuty.net,www.praca.gazetapraca.pl, www.pracamoney.pl, www.pracadom.pl).
Odpowiedzi na oferty można składać do 14 stycznia.
- Wiem, że prezydent rozmawiał już z siedmioma osobami,

Fot. APR-SAS

które zadeklarowały, że złożą dokumenty. Wszystkie pro
siły jednak o zachowanie anonimowości. Do publicznej
wiadomości podane zostanie jedynie nazwisko zwycięzcy.
Podobny konkurs nie jest organizowany po raz pierwszy.
Osiem lat temu w podobny sposób został wybrany prezydent
Kwiatkowski - mówi Mariusz Smoliński, rzecznik prasowy
prezydenta Słupska.
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W Słupsku mieszkają na stałe tylko 93 tysiące osób

Ostre cięcia w ratuszu
Restrukturyzację zatrudnienia zapowiada prezydent Słupska.

Miasto się kurczy, wieś pęcznieje
Nie tylko Słupsk traci
mieszkańców. Ubywa
ich też w większości
byłych miast woje
wódzkich. Tylko
w ciągu dwóch Słupsk
„stracił” ponad tysiąc
osób. Podobna sytuacja
jest w Pile czy Elblągu.
W ostatnim roku wzro
sła nieco liczba miesz
kańców Koszalina, ale
powodem jest posze
rzeniem granic miasta
o dwie wsie.
- Ogólna tendencja
jest spadkowa - powie
dział „Kurierowi" Grzegorz
Ślusarski, rzecznik prezy
denta Koszalina. - 30 wrze
śnia ubiegłego roku liczba
mieszkańców Koszalina
wynosiła 104 tys. 142
osoby. Było to jednak zwią
zane z poszerzeniem granic
administracyjnych mia
sta o miejscowości Jamno

i Łabusz. Pod koniec 2009
roku mieliśmy o ponad
tysiąc mieszkańców mniej.
W grudniu 2005 roku
Koszalin liczył 105 058 osób,
cztery lata później już tylko
103 084. Wiele wskazuje na
to, że tendencja się utrzyma
i Koszalin, podobnie jak
Słupsk za kilka lat, przesta
nie być stutysięcznikiem.
W Pile, która pod koniec
ubiegłego roku liczyła 73
tysiące 098 osób w ciągu
ostatniego roku liczba
mieszkańców spadła o 144
mieszkańców.
Co wpływa na ucieczkę
z kiedyś wojewódzkich,
a dziś już tylko powiato
wych miast?
- W mojej ocenie głów
nym czynnikiem jest praca
- mówi Robert Kujawski,
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej. - Wystarczy spoj
rzeć na masową emigrację
za chlebem do Wielkiej

Brytanii, która zaczęła się
kilka lat temu. Głównym
sposobem na zatrzyma
nie słupszczan w mieście
i przyciągnięcie do nas
mieszkańców powiatu jest
więc zatrudnienie. W mojej
ocenie można to zrobić
przekazując chociażby do
Powiatowego Urzędu Pracy
większe dotacje na tworze
nie nowych firm w Słupsku.
To jest realne. Wystarczy
zaoszczędzić na wydatkach
bieżących. Jeśli w więk
szym Koszalinie miasto
przeznacza na ten cel 344
miliony złotych, a my 372
miliony, to znaczy, że jest
pole manewru. Kolejnym
czynnikiem przyciągającym
do nas mieszkańców mogą
być tereny przygotowane
pod budownictwo miesz
kaniowe i system małych
mieszkań socjalnych dla
tych, którzy dopiero zaczy
nają karierę zawodową.
REKLAMA
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Wbrew pozorom, to
nie brak pracy dla osób
młodych jest głównym
powodem zwiększającego
się bezrobocia i związanej
z tym ucieczki z miasta.
- Zdecydowana więk
szość ofert pracy na’naszym
rynku skierowana jest do
osób z niższym wykształ
ceniem - mówi Janusz
Chałubiński, dyrektor
PUP. - Ludzie z lepszym
wykształceniem
wyjeż
dżają ze Słupska, gdyż tu nie
mogą znaleźć zatrudnienia.
Co z tego, że do Morpolu
poszukiwanych jest nawet
około 300 osób, jeśli nasze
uczelnie kształcą głównie
humanistów - nauczycieli
czy osoby kończące zarzą
dzanie. W Słupsku nie ma
uczelni technicznych, a to
one mogłyby kształcić
osoby, które miałyby więk
sze szanse na rynku pracy.
Aby sytuacja się zmieniła,

Ratusz ogranicza wydatki bieżące, ponieważ radni nie zgodzili
się na emisję obligacji. Miasto musi znaleźć blisko 10 min złotych
na pokrycie zaległych faktur i rachunków.

musimy zrestrukturyzować
system oświaty. Wcześniej
jednak musimy zadać sobie
pytanie, czy Słupsk ma być
krainą mlekiem i miodem
płynącą, która postawi na
ekologię i turystykę, czy
też zechcemy rozwijać się
w kierunku przemysłu chociażby rybnego, czy
drzewnego?
Podobny problem, jak
słupszczanie, z tym, że na
mniejszą skalę, mają wła
dze Ustki. Również tutaj
tendencja jest spadkowa.
W grudniu 2008 roku
mieszkało tu 16 352 osoby,
rok później ta liczba wyno
siła 16 304, a dwa lata póź
niej 16 268 mieszkańców.
Odwrotna tendencja ma
miejsce w gminie wiejskiej
Ustka. Tam w ciągu dwóch
lat przybyło 261 osób.

- Prezydent szukając oszczędności musi myśleć o restrukturyzacji
zatrudnienia. Nie będzie ona polegała na zwolnieniach. Na
miejsca osób, które będą odchodzić na emeryturę, nie będą
zatrudniane nowe. W tym roku w wiek emerytalny wejdzie
aż 35 osób - mówi Mariusz Smoliński, rzecznik prasowy pre
zydenta Słupska.
Prezydent zapowiada także cięcia w oświacie.
Jak twierdzi jego rzecznik, na kolejne remonty nie mają co liczyć
szkoły, które były w ostatnich latach modernizowane.
Miasto będzie także szukało oszczędności na ogrzewaniu szkół.
Propozycje prezydenta nie przypadły do gustu radnym
opozycyjnym.
- Prezydent już na łamach mediów różne rzeczy obiecywał. Mówił
także, że finanse miasta, w tym wydatki bieżące, są w dobrej
kondycji i nie wymagają programu naprawczego - twierdzi
Robert Kujawski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Zdaniem Kujawskiego, prezydent zanim oznajmił, że będzie
przeprowadzał restrukturyzację zatrudnienia, powinien spraw
dzić dokładnie, jak pracują jego wydziały i podległe mu jed
nostki, gdzie występuje przerost zatrudnienie i gdzie można
dokonać cięć.
- Nie wiem, jak prezydent sobie to wyobraża. Nie mam pojęcia,
czy obowiązki osób, które przejdą na emeryturę przejmą inni
pracownicy, a może nikt ich nie przejmie. Oznaczać to będzie,
że te osoby nie wykonywały żadnej pracy. Taka forma restruk
turyzacji wydaje się nieprzemyślana - dodaje Kujawski.
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OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Słupskie Biuro Porad Obywatelskich od
1.01.2011r. do 31.12J013r. realizuje projekt

SZAMBĘLAN

„Prawo do prawa dla wszystkich".

NAJSOLIDNIEJ!!!

Projekt skierowany jest do mieszkańców m. Słupska oraz powiatu
słupskiego. Słupskie Biuro Porad Obywatelskich zaprasza osoby,
które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej i poszukują
rozwiązania problemów w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych,
postępowania w urzędzie i sądzie, świadczeń i zasiłków,
spadkowych, zatrudnienia, własności i innych.

W sprawach karnych nie udzielamy porad.
Nasze usługi są bezpłatne, poufne, bezstronne,
świadczone przez profesjonalnie przygotowanych
doradców.
Słupskie Biuro
Porad
Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 21 fl piętro)
pon.- czw. w godz. 9:00 - 17:00
Tel. 59 842 22 55,
bezpłatna infolinia - 800140 504

Prowadzi szkoleni* na prawo Jazdy kategorii
A, B, C, C+E, oraz doszkalanie kierowców pod okiem
profesjonalnych I doświadczonych Instruktorów

Posiadamy komputerowy
system egzaminowania
Zabezpieczamy materiały szkoleniowe
Wykłady wtorki I czwartki w godzinach 16.00 -18.00
Cena konkurencyjna (opłata w ratach)
szkolenia z czasu pracy i obsługi tachografów

DODATKOWE GODZINY PRZYJĘĆ: raz w tygodniu

tel. 59 84 11 385, 693 280 680

Dębnica Kaszubska w UG ul. Zjednoczenia 16 A sala 7, 9:30-14:30 w czwartki
Kobylnica, ul. Główna 1 o godz. 9:00-14:00 w środy

603 880 639 www.oskprawko.pl
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O tym się mówi

- prognoza pogody na cały tydzień

>

kurier^iupski

0 obawach związanych ze świńską grypą - tych uzasadnionych i nieuzasadnionych

Nie popadajmy w skrajności
1 Rozmowa z dr nauk medycznych Wojciechem Homendą
ordynatorem oddziału wewnętrzenego stupskiego szpitala

- W Słupsku zmarła
jedna osoba chora na
grypę A/H1N1, kolejni
pacjenci w bardzo
ciężkim stanie leżą na
oddziale Inetnsywnej
Opieki Medycznej, przy
padki śmiertelne są
też w całej Polsce. Czy
powinniśmy zacząć się
bać?
- Trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na to pyta
nie. Na pewno widać, że
infekcja może stwarzać pro
blemy. Poza tym w okresie
zimowo-wiosennym tych
zachorowań może być wię
cej. Odpowiem tak, szcze
gólnie ostrożni powinni
być pacjenci, u których
stwierdzono przewlekłe
choroby, gdyż u nich ta

infekcja przebiega naj odporności immunologicz
ostrzej.
nej, dlatego lepiej zacho
- O jakich konktretnie
wać ostrożność.
przewlekłych chorobach
- W jaki sposób
mówimy?
można unik
W
Na
nąć tej cho
pewno Jeśli mamy lekkie
roby?
cukrzyca, przeziębienie to
- Unikajmy
leżmy w łóżku, pijmy dużych sku
marskość
pisk ludzkich,
wątroby, ciepłą herbatkę
przewlekła z cytrynką i nie
nagłych zmian
obtura- ustawiajmy się
temperatury,
cyjna cho w kolejce do lekarza,
pamiętajmy
roba płuc, bo dopiero tam
o podstawo
możemy
się
pozaraa
także
wych
zasa
dach higieny.
nowotwory. żać od innych.
Wolciach Homendajj Bardzo ważne
Wszystkie
te choroby
jest
także
obniżają nasz system odpor prawidłowe odżywanie.
nościowy. Oczywiście zdaję - A co z profilaktycznymi
sobie sprawę z tego, że nie ' szczepieniami przeciw
wszyscy jesteśmy dokład grypie? Warto się szcze
pić?
nie przebadani w kierunku
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CZŁOWIEK OSTATNIEJ NADZIEI

ImgryjANlPAWLIKiWiSŁURSKU!!!]
Mieszkańcy Słupska i okolic będą mieli okaae » kardy czwartek
począwszy od 27 styczna JOIIr. skorzystać z zabiepdw jednego
z najlepszych uzdremóeB w Polsce i na świec* ragr .ta na Pawlika.

Najlepszy z najlepszych...
W tych dwóch słowach można najkrócej
przedstawić sylwetkę Jana Pawlika,
uzdrowiciela o międzynarodowej sławie,
nagrodzonego m. in. medalem „Promień
Nadziei", od wielu lat klasyfikowanego na
czołowych miejscach wśród najlepszych
uzdrowicieli polskich.
W specjalnym wydaniu miesięcznika
„Uzdrawiacz” został doceniony i sklasyfikowany
w ścisłej czołówce najlepszych i najskutecz
niejszych bioenergoterapeutów. Jan Pawlik
ogromne, bo ponad 30-letnie doświadczenie
i wiedzę zdobywał w różnych częściach świata,
między innymi na Hawajach, w Indonezji,
Tajlandii, Indiach, Afryce Północnej i
Południowej, Ameryce Środkowej i Południowej,
uzdrawiał także w Kanadzie i USA.W kilku
grubych tomach „Kronik Uzdrowień” wyłożonych
w jego gabinecie można zapoznać się z licznymi
podziękowaniami i wpisami chorych, którym
pomógł w ich chorobach i dolegliwościach. Są tu
zarówno opisy tragedii, cierpienia, jak i łzy
radości, szczęścia z powodu ustąpienia bólu.

również ulgę w chorobach serca i układu
krwionośnego, normalizuje się ciśnienie,
praca narządów wewnętrznych, nerek,
tarczycy, żołądka itd.
Oto niektóre z uzdrowień:
... CUDA BIOENERGOTERAPII...
Jan Pawlik ma na swoim koncie wiele tzw.
cudownych uzdrowień. Słynny jest przypadek

pani Elżbiety, której w przeciągu 1,5 godziny
„skleił” złamany w wypadku kręgosłup. Z
Elżbietą można spotkać się i porozmawiać
osobiście, ponieważ obecnie jest asystentką
pana Jana. Albo przypadek 3-letniego dziecka
urodzonego z „dziurą” w sercu. Operacja była
niezbędna. Już po pierwszym zabiegu, serce
wróciło do normy i operacja okazała się
niepotrzebna.

....byłem wrakiem człowieka”

Miałem arytmię serca, wieńcówkę, bóle wątroby,
silne zawroty głowy, mrowienie rąk i nóg, mocno
krwawiące hemoroidy, bóle żołądka i jelit.. Dziś,
dzięki panu Janowi jestem tak zdrowy, silny,
tryskający
energią życiową, pełen wiary w
Nie ma chyba choroby, na którą by nie był w
stanie pomóc. Począwszy od bólu głowy, przyszłość i długie zdrowe życie.

alergii, bezsenności, depresji, a skończyw
szy na bardzo trudnych przypadkach
różnego rodzaju chorób nowotworowych.
Jan Pawlik siłą swojej energii sprawia, że
znikają guzy, torbiele piersi, narządów
rodnych, poprawia się słuch i wzrok,
pacjenci pozbywają się nerwic, długo
trwałych migren. Jego działania przynoszą

> Jliłfdłiśl

„... dla mnie to był cud”

Byłam u Pana Jana Pawlika 3 razy i guz piersi,
wielkości orzecha włoskiego, zniknął całkowicie.
Po tych seansach przestałam też palić
papierosy. Na dodatek ustąpiła nerwica żołądka,
aiyrtmia serca i bóle głowy. Pan Jan, po paru
seansach, dokonał cudu. Teresa K.
z Grajewa.

» a c

Słupsk. Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1

, - Warto, jeśli zdiagnozowano u nas przewlekłe
choroby i mamy słabą
odporność. W innych przy
padkach lepiej dokładnie
się zastanowić. Szczepienie
nie jest naturalną ingeren
cją w nasz system odpor
nościowy. Jeśli jesteśmy
zdrowi i dobrze się czu
jemy, nie zalecałbym
takich szczepień od ręki.
W ostatnich latach szcze
pień jest wyjątkowo dużo.
Są na pewno takie, które
trzeba bezwględnie wyko
nać. Jednak w przypadku
grypy, zmiana kształtu.
wirusa jest tak częsta, że
trzeba byłoby się szczepić
dwa razy w roku. Poza
tym nie wiemy dokładadnie, jakie za '20 lat mogą
być skutki tak częstych
szczepień. Znam przypadki,
kiedy pacjenci zaszczepili
się przeciw grypie, a póź
niej mimo wszystko prze
chodzili ją bardzo ciężko
z wysoką gorączką.
- Czy szczepienia
przeciw gfypie sezono
wej ochronią nas przed
wirusem A/H1N1?
- Jeśli ktoś zaszczepił się
jesienią ubiegłego roku, to
prawdopodbnie przebieg
tej choroby będzie łagod
niejszy. Szczepienia nie
ochronią nas jednak przed
zarażeniem.
- Jakie zatem objawy
choroby powinny nas
zaniepokoić?
- Pamiętajmy, żeby nie
popadać w skrajności. Jeśli
mamy lekkić przeziębienie
to leżmy w łóżku, pijmy
ciepłą herbatkę z cytrynką
i nie ustawiajmy się
w kolejce do lekarza, bo
dopiero tam możemy się
pozarażać od innych. Jeśli
jednak wysoka gorączka

utrzymuje się dłużej niż
trzy dni, do tego mamy
kaszel, narastające dusz
ności, natychmiast zgło
śmy się do lekarza. Takich
objawów nie wolno zlek
ceważyć.
- Czy lekarz pierw
szego kontaktu będzie
w stanie stwierdzić u nas
świńską grypę?
- Nie, bez dokładnych
diagnostycznych badań,
nikt nie stwierdzi tej cho
roby. Pacjenci z wysoką
gorączką, silnymi duszno

Grypa A/H1N1 w Słupsku
Do tej pory w Słupsku grypę A/H1N1 zdiagnozowano
u czterech pacjentów. Jeden z nich - 40-letni mężczy
zna zmarł w ubiegłą niedzielę. Jeden z pacjentów nadał
przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
w Słupsku. Jego stan się stabilizuje. Dwóch kolejnych
leczonych jest na oddziale zakaźnym. - Ci pacjenci
są w dobrym stanie - mówi Ryszard Stus, dyrektor
słupskiego szpitala. - Mamy eszcze dwóch pacjentów
z wirusowym zapaleniem pluć. Obaj leżą na OIOM-ie.
Jednak nowego szczepu grypy u nich nie zdiagnozo
wano. Stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

ściami są natychmiast kie
rowani do szpitala, gdzie
wykonujemy badania
i podajmy leki przeciwirusowe.
- Dlaczego leczenie
tej grypy jest wyjątkowo
trudne?
- Leki przeciwirusowe
podane na początku infek
cji działają. Większość osób
przechodzi tę chorobę bez
jakichkolwiek powikłań.
W zeszłym roku część perso
nelu szpitalnego zaraziło się
od pacjentów i przechodzili
infekcję wyjątkowo łagod
nie. Szczególnie trudne
jest leczenie grypy u osób,
które mają zapalenie płuc.
Część pacjentów musi być
podłączona do respiratora.
Pamiętajmy jednak, że
osoby u których zdiagno
zowano grypę A/H1N1,
a później zmarły, to zgon
nie nastąpił z powodu grypy,
ale powikłań innych cho
rób. Nie można stwierdzić
jednoznacznie, która grypa

jest groźniejsza. Co rol._.
mamy przypadki ciężkiej
niewydolności oddecho
wej z powodu infekcji i nie
zawsze jest to tzw. świńska
grypa.
- Czy grożą nam jeszcze
inne mutacje wirusów?
- Mogą być kolejne
mutacje. Trudno jednak
spekulować, czy będą groź
niejsze od obecnych.
- Jak długo może
jeszcze potrwać u nas
zagrożnie wirusem grypy
A/H1N1?
- Spodziewamy • się,
że wirus będzie wyga
sał w połowie lutego. Na
pewno niesprzyjająca jest
obecnie pogoda, mamy
odwilż i chorować może
więcej osób. Stabilny mróz
mógłby umeaktywnić wirus
i zapobiec jego rozprzestrze
nianiu.
Rozmawiała

I

.

Elżbieta Lemieszko
e.lemieszko@agmedia.com.pl
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TANC
WARSZTATY TANECZNE Z CHOREOGRAFAMI
aau C3N

KASIA KIZIOR
JUSTYNA LICHACY

11.00 - 12.00 - zajęcia dla najmłodszych
13.00 - 14.00 - zajęcia dla średniozaawansowanych
15.00 - 16.00 - zajęcia dla zaawansowanych

22.01

-

23.01

WARSZTATY TANECZNE Z GWIAZDAMI
PROGRAMU YOU CAN DANCE
gość specjalny:

RAFAŁ "ROOFI" KAMIŃSKI

29.01

-

30.01

FINAŁ ZABAWY "SPRÓBUJ I TAŃCZ’
goście specjalni:

ZESPÓŁ TANECZNY "UNIQUE"
NATALIA "RUDA" MADEJCZYK

NAGRODA GŁÓWNA WYJAZD NA OBÓZ TANECZNY HIP-HOP

CH Jantar, ul. Szczecińska 58, Słupsk, www.ch-jantar.pl

Przedłuży się przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

Awantura nad dziuraw
Firma Strabag, która
odpadła w przetargu
na przebudowę ulic
Poniatowskiego
i Grunwaldzkiej odwo
łała się od tej decyzji.
Mimo że złożyła naj
tańszą ofertę, wygrało
Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe. To
samo, które niedawno
płaciło kary za nieter
minowy remont ulicy
Hubalczyków. Jest o co
walczyć, bo inwestycja
jest warta ponad 20
min zł.
Co oznacza odwołanie
się Strabagu do Krajowej
Izby
Odwoławczej?
Opóźnienie przebudowy
najbardziej dziurawych ulic
w mieście.
- Złożyliśmy odwołanie
i czekamy na rozprawę wyj aśnia Dariusz Skotwiński
z pruszkowskiej centrali
firmy Strabag. - Firma, która
w naszym imieniu składała

wadium popełniła drobny
błąd w liczbowym sformuło
waniu daty. Jej zapis słowny
był prawidłowy. Uważamy,
że tak drobny błąd nie powi
nien być powodem odrzuce
nia naszej oferty.
Co zdecydowało o zwy
cięstwie PDM? Z dostęp
nego na stronie internetowej
.Zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty”
wynika, że najtaniej, bo
za 20 min 383 tys. 153,87
zł chciał roboty wykonać
Strabag. Zwycięska oferta
PDM była droższa od o 42
tys. 845, 56 zł. Dłuższy był
również termin wykonania
dokumentacji projektowej
drugiego odcinka inwesty
cji - czyli ul. Grunwaldzkiej
i fragmentu Sobieskiego.
Jednak firma ubezpie
czeniowa, która w imie
niu Strabagu wpłacała
wadium, przesłała doku
ment z błędem. - Dlatego
oferta Strabagu nie została
rozpatrzona z przyczyn

O fatalnym stanie dróg Poniatowskiego - Grunwaldzka świadczą ustawione przez
drogowców tablice ograniczające prędkość do 40 h.
wego nie została wzięta pod
uwagę - tłumaczy dyrektor
ZDM Jarosław Borecki.
Czy w związku z tym,
że PDM, które zapłaciło
około 50 tysięcy złotych
kary za prawie dwumie-

tor
ZDM
nie
ma
niem - stwierdził Andrzej
obaw, że w przypadku
Łysakowski, prezes PDM.
ulic
Poniatowskiego - Trudny rok, wyjątkowo
niesprzyjająca pogoda
i Grunwaldzkiej może
i warunki gruntowe, dużo
dojść do podobnej sytuacji?
robót dodatkowych, a na
- Ulica Hubalczyków okazała
się bardzo ciężkim zada dodatek trudne momen

tami rozmowy z inwe
storem, głównie w spra
wie materiałów sprawiły,
że „zaliczyliśmy" poślizg
i umowną karę.
Jednak miejscy drogo
wcy podkreślają, że wcze
śniejsze tego typu kłopoty
wykonawców nie mogą
być brane pod uwagę przez
komisję - Takich kryteriów
przetargowa komisja nie
mogła wziąć pod uwagę,
ustawa nie przewiduje cze
goś takiego jak „czarne listy”
nieterminowych wyko
nawców - mówi Borecki. Decydującym czynnikiem
jest głównie cena, podlega
jącej przetargowi inwesty
cji. Gdybyśmy zastosowali
inne kryteria niezgodne
z ustawą o zamówieniach
publicznych, to odwołałby
się PDM i z łatwością wygrał.
Osobną sprawą jest
cena, o wiele niższa niż
zaplanowano wstępnie.
Na przebudowę ciągu
ulic
Poniatowskiego

i Grunwaldzkiej zapla
nowano w przetargowej
specyfikacji ok. 35 min zł.
Zwycięzca przetargu chce
to zrobić za niecałe 21 min
zł. - Firmy budowlane sta
rają się konkurować obniża
jąc ceny, wymusza to kon
kurencja na rynku, takie
praktyki są powszechne
w całej Polsce. - Niestety,
na takich cięciach może
ucierpieć jakość robót, dla
tego dużo pracy będą mieli
inspektorzy nadzoru, któ
rzy muszą dokładnie spraw
dzić jakość prac - wyjaśnia
Wiesław Kurtiak, odwołany
przed kilkoma tygodniami
dyrektor ZDM, który przy
gotowywał przetarg.
Na przebudowę tych
jezdni wraz z konty
nuacją przebudowy ul.
Sobieskiego miasto dostało
prawie połowę dofinanso
wania z UE.

I

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIECO

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE
SZKOLENIE OBEJMUJE:
*

I. Szkolenia i egzaminy ECDL
- Podstawy technik informatycznych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstów
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menedżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych
II. szkolenie z umiejętności miękkich

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu
ECDL. Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących z co najwyżej średnim
wykształceniem, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, wyłącznie z terenu
powiatu słupskiego, gmin: Smołdzino, Główczyce, Potęgowo, Damnica, Dębnica Kaszubska,
Kępice.
W ramach bezpłatnych szkoleń zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdów, przerwy kawowe i obiadowe. Dogodne terminy szkoleń w tygodniu i w weekendy.

L
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Szczegółowe informacje:
na stronie projektu: http://efs.msg.com.pl/slupski
MSG consulting s.c., ul. Nike 1,80-299 Gdańsk Osowa,
Tel. 58 305 19 33, e-mail: biuro@msg.com.pl
REKRUTACJA TRWA!» ZAPRAS7
AMY!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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- szczegółowy informator kulturalno-rozrywkowy

przegapisz żadnej imprezy

kurierstupski

Coraz więcej książek o Słupsku

Od bajki, poprzez historię, po sztukę gotowania
Na rynku wydawniczym pojawia
się coraz więcej książek poświęco
nych Słupskowi. Dotyczą historii,
życia codziennego, są też albumy
fotograficzne. Pojawiła się także
książka kulinarna.
Miniony rok był prawdziwym
boomem wydawniczym, bo miasto
obchodziło jubileusz. W Księgarni
Ratuszowej znalazły one nawet stałe miej
sce. Zajmują regał naprzeciwko głównego
wejścia. - To nie tylko książki słupskie, ale
regionalne, czyli pomorskie i kaszubskie mówi Jerzy Sawicki, współwłaściciel księ
garni. - Słupskie książki cieszą się coraz
większym powodzeniem wśród klientów.
Można powiedzieć, że sprzedajemy je
w setkach egzemplarzy.
Na rynku od kilku lat ukazują się
również książki poświęcone miejsco
wym bajkom i legendom oraz historii
miasta. Nie brakuje przewodników
turystycznych i albumów fotograficz
nych. - Systematycznie staramy się
poszerzać słupską bibliotekę - mówi
Przemysław Namysłowski, dyrektor
Biura Promocji i Integracji Europejskiej

Urzędu
Miejskiego
w Słupsku. - Dużym
zainteresowaniem cie
szą się książki pani
Jolanty NitkowskiejWęglarz, która pisze
o historii miasta, ale
także podania i legendy
z terenu. Dużym zainte
resowaniem cieszy się
także „Kolekcja
Bursztynowego
Niedźwiadka".
W jej ramach i
wydaliśmy
już kilka ksią
żek poświęco-

Tomasz Urbaniak z ksiqzkq „Słupsk Anno Domini 2010" wydanq z okazji jubileuszu miasta.

nych historii Słupska. Ostatnią pozycją
były „Historyjki Słupskie" przedwojen
nego mieszkańca Słupska Otto Laudana.
Turystów najbardziej interesują prze
wodniki.
W roku 2010 miasto obcho
dziło jubileusz. Obchody
uczczono także kilkoma
wydawnictwami. Jednym
z nich była książka kulinarna
z naszego regionu, w której
zwarto przepisy na potrawy
z użyciem sera „Słupski
Chłopczyk". Na szczególną
uwagę zasługuje także
książka „Słupsk Anno
Domini 2010" Tomasza
Urbaniaka. Pasjonat dzie
jów miasta i regionu
w precyzyjny sposób
opisuje pięć słupskich
ulic, zakłady pracy oraz życie
dawnych mieszkańców. - Tu zawarłem
tylko część historii Słupska, dlatego co
roku chciałbym wydawać kolejną pozy
cję, w której będę opisywał dzieje ulic
naszego miasta - mówi Tomasz Urbaniak,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Słupskiej.
Urbaniak przygotowuje kolejną pozy

cję, która zostanie wydana prawdopodobnie
latem. W niej opisze między innymi ulice
Słowackiego. Książkę o historii Słupska
zamierza wydać Jerzy Henke. Kończy pracę
nad pozycją poświęconą Heinrichowi von
Stephanowi, twórcy karty pocz
towej, który urodził się
w Słupsku. - Chciałem,
żeby ukazała się siód
mego stycznia, w uro
dziny von Stephana
- mówi Jerzy Henke. Niestety, nie udało się
i książka wyjdzie trochę
później.
Jerzy
Sawicki
z Księgarni Ratuszowej
twierdzi, że mimo wyraź
nego ożywienia słupskiego
rynku wydawniczego,
o naszym mieście cały czas
jest za mało publikacji. Przede
wszystkim brakuje dobrze
opracowanej historii Słupska od pradziejów,
do dnia dzisiejszego - wyjaśnia. - Myślę, że
taka książka cieszyłaby się sporym zainte
resowaniem.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
2124-2
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Sklep OUTLET WABI,

Słupsk, ul. Szczecińska 113 b

fSUPER

przy wiadukcie na skarpie,

tel. 59 845 62 41,

CENY!

Godziny otwarcia:
Pn.- Pt. 10.00-19.00,
Sob. 10.00-15.00

Dla szykownej babci i eleganckiego dziadka

V
na ich święto Outlet Wabi przygotował ofertę odzieży
l|
światowych marek: Georgio Armani, Henderson, Mexx, V
O'neill, Frakomina, Emoi.
Odzież sprzedajemy w obniżonych cenach:

w porównaniu do cen z salonów firmowych.
Serdecznie zapraszamy!

50-70%
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Polemika

Czy staniemy się potęgą w dziedzinie gazu łupkowego?

Wydatki ukrywane czy nie
Po publikacji rozmowy ze
Zdzisławem Sołowinem,
przewodniczącym Rady
Miejskiej w Słupsku pt.
„Niektóre wydatki przed
nami utajniano”, otrzy
maliśmy pismo od rzecz
nika prezydenta Słupska,
który odnosi się do wypo
wiedzi przewodniczącego.
Cytujemy fragmenty
repliki rzecznika.
„Nieprawdą jest, że jakieś
wydatki były ukrywane przed
radnymi.. Budżet miasta jest
dokumentem jawnym, ogól
nie dostępnym (publikowany
jest w-Biuletynie Informacji
Publicznej, tam też zamiesz
czane są informacje o wszel
kich jego zmianach, o wpro
wadzaniu których decydują
radni). Ponadto, radni otrzy
mują kwartalne i roczne
sprawozdania z wykonania
budżetu. Projekt budżetu na
2010 rok przedstawiony został
radnym już 15 listopada 2009
roku. Mieli więc oni kilka
miesięcy na zapoznanie się
z tym dokumentem przed
jego zatwierdzeniem.
Dodam, że na straży miej
skich finansów stoi Regionalna
Izba Obrachunkowa, która nie
miała żadnych zastrzeżeń ani
do projektu ani do zatwier
dzonego przez Radę Miejską

budżetu.
Nie sposób nie zgodzić
się ze stwierdzeniem Henryka
Ledóchowskiego, prezesa RIO
w Gdańsku, który na sesji
Rady Miejskiej 29 grudnia
ub.r., powiedział, że budżet
miasta jest najważniejszym
dokumentem i o jego osta
tecznym kształcie decy
duje - nie kto inny jak - Rada
Miejska. Jednocześnie prezes
Ledóchowski zaproponował
radnym szkolenie z zakresu
finansów publicznych, aby
nie mieli problemów z czyta
niem i rozumieniem budżetu,
a w konsekwencji z podejmowaniemdobrych dla naszego
miasta i jego mieszkańców
decyzji.
Ponadto, informuję, że
we wspomnianym wywia
dzie, Zdzisław Sołowin błęd
nie podał poziom dofinanso
wania Parku Wodnego. Nie
wynosi ono 19 procent, ale
40 procent wartości-projektu.
Dodatkowo Słupski Ośrodek
Sportu i Rekreacji będzie mógł
odzyskać podatek VAT po
zakończeniu inwestycji. (...)
W kwestii ul. Koszalińskiej
informuję, że projekt pn.
.Budowa i przebudowa
odcinka łączącego DK nr
6 z DK nr 21 w ciągu ul.
Koszalińskiej w Słupsku" (czyli

I etap „ringu”) znajduje się na
liście indykatywnej Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko z przyznanym
dofinansowaniem w wyso
kości 50,4 min zł, czyli 85%
wartości projektu (po raz
pierwszy wniosek o dofinan
sowanie tego zadania został
złożony w lutym 2009 r.).
Zadanie ma pełną dokumen
tację budowlaną. ZDM złożył
już wniosek o pozwolenie na
budowę. II etap „ringu", czyli
przebudowa ul. 11 Listopada
i budowa ul. Rejtana znajduje
się na I miejscu listy rezer
wowej (...) Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
2007-2013 (z poziomem dofi
nansowania 50 proc. - jest to
poziom maksymalny).
Odnosząc się do stwier
dzenia Zdzisława Sołowina,
który powiedział, że wszystkie
inwestycje w naszym mieście
realizowane są za pożyczone
pieniądze, wyjaśniam, że nie
jest to prawda. Nasz samorząd
z sukcesami uzyskuje dofinan
sowanie unijne oraz środki
z budżetu państwa na liczne
przedsięwzięcia inwestycyjne.

Mariusz Smoliński
rzecznik prasowy
prezydenta miasta
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PRZEWÓZ OSÓB I PACZEK
Niemcy • Belgia • Holandia
Anglia • Luxemburg

,1 domu pod dom" - obiad w cenie biletu

Rabaty do 20%

[MfilDaDypiXlZMDQ
poniedziałek - wtorek - środa - czwartek - piątek - niedzii

Wyjazdy odbywają się spod Ratusza w Stupsku
64-965 Okonek, ul. Lipowa 44, +48 (067) 266 94 91
kom. 503 198 451, kom. 503 198 446
transglass@pro.onet.pl

Nasze sprawy

Więcej o nas na:

www.przewozy-okonek.pl

Już w kwietniu może
się okazać, czy w rejo
nie Słupska znajdują
się opłacalne do wydo
bycia złoża gazu łup
kowego. Poszukiwania
trwają.
Dzień i noc, w tem
pie 40 metrów na godzinę,
potężne wiertło wiertłoszybu „Wytowno SI”
wgryza się w głąb ziemi.
Dotarło już na głębokość 1
400 metrów, a do porowa
tych skał - łupków, w szcze
linach których może znaj
dować się cenny ziemny
gaz, pozostało jeszcze około
dwa tysiące metrów.
Wieża wiertnicza
stoi w obrębie Niestkowa,
w gminie Ustka, nieda
leko szosy łączącej Ustkę
i Słupsk. Na razie specja
liści z międzynarodowego
Tak właśnie wygląda pokruszona wiertłem i wydobyta razem z płuczką szara skała, wydobyta
konsorcjum BNK- Saponis, z głębokości prawie półtora kilometra z głębi ziemi. Górnicy muszą się przez nią przebić, by
które ma koncesję na
dotrzeć do zalegających poniżej pokładów gazonośnych łupków.
poszukiwania gazu łupko
wego m.in. pod Słupskiem, nie Słupska zalegać pokłady
złóż gazu ziemnego, nego w jej szczelinach gazu.
Potęgowem i Starogardem
gazonośnych łupków, poro
przy wydobyciu
Dlatego po złoża gazu łup
Gdańskim - bardzo ostroż watej skały, w szczelinach
gazu łupkowego
kowego górnicy sięgnęli
nie podchodzą do tematu. której uwięziony jest gaz
nie wystarczy
dopiero, kiedy dobrze opa
- Chociaż warunki geo ziemny. Jeśli badania skał
tylko dowier- nowali metody wiercenia
logiczne i właściwości
wypadną pozytywnie cić się do złoża
otworów kierunkowych,
skał w rejonie Słupska
górnicy zajmą się szcze
i zacząć je
czyli w połowie XX wieku.
wyglądają zachęcająco dla
linowaniem, czyli uwol
eksploatować.
Po zakończeniu prac
znalezienia gazu łupko nieniem gazu ze skały za
Technologia
w Niestkowie górnicy
wego, to jego zasoby nie
pomocą wody wtłaczanej
jest bardziej
wraz z wieżą przeniosą
zostały jeszcze potwier w głąb ziemi pod bar
skompliko się pod Potęgowo, by tam
dzone - zastrzega Jacek
dzo wysokim ciśnieniem.
wana. Wymaga
wykonać kolejne wierce
Wiercenie i orurowanie
Wróblewski, dyrektor
wierceń otwo nia badawcze. Następnie
w BNK Polska Sp. z o.o., pierwszego otworu pla
rów nieraz
konsorcjum BNK Saponis
w firmie, na której zlece nowane jest do połowy
znacznie
w drugiej połowie tego
nie prowadzone są obec lutego. Następnie próbki
i odchylonych
roku planuje kolejne wier
^ od pionu, tak
nie wiercenia. - Będziemy
skał zostaną wysłane do
cenia na obszarze konce
^ żeby prze syjnym „Starogard”. Po
wiedzieli znacznie więcej
laboratorium dla przepro
po zakończeniu wiercenia
wadzenia badań i analiz,
bić się przez
wykonaniu tego otworu
naszych pierwszych dwóch
co potrwa około 30-45 dni.
nastąpi analiza wszystkich
możliwie
otworów poszukiwaw - Jeżeli nasze poszukiwaw
n a j w i ę k - uzyskanych danych, która
czych oraz analiz badań
cze wiercenia pionowe będą
szy obszar
będzie miała wpływ na
próbek skał, które zostaną
miały zachęcające wyniki,
gazono- decyzje o wierceniu kolej
pobrane w najbardziej obie przejdziemy do wyko
nych otworów. Tymczasem
śniej skały
cujących odcinkach otworu. nania otworów pozio
i wydo już wiadomo, że zlecone
Budowę szybu wiertni mych, myślę,
w ubiegłym roku przez
być jak
czego w obrębie Niestkowa
że będzie to
n a j - inną firmę wiercenia
Jt*'Mela.
specjaliści z pilskiej „Nafty" około 2012
I więcej
w rejonie podlęborskiego
WIERTNIA
- firmy działającej na zle roku-dodaje i
uwię- Łebienia wykazały, że
cenie BNK - Saponis roz dyrektor
występujące tam złoża
poczęli w grudniu. Szyb
gazu łupkowego nadają
Wróblewski.
~
się do eksploatacji.
badawczy będzie miał głę
W odróż
nieniu bowiem
bokość 3 500 metrów. Tam
bowiem
mogą w rejo- od konwencjonalJarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl
n y c h

wytowno
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Słupsk, pl. Dąbrowskiego 3

Wejście od parkingu Biedronka
tel/fax: 59 84113 93
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Czy staniemy się nowym zagłębiem gazowym? To okaże się kiedy w lutym górnicy z pilskiej „Nafty" wwiercą się na trzy i pół
kilometra w głąb ziemi i pobiorą stamtąd próbki gazonośnej skały łupkowej.

OKOLI

Są już limity na dorsze
Rybacy z Ustki złowią więcej ryb w Bałtyku
niż w 2010 roku, o pół tysiąca ton. Na 90
zarejestrowanych jednostek pływających 30 ma
uprawnienia do połowu dorsza i limit łączny dla
nich wynosi na 2011 rok dwa tysiące ton.
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Ile wydają na telefony samorządowcy

W Rowach nabrzeże jest zabezpieczane workami z piaskiem

Władza na słuchawce

Morze zabiera plażę
Port w Rowach czeka
zagłada. Jeśli szybko
nie będą podjęte inwe
stycje, może zostać
zamknięty. Nabrzeże
jest właśnie prowizo
rycznie zabezpieczane
workami z piaskiem.
Zagrożona jest też
plaża wschodnia
w Ustce.
Najgorsza sytuacja
jest w Rowach, gdzie
po grudniowych sztor
mach powstała wyrwa
w nabrzeżu. Właśnie ukła
dane są worki z piaskiem,
by woda nie wymywała
brzegu i nie zabierała plaży.
Nie lepiej jest w Ustce.
Morze niszczy brzeg na

odcinku między Ustką
i Rowami, w wielu miej
scach odsłaniany jest coraz
wyższy klif, a plaża robi się
coraz węższa.
- Doraźnie zabezpie
czamy wyrwę workami
z piaskiem, użyjemy
również geokontenerów,
rodzaju dużych prostopadłościennych worów,
które po wypełnieniu
piaskiem zostaną wbu
dowane w brzeg - wyja
śnia Adam Meller-Kubica,
główny
inspektor
ochrony wybrzeża Urzędu
Morskiego w Słupsku. Jednak są to działania
doraźne. By skutecznie
ratować port w Rowach,
potrzebna jest co

najmniej 200-metrowej
długości opaska kamienna,
która zabezpieczy brzeg
po zachodniej stronie
portu przed niszczącym
działaniem
sztormo
wych fal. Występujemy
już do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji o pilne fun
dusze celowe. Szacujemy
niezbędne koszty, rów
nolegle trwają prace pro
jektowe, bo po

dokumentację.
Kamienne
umoc
nienie brzegu musi być
wykonane bardzo szybko.Wykonawca będzie wyło
niony w ciągu najbliższych
dwóch tygodni - dodaje
inspektor Meller-Kubica.
- Bez portu i plaży
zagrożona jest egzystencja
mieszkańców, co ja powiem
sąsiadom,

że mają iść w kolejkę
po zasiłek? - oburza się
Jadwiga Fudala, sołtys
Rowów. - Od lat walczymy
z urzędnikami o budowę
tych umocnień, mam
nadzieję, że teraz nie skoń
czy się na obiecankach,
a umocnienia rzeczywiście
szybko powstaną.
- Walczymy o ponad
200 milionów złotych
z Unii Europejskiej,
które będą przezna
czone między innymi
na umocnienie brzegów
morskich od Łeby do
Ustkę, właśnie składamy
wniosek do ministerstwa mówi Adam Borodziuk,
I zastępca dyrektora
Urzędu Morskiego.

ław Kowalski
iski@agmedia.com.pl

Przyjrzeliśmy się
w danym miesiącu wię
limitom telefonicz cej niż przewiduje limit
nym wójtów i bur - mówi Leszek Kuliński.
mistrzów z naszego - Wówczas za rozmowy
płacę z własnej kieszeni.
powiatu. Włodarze
najbogatszych gmin
Sam także pokrywam
koszty sms-ów, bo ich
mogą wydzwonić
w przewidzianym limi
kwoty, których nie
cie rozmów nie ma.
powstydziliby się
Wójt
gminy
rządzący
dużymi
miastami.
Potęgowo
Jerzy
Rekordziści mogą Awchimieni wydaje
miesięcznie przega na telefon miesięcz
dać nawet 400 złotych. nie około J34 złotych.
Takie limity telefo Jego sąsiadka Teresa
Florkowska, rządząca
niczne mają wójtowie
gmin Ustka, Słupsk oraz
gminą Główczyce 100
Dębnica Kaszubska. Jak złotych. - Limit jest jak
powiedziała nam Anna
najbardziej wystarcza
Sobczuk-Jodłowska, jący - mówi Florkowska.
wójt gminy Ustka - Podobny miałam jako
limit jest zdecydo wicewójt.
wanie wystarczający.
Zdecydowanie naj
Natomiast Mariusz
mniejszą kwotę do prze
Chmiel, wójt gminy gadania ma wójt gminy
Damnica. Grzegorz
Słupsk twierdzi, że
często limitu nie wyko Jaworski dysponuje
jedynie 50 zł. - Jeśli to
rzystuje. - W takich
będzie za mało, będę
przypadkach mój limit
płacił z własnych pienię
przechodzi na innych
pracowników urzędu, dzy - mówi Jaworski. bo tak mamy skonstru Na razie i tak korzystam
owane abonamenty tele z prywatnej komórki, bo
wszyscy ją znają.
foniczne - mówi wójt
Limitu telefonicz-Chmiel. - Bywa tak, że
nego na razie nie ma
to właśnie urzędnicy
Lidia Orłowska-Getler,
pilotujący poważne
wójt gminy Smołdzino
zadania gminne muszą
więcej rozmawiać niż ja. i Magdalena Gryko, bur
Podobnie
wypo mistrz Kępic.
Dla
porówna
wiada się Eugeniusz
nia z samorządami
Dańczak z Dębnicy
Kaszubskiej. - Jeśli
z
powiatu
prezy
nie wykorzystam tego
dent Słupska Maciej
Kobyliński miesięcznie
limitu, to po prostu
gmina oszczędza - mówi
na rozmowy służbowe
wójt.
wydaje niespełna 250
O
150
złotych
złotych, a burmistrz
mniej na telefon mie Ustki Jan Olech 200.
sięcznie wydaje gmina
Kobylnica. - Bywa
Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
tak, że wykorzystam
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Wycieczki

LATO 2011
Największy wybór

wakacyjnych
ofert za najniższą cenę

ITAKA
Biuro Podróży ITAKA
Salon firmowy
Galerio Słupsk

ul. Tuwima 32-33, 76-200 Stupsk
tel./fax 59 840 24 01,608 428 285
email: slupsk.tuwima@fc.itoka.pl

Promocja oferty Lato 2011
29 listopada-31 marca

OCHRONA PRACY
Zakład Konsułtingowo-Szkoleniowy

Potrzebujesz
reklamy?
Zadzwoń

Bronisław Parzy
p| 59 848 51 5<
Zakład świadczy usługi dotyczące:
■ szkolenia w zakresie bhp i ppoż. oraz usuwania azbestu
1 sporządzania dokumentacji powypadkowej, określania zagrożeń wybu
chowych, przewozu materiałów niebezpiecznych, planów bioz
■ obsługi firm w zakresie bhp i p.poż.
' doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów
niebezpiecznych (ADR)
Adres do korespondencji: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 64/109

Im szybciej, tym taniej ™

PROMOCJA

Biuro: Słupsk, ul. Tuwima 5, (D.H. „Alex” box nr 14)
tel./fax 59 842 48 98, tel. 59 848 52 34, tel. kom. 602 637 138
e-mail: ochronapracy_parzy@wp.pl
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ędnicy o narodzeniu PanaE
„Ludową Szopkę Polską" Henryka Jurkowskiego
wraz z zapomnianymi kolędami i pastorałkami
zobaczymy 15 stycznia o godz. 11 w Teatrze Lalki
_____ Tęcza, bilety 15 zł i 12 zł._____________________
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III Teatr pokaże „Pogrzeb po polsku”

Różewicz jest tu bezczelny ale prawdziwy
To będzie już piąte przed
towaliśmy we Frankfurcie nad
stawienie, jakie zapre
Menem. W tym roku wybie
zentują członkowie sekcji
ramy się z nim do Berlina.
teatralnej Słupskiego
Po pierwszym przed
Uniwersytetu Trzeciego
stawieniu przyszły kolejne.
Wieku. Tym razem
„Wieczór wigilijny" w reżyse
pokażą sztukę Tadeusza
rii Jacka Górawskiego i „Mój
Różewicza „Pogrzeb po
nowy dom”, nad którym
polsku". Premiera już 14
pracę z zespołem zaczynał
stycznia w Teatrze Rondo. Górawski, a po jego tragicz
nej śmierci skończył Antoni
Sekcja teatralna SUTW Franczak. Scenariusz tego
powstała ponad trzy lata
drugiego spektaklu - autor
temu. Kilkanaście osób, pod
stwa Górawskiego - powstał
kierunkiem profesora (wów na podstawie wspomnień
czas jeszcze doktora) Daniela
pierwszych słupszczan, które
Kalinowskiego, zaczęło ćwi nadesłali na kolejny konkurs
czyć dykcję, ruch sceniczny, organizowany przez uni
słuchanie siebie nawzajem.
wersytet pod tym samym
- Z początku członkowie
tytułem. Premiera odbyła się
tej sekcji brali gazetę i czy w maju 2010 roku w herba
tali opublikowane w niej
ciarni w Spichlerzu Richtera.
teksty - wspomina Urszula
Zobaczyć je było można rów
Wyrwa, prezes stowarzysze nież w Muzeum Pomorza
nia. - Ćwiczyli w ten sposób
Środkowego w Słupsku
wymowę, dykcję. Potem przy i Teatrze Rondo.
szedł czas na odgrywanie róż
Sekcja teatralna, która
nych scenek.
przyjęła nazwę „III Teatr",
Zabawa była świetna. zrealizowała też Teatrzyk
Wszyscy mieli dość zapału, aby „Zielona Gęś" Konstantego
zabrać się za coś konkretnego. Ildefonsa Gałczyńskiego (reż.
Pierwszy scenariusz powstał
Daniel Kalinowski), którą
na bazie prac literackich, które
w kwietniu ubiegłego roku
członków SUTW nadesłali na
zaprezentowała podczas
konkurs „Dawnych wspo III Powiatowego Przeglądu
mnień czar". Jego autorem
Kabaretowego „Obciach"
był prof. Kalinowski, a spek w Kobylnicy i otrzymała
takl otrzymał tytuł „Nasze
wyróżnienie.
dni”. Premiera odbyła się
Obecnie pracują nad
w czerwcu 2008 roku.
piątym już przedstawie
.
- Wystawialiśmy to
niem. Tym razem będzie to
przedstawienie wielokrot sztuka Tadeusza Różewicza
nie, między innymi dla „Pogrzeb po polsku". Reżyserią
młodzieży szkół ponad- spektaklu zajął się Stanisław
gimnazjalnych, bo to był
Miedziewski. Premiera 14
taki reportaż historyczny
stycznia w Rondzie. Wstęp bez
- dodaje Urszula Wyrwa. - płatny. Początek godzina -19.
Przyjmowany był bardzo
dobrze. Przetłumaczyliśmy go
Joanna Jusianiec
na język niemiecki i zaprezen
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Lustro naszego czasu
Rozmowa ze Stanisławem Miedziewskim

I reżyserem Teatru Rondo

- Jest pan specjali
nadają, trzeba mieć
stą od monodramów, grupę ludzi o pewnej
skąd więc współpraca
fakturze osobowości.
z aktorami Trzeci „Pogrzeb po polsku”
Teatru?
powstał na początku lat
- Zostałem zapro 60. To sztuka niezwykle
szony do współpracy
bezczelna, drapieżna
przez Uniwersytet III
politycznie i... aktualna
Wieku, a że miałem
w swojej wymowie.
ostatnio trochę czasu, Kiedy ją po raz pierw
a Antoni Franczak bar szy przeczytali, sami
dzo namawiał mnie do
stwierdzili, że to „lustro
podjęcia tego wyzwa naszych czasów". To
nia - zdecydowałem
znakomita satyra.
- Myśli pan o dalszej
się i nie żałuję. To
wspaniałe przeżycie. współpracy z Trzecim
Osoby, z którymi pra Teatrem?
cuję nad spektaklem są
Dlaczego
nie,
tak pełne entuzjazmu, zobaczymy, jak się to
zapału, chęci działania, wszystko potoczy. Ale
twórczego myślenia, że
gdybym miał ją konty
praca z nimi to sama
nuować, chciałbym pra
przyjemność. To są
cować w Teatrze Rondo.
Tam jest odpowiedni
ludzie z ukształtowaną
klimat, wyciszenie.
osobowością i wnoszą
ją do przedstawienia. W Słupskim Ośrodku
Toczymy twórcze dys Kultury, w którym
obecnie prowadzimy
kusje. Aktorzy III Teatru
są zdyscyplinowani, próby, tego brakuje.
dokładni, pilnują swo Może Trzeci Teatr byłby
zwieńczeniem twór
ich dialogów. Jaki będzie
tego efekt - zobaczymy... czej aktywności, jaka
ma miejsce w Rondzie.
- Kto wybrał sztukę
Dzieci
Katarzyny
Różewicza „Pogrzeb
Sygitowicz, młodzież
po polsku”. Aktorzy
czy pan?
Jolanty Krawczykiewicz,
- To była moja pro dorośli, z którymi robię
pozycja. Już dawno
monodramy i Trzeci
myślałem o jej realizacji. Teatr.
Ale Różewicz jest specy
ficzny, nie da się go zro Rozmawiała
bić z każdym. Młodzi
Joanna Jusianiec
j.jusianieaąagmedia.com.pl
do tego nie bardzo się

I
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REKLAMA

Zobacz, gdzie w Słupsku odbędą się bale karnawałowe

Uderzymy w tango w niejednym lokalu

Bale przebierańców - w karnawale takie zabawne stroje
gwarantują udaną imprezę.

Karnawał, czyli tzw. zapusty to okres
stylu. Robimy tak co roku. Muzykę będą grali nasi
zabaw, balów i pochodów noworocznych, sprawdzeni didżeje, jak co roku będą też konkursy
trwający od Trzech Króli (6 stycznia) do
i zabawy - mówi właściciel Anna Domaradzka.
Środy Popielcowej. W Słupsku odbędzie
Dodatkowo, w karnawale, jak w każdy weekend
się ich kilkanaście.
imprezy organizować będą dyskoteki i niektóre
restauracje. Na cotygodniowe zabawy zaprasza
Bal Karnawałowy Przebierańców organizuje
restauracja Metro.- W każdą sobotę odbywają
12 lutego Restauracja Staromiejska. Cena to 120 zł
się u nas zabawy taneczne przy muzyce mecha
od osoby. - Zapraszamy w przebraniu na zabawę
przy zespole muzycznym. Będą konkursy i zdję nicznej. Jeśli zbierze się zorganizowana grupa, to
cia pamiątkowe. W planach mamy organizację
w ostatki, czyli ostatnią sobotę karnawału zorga
także Balu Przyjaciół Sportu, ale raczej dopiero
nizujemy większą imprezę - mówi Katarzyna
po Wielkanocy - mówi Bożena Hołowienko, wła Bogusz, właściciel.
ścicielka. Bale karnawałowe ostatkowe odbędą
Cena wstępu na dancing to 15 zł.W tym
się także w Hotelu Aureus i Restauracji Anna de
roku odbędzie się również Bal Prezydencki, goście
Croy w Słupsku. Oba 5 marca i jeszcze jeden, bawić sie będą 12 lutego w hotelu Aureus. - Więcej
dodatkowo, 4 marca w Annie de Croy.
szczegółów będziemy znali w najbliższych dniach
- Myślę, że nadamy konkretny temat naszym - mówi Arkadiusz Mięczewski z ratusza.
balom, by nasi goście przebrali się w tym samym
J‘P

Firma MGA Entertainment Poland sp. z o.o.
w Słupsku • Adres siedziby: 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 15 a
ZATRUDNI 2 PRACOWNIKÓW

na stanowisko: ŚLUSARZ

MECHANIK

Praca od zaraz, miejsce pracy - Stupsk

Wymagania:
• praktyka w zawodzie
• uprawnienia spawalnicze MIG / TIG (warunek konieczny)
• mile widziane uprawnienia SEP oraz uprawnienia na wózki
widłowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
z działem kadr: Michał Król (59) 847 44 25

KURIER
SŁUPSKI

Informator

Nie chcesz stać w kork

akie orni

Aż dwa wernisaże zaplanowała na
14 stycznia Bałtycka Galeria Sztuki
Współczesnej. W piątek warto więc
wybrać się do Galerii Kameralnej i Baszty
Czarownic.
Pierwszy wernisaż odbędzie się o godz. 17
w Baszcie Czarownic, w której swoje prace pre
zentować będzie Paulina Poczęta.
- Wystawa to zbiór obiektów, na które skła
dają się znalezione stare lustra i fotografie, dzięki
którym staram się nie tylko patrzeć na siebie, ale
zobaczyć się. Korzystam z konkretnego mate
riału budulca - z siebie i tego, co udaje mi się
REKLAMA

Bigamista w opałach

NIE PRZEGAP

Piątkowe spotkania ze sztuką

Filmowy Sputnik

I

znaleźć w pobliżu, a co jest już porzucone przez
Jeszcze siedem filmów
innych - mówi o swej wystawie artystka.
dla dorosłych i dwa dla
Paulina Poczęta studiowała w Instytucie
dzieci będzie można
Sztuki w Cieszynie, dyplom z wyróżnieniem
zobaczyć w ramach
z grafiki warsztatowej uzyskała w 2005 r. imprezy „Sputnik nad
Zajmuje się tworzeniem obiektów, malarstwem, Słupskiem". Projekcje
fotografią, grafiką i rysunkiem. Obecnie prowa odbywają się w kinie
dzi zajęcia z rysunku i intermediów w Katedrze
Rejs.
Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej
Dzisiaj (13 stycz
w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym
nia) o godz. 18 „Półtora
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wystawa
pokoju” - film inspiro
będzie czynna do 6 lutego. Można ją oglądać
wany biografią i utworami
codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10-17. Josifa Brodskiego, rosyj
O godz. 18 kolejny piątkowy werni skiego noblisty. 14 stycz Film „Okrucieństwo” w kinie
saż, tym razem w Galerii Kameralnej przy ul. nia dwa filmy - o godz. Rejs 16 stycznia o godz. 18.
Partyzantów 31 a, gdzie swoje prace będzie
18. „Pochowajcie mnie
prezentował Mariusz Tarkawian.
pod podłogą” - adaptacja
rosyjskich lat 90., który
- Jestem futurologiem i wymyślam, jakie
skandalizującej, autobio pod przykrywką filmu
prace stworzą współcześni mi artyści. Chcę być
graficznej powieści proza sensacyjnego ukazuje doj
szybszy od nich i może ukraść im pomysły na
ika i reżysera filmowego
mujący portret Rosji, nato
sztukę. Marzenia o nieśmiertelności są odwiecz Pawła Sanajewa, w której
miast o godz. 20 film. „Ja”
nym elementem naszej kultury, a moje rysunki
opisał swoje nieszczęśliwe - portret straconego poko
na starym papierze przypominają o kruchości
dzieciństwo, o godz. 20
lenia lat 90., pogrążonego
materii wobec czasu i takie pragnienia stawiają „Ładunek 200" uznany w narkotykach i zagubio
przez „The Times” za naj nego w kryminalnej rze
pod znakiem zapytania - mówi o swej pracy.
Mariusz Tarkawian urodził się w 1983, bardziej kontrowersyjny
czywistości.
rosyjski film roku, opowia
studiuje na Uniwersytecie Marii Curie
Ostatniego dnia pro
dający o świcie pierestrojki, jekcji, 16 stycznia o godz.
Skłodowskiej w Lublinie. Wystawa jego prac
będzie czynna do 8 lutego, można ją oglądać od
kiedy w roku 1984 w ZSSR 18 film "Okrucieństwo",
następuje zmierzch totali zapowiadany jako rosyj
poniedziałku do piątku w godz. 10-18.
karo taryzmu. 15 stycznia na ska wersja amerykań
początek dwie propozycje
skiego obrazu „Thelma1
2121-1?
dla dzieci - o godz. 14 dzie i Luise", natomiast o godz.
20 obraz „Żyć”, którego
więć filmów kultowej już
dzisiaj serii „Wilk i zając”, bohater - myśliwy w pode
o godz. 16 adaptacja znanej
szłym wieku - zabiera do
baśni Andersena „Królowa
samochodu młodego męż
Śniegu". Wieczorem dwa
czyznę, w związku z czym
filmy dla dorosłych - obaj stają się obiektem bez
o godz. 18 "Brat" - jeden względnej pogoni.
z najgłośniejszych filmów
karo

PARK WODNY
REDZIKOWO

ZIMOWE 2011
■ nauka pływania (7-11 lat) 9 zł/40 minut
• bilet rodzinny do hali basenowej tylko 8-10 zł/ os.
■ do każdego wejścia rodzinnego na basen kupon rabatowy na kręgle
kręgielnia 50% rabatu dla dzieci i młodzieży, poniedziałek - piątek do 18.00
• WYPRZEDAŻ karnetów na siłownię - miesięczny 40 zł
• karnawałowe opalanie - karnet 60 minut za 36 zł NOWE LAMPY!

Szczegóły na www.parkwodnyredzikowo.pl
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kuriery łupskifsS

codzienny raport o sytuacji na drogach
powiatu słupskiego

WARTO ZOBACZYĆ

Wernisaż prac Pauliny Poczęty w Baszcie
Czarownic 14 stycznia o godz. 17.
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Joanna Jusianiec
dziennikarz „Kuriera Słupskiego"

- Owacjami na stojąco zakończyła się pre
miera sztuki Raya Cooneya „Mayday”
w Nowym Teatrze. Specjalnie o niczym
to nie świadczy, bo... wszystkie premiery
są tak oklaskiwane. I te lepsze, i te słab
sze. Ta - moim zdaniem - należy niestety -do tych drugich.
„Mayday", okrzyknięta farsą wszech cza
sów, opowiada historię Johna Smitha (Dariusz
Majchrzak), taksówkarza-bigamisty, którego
uregulowany świat precyzyjnie podzielony mię
dzy dwa domy i dwie, kochające żony zostaje
zburzony w wyniku wypadku, którego on
sam zostaje ofiarą i bohaterem. Niepunktualne
zjawienie się w domach(l) wywołuje lawinę ^
zdarzeń. Smith stara się ukryć tajemnicę przed
komisarzami policji, mediami, a przede wszyst
kim swoimi kobietami. Dzielnie, lecz nieudol
nie pomaga mu w tym jego przyjaciel Stanley
Garden (Mateusz Młodzianowski). Spektakl
grany jest na wielu scenach świata, w Polsce
nie schodzi z afisza we Wrocławiu - od 19 lat
i w Krakowie od 17. Publiczność kocha bowiem
komedie, a „Mayday" to seria znakomitych
słowno-sytuacyjnych gagów. Może nie są to
dwie, bite godziny śmiechu, ale go nie brakuje. **
Czy słupskie przedstawienie w reżyserii Edwarda
Żentary, ma szansę na tak długi „żywot”’? Raczej
nie. Dlaczego? Ponieważ główne postaci spekta
klu, czyli John Smith i Stanley Gardner są nijakie,
a już na pewno mało śmieszne. Bronią się przede
wszystkim tekstem sztuki, gorzej jest z kreacją.
Najciekawszą postać zbudował aktor drugo
planowy - Adam Jędrosz, odtwarzający rolę
Bobby” ego Franklina, sąsiada - homoseksualisty.
Już samo jego wejście na scenę wywoływało
salwę śmiechu. Mówi się, że spektakl teatralny"
nabiera kształtu, dojrzewa podczas prezentacji
przed publicznością, która sama ustawia akcenty
i decyduje, co jest śmieszne, co nie. Może i słup
ski „Mayday” dojrzeje...

Gdy się Chrystus rodzi - koncert kolęd z udziałem
Henryka Miśkiewicza

14 stycznia, godz. 19.00

sala Filharmonii i Teatru

25 zł i 15 zł

Premiera sztuki „Pogrzeb po polsku" Tadeusza
Różewicza, wykonanie Trzeci Teatr

14 stycznia, godz. 19.00

Teatr Rondo

wstęp wolny

Ludowa Szopka Polska

15 stycznia, godz. 11.00

Teatr Lalki Tęcza

15 zł i 12 zł

Mayday - farsa Nowego Teatru

21,22,23 stycznia,
godz. 18.00

sala Filharmonii i Teatru

30 zł i 25 zł

Mia i Migusie
- Francja, animowany

17-21 stycznia,
godz. 11 oraz 22-23
stycznia, godz. 16.00

kino Rejs

10,00 zł

Chrzest Polska,
dramat psychologiczny

19-23 stycznia,
godz. 18.00

kino Rejs

12 zł ilO zł

24-28 stycznia,
godz. 11.00 oraz 29-30
stycznia, godz. 16

kino Rejs

10,00 zł

26-30 stycznia,
godz. 18.00

kino Rejs

12 z! i 10 zł

Zaplątani
- USA, animowany

Joanna
r Polska, dramat

KURIER
SŁUPSKI
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kurieryb

-zawsze aktualne informacie ze Słupska
- SB?ÜÜ

Gdzie pojeździmy na nartach

Co będzie się działo podczas zimowej pauzy

W Słupsku za rok

Szkolno-Wychowawczym - próby do spektaklu „Złote
mówi Krystyna Anuszkiewicz, serce”. Odbędzie się także
Wieżyca Kotlinka,
komendantka hufca Związku
spotkanie z autorką i reży W Słupsku miłośnicy
www.wiezycakotlinka.pl:
Harcerstwa Polskiego. - Od
serką
przedstawienia
jazdy na nartach nie
ósmej do 15 instruktorzy Małgorzatą Kamińską- mają gdzie pojeździć. Dwa wyciągi narciarskie, dłu
i harcerze będą prowadzić
gość 320 mi 100 m, oświe
Sobczyk na temat powsta Co prawda w latach
tlenie, ratrakowane i naśniezajęcia dla dzieci i młodzieży. wania widowiska teatralnego. 80. ubiegłego wieku
żane, wypożyczalnia sprzętu
Będą m.in. zabawy i biegi
Dzieci będą miały także moż reaktywowano w Lasku
terenowe oraz wycieczki.
zimowego oraz serwis, duży
liwość zwiedzania pracowni
Południowym w Słupsku
Na brak zajęć nie
bezpłatny parking, grill,
plastycznej oraz zaplecza
tzw. górkę narciarza, ale
powinni narzekać także
teatru.
szkółka narciarska i zaplecze
na krótko.
ci, którzy w czasie ferii
Ferie w teatrze lalki
Działała przez 12 lat, gastronomiczne.
odwiedzą ośrodki kultury. cieszą się ogromnym zain wyposażona w wyciąg
Centrum
Sportu
W Słupskim Ośrodku Kultury teresowaniem. Wolnych
i Rekreacji Zielona Brama
orczykowy. Została jednak
miejsc już nie ma. Warsztaty
przez dwa tygodnie obywać
Przywidz, www.nartyprzyzamknięta. Być może zimą
się będą warsztaty garncar artystyczne przygotowuje
201 lr. ponownie poszu- widz.com.pl: Długość 600
skie, rękodzielnictwa, na
ponadto Bałtycka Galeria
sują na niej miłośnicy nart. m, szerokość 100 m, sztucz
których będzie można mię Sztuki Współczesnej. Zajęcia
O reaktywację górki stara nie naśnieżany, oświetlony,
dzy innymi poznać tajniki
obywać'się będą od 17 do
nia rozpoczęła w 2009 roku
babylift, snowtubbing, drew
filcowania. SOK zaprasza
28 stycznia. Poprowadzą
niana chata grillowa, wypo
Słupska Rada Sportu, we
w ferie także tancerzy oraz
je między innymi studenci
współpracy ze Słupskim
życzalnia sprzętu
miłośników sztuki cyrkowej. Akademii Pomorskiej oraz Towarzystwem Narciarskim.
Sopot, Łysa Góra, www.
Zajęcia taneczne, muzyczne
performer Paweł Korbus.
lysa-gora.pl: Oświetlony,
- Opracowywany jest
oraz językowe przygoto
snowpark, szkółka narciar
O nieco starszej mło plan zagospodarowania dla
wuje z okazji ferii również
dzieży pomyśleli właści tego terenu. Mam nadzieję, ska, wypożyczalnia, prze
Młodzieżowy Dom Kultury. ciele klubów muzycznych. że w grudniu górka narcia chowalnia sprzętu, lockersy,
- Pracować będziemy od rana
Miłośnicy typowej muzyki
rza znów będzie dostępna
restauracja.
do popołudnia - zapewnia
Jeśli dopisze pogoda, warto wybrać się do Ustki na lodowisko przy ul. Grunwaldzkiej.
klubowej mogą wybrać się na -dla narciarzy. Po opracowa
Wyciąg Narciarski
Violetta Wójcik, dyrektor jedną z imprez w Keller Pubie. niu planu, teren ten otrzy Amalka, Sulęczyno, www.
nartyamalka.pl: Długość
mamy od Nadleśnictwa
Nawet najbardziej
oraz wycieczki dla najmłod m.in. plastyczne, muzyczne, MDK. - Zaplanowaliśmy tur - Zaczynamy już 15 stycznia
teatralne oraz wycieczki.
i praktycznie co tydzień
Leśny Dwór, w zamian
stoku 260 m, dwa wyciągi
wybredni malkontenci
szych.
niej brydża, który odbywać
nie powinni narzekać
Jak
twierdzi
się będzie 24,26 i 27 stycznia. będzie u nas spora impreza
ofiarujemy im działkę przy orczykowe - równoległe,
W tym roku za orga
armatki śnieżne, ratrak, grill
Szachnowska, każda szkoła
Przygotowujemy zimowy - mówi Damian Wiercioch, ulicy Hubalczyków - mówi
na brak zajęć w ferie
nizację ferii zimowych ze
Mariusz Smoliński, rzecznik bar, wypożyczalnia sprzętu,
zimowe w Słupsku.
strony miasta odpowie przygotowuje oddzielny pro kurs tańca, kursy językowe, właściciel pubu. - W trakcie
nauka jazdy na nartach.
gram. Chętni powinni wcze warsztaty gitarowe oraz kon pierwszej imprezy zaprezen magistratu.
Placówki kulturalne,
dzialna była Miejska Komisja
Ośrodek Narciarski
tuje się DJ Grzybu. W ferie
certy.
Miłośnicy narciarstwa
szkoły, harcerze oraz
Rozwiązywania Problemów
śniej wybraćsię do najbliższej
zagrają także DJ Mexyk i Jack mogą skorzystać z wycią Trzepowo, www.nartyW akcje ferie włącza
klubu muzyczne przy-,
Uzależnień. - Chcemy połą sobie szkoły i tam zapoznać
gów w regionie. Część funk kaszuhy.pl: Dwa wyciągi
gotowały bogatą ofertę
czyć zajęcia feryjne z profi się z ofertą. Udział w zaję się także Teatr Lalki Tęcza. oraz Nathan pole.
o długości 300 m, nowy
Miłośnicy ostrego, gita cjonuje nawet, gdy nie ma
dla tych, którzy spędzą
laktyką - tłumaczy Jolanta
ciach jest darmowy.
Słupscy lalkarze 25 i 26
rowego grania w czasie
śniegu i mrozu. Czy działają, wyciąg szkoleniowy o dłu
zimową pauzę w mieście.
Szachnowska, pełnomocnik
Dwutygodniowe stacjo stycznia otworzą swoje drzwi
zimowych ferii powinni
można sprawdzić na stronie gości 100 m, dwa wyciągi
prezydenta ds. problemów narne zimowisk przygoto i uchylą rąbka aktorskiej
do snowtubingu, snowpark,
tajemnicy. - Przygotowujemy odwiedzić Motor Rock Pub. www.zima.gd.pl.
Praktycznie wszystkie
alkoholowych. - Dlatego we
wują także harcerze. - Przez
słupskie szkoły oraz domy wszystkich szkołach podsta całe ferie od poniedziałku do
dni otwarte - mówi Sabina - Ferie zaczniemy koncertem
Koszałkowo w Wieżycy, szeroki bezpieczny stok,
kultury przygotowały warsz wowych oraz gimnazjach
piątku będziemy stacjono Soboń z Tęczy. - Uczniowie
zespołu Procez, w piątek - koło Szymbarka, www. ratrak, oświetlenie, armatki
śnieżne, duży bezpłatny par
taty, zajęcia, przedstawienia
odbędą się specjalne zajęcia, wali w Specjalnym Ośrodku
będą mogli obserwować
mówi Marcin Ostrowski
wiezyca.pl: Cztery wyciągi
king, wypożyczalnia sprzętu
z Motor Rock Pubu. - Jednak narciarskie, dwa wyciągi na
JEKLAMA
największa atrakcją tych
snowtubing (zjazd na pon narciarskiego, serwis sprzętu,
licencjonowana szkoła nar
ferii będzie poniedziałkowy tonach), wyciąg dla dzieci
koncert brazylijskiej kapeli
oraz snowpark, stok sztucz- ciarska, mała gastronomia,
metalowej Redfront. Co ,nie oświetlony oraz ratrako- toalety, łatwy dojazd - miej
scowość położona 35 km od
wany, elektroniczny dostęp
kilka dni odbywać się będą
oYoVQOCo'
Gdańska na trasie Gdańsk
do wyciągów, bardzo duża
u nas koncerty zespołów ze
wypożyczalnia sprzętu wraz -Kościerzyna.
Słupska i nie tylko.
z serwisem, profesjonalna
Tomasz Częścik
Joanna Prokofiew
szkoła narciarska, zaplecze
t.czescik@agmedia.com.pl
j.prokofiew@agmedia.com.pl
gastronomiczne oraz grill.

Ośrodek Narciarski

www.nartykaszuby.pl
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www.wieżyca
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• narty nowe i używane
• snowboard
• duży wybór kasków
• buty narciarskie i snowbordowe
• akcesoria narciarskie
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Pukamy wszędzie, nie wszędzie nas zapraszają

Trzeba spojrzeć sobie w oczy

Rozmowa z księdzem Lucjanem Huszczonkiem
proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Stupsku
- Czym właściwie jest kolęda, chociaż
może powinniśmy mówić raczej o wizycie
duszpasterskiej? Kolęda kojarzy się bowiem
bardziej z tym, co śpiewamy...
- Wizyta duszpasterska, zwana popularnie
kolędą, to odwiedziny duszpasterza w rodzime,
która utożsamia się z Kościołem. Odwiedzamy
rodziny, które nas zapraszają. Co prawda mini
stranci pukają wszędzie, ale jeśli ktoś sobie nie
życzy, nie wpraszamy się. Nie jest to żaden przy
mus, jest to dobrowolne spotkanie duszpasterza
z rodziną. Jego celem jest przede wszystkim
wspólna modlitwa i prośba o błogosławień
stwo dla rodziny i domu. To również okazja
do wspólnego zaśpiewania kolędy i krótkiej
rozmowy z kapłanem na tematy związane
z parafią. Podczas takich wizyt można próbo
wać się poznać. Proboszcz czy wikariusz mogą
dowiedzieć się podczas takich spotkań, jakie są
uwagi i problemy parafian, chociaż zdajemy
sobie sprawę z tego, że wizyta duszpasterska
na pewno nie zaspakaja do końca potrzeby
rozmowy, czasami bardzo długiej...
- Od kilku miesięcy jest ksiądz pro
boszczem w Słupsku. Wcześniej był
ksiądz proboszczem w niewielkiej para
fii, w Warszkowie pod Sławnem. Są to dla
księdza pierwsze wizyty duszpasterskie
w domach parafian. To chyba ogromne
wyzwanie...
- Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest
rodzajem wyzwania. Każde jest testem naszej
wrażliwości, postrzegania drugiego człowieka.
Każde spojrzenie w czyjeś oczy jest już formą
spotkania. Chodzi o to, aby to było spotkanie,
a nie tylko bieganie i machanie kropidłem, aby

było ono poprzedzone modlitwą, aby to sacramentalium, jakim jest woda święcona, chroniło
to mieszkanie od wszelkiego zła. Bo w każdym
domu może dziać się i dobro i zło i wierzymy
w to, jako ludzie wierzący, że modlitwa chroni
nas i nasze domy przed złem. Te spotkania są
faktycznie wyzwaniem, testem naszej dojrzało
ści i cierpliwości. Spotykamy się przecież z bar
dzo różnymi ludźmi, którzy otwierają drzwi
przed księdzem, który przychodzi do nich jako
gość.
- Jak powinniśmy przygotować się do
wizyty duszpasterskiej?
- W rodzinach wierzących jest taki zwyczaj,
że na stole kładzie się biały obms, na tym obru
sie krzyżyk, lichtarzyki ze świecami, talerzyk
z wodą święconą i kropidełko. Najważniejsze
jest jednak nastawienie ducha i serca...
- Grający gdzieś w tle telewizor to chyba
nienajlepsze przygotowanie do przyjęcia
wizyty duszpasterskiej?
- Zdarzają się takie sytuacje. Niestety, świad
czy to często o naszym uzależnieniu od telewizji.
W niektórych domach telewizor gra na okrągło.
Jeśli zastajemy taką sytuację, prosimy, aby na
chwilę go wyłączyć, aby chociaż na czas modli
twy było cicho.
- Czy tej wizyty powinniśmy się w jakiś
sposób obawiać? Często dzieci traktują je
jako formę wywiadówki. Obawy mogą mieć
również osoby żyjące w związkach niesakramentalnych...
- Wydaje mi się, że jeśli dzieci boją się księdza,
to wynika to z tego, że jest w jakiś sposób stra
szone kapłanem. Słyszy że: „przyjdzie ksiądz to
zobaczysz...” Nie sądzę, aby podstawy do obaw

ta liczba się zwiększyła? Pewnie tak. Nie mam „
mogły mieć również osoby żyjące w związkach
jednak oglądu całej rzeczywistości. Wizyty dusz
niesakramentalnych. Przecież wierzący w Boga
pasterskie to bardzo specyficzny, polski zwyczaj.
Miłości ksiądz nie jest żadnym terrorystą czy też
osobą, która niosłaby jakiekolwiek zagrożenie. Jeśli ten spadek liczby rodzin przyjmujących
Właśnie takie osoby chcemy objąć szczególną
księdza jest w istocie faktem, a na pewno można
opieką duszpasterską. One bardzo często czują
zaobserwować takie zjawisko, to niekoniecznie
jest to powód do zmartwienia. To jest bardzo
się w jakiś sposób wykluczone, a przecież tak nie
jest. Te osoby nie są pozbawione Bożej miłości, złożony problem. Pan nam powierzył taką misję
chociaż niekiedy mają takie poczucie. Przecież - „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie
również d ludzie żyją w Kośdele, są jego czę- narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego". Staramy się to robić. Gdy Pan
śdą. Otwierając drzwi przed duszpasterzem
rodzina daje wyraz swojej łączności z parafią, powiedział do Piotra - „Odtąd ludzi będziesz
a tym samym z biskupem i z Ojcem Świętym. To
łowił" - to bez wątpienia nakazał mu misję, jaką
jest wyraz naszej jednośd - dajemy wówczas do
jest głoszenie Ewangelii. Kto chce -tę Ewangelię
przyjmuje. Musi być to jednak człowiek, który
zrozumienia, że utożsamiamy się z Kośdołem
Rzymskokatolickim.
ma odpowiednio przysposobione serce i umysł.
Każdy we własnym sumieniu decyduje, czy
- Czy podczas tych wizyt staracie się
przyjąć księdza z wizytą duszpasterską, czy też
zachęcić tych, którzy na przykład żyją
w związkach niesakramentalnych do „zale nie. Trzeba też pamiętać o tym, że wiara jest łaską
i nie każdemu jest dana.
galizowania” swoich związków?
- Niekiedy wizyty duszpasterskie odbie- - Jest to zawsze okazja do spotkania i roz
mowy. Jeśli nie ma rozmowy - nie ma poro ranę są niczym wyprawy po kopertę. Jak
z tym jest?
zumienia. Brak kontaktu sprawia, że często
- Nie ma takiego wymogu. Są diecezje, gdzie
d ludzie nawet nie wiedzą, że mogą zawrzeć
rezygnuje się z przyjmowania ofiary. Wynika
związek sakramentalny. Myślą, że są jakieś
to z jakiejś tradycji. Ja sam bardzo często pytam,
przeszkody, które na to nie pozwalają. Czasami
czy możecie sobie na to pozwolić, czy was stać
faktycznie występują takie przeszkody. Jeśli
ich nie ma - duszpasterz jak najbardziej może
na ofiarę? Bardzo często słyszę w takich sytu
zachęcać do uporządkowania swojego życia
acjach- „Babcia dawała, tata dawał-ja też dam”.
religijnego. Czasami jakieś zaniedbania, obawy, Niejednokrotnie nie bierzemy koperty, albo też
czy też niewiedza sprawiają, że nie decydują
zostawiamy ją u kogoś innego. Zwykle jednak
ksiądz przyjmuje kopertę. Nie można obłudnie '
się na taki krok.
zaprzeczać, że nie jest to jakiś zastrzyk finansowy.
- Był ksiądz proboszczem w mniejszych
środowiskach. Na pewno odbiór kapłana
W lwiej części pieniądze z ofiar przeznaczane są
w niewielkiej miejscowości i w sporym mie na potrzeby parafii. W każdej wspólnocie istnieją
przecież potrzeby materialne i te środki przezna
ście, takim jak Słupsk, jest inny. Inne jest też
nastawienie do wizyty duszpasterskiej. Na
czane są chociażby na utrzymanie kościoła. Do
wsi ksiądz jest autorytetem...
osobistej dyspozycji księdza zazwyczaj pozostaje
niewielka część ofiar zebranych podczas wizyt
- To nie jest już tak, że jak ktoś ubierze
sutannę, to od razu staje się autorytetem. Czasy
duszpasterskich. Ja dotychczas byłem probosz
czem w Warszkowie. Budowaliśmy tam kościół,
się zmieniły. I w mieście i na wsi mieszkają tacy
budowaliśmy dom parafialny i ofiarność ludzi
sami ludzie. To są tak samo wrażliwi i piękni
była, moim zdaniem, bardzo wielka w związku
ludzie. Jeśli ksiądz swoim postępowaniem nie
wypracuje u innych dobrego postrzegania, to
z tą budową.
- Źle jest jednak chyba, gdy dla osób przyj
czy ubierze się w sutannę, czy w habit -nie ma
najmniejszego znaczenia. Stąd też bardzo ważne
mujących wizytę duszpasterską ważniejsza
od talerzyka z wodą święconą, krzyżyka na
jest postrzeganie każdego człowieka, jako kogoś
wyjątkowego. Nie jesteśmy zgrają albo spo stole... jest właśnie koperta?
- Jeśli tak jest, to źle. Szkoda, że niektórzy tak
łecznością, która nie ma twarzy. Każdy człowiek
mogą myśleć i tak traktują tę wizytę. Za każdą
ma swoją twarz - czy to ksiądz, czy ktokolwiek
spotkany. Nawet jeśli mamy podobne stroje, ofiarę dziękujemy tym, których stać na to, by ją
złożyli. Kościół w Polsce materialnie funkcjo
mamy inne wnętrze. W środowisku miejskim
nuje przecież tylko dzięki ofiarności Wiernych. ~
jest faktycznie większa anonimowość i więcej
osób nie przyjmuje wizyt duszpasterskich, cho Również ministranci, którzy przychodzą, mają
ciażby dlatego, że na przykład w okresie między- często pudełeczko z napisem „Bóg zapłać”. Jest
świątecznym nie było ich w domach. Niektórzy
to wspólnota, która być może będzie miała jakiś
z nich proszą o wizytę w późniejszym termi wspólny wyjazd, czy to na basen, czy też obóz
nie. Zarówno w mieście, jak i na wsi, idziemy
letni lub turniej piłkarski. Muszą mieć jakieś,,
z wizytą duszpasterską nie po to, aby kogoś roz środki. Trzeba jednak bardzo dużej złośliwości
liczać, kłócić się, czy też kogokolwiek nawracać. i bardzo negatywnego postrzegania księdza, aby
Chcemy się spotkać i wspólnie pomodlić.
utożsamiać jego wizytę tylko i wyłącznie z chę
- Nasza religijność się zmienia. cią inkasowania koperty. Naprawdę nie po to
idziemy. Idziemy po to, by się wspólnie modlić,
Kilkadziesiąt lat temu Kościół był jednym
z narzędzi walki z systemem. Obecnie jest
aby spojrzeć sobie prosto w oczy i porozmawiać.
odbierany inaczej. Czy widać, chociażby pod Bardzo często podczas takich wizyt to właśnie
czas wizyt duszpasterskich, że ludzie częściej
ksiądz jest rozliczany, a osoby, które przyjmują
niż wcześniej odmawiają - nie chcą przyjmo kapłana mówią, jakie mają zastrzeżenia do funk
wać księdza chodzącego po kolędzie?
cjonowania parafii.
- Na początku lat dziewięćdziesiątych byłem
wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana
Rozmawiał
*
Jezusa w Słupsku i już wówczas było wiele
Piotr Furtak
rodzin, które nie chciały przyjąć księdza. Czy
p.furtak@agmedia.com.pl

Rocznica śmierci Przemka
10 stycznia minęła 13 rocznica śmierci
kibica Czarnych Przemka Czaji. Pamiętali
o niej kibice, którzy zapalili znicze w miej
scu, gdzie zginął, także na meczu z AZS Ko
szalin pojawiły się znicze i specjalne szaliki.
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Lechia Gdańsk zwycięzcą V Amber Cup

Dwa dni pod znakiem piłki nożne’
Tak wielkiej imprezy
» piłkarskiej w Słupska
jeszcze nie było. Piąta
edycja Amber Cup wzbu
dziła ogromne emocje.
Po raz pierwszy w roz
grywanym w Gryfii
turnieju wzięły udział
dwie drużyny ekstra
klasy. To właśnie między
nimi rozegrała się walka
o pierwsze miejsce
w turnieju. W tym roku
nie pojawili się akto
rzy i gwiazdy estrady
- było za to więcej niż
w poprzednich latach
emocji związanych
z samą piłką nożną.
Fantastyczną oprawę
“ przygotowali kibice Gryfa
Słupsk. Tuż po pierwszym
gwizdku spotkania ich dru
żyny z Wisłą Kraków (oldboj)
na wyłożony specjalną trawą
parkiet poleciały serpentyny.
Zielona murawa w mgnieniu
okaz zrobiła się biała. Trzeba
było przerwać spotkanie.
Akcja kibiców zakłóciła nieco
harmonogram rozgrywek, ale

była oszałamiająca. Co więcej,
mogli ją oglądać kibice z całej
Polski. Cały turniej transmito
wany był przez Orange Sport.
Niestety, piłkarzom
Gryfa nie szło w tym meczu
najlepiej. Przegrali wszystkie
spotkania. Na początek ze
Śląskiem Wrocław 3:6, póź
niej z Wisłą Kraków 0:3, a na
koniec z Lambadą Team 2:4.
- Większość zawodników,
z którymi graliśmy, ma za
sobą doświadczenie w grze
w kadrze Polski - mówi
Tomasz Bukowski, jeden
z piłkarzy Gryfa. - Widać
różnicę w poziomie gry. My
trenowaliśmy dopiero od
środy. Naszym podstawo
wym celem jest utrzymanie
się w III lidze. Damy z siebie
wszystko, aby nie spaść niżej.
Zarówno piłkarze, jak
i działacze ze Słupska nie
ukrywali jednak, że liczyli
na sprawienie niespodzianki.
- Myślałem, że uda nam
się coś wygrać - mówi Paweł
Kryszałowicz, dyrektor
sportowy Gryfa. - Ja sam, ze
względu na bolącą nogę, nie

Po raz pierwszy na Amber Cup zawodnicy grali na sztucznej murawie.
grałem. Mimo że nie poszło
nam najlepiej, uważam, że
turniej to fajna zabawa. Nie
ukrywam, że chciałbym
mieć z połowę ząwodników
biorących udział w imprezie
w naszej drużynie.
Jedną z największych
niespodzianek był Team
Forcars Słupsk. Ten zespół

jak burza przeszedł przez
turniej regionalny i wywal
czył sobie miejsce w turnieju
gwiazd. Po drodze ekipa zło
żona z piłkarzy ze Słupska,
Bytowa i Potęgowa pokonała
między innymi Blue Moon
Szczecin, drużynę, w której
znalazły się takie gwiazdy jak
Kamil Grosicki, Bartosz Ława

i Jarosław Chwastek. W finale
regionalnym Team Forcars
Słupsk pokonał Karola
Pęplino 2:1. W pierwszym
meczu turnieju gwiazd zespół
ze Słupska uległ Śląskowi
Wrocław 1:3. W tym meczu
to Team Forcais przez długi
czas prowadził, ostatecznie
jednak uległ zespołowi z eks-

traklasy. W drugim spotkaniu
grupowym „słupszczanie"
zremisowali (2:2) z Pumą
Team (z Bartoszem Bosackim
i Marcinem Żewłakowem
w składzie), a w ostatnim
pokonali Gwiazdy Ligi
Polskiej aż 4:0. W półfinale
kolejne spotkanie ze Śląskiem
Wrocław i przegrana 1:7.
W walce o III miejsce Team
Forcars uległ Lambadzie 1:4.
Czwarte miejsce w turnieju to
jednak bardzo dobry wynik
zespołu złożonego z amato
rów.
W finale zmierzyły
się Śląsk Wrocław i Lechia
Gdańsk.
- Ten turniej traktujemy
bardzo poważnie - mówi
Sebastian Mila ze Śląska. Mimo że jest on traktowany
jak zabawa, nie ma żartów.
Wprawdzie rano wspólnie
jedliśmy śniadanie, ale teraz
jest czas na walkę. Nie mamy
zamiaru oszczędzać nóg
przed sezonem.
Finał był wyrównany,
zakończył się remisem.
Zwycięzcę wyłoniły dopiero

rzuty karne. W nich lepszy
okazał się zespół z Gdańska.
Ten turniej na pewno
na długo zapamięta Kamil
Grosicki z Jagiellonii Białystok.
Dzień po Zawodnicy bardzo
chwalili sobie nową murawę.
Artur Sama, bramkarz Wisły
Kraków (oldboje) podczas
turnieju kilkukrotnie bliski
był zdobycia bramki dla
swojej drużyny. Zabrakło mu
jednak nieco szczęścia.
- Na hali zupełnie ina
czej się gra niż na dużym
boisku i starałem się chłopa
kom pomóc. Ta nawierzch
nia, którą położono w hali
jest bardzo dobra do gry.
Gdy zobaczę takie warunki,
zawsze będę chciał grać.
Wisła, ubiegłoroczny try
umfator Amber Cup w tym
roku miała mniej szczęścia.
Krakowianie nie wyszli
z grupy, mimo iż zdobyli tyle
samo punktów co Lambada.
Ostatecznie Wiślacy zajęli
piąte miejsce w turnieju.
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

Kibice Czarnych: chcemy nowej, większej hali sportowej

Z Gryfią jest jak z... asfaltem, wciąż trzeba ją łatać
Kibice
słupskiej
zaplecza dla zawodników,
_ koszykówki zaapelo a przy niej miejsc parkin
wali o budowę nowej
gowych. Inną sprawą są
hali sportowo-wido koszty utrzymania molo
wiskowej w mieście. cha. Według Henryka
Petycja w tej sprawie
Jarosiewicza, dyrektora
pojawiła się podczas
Słupskiego Ośrodka Sportu
meczu Czarnych z AZS
i Rekreacji, rocznie na jej
Koszalin (przegranym
utrzymanie i zatrudnienie
przez Energę). Właśnie
pracowników obsługi mia
podczas takich spotkań, sto wydaje około miliona
jak to ostatnie widać, że
złotych. Tymczasem Gryfia
Gryfia, nazywana już
zarabia na siebie zaledwie
„babcią” pęka w szwach. 400 tysięcy złotych.
, Bilety na derby regionu
- W tej chwili z Gryfią
rozeszły się w niespełna
jest jak z asfaltem po zimie
pół godziny.
- mówi Krystyna Danilecka- Podejrzewam, że
Wojewódzka, przewodni
gdyby była taka moż cząca komisji oświaty, kul
liwość, mecz z AZS-em
tury, sportu i turystyki Rady
t obejrzałoby na żywo
Miejskiej. - Pojawiają się
ponad 4 tysiące kibiców - dziury, które co roku trzeba
mówi Ryszard Grajczak ze
kleić. To generuje koszty.
Stowarzyszenia Kibiców
Szanse na budowę nowej
Słupskiej Koszykówki. - hali są niewielkie, chyba,
Tymczasem Gryfia jest
że uda się znaleźć partnera
w stanie pomieścić raptem
publiczno-prywatnego,
2,5 tysiąca kibiców.
bądź uda się zawrzeć poro
Nie chodzi jedy zumienie kilku samorzą
nie o pojemność hali. dów w tej sprawie. Szkoda,
że tak się stało. Ja sama
Wybudowana
blisko
30 lat temu Gryfia jest
już na początku dyskusji
*■ w coraz gorszym stanie
o budowie aquaparku pro
technicznym. Brakuje
ponowałam, aby właśnie
przy Gryfii powstał drugi
w niej odpowiedniego

basen oraz rozbudowano
sób wykorzystywana, że
z poniedziałku na wtorek
halę. Taka była pierwotna
poza koszykówką i piłką
popękały rury i pływal
koncepcja. Tymczasem
ręczną niewiele się tu
nię trzeba było zamknąć
obecnie przy Gryfii jest dzieje.
na co najmniej półtora
jedynie wielkie parkowi- Jest inaczej, harmono tygodnia. Aby problem
sko, bo trudno je nazwać gram zajęć jest tak napięty, rozwiązać w gruntowny
parkingiem i nie ma szans
że ciężko byłoby tu wcisnąć
sposób potrzebna byłaby
na to, aby cokolwiek w tym
coś jeszcze - mówi Henryk wymiana niecki basenu
miejscu jeszcze powstało.
Jarosiewicz. - Niedawno
oraz gruntowny remont
Według ostrożnych
mieliśmy Amber Cup, 22
pływalni. To ma kosztować
szacunków, budowa nowo stycznia będzie gala MMA, około 3 milionów złotych.
czesnej hali na 5 tysięcy w Gryfii odbywają się targi,
- Gdyby nie udało
imprezy kulturalne, dzieci
miejsc kosztowałoby około
się zdobyć środków na
40 milionów. Jakie są na to
mają zajęcia sportowe...
ten cel, prawdopodobnie
szanse?
- Hala jest w pełni
od września musieliby
- Cieszymy się z inicja wykorzystana - zapew śmy zamknąć pływal
tywy kibiców, ale zdajemy
nia Jerzy Barbarowicz
nię - nie ukrywa Henryk
sobie sprawę, że powstanie
z wydziału sportu ratusza. Jarosiewicz.
takiej inwestycji w naj - Nie była jednak budowana
- W przypadku pły
pod kątem występów arty walni mamy do czynienia
bliższym czasie może być
trudne ze względu na brak stycznych, stąd jest w niej
z sytuacją katastrofalną pieniędzy - mówi Mariusz
bardzo zła akustyka. mówi Krystyna Danilecka
Smoliński, rzecznik prezy Podobnie jak większość - Wojewódzka. - Gdy nie
denta. -Jedynym rozwiąza słupszczan, również chciał ma kina Milenium, jest to
niem byłoby partnerstwo
bym, aby powstała nowa w zasadzie jedyna atrakcja
superhala. Chciałbym też, dla słupszczan. Poza tym,
publiczno-prywatne. Hala
mogłaby powstać w kom aby w Słupsku powstało
tak, czy inaczej musieli
pleksie przy aquaparku. lodowisko. To wszystko
byśmy zapewnić naszym
Jego powstanie spowoduje, jednak musi pozostać, dzieciom naukę pływania
że ten teren może stać się
przynajmniej na razie, a trudno byłoby płacić
atrakcyjny dla ewentual w sferze marzeń.
za dowożenie dzieci do
nych inwestorów.
Jeszcze poważniejsze
Redzikowa.
Wśród słupszczan czę dziury niż w hali trzeba
sto słychać głosy, że Gryfia
łatać w sąsiadującej
Piotr Furtak
nie jest w odpowiedni spo z nią pływalni. W nocy
p.furtak@agmedia.com.pl
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Kibicom marzy się hala na cztery tysiące miejsc.

KURIER
SŁUPSKI

Sport / Ogłoszenia drobne

NNE

HOTEL Royal Baltic zatrudni
kelnerkę lub kelnera. Zapraszamy
do składania CV osobiście lub na
adres poczty e-mail: recepcja^
royal-baltic.pl._________________
KONIK na biegunach, za niewiel
kie pieniądze. Tel. 59 843 34 36.
SZCZENIACZKI kundelki, oddam
za darmo. Tel. 59 846-23-87.
LG GT540 nowy telefon na 2-letniej gwarancji. Tel. 505-025-889.

MOTORYZACJA
BMW 318 TDS1995 r. Cena 6 500.
Tel. 791-159-701._______________
FORD MONDEO MK3,2001 rok,
pojemność 1,8 benzyna, 130 km,
175.000 przebiegu, bogate wyposa
żenie. Cena: 14.500 zł.
Tel. 506-442-692._______________
FORD MONDEO GHIA 2001
KOMBI przebieg 180.000, kolor
granatowy, bogate wyposażenie.
Tel. 503-665-130.
_________
KATALIZATORY używane od
samochodów dostawczych i oso
bowych kupię. Gotówka od ręki.
Słupsk, Ustka, Sławno, Koszalin,
Łeba. Tel. 604-435-324.

NIERUCHOMOŚCI
AGENCJE___________
KRYNICKI, Słupsk, ul. Bema 9-10.
Tel. 59 841-16-62.
www.krynicki.com.pl.

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO
SŁUPSK mieszkanie 2-pokojowe
do 120.000 zł. Tel. 880-373-693.
SŁUPSK mieszkanie do 190 tys.,
płatne gotówką. Tel. 880-133-400.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ
DĘBNICA KASZUBSKA - 3
pokojowe. Pilnie! Cena 125.000 zł.
Tel. 666-863-617.
DZIAŁKA budowlana (1756 m
kw.), ok. 7 km od Słupska, świetna
lokalizacja, uzbrojona - kanalizacja
w drodze, internet.
Tel. 506-997-519._______________
DZIAŁKA budowlana
w Bruskowie Wielkim za bardzo
niską cenę!!! Nie uzbrojona, 2500
m kw. Tel. 601-830-060.__________
KOBYLNICA - dom przy ulicy
Głównej o pow. 100 m kw., po
kapitalnym remoncie. Cena
229.000 zł. Tel. 662-897-930.

SŁUPSK - 2 pokojowe mieszkanie
na III p., o powierzchni 39 m kw.,
rozkładowe, okna PCV, w przed
pokoju i mniejszym pokoju szafa
typu Komandor, w pokojach na
podłogach panele. W łazience
i wc glazura i terakota. Kuchnia
po remoncie - 2009r., wymienione
drzwi zewnętrzne. Bardzo niski
czynsz - 290 zł z funduszem
remontowym /4 os. Budynek ocie
plony. Mieszkanie zlokalizowane
niedaleko szpitala, przystanku
autobusowego, szkoły, przedszkola
oraz sklepów. Cena: 156.000 zł.
Tel. 667-182445________________
SŁUPSK - 3-pokojowe mieszkanie,
położone w atrakcyjnym miejscu
w pobliżu stawku łabędziego.
Mieszkanie zadbane, okolica
wyjątkowo spokojna.
Tel. 59 840-05-21._______________
SŁUPSK-3-pokojowe mieszkanie
IVp., Zatorze, do zamieszkania od
zaraz. Teł. 608-735-667.__________
SŁUPSK- 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 66,40 m kw. + garaż ok. 70
m kw. Mieszkanie bezczynszowe
10 km od Słupska. Cena 180.000 zł.
Tel. 664-560-440._______________
SŁUPSK- 3-pokojowe mieszkanie,
54 m kw. Tel. 59 843-13-97.

LOKAL użytkowy 49 m kw.,
osiedle Niepodległości.
Teł. 504-116-161._______________
MZDOWIEC - dom o powierzchni

KUPIĘ każdy samochód osobowy
do 3 tys. zł. Tel. 792-009-840.

87 m kw., po remoncie, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, 46 arów +

SKUP samochodów, złomowanie.
Tel. 602-506-359.

Tel. 781-697-134.

pomieszczenia gospodarcze.
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Piłkarze bez prezesa i trenera

OGŁOSZENIA DROBNE
BEZPŁATNE doradztwa dla
dorosłych i osób bezrobotnych.
Środkowopomorskie Centrum
Kształcenia Ustawicznego, ul.
Chopina 3. Tel. 59 842-49-21.
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NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
OKOLICE Słupska 3-pokojowe
mieszkanie, doskonały dojazd do
miasta. Cena do uzgodnienia.
Tel. 609-819-588.______________
REDZIKOWO - 2-pokojowe
mieszkanie. Tel. 609-530-721.

SŁUPSK- centrum, pomieszczenia
biurowe: 27,14 i 9 m kw.
Tel. 506-997-519._______________
SŁUPSK - box nr 96 Manhatan na
parterze. Tel. 515-604-136.
SŁUPSK - box Manhatan, dobra
lokalizacja. Tel. 889-727-663.
STUDENTKA poszukuje współ
lokatorki do kawalerki w Słupsku,
mieszkanie umeblowane, tanio.
Tel. 721-342-001.

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA
SŁUPSK mieszkanie jednopo
kojowe, komunalne, ogrzewane
centralne na mieszkanie jedno
pokojowe z piecem, w centrum
Słupska. Istnieje możliwość
zrobienia dodatkowego pokoju.
Tel. 507-739-382.

SPRZEDAŻ INNE
ŁAWO-STÓŁwiśnia-mahoń, 145180 cm, stan bardzo dobry, tanio.
Tel. 797-126-360.______________
PIANINO „Legnica", stan bardzo
dobry. Tel. 59 843-13-97.________

USŁUGI
AUTO-elektryk- instalacje elek
tryczne oraz inne drobne naprawy.
Tel. 600-881-357.
KONTENERY socjalne i magazynowe. Tel. 605-849-861._________
KUCHNIE, szafy, usługi stolarskie.
Tel. 59 844-01-73,508-116-390.
ZAOPIEKUJĘ SIĘ starszą osobą.
Tel. 600-533-736.

Będzie Gryf Słupsk S.A?
Rewolucja w Gryfie Słupsk. Podczas
poniedziałkowego walnego zebrania
klubu z funkcji prezesa zrezygnował
Sylwester Wojewódzki. Wcześniej
podobną decyzję podjęło kilku innych
członków zarządu klubu. W trakcie
zebrania zgodzono się na przekształce
nie Gryfa w spółkę akcyjną.
Klub przypomina tonący okręt. Ostatnie
miejsce piłkarzy w tabeli III ligi, brak trenera i
prezesa... - to wszystko nie nastraja optymistycz
nie. Być może jednak już dzisiaj poznamy nazwi
sko nowego szkoleniowca piłkarzy. Jutro z kolei
wybrany ma zostać nowy prezes klubu. W skład
nowego zarządu weszli Paweł Kryszałowicz i
Eugeniusz Modrzejewski (jako jedyni pozostali
ze starego zarządu), Tomasz Sznigierewicz (zre
zygnował, ale zgodził się na ponowne kandydo
wanie), Daniel Kaniewski oraz J arosław Stępnik.
- W biznesie albo czujemy, że damy radę coś
zrobić, albo też bijemy głową w mur - powiedział
„Kurierowi" Sylwester Wojewódzki. - Byłem pre
zesem klubu jedynie przez kilka miesięcy, ale
liczyłem na to, że polityka miasta wobec klubu
będzie mogła być inna. W nowym zarządzie
znalazły się bardzo dobre osoby. Chcieliśmy im
dać szansę, tym bardziej, że są to ludzie, którzy
mają bardzo dobre układy, a tam gdzie w grę
wchodzą pieniądze, bez nich może być ciężko.
Złożyliśmy rezygnację również z tego powodu,
że nie chcemy własnymi nazwiskami firmować
spółki, która ma powstać.
Według Pawła Kryszałowicza, dyrek
tora sportowego klubu utworzenie spółki jest
kołem ratunkowym, które pozwoli uzdrowić

klub. Poprzedniemu zarządowi trzeba przyznać,
że w pewnym stopniu udało mu się uzdrowić —■
finanse klubu. W tej chwili zaległości wynoszą
około 50 tysięcy złotych.
- Sytuacja klubu jest zła, ale nie dramatyczna
- mówił podczas zebrania Paweł Kryszałowicz. - Z
tabeli wynika, że brakuje nam 6 punktów, aby
znaleźć się w grupie drużyn niezagrożonych
spadkiem. Ja sam nie wyobrażam sobie, że w
stutysięcznym mieście nie będzie HI ligi. O tym,
że założenie spółki jest szansą dla klubu świad- -•
czy chociażby przykład Czarnych Słupsk. To
również było stowarzyszenie. Zmienili jednak
swój statut, udało się dokapitalizować klub pizez
udziałowców i obecnie są tego efekty. Mam
nadzieję, że Gryfa czeka podobna droga.
W spotkaniu uczestniczył między innymi
Maciej Kobyliński, prezydent Słupska.
- Byłem, jestem i będę za Gryfem - przeko
nywał prezydent Kobyliński. - W miarę moż- ^
liwości na, pewno będę pomagał klubowi. Nie
robię tego dla zarządu i nie dla kibiców. Chcę
wspierać Gryfa, gdyż jest tam trzystu dzieciaków,
dla których klub jest bardzo ważny. Marzy mi się,
aby klubowi udało się pozostać w III lidze, a w
przyszłości Gryf mógł grać nawet w wyższych
ligach. Jestem przekonany, że jest to możliwe.
Trwają już rozmowy z osobami, które
mogłyby ewentualnie stać się udziałowcami
spółki. Według Pawła Kryszałowicza, jeśli
wszystko pójdzie zgodnie zplanem, klub może '*•
być przekształcony w spółkę nawet w ciągu
miesiąca.
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

MIGAJ Z NAMI...
POMORSKA
AKADEMIA
Kształcenia Zawodowego w Stupsku sp. z o. o.

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o. o. od 01.04.2010 do 31.12.2011
realizuje projekt „Migaj z nami” skierowany do osób pracujących zamieszkałych w województwie
pomorskim.
W ramach projektu organizowane są szkolenia z zakresu języka migowego.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.
Uczestnikami szkoleń mogą być: osoby dorosłe - powyżej 18 roku życia - wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.
Osoby po 45 roku życia mają pierwszeństwo.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób pracujących (zwłaszcza po 45 roku życia) poprzez umożliwienie im nabycia
umiejętności posługiwania się językiem migowym.
Projekt „Migaj z nami" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Koszulki
męskie z długim
rękawem, w paski

Bluzy dresowe
damskie

Koszulki
chłopięce
(98- 176)

99
szt.

Słupsk
się cieszy!
Kupon udziału w grze
„Koło fortuny" z nagrodą
gwarantowaną

+
Kupon udziału w grze
„Sejf' z szansą na wygranie
bonów zakupowych o
wartości do 100.- pin.
*ważne od 15.01.
do 16.01.2011

TCIKKO
FASHION

