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"RATUSZOWA"
h ul. Tuwima 4
Byliśmy na patrolu na drodze
krajowej nr 6

Ruszył
wyborczy
wyścig

Mówią o nich „miśki”. Są postrachem
kierowców, zwłaszcza tych łamiących
przepisy. Ci miejscowi już wiedzą, że
skoda octavia i Volkswagen passat na
gdańskich blachach, stojące gdzieś
na poboczu, mogą oznaczać kłopoty.
Byliśmy na policyjnym patrolu z wideorejestratorem. Kto wpadł w policyjne
sidła?

Stupsk wreszcie ma obwodnicę

Aż 354 kandydatów będzie wal
czyło o jedno miejsce w słup
skiej Radzie Miejskiej. O fotel
prezydenta ośmioro.

We wtorek, punktualnie w południe,
drogowcy zdjęli barierki zagradza
jące w Reblinku, Łosinie, Głobinie
i Redzikowie wjazd na obwodnicę
Słupska. Cały ruch tranzytowy z mia
sta przeniósł się na nową, omijająca
miasto od południa 16,3-kilometrową
trasę. Momentalnie z ulic Słupska znik
nęły wielkie ciężarówki. To wszystko
miało swoją cenę: budżet państwa
droga kosztowała łącznie 435 milionów
złotych.

Obok znanych wcześniej nazwisk - Macieja
Kobylińskiego,
Roberta
Kujawskiego,
Zbigniewa
Konwińskiego,
Zbigniewa
Rychłego
i
Krystyny
DanileckiejWojewódzkiej pojawiło się jeszcze trzech
kandydatów - Maciej Macko, Zbigniew
Bronk i Marian Opiekun (znany bardziej
jako Bogdan Lau, kilka lat temu ten kandydat
zmienił imię i nazwisko).
Wprawdzie zgłoszenia można było składać
do wczoraj, do północy 27 października, ale
wyglądało na to, że swojego kandydata nie
wystawi SLD. Na pewno o fotel prezydenta
nie będzie walczył też przedstawiciel KWW
Uczciwi Inaczej. Ten komitet, tuż przed
zamknięciem list do Rady Miejskiej, kandy
datki na radną poszukiwał nawet za pośred
nictwem... internetu.
Na stronie eslupsk.pl znaleźliśmy ogłosze
nie takiej treści: „Witam Komitet Wyborczy
Wyborców „Uczciwi inaczej” poszukuje w try
bie PILNYM (decyzja do jutra) kandydatki do
wyborów samorządowych, do Rady Miejskiej
w Słupsku. Wiek 19-37 lat (powyżej dochodzi
więcej papierów, a na to nie mamy już czasu
•- trzeba składać oświadczenie lustracyjne).
Najlepiej po studiach lub w trakcie. Wypłata
jakieś 1500 zł miesięcznie...” To ogłoszenie nie
przyniosło jednak oczekiwanego rezultatu.
- Znaleźliśmy kandydatkę wśród znajomych
- mówi Bartosz Koperski, przedstawiciel
komitetu.
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Zachowajmy pamięć o tych,
którzy odeszli
Za kilka dni Wszystkich Świętych.
Wyjątkowy czas zadumy. Wielu z
nas tego dnia wyjeżdża na groby
bliskich, inni odwiedzają słupskie
cmentarze. W dzisiejszym „Kurierze”
przypominamy
dzieje
Starego
Cmentarza, piszemy też o tych, któ
rzy odeszli - ludziach, którzy pięknie
zapisali się na kartach słupskiej histo
rii. Podajemy też praktyczne infor
macje na temat organizacji ruchu 1
listopada.

Smaki regionu
Jaka jest kuchnia Słupska i regionu?
Co się znajduje w Słupskim Koszyku
Regionalnym? Gdzie jadają słupszczanie? Czy wolimy fast foody czy może
domowe obiadki. O tym wszystkim
przeczytacie Państwo dzisiaj na stronach
„Smaki regionu”.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Nasz dziennikarz

Piotr Furtak
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Sposób na ograniczenie wypadków drogowych?

Brawo obwodnica

I

Tomasz Częścik
dziennikarz „Kuriera Słupskiego”

- Na tę chwilę czekaliśmy całe lata.
W końcu udało się i obwodnica Słupska
stałą się faktem. Możemy narzekać, że
nie wiedzie na północ od naszego miasta,
że ruch wakacyjny do Ustki i tak będzie
wiódł przez miasto, że nowa droga omi
nęła główne tereny strefy ekonomicznej,
ale w końcu ją mamy.
Pierwszego dnia po oddaniu do
użytku obwodnicy podobnie jak wielu
mieszkańców Słupska i regionu wybra
łem się w dziewiczą podróż po nowej
drodze. Wjechałem bez problemów od
strony Reblinka. Najpierw ruszyłem
czteropasmowym odcinkiem, który po
kilku kilometrach zwęża się do dwóch.
Jadąc równym asfaltem mijałem dobrze
znane miejscowości, których z tej per
spektywy nie widziałem. Obwodnicą
jedzie się sprawnie i dość szybko nawet
nie gnając za bardzo auta.# Pierwsze
wrażenia z przejażdżki autem po nowej
drodze zupełnie ekstra. Teraz obwod
nicę Słupska czeka kolejny test w moim
wykonaniu. Ruszam na nią motocyklem.

Awantura na sesji
Kolejna kłótnia pomiędzy prezydentem Maciejem Kobylińskim
a radnym Mirosławem Pająkiem. Podczas wczorajszej sesji Rady
Miejskiej doszło do małej szarpaniny. Radny Pająk miał otrzymać
od prezydenta pamiątkowy medal dla osób zasłużonych na rzecz
słupskiego samorządu. Gdy miało dojść do wręczenia wyróżnie
nia, radny nie podał ręki prezydentowi. - W odwecie prezydent
wyszarpał mi odznaczenie i odłożył je na bok. Ten medal miał
być wartością przetargową między nami. Ja nie podałem mu ręki,
gdyż nasze drogi dawno się rozeszły - mówi Mirosław Pająk.
Ostatecznie radny odebrał wyróżnienie z rąk jednego z wicepre
zydentów. Maciej Kobyliński w swoim komentarzu stwierdził, że
po radnym Pająku nie spodziewał się niczego innego.
pif
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Policjanci mają skończyć z pouczaniem
Koniec pouczeń?
Zamiast nich od razu
posypią się mandaty.

* Jak pisze „Dziennik
Gazeta
Prawna"
Komenda
Główna
policji zamierza ujed
nolicić sposób kara

nia kierowców. Już za
jakiś czas może się więc
okazać, że policjanci
będą musieli być bar
dziej restrykcyjni i nie
będą mogli stosować
pouczeń.
W tej chwili wiele
zależy od bezpośred

nich przełożonych
policjantów. Pouczeń
najwięcej jest w woje
wództwach opolskim i
lubelskim. Najmniej w
Warszawie i wojewódz
twie mazowieckim.
Według urzędników,
dopóki nie poprawi

się stan polskich dróg
surowe karanie jest
jedyną,
skuteczną
metodą zapobiegania
wypadkom drogowym.
Według Adama Mularza,
szefa stołecznej policji, po wprowadzeniu
restrykcyjnej polityki

karania kierowców za
wykroczenia drogowe,
liczba wypadków w
Warszawie spadła o 20
procent. Zdania są jed
nak podzielone.
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pt

Stanisław Gosiewski
taksówkarz ze Słupska

- Jestem w szoku, że są w ogóle takie pomysły. Nie każde wykroczenie
kwalifikuje się na mandat. Moim zdaniem pouczenia powinny nadal
obowiązywać. Czasami ktoś popełni drobne wykroczenie - trudno wów
czas karać mandatem, wystarczy zwrócenie
uwagi. Jeśli ktoś jedzie 58, czy nawet 61 kilo
metrów na godzinę na terenie zabudowa
nym to wydaje mi się, że nie powinien być
karany mandatem. Zdarza mi się, że wiozę
starszą, schorowaną osobę, poruszającą
się o kulach. W takiej sytuacji trudno
wysadzić ją 300 metrów od klatki scho
dowej, tylko dlatego, że można się tam na
chwilę zatrzymać. Kiedyś jeden z policjan
tów zwrócił mi na to uwagę. Zapytałem go
wówczas, jak zareagowałby, gdyby tą chorą
pasażerką była jego matka? Podejrzewam,
że wówczas nie podchodziłby do sprawy
tak rygorystycznie.

komendant słupskiej policji

Pouczenia stosujemy w około dwudziestu procentach wykroczeń drogowychOczywiście, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez policjan
tów. Są takie wykroczenia jak przekroczenia prędkości,
wymuszenie pierwszeństwa czy brak zapiętych pasów,
które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
i karzemy je dość restrykcyjnie. Sporadycznie jed
nak i w takich sytuacjach stosujemy pouczenia.
Trudno karać mandatem kierowcę, który jedzie
do szpitala z rodzącą kobietą. Jeśli jednak mamy
do czynienia z zachlapaną tablicą rejestracyjną, czy
nawet z parkowaniem w nieodpowiednim
miejscu, jeśli nie zagraża to
stwu - to częściej możemy zastosować
pouczenie. Jest Kodeks wykroczeń,
który przewiduje taką formę sankcji
i w mojej ocenie taka furtka
pozostać.

Dziecko jest najszczersze
I Jan Maziejuk
I fotoreporter

- Przygotował pan kolejny album, tym
razem o dzieciach. Dzisiaj odbędzie się jego
promocja w starostwie. Dlaczego dzieci?
- Pomysł chodził mi po głowie od kilku lat.
Przez lata zbierałem fotografie różnych autorów,
ukazujące polskie dzieci w całym XX wieku.
Z uwagi między innymi na ochronę praw
autorskich wydawca nie zgodził się na taką
publikację i stanęło na tym, że w albumie są
tylko moje zdjęcia. Sam temat dziecka dlatego«
że dzieci są chyba najwdzięczniejszym obiek
tem do fotografowania. Przede wszystkim nie
udają, są szczere i prawdziwe. Na przykładzie
dzieci można zobaczyć, jak zmieniało się nasze
społeczeństwo przez ostatnie 50 lat.
- W jakim okresie były robione zdjęcia- Najstarsze pochodzi z 1959 roku.
Najmłodsze jest niemal współczesne. Na tych
zdjęciach utrwaliłem dzieci w różnych pozac
Pokazują ich życie, naukę i zabawę. Oglądający
album będzie mógł zobaczyć i porównać, ja
wyglądało życie dzieci w latach 50., a jak
wygląda współcześnie.
- Dzisiaj album trafi do księgarni, ale
pan ma pewnie nowy już w przygotowaniu •
- Oczywiście. Prawdę mówiąc już jest
gotowy. To album, który miałem wydać podob
nie jak ten ze starostwem o jubileuszu SłupskaTych albumów trochę wyszło, więc na razie się
wstrzymaliśmy. Jest jedyny w swoim rodzaju.
To porównawcze fotografie miejsc w Słupsku
na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.
Pracując jako fotoreporter wykonywałem wiele
zdjęć, wielu miejsc w Słupsku, w różnych latachyńi albumem chcę pokazać słupszczanom, jak
zmieniało się nasze miasto.
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Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Leszek Kułakowski na żywo

3

Leszek Kułakowski z projektem Code
trio wystąpi na żywo w Studiu im.
Agnieszki Osieckiej Programu Trzeciego Pol
skiego Radia 31 października o godzinie 19.

Zamieszanie wokół najlepszego miejsca reklamowego w mieście

Takiej książki jeszcze u nas nie było

Można wieszać
reklamy na wiadukcie
kolejowym czy nie zastanawiają się wła
ściciele firm, kandydaci
do Rady Miejskiej i
na fotel prezydenta?
Zarząd Dróg Miejskich
mówi nie, kolej - nie
widzi problemu.

Słownik o słupszczanach
Jeszcze w tym roku prawdopodob
nie ujrzy światło dzienne „Słupski
Słownik Biograficzny”. W cyklicznej
pozycji opisywani będą słupszczanie,
którzy mieszkali tu od średniowiecza
po czasy nam współczesne.

Pod koniec roku do druku ma
trafić numer zerowy słownika. Jego
pomysłodawcą jest Andrzej Obecny,
szef Izby Pamięci Słupszczan i dr
Tomasz Katafiasz, prezes Polskiego
Towarzystwa Historycznego w Słupsku.
- Wydanie książki nie byłoby moż
liwe bez współpracy izby i Polskiego
Towarzystwa Historycznego - mówi
Obecny. - Izba zajmuje się sprawami
finansowymi i organizacyjnymi, a
historycy stroną naukową i meryto
ryczną.
W słowniku znajdą się biogramy
osób żyjących w Słupsku na przestrzeni
wieków. Znajdą się w nim ci, którzy
mieszkali nad Słupią w średniowieczu
oraz w kolejnych epokach. Biogramy
przygotowują znani słupscy historycy,
m.in. prof, dr hab. Marian Drozdowski,
dr Kazimierz Kallaur, dr Tomasz

Katafiasz, mgr Zdzisław Machura i dr
Bronisław Nowak. Naukowcy będą
opisywać osoby znane z historii miasta,
zasłużone dla niego oraz te, do których
życiorysów można dotrzeć i potwier
dzić je. W książce znajdą się między
innymi mieszkający tu od wieków
Kaszubi, Prusacy, Niemcy oraz PolacyWłaśnie przygotowuję biogram o
Wilhelmie Sebastianie von Bellingu
- mówi dr Katafiasz. - To pruski kawalerzysta, założyciel słupskiego pułku
huzarów. Zasłynął jako twórca tak
zwanej taktyki wojny szarpanej. Jest
pochowany pod ołtarzem w kościele
Mariackim.
Tegoroczne wydanie Słupskiego
Słownika Biograficznego będzie pierw
szym, ale nie jedynym. Twórcy chcą
wydawać pozycję cyklicznie.
Słownik biograficzny na naszym
rynku jest nowością. Jednak wiele
miast w Polsce takie słowniki wydaje
od lat.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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c. l04tys. zł,
itorze, IV p., 26m2,
c.llOtys. zł,
;ntrum. III p., 27nr\
c.llOtys. zł,
lowińskie, parter, 33m2,
c,150tys. zł,
entrinn, I p., 45m2,
C.130tys. zł,
cntrum. parter, 4 3 nr,
c.l50tys. zł,
atorze, I p., 36m2,
c.l45tys. zł,
latorego, 0 p., 36,5m2,
c.225tys. zł,
. Ustka, 2 pok, II p.,
morze,
c.240tys. zł,
Ustka, 2 pok, z widokiem na
c.279tys. zł,
nie, Ustka, 2 pok., 44m2, 0 p
c.290tys. zł,
nie, Ustka, 2 pok, 43m2, IIPc.l98tys. zł,
cie, Ustka, 2 pok, 39m2,1 p.,
c.310tys. zł,
, Ustka, 4 pok., 57m2, 3 p.,
c.325tys. zł,
, Ustka, 3 pok., 60m2, III p.,
c.900tys. zł,
źewłoka, 5 pok, dz. 668m2,
c.650tys. zł,
[tka, 5 pok, dz. 483m2,
c.450tys. zł,
[tka, 9 pok, dz. 540m2,

I p. teł. 59 840 30 33

59 840 30 33

Dom, Ustka, 9 pok., pow. 300m2,
c.790tys. zł,
3 pok., Centrum, I p., 40m2,
c.l58tys. zł,
3 pok., Zatorze, I p., 48m2,
c.l80tys. zł,
3 pok., Piastów, II p., 48m2,
c,198tys. zł,
3 pok., Niepodleg., IV p., 56m2,
c.l94tys. zł,
3 pok., Hubalczyków, III p., 47m2,
c.200tys. zł,
3 pok., Niepodleg., I p., 56m2,
ę.233tys. zł,
4 pok., Piastów, IV p., 56m2,
C.190tys. zł,
4 pok., Piastów, parter, 56m2,
c.210tys. zł,
4 pok., Akademickie, I p., 59m2,
c.260tys. zł,
c.óOOtys. zł,
Dom, Słupsk, 6 pok., dz. 566m2,
c.450tys. zł,
Dom, Słupsk, 4 pok, dz. 400m2,
c.340tys. zł,
Dom, Słupsk, 4 pok., dz. 480m2,
dz.
220m2,
c.985tys. zł,
Dom, Dębnica Kaszubska, 4 pok.,
C.130tys. zł,
Dom, Jezierzyce, dz. 685m2,
c.l45tys. zł,
Dom, Zimowiska, dz. 320m2,
dz. Machowino z warunk. zabud., 3000 m2, c.42tys. zł,
c.!49tys. zł,
dz. Kobylnica, bud., 1241m2,

Kolejowe wiadukty
to bardzo dobre miejsca
na reklamy, zainteresowa
niem cieszy się zwłaszcża
ten przy ulicy Szczecińskiej.
Chętni do zapromowania
siebie lub firmy często jed
nak odchodzą z kwitkiem,
bo Zarząd Dróg Miejskich
odmawia powieszenia tam
reklamy. Dyrektor ZDM Linii Kolejowych PKP PLK
powołuje się na ustawę w Szczecinie. - Uzgodnienia
o drogach publicznych i z zarządcami dróg w spra
uzgodnienia z miejskim wie reklam na wiaduktach
plastykiem. Tymczasem
i przejazdach potrzebne są
Polskie Linie Kolejowe, wła tylko poza miastem.
ściciel wiaduktu problemu
Inaczej przepisy inter
nie widzą i uważają, że pretuje ZDM. - Wszystko
każdy, kto zechce się w tym zależy od miejsca, w któ
miejscu promować, może rym ma wisieć reklama to zrobić za odpowiednią wyjaśnia Jarosław Borecki,
opłatą.
zastępca dyrektora ZDM.
- Na krótkotrwałe - Wynika to z przepisów o
powieszenie reklam na skrzyżowaniach dróg i linii
wiadukcie zgodę wydajemy kolejowych. Powieszenie
bez problemów. Oczywiście, jej nad jezdniami wymaga
są w umowie klauzule uzgodnień z nami i koleją,
określające odpowiedzial natomiast po bokach kolej
ność reklamodawcy za ma wyłączność na uzgod
prezentowane treści, jed nienia.
nak jeśli są to czasowe i
Tymczasem Stachowicz
nietrwałe instalacje - to uważa, że zgoda kolei
dodatkowe uzgodnienia wystarcza na to, by rekla
nie są potrzebne - wyja mować się na całej barierze
śnia Ryszard Stachowicz, wiaduktu. I właśnie tam
zastępca dyrektora Zakładu nad ul. Szczecińską wiszą

trzy tablice. Ich właścicie
lom miejski plastyk nakazał
jakiś czas temu usunięcie
reklam. Nadal tam wiszą.
- Nie otrzymaliśmy w
tym roku żadnych pism w
tej sprawie z Urzędu Miasta.
Powierzchnie reklamowe
wynajmujemy na wszyst
kich naszych wiaduktach dodaje dyrektor Stachowicz.
Nad
chodnikiem
natomiast baner powie
siła kandydatka na prezy
denta Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka.
Mam uzgodnienia
z Polskimi Liniami
Kolejowymi, czyli właści
cielem wiaduktu, zaś mój
banner wisi poza pasem
drogowym, więc wszystko
jest legalnie - podkreśla.
Kłopoty z powiesze
niem reklam na kolejo
wych wiaduktach nad

ul. Szczecińską i Bałtycką
ma jednak sporo firm i
samorządów. Zwłaszcza,
że miejsc nad chodnikami
jest niewiele, a chętnych
sporo. Samorządowcy z
gminy Słupsk chcieli na
wiadukcie promować
tereny pod budownictwo
jednorodzinne ze swojej
gminy. - Nie otrzymaliśmy
wtedy zgody z ratusza i zre
zygnowaliśmy - stwierdził
Adam Sędziński, sekretarz
gminy Słupsk. - Nik t nam
nie mówił, że możemy
powiesić banery nad chod
nikiem. Dopiero w szczegó
łowych rozporządzeniach
znaleźliśmy przepis zaka
zujący wieszania reklam
na wiaduktach nad pasem
drogowym.

I

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Kolejna kłótnia o miejskie pieniądze

Na sesji czuć już wybory
Kolejna sesja i kolejna
dyskusja na tematmiejskiej kasy, z której
niewiele wynika. Tak
wyglądało wczoraj
sze posiedzenie Rady
Miejskiej.

Miała być to ostatnia
sesja w tej kadencji, wiele
wskazuje jednak na to, że
zwołana zostanie jeszcze
jedna - nadzwyczajna.

Wczoraj, gdy oddawaliśmy
aktualne wydanie „Kuriera"
do druku, nie znaliśmy jesz
cze wyników trzeciego już
głosowania nad emisją obli
gacji miejskich. Prezydent
wnioskował o ponad 18
min zł. Radni już dwa razy
się na to nie zgodzili.
Wczoraj burzliwa dys
kusja toczyła się również
w innych sprawach. Radni

nie chcieli zgodzić się także
na wpisanie 47 nowych
zadań do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego. Ich
zdaniem, uchwała w tej
sprawie miała być elemen
tem kampanii prezydenta.
Ich zastrzeżenia wzbu
dzało kilka punktów, np.
wykup gruntów przy ulicy
Puławskiego za 5 tysięcy
złotych!
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UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Przedstawicielstwo w Słupsku
ul. Jaracza 28, 76-200 Słupsk
tel. 59 842 59 60, fax 59 841 12 55
e-mail: przedstawicielstwo.slupsk@uniqa.pl

- Jaka to inwestycja pytał Robert Kujawski,
wiceprzewodniczący rady?
Radni mieli również
wątpliwości co do zapisa
nia w planie zakupów na
potrzeby Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych.
Wieloletnią inwestycją miał
być tu m.in. zakup... kse
rokopiarki. Wśród mniej
istotnych inwestycji zna
lazło się jednak również
kilka bardzo ważnych - np.
budowa windy w Domu
Pomocy Społecznej „Leśna
Oaza", która jest bardzo
potrzebna chorym pensjo
nariuszom. Również osta
teczne rozstrzygnięcia w
tej sprawie zapadły już po
zamknięciu tego wydania
gazety.

pif
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Wydarzenia

Tłum kandydatów na prezydenta Słupska

Ich siedmioro i ona
Bronk:
Słupszczanie dla .
Słupska

Marian Opiekun: moim mottem jest dziesięć przykazań.
O ile piątkę, która zde
cydowała się na głosowa
nie większość słupszczan
doskonale zna, to z trójką
pozostałych jest już nieco
gorzej.

Zbigniew Bronk,
Maciej Macko i
Marian Opiekun... - to
kolejni kandydaci na
prezydenta Słupska,
którzy zarejestro
wali się w ostatnim
czasie. Dołączyli do
Macieja Kobylińskiego,
Zbigniewa
Konwińskiego,
Krystyny DanileckiejWojewódzkiej, Roberta
Kujawskiego i
Zbigniewa Rychłego.

i

Macko: Kto nie
próbuje, nie
wygra

Ta piątka już wcze
śniej zapowiedziała start.
Kandydatów można było
zgłaszać do północy 27 paź
dziernika.
Przed tygodniem
ruszyła kampania wybor
cza Macieja Kobylińskiego.
Urzędujący prezydent
przedstawił swoich kandy
datów na radnych i program
wyborczy. Wcześniej zro
bili to Krystyna Danilecka
i Zbigniew Konwiński.
Wkrótce planują to zrobić
Kujawski i Rychły.

Znany jest
wprawdzie
Maciej Macko
- pracownik
Słupskiego
Ośrodka
Kultury, ale
kandydat na
prezydenta
jest od niego
znacznie młod
szy. Ma on zale
dwie 33 lata. Jak
się jednak okazuje,
zbieżność nazwisk
nie jest przypad
kowa.
Maciej
Mackd kandydat to
bowiem syn Macieja Maciej Macko: nasze miasto jest nieco
Macko, pracownika skostniałe i trzeba je ożywić.

SOK-u. Jest nauczycielem
matematyki między innymi
w gimnazjum przy ul. Lotha.
Dlaczego zdecydował się na
start w wyborach?
- Założyliśmy komitet
ludzi w średnim wieku,
którzy chcą nieco zmienić
w Słupsku - mówi Maciej
Macko. - Wydaje nam
się, że nasze miasto jest
nieco skostniałe i trzeba
je ożywić. Mamy wiele
pomysłów, które
chcielibyśmy reali
zować. Nie jesteśmy
związani z żadną
partią polityczną
i nie chcemy się
bawić w politykę.
Naszym zdaniem
prezydentem
powinna zostać
osoba bezpartyjna.
Zdaję sobie sprawę
z tego, że moje szanse
na wygranie w wybo
rach prezydenckich nie
są zbyt wielkie, ale start
traktuję jako rodzaj
próby sił. Kto nie pró
buje, niczego nie wygra.
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Wojska Polskiego 21
teł. 59 845 42 00
11.00- 19.00
Zapraszamy na pyszne obiady domowe
Zupa dnia do drugiego dania w lokalu GRATIS!
• imprezy okolicznościowe

Słupsk • ul. Cecorska 9 • tel. 791 306 668
Zapraszamy: pn.-pt. 9-18 • sob. 9-16
kompleksowe mycie samochodów
osobowychi dostawczych
j • pranie tapicerki • odkurzanie samochodu
I ...
(Mycie auta z woskowaniem - 18 zł
+ czyszczenie wnętrza - 30 zł

• catering
• dowóz na telefon ^

letne mycie już od

30

nie będę robił. Moim głównym celem jest pomaganie
najuboższym, a mottem
dziesięć przykazań.
Jutro sondaż przedwyZbigniew
Bronk, borczy
kolejny kandydat, startuje
Już jutro w „Kurierze
z Komitetu Wyborczego Obywatelskim" ^ opuWyborców Słupszczanie dla blikowane mają zostać
Słupska. Czterdziestolatek, wyniki sondażowych
był w 2001 roku kandy badań przeprowadzonych
datem w wyborach par przez Centrum Inicjatyw
lamentarnych z list Ligi Obywatelskich. Z naszych
Polskich Rodzin. Zdobył nieoficjalnych informacji
wówczas zaledwie... 35 gło wynika, że sondaż wskazuje
sów. Bronk jest pracowni na to, iż najwięcej osób chce
kiem Akademii Pomorskiej. nadal głosować na Macieja
- Przede wszystkim trzeba Kobylińskiego, łeb w łeb
naprawić finanse miejskie idą natomiast Krystyna
- mówi o swoim kandydo Danilecka—Wojewódzka
waniu. - Poza tym jest wiele i Zbigniew Konwiński. W
kwestii, którymi trzeba się drugiej turze to jedno z nich
zająć - oświata, kultura... będzie walczyć z obecnym
- to tylko niektóre z nich. prezydentem. Z sondażu
Trzeba tylko mieć chęci. ma wynikać, że walka w II
Chciałbym zwrócić większą turze będzie wyrównana.
uwagę na osoby niepełno
- Nie mogę zdradzić
sprawne. Nimi się nikt nie szczegółów sondażu,
interesuje.
słupszczanie poznają go
Jak ocenia swoje w piątek w „Kurierze
szanse? - Szanse kreują Obywatelskim — mówi
media i inni kandydaci - Grzegorz Basarab z CIO.
dodaje Zbigniew Bronk.
Powiem tylko, że wyniki
- Będę robił wszystko, aby są ciekawe i dosyć zaskakupozyskać wyborców.
jące. O preferencje wybórcze pracownicy Pracowni
Badań Społecznych z
Opiekun: dziesięć
Sopotu zapytali telefoniczprzykazać to mój
nie 1000 osób. Z badań
program
wynika, że możemy się spodziewać wysokiej frekwenChyba najwięcej
cji, wyższej niż cztery lata
emocji wzbudza jednak temu. Zachęcam do lektury
inny kandydat. Marian „Kuriera Obywatelskiego" Opiekun. Jeszcze kilka lat tam znajdą się szczegółowe
temu występował jako wyniki sondażu.
Bogdan Lau. Zmienił jed
nak nazwisko. Wzbudza
kontrowersje z różnych
powodów.
Prowadzi
kontener SOS przy ulicy
Wolności. Rozdaje w nim
ubrania dla ubogich. W
ubiegłym roku podpisał
się pod listem otwartym
do premiera i marszałków
Sejmu i Senatu przeciwko
dyskryminacji Radia
Maryja. Przed ostatnimi
wyborami prezydenckimi
Marian Opiekun był chyba
jedynym słupszczaninem,
który oficjalnie poparł
Marka Jurka.
Dlaczego kandyduje?
- Skłoniła mnie do tego
bieda - mówi Opiekun.
- Chcę stanąć w obronie
najuboższych. Przychodzą
do mnie po odzież. To oni
namówili mnie do kandy
dowania. Żadnej kampanii

354 OS0|jy na 23
. .
J
, •
ITliejSCa W F3CIZ1©
Do Rady Miasta wystartuje w sumie 354 kandydatów. Będą oni walczyli
o 23 miejsca. Średnia na
jedno miejsce wynosi więc
14,75. Najmłodsi kandydaci
mają 18 lat. Najstarszy 85
lat. Wśród poszczególnych
komitetów najmłodszą średnią wieku kandydata na
radnego ma KWW Uczciwi
Inaczej (30 lat), na kolejnym
miejscu jest KWW Macieja
Macko (34 lata). Najstarsi
kandydaci zostali wystawieni przez KWW Słupsk
700 PLUS (52 lata), KWW
Prawo i Sprawiedliwość (50
lat), KWW Sojusz Lewicy
Demokratycznej (50 lat) i
KWW Macieja Kobylińskiego
(49 lat). W żadnym z komitetów większości nie mają
kobiety. Najbardziej sfeminizowane są KWW Macieja
Macko (48 proc - 11 kobiet,
12 mężczyzn), KWW
Uczciwi Inaczej (47 proc - 7
kobiet, 8 mężczyzn) i KWW
Słupszczanie dla Słupska
(45 proc. - 15 kobiet, 18
mężczyzn). Najmniej procentowo kobiet jest natomiast w KWW Macieja
Kobylińskiego (22 proc. -10
kobiet, 35 mężczyzn) i w
KWW Wspólnota Prawicy
Słupsk (30 proc. - 6 kobiet,
14 mężczyzn).

I Piotr Furtak
|

p.furtak@agmedia.com.pl
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CYFROWY
TELEWIZJA INTERNET TELEFON

SisterS point

ui stałej ofercie - hurtowe ceny
ubrania dla
ubrania
nastolatek
dla kobiet
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Cyfrowy
Polsat!

Nowe, lepsze
pakiety, a w każdym
kanały HD
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Słupsk
ul. Filmowa 3E/naprzeciwko MIAMI/
tel./fax 59 841-00-77
tel. +48 699 419 323

Ustka
ul. Marynarki Polskiej 85 G
tel./fax 59 814-90-90
tel. +48 699 419 265

Mf

www.cyfrowypolsat.pl

Kobylnico
ul. Główno 65
pn. - pt. 9:00 - 17:00
„

Autoryzowane Punkty Sprzedaży:
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SKUP CLAUDIA
Słupsk, ul. Filmowa 30
pn. - pt. 10:00 - 18:00
sob. 10:00 - 14.00

149 zi umiui.phcloudici.pl
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PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza przetarg ustny ograniczony
na najem lokali użytkowych w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
L.p.

Nazwa ulicy

Pow. m2

Położenie

Przeznaczenie

Wadium PLN

1.

Sierpinka 21

20.30

W podwórku

Garaż nr 4

40.60

2.

F. Nullo 7

15.60

W podwórku

Garaż nr

31.20
44.80

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wolności 32

11.20

W podwórku

Garaż nr 1

H. Pobożnego 20

14.00

W podwórku

Garaż nr 14

28.00
58.32

Niemcewicza 5

14.58

W podwórku

Garaż nr 1

Moniuszki 10

17.83

W podwórku

Garaż nr 37

71.32

Długa 14

10.50

W podwórku

Garaż nr 4

42.00

15.90

W podwórku

Garaż nr 1

63.60
244.41

Długosza 2
Chopina 9

100.17

Od ulicy

Pom.magazynowe

Niemcewicza 21

50.60

Od ulicy

Pom.handlowe

576.84

PI. Broniewskiego 12.16

Od ulicy

Pom.handlowe

165.01
729.17

W. Polskiego 18

39.50

Od ulicy

Pom.handlowe

Moniuszki 11

117.00

Od ulicy

Pom.usługowe

444.60
99.82

Kopernika 6

15.31

Od ulicy

Pom.usługowe

Waryńskiego 1

35,79

Od ulicy

Pom. handlowe

660.68
138.39

Kołłątaja 11/4a

12.72

Wejście od ulicy 1
piętro

Pom.biurowe

Sobieskiego 15

23.72

Od ulicy

Pom.usługowe

90.14

W. Polskiego 44

19.71

Od ulicy

Pom.handlowe

363.85

Przetarg odbędzie się 08-ll-2010r. godz. 11:00 w sali 212 Urzędu
Miejskiego. Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej należy wpłacić
w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Plac
Zwycięstwa 4- Biuro Obsługi Mieszkańców do godz. 9:00 do dnia 08-112010 r. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli
wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych
lub użytkowych wobec Gminy Miasta Słupsk. UWAGA! Przyszły najemca
lokalu zobowiązany będzie złożyć w formie aktu notarialnego
oświadczenie, że w przypadku zalegania z płatnościami czynszu poddaje
się on egzekucji, obejmującej wydanie przedmiotu najmu. Osoby,
przystępujące do przetargu, reprezentujące firmy, powinny posiadać
pełnomocnictwo do zawarcia umowy. Osoby, przystępujące do przetargu
reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.
Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się od zawarcia umowy
wpłaconego wadium nie zwraca się. UWAGA: Osoby przystępujące do
przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne
okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz nr REGON.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale lokali użytkowych przy ul.
PI Zwycięstwa 4 pod numerem tel. 848-77-00 w godz. od 7:00 do 10:00.
Wytypowane lokale można oglądać w dniu
05-11-2010 r. w godz. od 13:00 - do 14:00. UWAGA: Do wylicytowanej
kwoty czynszu najmu naliczany będzie podatek VAT
w wysokości 22%. W przypadku braku chętnych do wynajęcia
poszczególnych lokali zainteresowani mogą składać podania do
Prezydenta Miasta Słupska. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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O cierpieniu, śmierci i bólu po stracie bliskiej osoby

Rozmowa z Teresą Jerzyk
dyrektorem Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

- Od wielu lat w
pracy
zawodowej
codziennie towarzyszą
pani cierpienie i śmierć.
Jak można sobie z tym
poradzić i normalnie
żyć?
- Każda śmierć jest
straszna, towarzyszą jej
cierpienie, smutek i żal.
Ale nasz stosunek do
niej może to zmienić. Dla
mnie ważna jest potęga
wiary, która pozwala mi
na oswojenie śmierci i poj
mowanie jej jako przej
ście do lepszego świata.
Przez lata mojej pracy w
hospicjum zmarło wiele
osób, ale wszystkich
zachowałam w swojej
pamięci. Tłumaczę sobie,
że ich życie było dobre,
a śmierć godna i spo
kojna. I to przynosi ulgę.
Wszystkich pacjentów
traktuję z jednakową
uwagą, ale najbardziej
przeżywam śmierć dzieci,
które do nas trafiają.
Rozmowy z rodzinami
pacjentów są trudne, ale
najtrudniejsze są właśnie
z rodzicami dzieci. Bo
co ja miałam im powie
dzieć, jak ukoić ten ból?
I to pytanie... Dlaczego?...
Wiele razy im mówi
łam, że choć przeżyłam
w życiu trudne chwile,
nigdy bym się z nimi nie
zamieniła...
- Ale przeznaczenie
dotknęło i panią... W
wypadku samocho
dowym zginęła pani
córka...
Chwila, w której
dowiedziałam się o
śmierci Maryni była naj
gorsza w moim życiu. To
było jak grom z jasnego
nieba, nie do ogarnięcia
rozumem i uczuciami.
Niewiele pamiętam...
Przez kolejnych pięć
miesięcy nie było mnie,
po prostu zniknęłam z
życia.... Ciągle towarzy
szyło mi to koszmarne
pytanie — dlaczego? I brak
odpowiedzi... Pewnego
dnia pojechałam na miej
sce wypadku, zebrałam z
drogi kamyki i powie
działam - chodź Maryniu
ze mną do domu, tam jest
Twoje miejsce, będziesz
z nami. Po pewnym cza
sie rozsypałam kamyki
po ogrodzie i mówiłam
teraz jestes wolna, wró
ciłaś tam, gdzie człowiek
powinien wrócić, do
swojego prawdziwego
domu... Ten symbol był
mi potrzebny, był jednym
ze sposobów ukojenia
bólu. Miałam straszne

pretensje do Pana Boga.
Nie mogłam Mu daro
wać, że tak strasznie
mnie zranił i doświad
czył. Dlaczego to zrobił,
przecież tak bardzo Mu
wierzyłam? Najgorsze
były poranki, gdy P°
śnie wracała rzeczywi
stość. I wtedy mówiłam
Mu, że to już koniec,
żeby mi darował i na
tragiczne doświadczenie
wybrał kogoś innego, bo
ja kolejnego bólu już nie
zniosę... Tym bardziej,
że wcześniej przeżywa
łam dramat związany z:e
swoim wypadkiem samo
chodowym. Musiałam
podnieść się z kolan i życ
dalej - przede wszystkim
dla męża i dzieci. Wiem,
jak bardzo przeżywali
mój ból i dlatego nie
mogłam się poddać. A
Marynia jest z nami w
każdej chwili. W jadalni
powiesiliśmy jej piękny
portret.
- W hospicjum cze
kali na panią personel
i pacjenci.
- O powrocie do pracy
przez wiele tygodni nie
było mowy. Myślałam, że
to będzie za trudne, że
tego nie zniosę. W końcu
jednak dałam się przeko
nać i wróciłam. Pewnego
dnia zrozumiałam, że tu
również jest mój dom, w
którym mam dużo do
zrobienia, że przede mną
jeszcze wiele rozmów i
pożegnań. A przez moje
osobiste doświadczenia
będą one jeszcze bar
dziej prawdziwe... Teraz
już wiem, co przeżywają
rodzice, gdy umierają ich
dzieci. Wiem, że wtedy
żadne słowa nie przy
niosą ukojenia, i że nie
ma odpowiedzi na pyta"
nie dlaczego...
Musiała pani
poukładać życie na
nowo...
- To prawda. Inaczej
patrzę na wiele spraw,
niektórymi przesta
łam się przejmować, na
inne zwracam większą
uwagę. Lubię wieczo
rami zamknąć się w
sypialni, gdzie mam
swoje ukochane książki i
muzykę. Wtedy jestem w
swoim świecie, w którym
ważne są spokój i ukoje
nie. Myślę, że doceni
łam bycie sama ze sobąPoznałam też rolę ciszy.
Przyznam, że często rezy
gnuję z zaproszeń znajo
mych i choć ich szanuję,
zamiast spędzać czas na
rozmowie o błahych już
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staje się wielkim opar
dla mnie sprawach, wolę
ciem, ale żałobę każdy z
posiedzieć sama w ciszy i
nas musi przeżyć po swo
skupieniu. Przekonałam
się przy tym, jak wiel jemu. Później całe życie
polega na staraniu się,
kie znaczenie ma słowo
aby zapełnić powstałą
pisane. Pewnego dnia na
pustkę. Sama starałam
cmentarzu podeszła do
się ze wszystkich sił, by
mnie nieznajoma kobieta
swojego bólu i smutku
i bez słowa wręczyła
nie wnosić w życie męża
książkę, która okazała
i dzieci. To oni właśnie
się lekiem na mój ból i
dali
mi siłę, by żyć dalej..
udzieliła odpowiedzi na
- Czy sposób, w jaki
ważne pytania. Od tego
umieramy jest ważny?
czasu „Chata" Williama
- Jest bardzo ważny.
Younga jest zawsze blisko.
Dlatego w hospicjum
Przyniosła mądre słowa i
staramy się przygotować
ukojenie.
do śmierci i pacjentów
- Dlaczego śmierć
i ich rodziny. To ważne,
ciągle jest tematem
aby
umierać bez strachu,
tabu?
z poczuciem, że idziemy
- Nie rozmawiamy o
do kogoś nam bardzo
niej ze strachu. Śmierć
bliskiego,
jest lękiem i
do świata,
wyjątkową
w którym
taj emnicą, Pamiętam, jak
będzie
jest nieznana ważna była dla mnie
nam
i dlatego tak obecność wielu osób
dobrze. A
bardzo się w najtrudniejszych
rolą bli
jej
boimy. chwilach. Nie
skich w
Czytałam narzucali się, chcieli
ostatecz
kiedyś taki tylko pokazać, że są.
nej chwili
wiersz „.. żyj, ,.... . . .
jest dawa
a kiedy cię
nie siły i
zawezmą na
uczestnika karawany, poczucia bezpieczeństwa.
która zmierza w nieznane Ale sposób umierania
jest ważny również dla
kraje, idź, ale nie jak pod
rodziny, która zostaje
pręgierzem. Idź, jak ktoś
owiany swoją wiarą, jak na świecie i musi żyć
ktoś, kto do snu zmie w poczuciu, że zrobiła
wszystko, by pomóc, a
rza upragnionego". To
w ostatecznej chwili
piękne słowa.
- Po stracie kogoś bli zapewniła godną śmierć.
skiego często słyszymy, O tym, że ma to wielki
że trzeba żyć dalej, sens, świadczą podzię
otrząsnąć się z żałoby, kowania, jakie odbieram
zapomnieć. Ale myślę, od bliskich pacjentów. .
Dziękowali nawet wtedy,
że powinniśmy sobie
dać czas na przeżycie gdy bardzo trudno było
im się pozbierać.
bólu.
- Jest pani przeko
- Oczywiście, że tak.
nana,
że z cierpienia
Prawdziwy ból potrze
może wyniknąć coś
buje ciszy, spokoju i
dobrego?
przeżycia. Nie zgadzam
- Tak, tylko nie mamy
się z szybką żałobą na
czasu, by się nad tym
zasadzie - było, minęło
zastanowić. Jestem
i idziemy dalej. Śmierć
pewna, że wobec śmierci
jest częścią naszego
życia, to prawda, ale jeśli
REKLAMA
komuś jest to potrzebne,
musi mieć wystarcza
f^2zi Sojusz Lewicy
jąco dużo czasu, aby ją
Demokratycznej
oswoić. W człowieku
jest wiele strun, śmierć
kogoś bliskiego zrywa
Okręg nr 2
jedną z nich. Tracimy
Os. Zatorze
grunt pod nogami, coraz
trudniej utrzymać nam
pion. Pomoc bliskich
REKLAMA

704GS5A

4j.ity I MAI temsten

MIEJSCE

powinniśmy przewar
tościować nasze życie
i zacząć dostrzegać w
nim to, co naprawdę
jest ważne. Chociażby
zwracać większą uwagę
na relacje w rodzinie i
w pracy, czy opanować
niepotrzebną w wielu
przypadkach
złość,
zawiść, kłamstwo...
Często walczymy ze
sobą o drobiazgi, które
nie mają znaczenia. To
banał, że wobec śmierci
wszystko jest małe. Ale
dopiero tragedia, która
nas dotyka, udowadnia,
jaki jest prawdziwy. I
kolejny banał, ale jakże
prawdziwy, że powin
niśmy żyć godnie i nie
krzywdzić po drodze
ludzi, obojętnie, jaką
drogą zmierzamy. Ludzie
nie potrafią słuchać, zro
zumieć swoich trudnych
i pięknych związków.
Ja teraz już wiem, że
powinniśmy żyć z miło
ścią, a wtedy z każdego
koszmaru uda się wyjść.
Wiele osób jednak gubi
się w życiu. Tyle jest w
nas złości i złych emocji.
- Wierzy pani w to, że
Tam jest wszystko zapi
sane, że od początku
wiadomo, co nam się w
życiu przydarzy?
- Wierzę w to. Czasami
zastanawiam się, dla
czego Marynia przyje
chała wtedy do domu?
Przecież nie musiała.
Pozdawała wszystkie
egzaminy, mogła zostać
z koleżankami i święto
wać udaną sesję. Może
przyjechała właśnie dla
tego, żeby się pożegnać?...
Śmierć jest tajemnicą,
każda zaskakuje i każda
jest trudna, ale jednego
jestem pewna - rodzice
nie powinni chować swo
ich dzieci. Czasami dzi
wię się, że zdołałam to

wszystko przeżyć. I dzię
kuję Bogu, że uchronił
mnie przed szaleństwem,
że mogę w miarę normal
nie żyć i pomagać innym.
- Czy powinniśmy
być przygotowani na
śmierć kogoś bliskiego i
własną? Czy nie myśleć
0 tym i czekać co los
przyniesie?
- To trudne pytania...
Myślę, że powinniśmy
żyć bardziej świado
mie. Każda śmierć jest
samotna, choćby nie
wiem, jak byśmy się do
niej przygotowali. Lęk
przed nią nas paraliżuje
1 dlatego odstawiamy
problem na margines.
Poza tym żyjemy w
kulcie piękna i młodo
ści. Starość, cierpienie i
śmierć nie pasują do tego
idealnego świata. Tylko
jeśli nie widzimy ich w
telewizji, nie czytamy
o nich w kolorowych
pisemkach, to nie znaczy,
że ich nie ma. Dlatego
warto czasem się zatrzy
mać w tym szalonym
pędzie i pomyśleć...
- Często unikamy
kontaktu nawet z

Razem
zmieniamy
Zatorze
www.pawelszewczyk.pl

ludźmi, którzy prze
żywają śmierć kogoś
bliskiego. Boimy się
ich bólu, nie wiemy,
co powiedzieć, jak się
zachować. Czy mimo
wszystko powinniśmy
być blisko nich?
- Jak najbardziej.
Pamiętam, jak ważna
była dla mnie obecność
wielu osób w najtrud
niejszych chwilach. Nie
narzucali się, chcieli
tylko pokazać, że są.
Zaprzyjaźniona sąsiadka
stanęła w drzwiach i nic
nie mówiła. Nie musiała.
Po prostu była, a ja wie
działam, że gdy zajdzie
potrzeba, mogę na nią
liczyć. Przyjaciele i zna
jomi przysyłali mi esemesy, że są blisko, że
przytulają mnie do serca,
że się za mnie modlą.
Odbierałam wiele tele
fonów i słyszałam tylko
- nie wiem, co powiedzieć.
Ale słowa były niepo
trzebne, ważny był tylko
ten telefon... W takich
chwilach świadomość, że
inni są blisko, jest bardzo
ważna, dlatego zachęcam
do odwagi, do otulenia

cierpiących swoją obec
nością. Trzeba jednak
pamiętać, by nie być
nachalnym. Być blisko,
ale bez pytań i pocieszeń,
które w tamtych chwi
lach są tylko pustymi sło
wami i nie mają żadnego
znaczenia.
- Czy po osobistych i
zawodowych doświad
czeniach oswoiła pani
już śmierć?
- Myślę, że bardziej
ją rozumiem i jestem
spokojniejsza. Wiem, że
w tej ostatecznej chwili
nie będę sama, że przyj
dzie do mnie Marynia,
mój ojciec i pacjenci....
Od śmierci ważniejsze
jest jednak życie, więc
mimo tragedii częściej
myślę o tym, co wyda
rzyło się wspaniałego.
Już po odejściu Marysi
obie moje córki urodziły
dziewczynki - obie mają
na imię Marysia. Może
właśnie w cudownych
wnuczkach moja córka
wróciła?...

REKLAMA

Rozmawiała

I Roma Linke
linke@agmedia.com.pl
962GS12A

R MODA MĘSKA
Markowy garnitur na miarę już od
200 zł? Tak, to możliwe. Przyvy sklep firmowy znanej
w całej Polsce firmy „Admar II”
mieści się w centrum Słupska,
przy ul. Szczecińskiej 2.
Eleganckie garnitury, szyte przez tę
słupską firmę noszą dziś nie tylko
Polacy, kupujący je w blisko 30
salonach z modą męską na terenie
całego kraju, ale również personel
firmy Mercedes w całej Europie.

tu«'

Paweł Szewczyk
■

kuriertfupskifSt

* Plac
Dąbrowskiego

0 jakości wyrobów świadczy
obecność firmy na wymagającym
rynku niemieckim i skandynawskim,
gdzie ubiera m.in. personel sieci
ekskluzywnych hoteli Hyatt oraz firm
ochroniarskich.
W Słupsku eleganckie uniformy firmy
„Admar” noszą m.in. kierowcy PKS
1 egzaminatorzy Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego.

Słupsk ul.Szczecińska 2
lei. 59 84405 84
59 844 35 21

Od siedmiu 1ai firma posiada certyfikat ISO

. I ... = gwarantujący sprawność systemu zarządzania
i' ■
■ jakością w zakresie projektowania, produkcji i
sprzedaży odzieży męskiej.

A w Słupsku garnitury firmy
„ADMAR” można kupić najtaniej!

8
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Sport to twoia

-wynikil relacje ze spotkań słupskich zawodników

la własne oczy

k uriersłupskifSI

Byliśmy na patrolu na drodze krajowej numer 6 .

„Widelcem” w pirata
Mówią o nich „miśki”.
Są postrachem kierow
ców, zwłaszcza tych
łamiących przepisy. Ci
miejscowi już wiedzą,
że skoda octawia i
Volkswagen passat na
gdańskich blachach,
stojące gdzieś na pobo
czu, mogą oznaczać
kłopoty. Zwłaszcza gdy .
chce się przycisnąć gaz
do dechy. „Widelce” tak nazywane są samo
chody z wideorejestratorami - zazwyczaj są
szybsze.

W poniedziałek wybra
liśmy się na patrol ze star
szym sierżantem Łukaszem
Karpińskim i starszym
sierżantem Jarosławem
Mikulikiem. Przez sie
dem godzin jeździliśmy
wspólnie szarą octavią.
Nieoznakowany radiowóz
wyposażony jest w wideorejestrator.

łowy w
Sąborzu
Wyruszamy na szóstkę.
Kierujemy się na drogę w
kierunku Szczecina. Tutaj
jednak spokój. Nie widać,
aby działo się cokolwiek
ciekawego. Zawracamy więc,
przejeżdżamy przez Słupsk i
kierujemy się na trasę gdań
ską.
- „Najlepszym" miej
scem dla nas jest Sąborze
- mówi Łukasz Karpiński. Jest tu prosta, gładka droga i
kierowcy często nie zwracają
nawet uwagi na to, że prze
jeżdżają przez teren zabu
dowany, gdzie obowiązuje
ograniczenie do 50 kilome
trów na godzinę.
Nie trzeba długo cze
kać, aby te słowa znalazły
potwierdzenie. Policjanci
wzięli na celownik czer
wonego jeepa grand cherooke. Średnia prędkość,
którą udało się namierzyć
na terenie zabudowa
nym, to 84 kilometry na
godzinę. Przeszło 30 za dużo.
Policjanci próbują zatrzy
mać samochód. Dość długo
się to nie udaje. W końcu
samochód zatrzymuje się w
Mianowicach. *
Kobieta kierująca
jeepem jest najwyraźniej
zaskoczona. Tłumaczy, że
jedzie do lekarza. Jarosław

Mikulak prosi jeszcze
kobietę o pokazanie gaśnicy
i trójkąta ostrzegawczego.
Poszukiwania trwają kilka
dobrych minut. Strach
pomyśleć, co by się działo,
gdyby samochód się zapa
lił. Na skorzystanie z pod
ręcznej gaśnicy nie byłoby
szansy.

jeżdżę szybko,
ale równo
- Może i jechałam za
szybko, ale ja jeżdżę równo
- 90-100 na godzinę, chociaż
tym samochodem mogła-’
bym pojechać i 300 - mówi
kobieta.
Te tłumaczenia jednak
nie pomagają. 6 punktów
karnych i 200 złotych man
datu - to wymiar kary prze
widziany taryfikatorem.
Zawracamy. Nasze zain
teresowanie wzbudza peu
geot boxer na kartuskich
numerach rejestracyjnych.
W Sąborzu ma na liczniku
przeszło dziewięćdziesiątkę.
Po zatrzymaniu kierowca
tłumaczy, że zagadał się z
siedzącym obok kolegą o
pracy. Policjanci wypisują
mu mandat - 300 złotych i
8 punktów.
Ustawiamy się w
Redzikowie. Mamy podgląd
na rondo. Nasze podejrzenia
wzbudza czerwony peugeot
206 na brytyjskich numerach.
Kierowca, gdy tylko orientuje
się, że jest śledzony zawraca
i rusza w kierunku Słupska.
Najwyraźniej próbuje zgu
bić policjantów. Przy okazji
przekracza podwójną ciągłą
linię. Usiłuje uciec w stronę
parku wodnego. Wkrótce
jednak musi się zatrzymać.
Z samochodu wysiada roz
trzęsiony mężczyzna. Usiłuje
do kogoś się dodzwonić, naj
prawdopodobniej do jakie
goś znajomego policjanta.
Bezskutecznie jednak. Dość
szybko okazuje się, że nie ma
dokumentów. To już poważ
niejsza sprawa - 500 złotych,
a dodatkowo 200 złotych za
podwójną linię. Policjanci
decydują się na wypisanie
wniosku do sądu.
- Takie mamy zalece
nia - mówią policjanci. Ten mężczyzna nie po raz
pierwszy ma podobne pro
blemy. Dlatego też lepiej,
aby sprawą zajął się sąd.
Najprawdopodobniej ponie

sie większe konsekwencje
finansowe niż, gdybyśmy
mieli karać go według tary
fikatora.

Im zawsze
. się spieszy
Wjeżdżamy na teren
obwodnicy. Stąd obserwu
jemy co dzieje się na szóstce.
Jeden z samochodów jedzie
zbyt szybko. Wyruszamy
za nim. Niestety, nie mamy
za dużych szans. Ruch jest
przyblokowany przez cięża
rówki, których nie możemy
wyprzedzić, ze względu na
ruch w przeciwną stronę.
W końcu jednak udaje się
przebić. Samochód, którym
się interesujemy jest już jed
nak dość daleko. Doganiamy
go w okolicach Domaradza.
Niestety, kierowca auta,
które nas interesuje, najwy
raźniej zorientował się co się
dzieje i jedzie zgodnie z prze
pisami. Nie udało nam się
nagrać jego rajdu. Podobna
sytuacja powtarza się w dro
dze powrotnej. Nawet przez
Sąborze kierowcy jadą prze
pisowo.
Znowu Redzikowo i
oczekiwanie. W pewnym
momencie naszą uwagę
zwraca skoda octavia na
poznańskich blachach,
którą najprawdopodobniej
jedzie jakiś przedstawiciel
handlowy.
Przedstawiciele
zawsze się gdzieś spieszą
- mówi Jarosław Mikulik. Najczęściej jednak mają
na wyposażeniu CB radio,
trudno więc ich złapać, cho
ciaż czasami się udaje.
Mamy podobny pro
blem jak podczas poprzed
niej wyprawy w kierunku
Lęborka. Znowu trudno
się przebić. W końcu jed
nak zbliżamy się do białej
skody. Tym razem kierowca,
najprawdopodobniej nie
zorientował się w sytuacji.
Nagrywamy go, gdy ewi
dentnie wyprzedza „na trze
ciego". Udaje się go zatrzy
mać dopiero w okolicach
Poganie. Odbiera mandat
na 300 złotych.

Macie to
nagrane?
- Samochody są po to,
żeby nimi wyprzedzać - tyle

Kierowcy najczęściej łamią, przepisy w Sąborzu, gdzie jest
prosta i gładka droga - mówi Jarosław Mikulik ze słupskiej
drogówki.

W Sąborzu zatrzymu
ma na swoje wytłumaczenie.
Zawracamy. W Sąborzu jemy kobietę, która przekra
trafiamy BMW, które ma cza prędkość o 22 kilometry.
na liczniku blisko setkę. Płaci najniższy mandat dnia
Kierowca zapłaci 300 zło -100 złotych.
tych i zbiera 8 punktów.
W okolicach Redzikowa
Włoska fantazja
kolejny postój. Tym razem
Rozmawiam z policjan
interesuje nas białe daeweoo.
Przez kilka kilometrów pró tami o kierowcach z zagranicy,
bujemy je złapać. Udaje się których zatrzymują.
- Niemcy, najczęściej ci
w okolicach Nowej Dąbrowy.
Kierowca na dziewięćdzie- „polscy” zazwyczaj udają, ze
siątce ma 134 km/h. Nie wie nie znają polskiego - mówi
rzy jednak, że udało się go Łukasz Karpiński. - Z Włochami,
nagrać. Idzie do radiowozu Litwinami, czy Rumunami jest
inny problem. Za wszelką cenę
obejrzeć film. Mimo że ma
dowód na kasecie wykrocze próbują się targować. Twierdzą,
nia, które popełnił nie chce że nie mają pieniędzy. Dopiero,
płacić mandatu. Chce, aby gdy mówimy im, że w takiej
wypisano mu wniosek do sytuacji będą musieli zostać
sądu. Policjanci ostrzegają zatrzymani, nie można im
bowiem wystawić mandatu
go, że najprawdopodobniej
w sądzie zapłaci więcej, tym kredytowego - znajdują Pie"
bardziej, że mieliśmy okazję niądze. Najlepiej współpra
widzieć jak przekracza cią cuje nam się ze Szwedami- Są
głą linię. Tego momentu nie grzeczni, ułożeni i przepraszają
udało się jednak nagrać na za popełnione wykroczenie.
Jedziemy w stronę Lęborka.
kasecie. Argumentem dla
sądu będą zeznania świad Nasze zainteresowanie wzbu
ków, a w tym przypadku dza skoda na wejherowskich
obok policjantów świad numerach. Na liczniku ma 139
kiem może być dziennikarz, kilometrów na dziewięćdziektóry jechał razem z nimi - siątce. Zatrzymujemy samo
autor tekstu. Dopiero, gdy chód w okolicach Żochowa.
kierowca skody słyszy o
Nasze zdziwienie wzbudza fakt,
dziennikarzu - pasuje i godzi że za kierownicą siedzi 79-letni
się na mandat w wysokości mężczyzna. Prawo jazdy ma od
300 złotych oraz 8 punktów. przeszło pięćdziesięciu lat.
- To moje pierwsze punkty
Zawracamy. Przed
samym Redzikowem, gdzie - mówi starszy pan, który usi
w związku z budową obwod łuje wynegocjować niższą
nicy na fragmencie drogi kwotę mandatu. Bezskutecznie.
obowiązuje ograniczenie do Wyrok to 300 złotych i 8 punk
pięćdziesięciu kilometrów tów.
na godzinę namierzamy
- Pamiętam kobietę - rocz
renault megane na lębor nik 1937, która wjechała na
skich tablicach, które jedzie rondo pod prąd, złamała zakaz
setką. Z samochodu wysiada wyprzedzania, a na pięćdzie
młoda dziewczyna. Prawo siątce miała 120 kilometrów jazdy ma dopiero od kilku wspomina jeden z policjantów
miesięcy. To prawdopodob
W Domaradzu zatrzymu
nie jej pierwszy mandat. jemy busa, który na ograni
Płaci 400 złotych i inkasuje czeniu do 70 km/h jechał 103
10 punktów.
kilometry.
Zawracamy
w
- Panie, przecież on tyle nie
Redzikowie. Przejeżdżając wyciągnie - usiłował tłumaczyć
obok opla vectry widzimy się kierowca.
kierowcę, który nieporadnie
Jechał. Płaci 200 złotych i
próbuje odpalić papierosa. zbiera 6 punktów.
Zatrzymujemy go. Jeden z
W Redzikowie trafiamy
policjantów wyjmuje alko- jeszcze passata, który jechał
test. Wynik to 0,0. Kierowca stówą na pięćdziesiątceszuka jeszcze gaśnicy i trój Kierowca zapłaci 300 złotych i
kąta między workami, w inkasuje 8 punktów.
których słychać pobrzęki
Jest po godzinie 18, gdy
wania butelek. Znajduje,
kończę wspólny patrol z nim1- Byłem przekonany, że Oni swoją służbę skończą 0
jest wzięty, tym bardziej, godzinie 22.
że między fotelami stała
otwarta puszka po piwie Piotr Furtak
mówi Jarosław Mikulik.
p.furtak@agmedia.com.pl
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Kto na burmistrza u sąsiadów
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Po trzech kandydatów będzie się ubiegało o fotele
burmistrza Ustki i Kępic: Jan Olech, Andrzej Bury i
Marek Biernacki w kurorcie oraz Marek Piotr Mazur,
Paweł Lisowski i Magdalena Gryko w Kępicach.
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Kierowcy jeżdżą nią od wczoraj, jutro mają odwiedzić prezydent Bronisław Komorowski
ę

Słupsk wreszcie ma obwodnicę!
Jutro uroczyste otwarcie z prezydentem RP
Uroczyste otwarcie obwodnicy odbędzie się jutro,
29 października, o godz. 12 bez zamykania ruchu
na drodze, w punkcie ważenia pojazdów między
węzłami Głobino i Kobylnica (dojazd wyłącznie od
strony Głobina). Na uroczystość zaproszono m.in.:
Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, Cezarego
Grabarczyka oraz biskupa Edwarda Dajczaka, ordyna
riusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

, Kozłowski, prezes słupskiego Stowarzyszenia
zpieczniej na Drogach” jako pierwszy testował obwodnicę.

Punktualnie w południe drogowcy usunęli barierki
zakazujące wjazdu na obwodnicę.

towego obwodnica to
nawet do pół godziny
oszczędności w czasie
jazdy, nie mówiąc o
paliwie, które dotych
czas jadące przez miasto
tiry zużywały stojąc w
korkach i zatrzymując
się na światłach. Trasę
chwalą też kierowcy
osobówek.
- Bardzo dobrze zro
biona droga, jechało się
równo i gładko - stwier
Momentalnie
z
dził Jan Kozłowski, pre
ulic Słupska zniknęły zes słupskiego stowa
wielkie ciężarówki. To rzyszenia „Bezpieczniej
wszystko miało swoją na Drogach", który jako
cenę: budżet państwa pierwszy pokonał trasę
droga kosztowała łącz jadąc od Reblinka do
nie 435 milionów zło Redzikowa i z powro
tych, w tym sama kon tem. - To ten europejski
traktowa budowa to 350 poziom drogownictwa,
min zł a reszta to koszty na który od lat czekali
wykupów gruntów i śmy. Jest też rozwojowo
prac projektowych.
zbudowana - w razie
Dla ruchu tranzy potrzeby zostawiono

We wtorek, punk
tualnie w południe,
drogowcy zdjęli
barierki zagradzające
w Reblinku, Łosinie,
Głobinie i Redzikowie
wjazd na obwodnicę
Słupska. Cały ruch
tranzytowy z miasta
przeniósł się na nową,
omijająca miasto od
południa 16,3-kilometrową trasę.

ostatniego, stojącego
miejsca.
My również prze
jechaliśmy całą trasę,
dodatkowo korzystając
z wjazdów i zjazdów na
drogę numer 21 w węźle
Kobylnica i na drogę
213 w Głobinie. Nie
można mieć zastrzeżeń
do jakości robót - droga
jest równa i gładka, a
wszystkie zakręty łagod
nie wyprofilowane.
Natomiast można
mieć zastrzeżenia do
węzła Kobylnica, na
miejsce pod ewentualną skrzyżowaniu z drogą
drugą jezdnię na odcin krajową nr 21. Zjazd
kach, gdzie obecnie jest od strony Kobylnicy na
tylko jedna jezdnia. kierunek do Gdańska i
Zachowując cały czas odwrotnie - od strony
dozwoloną prędkość
Suchorza, na kierunek
Szczecin - wymaga
pokonałem trasę ód
lewoskrętu. Przy dużym
Reblina do Redzikowa
natężeniu ruchu w
w 11 minut.
Na obwodnicę tuż tych miejscach mogą
po jej otwarciu wjechał tworzyć się korki. Od
również autobus słup chwili otwarcia dla
skiego ZTM, który woził ruchu trasa zapełniła się
słupszczan chcących z pojazdami. Tuż przed
bliska obejrzeć nową Redzikowem policjanci
trasę. Kursy cieszyły się napotkali jadącego
wielkim powodzeniem - trasą od strony Głobina
niskapodłogowa Scania 66-letniego rowerzy
stę. Mężczyzna zapo
była wypełniona do

mniał, że obwodnica
jest drogą ekspresową,
przeznaczoną wyłącznie
dla pojazdów samocho
dowych i obowiązuje
zakaz wjazdu dla rowe
rów i motorowerów
oraz pojazdów wolno
bieżnych. Skończyło
się na pouczeniu, choć
policjanci zapowiadają,
że dla piratów drogo
wych litości nie będzie.
Jedynie na odcinkach
dwujezdniowych 3-kilometrowym od
Reblinka do Widzina, a
także w rejonie węzłów
w Kobylnicy, Głobinie
i Redzikowie dopusz
czalna prędkość wynosi
110 km/h, na pozosta
łych - 100 km/h. Są też
miejscowe ograniczenia
prędkości do 70-80 km/h,
nie można zatrzymywać
się poza wyznaczonymi
miejscami, cofać ani
zawracać.

Kowalski
I Jarosław
j.kowalski@agmedia.com.pl
Paćtyskutujna tonrnv.

kurier

m

Kalendarium budowy

Na pierwszą przejażdżkę obwodnicą słupszczanie mogli
pojechać specjalnym autobusem.

lipiec 2004 rok - pierwsi geodeci na budowie przyszłej
obwodnicy Słupska
' wrzesień 2004 - przetargi na projekt wykonawczy i
budowlany trasy
Prace projektowe 2004-2005
Wykupy gruntów - 2005-2007
Data podpisania umowy z wykonawcą - 05.08.2008 r.
Data polecenia rozpoczęcia robót -19.08.2008 r.
Umowny termin zakończenia robót kontraktu - paź
dziernik 2010 r.
Czas trwania od rozpoczęcia robót do26.10.10r-799dni
Koszt całkowity inwestycji 435 min zł

Infografika: Arkadiusz Szadkowski
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Ogłoszenie

Wójt Gminy Słupsk
ogłasza przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości
- w dniu 29 listopada 2010 roku
Godzina
przetargu

8,15

Położenie i rodzaj przetargu

BYDLINO

II przetarg ustny
nieograniczony
9,00
10,00

Cena wywoławcza działki
netto w PLN

Nr działki

Pow. działki
w ha

2/203

0,1278

51.120,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, 2MN

2/212
od 2/215
do 2/217
Od 2/218
do 2/221
2/223

0,0964
od 0,1021
do 0,1058
Od 0,1143
do 0,1589
0,1077

38.560,00
od 40.840,00
do 42.320,00
Od 45.720,00
do 63.560,00
43.080,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, 3MN

Od 23/2
do 23/7

Od 0,1362
do 0,2325

Od 54.480,00
do 93.000,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
54 MN

Od 45.720,00
do 57.000,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną,
51 MN i 54 MN

Przeznaczenie nieruchomości

11,00

12,00

13,00

KRĘPA

kolejny przetarg ustny
nieograniczony

13,45

14,00

15,00

GAŁĘZINOWO
1 rokowania
nieograniczone

KARZCINO

kolejne rokowania
nieograniczone

Od 23/8
do 23/13

od 0,1143
do 0,1425

Od 167/137
do 167/139
167/142
od 167/144
do 167/147

Od 0,1598
do 0,2266
0,1274
od 0,1382
do 0,1569

Od 63.920,00
do 90.640,00
50.960,00
od 55.280,00
do 62.760,00

od 167/149
do 167/151

Od 0,1370
do 0,1510

Od 54.800,00
do 60.400,00

Od 167/153
do 167/155

Od 0,1476
do 0,1853

Od 59.040,00
do 74.120,00

167/158

0,1191

47.640,00

83/6
83/8

0,2014
0,2006

50.350.00
50.150.00

37.480,00

Daty poprzednich przetargów

SL1 S/00061706/3

29.09.2010

lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 15 w Bruskowie Małym.

SL1 S/00035538/3

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
16 MN

SL1S/00069373/5
Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
17 MN

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

SL1S/00058028/2

SL1S/00010198/6

08.05.2009
26.06.2009
28.08.2009
29.10.2009
11.12.2009
26.02.2010
29.04.2010
06.08.2010
29.09.2010
25.06.2009
27.08.2009
30.10.2009
10.12.2009
25.02.2010
29.04.2010
29.06.2010
29.09.2010
24.09.2009
26.11.2009
28.01.2010
30.03.2010
27.05.2010
29.07.2010
29.09.2010
28.05.2009
29.07.2009
24.09.2009
26.11.2009
28.01.2010
27.05.2010
30.07.2010
30.09.2010
27.05.2010
30.07.2010
30.09.2010

130/4

0,1874

Nr działki

Pow. działki
w ha

Cena wywoławcza zł.
bezVAT

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi
wieczystej

84/5

0,2231

44.620,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

28582

20/2

0,2659

39.890,00

Pod zabudowę budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym

35568

11.12.2009.28.05.2010
30.07.2010.30.09.2010

38

0,2510

55.220,00

Pod zabudowę budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi

SL1 S/0003646119

24.09.2009.26.11.2009
28.01.2010.31.03.2010
28.05.2010, 30.07.2010
30.09.2010

432.600,00

W obszarze o pow. 0,9900
ha pod zabudowę budynkiem
magazynowo -usługowym,
pozostała część dotychczasowe
użytkowanie rolnicze

SL1S/00035567/5

26.11.2009, 28.01.2010
31.03.2010,28.05.2010
30.07.2010, 30.09.2010

Pod zabudowę budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym

SL1 S/00028785/7

- w dniu 30 listopada 2010 roku
Godzina
przetargu
8,15

Położenie nieruchomości
i rodzaj przetargu

WARBLEWO
II przetarg ustny
nieograniczony

GAĆ
8,45

kolejne rokowania
nieograniczone

9,20

STANIĘCINO

9,40

14,40

I rokowania nieograniczone

GAŁĘZINOWO
II przetarg ustny
nieograniczony

182/2

SIEMIANICE

304/2

kolejne rokowania

2,9781

1,1242

251.870,00

o godzinie 13,40 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 163/2 w Sie
mianicach, o godzinie 14,15 kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż

Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

BYDLINO

kolejny przetarg ustny
nieograniczony

Oznaczenie księgi
wieczystej

Ponadto dnia 30 listopada 2010 roku o godzinie 8,15 planowany jest II prze
targ na dz. nr 84/3, 84/4 w Warblewie, o godzinie 8,45 kolejne rokowania na
sprzedaż dz. nr 20/3 w miejscowości Gać, o godzinie 10,00 kolejne rokowania
na sprzedaż dz. nr 144/5,144/7 w Wiklinie, o godzinie 11,00 kolejne rokowania
na sprzedaż dz. od nr 148/4 do nr 148/6 w Warblewie, o godzinie 12,00 kolejne
rokowania na sprzedaż dz. od nr 148/7 do nr 148/9 w Warblewie, o godzinie
13,00 II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz. nr 307/62 w Siemianicach,

Daty poprzednich przetargów
(rokowań)
26.11.2009.28.01.2010
31.03.2010.28.05.2010
30.07.2010, 30.09.2010

Do wylicytowanej ceny nieruchomości (z wyjątkiem nabycia lokalu) zostanie
doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
Nieruchomości nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem ozna
czenia działki (miejscowość i numer działki).
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki i złożenie
pisemnego zgłoszenia (zgodne z warunkami rokowań).

Złożenie zgłoszenia na rokowania i wpłata wadium/zaliczki na
przetargi/ rokowania przeprowadzane:
- w dniu 29 listopada 2010 roku - do dnia 22 listopada 2010 r.
- w dniu 30 listopada 2010 roku - do dnia 23 listopada 2010 r.
Wadium należy wpłacać w pieniądzu (odpowiednio do nieruchomości), kasie
tut. urzędu g. 8.00-14.00 lub na konto Gminy Słupsk ółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Wadium/zaliczka musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym termi
nie pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (rokowań). Wadium/zaliczka
wpłacone przez osobę, która przetarg/rokowania wygra zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu/rokowań zostaną
zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po jego zakończe
niu, jednak po pisemnym dyspozycji wpłacającego. Wadium/zaliczka przepada
na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik przetargu/rokowań, który przetarg/rokowania
wygrał, uchyli się od zawarcia umowy kupna. Wpłacenie wadium/zaliczki jest
równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zabudowy lub z ustaleniami
planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
W rokowaniach na podstawie pisemnego zgłoszenia istnieje możliwość zapro
ponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty (w całości lub w ratach).
W przypadku zapłaty w ratach, I wpłata płatna jest przed aktem i nie może być
mniejsza niż 20% zaproponowanej ceny nabycia. Rozłożenie ceny nabycia na
raty nie może przekraczać okresu 10 lat. Rozłożona na raty niezapłacona część
ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu wg. stopy
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP obowiązu
jącej w dniu, w którym płatna jest rata.
Uczestnik przetargu/rokowań winien przedłożyć dowód wpłaty wadium lub
zaliczki, dowody osobiste nabywców nieruchomości, nr NIP.
W przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
dla osób fizycznych - aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
w przypadku osoby prawnej - posiadać aktualny wypis z krajowego rejestru
sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieru
chomości. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu/rokowań posłużą
do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem
notarialnym.

Jednocześnie informuję, że na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres
21 dni wykazy:
- do sprzedaży pomieszczeń do lokalu mieszkalnego w budynku nr 9 we
Włynkowie;
l
- do sprzedaży dz. nr 195,196,197 i nr 199/3 o pow. od 0,0450 ha do
0,0743 ha w miejscowości Jezierzyce.

29.01.2010, 31.03.2010
28.05.2010, 30.07.2010
30.09.2010

{Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Spor
towa 34, ołupsk, pok. 4, telefonicznie 059 8428460 lub na stronie internetowej

www.gmmasiup.sk.pt
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WYBORY
SAMORZĄDOWE
Platforma
Obywatelska
Prezentacja kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku

Drodzy Mieszkańcy Słupska,
21 listopada wybierzemy nową radę miasta i nowego prezydenta.
To wyjątkowy dzień w życiu naszego miasta. Wspólnie zdecydujemy o tym
kto przez najbliższe cztery lata będzie odpowiedzialny za rozwój Słupska
i za wiele codziennych spraw wszystkich mieszkańców.
Te wybory to ważny dzień, bo w Słupsku potrzebne są zmiany - tak w sposobie
zarządzania, jak i w katalogu spraw, którymi trzeba się zająć.
Jako przyszły prezydent, razem z grupą osób kandydujących
z listy Platformy Obywatelskiej chcemy:
prezydenta i radnych, którzy są do dyspozycji mieszkańców, pracują
w atmosferze sprzyjającej realizacji celów i zadań,
urzędów czynnych w zróżnicowanych godzinach, by zarówno
przedsiębiorca, jak i mieszkaniec mógł dotrzeć tam w dogodnym
dla siebie czasie,
swobodnego dostępu rodziców do oferty żłobków, przedszkoli, świetlic,
które czynne są w wydłużonych godzinach
podwórek administrowanych przez mieszkańców, którzy
są ich gospodarzami,
. bezpłatnego Internetu dla wszystkich,
. dobrych dróg, tworzących sieć komunikacji w mieście,
* dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej, byśmy wolny czas
spędzali tak jak lubimy.
Aby zrealizować te postulaty potrzebni są kompetentni i oddani miastu
ludzie. Takie osoby tworzą naszą listę kandydatów na radne i radnych.
Zespół jest zróżnicowany wiekowo - są osoby młode, ze świeżym spojrzeniem
na otaczającą rzeczywistość, a także doświadczeni specjaliści. Są wśród
nich menadżerowie i przedsiębiorcy, znani specjaliści - lekarze i nauczyciele,
szanowani społecznicy. Wszystkich nas łączy jedno - chcemy przyszłość
własną i swoich rodzin związać ze Słupskiem.

WWW.LEPSZY

Jestem przekonany, że po zapoznaniu się z naszymi
kandydatami, znajdziecie wśród nich osoby na które
możecie oddać swój głos. W niedzielę wyborczą spotkajmy
się przy urnach i wspólnie wybierzmy lepszy Słupsk.
Zbigniew Konwiński

Kandydat na prezydenta Słupska

UPSK.PL
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Reklama

Platforma
Obywatelska

Prezentacja kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku

OKRĘG 1

6. Mirosław
LISCTWAN

-i- osiedle Niepodległości i Piastów

1. Beata
CHRZANOWSKA
46 lat,
wykształcenie wyższe,
zawód wykonywany - nauczyciel, zatrudniona w Kuratorium
Oświaty w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, egzaminator zawodo
wy i ekspert do spraw awansów nauczycieli.
Zainteresowania - turystyka, malarstwo.

2, Bogusław
DOBKOWSKI
Mgr inż. budownictwa,
absolwent Politechniki Gdańskiej,
studium podyplomowe - Licencja Zarządcy Nieruchomości.
Wieloletni wiceprezes SM„Kolejarz", emeryt.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej.
Kontakt: tel.605 572 611; e-mail: b.dobkowski@wp.pl

3, Romuald
MACHALIŃSKI
60 lat, żonaty.
Długoletni dyrektor IILO
im. A. Mickiewicza w Słupsku, działacz sportowy.
W Radzie Miejskiej pełni funkcję przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Zaangażowany w działania na rzecz poprawy sytuacji środowisk
oświatowych, kulturalnych i sportowych.

4. Paweł
RUDZKI
26 lat, studia na Wydziale Zarządzania
i Wydziale Nauk Społecznych Uniwer
sytetu Gdańskiego.
Zawód wykonywany - menedżer.
Jako przyszły radny będzie walczył m.in. o: nowoczesny basen
przy szkole podstawowej nr 10 oraz organizację wolnego czasu dla
osób starszych (budowa domu aktywności seniora).
Hobby - bractwa rycerskie, psychologia, turystyka górska,
wycieczki rowerowe.
Kontakt: tel. 600 371 744, mail: rudzki@o2.pl

5. Ryszard
OCHOCIŃSKI
59 lat, żonaty.
Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Szczecinie.
Wieloletni kierownik warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych,
oraz były wicedyrektor i twórca Centrum Kształcenia Praktycznego
w Słupsku. Emeryt.

50 lat, żonaty, dwoje dzieci.
Wileoletni II trener ENERGI CZARNYCH
Słupsk. W1999 r. wprowadził Czarnych do ekstraklasy, brązowy
medal Mistrzostw Polski.
Od 27 lat na stanowisku trenera koszykówki, ikona słupskiej
koszykówki.

Zarządzania w Krakowie, współwłaścicielka firmy doradczej
DGKoncept s.c. Współpracuje z lokalnymi samorządami i instytu
cjami w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i zarządzania
projektami, a także z Centrum Inicjatyw Obywatelskich wspierając
organizacje pozarządowe. Założycielka i członkini Stowarzyszenia
Triny Papisten.

12. Paulina Beata
GOCA

7. TOMASZ
CZUBAK

19 lat, zamieszkała w Słupsku,
uczennica liceum - tegoroczna
maturzystka.
Lubi śpiew, w przyszłości chce skończyć studia prawnicze. Motto
życiowe :„ Wygrywają tylko Ci, którzy wiedzą na czym im zależy".

37 lat, funkcjonariusz Państwowej Stra
ży Pożarnej w Słupsku na stanowisku
Starszego Ratownika,
trener w Słupskim Klubie Lekkiej Atletyki,
Mistrz Świata i Vice-Mistrz Europy w Sztafecie 4x400m,
rekordzista Polski 400m oraz w sztafecie 4 x 400m,
13-krotny Mistrz Polski.

13. Bartosz
ARSZYŃSKI

8, Małgorzata
GODLEWSKA
Z wykształcenia pedagog. Od 22 lat
pracuje w sektorze służb społecznych.
Obecnie na stanowisku starszego pracownika socjalnego.
W swojej pracy stawia na profesjonalizm, rzetelność
i wiarygodność.

9 Jerzy
NIEMOCIŃSKI
51 lat,
wykształcenie wyższe, ukończone
studia podyplomowe „Zarządzanie i Przedsiębiorczość".
Wieloletni pracownik kultury (Wojewódzkiego Domu Kultury)
i administracji państwowej (Urzędu Wojewódzkiego).
Dziennikarz, współzałożyciel Klubu Turystyki Rowerowej „Bobo"
na WSP Słupsk i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Słupsku.
Absolwent Szkoły Ćwiczeń kultowej „Ćwiczeniówki" i I LO.

46 lat, ukończone studia magisterskie
w Akademii Pomorskiej w Słupsku na
Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym o specjalności Pedagogika
Opiekuńczo-Wychowawcza.
16 lat pracy jako dziennikarz, fotoreporter w„Głosie Słupskim".
Przez ostatni rok pracował w placówce opiekuńczo wychowawczej„Mój Dom - Moja Przyszłość"w Słupsku jako młodszy
wychowawca.

14. Aleksander
CZAPSKI
32 lata, adwokat, absolwent Uniwersy
tetu Warszawskiego.
Zainteresowania: biegi długodystansowe, powieść historyczna, ta
ternictwo. Biegła znajomość j. niemieckiego, dobra j. angielskiego.
Bezpartyjny.

OKRĘG 2
Zatorze

10. Mieczysław
REMISZEWSKI

1. Marcin
LUBINIECKI

Wykształcenie wyższe rolnicze, 43-letnie doświadczenie zawodowe, liczne
stanowiska kierownicze.
Sprawując te funkcje miał możliwość pomagać wielu ludziom:
ubogim, bezrobotnym, pokrzywdzonym. Za nadrzędne uznaje
wartości chrześcijańskie, demokrację i wolność jednostki oraz
służebność władzy wobec społeczeństwa.

34 lata, żonaty, obecnie handlowiec.
Ukończone studia na wydziale admi
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie członek zarządu
Koła Miejskiego Słupsk Platformy Obywatelskiej oraz Sekretarz
Powiatowy PO.

11. Aleksandra
KLIMCZUK

2. Anna
BOGUCKASKOWROŃSKA

34 lata, mężatka, przedsiębiorca i ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Ukończyła również Szkołę Konsultantów i Trenerów

www.lepszyslupsk.pl

Wieloletni adwokat, związana z opozycją demokratyczną w PRL,
współtwórca i doradca struktur miejskich i regionalnych NSZZ

KURIER
SŁUPSKI

Reklama

„Solidarność" w Słupsku, współpracownica prasy związkowej.
Obrońca polityczny w kilkudziesięciu procesach politycznych na te
renie Polski w tym m.in. Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz,
Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa.
Współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce. W latach 20022006 przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.
Od 2007 r. Sędzia Trybunału Stanu. Wieloletni członek władz
krajowych adwokatury.

3.Joanna
PAWLUK
Magister ekonomii o specjalności
finanse i rachunkowość.
Zawodowo związana ze słupską bankowością, wieloletni dyrektor
Oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego, a po fuzji banków
dyrektor I i II0/ Pekao SA.
Zaliczyła liczne szkolenia i kursy zawodowe, w tym także
szkolenia w bankach Danii i Kanady.
Od 15 lat związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Będąc już na emeryturze skutecznie angażuje się w działania
na rzecz egzekwowania praw członków spółdzielni
w SSM„Czyn".

4. Renata
STEC
38 lat, mężatka, dwoje dzieci.
Wykształcenie: wyższe, ekonomista.
Pełni funkcję ławnika sądowego przy Sądzie Okręgowym w Słup
sku (kadencja 2008-2011).
Studentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim
(nauka na WHSZ w Słupsku).
Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego WHSZ w Słupsku (20092010), koordynatorka akcji krwiodawstwa na uczelni„pomóżmy
innym - oddaj krew".

5. Adam
PIEKAREC
38 lat, żonaty.
inżynier, absolwent Politechniki
Gdańskiej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz
Wydziału Zarządzania i Ekonomii.
Sędzia klasy państwowej piłki siatkowej I ligi.
Członek zespołu konsultacyjnego ds. infrastruktury rowerowej
miasta Słupska.

6. Anna
ZIENKIEWICZLENARD
Lekarz specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej oraz specjalista
II stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii, absolwentka
Akademii Medycznej w Gdańsku.
Pracuje jako lekarz na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.
W tym roku w plebiscycie czytelników„Głosu Pomorza została
wybrana Najpopularniejszym Lekarzem 2010 roku.
Zainteresowania - podróże, teatr, kino, pływanie.
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7. Łukasz
WÓJCIK

2. Krzysztof
SIKORSKI

30 lat, ukończył geografię na Akademii
Pomorskiej, studia podyplomowe z za
kresu funduszy unijnych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Aktualnie kończy Politechnikę Gdańską i studia inżynierskie
na kierunku Marketing i Zarządzanie.
Interesuje się gospodarką i ekonomią, polityką, światem mediów
oraz historią piłki nożnej. Członek Rady Nadzorczej SSM Czyn.

39 lat, żonaty, absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego, mgr ekonomii, za
trudniony w Poczta Polska S.A. w Oddziale Rejonowym w Słupsku
na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji.
Zainteresowania - turystyka krajowa, polityka,
kontakt - e-mail: sikorskik@o2.pl

8, Henryk
SAJEWICZ
50 lat, żonaty.
Wykształcenie średnie techniczne,
współwłaściciel firmy serwisowo-handlowej.
Bezpartyjny.

9. Bogumiła
DULEWICZ
62 lata, absolwentka 5-letniego
Liceum Pedagogicznego w Słupsku
(szkoła o bardzo dobrej renomie!), Studium Nauczycielskiego
w Kołobrzegu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej) w Słupsku - mgr
filologii polskiej.
37 lat pracy w Szkole Podstawowej nr 14 w Słupsku, obecnie
nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni klasy I technikum
w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Grottgera.
W Sądzie Okręgowym w Słupsku pełni funkcję ławnika 3 kadencje.

10, Agnieszka
BIERNACKA
45 lat, mężatka, dwoje dzieci,
przedsiębiorca. Od 2006 r. prowadzi
firmę„Grupa Szkoleniowa TRANSFORMA". Ukończyła Uniwersytet
Gdański, następnie studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej
i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Współzałożycielka i wiceprezeska „Stowarzyszenia Triny Papisten".

OKRĘG 3
Śródmieście, pomiędzy torami a rzeką Słupią

1, Zdzisław
SOŁOWIN
61 lat, żonaty, oficer pożarnictwa,
wykształcenie wyższe prawnicze, były
komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
przewodniczący Rady Miejskiej Słupsku w obecnej kadencji i
radny w kadencji 1998-2002, mieszkaniec osiedla Śródmieście
w Słupsku.
Zwolennik włączenia mieszkańców w proces podejmowania
decyzji dot. miasta.

www.lepszyslupsk.pl

3. Bernadetta
LEWICKA
52 lata, mężatka, lekarz.
Od 1982 roku pracuje w Wojewódz
kim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku,
od 2001 roku na stanowisku z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
W latach 1997-2000 Pełnomocnik Wojewody ds. realizacji Narodo
wego Programu Zdrowia w województwie słupskim.
Bezpartyjna.

4. Magdalena
PAWLAK
30 lat, absolwentka wydziału polito
logii Wyższej Szkoły Humanistycznej
im. A. Gieysztora w Pułtusku. Pracuje w Flair Poland Sp. z o.o.
na stanowisku sekretarka zarządu. Zainteresowania - wolontariat,
teatr, fotografia, nauka języków obcych.

5. Dariusz
SZYCA
Mgr inż., absolwent Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Właściciel firmy Szyca Company, przewodniczący komisji egzami
nacyjnej Środkowopomorskiej izby Rzemieślniczej w Słupsku.
Bezpartyjny.

Aldona
SŁOWIK

6,

Wykształcenie wyższe, od 1992 roku
działalność gospodarcza, od 2003 roku
praca w organizacji charytatywnej
Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Słupia. Ostatnie dwie *.
kadencje na stanowisku sekretarza.
Dwoje dzieci.

7. Paweł
DÄJER
Wykształcenie wyższe, mgr matema
tyki, informatyczne - studia podyplo
mowe z zastosowań informatyki, studia menedżerskie, ukończone
kursy administratora sieci informatycznych i zarządzania oświatą.
Obecnie nauczyciel informatyki, technologii informacyjnej
i matematyki w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
w Słupsku. Zainteresowania - informatyka, prawo oświatowe.

13

14

KURIER
SŁUPSKI
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8. Kamil
BIERKA
19 lat, ukończony słupski „Mechanik",
specjalność mechanik pojazdów
samochodowych.
Obecnie uczeń Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
dla dorosłych. Jako jedyny uczeń szkoły zawodowej w kraju
otrzymuje stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Trzykrotny laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego.

9. Józef Zbigniew
ŻYNIS
Inspektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
Członek„Frends of Human Life Interna
tional (Federacja Ruchów Obrony
Życia), wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej oddział w Słupsku,
członek zarządu Salezjańskiej Organizacji Salezjańskiej „Salos"
w Słupsku, wiceprzewodniczący KZ NSZZ„Solidarności" w Urzędzie
Morskim w Słupsku.
Pomysłodawca wielu cennych inicjatyw religijnych i kulturalnooświatowych w regionie, redaktor naczelny czasopisma„Posłaniec
Świętego Jacka" w Słupsku.
Redaktor naczelny biuletynu Solidarności w Urzędzie Morskim.

10, Anna
KAMIŃSKA-GABRYŚ
39 lat, magister finansów i bankowości,
ukończone studia na Uniwersytecie
Szczecińskim, pracuje jako doradca bankowy.
Prowadzi własną firmę. Ukończyła studia podyplomowe Planowa
nie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi.
Zainteresowania - sport, podróże i aktywny wypoczynek. Ceni
szacunek do drugiej osoby, szczerość i przyjaźń.

11. Maria
JASTRZĘBSKA
msmsKammmmmmmmm
47 lat, wykształcenie wyższe, mężatka.
Zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku na stanowisku
Naczelnej Pielęgniarki. Bezpartyjna.

OKRĘG 4
# Od rzeki Słupi w stronę Gdańska,
os. Akademickie, Hubalczyków, Ryczewo

1 Jan LANGE
58 lat, żonaty, dwoje dzieci,
wykształcenie wyższe.
Prowadzi działalność gospodar
czą w zakresie turystyki i usług
komunalnych.

Jest radnym obecnej kadencji, v-ce przewodniczącym komisji
rewizyjnej oraz członkiem komisji komunalnej.
Zainteresowania - brydż sportowy, wędkarstwo oraz turystyka
rowerowa.

2. Maciej
MARASZKIEWfCZ
26 lat, wykształcenie wyższe.
Ukończył Uniwersytet Szczeciński
w Szczecinie na Wydziale Socjologii.
Przez 5 lat studiów specjalizował się w socjologii stosowanej
- metodologia badań w naukach społecznych.
Od września 2007 roku należy do Słupskiego Koła Platformy
Obywatelskiej, a także Stowarzyszenia Młodzi Demokraci
Koło„Dwumiasto"Słupsk-Ustka, którego przewodniczącym jest
od października 2008 roku.
Obecnie kształci się wzakresie„Przygotowania pedagogicznego"
- studia podyplomowe, a także w Akademii Medycznej w Gdańsku
- studia podyplomowe z psychologii klinicznej.

3. Karolina
CETERA
32 lata, absolwentka Politechniki
Koszalińskiej - mgr ekonomii.
W latach 1997-2001 pracowała w Banku Handlowym w Warszawie
SA, następnie w spółce z kapitałem zagranicznym.
Od 2007 r. prowadzi własną firmę, zajmując się działalnością
na rynku nieruchomości.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościa
mi oraz zarządzania nieruchomościami.
Zna dobrze język niemiecki i angielski.
Od 2006 r. jest radną Rady Miejskiej.
W minionej kadencji pracowała w Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.

4. Arkadiusz
LEWNA
38 lat, żonaty, dwoje dzieci,
wykształcenie wyższe.
Bezpartyjny.
Wspólnie z ojcem prowadzi firmę o kilkudziesięcioletniej tradycji,
znaną w całym mieście.
Pragnie działać na rzecz rozwoju i integracji wspólnoty lokalnej,
zwłaszcza jej najmłodszej części - dzieci i młodzieży, poprzez
inicjatywę budowy boisk całorocznych na każdym osiedlu.

5. Bogdan
ZAKRZEWSKI
Wykształcenie wyższe, żonaty,
dwoje dzieci.
Od zawsze związany ze Słupskiem.
Medalista Mistrzostw Polski. Przedsiębiorca.
Społecznie Prezes Słupskiego Klubu Lekkiej Atletyki.

WWW.LEPSZYSi-b PSC.PL

Reklama

6. Konrad
DANIELKIEWICZ
56 lat, absolwent Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi.
Specjalista ortopeda.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim.
Obecnie pracuje na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
WSSz w Słupsku na stanowisku koordynatora oddziału.
Interesuje się sportem - koszykówką, żużlem, piłką nożną.

7, Agnieszka
KULIS
40 lat, ukończyła Wyższą Szkołę
Pedagogiczną na Wydziale
Pedagogicznym oraz studia podyplomowe na Politechnice Kosza
lińskiej w zakresie zarządzania firmą.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku firmach (również
na stanowiskach kierowniczych).
Od 2001 r. prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą ISOPROJEKT
zajmującą się konsultingiem i szkoleniami w zakresie systemów
zarządzania jakością.

8. Anna
JAWORSKA
Wykształcenie wyższe - absolwentka
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
- magister Stosunków Międzynarodowych.
Wieloletni pracownik Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Od 2006 roku przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ Solidar
ność w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Zainteresowania - polityka, prawo międzynarodowe, żeglarstwo.

9. Józef
KOSZYCKI
58 lat, wykształcenie wyższe,
Zawód - mgr inż. budownictwa,
właściciel firmy KOSTOL Meble.
Zainteresowania - turystyka, geografia, sport.
Kontakt: tel. 509 7475 71,
e-mail:biuro@kostol.com.pl

10. Anna
ROŻEK
Od urodzenia mieszkanka Słupska.
Absolwentka I Liceum Ogólnokształ
cącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, magister historii,
studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Słupsku oraz podyplomowe „Unia Europejska.
Obecnie pracuje w administracji rządowej. Hobby - oglądanie
meczy piłki nożnej (fanka Gryfa Słupsk), gotowanie z przyjaciółmi.

15

szki na rockowo i bluesowo
Nocna Zmiana Bluesa i Sławek
Wierzcholski będą gwiazdami
słupskich Zaduszek w SOK przy ul. Br.
Gierymskich. Koncert odbędzie się w
sobotę 30 października o godz 19._______
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„Olga" w Rondzie, czyli duet słupsko-warszawski

Odkrywam siebie

Siła
słowa

.....................

Monika Dąbrowska
o monodramie „Olga. Eine charmante Frau"

I

hSBEI

■

M
- Wspólnie ze Stanisławem
m Miedziewskim pracuje pani nad monodraI mem „Olga. Eine charmante Frau”. Jak trafila pani do Słupska?

- Dwa lata temu osoba, do której mam
duże zaufaniem w kwestiach artystycznych
powiedziała mi o Stanisławie, o tym co robi i
jak pracuje z aktorem. Rokpóźniej pomyślałam
o monodramie, formie scenicznej, której do tej
pory nie realizowałam. Nawiązałam kontakt z
panem Stanisławem. Mailowaliśmy pół roku
powoli się poznając. Później było spotkanie.
Już po 15 minutach rozmowy wiedziałam, że
chcę z nim pracować.
-1 nie żałuje pani swojej decyzji?

- Nie, absolutnie. Monodram jest dla aktora
odkrywaniem jakiejś części siebie, zaglądaniem
do środka, siebie na scenie. Praca z panem
Stanisławem dużo mnie nauczyła. Monodram
realizuję po raz pierwszy, a pan Stanisław jest
mistrzem tej formy scenicznej. Spektakl jest
efektem współpracy Trupy Czango i Teatru
Rondo. Twórcą obrazu do spektaklu jest
Ludomir Franczak, Magdalena Franczak zapro
jektowała kostium, a muzykę skomponował
Marcin Dymiter.

Monika Dąbrowska podczas próby do „Olgi".
Nowy monodram w
reżyserii Stanisława
Miedziewskiego już
pojutrze można będzie
zobaczyć w słupskim
Teatrze Rondo. Jak
zwykle temat spek
taklu niebanalny.
Nowością jest aktorka,
która wrystąpi na
słupskiej scenie. Nie
wywodzi się z Ronda.
Do Słupska Monika
Dąbrowska przyjechała
z Warszawy.

Sztuka napisana na

O aktorce
Monika Dąbrowska - dyplomowana aktorka (dyplom
aktora dramatu, 2006), absolwentka Wydziału
Kulturoznawstwa (Instytut IKP) na Uniwersytecie
Warszawskim. Aktorka warszawskiego Teatru Studium
Teatralne (2002-2007), Stowarzyszenia Teatralnego
Chorea i Nettheatre - teatr w sieci powiązań. W swoim
dorobku aktorskim ma dwanaście ról teatralnych, w
spektaklach prezentowanych w Polsce i za granicą.
Założycielka grupy teatralnej Trupa Czango.

zamówienie Dąbrowskiej
przez Danę Łukasińską
pt. „Olga. Eine charmante
Frau" opowiada o Oldze
Czechowej, kontrower
syjnej aktorce III Rzeszy.
Prawdy o niej nie zna nikt.
Ona sama napisała kilka
autobiografii - sprzecz
nych ze sobą. Czechowa,
urodzona w carskiej Rosji,
bratanica Olgi KnipperCzechowej - żony sław
nego dramaturga Antona
Czechowa, kłamała i zmy
ślała historie o sobie przez
całe życie, więc zapewne po
latach nie wiedziała już, co
jest prawdą, a co nie.
Co wiadomo o niej
na pewno? Przeżyła obie
wojny światowe, była
świadkiem rewolucji paź
dziernikowej i wojny
ojczyźnianej. Po rozwodzie
z Michaiłem Czechowem
(najsłynniejszym aktorem
rosyjskiego teatru MchAT),
w wieku 24 lat wyjechała
do Niemiec, gdzie stałą się
184GS6A

REKLAMA

PRZEWÓZ OSÓB I PACZEK
//MX/W -*7&MJW

’

Niemcy • Belgia Holandia
Anglia • Luxemburg

,1 domu pod dom" - Obiad w cenie biletu

Rabaty do

ulubioną aktorką filmową 0 mnie historie, z których
można by napisać powieść.
III Rzeszy. Zagrała w 143
filmach, najpierw niemych, Podobno utrzymywałam
później dźwiękowych. Na zażyłe stosunki z Hitlerem.
Mój Boże, jakże się z tego
przyjęciach pojawiała się u
boku Hitlera. Przyjaźniła śmiałam. Skąd się biorą i
się z Magdą i Josephem jaki mają cel te wszystkie
Goebbels. Jej brat, Lew intrygi? Niewiarygodne
Knipper, kompozytor 1 podłe kalumnie! Kiedy
(autor szlagieru radziec ma się czyste sumienie,
kiego Polushko Pole), pra nie trzeba takich rzeczy
cował dla CzeKa, a potem brać serio. Jak cudownie
dla NKWD. Po wojnie jest mówić prawdę. Czas
Olga założyła sieć sajonów pokaże czy w nią uwierzą."
Jaka była Czechowa
kosmetycznych w byłym
RFN, którą prawdopodob naprawdę? Jaki wpływ
nie finansowało KGB. Do miało na nią życie w cią
dziś w KGB teczki dotyczące głym kłamstwie? Na takie
Olgi Tschechowej (bo pod pytania próbuje odpo
tak pisanym nazwiskiem wiedzieć w swojej sztuce
występowała w Niemczech) Dana Łukasińska, autorka
i jej brata, Lwa Knippera, w m.in. scenariuszy do filmu
większości pozostają tajne. „Włatcy Móch".
W swoim niby pamięt
Pokaz przedpremie
niku, pisanym z pozoru w rowy - 30 października,
tajemnicy przed wywiadem godz. 19. Bilety - 20 zł nor
NKWD w Moskwie 1945 malne, ulgowe -15 zł.
roku, gdzie została prze
wieziona z Berlina na prze
Joanna Jusianiec
słuchanie napisała: „Krążą
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Potrzebujesz reklamy?

zadzwoń

Biuro reklamy:

20%

[MBilDgS^SMMDG
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REKLAMA
ZAKŁAD DEZYNSEKCJI, DEZYNFEKCJI
i DERATYZACJI

SGME Ö

Tomasz Groński
- członek PSPDDiD

poniedziałek - wtorek - środa - czwartek - piątek
Wyjazdy odbywają się spod Ratusza w Słupsku
64-965 Okonek, ul. lipowa 44, +48 (067) 266 94 91
kom. 503 198 451, kom. 503 198 446
transglass@pro.onet.pl

I

PROMOCJA

76-200 Słupsk,
Więcej o nas na:

www.przcwoiy-okonek.pl

ul. Gdyńska 18

teł,: 59 842 08 27

tel. kom. 601 665 054

www.ddd.slupsk.pl

e-mail: gronski@ddd.slupsk.pl

Wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarancją rzetelności
i profesjonalizmu naszych usług

- A skąd taki wybór tematu mono
dramu?

- Zaproponowałam panu Stanisławowi
dwie postaci, nad którymi chciałam praco
wać. Wspólnie zdecydowaliśmy, że będzie
to Olga Czechowa i jej korespondencja z
Antonem Czechowem. Pomysł Olgi KnipperTschechowej, siostrzenicy żony sławnego
dramaturga, podsunęła mi autorka tekstu,
Dana Łukasińska. Biografia Olgi Tschechowej,
Rosjanki niemieckiego pochodzenia a zara
zem ulubionej aktorki ID Rzeszy, której teczki
w aktach NKWD do tej pory pozostają tajne,
jest fascynująca i zarazem bardzo kontro
wersyjna. Zafascynowała mnie sama historia.
Mnożenie masek, za którymi „ukrywała się”
Olga Tschechowa, klucząc i konfabulując. Grała
w filmach i grała w życiu. Dana napisała tekst, i
teraz wszystko w naszych rękach...
Rozmawiała

Joanna Jusianiec
j.juslaniec@agmedia.com.pl

REKLAMA

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
dr med, Zbigniew Grzybowski
SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ
SPECJALISTA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
PORADY I ZABIEGI Z ZAKRESU:
- chirurgii ogólnej
- chirurgii naczyniowej
- medycyny estetycznej (botox,
wypełniacze, laser, obliteracja,
likwidacja pajączków)
REJESTRACJA TELEFONICZNA:
602338 533,607651750
www.drgrzybowski.pl

J
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- galerie zdjęć z najbardziej widowiskowych wydarzeń

&

ZOBACZ KONIECZNIE

ZOBACZ KONIECZNIE

Piękne głosy, znane arie

Wytańczyć Chopina

Znakomitych, młodych
solistów będzie można
usłyszeć podczas czwart
kowej gali operetkowej.

Czy możliwe jest połą
czenie muzyki Chopina
z obrazem tokijskiej
młodzieży i istotą
przemijania? Warto się
przekonać oglądając
spektakle Polskiego
Teatru Tańca.

Inspiracją w warstwie
muzycznej dla zdolnego, mło
dego choreografa Andrzeja
Adamczaka stała się muzyka
wielkiego kompozytora.
Natomiast w warstwie wizu
alnej natchnieniem stał się
album Shoichi Aoki, japoń
skiego fotografa specjalizują legendę niczym gromada bez jaki zaprezentuje Polski Teatr
cego się w dokumentowaniu troskich chłopców, którzy od Tańca będzie przedstawienie
mody ulicznej wielu metropo jakiegoś czasu próbują oswoić „Tysiąc kolorów" w choreogra
lii świata. I tak powstał wyjąt na deskorolkach sztywny i fii Takako Matsudy. Dotyka
kowy spektakl "Chopin - fresh oficjalny wizerunek Placu ono istoty przemijania, której
fruits" - album o młodzieży Wolności. I nie po raz pierw w codzienności nie dostrze
tokijskiej w dzielnicy Harajuku. szy okazało się, że legendzie gamy, a która zmienia się co
Słupskiej publiczności zostanie do życia potrzebna jest czasem chwilę. Każdy ma swój kolor.
zaprezentowany jako pierwszy odrobina dystansu i oddechu Te kolory ulegają przemia
podczas tanecznego wieczoru. - pisała Marta Kaźmierska w nie radosnej lub smutnej,
„Artyści z zespołu Ewy poznańskim wydaniu „Gazety wraz z naszym życiem. Z
każdą chwilą przemijamy.
Wycichowskiej porwali się Wyborczej".
Kolejnym spektaklem Wspomnienia są zawsze cza
na narodowo-rewolucyjną

Na scenie Filharmonii
i Teatru zaprezentują się
młoda sopranistka Ewa
Olszewska, solistka Opery
Nova w Bydgoszczy oraz
Liudas Mikalauskas, młody
śpiewak litewski obdarzony
przepięknym basem-barytonem.
W wykonaniu obojga
solistów usłyszymy popi
sowe arie i duety z kla
sycznego repertuaru ope
sem przeszłym. Podobnie
jak w przypadku pierwszego
spektaklu, tancerzom również
towarzyszyć będzie muzyka
Fryderyka Chopina.
Spektakl Polskiego Teatru
Tańca 4 listopada o godz. 19.00
w sali Polskiej Filharmonii i
Teatru. Bilety w cenie 30 zł i
25 zł.

I

dzy innymi arie i duety z
„Don Giovanniego", „Wesela
Figara", „Czarodziejskiego
fletu" i „Cyrulika sewil
skiego". Drugą część wie
czoru wypełnią kompozycje
wokalne i instrumentalne
m.in. z oper Verdiego,
Gounoda i Rachmaninowa.
Śpiewakom akompaniować
będzie orkiestra Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica
prowadzona przez Bohdana
rowego. Pierwsza część Jarmołowieża.
Koncert w czwartek, 28
koncertu poświęcona
będzie muzyce Mozarta i października, o godz. 19.00,
Rossiniego, zabrzmią mię bilety w cenie 25 zł. karo

28 października, godz.

sala Filharmonii i

utwory operowe na sopran i bas

19.00

Teatru

Kolory tańca i muzyki - występ
Polskiego teatru Tańca
Edith i Marlene

4 listopada, godz. 19.00

S i 6 listopada, godz. 19.00
6 listopada, godz. 11.00

pianisty Zbigniewa Raubo

11 listopada, godz. 18.00

Teatr Tęcza

27 zł i 22 zł
15 zł i 12 zł

sala Filharmonii i
Teatru

r.linke@agmedia.com.pl

35 zł i 25 zł

sala Filharmonii i
Teatru

Tomcio Paluch

20 zł i 15

sala Filharmonii i
Teatru

Koncert muzyki polskiej z udziałem

Roma Linke

. ..............

Obiecujący wokaliści, nowe głosy -

25 zł i 20 zł

PROMOCJA

Doskonała zabawa, konkursy z nagrodami, mobilna ko
lektura Lotto, wyścigi na symulatorze jazdy - to wszystko
czekało na osoby, które w minioną niedzielę odwiedziły
hipermarket Real w Kobylnicy. Podczas imprezy „Wygraj
z Kubicą” Totalizator Sportowy promował swoją nową
zdrapkę „Pole Position”.

by, które dopiero myślą
o zdawaniu prawa jazdy.
Wenancjusz Dübel z OSK
Jedynka z Kępic pokazy
wał jak łatwo można nauczyć się
jazdy na specjalnym symulatorze.

W godzinach 14-18 można było wygrywać nagrody - każdy, kto
kupił kilka zdrapek mógł przejechać się za darmo na torze kartingowym For speed na parkingu przed Realem. O tym, jak waż
ne jest bezpieczeństwo jazdy przekonywał Sławomir Kustosz,
ratownik z firmy Mag-Med z Ustki, który zaprezentował zasady
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Na symulatorach jaz
dy mogli spróbować swoich sił i doświadczeni kierowcy i oso

Atrakcją imprezy był występ zespołu Feaky Step
dia Tańca Balanceze Słupska.
Sponsorem imprezy był Totalizator Sportowy

- Do nowej zdrapki Totalizatora
ustawiały się długie kolejki.

- Wenancjusz Dubel z OSK Jedynka
z Kępic pokazywał na symulatorze, jak
bezpiecznie poruszać się po drogach.

spotka z o.o. Oddział w Koszalinie.
Partnerzy: www.osk-jedynka.pl

- Sławomir Kustosz Mag-Med z Ustki
prezentował zasady udzielania pierw
szej pomocy.

reab-

TOTALIZATOR
Sportowy

MA6-MED

- Zespół Feaky Steps podczas występu.

i

(I
s
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IV Słupski Koszyk Regionalny
Agata Giejbo,
wicedyrektor
CKP jest
pomysło
dawczynią
Słupskiego
Koszyka
Regionalnego.

Już po raz czwarty w
Słupsku odbędzie się
konkurs na najlepsze
produkty i potrawy
wytwarzane z tego,
co nasze - pomorskie.
Konfitury, nalewki,
wina i pierogi staną ze
sobą w szranki>

Fot. APR-SAS

Organizatorem i
pomysłodawcą konkursu
jest Centrum Kształcenia
Praktycznego.
- Gdy byłam kilka lat
temu z młodzieżą we
Włoszech na praktykach
166GS10A

cos swojego, czym się
chwaliły i co promowały.
Pomyślałam, że warto
byłoby to przeszczepić na
nasz, słupski grunt.
Pierwsza
edycja
.Słupskiego Koszyka
Regionalnego" miała
miejsce cztery lata temu.
Wówczas prezentować
można było tylko opako
wane produkty.
- Chodziło nam o to,
aby uczestnicy konkursu
starali się nie tylko o
jakość swoich produk
tów, ale też o ich este
tyczne opakowanie
- podkreśla Giejbo.
- Jednak wraz kolej
nymi edycjami
formuła się nieco
rozszerzyła i obec
nie mamy pro
dukty i potrawy.
Wprowadziliśmy
te drugie, ponie
waż nie chcie
liśmy zamykać
dostępu gospo
dyniom domo
wym,
które
chciały pochwa
lić się swoimi
wyrobami.
' W ubiegłym
roku w konkursie uczest
Smaków regionu
niczyło 20 wystawców.
słupskiego będzie
Podobnie będzie w tym
można skosztować w
roku - przewidują orga
przyszły czwartek.
nizatorzy. Niektórzy z
uczestników, jak na przy
kład państwo Barbara
zauważyłam, że tam i Ireneusz Grocholscy,
restauracje w poszczegól prezentują swoje wyroby
nych miejscowościach podczas „Słupskiego
prezentują na specjal Koszyka Regionalnego"
nie wydzielonym stole regularnie. Dla nich jest
swoje potrawy regio to forma promocji i moż
nalne - wspomina Agata
liwość sprzedaży produk
Giejbo, wicedyrektor tów.
Konkurs odbywa
CKP. - Każdy region,
nawet miejscowość, miały się w ratuszu - mówi

Barbara Grocholska ze swoją nalewką kilka razy startowała
w konkursie.

Zwycięzcy III Stupskiego Koszyka
Kategoria potrawa: I miejsce pierogi z kurkami i
kapustą Marii Jońcy z Dębnicy Kaszubskiej. II miej
sce - pączki z makreli Sylwii Laskowskiej z Bałamątka;
III m okrasa z gęsi Kaszubskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „Kościerska Chata”

Giejbo. - Pierwsza edy
cja miała miejsce u nas
w Centrum Kształcenia
Praktycznego przy ulicy
Szczecińskiej. Jednak do
nas jest daleko z centrum
miasta, więc drugą edy
cję wspólnie z Urzędem
Miejskim zorganizowa
liśmy w ratuszu, licząc
na większą frekwencję. I
sprawdziło się.
W tym roku 4 listo
pada sala konferencyjna
w UM zamieni się w
miejsce degustacji mio
dów, nalewek, pierogów
z kurkami i innych deli
cji. Produkty i potrawy

REKLAMA

ncainwnnuwn

Rezerwacje:

f 48 59 847

Z Z,.

j.jusianiec@agmedia.com.pl

Potrzebujesz
reklamy?
Zadzwoń

PROMOCJA! PRZY ZAKUPIE BILETU SYLWESTROWEGO DO 25 LISTOPADA
- W PREZENCIE ZESTAW KOSMETYCZNY!

- co sobotę:

imoio

Dolina charlottt
Resort & SPA

I

Joanna Jusianiec

481GS7A

Restauracja Chińska

JA GOŚCINIEC,
cena: l45zł/o&.
0 Anielsko - diabelska sceneria
▲ Wróżby andrzejkowe
Śk Wróżki i nadprzyrodzonyińi zdolnościami
0 Nieziemskie mcm i trunki (0.51 świętej wody)
T Fenomenalna muzyka meehameZna

oceni jury i przyzna po
trzy nagrody prezydenta
Słupska w dwóch kate
goriach: produkt regio
nalny i potrawa regio
nalna. Oprócz tego będzie
nagroda specjalna dyrek
tora Centrum Kształcenia
Praktycznego.
Wystawiane pro
dukty będzie można nie
tylko oglądać, ale też
kupić. To jedna z nie
wielu okazji do zakupu
tych niepowtarzalnych
wytworów.

DANCING!
Biuro
reklamy
“Kuriera
Słupskiego":

- IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

- WESELA
DO 150 OSÓB

OD 160 Zł/ OS
- CATERING
Słupsk, ul. Anny Łajming 3

www.restmetro-zlotysmok.pl

tel,/fox: 59 842 37 41; 59 842 25 83

,

_ ,

emal1- b"Jro@Zlotysmok.pl

59 848 515°
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Smaki regionu

- szczegółowy informator kulturalno-rozrywkowy
iii

I RESTAURACJE

KAWIARNIE

BARY

REKLAMA

14 8 4 G S 1A

Gościniec
Słupski
Restauracja
----- --------

ul. Leśna 6,
76-200 Słupsk
tel./fax: 59 «47 13 77
kont.: 600 363 900
mfo@gosdiiie<-shipsliLpl

Un
äÄ®

(Restauracja

C&ita
Słupsk, ul. Gdańska 1, teł./fax 59 841 26 84, 660 388 727
Zapraszamy codziennie 11.00-20.00
Obsługa imprez okolicznościowych, takie w domu klienta,
w zakładzie pracy, w plenerze! Dowóz na telefon!

Zapraszamy na Andrzejki!
REKLAMA
www.catering.sl upsk.pl

rj
UMMMUmmmm
*7,

wesela chrzciny komunie bankiety studniówki
imprezy plenerowe catering na każdą okazję

f

REKLAMA

www.laguna.ustka.pl

i

una

Kompleks gastronomiczny
na promenadzie w Ustce

ul. Limanowskiego 8,
teL 59 814 74 22,696 414 654

delfin@kino.ustka.pl

profesjonalna organizacja
imprez okolicznościowych
wesela, przyjęcia
komunijne itp
stypy

Szczególnie zapraszamy na Wieczór Andrzejkowy i Noc Sylwestrową

REKLAMA

Schabowy dystansuje
Legendarne słupskie
smaki z baru przy
„Pirackiej”, „Tunka”,
słynne wśród smakoszy
flaczki z „Iwonki” to
przeszłość - podob
nie jak restauracje
„Piracka” czy pierwsza
w powojennej Polsce
sieciowa „Karczma
Słupska”. Choć to już
tylko wspomnienia
smakosza - to wcale
nie znaczy, że naszymi
podniebieniami
zawładnęły fast-foody,
pizzerie i kebabownie.
W Słupsku przybywa
barów z domowymi
obiadami i... pierogami.

Śniadanie
o Poranku
Od lat wiernych fanów
mają najstarsze słupskie
bary „Poranek"
na
Wojska
Polskiego

W Słupsku nie bra
kuje dobrych restau
racji: z utrzymującymi
się od lat na topie
„Metrem", „Karczmą pod
Kluką". „Adamkiem",
„Staromiejską", „Cechową",
„Ateną”, „Franciszkańską",
„Intrygą" czy „Anną de
Croy”. Takich, do któ
rych śmiało możemy
zabrać gości na nie
dzielny lub bizne
sowy obiad. Jest rów
nież cała sieć barów,
w których codzien
nie
możemy
liczyć na dobre,
domowe
jedzenie.

- IMPREZY
. OKOLICZNOŚCIOWE

OD 160 Zł/OS

- CATERING
Słupsk, Ul. Anny lojming
www.restmetro-zlotysmok.pl
iel./fax: 59 842 37 41; 59 842 25 83

biuro@zlołYsmok ,
V
H

W Słupsku coraz modniej.
są pierogarnie. Na zdjęciu
Zofia Kućmierczyk z Leniwej
Pierogami.
REKLAMA

REKLAMA

Restauracja

1011GS3A

elite

f OFERTA
MIESIĄCA:

Captain Olsen
Restauracje typu „Fish & Chips”
Pyszne rybki i owoce morza
* * * * *

pasemkaTYLKO

ui. Wolności 6 x
tel. 59 84 14 365;
609 662 104

Słupsk, Galeria „Słupsk"

SALON URODY

70 ZŁ

PRZEDŁUŻANIE RZĘS TYLKO

Słupsk

ul. Tuwima 32-33; tek: 59 842 21 43

HENNA BRWI I RZĘS

IŁ

ISO ZŁ

TYLKO 15 ZŁ

- REGULACJA GRATIS
więcej na www.elite.global.pl

REKLAMA

REKLAMA
Stupsk

(iL śhmkfcwkcA 4
»I. S6 841 42 U
.

kurier.b

Coraz więcej barów oferuje domową kuchnię w mieście

- co sobotę:
DANCING!
- WESELA do iso osób

>

DOWOŹ GRATIS!

59 $4119 98
Słupsk • ul. Towarowa 2
www.pizzeriapinokio.pl

1470GS1A

i „Koziołek Matołek" Przemysłowej i w „Gawle", Trzeba je trochę dopieścić,
przy ul. Lutosławskiego. od 1982 roku mieszczą aby na tysiąc klientów Niezmiennie serwowane są
cym się w „falowcu" przy
998 powiedziało, że robimy
tam dania mleczne - i nie
3 Maja. Od lat 90. działają
bardzo dobre jedzenie,
tylko. Pyszne flaczki (pra „City Bar" w rejonie ul. Braci
a dwóch pozostałych, że
wie tak dobre, jak w legen Gierymskich czy oferujący
było ono dobre.
darnej już niestety
włoskie i polskie smaki
Kolejną siecią barów
Iwonce"), zupę „Uno" na ul Piekiełko.
w Słupsku staje się „Barko",
gulaszową lub
Rozwija się także sie<? firma gastronomiczna zaj
żurek zjemy
barów „Maja" i „Barko". mująca się również caterin„U Gabrysia" „Maja" zaczynała od jed giem. Obecnie pod szyldem
na
ul. nego punktu przy ul. „Barko" funkcjonują trzy
Leszczyńskiego, dziś ma
lokale: w Słupsku przy ul.
ich już, nie licząc cateringu
Piekiełko (dawna restaura
- sześć w całym mieście.
cja „Milenium"), przy akwaparku w Redzikowie oraz
przy Braci Gierymskich. Tu
Smacznie* jak
również dominuje kuchnia
u mamy
polska.
- Każdy z nas lubi zjeść
- Słupsk jest specyficz to samo co w domu, a nie
nym miastem, dla ludzi
zawsze jest czas na goto
najistotniejsze jest
wanie, dlatego chętnie
to, aby zjeść tanio
korzystamy z barów. Ma na
to wpływ tryb życia - tak
- podkreśla Ewa
Szadzik, współ powodzenie kuchni pol
skiej w barowej ofercie tłu
właścicielka
maczy Grzegorz Żywiecki,
sieci barów
Maja". - My współwłaściciel sieci
już mamy „Barko". - O co najczęściej
w
mie pytają konsumenci? Chyba
0 kotleta schabowego,
ście kilka
takiego prosto z patelni...
I punktów
■ i na razie
Ł na tym
Żurek prosto
poprzez baru
H s t a PP niemy.
Na domowe jedzenie
Teraz
chcemy sku postawił również słupski
pić się na jako „City Bar". Mimo angielskiej
ści. Pracujemy
nazwy w ofercie są wyłącz
ze wszystkich
nie polskie, przyrządzane
sił, aby nasze
na miejscu potrawy.
produkty były
Zdecydowanie
nie tylko tanie, największą popularno
ale również jak
ścią cieszy się placek po
najsmaczniejsze. węgiersku, kotlet scha
bowy, schab faszerowany
REKLAMA
1 7 2 G S 9 A
oraz golonka - wylicza
Jolanta Paradowska, właści
cielka „City Baru". - Z zup
'Jesteśmy odarci
najchętniej wybierane są
ro wszelkiego
gulaszowa, flaczki, żurek
^zaju prapozy#1 pomidorowa — a więc
typowo polskie specjały.
SOŚCINJĘ
Mamy wielu stałych, abo
' 679 461
dbtfllf cd. iIÖd
namentowych klientów:
e-mail: rezerwacja@5tarnice.pl
osoby samotne, emerytów,
www.starnice.pl • www.saiaweselna.tp2.pl
często odwiedzają nas
REKLAMA
1 1 1 2 G S 1 A
uczniowie pobliskich szkół,
a w niedziele - całe rodziny.

Wesele Waszycfc

Pizzeria

ETNA

Słupsk, ul. Wojska Polskiego 20
(wejście od Wileńskiej)

Kuchnia włoska / #
tcL 59 848 28 98 ,d.501151799

______

Leniwi Idą na
pierogi
Ale jak kiedyś pizzerie
•czy lokale z kebabem, tak
ostatnio na topie są w mie
ście pierogi. Działają już

KURIER
SŁUPSKI

Smaki regionu

4.1XÜ1IB -nowe forum internetowe

bez cenzury

nr 43 (50) • 28 października 2010

%

kurier.

hamburgera

REKLAMA

ÄTFBG3A rest^r,acJa
^ miła atmesfera ^doskonale menu
^konkurencyjne ceny ^klimatyzowana
restauracja ^jesteśmy laureatami
I miejsc w konkursach kulinarnych

w Słupsku trzy, a wkrótce
otworzy się czwarta pierogarnia. Na ul. Andersa
trwają ostatnie prace
w drugiej już „Leniwej
Pierogami": - Będą
pierogi w 20 smakach,
z mięsem, wegetariań
skie i na słodko, a także
dania śniadaniowe i obia
dowe - informuje Jolanta
Rozkosz, właścicielka
«Leniwej Pierogami".
Pierożki - od klasycznych, ruskich polanych
tłuszczem z cebulką
i skwarkami, mięsnych,
poprzez farsze wegeta
riańskie i owocowe - to
pomysł na biznes w mie
ście.

Słupsk * ui. Kilińskiego 7 • e-mail: hotelatena@onet.pl
tel./lax: +48 59 842 88 14 • tel.fax : +48 59 842 89 06
tel. +48 59 840 00 03 • www.hotelatena.ta.pi

REKLAMA

Ośrodek Wczasowo-Konferencyjny
www.jantar.ustka.pl

Ustka Wczasowa 14
tel. 59 S14 40 93
tel./fax 59 814 42 87
biuro@jantar.ustka.pl

;
y

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
DO 200 OSÓB

1 jH| ««-w,.-.**-.
z noc|egjem i śniadaniem - 7 50 il/para

REKLAMA
Słupsk • ul. Jedności Narodowej 3 • tel. 59 842 52 86

restauracja

(Jarosław

Kowalski

j-kowalski@agmedia.com.pl

FRANCISZKAŃSKA

Domowe obiady w Poranku od lat przyciągają wielu słupszczan.

ORGANIZACJA:

mmmmmm
www.hotelpiast.slupsk.pl • www.hotelpiast.tp1.pl

REKLAMA

94GS12A

ZAPPASZAMy MA WySTt&AŁOMf
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syiwesrez

POPEM 2 PZJKh

JMPkezę uświetnią wysrępy
TANCEPEK Z ZESPOłU^
„APABESKt ZE SŁUPSKA

Pałac pod Bocianim Gniazdeąt
Runowo 23 76-230 Potęgowo'
tel. 602 445 113 • biuro@runowo.pl
REKLAMA

Kotlet schabowy i placek po węgiersku to najchętniej zamawiane dania - mówi Jolanta
Paradowska, właścicielka City Baru.

w Stupsku jest kilka miejsc gdzie można zjeść obiady w
barach sieci Maja.
1552GS1A

R E K LAMA

REKLAMA

1468GS4A

od 120 zł /os.

zaprasza na

bal sylwestrowy

stypy:

Organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe

Dobra 1
9m. Dębnica Kaszubska

0

rv •
\11

od 25 zł /os.
powyżej 80 osób apartament dla
nowożeńców (> R, 1115!!!

mwesela ■ imprezy okolicznościowe
mimprezy firmowe m wigilie zakładowe
mAndrzejki m Sylwester
mobsługa festynów
*catering

||

ti

3» .sab bilardowa, sauna, siłownia boisko *
* do siatkówki‘dozorowany parkmg na o
Ponad 100 aut * plac zabaw • P°nad

Po^öon

'00p”kon-2"“b”t' «Trf

U0tha
Ustka

^

Par3

m

KUCHNIA
W ŚWIETNYCH
CENACH!

R E K L A M A

-I

REKLAMA

ŚWIETNA

"Pałac dolina ćftCąrzęń.

Imprezy^okoncwwściowe

1052GS21A

I,
ä

• ul. Rybacka 10 « e-mail: odk_uStka@sw.gov.pl
ś
________ 59 815 28 50 • 59 814 40 56 « 59 814 40 5J7------------- —

Restauracja Staromiejska
Słupsk, ul. Jedności Narodowej 4-5
tel./fax 59 842 03 36, kom. 607 052 607
www.staromiejska.afrZ.pl, e-mail: staromiejska.slupsk@wp.pl

Rezerwacja loży pod tel: 603 839 166

REKLAMA

40GS4A
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Wszystkich Świętych

prognoza pogody na cały tydzień
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Słupskie nekropolie przechowują historię Słupska i słupszczan
przedpogrzebowy, który jest
wpisany do rejestru zabyt
ków. Kilka lat temu miłośnicy
historii Słupska zrzeszeni
w Towarzystwie Opieki nad
Zabytkami wystąpili z ini
cjatywą postawienia tablicy
upamiętniającej Żydów
pochowanych w naszej ziemi.
Tablicę postawiono na nieist
niejącym terenie cmentarza
żydowskiego.

Stara
nekropolia
dzisiaj

Na co dzień palą się na
nich pojedyncze znicze,
1 listopada płoną od
pomarańczowego
światła. Wszystkich
Świętych to czas, kiedy
mniej myślimy o tych,
którzy są z nami, tu
i teraz, a więcej o tych,
co odeszli. Słupskie
cmentarze przecho
wują pamięć o histo
rii, pisaną ludzkim
cierpieniem, miłością,
radością.

Z wielu
cmentarzy
- jeden

Niemieccy historycy F.
Schultz i B. Wolter w swojej
pracy „Stolp-Bilder aus Leben
der Stadt von 1860 bis 1984"
podkreślają, że taki stan rze
czy trwał do końca wieku XIX.
Jednak według XVIIIwiecznej mapy E. W. Arnolda,
ta teza potwierdza się jedy
nie częściowo. W tym czasie
istniały jeszcze cmentarze
Pierwsze cmentarze przy kościele Mariackim,
w Słupsku powstawały przy św. Jacka oraz św. Piotra,
dawnych osadach, które obecnie na jego miejscu
znajdowały się w tym rejonie. stoi kościół pod wezwa
W mieście bardzo długo funk niem Najświętszego Serca
cjonowały cmentarze przyko Jezusowego. Na tej samej
ścielne, które założono jeszcze mapie, w rejonie dzisiejszych
ulic Kilińskiego, Kaszubskiej
w średniowieczu. Do dzisiaj
podczas prac ziemnych przy i Podgórnej, naniesiony jest
starych świątyniach natrafić cmentarz oznaczony nazwą
można na ludzkie szczątki. Gotts-acker. Cmentarz praw
Takim dawnym cmentarzem dopodobnie założono pod
jest przynajmniej część dzi koniec XVIII-go stulecia, dla
siejszego placu Mariackiego. uzupełnienia lub odciążenia
Słupskich dostojników cmentarzy przykościelnych
chowano między innymi przewidzianych do likwidacji.
W końcu XVII wieku
w kościelnych kryptach,
najbardziej znane są te pod
kościołem pw. św. Jacka.

miasto podarowało wszyst
kim gminom wyznaniowym

parcele przy tak zwanym
szańcu rosyjskim, celem
założenia jednego, wspól
nego cmentarza. Jedna z naj
większych przylegająca do
ulicy Kaszubskiej należała
do gmin kościoła Mariackiego.
W roku 1897 w jej obrębie
przy głównej drodze wznie
siono kostnicę oraz kaplicę
cmentarną. W części połu
dniowo-wschodniej nekro
polii ulokowano kwatery dla
zasłużonych.

Polacy,
Niemcy, Żydzi
Na słupskim cmenta
rzu wydzielono także część
żydowską, na tym fragmen
cie w 1907 roku wybudowano
kostnicę i dom przedpogrzebowy.
Do końca wojny na
cmentarzu powstało kilka
naście tysięcy grobowców
i nagrobków. W większości
były to arcydzieła sztuki
kamieniarskiej. Oprócz „sza
rych" i zasłużonych słupsz
czan, na cmentarzu miej
sce wiecznego spoczynku

znaleźli niemieccy żołnie

rze, którzy polegli podczas
pierwszej wojny światowej.
Tym, którzy nigdy nie wró
cili do domu miasto posta
wiło symboliczny pomnik.
Uroku nekropolii dodawał
stary drzewostan oraz pofał
dowany, pagórkowaty teren.

Ocala! tylko
jeden nagrobek
Ze starych, przedwo
jennych cmentarzy zostało
niewiele. Ocalał jedynie
wspaniały, stary i bardzo róż
norodny drzewostan oraz
nieliczne nagrobki na tere
nie cmentarza gmin kościoła
Mariackiego. Na szczególną
uwagę zasługuje grobo
wiec Kauffmannów, znanej
słupskiej rodziny kupiec
kiej. W mieście mieszkało
kilka pokoleń tej rodziny.
Zajmowali się handlem. Jeden
z przedstawicieli był bardzo
zaangażowany w budowę
portu w Ustce. W trakcie jego
otwarcia wygłaszał nawet
mowę. Nagrobek rodziny
Kauffmannów, wykonany
w stylu klasycyzującym, jest
jedynym, jaki ocalał po woj

nie na cmentarzu w Słupsku.
Większość została nieod
wracalnie zniszczona przez
Sowietów i Polaków. Część
cenniejszych niemieckich
nagrobków została przekuta
na epitafia dla „nowych"
słupszczan. Pozostałe po
prostu ziszczono. W Słupsku,
oprócz samego cmentarza,
w wielu innych rejonach mia
sta można natrafić jeszcze na
ślady przedwojennej sztuki
kamieniarskiej. Fragmentami
starych nagrobków wybru
kowane były niektóre ulice.
Marmurowe części grobow
ców jeszcze niedawno można
było znaleźć w jezdni ulicy
Krajewskiego. Kilka lat temu
została wyasfaltowana.
O dawnej świetno
ści nekropolii przy ul.
Kaszubskiej świadczyć może
ocalała z wojennej zawie
ruchy kaplica cmentarna.
Wykonany z czerwonej cegły
budynek powstał w 1897
roku.
Niewiele zostało także
z żydowskiej części cmenta
rza. Po hitlerowskich czyst
kach w końcu lat 30. cmen
tarz został zniszczony. Do
dzisiaj przetrwał jedynie dom

Obecnie na Starym
Cmentarzu jest ponad
35 tysięcy mogił powo
jennych mieszkańców
Słupska. Miejsca pochówku
poprzecinane są pięknymi,
odnowionymi alejami.
- Można powiedzieć, że trzy
czwarte alejek jest wyre
montowanych, odnawiamy
je systematycznie od lat mówi Zbigniew Ingielewicz,
dyrektor Zarządu Cmentarzy
Komunalnych i Terenów
Zielonych. - Zresztą, od lat
pracujemy nad upiększe
niem cmentarza przy ulicy
Kaszubskiej. Przy wielu
alejkach ustawiamy ławki,
sadzimy nowe drzewa.
Zdaniem Ingielewicza,
Stary Cmentarz jest nie tylko
miejscem pochówku słupsz
czan. Jest także parkiem,
który chętnie odwiedzają
mieszkańcy.
- Wiele osób odwiedza
jąc groby bliskich wybiera się
po prostu na spacer - dodaje
dyrektor. - Cmentarz jest
bardzo urokliwy. Sam lubię
się po nim przejść. Nie mam
ulubionego miejsca. Każde
na swój sposób jest urokliwe
i sprzyja refleksji.
Na Starym Cmentarzu
stanęło kilka pomników.
Jednymi z najbardziej zna
nych są: Pomnik Żołnierzy
Radzieckich, Matki Polski
oraz Krzyż Katyński. Kilka
lat temu powstało na cmen
tarzu kolumbarium, czyli
miejsce, gdzie składane są
urny z prochami zmarłych.
izba Pamięci
Prawie siedem lat temu
powstała Izba Pamięci
Słupszczan, której pra
cownicy zajmują się bada
niem i archiwizowaniem
losów mieszkańców. Jest
jedną z nielicznych tego
typu instytucji w Polsce.
Pomysłodawcą utworzenia
był ówczesny wiceprezy
dent Słupska, a aktualny
jej szef Andrzej Obecny.
Obecny tworzy biogramy

KURIER
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- zawsze aktualne informacje ze Słupska

- sprawdź co dziele się w twoim mieście

słupszczan, którzy zmarli.
Do tej pory opracował życio
rysy około 300 osób. Opisuje
nie tylko osoby z tak zwa
nego świecznika, ale także
zwykłych ludzi, których
życiorysy były niezwykłe.
Jak twierdzi, ich historie to
historia naszego narodu oraz
miasta.
- Z początku sam wyszu
kiwałem osoby spacerując
Po cmentarzu, z informa
cji na nagrobkach - mówi
Obecny. - Tak na przykład
trafiłem na żołnierza Armii
Krajowej Piotra Kudybę.
Odnalazłem dane jego bli
skich w archiwum, udało

Niewiele zostało z
żydowskiej części cmentarza.
Po hitlerowskich czystkach
w końcu lat 30. cmentarz
został zniszczony. Ich
pamięć czci specjalna tablica.

Nagrobek rodziny
Kauffmannów, wykonany
w stylu klasycyzującym,
jest jedynym, jaki ocalał
po wojnie na cmentarzu w
Słupsku.

mi się z nimi skontaktować
i opisać życie pana Piotra.
Teraz coraz częściej ludzie do
mnie przychodzą i chcą opo
wiedzieć o życiu zmarłych
pochowanych na cmentarzu.
Tak otrzymałem na przykład
informacje z Melbourne
0
sędzi
Tadeuszu
Kamieńskim. Był wicepre
zesem Sądu Okręgowego
w Słupsku. Zmarł w 1946
roku w Słupsku i tu jest
pochowany. To znana postać
polskiej Temidy z okresu
przedwojennego. Był pre
zesem sądów w Warszawie
1 Łodzi. Udzielał się na niwie
kultury. Był także członkiem
komisji, która przekazy
wała po śmierci marszałka
Piłsudskiego jego mózg do
badań.
Inną gałęzią działalno
ści Izby Pamięci Słupszczan
są wystawy i towarzyszące
im wydawnictwa. Do tej
pory udało się pokazać
w izbie między innymi
słupskich Wołyniaków,
ewangelików, pracowników
Teatru Lalki Tęcza, wycho
wanków i pracowników
Domu Dziecka w Słupsku
oraz historię ich i instytucji
z nimi związanych.

I

Muzycy o zmarłych kolegach

Grają w wiecznej orkiestrze
Od 30 lat słupscy muzycy
organizują Zaduszki.
Podczas specjalnego
koncertu wspominają
zmarłych kolegów.

Muzyczna Zaduszki
w Słupskim Ośrodku
Kultury miały różną formę.
Na scenie przy ul. Braci
Gierymskich grali jazz
mani, bluesmani i rockmeni. Początkowo muzycy
w ten sposób chcieli uczcić
pamięć wielkich - Janis
Joplin, Jimiego Hendrixa,
Johna Lennona. Od kilku
lat wspominają kolegów,
którzy występowali na sce
nach w naszym mieście. - Z
roku na rok odchodzi coraz
więcej naszych muzyków
i im poświęcamy ten wie
czór - mówi Maciej Macko,
organizator koncertów w
SOK. - Niektórzy z wielkich
nieobecnych robili karierę
w kraju, inni grali tylko u
nas. Jeszcze inni popłynęli,
pędząc skrajnie rockaridrollowe życie.
Ikoną wśród nieżyją

cych słupskich muzyków
jest Henryk Tomala", perku
sista legendarnej 74 Grupy
Biednych. Muzyk jako
jeden z nielicznych w latach
70. mieszkańców regionu
wypłynął na szerokie wody.
Grał w pierwszej polskiej
grupie hard rockowej Test
oraz z Marylą Rodowicz.
Został znaleziony martwy
w stanie wojennym, na
przystanku autobusowym
w Katowicach. Był w trasie
z Krystyną Prońko. - To
był niesamowity facet, dla
mnie w latach młodości
taki trochę guru - wspo
mina Macko. - Do tego był
nieprzeciętną osobowością.
Zresztą jak cała 74 Grupa
Biednych.
Kolejnym bębniarzem, którego nie ma już
z nami, a zrobił karierę w
kraju jest Ryszard Gębura.
Zasłynął w Słupsku grą w
zespole Remont. Grał także
w Nokaucie. Jednak sławę
przyniosła mu trzyletnia
przygoda z Kombi.

Grupa Biednych, pierwszy od lewej Henryk Tomala.
Nazwiska muzy
ków można wymieniać
jeszcze długo - dodaje
Macko. - Tadeusz Ziętara,
Janusz Sędziński, Ryszard
Słoniewski,
Tadeusz
Gięzowski, Bartek Cysewski,
Marek Odija, Leszek Nowak,
Marek Borchart, Marek
Lesiak, Wacław Tarczyński,
Ryszard Kulesza.
W tym roku Zaduszki
w SOK odbędą się w

sobotę, 30 października
o godz. 19. Publiczność
będzie mogła usłyszeć
hard rockową Resekcję ze
Słupska. Grający rockowe
standardy Young&Zgreds
z Kaszub oraz Nocną
Zmianę Bluesa ze Sławkiem
Wierzcholskim. Po koncer
cie jeam session.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Tomasz Częścik

Pamięci słupszczan

t.czescik@agmedia.com.pl

O tych, których nie ma między nami
W okresie Wszystkich
Świętych nasze myśli i
wspomnienia wędrują
do tych, którzy ode
szli. Co roku w Słupsku
umiera ponad tysiąc
osób. Przypominamy
sylwetki najbardziej
znanych.

Tadeusz Mól, wielo
letni prezes SM Kolejarz.
Zmarł w grudniu ub.r. Żył
70 lat. Urodził się w oko
licach Nowego Sącza. Do
Słupska trafił po ukończe
niu Technikum Kolejowego.
Otrzymał nakaz pracy do
wagonowni. Później, gdy
powstawała spółdzielnia
mieszkaniowa, został jej
członkiem. 5 października
1965 roku został wybrany
jej prezesem. Funkcję pia
stował przez 43 lata. Do
czasu odejścia na emeryturę.
- Przez współpracowników
nazywany był „Góralem" mówi Igor Jerzy Balowski,
wiceprezes spółdzielni. Ten jego góralski tempe
rament często było można
odczuć. Wystarczyło wejść
do gabinetu. Nawet zimą
miał otwarte okno.
Sławomir Sosnowski,
dziennikarz, scenarzysta i
literat. Zmarł w lutym br.
Urodził się w 1953 roku

w Katowicach. Większość
życia związany był ze
Słupskiem. Tutaj stawiał
pierwsze kroki jako lite
rat. Był absolwentem
Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w
Łodzi. Jeszcze w trakcie
nauki n§gisał kilka sce
nariuszy fb nowel filmo
wych. Naj;
ejszaz nich
„wyspa samotnych" była
kanwą do scenariusza filmu
„Ostatni prom". Sosnowski
zagrał nawet w nim w jed
nej ze scen. Wystąpił także
u Kieślowskiego w ósmej
części „Dekalogu".
W Słupsku pracował
w redakcjach - był szefem
pierwszej słupskiej tele
wizji kablowej i jej pro
gramu lokalnego. Pracował
jako rzecznik prezydenta
Słupska Wiesława Kurtiaka.
Ryszard Ksieniewicz,

sportowiec/trener, wycho
wawca słupskich lekko
atletów. Zmarł w kwiet
niu. Urodził się 1933 r.
w Nieświeżu, na obec
nej Białorusi, niedaleko
BaranowicÄI _
wraz innymi kresowia
kami trafił na ziemie odzy
skane. W 1946 r. zamiesz
kał w Słupsku. Był twórcą
największych sukcesów

słupskiej lekkoatletyki.
Zwodnicy i koledzy mówi
0 nim dusza towarzy
stwa. Zaczął pisać wiersze
1 marzył o wydaniu wła
snego tomiku.
- Trafiłem do niego w
latach 70. - mówi Bogdan
Zakrzewski, zawodnik i
trener lekkoatletyki. - Na
żajęcia/kpr^yprowadził
mnie s
brat. Potrafił
zmobilizować nas do pracy.
Wymyślał ciekawe ćwicze
nia ogólnorozwojowe oraz
te ukierunkowane konkret
nie na moją dyscyplinę.
Jerzy
DąbrowaJanuszewski, dziennikarz,
literat, działacz kaszub
ski. Zmarł październiku.
Przygodę z dziennikar
stwem rozpoczął na stu
diach w 1966 r. w „Gazecie
Toruńskiej"; w 1969 r.
rozpoczął staż w „Głosie
Koszalińskim" w Koszalinie,
od 1976 pracował w Polskiej
Agencji Prasowej, od 1991 r.
w „Głosie Pomorza".
Był
działaczem
Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego. Był poetą,
literackim i auto
rem książek, piosenek.
Stefan Korejwo, dzia
łacz opozycji lat 80., twórca
Niezależnych Związków

Zawodowych w Słupsku.
Zmarł w październiku. —
Pracował jako inżynier w
Famarolu. W sierpniu 1980
roku stanął na czele strajku
i komitetu strajkowego w
zakładzie. Był współtwórcą
i redaktorem „Solidarności
Słupskiej". W grudniu
1981 roku internowany.-*
Trafił do Strzebielinka,
gdzie celę dzielił między
innymi z Jackiem Kuroniem,
Lechem Kaczyńskim,
Januszem Onyszkiewiczem
i Henrykiem Wujcem. Pamiętam Stefana z czasów
pierwszych strajków, z cza
sów powstawania słupskiej
Solidarności - mówiła pod
czas uroczystości pogrze
bowych Anna BoguckaSkowrońska, była senator
RP. - Był w tym czasie pierw
szym z pierwszych - był
wzorem. Razem z innymi
miał odwagę przeciwstawić
się totalitarnej władzy.
^
Za swoją działalność
w 2006 roku został odzna
czony przez prezydenta
Lecha
Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Od lat ciężko chorował.
Mieszkał w niewielkim
mieszkanku w Lęborku.

I

Tomasz Częścik
t.czesdk@agmedia.com.pl
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Wszystkich Świętych

^Zmiany w organizacji ruchu

NA CMENTARZ

Autem nie wszędzie dojedziemy
Organizacja ruchu 1 listopada
. V1111111

OBROŃCÓW WYBRZHA

Stary Cmentarz
VtltWtVA O

Jeszcze do piątku
29 października w
rejonie obu słup
skich nekropolii
ruch pojazdów
będzie się odbywał
na dotychczaso
wych zasadach.

30, 31 października
i 1 listopada miejscy
drogowcy wzorem lat
ubiegłych wprowadzą
tymczasowe zmiany
w organizacji ruchu.
- Zmiany obejmują wyłą
czenie z ruchu parkin
gów i odcinków ulic,
W sobotę, nie a na ulicę Obrońców
dzielę i poniedziałek Wybrzeża będą mogły

Stary Cmentarz (ul. Kaszubska)
od 30.10 do 01.11 zamknięte będą parkingi: przy
ul. Prof. Lotha oraz parkingi i chodniki przy ul. Rabina
Maxa Josepha,
1.11 w godzinach 6-20 wyłączony z ruchu zosta
nie odcinek ulicy Prof. Lotha od ul. DruyfFa do bramy
cmentarza,
1.11 wyłączona z ruchu zostanie droga dojazdowa
do cmentarza od ul. Kaszubskiej,
1.11 - ruch jednokierunkowy na uł. Piastów od ul.
Lelewela do Raszyńskiej,
1.11 wyłączona zostanie z ruchu ul. Obrońców
Wybrzeża za wyjątkiem pojazdów MZK, taxi i służby
zdrowia

NA WZGÓRZU

Organizacja ruchu 1 listopada

Ul

Nowy Cmentarz

o

oj

lo

J

Nowy Cmentarz (ul. Zachodnia)
Na ul. Zachodniej od ul. 3 Maja do ronda przy Nowym
Cmentarzu obowiązywać będzie zakaz zatrzymywa
nia się. Miejsca parkingowe wyznaczone zostaną na
nawierzchni żużlowej przy Nowym Cmentarzu.

(H®S3©1 #S3
REKLAMA

Autobusami ZTM
Jak co roku, specjalne linie autobusowe
- Cl i C2 połączą oba słupskie cmentarze.

wjechać tylko pojazdy
MZK, taxi i służby zdro
wia. Wyznaczone drogą
losowania zostały rów
nież wszystkie miejsca
handlowe znajdujące
się przy dojściach do
obu słupskich cmenta
rzy - informuje Wiesław
Kurtiak,
dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich.
Stoiska handlowe
tradycyjnie zostaną roz
mieszczone wzdłuż ul.
Rabina Maxa Josepha,
ul. Lotha od ronda do
cmentarnej bramy oraz
przy bramie u zbiegu ul.
Madalińskiego i Hołdu
Pruskiego.

Od 31 października do 2 listopada uru
chomiona będzie linia C2, dodatkowo 1
listopada wesprze ją linia Cl. Natomiast
1 listopada stała linia nr 9 funkcjonuje
bez zmian, wg rozkładu j ak w niedziele
i święta (czyli co godzinę), dlatego jako
uzupełnienie linii Cl i C2 można sko
rzystać z linii nr 18 - w okolicę starego
cmentarza dojedziemy co 30 minut.
Linia 6 kursuje jak w niedziele i święta.
Linia Cl funkcjonuje tylko 1 listopada
z częstotliwością 15 minut w przebiegu:
Słupsk Kołłątaja - Wojska Polskiego Sienkiewicza - Grodzka - Armii
Krajowej - Kaszubska - Kilińskiego
- Wolności - 3 Maja - Nowy Cmentarz
- 3 Maja - Wolności - Kilińskiego Kaszubska - Amiii Krajowej - Grodzka
- Sienkiewicza - Tuwima - Słupsk

I

Jarosław Kowalski

Kołłątaja.

j.kowalski@agmedia.com.pl

Linia C2 funkcjonuje 31 października
i 2 listopada ze średnią częstotliwo
ścią 30 minut, natomiast 1 listopada
co 15 minut w przebiegu: Słupsk
Rzymowskiego - 11 Listopada -

Pojazdy osób niepełno
sprawnych będą mogły
parkować w miejscach
wyznaczonych i stosow
nie oznakowanych przy
ul. Rabina Maxa Josepha
oraz ul. Prof. Lotha
(parking przy bramie
cmentarza)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczecińska - Kołłątaja - Wojska
Polskiego - Sienkiewicza - Grodzka
- Armii Krajowej - Kaszubska Kilińskiego - Wolności - 3 Maja
- Nowy Cmentarz - 3 Maja - Wolności
- Kilińskiego - Kaszubska - Armii
Krajowej - Grodzka - Sienkiewicza Tuwima - Szczecińska -11 Listopada
- Słupsk Rzymowskiego.

1066GS15A

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

KAPITAŁ LUDZKI
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Pozostałe linie będą kursować jak w nie
dziele i święta.

.

MIGAJ

Z

NAMI...

POMORSKA
AKADEMIA
Kształcenia Zawodowego w Słupsku 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
umiejętności posługiwania się językiem migowym.

nahvria

y

Projekt „Migaj z nami" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Działania 8 i Poddziałami «
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
a 0,1,1 Wspieranie
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Czarni grają na wyjeździe
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W niedzielę Czarni grają z Polpharmą
Starogard Gdański. Początek godz. 16.
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Mistrz olimpijski: sport to całe moje życie

W judo mam jeszcze wiele do zrobienia

I

^
S
o
^
°

Rozmowa z Pawłem Nastulą
mistrzem olimpijskim, świata i Europy w judo

- Przyjechał pan do
Słupska, żeby pokazać judo
najmłodszym adeptom
tej dyscypliny. Co pan im
powiedział podczas wspól
nego treningu?
- Przede wszystkim
powiedział im o tym, że judo
jest świetną zabawą. W tym
wieku ważne jest, żeby mali
zwodnicy czerpali jak naj
więcej przyjemności i satys
fakcji z uprawiania judo. Jeśli
dzieciaki zbyt szybko zaczną
uprawiać prawdziwe judo, to
szybko kończą swoją przy
godę. Zawsze powtarzam to
trenerom, których spotykam.
Dzieci nie wolno zniechęcać.
Czas na poważne trenowanie
jeszcze przed nimi.
- A co mówi pan star
szym zawodnikom?
- U nich najważniejsza
jest już wytrwałość i praco
witość. Jeśli chcą coś osiągnąć
w judo, nie mogą się zniechęcać i opuszczać treningów. Do dobrych wyników
przede wszystkim dochodzi
się ciężką pracą. Oczywiście
talent też jest potrzebny.
Jednak sam talent nie wystar
czy. Trenerzy muszą znaleźć
sposób na dojście to tych

nieco starszych zawodników.
Potrafić ich odpowiednio
zmotywować. Tak samo było
ze mną. Nie raz chciałem
odpuścić, rzucałem judogę i
mówiłem „dość".
- Czy każdy może uczyć
się judo?
- Oczywiście. Judo jest
dyscypliną dla wszystkich,
w każdym wieku. Mam w
swoim klubie zawodników,
którzy zaczynali swoją przy
godę z judo w wieku 30-35
lat. Oczywiście ,to bardziej
rekreacja, a nie wyczynowe
uprawienie judo. Jednak
takie osoby też po kolei
zdobywają szczeble kariery
i idzie im to doskonale.
- Pierwszy raz pan przy
jechał do Słupska?
- Na dłuższą chwilę
pierwszy raz. Bywałem tu,
ale tylko przelotnie.
- Słupsk znany był ze
swoich judoków, bywał
pan tu na zawodach, znał
słupskie sławy?
- Jeździłem dużo po
kraju, ale w Słupsku na
zawodach chyba nie byłem.
Prawdę mówiąc nawet nie
wiem, czy były tu jakieś
zawody. Ale jako młody

zawodnik poznałem się
między innymi z Lidiuszem
Kaziorem, judoką ze Słupska,
który później trenował w
AZS Warszawa. On był już
znanym zawodnikiem, a ja
jeszcze smarkaczem.
- Jednak z tego smarka
cza wyrósł jeden z najlep
szych judoków świata. W
judo osiągnął pan chyba
wszystkie laury.
- Można powiedzieć, że z
judo wycisnąłem wszystko,
co było możliwe. Ale nadal
nadal w judo mam wiele
do zrobienia. Jest tak wiele
technik, które muszę jeszcze
poznać i opanować.
- Przez lata pana kariery
zawodnika judo się zmie
niło?
- To prawda. Zmieniły się
przepisy. Judo jest widowi
skowe, bardziej zrozumiałe
dla kibiców. Można więcej
walczyć w parterze. Za moich
czasów nie było takiej moż
liwości. Ale faktem jest także
to, że po tych wszystkich
zmianach, które uważam
za korzystne dla judo, nasz
kraj nie odnosi sukcesów w
tej dyscyplinie.
- Dlaczego porzucił

pan judo i zaczął walczyć
w innych stylach?
Nie porzuciłem
judo. To całe moje życie.
Skończyłem z judo jako—
zawodnik. Przyszedł czas,
że podjąłem taką decyzję.
Chciałem spróbować czegoś
innego. Chciałem nie tylko
sprawdzić siebie, ale także
nauczyć się nowych rzeczy.
Myślę, że to udało mi się.
Można powiedzieć, że to
taka wydłużona sportowa—
emerytura. Obecnie prowa
dzę swoją szkołę. W klubie
przede wszystkim uczę doro
słych.
- Wielu sportowców,
nawet judoków, robi
karierę w show biznesie.
Chociażby Rafał Kubacki
zagrał w „Quo vadis". Pan
ma podobne propozycje.
- Kubackiego to na1*
pewno nie przebiję (śmiech).
W filmie nie grałem i raczej
nie zagram. Występowałem
w „Tańcu z gwiazdami" i na
razie chyba na tym zaprze
stanę.
Rozmawiał

I

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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Mężczyzna w wieku si lat
poszukuje kobiety - partnerki.

KOBYLNICA - dom przy ulicy

SMOŁDZINO - działka, położona

SŁUPSK-2-pokojowe, o

SŁUPSK - pomieszczenia biurowe

ROSENTHAL SERWIS - kawa, her

IJIZDIIW

Głównej o pow. 100 m kw., po

wzdłuż ulicy, droga na Kluki. Pow.

pow. 40 m kw., 11 piętro, Os.

róg Słonecznej i Szymanowskiego.

bata, 53 części. Stan bardzo dobry.

MIESZKANIE do 160.000 zł,

remoncie. Cena 249.000 zł.

5.612 m kw, działka jest uzbrojona.

Niepodległości. Cena 136:000 zł.

Tel. 607-070-966._________________

Tel. 500-831-681.

Idealna pod inwestycje związane

Tel. 668-082-227.________________

Mieszkam w regionie słupskim

płatność gotówką.

We w*asnym domu. Moja idealna

Tel. 880-133-400.

Partnerka powinna być szczupła i
®ieć

więcej niż 35 lat. Mówię

Tel. 662-897-930._________________

z turystyką lub budownictwem.

MIESZKANIE 2-pokojowe do
120.000 zł. Tel. 880-373-693._______

tr°chę po polsku, ale nie jestem
freiem. Tel. 510-363-569.
ZŁOM kupię, przyjadę.
2*607-703-135.

KOBYLNICA-dom o pow. 148 m

Cena do uzgodnienia.

kw., 6 pokoi, 2 łazienki, kuchnia,

Tel. 795-540-682.________________

jadalnia, przestronny hol, 2
pomieszczenia gospodarcze, garaż,

SŁUPSK - Osiedle Hubalczyków,
mieszkanie 3-pokojowe, o pow. 56

USTKA - zamienię lub sprzedam

biurowe: 27,14 i 9 m kw.

mieszkanie na pierwszym piętrze

Tel. 506-997-519.

o pow. 30 m kw. na mieszkanie w
Słupsku lub w Ustce.

MIESZKANIE 3-pokojowe do

zamienię na 3,4 - pokojowe w

m kw., własnościowe.

Tel. 502-517-572.________________

200.000 zł, płatność gotówką.

Słupsku. Tel. 601-832-083.

Teł. 695-907-435.________________

USTKA - dom na Osiedlu

Tel. 880-133-400.___________

LOKAL UŻYTKOWY o
REKLAMA

z garażem. Działka własnościowa

MIESZKANIE do 38 m kw. na
parterze. Tel- 502-517-572._________

powierzchni 49 m kw., osiedle
Niepodległości. Tel. 504-116-161.

642GS7 /

KREDYT

1.000 m kw. Cena 450.000 zł - do
negocjacji.
Tel. 694-827-302.

2007 rok, diesel, przebieg 51 tys.

■ nnmiiŁal

87 m kw., po remoncie, 3 pokoje,

USTKA -Lendowo mieszkanie

km’ bezwypadkowy 33 700 zł.

EOOESZaiKH

kuchnia, łazienka, 46 arów +

koło jednostki wojskowej,

21iZ26'647-263._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHARNOWO - zamienię lub

pomieszczenia gospodarcze.

sprzedam połowę domu z działką

Tel. 781-697-134.

9 arów na mieszkanie na parterze

SMOŁDZINO - powiat słupski,

w Słupsku lub w Ustce.

działka budowlana o powierzchni

°pel kadet kombi, pojemność
1,4 benzyna-gaz.

12^04-055-157.
VW PASSAT SEDAN, po liftingu
2004 rok, 70 tys. km, zarejestro2ggyj2 700 zl.Tel, 796-647-263.

Tpf 502-517-572.

_____ _____

tUum! Miim i

Sąsiedztwo stanowią budynki
mieszkalne, tereny rolnicze oraz
rekreacyjno-wypoczynkowe

DZIAŁKA budowlana (1756 m

(Słowiński Park Narodowy.
Działka jest uzbrojona. Idealna
pod inwestycje związane z tury

lokalizacja, uzbrojona-kanalizacja

styką lub budownictwem). Cena

w drodze,‘internet.

do uzgodnienia.

Tel. 59 841-16-62,
Ü^krynicki.com.pl.

7.668 m kw, ogrodzona.

DĘBNICA KASZUBSKA-3

kw.}, ok. 7 km od Słupska, świetna
KRYNICKI, Słupsk, ul. Bema 9-10.

____________

pokojowe. Pilnie! Cena 125.000 zł.
Tel. 666-863-617._____________

Tel. 506-997-519.

--------------

Tel. 697-653-082.

SŁUPSK - box na Manhatanie
o pow. 17 m kw.,parter. Dobra

USŁUGI

EGZEKUTOR DŁUGÓW.
TEL. 669-111-148.

lokalizacja.

HYDRAULICZNE.

Tel. 694-804-969.

Tel. 607-703-135.

Przewłoka, 2-piętrowy, 300 m kw.

MZDOWIEC - dom o powierzchni

RENAULT SCENIC, po liftingu

SŁUPSK - centrum, pomieszczenia

_______

>Leasing<
dla nowych podmiotów
gospodarczych
- na samochód lub sprzęt

> Samochodowy <

50m kw. + strych do zaadapto
wania + dżiałka 390 m kw., trzy
rodziny, mieszkanie na 1 piętrze,
ogrzewanie kominkowe.
Tel. 669-881-771.

F PDK, Słupsk,
ul. Sienkiewicza 3
teł. 59 842 58 86, 693 092 403

ZAMIANA
KREDYTY dla firm na oświadcze-

nię na dom w Słupsku lub okolicy.

nia. Tel. 502-252-878._____________

Tel. 512-113-691.

MASAŻ i akupresura w domu.

________

»umimiw
ANTYKI, starą porcelanę, malar
stwo piękne, stare przedmioty do

lub domu-sprzedam lub skupię.

UMJL
5 MIESZKAŃ powierzchnia od 40

Tel. 500-831-681.________________
BIŻUTERIĘ unikatową i starą ze

do 130 m kw. tylko dla firm.
Tel. 607-070-966.________________
MIESZKANIE - 2-pokojowe w

nowe. Tel. 605-849-861.___________

SŁUPSK - dwa mieszkania zamie

wyposażenia wnętrz, mieszkania

minimum formalności

>Hipoteczny<
100% wartości
nieruchomości

KONTENERY socjalne i magazy-

NIERUCHOMOŚCI

Tel. 886-061-388._________________
MYCIE nagrobków - tanio.
Tel. 791-802-733.________________
PROFESJONALNE usługi
budowlane (remonty, glazura,
gładzie itp.).
Tel. 781-069-395._________________
PRZEWOZY osób m.in. na wesela,

złota lub srebra. Tel. 603-461-888.

wycieczki, pogrzeby.

KIOSK RUCHU w centrum

Tel. 604-516-476.

Redzikowie.

Słupska tanio sprzedam.

RUSZTOWANIA elewacyjne.

Tel. 783-022-942.

Tel. 601-809-952.

Tel. 607-172-149.
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Chcesz wiedzieć wiece!
-sprawdźco dzieje się
w twoim mieście
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- zawsze stasałi
zs Słupska
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