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Uwaga, grasuje oszustka

Słupszczanie piją na potęgę
str.

3

Miła pani w wieku 30-40
lat puka do drzwi starszych
mieszkańców Słupska. Podaje
się za opiekunkę społeczną,
rehabilitantkę czy też ekspedientkę z warzywniaka. W
ciągu ostatniego tygodnia
okradła już trzy osoby. Policja
bezskutecznie poszukuje
oszustki, a o pomoc prosi
nawet ksieży.

Będziemy krócej czekać na
zabiegi
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Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Nie cztery lata, a pół roku będziemy
czekać na wszczepienie endoprotezy,
krótsze kolejki mają być również
na urologii, kardiologii oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej – obiecuje
dyrekcja słupskiego szpitala. Wszystko
za sprawą zmiany zasad wynagradzania lekarzy.

Słupsk widzą wielki
str.
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Kandydaci do fotela prezydenta miasta
chcą powiększenia Słupska. Ich drogi
do rozrostu jednego z najmniejszych
stutysięcznych miast w Polsce są jednak
inne.

Wrzesień 1939 roku oczami
jednego z pierwszych słupszczan
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Niewielu mieszkańców naszego miasta
może powiedzieć, że pamięta wybuch
II wojny światowej i dzień pierwszego
września 1939 roku. Jednym z nielicznych jest Aleksander Głodkowski.
Wojna zaskoczyła go, gdy szykował się
do szkoły lotniczej. Zaciągnął się do
obrony Warszawy.

Przygotowania słupskich
koszykarzy do sezonu

Fot. ARP–SAS

str.

Kobieta podstępem wchodzi do mieszkania, stara
się zagaić rozmowę i nawiązać jak najlepszy kontakt. Niejako przy okazji prosi o rozmienienie pieniędzy. Kieruje rozmowę w taki sposób, aby lokator przez chwilę stracił z zasięgu wzroku portfel,
czy też skrytkę, w której trzyma pieniądze. Gdy
miła pani znika – wraz z nią znikają pieniądze.
Niestety, podobnych przypadków było w
Słupsku w ostatnim czasie więcej. W ciągu kilku
dni oszustka w taki właśnie sposób okradła trzy
osoby.
Problem jest na tyle poważny, że policjanci zamierzają zwrócić się do kurii z prośbą o podanie informacji na jej temat podczas ogłoszeń paraﬁalnych.
Przygotowują pismo do proboszczów słupskich
parafii, które miałoby być odczytane podczas
niedzielnych mszy świętych. W ten sposób będą
chcieli dotrzeć do najstarszych mieszkańców miasta i zaapelować do nich o ostrożność.
Według mundurowych, jest jedna metoda, aby
uniknąć problemów. - Apelujemy do starszych
mieszkańców Słupska, aby, jeśli nie jest to
konieczne, nie otwierali drzwi nieznajomym osobom – mówi Robert Czerwiński. - Jeżeli jednak
już wpuścimy osobę podającą się za pracownika
opieki społecznej, elektrowni, administracji, czy
nawet policjanta – powinniśmy poprosić o legitymację służbową, spisać dane takiej osoby, a w
razie jakichkolwiek wątpliwości informować
policjantów o swoich podejrzeniach. Zwracajmy
też uwagę na domokrążców oferujących różne
przedmioty. Na pewno będziemy reagowali na
każdy taki sygnał, nawet wówczas, gdy jest on
anonimowy.

Ponad 20 tysięcy złotych zadłużenia
wobec izby wytrzeźwień mają jej stali
bywalcy. Rekordziści wydmuchują
nawet 6,3 promila. Rocznie do izby
wytrzeźwień traﬁa nawet prawie pięć
tysiecy osób.

Policja apeluje, aby uważać, kogo wpuszczamy do domu.
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Zbigniew Białek, Krzysztof Roszyk,
Wojciech Szawarski, Mantas Cesnauskis,
Paweł Leończyk, Hubert Pabian, Patryk
Przyborowski, Jarel Blassingame, Bryan
Davis i Cameron Bennermann – ci
zawodnicy będą tworzyli trzon Energi
Czarnych Słupsk w kolejnym sezonie
Polskiej Ligi Koszykówki. Obok nich
trener będzie chciał skorzystać najprawdopodobniej z dwóch juniorów.
1052GS4A
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Dyżur reportera
D
Nasz dziennikarz

Tomasz Częścik
czeka na sygnały i opinie
Czytelników.
tel. 59 727 34 04
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Zmiany, oby na lepsze
Aleksandra Christyniuk

KOMENTARZ

redaktor „Kuriera Słupskiego”

- Słupski szpital wprowadził
nowe zasady wynagradzania
lekarzy i zarządzania niektórymi
oddziałami. Mają być krótsze
kolejki do zabiegów, więcej operacji,
czyli więcej zadowolonych pacjentów. Do tego jeszcze lepsze zarobki
dla lekarzy. Brzmi bardzo dobrze,
tylko z hurra optymizmem trzeba
poczekać na efekty. Bo jak jest dzisiaj wiemy wszyscy. Na planowe
zabiegi czeka się nie tylko miesiącami, ale latami. Wielu pacjentów
wybiera wyjście awaryjne – leczenie w prywatnych klinikach albo...
koperty. Wtedy kolejki się szybko
skracają. Pomysł dyrektora jest ciekawy, testuje go kilka szpitali, także
prywatnych. Sprawdzimy za kilka
miesięcy. Czy operacja się udała i
czy pacjent przeżył.

Kolejna wymiana dowodów osobistych już w przyszłym roku

Chip dla każdego
Mają być trudniejsze
do podrobienia i dawać
posiadaczom więcej
możliwości. Już od
połowy 2011 roku rozpocznie się wymiana
dowodów osobistych
na nowe dokumenty,
wzbogacone o elektroniczny chip z miejscem
na e-podpis.
Jeszcze nie wszyscy przyzwyczaili się do
nowych plastikowych
dowodów, a już zapowiadana jest ich wymiana na
nowsze, elektroniczne.

Oprócz dotychczasowej
części graficznej – plastikowej karty z danymi
i zdjęciem posiadacza, wewnątrz zostanie
umieszczony mikroprocesor – elektroniczny
chip, który znacznie
zwiększy poziom ochrony
dokumentu przed fałszerstwami i poszerzy
jego funkcjonalność.
Wszystkie informacje
obecnie umieszczone na
awersie i rewersie karty
zostaną zapisane również
na tym elektronicznym
nośniku. Będzie tam

również można umieścić
dane służące do składania
podpisu elektronicznego,
który w elektronicznych
kontaktach z urzędami
i bankami będzie mógł
zastąpić złożony własnoręcznie.
- Dowód
osobisty będzie kluczem
do otwarcia rejestrów
publicznych. Wgląd do
nich za zgodą posiadacza
dokumentu będą miały
tylko podmioty uprawnione, np. lekarza będzie
interesować kwestia
ubezpieczenia zdrowotnego, konduktora zniżka

Mariusz Smoliński

na przejazd, a policjanta
miejsce zamieszkania
danej osoby – zapewniał
podczas konferencji prasowej Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Nowy dokument nie
będzie natomiast zawierał
rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graﬁcznego podpisu posiadacza
dokumentu. Będzie natomiast informacja o obywatelstwie polskim - ma to
uprościć procedurę wydawania dowodu osobistego
i ułatwić to posługiwanie

się tym dokumentem na
terenie państw strefy
Schengen. Prawo posiadania dowodu osobistego
będzie miał każdy obywatel od chwili urodzenia, natomiast obowiązek - osoby pełnoletnie
zamieszkałe na terytorium
RP. Wymiana dowodów
będzie bezpłatna, jako
pierwsze otrzymają go
osoby, którym kończy
się ważność dotychczasowych dokumentów.

Jarosław Kowalski
j.kowalski@agmedia.com.pl

Urszula Leśniewicz

rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku
– Na razie na temat wymian
wymiany dowodów nie mamy
informacji, poza tym co
w urzędzie żadnych inf
można przeczytać w Internecie. Nie dostaliśmy też żadnych wytycznych z Urzędu
Nowe dokumenty mogą
Wojewódzkiego. No
usprawnić załatwienie wielu
natomiast uspraw
popularniejszych, również
spraw w coraz pop
u nas e-urzędach, choć jak to będzie –
czas pokaże. Kolejna wymiana tych dokubędzie procesem dłumentów na pewno b
niemniej zrobimy wszystko,
gotrwałym, niemn
przeprowadzić ją tak sprawżeby przepr
nie, jak to tylko możliwe.

Kreską Arkadiusza Szadkowskiego

słupszczanka
- Ciągle tylko zmiany, zmiany, zmiany. Dopiero
niedawno wymieniłam jeden dowód,, a teraz
szykują już kolejne wersje? Szkoda, że
e zlikwidowali stare dowody książeczkowe, w których
órych było
więcej istotnych danych o każdej osobie.
bie. Moim
zdaniem kolejna wymiana to bardzo nietraﬁony
pomysł. Wiem, że te nowe dowody mogą
gą z jednej
strony stać się dużym ułatwieniem przyy załatwianiu spraw w urzędach, chociaż obawiam
am się,
że dodatkowymi kosztami przy ich wymiamianie obciąży się zwykłych ludzi. Jeżeli jedednak ciężar sﬁnansowania nowych dokuumentów weźmie na siebie na przykład
d
urząd miasta to będę bardziej przy-chylna temu pomysłowi.

PiS nie zdążył z kandydatem
Tadeusz Bobrowski
przewodniczący klubu PiS w RM Słupsk
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W Słupsku pojawiła się oszustka, która okrada w mieszkaniach starsze osoby.

- Kilka tygodni temu zapowiadaliście, że do końca sierpnia Prawo i
Sprawiedliwość przedstawi swojego
kandydata na prezydenta Słupska.
Sierpień minął, nie dotrzymaliście
słowa.
- Ostatniego sierpnia wysłaliśmy do
redakcji komunikat z informacją, że z
pewnych względów ten termin zostanie
nieco przesunięty. Na 99 procent konferencja prasowa w tej sprawie odbędzie się
w najbliższy poniedziałek. Musimy jeszcze
dopiąć ostatnie szczegóły i opracować scenariusze. Na temat szczegółów nie chcę się
jednak wypowiadać. Więcej najprawdopodobniej powiemy w poniedziałek.
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Sprawdź czy nie masz szatana
Spraw
Zbierasz grzyby? Sprawdź czy nie
są trujące. Możesz przyjść do grzyboznawcy w słupskim sanepidzie,
który przyjmuje od godz. 7 do 15.
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Podaje się za opiekunkę społeczną, rehabilitantkę i kradnie

Uważajmy, kogo wpuszczamy do domu

O dużym szczęściu może
mówić pani Elżbieta mieszkająca przy ulicy Górnej.
Kilkanaście dni temu do
drzwi jej mieszkania zapukała
kobieta w wieku 35-40 lat.
- To była niedziela – opowiada słupszczanka. - Ta
kobieta przywitała się ze mną
jak dobra znajoma, pchnęła
drzwi, weszła do mieszkania i rozsiadła się w fotelu.
Stwierdziła, że ma do mnie
jakąś ważną sprawę. Kiedy
powiedziałam jej, że nie przypominam sobie, abym ją znała
stwierdziła: - „Jak to, przecież
widujemy się w sklepie na

REKLAMA

osiedlu”.
Pani Elżbieta zwróciła
uwagę na to, że jej „gość” przez
cały czas lustruje jej mieszkanie. Ponieważ lokatorka nie
mogła dojść do porozumienia z przybyszem, zawołała
męża.- Kiedy kobieta zorientowała się, że w mieszkaniu
jest jeszcze mąż pani Elżbiety,
szybko wyszła – opowiada
mieszkanka ulicy Górnej. Stwierdziła jedynie, że chyba
nie będzie przeszkadzała, gdyż
zdaje sobie sprawę z tego, że
jest niedziela i na pewno przygotowujemy obiad.
Słupszczanka, która jest
osobą bardzo ostrożną tym
razem nie zerknęła przez
wizjer, kto stoi za drzwiami.
- Nie wiem, czy gdyby
męża nie było w domu, udałoby mi się jej pozbyć – dodaje
pani Elżbieta.
Niestety, nie wszyscy
mają tyle szczęścia. W ubie-

głym tygodniu do drzwi
mieszkającej przy ulicy
Konopnickiej zapukała prawdopodobnie ta sama kobieta,
która wcześniej odwiedziła
panią Elżbietę. Twierdziła, że
jest znajomą córki lokatorki.
- Złodziejka prawdopodobnie wcześniej przeprowadziła dobry wywiad – mówi
Robert Czerwiński ze słupskiej
policji. - Wiedziała bowiem, że
córka kobiety od dłuższego
czasu przebywa za granicą.
Po chwili rozmowy „gość”
poprosił o rozmienienie pieniędzy. Lokatorka chętnie to
zrobiła. Później obie kobiety
podyskutowały jeszcze przez
chwilę. W pewnym momencie rzekoma koleżanka córki
spytała czy starsza pani nie
chciałaby trochę miodu.
Lokatorka przyjęła chętnie
propozycję i wyszła do kuchni
szukać słoika. Gdy wróciła, po
kobiecie, nie było już śladu.

Z szafki, z której starsza pani siła o rozmienienie pieniędzy.
W czerwcu słupski sąd
kurii z prośbą o nadanie
wyciągała wcześniej pieniądze, Lokatorka straciła 930 złotych. skazał na 3 lata pozbawie- ostrzeżenia o oszuście podaby je rozmienić, zginęło 2,5 O zdarzeniu poinformowała
nia wolności prawomoc- czas ogłoszeń paraﬁalnych.
tysiąca złotych.
policjantów jednak dopiero po
nym wyrokiem Andrzeja D.,
- Wówczas zdało to
Przy ulicy Lutosławskiego
kilku dniach. Sądziła bowiem, który przez kilka miesięcy egzamin – komentuje
ta sama kobieta weszła do
że koperta z pieniędzmi gdzieś wyłudzał pieniądze metodą Czerwiński. - Sporo starmieszkania podając się za się jej zawieruszyła lub spadła „na wnuczka”. Mężczyzna
szych osób chodzi na niemasażystkę. Podczas masażu
za wersalkę.
wydzwaniał do starszych osób dzielne msze do kościoła
rozegrał się podobny scena- Złodziejka jest niezłym
twierdząc, że jest przejazdem
i ostrzeżenia podane w taki
riusz jak przy ul. Konopnickiej. psychologiem – mówią poli- w Słupsku i potrzebuje pienię- sposób wzięły sobie do serca.
Najpierw prośba o rozmie- cjanci. - Potraﬁ tak pokierować dzy na naprawę samochodu.
nienie pieniędzy, a później rozmową aby wzbudzić zaufa- Po odbiór pieniędzy wysyłał
wyjście. W tym przypadku
nie starszych ludzi. Zanim swojego wspólnika. W końcu
złodziejka zabrała 400 złotych. zaatakuje nawiązuje z nimi
jednak wpadł.
Niekiedy starsi ludzie
bardzo dobry kontakt. Dzięki
Podobnie jak wówczas
mają tak duże zaufanie do
temu udało jej się wyprowa- – również teraz policjanci
Piotr Furtak
odwiedzającej ich kobiety, dzić w pole sporo osób.
zamierzają zwrócić się do
p.furtak@agmedia.com.pl
że do końca nie wierzą, że
- To, że dochodzi do
mogliby paść ofiarą zło- takich sytuacji jest często spoJak wygląda złodziejka
dziejki. Tak było przy ulicy wodowane nieco naiwnym
Osoba, która w ostatnim czasie okrada starszych
Mickiewicza. Wszystko obrazem świata – komentuje
mieszkańców Słupska to kobieta w wieku około 35
wskazuje, że ta sama kobieta
Marta Zieleniewska, psycholat. Ma 165-170 cm wzrostu. Jest krępej budowy ciała.
wcieliła się tym razem w rolę
log. - Starszy człowiek, który
Prawdopodobnie każdorazowo zakłada na siebie inną
opiekunki społecznej, która daje się w taki sposób okraść
perukę – trudno więc ustalić jaki ma kolor włosów.
przyszła zobaczyć, jaka jest
najczęściej wychodzi z założePodczas jednej z wizyt ubrana była w czarne spodnie –
sytuacja materialna starszej
nia, że skoro ja jestem uczciwy
rybaczki i bluzę z krótkim rękawem. Strój podczas każpani. Również tutaj popro- – to inni na pewno też.
dej z akcji zakłada jednak najprawdopodobniej inny.
1017GS6A

Rekordzista zalega izbie wytrzeźwień 20 tysięcy złotych

Słupszczanie piją na potęgę
Ponad 20 tysięcy złotych
zadłużenia wobec izby
wytrzeźwień mają jej
stali bywalcy. Rekordziści
wydmuchują nawet 6,3
promila. Rocznie do izby
wytrzeźwień traﬁa nawet
prawie pięć tysiecy osób.
Czy można przeżyć 6,3 promila alkoholu w organizmie? Jak
się okazuje można. Co roku do
słupskiej izby wytrzeźwień traﬁa kilku pacjentów, którzy przekraczają taką dawkę. Niektórzy
z nich mają na koncie więcej
promili, gdyż na 6,3 kończy się
skala urządzenia. - Producenci
alkotestów wyszli najwyraźniej
z założenia, że nikt nie przekroczy
dwukrotnej dawki śmiertelnej –
mówi Ryszard Śnieżek, dyrektor
słupskiej izby wytrzeźwień. Takie osoby od razu wysyłamy
do szpitala.
O częstotliwości pobytów
przy ulicy Gdyńskiej świadczy
między innymi zadłużenie niektórych pacjentów wobec izby.
Za dobowy pobyt w izbie trzeba
zapłacić 230 złotych. Szokować
może jednak fakt, że wśród najczęstszych bywalców izby są i tacy,
którzy w ciągu kilku lat zadłużyli się wobec placówki nawet
na ponad 20 tysięcy złotych.
- Ściągnięcie tych pieniędzy jest
niekiedy po prostu niemożliwe
– opowiada dyrektor Śnieżek. Część osób, która do nas traﬁa nie

Fot. APR-SAS

Tylko w ostatnim tygodniu aż trzy kobiety
zostały okradzione
we własnych mieszkaniach przez oszustkę.
Złodziejka wykorzystuję nieuwagę i ufność
ludzi starszych.

Do izby trafiają osoby, które wydmuchują 6,3 promila.
ma pracy, niekiedy mają na karku
inne egzekucje, czy też zobowiązania alimentacyjne. Pracownicy
Urzędu Skarbowego, którzy mają
wyegzekwować od nich zaległości wobec izby, odwiedzają
ich nawet po kilkadziesiąt razy.
Często niestety bez efektu.
Rocznie do izby traﬁa około
4600-4700 osób. Największe obłożenie jest oczywiście w sezonie. W
sierpniu było pięć dni, gdy łóżek
w izbie zabrakło, mimo że jednocześnie może przebywać tam 22
pensjonariuszy.
Coraz więcej osób zgłasza się również do Poradni

Zdrowia Psychicznego i Leczenia
Uzależnień w Słupsku. - W
mieście przybywa słupszczan
uzależnionych od alkoholu –
mówi Konrad Kiersnowski
dyrektor Niepublicznego
Specjalistycznego
Psychiatrycznego ZOZ-u w
Słupsku. - Jeżeli ktoś traﬁł na izbę
wytrzeźwień w głowie powinna
zapalić się czerwona lampka
ostrzegająca, że problem może
być większy niż tylko ta jednorazowa wizyta.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
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Nowy system zarządzania w słupskim szpitalu

Będziemy krócej czekać na zabiegi
Nie cztery lata, a pół
roku będziemy czekać
na wszczepienie endoprotezy, krótsze kolejki
mają być również na
urologii, kardiologii
oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej
– obiecuje dyrekcja
słupskiego szpitala.
Wszystko za sprawą
zmiany zasad wynagradzania lekarzy.
Od trzech tygodni na
kilku oddziałach szpitalnych działa nowy system
zarządzania. Zarobki lekarzy nie są uzależnione od
liczby przepracowanych
godzin, ale zrealizowanych procedur medycznych. - Sprawa jest prosta,
im więcej zabiegów na
oddziałach będzie zrealizowanych, tym więcej
lekarze zarobią – mówi
Ryszard Stus, dyrektor
szpitala. - Jest to system
motywujący lekarzy do
pracy, a to spowoduje
skrócenie kolejek na
zabiegi planowe. Na razie
ten system wprowadziliśmy na kilku oddziałach,
jeśli się sprawdzi, wprowadzimy go na kolejne.
Do tej pory najdłuższe
kolejki były na chirurgii
urazowo-ortopedycznej.
Na wszczepienie endoprotezy trzeba było czekać

Na zabiegi wykonywane na oddziale urologicznym pacjenci nie muszą już czekać w kolejkach, przyjmowani są od razu.
nawet cztery lata. Pacjenci
nas ze Słupska i całego
zamiast czekać wybierali
regionu słupskiego. U nas
inne szpitale, najczęściej
na wszczepienie protezy
w Chojnicach. - Pacjenci
nie trzeba czekać czterech
z naszego regionu to zale- lat, ale około ośmiu miedwie 30 procent – mówi sięcy.
Krzysztof
Winiarek,
Krótsze kolejki mają
ordynator oddziału orto- być również w Słupsku.
pedycznego w szpitalu - W najbliższym czasie
w Chojnicach. - Większość planujemy urealnić listę
na zabiegi przyjeżdża do
oczekujących na wszcepie-

Co o pomyśle dyrektora szpitala sądzą słupszczanie
Bożena Peretiuszko
Marcin Matusiak
ze Słupska

– Zdecydowanie jestem przeciwna tym zmianom. Mój mąż
przez długi czas przebywa
w szpitalu i cały czas jest pod
opieką lekarza. Nie wyobrażam
sobie, żeby lekarz dostał pieniądze tylko za procedurę, a nie
czas jaki poświęca pacjentom.

ze Słupska

– Czas pracy jest bardzo
istotny. To będzie trochę
tak, że lekarz nie będzie
wiedział, ile zarobi. Nie
jestem przekonany czy to
dobre rozwiązanie.

nie endoprotezy – mówi
pół roku. Kolejna zmiana
Konrad Danielkiewicz, dotyczy pacjentów urakoordynator oddziału
zowych ze złamaniami.
chirurgii urazowo-orto- Wcześniej czekali na
pedycznej słupskiego
operację nawet do trzech
szpitala. - Ze wszystkimi dni, teraz przyjmowani
pacjentami będziemy są w trybie dyżurowym,
starali się skontaktować a więc tego samego dnia.
i sprawdzimy, czy nie
Dzięki temu w grafiku
wykonali już zabiegu
zrobi się miejsce na opew innej placówce. Wielu
racje planowe.
chorych mimo umówioKolejek nie ma także
nych terminów nie zgłasza
na oddziale urlogicznym.
się do nas. Musimy więc to - Pacjenci przyjmowani
wszystko uporządkować. są na bieżąco – zapewnia
Ułożymy również nowy Janusz Kordasz, ordyterminarz tych zabiegów, nator urologii. - Nawet
tak aby wykonać je jak zabiegi planowe wykonynajszybciej. Mam nadzieję, wane są w ciągu kilku dni.
że przy pełnej dyscyplinie Wszystkie inne, a zwłasznowych pacjentów na
cza nowotwory operowane
zabiegi umawiać będziemy są natychmiast. Myślę, że
już na jesień przyszłego
nowy system zarządzania
roku, a na wszczepienie
w szpitalu sprawdzi się.
endoprotezy nie trzeba
Zwłaszcza, że lekarze mają
będzie czekać dłużej niż dobrą motywację do pracy.

Kandydaci chcą powiększenia miasta

Słupsk widzą wielki - każdy inaczej
Kandydaci do fotela prezydenta miasta chcą powiększenia - Najpierw trzeba rozmawiać z wójtami tych gmin i z ludźmi. Nie
Słupska. Ich drogi do rozrostu jednego z najmniejszych
można także przejmować gotowych i rozwiniętych infrastruktur,
stutysięcznych miast w Polsce są jednak inne.
na które te samorządy pracowały.
Pomysł na powiększenie miasta w ostatniej kadencji rzucił
Konwiński chciałby przyłączyć do Słupska nieużytki, których
obecny prezydent. Podchwycili go radni. Miasto miało powiększyć gminy wiejskie nie mogą odrolnić. Konwiński proponuje także
się o Bierkowo, Strzelino i Włynkowo. Mieszkańcy tych sołectw stworzyć związek komunalny Słupska i sąsiednich gmin. W jego
jednak ostro się przeciwstawili i pozostali nadal w gminie wiejskiej
ramach samorządy miałby współpracować między innymi w kweSłupsk. - Prezydent nie porzuca pomysłu powiększenia miasta, stii gospodarki komunalnej oraz transportu.
bo to jest konieczność – tłumaczy Mariusz Smoliński, rzecznik
O ścisłej współpracy z gminami mówi także Krystyna Danilecka,
prasowy prezydenta Słupska. - Jeśli zostanie wybrany na kolejną
niezależna kandydatka na prezydenta Słupska. - Jako radna, jedkadencję, do tematu powróci po wyborach. Czy będą to te same
nak byłam przeciwna powiększeniu miasta w ten sposób – mówi
sołectwa, o których mówiliśmy wcześniej w tej chwili trudno
Danilecka. - Najpierw trzeba wykorzystać dla rozwoju miasta
powiedzieć. Na pewno decyzja dotycząca terenów poprzedzona
wszystkie tereny, które leżą w jego granicach. Z gminami trzeba
będzie dokładną analizą.
jednak ściśle współpracować na wielu płaszczyznach i na zasadzie
O konieczności powiększenie miasta mówi także kandydat PO
partnerstwa.
Zbigniew Konwiński. Według posła, obecna władza źle zabrała
Tomasz Częścik
się do tematu. - Gdyby nie charakter i sposób działania obecnego
t.czescik@agmedia.com.pl
prezydenta, proces powiększenia byłby w toku – mówi Konwiński.

A co z limitami przyjęć nakładanych przez
Narodowy
Fundusz
Zdrowia? - Przez ostatnie
lata te limity były coraz
mniejsze, ponieważ robiliśmy coraz mniej zabiegów
– wyjaśnia Danielkiewicz.
- Jeśli pokażemy, że
możemy robić znacznie
więcej, to limity też będą
dużo większe. Fundusz
zapłaci za dodatkowe
zabiegi. Jeśli nawet nie od
razu, to pieniądze wpłyną
do nas za pół roku.
O pieniądze nie obawia się również dyrektor
szpitala. - Od 1999 roku
wygrywam w sądzie
wszystkie sprawy o nadwykonania – mówi
Ryszard Stus. - Jestem
przekonany, że Narodowy
Fundusz Zdrowia zapłaci
za wykonane dodatkowo
zabiegi.
Narodowy Fundusz
Zdrowia jednak ostrzega.
- Po to podpisuje się kontrakty, żeby ich przestrzegać – mówi Mariusz

Szymański, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału
NFZ. - To niedopuszczalne,
żeby szpital przed końcem roku informował
nas o tym, że skończyły
im się przyznane limity.
Każdy oddział powinien
tak zaplanować pracę,
żeby zachować ciągłość
przyjmowania pacjentów.
Zdaję sobię sprawę z tego,
że czasem przyznane
przez Narodowy Fundusz
Zdrowia limity są za małe,
jeśli jednak szpital przekroczy liczbę przyznanych
procedur, będzie musiał
liczyć się z ryzykiem, że
nie otrzyma za to pieniędzy. Oczywiście przystępujemy do rozmów z dyrektorami szpitali i jeśli mamy
na koniec roku dodatkowe
pieniądze, to możemy je
przekazać niektórym
placówkom. Jednak nie
zawsze są to takie kwoty
o jakie wnioskuje szpital.

Elżbieta Lemieszko
e.lemieszko@agmedia.com.pl

U nas system się sprawdził
Roman Walasiński
prezes Swissmed Centrum Zdrowia S.A
Prawie wszyscy lekarze współpracują
z nami na podstawie umów cywilno-prawnych i otrzymują wynagrodzenie
za wykonanie konkretnych procedur
medycznych, np. zabiegów operacyjnych, badań diagnostycznych, porad
lekarskich. Obserwujemy, że obie strony
są z takiego układu zadowolone. Zarząd
spółki stara się w ten sposób optymalizować koszty, płacąc specjalistom za
wykonanie rzeczywistych usług, a lekarze niezwiązani etatem z jedną instytucją swobodnie kształtują poziom swoich
zarobków w zależności od swoich możliwości i potrzeb.
Wydaje się, że zyskać mogą na tym
także pacjenci, którzy zyskują w ten
sposób dostęp do szerokiego wachlarza
specjalistów.

KONDOLENCJE

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Marleny Włodarczyk
z powodu śmierci

Taty
Koledzy i koleżanki
z Wydawnictwa AG Media
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Wczoraj 4600 uczniów w Słupsku rozpoczęło nowy rok szkolny

Marysia
idzie do
szkoły
Środa była dla Marysi
Szymoniak najważniejszym dniem w życiu.
Dziewczynka, podobnie
jak setki innych pierwszaków, tego właśnie
dnia po raz pierwszy
poszła do szkoły.
Marysia jest jednym
z przeszło 4600 uczniów
słupskich szkół podstawowych, dla których wczoraj
rozpoczął się rok szkolny. W
tej grupie jest osiemdziesięcioro sześciolatków, którzy
mimo iż nie muszą – już
teraz pójdą do pierwszej
klasy.
Nie tylko dla pierwszaków ten dzień był wyjątkowy. Ministerstwo Edukacji
Narodowej po raz kolejny
bowiem wprowadza swoje
pomysły na oświatę. W
szkołach ponadgimnazjalnych pojawi się możliwość
promocji nawet dla uczniów,
którzy dostali ocenę niedo-

stateczną. Inne zmiany to
szansa na poprawę dla tych,
którzy dostali dwie jedynki.
Warunkiem będzie zdanie
egzaminu poprawkowego.
Nauczyciele nie będą
musieli natomiast zasięgać opinii psychologów z
poradni psychologicznopedagogicznych, gdy ucznia
szkoły podstawowej, będą
chcieli zostawić na drugi rok.
W tym wypadku wystarczy
decyzja rady pedagogicznej.
Nie będzie już automatycznej decyzji o braku promocji
do następnej klasy w przypadku uczniów, którzy po
raz trzeci z rzędu dostanie
ocenę naganną ze sprawowania. W przyszłym roku
uczniowie po raz ostatni
pójdą do szkoły 22 czerwca,
w kolejnych latach wakacje
rozpoczną się dopiero po
ostatnim piątku miesiąca.
Najprawdopodobniej
jeszcze w tym roku wejdzie
w życie rozporządzenie

Ilu uczniów w słupskich szkołach
We wszystkich słupskich szkołach naukę rozpoczęło
wczoraj 12 345 uczniów. W szkołach podstawowych
uczyć będzie się w sumie 4667 dzieci. Mniej, bo 2529
będzie słupskich gimnazjalistów. Najwięcej uczniów
będą liczyły szkoły ponadgimnazjalne. W tym roku
będzie ich 5149. Osobną grupę stanowią przedszkolaki. Do słupskich przedszkoli będzie uczęszczało w
sumie 2283 dzieci.

REKLAMA

12GS18A

zwiększające możliwości
dyrektorów szkół w dysponowaniu dniami wolnymi.
To oni zadecydują o tym, czy
dzieci mają pójść do szkoły,
czy też nie, na przykład 2
maja, czy też w dniach, gdy
w szkole odbywać się będą
ważne egzaminy.
Zmian przygotowywanych przez MEN państwo
Szymoniak nie śledzili. Od
kilku tygodni przygotowywali córkę do pierwszej
wizyty w szkole. Sama
Marysia bardziej też myślała
o zabawie niż o nauce. Cieszę się, że spotkam tu
wiele koleżanek – mówi
dziewczynka.
Marysia chodzi do

Szkoły Podstawowej nr 7. Największą zaletą tej szkoły
jest fakt, że jest dość mała i
znajduje się blisko domu –
mówi Agnieszka Szymoniak,
mama Marysi. - Marysia, aby
dotrzeć do domu będzie
musiała jednak przejść przez
ruchliwą ulicę Kościuszki,
dlatego do szkoły odprowadzać ją będzie babcia.
Wczoraj na uroczystym
rozpoczęciu Marysi towarzyszyli rodzice. Dzisiaj przed
godziną 8 rano dziewczynka
musiała jednak założyć plecak i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl

REKLAMA

1116GS4A

REKLAMA

239GS4A

REKLAMA

1176GS1A

REKLAMA

704GS5A

Edukacja

nr 35 (42) • 2 września

7

REKLAMA

8GS11A

REKLAMA

1176GS1A

Do ulubionych zabawek Marysi należy różowa teczka, którą rodzice kupili jej do szkoły. Co
ciekawe – sama dziewczynka jej nie wybierała. Mama zna jednak doskonale gust córeczki.
- Hannach Montana, Hello Kitty – takie motywy na zeszytach, plecakach i innych akcesoriach
szkolnych lubią w tej chwili siedmioletnie dziewczynki – uśmiecha się pani Agnieszka.

Marysi pierwszego dnia w szkole towarzyszyli rodzice i kuzynka.
REKLAMA
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Dożynki we Wrzącej
Już 12 września we Wrzącej w
gminie Kobylnica odbędzie się
Powiatowe Święto Plonów.
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Ustczanie chcą ścigać sprawców zniszczenia pomnika

Ankieterzy zapukają do drzwi

Zapytają o gospodarstwa rolne

Prokuratura zdecyduje,
czy ścigać wandali

Rozpoczął się spis rolny.
To pierwszy spis od
czasu wejścia Polski do
UE.
Od 1 września do 31
października na terenie
całego kraju, a więc także
w gminach powiatu słupskiego, przeprowadzona
zostanie akcja zbierania
danych potrzebnych do
Spisu Rolnego.
Rachmistrzowie zapytają o wielkości gospodarstw,
wyposażenie w sprzęt rolniczy, liczbę zwierząt gospodarczych, a także wkład
pracy poszczególnych

członków gospodarstwa darstwa rolne – mówi
w produkcję. Intereswoać Zbigniew Pietrzak z Urzędu
ich będą również rodzaje
Statystycznego w Gdańsku.
stosowanych nawozów – W tym roku będziemy
i metody produkcji rolnej. pobierać dane ze źródeł
Celem spisów rolnych jest administracyjnych oraz
dostarczenie szczegóło- podmiotów, które sprzewych informacji na temat dają energię elektryczną
funkcjonowania rolnictwa, oraz od dostawców usług
sytuacji społeczno - demo- t e l e k o m u n i k a c y j n y c h .
graﬁcznej i ekonomicznej
Podczas spisu planujemy
na wsiach, oraz szczegółach także wykorzystać internet
produkcji rolnej.
oraz wywiad telefoniczny.
– Zbieranie danych do
Gospodarstwa rolne odwiepoprzedniego spisu w 2002 dzą także ankieterzy.
roku odbywało się głównie
przy pomocy ankieterów,
Maciej Korsak
którzy odwiedzali gosporedakcja@agmedia.com.pl

Dla młodych żeglarzy

Regaty żeglarskie w klasie Optymist

Usteckie organizacje chcą ukarać winnych.
Jeszcze w tym tygodniu
słupska Prokuratura
Rejonowa podejmie
decyzję, czy sprawcy
zniszczenia pomnika
usteckiej Syrenki
będą ścigani. Winę
darować im chce
Lokalna Organizacja
Turystyczna, która jest
pomysłodawcą budowy
pomnika. Inne usteckie
organizacje chcą ukarać winnych.
Lokalna Organizacja
Turystyczna w Ustce chce
wycofać wniosek o ściganie sprawców zniszczenia
Syrenki. Policja dokumenty
w tej sprawie przekazała
REKLAMA

już Prokuraturze Rejonowej.
Jak powiedział nam
Do prokuratorów trafił
Dariusz Iwanowicz, prokurajednak kolejny wniosek. tor rejonowy w Słupsku, wnioStowarzyszenie Rozwoju skami zajmą się śledczy. - Akta
i Promocji Ustki twierdzi, sprawy właśnie do nas traﬁły
że wandali trzeba złapać. - – mówi Iwanowicz. - Drugi
Sprawa pomnika Syrenki nie wniosek będzie na pewno do
jest tylko sprawą LOT, ale
nich dołączony. Nasi prokurawszystkich ustczan, bo wszy- torzy jeszcze w tym tygodniu
scy przekazywali darowizny podejmą decyzję, czy sprawa
na budowę pomnika – mówi
będzie umorzona, czy też
Andrzej Nagórny, prezes sto- nadal kontynuowana.
warzyszenia. - Akt wandalizmu
Syrenka została zniszjest wymierzony przeciwko czona zaledwie kilka dni po jej
całemu naszemu społeczeń- ustawieniu w porcie. Wandal
stwu. Odstąpienie od ścigania
prawdopodobnie piłą akumutych wandali ma zły wydźwięk latorową zniszczył jej usta, nos
społeczny i wychowawczy na
i biust. Na miejscu znaleziono
przykład wobec młodzieży. karteczki z napisem „zemsta
Jeśli to odpuścimy, inni mogą
Nepomucena”. Wcześniej na
poczuć się bezkarni.
miejscu Syrenki stał pomnik

Fot. APR-SAS

świętego Nepomucena. Akt
wandalizmu zbiegł się z oświadczeniem artysty rzeźbiarza, że
odlew nie odpowiada projektowi, który wykonał. Inne
miały być usta i nos.
Policjantom, którzy zajęli
się sprawą, udało się zabezpieczyć film z monitoringu
Dragona, statku, który przycumowany był w pobliżu
pomnika. Na taśmie miały być
zarejestrowane osoby, które
zniszczyły pomnik. W tej sprawie próbowaliśmy się kontaktować z prezesem LOT, niestety
od kilku dni nie odbierał od nas
telefonu.

Tomasz Częścik

Ponad 30 zawodników, Słupskiego Okręgowego
młodych żeglarzy z
Związku Żeglarskiego w
całego Pomorza pojawi
klasie Optymist Open
się w najbliższą sobotę, „Memoriał im. Jana Kołpy”.
4 września, w Ustce. Organizatorem regat jest
Wystartują w Otwartych
Uczniowski Klub Sportowy
Mistrzostwach
Opty Ustka oraz Urząd
Słupskiego Okręgu
Miasta Ustka.
Związku Żeglarskiego.
Oficjalne rozpoczęcie
Dzieci z uczniow- regat zaplanowano w sobotę
skich klubów sportowych o godzinie 10 w zachodniej
z Ustki, Łeby, Lęborka, części portu morskiego przy
Szczecinka, Kołobrzegu i
bazie UKS Opty. Dzieci
Mielna wezmą udział w
będą startowały w kategoOtwartych Mistrzostwach riach wiekowych do lat 10,

11-13 lat i 14-15 lat. Potem
w trzyosobowych łodziach
wiosłowych ścigać się będą
przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji
i stowarzyszeń działających
w Ustce. Start o godzinie
17:30.
W niedzielę o godzinie
10 planowane są kolejne
dwa biegi, a o godzinie 13
w kanale portowym odbędą
się wyścigi „Optymistycznych Old Boyów”.

el

Nagrodzeni w konkursie City Taxi
City Taxi – korporacja taksówek w
Słupsku nagrodziła swoich klientów w
konkursie wakacyjnym. Nagrodą były
bilety na kabarety i koncerty w Dolinie
Charlotty. Nagrody otrzymali: Hanna
Lisowska, Joanna Farys, Janina Melut,
Arkadiusz Radziwiłowicz, Katarzyna
Jackiewicz, anatol Czerniecow,

Karolina Cichowlas, Magdalena
Żmurko, Karol Wiszniewski, Irena
Bareja, Danuta Lisiecka, Anna
Trojek, Ewelina Wysocka, Monika
Gołębiowska, Żaneta Lewandowska,
Sebastian Szreter, Rafał Woźnikiewicz,
Radosław Pereć, Kamila Dąbrowska,
Justyna Grażenis.

t.czescik@agmedia.com.pl
167GS47A
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Okolice

S ŁU P S K I

Marcin Grzybiński, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Przez Redzikowo przejedzie
autobus miejski, ale pusty
Rozmowa z Marcinem Grzybińskim
dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego
- Od 1 września autobusy komunikacji miejskiej
nie jeżdżą już do miejscowości gminy Słupsk. Wójt
nie zgodził się dopłacać
miastu miliona złotych
rocznie do ich utrzymania.
Od środy jeździ tu PKS.
Na wojnie samorządów
cierpią mieszkańcy. Będą
absurdalne sytuacje, bo
autobusy miejskie będą
dojeżdżały do Redzikowa,
ale od granicy Słupska
będą jechały puste.
- Nie dążymy do konfliktu. Zadaniem linii
numer cztery jest obsługa
kompleksu działek przy
ul. Gdańskiej. I tak będzie
nadal. Jednak między
działkami i Redzikowem
są nasze przystanki, które
będziemy nadal obsługiwali. Z ostatniego z nich
do granic miasta i gminy
jest zaledwie kilkadziesiąt
metrów. Biorąc to pod
uwagę oraz dobro mieszREKLAMA

kańców Redzikowa, którzy
od lat korzystali z komunikacji miejskiej postanowiliśmy utworzyć przystanki na granicy miasta
i wsi. Otrzymaliśmy wiele
podziękowań z Redzikowa
za naszą decyzję.
- Pasażerowie będą
jednak wysiadać w trawie,
a zimą w śniegu.
- Zimą na każdym przystanku jest śnieg. Zarząd
Dróg Miejskich, którzy
zarządza przystankami
obiecał, że zajmie się ich
zagospodarowaniem.
Mam nadzieję, że niedługo
zamiast trawy przystanki
będą stały przy chodniku.
- Jednak autobus wjedzie do Redzikowa, ale
pusty. Czy to nie marnotrawstwo paliwa i absurd?
- Faktycznie, nasze
autobusy będą wjeżdżały
do Redzikowa, ale bez
pasażerów. Autobus musi
wjechać do Redzikowa, bo

nie ma technicznej możliwości zawrócenia przed
tą miejscowością. Nasze
pojazdy będą zwracały
w pierwszym dogodnym
do tego miejscu, czyli na
pętli przy dawnym wjeździe do jednostki wojskowej przy przystanku
Redzikowo - osiedle. Jest
to normalny przejazd
techniczny podobny do
tych wykonywanych
w mieście, na pętlach np.
Gdyńska, Dmowskiego,
Rzymowskiego itp.
- To nie pierwszy taki
przypadek, że autobus
miejski jedzie pusty, bez
pasażerów przez teren
gminy Słupsk. Podobnie
było w Bukówce, gdzie kurs
miał być nierentowny.
- Taka sytuacja miała
miejsce przy jednym kursie porannym do Jezierzyc.
Przegubowy autobus, który
ten kurs obsługiwał nie
miał miejsca na nawrót
w Jezierzycach i kierowca
sam decydował żeby jechać
do Bukówki, gdzie manewr

mógł wykonać. Sytuacja
trwała bardzo krótko.
Kiedy się o tym dowiedzieliśmy szybko ją wyprostowaliśmy udostępniając
poranny kurs mieszkańcom
Bukówki. Autobus wjeżdża
do tej miejscowości z drugiej strony i nie wykonuje
pustych kilometrów. Jednak
będzie to robić tylko do 31
sierpnia.
- Co będzie z innymi
liniami, na przykład linią
numer 11, która jedzie do
Dębnicy Kaszubskiej, ale
przejeżdża przez teren
gminy Słupsk?
- Będziemy się starać
żeby linia została utrzymana, bo gmina Dębnica
Kaszubska partycypuje częściowo w kosztach utrzymania tej linii. Samorząd gminy
Słupsk wyraził zgodę, żeby
autobus tej linii zatrzymywał się w Głobinie. W imieniu swoim i pasażerów dziękuję za ten gest. Nie dojdzie
do dziwnej sytuacji, kiedy
autobus linii nr 11 przejeżdżając przez Głobino nie

będzie się
zatrzymywał..
- Czy aby wykonać przyjęty wcześniej
plan „wyjeżdżonych”
żdżonych”
kilometrów będzie więcej kursów w mieście?
- O tym
m jeszcze
trudno mi powiedzieć.
owiedzieć.
Dokładnie przebadamy
rzebadamy
sprawę i dopiero
piero wówczas zapadniee decyzja.
- Czy niee myślał pan
o sprywatyzowaniu
owaniu linii
podmiejskich
h i ogłoszeniu
na nie przetargu,
targu, który
wyłoniłby najtańszego
przewoźnika?
a? Według
wójta gminy Słupsk Miejski
Zakład Komunikacji
munikacji jest
najdroższy.
- Była taka
ka propozycja
dla wójta. Przetarg jednak musielibyśmy
byśmy w tym
przypadku ogłaszać my,
czyli Zarząd
d Transportu
Miejskiego jako
ko organizator
komunikacji. Wójtowi to się
nie spodobało.
o. Jak wiadomo
gmina powierzyła
zyła pełną władze nad rozkładem
ładem i taryfą
przewoźnikowi
wi PKS, który

będzie obsługiw
wał jej obszar o d
1 w
września. Nawet
jeżeli gmina ogłosi
w przys
przyszłości przetarg,
nadal nie b
będzie wspólnego
biletu, o który postulują
mieszkań
mieszkańcy. Będzie dwóch
org
organizatorów
rgani
rg
an za
my w mieście i g
gmina na swoich
liniach
liniach. Od 1 września
mieszkańcy
mieszka
gminy w 100
procent będą pokrywać
koszt funkcjonowania
fu
komunikacji.
komunika
Co z tego
wyniknie? Zobaczymy za
kilka miesięcy.
miesi
- Czy jest szansa, że
autobusy miejskie
m
wrócą do
podsłupskich
podsłupski miejscowości?
- Według
Wed
mnie taka
szansa zawsze
z
istnieje.
Jednak tu potrzeba chęci
dwóch stron
stro i współpracy na
zasadach partnerskich.
p
Mam
nadzieję, że
ż powrócimy do
rozmów.
Rozmawiał
Rozmawia

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
1291GS6A
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Jedyny taki w Słupsku

Grają w przedszkolach i domach kultury,
w pubach, na jarmarkach i wszędzie tam,
gdzie ich zaproszą.
Scenograﬁa raczej
skromna, ale pomysły, realizacja... Robią
dobry teatr dla dzieci.
Czasem też dla dorosłych.

Teatralne bezrobocie

Fot.Archiwum

Firma pod nazwą „Teatr
Władca Lalek” powstała
w 1997 r., wcześniej funkcjonowała jako „Misz-Masz”
i była odpowiedzią na
teatralne bezrobocie Urszuli
Szydlik-

Zielonki
po rozwiązaniu teatru
dramatycznego.
- Do Słupska
przyjechaliśmy z Lublina na
początku lat 90., kiedy
mojej żonie zaproponowano pracę w teatrze
i służbowe mieszkanie,

Wn
najbliższą sobotę na stadionie przy
ul. Grunwaldzkiej odbędzie się festyn
ul
z okazji pożegnania lata. Na zakończenie zaśpiewa Mandaryna.
n

Ulicami przedwojennego Słupska
Rozmowa z Tomaszem Urbaniakiem
autorem książki Słupsk Anno Domini 2010

Fot.Archiwum

- Dlaczego powstała
książka „Słupsk Anno
Domini 2010?”
- Chciałem wydać
książkę z okazji 700lecia relokacji Słupska.
Długo myślałem jak ta
książka ma wyglądać.
Przełomem było kupno
12 fotografii steroskopowych na Jarmarku
D o m i n i k a ń s k i m . To
zdjęcia Słupska wykonane specjalną techniką,
która daje wrażenie trójwymiaru. Jednak ta technika nie była tu najważniejsza, ale same zdjęcia.

Urszula Zielonka podczas występu w Swołowie
które było nam wtedy bar- Przemysław Laskowski
dzo potrzebne – wspomina
(aktor Teatru Lalki Tęcza,
Zielonka. - Skusiliśmy się. w którym zatrudnienie
Niestety praca w teatrze
znalazła również Urszula
szybko się skończyła. Teatr
Szydlik-Zielonka), muzykę
rozwiązano, zaczął się – Przemysław Sysojewtrudny czas dla artystów.
Osiński. Próby odbywały
Wtedy
wymyślili
się i odbywają w różnych
własny biznes, Teatralny. miejscach – w szkołach,
Pierwszą sztuką, jaką nie- przedszkolach, domach
zależnie od państwowych
kultury, czasami prywatinstytucji wyreżyserowała
nych posesjach. Brak staUrszula Szydlik-Zielonka
łego miejsca to największy
była klasyczna pozycja
problem Władcy Lalek.
teatru ludowo-jarmarcznego - „Punch i Jude”.
Lotna brygada
Premiera – wrzesień 1991
r. Zagrali w niej Wojciech
- Mając stałą siedzibę
Rogowski,
Grzegorz
moglibyśmy grać spekGurłacz
takle na przykład w niei Wiesław dziele, kiedy inne teatry
D a w i d c z y k . mają wolne – mówi
Cztery lata później
Zielonka. - Nie bylibypowstało nowe przed- śmy dla nikogo konstawienie – monodram
kurencją, wypełnilibyw wykonaniu Urszuli
śmy tylko lukę i dodali
Szydlik-Zielonki - „Moje
kolorytu miastu. Kiedy
ciche siostry”.
chodzę po ulicy Wojska
- W końcu zaczęliśmy Polskiego i mijam puste
robić spektakle dla dzieci, od miesięcy, czasami już
które zawsze chętnie
lat lokale to myślę sobie
oglądają przedsta- - jaka szkoda, że świecą
wienia i dzięki temu
pustkami, przecież gdyby
łatwiej je sprze- miasto zechciało nam
dać – przyznaje
wynająć taką przestrzeń
Zielonka. - A to
nie za „bankowe” stawki,
był czas, kiedy tylko przystępną cenę,
utrzymywaliśmy to i Słupsk i my byśmy
się właściwie
zyskali. W innych miatylko z tego.
stach prywatne teatry
Spektakle
właśnie tak są dotowane
podobały się. – możliwością wynajmu
Scenografię
lokalu za niewielkie sumy
do
nich
lub wręcz za darmo.
zaczął robić

Przemysław Laskowski współpracuje z Władcą Lalek

Mandaryna
M
anda
zaśpiewa w Ustce

Z Tomaszem Urbaniakiem o nowej książce

Prywatny teatr – Władca Lalek

- To dla psychicznej
higieny Urszuli – mówi
jej mąż - Albert Zielonka,
menadżer Teatru Władcy
Lalek, konferansjer z zamiłowania. - Ile razy można
grać „ptaszka”. Trzeba czasami zrobić coś zupełnie
innego. Chociaż dzieci to
najwierniejsza widownia.
I wdzięczna.
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Mocne tematy
Władca Lalek nie
zapomina też o doro-

słych widzach. W 2008
roku, Urszula SzydlikZielonka przygotowała
kolejny monodram.
Trudny, ciężki, traktujący o sprawach najważniejszych – o miłości,
śmierci, pamięci, bólu
rozstania.
„Nie tylko dla siebie”
to spektakl oparty na
zdarzeniach, które miały
miejsce w rzeczywistym
świecie – podkreśla
Zielonka. - Jego autorką
jest Włoszka, Barbara
Nativi. Sztukę oparła na
przeżyciach swojej przyjaciółki, której kochanek,
niedoszły mąż, zmarł na
AIDS. Zmarł na jej oczach.
Sztuka, którą później
grała jej bohaterka, była
dla niej swoistą terapią.
Monodram we Włoszech
odniósł sukces.
Teatr Władca Lalek
działa już trzynaście
lat. Na swoim koncie
ma 14 zrealizowanych
przedstawień. Bez żadnej pomocy, bez dotacji
znikąd. Ich scenografie i rekwizyty zajmowały już dwie piwnice
i suszarnie w bloku,
w którym mieszka
to artystyczne małżeństwo.- Musiałem
wynająć magazyn na
te wszystkie rzeczy, bo
bałem się, że w końcu
ktoś nam zarzuci, że zajmujemy tyle pomieszczeń
–
przyznaje
Zielonka.

Joanna Jusianiec
j.jusianiec@agmedia.com.pl

Przedstawiają unikalne
ujęcia naszego miasta jak
na przykład plac budowy
ratusza. Wcześniej takich
zdjęć nie było w Słupsku.
One stały się osią do
mojej książki.
- W książce opisujesz przedwojenne
słupskie ulice z wyjątkową dokładnością.
Odtwarzasz
detale.
Czytelnik ma wrażenie, że jest na spacerze
w dawnym Stolpie.
- Opisuję dokładnie pięć ulic w Słupsku.
Wszystkie kamienice
numer po numerze.
Przez lata zbierałem
materiały na ten temat.
Można powiedzieć, że to
mrówcza praca. Opisuję
dokładnie co się znajdowało w dawnych budynkach, gdzie one stały.
Teraz chcę się podzielić tym ze słupszczanami.
Książka adresowana jest
tylko do nich. Marzę
o tym, żeby mieszkający
tu ludzie poznali historię
tego miejsca, która jest
bardzo złożona i ciekawa. Obok opisania pięciu ulic przedwojennego
miasta z odtworzeniem
detali opisałem również
Słupsk w roku 2009. Co
w tym czasie w mieście
przybyło, a co ubyło.
- Czy będą kolejne

książki?
- Już pracuję nad
następną. W niej także
chcę odtworzyć pięć
przedwojennych ulic.
Właśnie pracuję nad
ulicą Armii Krajowej,
z którą sprawa nie jest
łatwa, bo tam numery
zmieniały się trzy razy.
Marzę o tym, żeby opisać całe stare miasto.
Chciałbym wydawać raz
w roku książkę, w której
będzie opisanych pięć
ulic. Pracy mam na kilkanaście lat.
Gdzie
będzie
można kupić :Słupsk
Anno Domini 2010”
i ile będzie kosztowała
książka?
- Książka jest dostępna
od wtorku w księgarniach Ratuszowa
i Pe g a z , w s k l e p i e
kolekcjonera
przy
ul. Piłsudskiego oraz
w siedzibie Grawipolu.
Kosztuje 55 złotych. To
dzięki firmom, których
wizytówki umieściłem na końcu ksiązki.
Słupskie firmy opisałem
w podony sposób jak to
robiono w przedwojennych wydawnictwach.
Rozmawiał

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl

Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł St. I. Witkiewicza

Trzynasty nie znaczy pechowy

„

Już po raz trzynasty ogłoszono
konkurs propagujący myśli ﬁlozoficzne, malarstwo, dramaty,
powieści jednego z najwybitniejszych twórców polskich XX
wieku - Stanisława Ignacego
Witkiewicza.
Fundacji Fulbrighta (2007 Columbia
Dowolność formy, jakiej nie
University Nowy Jork).
powstydziłby się artysta. W Teatrze
Uczestnicy konkursu walczyć
Rondo w szranki stanąć mogą: teksty, będą nie tylko o nagrody finanidee, myśli, żarty, żarty tłuste, plotki, sowe, ale też o... jabłka z przedwosensacje, relacje biograﬁ czne, insta- jennej jabłoni z sadu Antoniego
lacje, spowiedź, dialogi, monologi, Franczaka, dyrektora Słupskiego
reﬂeksje i myśli „rasowo naukowe”. Ośrodka Kultury, o nagrodę dyrekOby tylko ze S. I. Witkiewiczem w tle. tora Muzeum Pomorza Środkowego
Oceniać artystyczne popisy i kurs prawa jazdy ufundowany przez
będzie – już tradycyjnie – jury jed- słupską szkołę jazdy – nomen omen
noosobowe. Tym razem reprezento- - „Witkacy”.
wane przez Ziutę Zającównę, aktorkę,
Uroczysta inauguracja Konkursu
adjunkta Państwowej Wyższej Szkoły odbędzie się 16 września br.
Teatralnej w Krakowie, reżyserkę, lauretkę festiwali teatrów jednego aktora
Joanna Jusianiec
w Toruniu i Wrocławiu, stypendystkę
j.jusianiec@agmedia.com.pl
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Konkurs fotograficzny dobiegł końca

Reinkarnacja górą

33 prace napłynęły na
konkurs fotograﬁczny
„Kuriera Słupskiego”.
Pierwsza nagroda
powędrowała do
Macieja Wrzaszcza za
zdjęcie „Reinkarnacja”.

Wszystkie nadesłane
zdjęcia obejrzeć można
na podstronie naszego
portalu internetowego
www.kurierslupski.pl.
Fotografie nadsyłane

były do 20 sierpnia i
Nagrodę główną jury
publikowane na naszej
przyznało Maciejowi
stronie interentowej. W Wrzaszczowi za pracę
sumie wpłynęły do nas „Reinkarnacja”. Dwa
33 prace. - Zaskoczył wyróżnienia przyznali
nas
profesjonalizm
natomiast internauci.
wykonania zdjęć – mówi W kolejności najwięArkadiusz Gryko, redak- cej głosów zdobyli:
tor naczelny „Kuriera
Bogusława Sierdzińska
Słupskiego”. - Fotograﬁe
za zdjęcie „Trzy muﬂony”
przykuwały uwagę, były o r a z
Sławomirowi
bardzo dobrej jakośći i
Chaleckiego za fotograﬁę
mieliśmy spory problem – „Rower to jest to”.
z wyłonieniem zwycięzcy.
Nagrodą główną w

konkursie jest aparat
fotograﬁczny. Laureatów
o terminie wręczenia
nagród powiadomimy
telfonicznie. Osobom
wyróżnionym wręczone
zostaną kupony o wartości 200 zł. na wywołanie
odbitek w studiu fotograficznym Lab-Net w
Słupsku.

Elżbieta Lemieszko
e.lemieszko@agmedia.com.pl

Zdjęcie „Reinkarnacja”
Macieja Wrzaszcza zdobyło
główną nagrodę w konkursie
fotograficznym.

„Rower to jest to” Sławomira Chaleckiego
otrzymał 140 głosów.

Fotografia „Tu mi kaktus wyrośnie” zdobyła 81 głosów.
Sporym zainteresowaniem
cieszyła się również „Ważka
z Ostródy” Wiesławy
Stanulewicz.

Na „Trzy muflony”
Bogusławy Sierdzińskiej
zagłosowało 143
internautów.
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„Dziewczyna Posejdona” Pauliny Smagacz zdobyła 55 głosów.
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NIE PRZEGAP

WEEKENDOWE PROPOZYCJE

Na dwie ręce i orkiestrę

Mandaryna na koniec lata
Festyn Rodzinny na
pożegnanie lata to
impreza, na którą 4 września zaprasza Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustce. Będzie sportowo, muzycznie i kabaretowo.
Impreza odbędzie się
w sobotę na obiektach usteckiego OSIR-u. Rozpocznie
się o godz. 10 Pomorską

Jeszcze tylko tydzień
dzieli nas od rozpoczęcia największej imprezy
o zasięgu ogólnopolskim organizowanej
w naszym mieście –
Festiwalu Pianistyki
Polskiej, który w tym
roku odbędzie się
po raz 44. Motywem
przewodnim festiwalu będzie muzyka
Chopina.

WARTO ZOBACZYĆ

Fot. APR-SAS

Babie lato i nalewki

Rozpoczęcie 44 Festiwalu Pianistyki Polskiej już 11 września. Solistom towarzyszyć będzie
orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.
pianowy, podczas którego
zagra oczywiście utwory
Chopina.
Podczas koncertu inauguracyjnego nie zabraknie
również akcentu poświęconego kolejnej, ważnej
muzycznej dacie – w tym
roku mija 150 rocznica
urodzin Ignacego Jana
Paderewskiego. Koncert
fortepianowy a-moll op.
17 wspaniałego polskiego
pianisty, kompozytora
i polityka wykona Karol
Radziwonowicz. To muzyk
szczególnie uprawniony do
wykonania utworów tego
kompozytora, czego dowodem jest fakt, że jako jedyny
pianista na świecie nagrał
wszystkie fortepianowe
utwory Paderewskiego.
Muzykom towarzyszyć
będzie orkiestra Polskiej

Filharmonii Sinfonia Baltica
i Jakub Tuszyński.
pod dyrekcją Bohdana
Festiwal Pianistyki
Jarmołowicza.
Polskiej będzie tradycyjKolejnym chopinow- nie okazją do inauguracji
skim akcentem tegorocz- nowego sezonu artystycznego festiwalu będzie
nego Polskiej Filharmonii
prezentacja
czworga
Sinfonia Baltica. Koncert,
uczestników Konkursu
który odbędzie się 15 wrzeChopinowskiego, który śnia o godz. 19.00, będzie
rozpocznie się w Warszawie
promował najnowszą
na początku października. płytę słupskich muzyków
Pianiści zagrają podczas „Inny Chopin” zawierającą
koncertów 14 i 16 września. utwory genialnego kompoTradycją słupskiej
zytora zaaranżowane na
imprezy jest prezentacja
zespół jazzowy i orkiestrę.
muzyków młodego poko- Ze słupskimi filharmonilenia, którzy występują
kami i Filip Wojciechowski
w ramach Estrady Młodych. Trio zagra znakomity ameTym razem podczas koncer- rykański trębacz - Gary
tów, które w Zamku Książąt
Guthman, który również
Pomorskich odbędą się 13 wziął udział w nagraniu
i 14 września, zagra czworo
płyty. Orkiestrę słupskich
wykonawców: Tamara
ﬁlharmoników poprowadzi
Niekludow, Krzysztof Bohdan Jarmołowicz.
We wtorek, 14 września,
Książek, Agata Gładysiak
atrakcyjną propozycją dla
melomanów będzie koncert
Program 44 FPP
kameralny w wykonaniu
11 września, godz. 19.00 Filharmonia i Teatr
Bogdana Kułakowskiego
Inauguracja - koncert symfoniczny - Kevin Kenner - fortepian - Fryderyk Chopin: I Koncert
–
fortepian,
Roberta
fortepianowy e-moll op. 1; Karol Radziwonowicz – fortepian - Ignacy Jan Paderewski: Koncert
Kwiatowskiego
–
skrzypce
fortepianowy a-moll op. 17; Bohdan Jarmołowicz – dyrygent, Orkiestra Polskiej Filharmonii
i Romana Hoﬀmana – wiolon„Sinfonia Baltica” w Słupsku
czela, podczas którego usły12.IX – niedziela, godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
szymy utwory Beethovena,
Nadzwyczajny recital fortepianowy - Kevin Kenner- Utwory Fryderyka Chopina
Haydna,
Schumanna
13 września, godz. 16:00 Zamek „Estrada Młodych“
i Rachmaninowa.
Tamara Niekludow - Utwory Haydna, Szymanowskiego, Chopina, Prokoﬁewa
Podczas koncertu na
Krzysztof książek - Utwory Chopina, Rachmaninowa, Ravela, Liszta
godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
zakończenie festiwalu zapreXVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2010
zentują się laureaci Estrady
Recitale uczestników, cz. 1 - Gracjan Szymczak i Marcin Koziak - Utwory Fryderyka Chopina
Młodych oraz dwaj pianiści,
14 września, godz. 16:00 Zamek „Estrada Młodych”
którzy przed laty reprezentoAgata Gładysiak - Utwory Chopina, Szymanowskiego, Ginastery, Liszta
wali Polskę podczas Konkursu
Jakub Tuszyński - Utwory Bacha, Chopina, Rachmaninowa, Liszta
Chopinowskiego - Zbigniew
godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
Raubo zagra koncert fortepiaKoncert kameralny - Bogdan Kułakowski – fortepian, Robert Kwiatkowski – skrzypce
nowy c-dur op. 14 Franciszka
Roman Hoﬀman – wiolonczela - Utwory Beethovena, Haydna, Schumanna, Rachmaninowa
Lessela, a Radosław Sobczak II
15września, godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
Koncert fortepianowy f-moll
Inauguracja sezonu artystycznego 2010/11 Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku
op.21 Fryderyka Chopina.
- „Inny Chopin” koncert promujący najnowszą płytę Orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia
Solistom towarzyszyć będzie
Baltica. Wystąpią: Filip Wojciechowski Trio w składzie: Filip Wojciechowski - fortepian, Paweł
Orkiestra Symfoniczna
Pańta – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja, gościnnie Gary Guthman (USA) - trąbka oraz
Filharmonii Koszalińskiej pod
orkiestra Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza
dyrekcją Rubena Silvy.
16września, godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
O bilety na 44. Festiwal
XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2010
Pianistyki Polskiej można
Recitale uczestników, cz. 2 - Marek Bracha i Joanna Różewska - Utwory Fryderyka Chopina
pytać w kasie Polskiej
17września, godz. 19:00 Filharmonia i Teatr
Filharmonii przy ul. Jana
Zakończenie festiwalu - Laureaci „Estrady Młodych” 2010 – występy solowe oraz koncert symfoniczny Zbigniew Raubo – fortepian- Franciszek Lessel: Koncert fortepianowy C-dur op. 14,
Pawła II.
Radosław Sobczak – fortepian- Fryderyk Chopin: II Koncert fortepianowy f-moll op. 2, Ruben
Silva – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki

Roma Linke
linke@agmedia.com.pl

Fot. APR-SAS

Trudno o inny wybór
w Roku Chopinowskim
i w obliczu rozpoczynającego się za miesiąc
Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego.
Muzyka genialnego kompozytora zabrzmi już podczas
koncertu inauguracyjnego
i to w wykonaniu prawdziwej gwiazdy – 11 września w sali Filharmonii
i Teatru I Koncert fortepianowy e-moll op. 11
zagra Kevin Kenner. Ten
znakomity amerykański
pianista jest laureatem
XII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego
imienia Fryderyka Chopina
w roku 1990, kiedy to zdobył drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano), a także
nagrodę publiczności
i nagrodę Towarzystwa
im. Fryderyka Chopina
w Warszawie za najlepsze
wykonanie poloneza. Zagra
nie tylko podczas koncertu
inauguracyjnego, ale kolejnego dnia zaprezentuje
nadzwyczajny recital forte-

Spartakiadą
Amazonek. na godz. 14.30 zaplanowano
O tej samej godzinie na kor- koncert Artystów Teatru
tach rozpocznie się Grand Życia imienia ks. biskupa
Prix w Tenisie Ziemnym
Jana Chrapka. Od godziny 16
o Puchar Dyrektora OSiR. atrakcje nie tylko muzyczne
O godz. 11 w trasę wybiegną – zaprezentuje się The Best
uczestnicy XV Półmaratonu
Band, Parafraza i Anna
Słowińskiego, dwie godziny Chodyna, wystąpi Kabaret
później na Orliku rozpoczną DKD. Na zakończenie
się zabawy i gry dla dzieci. festynu o godz. 20 gwiazda
O godz. 14 laureaci półma- wieczoru – Mandaryna.
ratonu otrzymają nagrody,
karo

W sobotę w Swołowie będzie można skosztować znakomitych nalewek.
W sobotę warto przyCzwartego września
jechać do Zagrody w Swołowie w godz. 12-20
Muzealnej w Swołowie. „Babie Lato”, czyli impreza
Organizatorzy zapew- na pożegnanie sezonu letniają, że atrakcji dla
niego. W programie rozciała i ducha nie zabrak- strzygnięcie trzeciego już
nie.
Regionalnego Konkursu na

Pomorską Nalewkę, prezentacje stoisk konkursowych, degustacja nalewek
i potraw regionalnych oraz
występy zespołów muzycznych.

karo

KINO
1-2 września, 5
września,
godz.
Wenecja – Polska,
18.00 oraz 3-4
dramat
września,
godz.
20.00

kino Rejs

12 zł i 10 zł

Mężczyzna na Wenus,
18-19
czerwca,
kobieta na Marsie – Francja,
godz.18.00
komedia

kino Rejs

12 zł i 10 zł

Co wiesz o Elly – Iran, 8-12
września,
dramat godz. 18.00

kino Rejs

12 zł i 10 zł

Ostatni władca wiatru - USA,
przygodowy

3-9
września,
godz.15.30, 17.45,
20.00

kino
Milenium

18 zł i 16 zł

Salt - USA, t
hriller

3-9 września, godz.
16.15, 18.00 i 19.45

kino
Milenium

16 zł i 14 zł

Święty interes - Polska, 3-9 września, godz.
komedia 15.45, 17.30 i 19.30

kino
Milenium

16 zł i 14 zł
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Wrzesień 1939 i wojna oczami jednego z Pierwszych Słupszczan

Kampania pana Aleksandra
Niewielu mieszkańców naszego miasta
może powiedzieć, że pamięta wybuch II
wojny światowej i dzień pierwszego września 1939 roku. Jednym z nielicznych jest
Aleksander Głodkowski. Wojna zaskoczyła
go, gdy szykował się do szkoły lotniczej.
Zaciągnął się do obrony Warszawy.
O wojennych i powojennych losach 90–
letniego obecnie słupszczanina można by
napisać niejedną książkę i nakręcić niejeden
film. Pan Aleksander doświadczył, jak walczy się o ojczyznę i jak trafia się za nią do
niewoli. Do dzisiaj twierdzi, że jest patriotą,
a miłość do ojczyzny wpoił mu ojciec.

Pan Aleksander urodził się we wsi koło
Przasnysza na Mazowszu w czasie, gdy
jego ojciec poszedł walczyć z marszałkiem Piłsudskim z bolszewikami. Dorastał
w duchu patriotyzmu. Na trzy lata przed
wybuchem wojny założył w swojej miejscowości drużynę strzelecką. – Bardzo podobało się mi wojsko, lubiliśmy z kolegami
podziwiać defilady, dlatego pomyślałem
o drużynie strzeleckiej u nas – wspomina
Aleksander Głodkowski. – Pojechałem do
jednostki z moim pomysłem i tak się to
zaczęło.
Przez niespełna trzy lata młody wówczas
Aleksander Głodkowski zdobył dwa stopnie przysposobienia wojskowego. Wiosną
1939 roku na ochotnika zgłosił się do wojska. Jako ochotnik mógł wybrać rodzaj sił
zbrojnych. Zdecydował się na lotnictwo.
Przeszedł pozytywnie wszystkie badania
i weryfikację. Piątego września miał stawić
się w jednostce w Warszawie. – Wiedziałem,
że wojna wybuchnie, że była nieunikniona
– mówi Aleksander Głodkowski. – Jednak
nikt nie wiedział kiedy to nastąpi.
Można powiedzieć, że zaskoczyła mnie
w Warszawie, gdzie przyjechałem jeszcze
przed wyznaczonym terminem. Pamiętam,
wże przyjechałem do stolicy w mundurze
strzelca. Od razu postanowiłem zgłosić się
do jej obrony, a dokładnie do Ochotniczego
Hufca Obrony Warszawy. Dostałem tam
maskę pegaz oraz butelki z benzyną na
czołgi. Jednak walka nie była naszym
głównym zadaniem. Wszyscy ochotnicy
zajmowali się kopaniem okopów oraz
pomocą rannym. Znosiliśmy ich do szpitali. Rannych nie brakowało, ale brakowało
wszystkiego innego. To był straszny czas
dla wszystkich. To, co wówczas zobaczyłem,
zapamiętałem na całe życie. W Warszawie
panował ogólny popłoch i chaos. Ludzie
starali się uciekać. Często bywało tak, że
samoloty nisko lecąc ostrzeliwały cywili.
Widok był straszny. Ludzie byli przerażeni.
Wielu płakało.
Słupszczanin wspomina także naloty
na stolicę. Wspólnie z innymi ochotnikami
bronił Warszawy do jej kapitulacji 28 września 1939 roku. Po przegranej kampanii
udało się mu ze stolicy wyślizgnąć.

Niewola
Aleksander Głodkowski w mundurze
strzelca ruszył do rodzinnej wsi. Do domu
jednak nie dotarł. Został zatrzymany przez
patrol Niemców. Traﬁł do stalagu w Prusach
Wschodnich. – Tam przechodziliśmy kolejne

Fot. APR-SAS

Bronił Warszawy

„Samoloty nisko lecąc ostrzeliwały cywili.
Widok był straszny. Ludzie byli przerażeni.
Wielu płakało”
Aleksander Głodkowski

weryﬁkacje, aż w końcu przeznaczono mnie
na roboty u gospodarza na Mazurach – opowiada słupszczanin. – Pomagałem w gospodarstwie, miedzy innymi przy krowach i
oraniu pola. Nie było tam źle. Tamtejsza ludność bardziej mówiła po polsku, mazursku
niż po niemiecku.
Głodkowski jednak popadł w niełaskę
gospodarza i żandarmów i z okolic Giżycka
został przewieziony w głąb Rzeszy. – Nie wiedziałem, gdzie mnie wiozą, byłem pewien, że
na śmierć – wspomina słupszczanin. – Pociąg
towarowy zamknięty, którym wieziono mnie
i kilku innych jeńców, najpierw ruszył na
wschód, a potem na zachód . Dojechaliśmy
do obozu Saksenhausen. Tam przechodziliśmy następne weryﬁ kacje. Przyjeżdżali
Niemcy z różnych ﬁrm, którzy mieli decydować o tym, gdzie będziemy pracować.
Mnie przydzielono do Gazwerke w Berlinie.
Pracowałem w samej gazowni oraz przy
wyładunku i załadunku węgla. Praca była
bardzo ciężka. Traﬁłem wśród Niemców na
dobrych ludzi. Był taki jeden, który zabierał
mnie do siebie do domu i dawał posłuchać
radio z Londynu. Dzięki temu widziałem, co
się dzieje na świecie.
Głodkowski pracował w Berlinie aż do
jego zajęcia przez Armię Czerwoną.

Zamiast Filadelﬁi
Po oswobodzeniu od razu ruszył
w podróż do domu. Początkowo z kolegą
jechali na rowerach, które udało się im zdobyć. Pojazdy jeszcze w pobliżu Berlina zabrali
im sowieci. Głodkowski najpierw dostał się
do Szczecina, a potem pociągiem na rodzinne
Mazowsze. – Nie było tam czego szukać, ta
Polska nie była już naszą Polską, dlatego
postanowiłem wracać do Berlina i przedrzeć
się do strefy amerykańskiej – ciągnie opowieść. – Miałem ciotkę w Filadelfii i chciałem
się u niej zatrzymać. Z kolegą, który chciał
też wrócić, ruszyliśmy w podróż pociągami.
Udało się im dotrzeć na Kociewie.
W Kwidzynie musieli zgłosić się w urzędzie
repatriacyjnym i dostali przydział do Słupska.
W naszym mieście Głodkowski zgłosił się
do pracy w gazowi. Pracował przy ponownym jej rozruchu. Przez następne lata pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
w skład którego wchodziła między innymi
gazownia. Przez wiele lat był zaopatrzeniowcem przedsiębiorstwa.
Przeszedł na emeryturę w 1985 roku.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
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Jak czytają słupszczanie

Zaczytać się
Z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez
Bibliotekę Narodową i TNS
OBOP wynika, że aż 62 procent Polaków, nie miało przez
ten rok kontaktu z ani jedną
książką. - Nie jest tak źle,
ludzie wciąż czytają! - uspokajają bibliotekarze. W mieście,
w którym biblioteka ma aż
osiem filii, oddział pedagogiczny oraz bibliotekę akademicką mieszkańcy powinni
być z książką za pan brat. Czy
jednak Słupszczanie wciąż
zaglądają na biblioteczne
półki?

Sensacyjki
i romanse
Pan Janusz wchodzi do
biblioteki i rzuca okiem na
półki zawalone książkami.
Mija dział historyczny, sensacyjny i ten z poezją. - Mamy
świetny nowy kryminał - proponuje mu pani Joanna, bibliotekarka. - Dziękuję bardzo. Ja
już wiem co chcę przeczytać - odpowiada uprzejmie
pan Janusz, po czym zmierza
w kierunku działu... ze współczesnymi romansami. - Mamy
więcej takich oryginalnych
czytelników jak pan Janusz mówi z uśmiechem Krystyna
Mołdoch, kierownik filii
numer 1 i 2. - Oprócz niego,
odwiedza nas także pani
Jolanta, która namiętnie czyta
sensacje i kryminały - zwłaszcza medyczne. Kiedyś myślałam, że wypożycza je dla męża,
jednak zdradziła, że wypożycza je tylko dla siebie - dodaje
pani Krystyna. Czy rzeczywiście na bibliotecznych półkach
królują książki sensacyjne
i romanse? Niekoniecznie.
Anna Buczkowska-Pawlik,
kierownik ﬁlii numer 8, największej w Słupsku, opowiada
o preferencjach słupszczan.
- Nasi czytelnicy najchętniej sięgają po literaturę współczesną,
zwłaszcza polską - mówi pani
Anna. - Szwaja, Matuszkiewicz,
Kalecińska - to nazwiska,
które przyciągają czytelników. Bardzo chętnie słupszczanie sięgają też po książki
podróżnicze Cejrowskiego
czy Pawlikowskiej, a także po
wspomnienia i biograﬁe kobiet.
Nastąpił natomiast całkowity
odwrót od Grocholi, która jesz-

cze niedawno królowała wśród
Biblioﬁle
kobiet. Mam wrażenie, że
i statystyka
ostatnio stała się tak medialna,
że nastąpił przesyt jej osobą Łucja Taraszkiewicz jest
opowiada. Dużym wzięciem
wśród słupszczan cieszą się studentką IV roku bibliotetakże najnowsze pozycje lite- koznawstwa. - Czemu akurat
ratury światowej Brown, Cava, taki mało popularny kierunek? - pytam zaintrygowany.
Myers czy, wśród pań, Danielle
Steel. - Nie oznacza to jednak - Zawsze kochałam książki, nie
wcale, że nikt nie czyta już kla- wyobrażam sobie życia dnia
bez choćby jednej przeczysyki - mówi Krystyna Mołdoch
z ﬁlii numer 1. - Często przy- tanej strony - mówi z pasją. chodzą do mnie ludzie, którzy Zawsze jak jeżdżę na wakacje,
zamiast do sklepów z pamiątdojrzeli do pewnego etapu
i szukają na przykład książek kami odwiedzam antykwariaty
Bułhakowa, Szekspiraczy kla- i szukam co ciekawszych pozysycznej poezji - mówi pani cji. Uwielbiam zapach starych
książek...
Krystyna.
Dla postronnego człowieka Łucja może wydawać się
Kawiarnia XXI
biblioﬁlem, czyli miłośnikiem,
Biblioteka straciła już znawcą i zbieraczem książek. obraz instytucji zajmującej To jednak nie do końca prawda
się jedynie wypożyczaniem - mówi Łucja. - Jestem miłoksiążek. Coraz częściej, wycho- śniczką książek, ale do prawdzidząc naprzeciw oczekiwaniom wego biblioﬁla jeszcze trochę
czytelników biblioteki stają mi brakuje - opowiada. Biblioﬁl
się animatorami wolnego
jest określeniem specyﬁcznym,
czasu i ambasadorami nauki
bo dość szerokim. W przecipodanej w lekki i przyjemny wieństwie do miłośnika litesposób. - Współpracujemy ratury, interesuje go bowiem
intensywnie z Uniwersytetem
nie tylko treść ale i oprawa
Trzeciego Wieku, z którym
książki. Jej zapach, dotyk, fakwspólnie organizujemy spo- tura papieru, wszystko to liczy
tkania z podróżnikami - mówi się na równi z zawartością. Do
Anna Buczkowska - Pawlik. - słupskiej biblioteki często traOd kilku lat stworzyło się ﬁają podobni do Łucji miłotakie stałe grono słuchaczy, śnicy książek. - Ostatnio bardzo
którzy sami do nas dzwonią, często studenci z Uniwersytetu
pytają kiedy następne spo- Mikołaja Kopernika z Torunia
tkanie. Tacy ludzie są żądni - mówi Teresa Gawlik, dyrekwiedzy, chcą zdobywać nowe torka biblioteki. - Nawet teraz
doświadczenia, a przede gościmy jednego praktykanta,
wszystkim wolą spędzić czas
który zdobywa szlify do
inaczej niż tylko oglądając zawodu. A czy słupszczanie
tasiemcowe seriale - mówi są społeczeńpani Anna. Biblioteki kierują stwem zakochacoraz szerszą ofertę także do
nym w książNa 97 tysięcy mieszdzieci. Lekcje biblioteczne, kach? I tak i nie.
kańców Słupska, do
mnóstwo nowości książko- Statystyki bibliobiblioteki zapisanych
wych skierowanych właśnie teczne pokazują,
jest nieco ponad 20
do dzieci. - Najbardziej cieszy że na 97 tysięcy
tysięcy.
nas to, kiedy czytelnicy, któ- mieszkańców,
rych znamy od czasów szkol- do biblioteki
nych przyprowadzają do nas
zapisanych
swoje własne dzieci, które
jest nieco ponad 20 tysięcy. jeszcze nawet nie potrafią Najwięcej, bo aż 29 procent
czytać. Często podpatrujemy czytelników jest osób z przetakie osoby, jak pokazują działu wiekowego 25 - 44 lata,
malcom książki opowiadając a nie jak można by się było
o ciekawostkach kryjących spodziewać studentów i emesię na bibliotecznych pół- rytów - mówi Teresa Gawlik kach. Biblioteki zamieniają Tych jest kolejno 17,5 oraz 7,5
się zatem w miejsca spotkań, procent. Statystyki mogą nieco
rozmów, poszerzania horyzon- zamazywać obraz czytelnictwa.
tów, ale także plotek i zwierzeń. Średnio biblioteki dziennie
- Zdarzają się czasem staruszko- odwiedza 1039 osób (dane
wie, którzy nudzą się w domu. z 2009 r.). Rok temu na jedną
Przychodząc do biblioteki opo- zapisaną osobę przypadało
wiadają naszym pracownicom rocznie 19 wypożyczonych
o swoim życiu, problemach, książek. W samym tylko lipcu
radościach...znamy na przy- bibliotekę odwiedzano 140
kład wszystkich wnuczków, tysięcy razy!
wiemy kto jakiego ma pupilka
Maciej Korsak
- śmieje się Anna Buczkowska
redakcja@agmedia.com.pl
- Pawlik.

Książka bliżej czytelnika
Teresa Gawlik
nowy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

TRZY PYTANIA

Co piąty słupszczanin
jest zapisany do biblioteki. Dziennie odwiedza je ponad tysiąc
osób. Czytamy jednak
coraz mniej - wypożyczmy tylko półtora
książki rocznie.

- W dobie internetu i święcącej
tryumfy w każdej grupie wiekowej
telewizji, o jakiego czytelnika zabiegać będzie pani szczególnie?
- To nie jest tak, że dbamy szczególnie o konkretne grupy wiekowe, czy
społeczne. Zawsze to podkreślałam
i będę podkreślać, że każdy czytelnik
jest dla nas ważny. Staramy się przyciągać rodziców z dziećmi, najmłodszych,
ale także studentów i ludzi w wieku
produkcyjnym. Zależy nam także na
tych, którzy przeszli na emeryturę,
a wciąż są głodni wiedzy i chcą poszerzać horyzonty, bo wbrew pozorom nie
jest to wcale najliczniejsza grupa, która
odwiedza bibliotekę. Najwięcej mamy
czytelników w wieku od 25 do 44 lat.
Staramy się więc współpracować ze
szkołami i organizacjami pozarządowymi, robimy konkursy, biblioturnieje
by przyciągać najmłodsze, często nawet
jeszcze nie potraﬁące czytać dzieciaki,
dla starszych organizujemy wystawy,
spotkania autorskie...
- Wynika z tego, że biblioteka
nie jest już tylko wypożyczalnią, ale
swoistym forum dla spotkań i pogłębiania relacji międzyludzkich i nauki.
- Tak w istocie jest, choć działamy
w tym kierunku już od wielu lat.
Chciałabym nawet w przyszłości przenieść bibliotekę dla dzieci i młodzieży
w nowe miejsce stworzyć coś podobnego do multimedialnej biblioteki,
która powstała w Olsztynie, a w tym

pawilonie umieścić oddział dla osób
niepełnosprawnych, dostosowany do
ich potrzeb, może nawet jakieś zaplecze
kawiarniane by każdy mógł dogodnie
skorzystać z książki, a jednocześnie
podtrzymać więzi z innymi. Nie ulega
jednak wątpliwości, że to wciąż książka
i wypożyczalnia jest w centrum zainteresowania. To jest taki trzon biblioteki,
dlatego staramy się zawsze być na bieżąco, zawsze zakupować nowości, których oczekują czytelnicy. Wychodzimy
też naprzeciw oczekiwaniom odbiorców,
- Co w takim razie planuje pani
jako nowy dyrektor zrobić dla przeciętnego Kowalskiego korzystającego z biblioteki głównej i ﬁlii?
- Wiem, że wszyscy czytelnicy czekają z niecierpliwością na nowoczesny
system komputerowy, który pozwoli
nam na szybsze sprawdzenie informacji o każdej książce. Obecnie czytelnik,
który chciałby korzystać ze wszystkich
naszych oddziałów, musiałby założyć
aż dziesięć osobnych kart bibliotecznych! Chcę to jak najszybciej zmienić,
tak by jedna karta biblioteczna, założona w bibliotece głównej byłą honorowana w każdej ﬁlii. Poza tym bardzo zależy nam na projekcie biblioteki
cyfrowej i dokończeniu digitalizacji...
Rozmawiał

Maciej Korsak
redakcja@agmedia.com.pl
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Kolizje na drogach - poradnik dla kierowców

Nie zawsze trzeba wzywać policję
Jeżeli w wyniku
drogowego zdarzenia są
ranni, to trzeba działać
szybko i zdecydowanie, bo często o życiu
i zdrowiu oﬁar decydują
sekundy. - Sprawdzamy
stan rannych, wyłączamy zapłon w rozbitych wozach, wzywamy
pogotowie i policję
i zabezpieczamy miejsce
zdarzenia ustawiając trójkąt ostrzegawczy – wylicza Arkadiusz Wszelaki,
zawodowy kierowca
i ratownik drogowy. –
Nie wolno panikować.
Pamiętajmy, że wezwanie pogotowia jest również formą niesienia
pomocy. Nie wolno też
przemieszczać pojazdów
ani usuwać śladów zderzenia i części aut, chyba
że wymaga tego ratowanie życia ludzi. Jednak
o wszystkich takich
działaniach należy zaraz

potem poinformować
policję. Inaczej jest, jeśli
nikt nie ucierpiał. Wtedy
uczestnicy zdarzenia
powinni się porozumieć,
szczególnie jeśli określenie winnego kolizji nie
budzi wątpliwości.
W przypadku kolizji, kiedy kierowca jest
pewny, że nie jest świadkiem przestępstwa - nie
ma obowiązku wzywania
policji. Ważne jest jednak,
aby obie strony zdarzenia
wypełniły prawidłowo
formularz powypadkowy.
Spisujemy niezbędne
dane: kierowcy i właściciela pojazdu (szczególnie
jeśli nie kierował właściciel), numer telefonu,
numer polisy i nazwę
towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Dobrze
jest również te dane wzajemnie zweryﬁkować na
podstawie dokumentów
tożsamości, prawa jazdy
i oryginału polisy.
O wezwaniu policji
należy natomiast pamiętać, jeśli podejrzewamy,
że sprawca jest pijany,
występują rozbieżności
w ocenie sytuacji przez
uczestników zdarzenia,
także gdy sprawca zbie-

Warto wiedzieć
Firma ubezpieczeniowa nie jest wyrocznią w sprawie
odszkodowań komunikacyjnych. Jeżeli masz kłopoty z uzyskaniem odszkodowania – możesz prosić
o pomoc Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie tel.
22 333 73 26 szczegóły w Internecie na www.rzu.gov.pl
REKLAMA

gnie, nie chce przyznać
się do winy, kręci i odmawia spisania oświadczenia lub nie chce okazać
dokumentów. Niektóre
firmy ubezpieczeniowe
wręcz żądają
zawiadomienia policji o zdarzeniu, uzależniając od
tego wypłatę pełnej
wysokości odszkodowania. - Nie mają prawa
tego żądać, taki zapis
ustawowy funkcjonował
krótko i został już uchylony – podkreśla Marek
Komodołowicz, naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego. - Radziłbym
dojść do porozumienia,
spisać oświadczenia co
skraca wszelkie procedury, a także zmniejsza
koszty i nerwy obu stron.
Z takim oświadczeniem
można się jeszcze tego
samego dnia udać do
ﬁrmy ubezpieczeniowej
i od razu wszcząć pro- Nie do każdej kolizji trzeba wzywać policję.
cedurę wypłaty odszkodowania. Dodam, że
pojazdów. Jeśli mamy wypłaty odszkodowajeśli przyjedzie patrol, to
przy sobie aparat fotogra- nia, choćby o czas koresprawca na miejscu może
ﬁczny lub telefon z apara- spondencji między nami,
spodziewać się również
tem, dobrze jest wykonać a firmą ubezpieczemandatu karnego wyso- zdjęcia miejsca zdarzenia
niową w sprawie dokukości od 220 złotych i sze- i wzajemnego usytuowa- mentacji pokolizyjnej.
ściu punktów karnych.
nia aut.
Bywa, że ubezpieczyciel
Zanim radiowóz
Bezpośrednio po
przerzuca bezzasadnie
przyjedzie warto usu- kolizji warto spisać obowiązek uzyskania
nąć pojazdy na pobocze, numer rejestracyjny takiego zaświadczenia na
bo za bezzasadne blo- pojazdu sprawcy, kiedy poszkodowanego w kolikowanie drogi można
ten usiłuje się odda- zji – dodaje naczelnik
również otrzymać man- lić. Wóczas natych- Komodołowicz.
dat. Wcześniej najlepiej
miast wzywamy policję.
oznaczyć miejsce kolizji - Wezwanie policji znaczJarosław Kowalski
i wzajemne położeniem
nie wydłuża procedurę
j.kowalski@agmedia.com.pl
Fot. APR-SAS

Nawet kilkanaście razy
dziennie w Słupsku
dochodzi do kolizji.
Jak się wtedy zachować - dogadać się,
czy wezwać policję?
Podpowiadamy, co
należy zrobić.

Kolizja czy wypadek?
Przepisy prawne wyraźnie rozgraniczają kolizję od
wypadku drogowego. To, czy zdarzenie w którym
ktoś został ranny zostanie zakwaliﬁkowane jako
kolizja (a więc wykroczenie) czy jako wypadek, czyli
przestępstwo - decyduje organ procesowy w oparciu
o wyniki opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej,
który w oparciu o materiały sprawy, dokumentację
medyczną i ewentualne badanie pokrzywdzonego
oceni obrażenia. Według przepisów drogowe zdarzenie „z urzędu” staje się wypadkiem w momencie,
kiedy osoba poszkodowana doznaje obrażeń ciała
wymagającego leczenia w czasie dłuższym od siedmiu
dni. Jeżeli ucierpiały tylko pojazdy lub rozstrój zdrowia oﬁar jest czasowo krótszy – jest to kolizja drogowa.

933GS3A
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Zmiany w prawie drogowym

Osoby chore na
cukrzycę mogą mieć
problem z dostaniem
prawa jazdy. Kierować
autobusami i ciężarówkami nie będą mogli
chorzy na padaczkę.
To nowy pomysł
rządu na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Osoby chore na padaczkę
nie będą mogły kierować
autobusami i ciężarówkami, samochodami osobowymi tylko, gdy przedstawią opinię neurologa,
że nie miały napadów
padaczkowych w ostatnich dwóch latach leczenia. Będą musiały kontrolować stan zdrowia
co pół roku, przez dwa
lata. Przez kolejne trzy
badania kontrolne będą
przeprowadzane co roku.
Obostrzenia będą mieli
także cukrzycy, którzy
chcą wyrobić sobie prawo
jazdy – dostaną je tylko po
pozytywnej opinii diabetologa. Potem będą musieli
regularnie kontrolować
zdrowie.
- To bardzo dobry
pomysł,
sam
jako

cukrzyk gorąco go
popieram
–
mówi
Bogusław Sokołowski,
prezes Stowarzyszenia
Diabetyków w Słupsku.
- Czasem wystarczy tylko
chwila, a cukrzyk może
stracić przytomność i tragedia gotowa. Opinia
lekarza, także na przykład
u osób ze słabym wzrokiem i padaczką, powinna
być bezwzględnie wymagana. Te przepisy mogą
uratować życie i kierowcy
i innym osobom na drogach.
Zmiany popierają
także osoby związane na
co dzień z bezpieczeństwem na drogach:
- W prawie jest
luka – mówi Zbigniew
Wiczkowski, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego. - Po
wydaniu prawa jazdy
nie badamy zdrowia kierowców, a wielu z czasem
ciężko choruje. Niektórzy
mają wypadki, w których
tracą na przykład nogę
czy rękę. Taki kierowca
w myśl przepisów może
nadal prowadzić auto,
chociaż czasem jego zdro-

wie na to nie pozwala.
Dlatego potrzebne są
przepisy, które określałyby, co ile lat kierowca
powinien być badany pod
kątem zdolności do prowadzenia auta. Można by
też nakazać informowanie o poważnych chorobach, które to utrudniają
czy uniemożliwiają.
Ale nie tylko osoby
chore będą miały więcej
obowiązków. Przybędzie
ich też lekarzom, którzy
badają kierowców - jeśli
stwierdzą wystąpienie
epizodu ciężkiej cukrzycy,
powinni o tym powiadomić starostę lub prezydenta miasta, aby zbadać,
czy taka osoba może kierować autem. Ta sama
procedura będzie przy
napadach padaczkowych.
Projekt przygotowało
Ministerstwo Zdrowia
i dotyczy rozporządzenia w sprawie badań
lekarskich kierowców
i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Aleksandra Christyniuk
a.christyniuk@agmedia.com.pl

Fot. APR-SAS

Cukrzycy i chorzy na padaczkę nie siądą za kółkiem

Chorzy na cukszycę nie będą mogli zrobić prawa jazdy.

Mało chętnych na własne tablice rejestracyjne

Rząd chce cięższych kar dla piratów drogowych

REKLAMA

Nie pozbędziesz się punktów karnych Indywidualność kosztuje

Fot. APR-SAS

W całej Polsce w ciągu roku prawo
jazdy traci około 40 tysięcy kierowców.
Większość z nich za jazdę pod wpływem alkoholu i zdobycie maksymalnej
liczby punktów karnych.
Te ostatnie jednak, przynajmniej na
razie można obniżyć. Wystarczy przejść
kurs, który organizuje Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego. Koszt to 350
zł i 6 godzin zajęć (3 godz. z psychologiem i 3 godz. z policjantem).
Przepisy te jednak mają zostać
zaostrzone. Kierowcy, którzy zdobyli
maksymalną liczbę punktów karnych,
będą musieli wziąć w kursie reedukacyjnym. Nie będzie on dobrowolny, lecz obowiązkowy. Nauka potrwa aż 40 godzin
i ma kosztować 2 tys. zł.
- Jeśli zmiany zaproponowane przez
resort infrastruktury zostaną wprowadzone w takiej formie to bardzo dobrze
– uważa Zbigniew Wiczkowski, dyrek-

tor WORD w Słupsku. – Jest on bardziej
restrykcyjny i tylko za takim rozwiązaniem się opowiadam. Obecny system jest
trochę archaiczny. Mimo że to szkolenie
jakąś wartości ma, bo jednak rozmowy
z psychologiem i policjantem coś przynoszą, jednak kierujący i tak później popełniają wykroczenia drogowe.
Miesięcznie z kursów dotyczących
odejmowania sobie punktów karnych
w Słupsku korzysta ok. 15 kierowców.
Najczęściej są to zawodowi kierowcy,
kurierzy. Takie szkolenia są prowadzone
2 razy w miesiącu, a kierowca może
w ciągu roku skorzystać z takiego szkolenia dwukrotnie. Jak dodaje Zbigniew
Wiczkowski, być może zaostrzenie
sankcji spowoduje, że kierowcy będą
bardziej ostrożni.

Adam Reszka
redakcja@agmedia.com.pl

Tylko 77 osób w powiecie słupskim ma indywidualne tablice rejestracyjne na swoich
autach.
Dlaczego
tylko tyle?
Indywidualne
tablice rejestracyjne,
czyli z numerami lub
literami wybranymi
przez
właściciela
pojazdu kosztują tysiąc
złotych. Samochody
z takimi tablicami zwracają na siebie uwagę,
a nietypowe rejestracje
widujemy często na
luksusowych autach.
Najczęściej na takich
tablicach widnieje imię
właściciela, często połączone z jakimiś cyframi.
Inna liczna grupa to
auta korporacyjne, czyli
z nazwą danej ﬁrmy.
- Coraz częściej
mamy takie przypadki, że firmy kupując kolejne nowe auto
po prostu rejestrują
pojazd z tablicami indywidualnymi – mówi
Elżbieta Matuszewska,
kierownik Wydziału
K o m u n i k a c j i
i Drogownictwa w słupskim starostwie. – W niektórych ﬁrmach staje się
to wręcz obowiązkowe.

W powiecie słupskim
jest zarejestrowanych
77 pojazdów z tablicami indywidualnymi.
Właściciel pojazdu, który
wybrał sobie taką rejestrację, musi na nią poczekać
około jednego tygodnia.
Opłata za takie
tablice na motocykl, czy
przyczepkę,
kosztuje
o połowę mniej, czyli
500 zł
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redakcja@agmedia.com.pl
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Nietypowa wystawa przy Złotej

54GS9A

Laboratorium

W świecie wag, liczników,
taksometrów...

Słupsk, ul. Wileńska 30
(dawna Przychodnia
Kolejowa)
tel. 59 840 38 00
CZYNNE: pon-pt 7.00–18.00
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Śluby, wesela
Komunie,
Urodziny..
Artykuły na każdą okazję.

DECORATORIA

DH ALEX (obok Podkowy) - I piętro - nr 18
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Jan Półtorak, naczelnik urzędu stworzył tu
rodzaj minimuzeum, chociaż on sam mówi, że jest
to raczej „wystawka” niż
muzeum. Powstawało
ono przez kilkanaście lat,
od momentu, gdy urząd
został przeniesiony na
ulicę Złotą.
- Mieliśmy trochę
przestrzeni, którą chcieliśmy wykorzystać – opowiada Jan Półtorak. Stwierdziłem, że można
zrobić coś takiego, chociażby po to, aby osoby,
które nas odwiedzają
miały zajęcie podczas
oczekiwania na załatwienie swojej sprawy. Dzisiaj
większość mechanicznych
urządzeń pomiarowych
została wyparta przez
urządzenia elektroniczne.
Mało kto wie, jak wygląda
na przykład dystrybutor
pojemnikowy do pomiaru
paliw. U nas można go
zobaczyć.
Na ścianach przy
wystawie można obejrzeć
REKLAMA

Fot. Piotr Furtak

Manometry, taksometry, liczniki energii,
wodomierze..., ale
przede wszystkim wagi.
Te oraz wiele innych
urządzeń można zobaczyć w Obwodowym
Urzędzie Miar w
Słupsku.

Jan Półtorak stworzył muzeum wag w Słupsku.
XX wieku. Nawet twórcy
wystawy trudno jednak
oszacować, który z eksponatów jest najstarszy.
- Nie jesteśmy w stanie odczytać cech legalizacyjnych wszystkich
urządzeń – mówi naczelnik. - Na pewno jednym ze
starszych eksponatów jest
odważnik, który do 1999
roku był wykorzystywany
1437GS1A

legalizacyjną z 1900 roku
i gdyby był stosowany w
roku 2000 nadal mógłby
być stosowany legalnie.
Eksponaty pochodzą przede wszystkim od
klientów urzędu. Niekiedy
były przechowywane
gdzieś na strychach, w
oborach czy stodołach.
Niekiedy przeleżały tam
kilkadziesiąt lat. Podczas
REKLAMA

1426GS2A

jakiś przyrząd nie nadaje
się do użytku, naczelnik
pytał czy nie można by
go zostawić na potrzeby
wystawy.
Bezmiany zwane też
przeźmianami – najstarsze urządzenia pomiarowe
były już znane w czasach
starożytnych.
- Wykorzystywali je
między innymi Rzymianie
– dodaje Jan Półtorak. Prawdopodobnie urządzenia pomiarowe istniały
już wówczas, gdy ludzie
posługiwali się jeszcze
maczugami. Zawsze istniała bowiem potrzeba,
aby coś zmierzyć, zważyć,
porównać...

Piotr Furtak
p.furtak@agmedia.com.pl
REKLAMA

między innymi niemieckie rysunki z początku

953GS1A

w jednym ze sklepów w
Miastku. Posiada on cechę
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MYJNIA BRUDNY HARRY

kontroli, czy legalizacji,
gdy okazywało się, że

RĘCZNA

>©`[^V ´ `W .PNZ]^VL $ ´ _PW "$ ! !!#
EL[]L^eLXd% [Y[_ $r# ´ ^ZM $r!
³ VZX[WPV^ZbP XdNTP ^LXZNSZOçb
Z^ZMZbdNST OZ^_LbNedNS
³ []LYTP _L[TNP]VT ³ ZOV`]eLYTP ^LXZNSZO`
e
8dNTP L`_L e bZ^VZbLYTPX r 18 e©
Najtańsz
 Ned^eNePYTP bY¥_]eL r 30 e©

mycie!

Kompletn e mycie już od
REKLAMA

30 zł
1432GS1A

POWIATOWY

20

KURIER

nr 35 (42) • 2 września 2010

Historia

S ŁU P S K I

Życie miasta tętniło przy dzisiejszym Kościele św. Ottona

Grodzisko nad Słupią

Słupski gród był podobny do tego z projektu słupskich rycerzy, którzy planują wznieść średniowieczne grodzisko.
Stary Słupsk powstał
w widłach Słupi. Na
wzgórzu, na którym
obecnie stoi kościół
św. Ottona przy ul.
Kościelnej.
Neoromańska bryła przyklasztornego kościoła góruje
nad tą częścią miasta. Kilkaset lat
temu spokojne dzisiaj miejsce
tętniło życiem. Tu byli przyjmowani książęta, między innymi
Władysław Łokietek i Przemysł
II, którzy zasiadali później na
tronie Polski. Tu biesiadowali i
stacjonowali wojowie.

Początki grodu
Badania archeologiczne
z lat 50-tych XX wieku
potwierdziły, że słowiański
gród w widłach naszej rzeki
wzniesiono prawdopodobnie
na przełomie VIII i IX wieku.
Wówczas królowało jeszcze
pogaństwo. Grodzisko nad
Słupią było stolicą niewielkiego państewka plemiennego. Niewiele wiadomo o jego
wyglądzie. Gród miał kształt
zbliżony do koła o podstawie wyniesienia 50 do 60 m i
powierzchni użytkowej maj-
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danu ok. 1300 metrów kwadratowych. - Prawdopodobnie był
to typowy gród dla Pomorza
– mówi doktor Bronisław
Nowak, historyk z Akademii
Pomorskiej. - Na środku stała
drewniana wieża, czyli tak
zwany stołp. Była to siedziba
zarządcy grodu, później kasztelana. Na pewno były także
pomieszczenia dla drużyny
rycerskiej, stajnie, spiżarnie.
Jak twierdzi Nowak
słupski gród był trudny do
zdobycia. - Gród musiał być
otoczony murem i palisadą –
dodaje historyk. - Ustawiony
był na sztucznie nasypanym
wzniesieniu w widłach rzeki.
W czasie, gdy on istniał, Słupia
płynęła główny kortem oraz
odnogą, której dzisiaj już nie
ma. Ta odnoga przepływała
mniej więcej wzdłuż dzisiejszej ulicy Henryka Pobożnego
w stronę kościoła św. Piotra,
a dzisiaj Najświętszego Serca
Jezusowego. W pobliżu

kościoła znajdują się jeszcze
niewielkie mokradła, które są
pozostałością po tej odnodze.

Wojna
o grodzisko
Wzgórze, na którym
stało słupskie grodzisko było
obiektem pożądania wielu
pomorskich władców. Do XIII
stulecia niepodzielnie władali
nim przedstawiciele miejscowego rodu. O wygaśnięciu tej
dynastii rozpoczęła się rywalizacja miejscowych włodarzy
o prawa do grodu. O Słupsk
rywalizowali wówczas książęta
gdańscy, zachodniopomorscy,
Brandenburczycy, Duńczycy
oraz władcy Polski.
Jedna z hipotez historyków sugeruje, że Duńczycy
mogli zniszczyć gród. Pewne
jest natomiast to, że na krótko
przejęli nad nim władzę. Za
ich panowania rozpoczęła
836GS4A

się budowa miasta po drugiej
stronie rzeki. Większość historyków utrzymuje jednak, że
Skandynawowie przejęli naszą
ziemię w krótkie władanie w
wyniku działań politycznych
i pertraktacji.
Po Duńczykach pieczę
nad grodem przejęli książęta
gdańscy. To w czasie ich panowania Słupsk odwiedzali późniejsi władcy Polski Przemysł
II i Władysław Łokietek.

i Kobylnicę.
Jak można wyczytać w
podręcznikach historii w 1266
rku został podkomorzym na
dworze Mściwoja. Później za
swoją lojalność został awansowany na kasztelana słupskiego.
Gdy wykrył spisek gdański,
został mianowany wojewodą.
Święca przez większość swojego życia sprzyjał połączeniu
Pomorza z Wielkopolską.
Był poplecznikiem królów
Przemysła II i Władysława
Łokietka. Jednak, gdy jego
najstarszy syn pokłócił się z
biskupem z Włocławka, górę
wzięła prywata. Z całą swoją
rodziną i świtą zawarł układ z
Brandenburczykami w podusteckim Lędowie. Oddał im
Pomorze w zamian za zachowanie kasztelanii słupskiej w
rodzinie. Według wielu opinii
historyków, biorąc pod uwagę
postawę Święcy przez większość jego życia, decyzja o
pakcie z Brandenburczykami
musiała być dla niego tragedią.
Układ w Lędowie zapoczątkował szereg dalszych wydarzeń między innymi rzeź na
Polakach w Gdańsku.

Kościół
zamiast grodu
Koniec słowiańskiego
grodu na naszych ziemiach
REKLAMA

przypada prawdopodobnie
na połowę XIV stulecia. Gród
na pewno spłonął. Miasto w
XIII i XIV wieku płonęło kilka
razy. Według historyków zajmujących się dziejami Słupska
prawdopodobnie tragiczny dla
grodu był pożar w 1395 roku.
Przez wiele lat wzgórze
po grodzie stało puste. Po
dawnych budowlach pozostała jedynie ruina.
W 1872 ruszyła budowa
kościoła katolickiego. W tym
czasie większość świątyń w
Słupsku było protestanckich.
W XIX stuleciu w naszym
mieście żyło niespełna 230
katolików. Budowa kościoła
kosztowała ponad 40 tysięcy
ówczesnych marek. Przy
wznoszeniu świątyni w neoromańskim stylu pracowały
głównie ﬁrmy ze Słupska i
okolic. Budowa i poświecenie kościoła zakończyły się
11 grudnia 1873 roku.
Życie katolików toczyło
się wokół tej świątyni aż do
roku 18947 roku. Wówczas
biskupi przekazali go siostrą Klaryskom. Do dzisiaj
świątynia przynależy do ich
klasztoru. Jednak jest otwarta
dla wszystkich słupszczan.
Odbywają się tutaj regularne
nabożeństwa.

Tomasz Częścik
t.czescik@agmedia.com.pl
1186GS3A

Gród Święcy
Słupskie grodzisko było
także zarządzane przez wojewodę Święcę, jedną z najbardziej tragicznych postaci w
historii tej ziemi. Święca na kartach historii określany jest mianem zdrajcy, który sprzedał
Pomorze Brandenburczykom.
Święca pochodził z naszego
terenu. Jego ojciec miał majątek, który obejmował dzisiejszą Krepę, Lubuń, Siemianice
REKLAMA
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Pierwszy lider A-klasy

2121

Wybrzeże Objazda jest pierwszym liderem grupy
I słupskiej A-klasy.
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Przygotowania słupskich koszykarzy do sezonu

Fot. APR-SAS

Czarni przed ostatnią prostą

Kilku nowych zawodników ma w tym roku klub Energa Czarni Słupsk.
Zbigniew Białek,
Krzysztof Roszyk,
Wojciech Szawarski,
Mantas Cesnauskis,
Paweł Leończyk,
Hubert Pabian, Patryk
Przyborowski, Jarel
Blassingame, Bryan
Davis i Cameron
Bennermann – ci
zawodnicy będą
tworzyli trzon Energi
Czarnych Słupsk
w kolejnym sezonie Polskiej Ligi
Koszykówki.
Obok nich trener będzie
chciał skorzystać najprawdoREKLAMA

podobniej z dwóch juniorów. grywany w Zielonej Górze
O tym, którzy dostaną taką w dniach 24 – 26 września
szansę zadecyduje Dainius oraz w XV Turnieju o
Adomaitis.
Puchar Prezydenta Słupska.
W tej chwili kończy się Odbędzie się on 2-3 paździerokres przygotowania kon- nika, a obok Czarnych wystądycyjnego słupskich koszy- pią w nim również Kotwica
karzy. Zawodnicy (za wyjąt- Kołobrzeg, Zastal Zielona
kiem Zbigniewa Białka, który Góra i Polpharma Starogard
przebywał na zgrupowaniu
Gdański.
kadry) mają zajęcia na sta- W trakcie okresu przydionie 650-lecia oraz na hali. gotowawczego rozegramy
Treningi w Gryfii rozpoczną również kilka sparingów
w przyszłym tygodniu.
przy drzwiach zamkniętych
Podczas okresu przy- – mówi Marcin Sałata, genegotowawczego przed ligą, ralny menadżer klubu. - To,
która ruszy 16 paździer- że nie będą one dostępne dla
nika słupszczanie zagrają w publiczności związane jest z
turnieju, który będzie roz- tym, że trzeba przećwiczyć
7GS7A

różne warianty gry. Do tego
potrzeba ciszy i spokoju.
Zależy nam na tym, aby
mieć jak najsilniejszych sparingpartnerów, nie możemy
jednak jeszcze mówić z kim
zagrają nasi koszykarze. Na
pewno obiecująco zapowiada się natomiast słupski turniej. Podczas niego
zagramy z solidnymi drużynami. W końcu Polpharma
to trzecia drużyna ubiegłego
sezonu.
Jako wróżenie z fusów
działacze słupskiego klubu
traktują jednak, przynajmniej na razie prognozowanie, które miejsce mogą zająć
REKLAMA

Czarne Pantery na koniec
udzielono nam odpowiedzi
na mecze Czarnych można
sezonu.
– Andrzej Twardowski, prezes
przyjść całą rodziną, nawet
- Więcej będziemy
klubu zastanawia się bowiem, z dzieckiem, bez obaw, że
na pewno wiedzieli po
jaki to ma być koszt. Jedno
usłyszy ono coś, czego nie
spotkaniach towarzy- jest pewne – na zaintereso- powinno – dodaje Marcin
skich – komentuje Marcin
wanie kibiców koszykarze
Sałata. - Proszę pójść na
Sałata. - Większość drużyn
ze Słupska na pewno nie
mecz piłkarzy Gryfa. Tam
diametralnie się pozmie- będą narzekać. W ubiegłym
można zabrać dziecko pod
niała. Oczywiście jednym z
sezonie średnia na jednym warunkiem, że będzie miało
głównych kandydatów do
spotkaniu wynosiła około ono słuchawki na uszach. Ja
mistrzostwa jest Prokom. 2400-2500 widzów. Na tych sam byłem kilka razy i mimo
Poza tym na pewno liczyły
najciekawszych meczach
że obserwowałem meczu z
będą się Anwil, Turów, Treﬂ, (chociażby z Prokomem) był
neutralnej części stadionu, to
Poznań, Polpharma, może
komplet.
też się nasłuchałem.
Zielona Góra, która wpraw- Koszykówka cieszy się
dzie jest beniaminkiem, ale
Piotr Furtak
tak dużym zainteresowama bardzo obiecujący skład. niem wśród słupszczan, gdyż
p.furtak@agmedia.com.pl
Dla nas plan maksymalnego
minimum to gra w play
Kiedy i z kim grają słupscy koszykarze
oﬀach. Liczymy jednak na to,
Koszykarze ze Słupska pierwsze spotkanie rozegrają
że uda nam się powalczyć w
we własnej hali, a ich przeciwnikiem będzie PGE
półﬁnałach. Jak będzie fakTurów Zgorzelec. Mecz rozegrany zostanie 9 paździertycznie – to wszystko zwenika. Poniżej przedstawiamy harmonogram kolejnych
ryﬁkuje parkiet.
spotkań Energi Czarnych Słupsk:
Kalendarz rozgrywek
jest ułożony w taki sposób,
16 października: AZS Koszalin - Energa
że większość teoretycznie
23 października: Energa- Kotwica Kołobrzeg
najmocniejszych drużyn
30 października: Polpharma Starogard Gdański - Energa
będzie przeciwnikiem
6 listopada: Energa - Zastal Zielona Góra
słupszczan pod koniec zasad13 listopada: Siarka Tarnobrzeg - Energa
niczej rundy rozgrywek.
20 listopada: Energa - PBG Basket Poznań
27 listopada: Treﬂ Sopot - Energa
Wówczas Czarni spotkają się
4 grudnia: Energa – Asseco Prokom Gdynia
między innymi z Prokomem
11 grudnia: Energa - Anwil Włocławek
i Anwilem. To nie jest najlep18 grudnia: Polonia Azbud Warszawa - Energa
szy układ.
2 stycznia: PGE Turów Zgorzelec -Energa
- Z każdą drużyną
8 stycznia: Energa - AZS Koszalin
trzeba walczyć o zwycię22 stycznia: Kotwica Kołobrzeg - Energa
stwo – komentuje menadżer
29 stycznia: Energa – Polpharma Starogard Gdański
zespołu.
5 lutego: Zastal Zielona Góra - Energa
W przyszłym tygodniu
19 lutego: Energa – Siarka Tarnobrzeg
rozpocznie się sprzedaż kar26 lutego: PBG Basket Poznań - Energa
netów na spotkania słup5 marca: Energa – Treﬂ Sopot
skich koszykarzy. Ile trzeba
12 marca: Asseco Prokom Gdynia - Energa
będzie zapłacić za karnet?
19 marca: Anwil Włocławek - Energa
Na to pytanie na razie nie
27 marca: Energa - Polonia Azbud Warszawa
61GS12A
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Reprezentacja Polski w RPA

Polacy i Kamil są już w
ćwierćfinale mistrzostw
Rewelacyjnie radzi
sobie reprezentacja
Polski grająca na
rozgrywanych w
RPA mistrzostwach
świata w piłce nożnej
INAS-FIT. W drużynie
drugim bramkarzem
jest słupszczanin –
Kamil Konkel. Mimo że
jest on jedynie rezerwowym golkiperem
– zagrał już w dwóch
spotkaniach rozgrywanych na mundialu.
W

pierwszym

spo-

tkaniu Polacy pokonali
gospodarzy mistrzostw –
RPA. W drugim pokonali
Portugalię 3:0, a w trzecim
dosłownie roznieśli Koreę
Południową aż 11:0. Przed
wyjazdem Kamil marzył o
tym, aby zagrać chociaż w
jednym meczu oraz przywieźć medal. O ile pierwsze
z marzeń już się ziściło, to
do realizacji drugiego niewiele brakuje.
- Kamil zagrał w końcówce meczu z RPA oraz
całe spotkanie przeciwko
Korei Południowej – mówi

Wiesław Romański, słupski trener bramkarza. - W
czwartek nasza reprezentacja gra z Francuzami, którzy na tych mistrzostwach
nie radzą sobie najlepiej.
Jestem pewien, że również
ten mecz wygramy i awansujemy do półﬁnału, a wówczas już mamy medal w garści. Nasi piłkarze są bardzo
zadowoleni z tego, że udało
im się zająć pierwsze miejsce w grupie. Dzięki temu
w ćwierćﬁnale nie traﬁą na
bardzo mocną Argentynę.
Słupszczanin wróci

do Słupska dopiero 14
września. Już teraz jednak
wiadomo, że będzie bohaterem. Wprawdzie nie gra na
prawdziwym mundialu, ale
na tym dla osób z pewnym
stopniem niepełnosprawności, ale jeszcze żaden
ze słupskich piłkarzy nie
zaszedł aż tak wysoko. O
tym jak radzili sobie Polacy
na mistrzostwach w RPA
będziemy informowali w
kolejnym wydaniu „Kuriera
Słupskiego” oraz na portalu
www.kurierslupski.pl.
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szczegóły
w warunkach gwarancji

KOTŁY C.O.
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OGŁOSZENIA DROBNE
INNE
STARSZA samotna kobieta do
opieki nad starszym samodzielnym mężczyzną. Tel. 601-348-898.

KUPNO INNE
ZŁOM kupię. Przyjadę.
Tel. 607-703-135.

M AT E R I A ŁY
BUDOWLANE
BETONOWE: rury, bloczki,
studnie, kręgi, pokrywy, stożki,
płytki chodnikowe, krawężniki.
„BUDŻEL” Słupsk,
Tel. 602-34-00-42.

MOTORYZACJA
OPEL Omega, Audi 100,
Fiesta -części oraz alufelgi.
Tel. 781-694-261.
SEAT Toledo 1,9 TDI, 110 koni
mechanicznych, 97 rok. Cena
7.200 zł. Tel. 792-009-840.
VW PASSAT B5 sedan po liftingu,
diesel-tiptronik, 2500 cm sześciennych, przebieg 70 tys. km. Rok
produkcji 2004. Cena 26.000 zł.
Tel. 796-647-263.

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

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
KUPNO
2-POKOJE w Słupsku na biuro o
pow. około 36 m kw.
Tel. 502-397-005.
MIESZKANIE do 160.000 zł,
płatność gotówką.
Tel. 880-133-400.
MIESZKANIE w Ustce do 170.000
zł, płatność gotówką.
Tel. 504-565-612.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ
2-POKOJOWE 40 m kw, 11
piętro, Os. Niepodległości. Cena
136.000 zł.
Tel. 668-082-227.
2-POKOJOWE na 3 piętrze, ul.
Banacha, o powierzchni 37,4 m kw.
Tel. 59-843-76-22, 695-769-918.
3-POKOJOWE 62 m kw., IV/IV,
jasne, duży balkon, jasna kuchnia,
wysoki standard, piwnica, ogrzewanie miejskie. Cena 230.000zł.
Tel. 601-190-435.
DOM w Kobylnicy 148 m kw, 6
pokoi ,2 łazienki, kuchnia, jadalnia,
przestronny hol, 2 pomieszczenia
gospodarcze, garaż, zamienię na
3,4 - pokojowe w Słupsku.
Tel. 601-83-20-83.
DOM w Ustce, Osiedle Przewłoka,
2-piętrowy, 300 m kw z garażem.
Działka własnościowa 1.000 m kw.

Cena 450.000 zł - do negocjacji.
Tel. 694-827-302.
DZIAŁKA budowlana w
Smołdzinie, powiat słupski,
powierzchnia 7.668 m kw,
ogrodzona. Sąsiedztwo stanowią
budynki mieszkalne, tereny
rolnicze oraz rekreacyjno-wypoczynkowe (Słowiński Park
Narodowy. Działka jest uzbrojona.
Idealna pod inwestycje związane
z turystyką lub budownictwem).
Cena do uzgodnienia.
Tel. 697-653-082.
DZIAŁKA budowlana (1756 m
kw), ok. 7 km od Słupska, świetna
lokalizacja, uzbrojona-kanalizacja
w drodze, internet.
Tel. 506-997-519.
DZIAŁKA w Smołdzinie.Jest
położona wzdłuż ulicy, droga na
Kluki. Pow. 5.612 m kw, działka
jest uzbrojona. Idealna pod
inwestycje związane z turystyką
lub budownictwem. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 795-540-682.
MIESZKANIE w Damnicy 59 m
kw z garażem, piwnicą z placem, 2
pokoje z kuchnią, cena: 100.000 zł,
Tel. 504-109-280.
MIESZKANIE Ustka, Lędowo
koło jednostki wojskowej, 50m
kw + strych do zaadoptowania
+ działka 390 m kw, trzy rodziny,
mieszkanie na 1 piętrze, ogrzewa-

nie kominkowe.
Tel. 669-881-771.

centrum Słupska: 27, 14 i 9 m kw.
Tel. 506-997-519.

PILNIE!!! 3-pokojowe w Dębnicy
Kaszubskiej. Cena 135.000 tys. zł,
możliwa negocjacja lub zamiana
na kawalerkę w Słupsku z dopłatą.
Tel. 666-863-617.

MIESZKANIE po remoncie w
domku jednorodzinnym z oddzielnym wejściem, łazienką i kuchnią,
wyposażone. Tel. 600-922 662.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
z XIX wieku wpisany w całości do
rejestru zabytków. Powierzchnia
terenu 31.500 m kw (park, sad).
Powierzchnia całkowita pałacu
2.150 m kw, budynek tzw. „kuźni”
- 60 m kw. Tel. 500-435- 061.

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIANA

ZAMIENIĘ lub sprzedam mieszkanie w Ustce pierwsze piętro 30
m kw na mieszkanie w Słupsku
Tel. 502 517 572.
ZAMIENIĘ lub sprzedam połowę
domu w Charnowie z działką 9
arów w Siedlisku na mieszkanie na
parterze w Słupsku lub w Ustce
Tel. 502 517 572

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM
5 MIESZKAŃ powierzchnia od 40
– 130 m kw tylko dla ﬁrm.
Tel. 607-070-966.
KAWALERKĘ samotnemu mężczyźnie. Tel. 601-348-898.

Odstąpię mieszkanie komunalne
(3 pokoje 60 m kw.) w nowych blokach na ul. Szafranka, częściowo
umeblowane, za niewielkie
odstępne. Tel. 502432596.
2 MIESZKANIA w Słupsku na dom
w Ustce lub inne propozycje.
Tel. 512-113-691.
PÓŁ DOMU parterowego,
budynek gospodarczy piętrowy,
działka w siedlisku 9 arów na wsi,
zamienię na mieszkanie w Słupsku
na parterze lub wieżowcu do 2-go
piętra. Tel. 502-517-572

SPRZEDAŻ INNE
CEGŁĘ rozbiórkową oraz betoniarkę. Tel. 781-694-261.
DREWNO kominkowe.
Tel. 669-412-747.
KAMIEŃ polny, łupany.
Tel. 607-703-135.

POMIESZCZENIA biurowe róg
Słonecznej i Szymanowskiego.
Tel. 607-070-966.

KIOSK RUCHU w centrum
Słupska tanio sprzedam.
Tel. 601-809-952.

POMIESZCZENIA biurowe w

RUSZTOWANIE aluminiowe, wys.

8m, szer. 2m. Tel. 504-074-383.
SERWIS Rosenthal kawa, herbata,
53 części w super stanie.
Tel. 500-831-681.
STARĄ, unikatową biżuterię ze
złota i srebra. Tel. 603-461-888.

SZKOLENIA
Okresowe szkolenia dla kierowców zawodowych kat. C i D.
Tel. 667 777 170.
VIP Ośrodek Szkolenia
Kierowców zaprasza na nowy
kurs.
Tel. 602-516-954.
Słupsk, ul. W. Polskiego 46-47,
sala 109, www.oskvip.pl

OGRODZENIA, bramy, balustrady-produkcja, montaż, bezpłatny pomiar i wycena u klienta,
system ratalny. Kontakt Alucar.
Tel. 608-324-329.
OPIEKA nad grobami.
Tel. 608-649-826.
PROFESJONALNE Usługi
Budowlane (remonty, glazura,
gładzie itp.). Tel. 781-069-395.
PRZEWOZY osób m.in. na wesela,
wycieczki, pogrzeby.
Tel. 604-516-476.
SPRZĄTANIE biur oraz mieszkań. Możliwość wystawienia
rachunku!!!!! . Tel. 504-091-378.
SZEROKA oferta kredytów:
kredyty hipoteczne, samocho-

USŁUGI
HYDRAULICZNE tel. 607-703-135.
KREDYTY hipoteczne, z dopłatami BGK, gotówkowe, ubezpieczenia. Biuro: Braci Gierymskich 1
lok. 10. Tel. 606 40 60 65.
KREDYTY gotówkowe, hipoteczne, biuro ul. Braci Gierymskich
1, pok.17. Tel. 602-730-383.
KREDYTY samochodowe na
oświadczenie, od 6 do 120
miesięcy.
Tel. 59 841-41-97, 502-252-878.
KUCHNIE, szafy, usługi stolarskie.
Tel. 508-116-390.

dowe i gotówkowe. Minimum
formalności. Najwięcej rozwiązań
ﬁnansowych w jednym miejscu!!!
Słupsk, ul. Sienkiewicza 3.
Tel. 59-842-58-86, 693-092-403.
NAPRAWA maszyn do szycia,
wszystkie typy, także w domu
klienta, udzielam gwarancji na
naprawiony sprzęt. Solidnie i tanio.
Tel 693-242-136.

WYNAJEM RÓŻNE
KONTENERY socjalne i magazynowe. Tel. 605-849-861.
RUSZTOWANIA elewacyjne.
Tel. 607-172-149.
369GS22A
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