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Zimowa atrakcja
przed ratuszem
Imprezą „Mikołajki jak z bajki”
rozpoczęła się inauguracja lodowiska przed słupskim ratuszem. Dwieście pierwszych dzieci otrzymało
czapki Św. Mikołaja, a świąteczny klimat, wytworzony iluminacją świetlną wokół ślizgawki, towarzyszył
licznym konkursom i zabawom.

str. 8-9

Był taki Sylwester
Zima zaatakowała rankiem ostatniego dnia 1978 roku. Do walki z wichrem, śniegiem i mrozem stanął cały
kraj. „Urok” skądinąd przyjaznej pory
roku szczególnie odczuło na sobie
Wybrzeże, w które „generał Mróz”
uderzył z niezwykłą siłą.

Mural przy skwerze
str. 13

zachwycił mieszkańców

czytaj str. 4
Fot. Zbigniew Bielecki
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Miasto roku 2016!
Słupsk został zwycięzcą w plebiscycie Kocham to Miasto – Miasto Roku
2016, wspieranym przez firmę HRS.
Słupsk zdobył 3742
głosy.
Mieszkańcy
i turyści mogli głosować na miasta, które
najbardziej
kochają,
a uzasadniając swój
wybór mieli dodatkowo szansę na zdobycie
jednej z atrakcyjnych
nagród. W plebiscycie
brały udział wybrane miasta od 50 000
do 100 000 mieszkańców. Łącznie oddano
ponad 21783 głosy na
wszystkie miasta. Wygraną Słupska mogą
też tłumaczyć komentarze
głosujących,
którzy w uzasadnieniu swojego wyboru

pisali o wyjątkowości,
uroku, rozwoju miasta i wspaniałych ludziach mieszkających
w Słupsku. – Kocham
to Miasto – Miasto Roku
2016 to plebiscyt, dzięki któremu mieszkańcy mogli przedstawić
wszystkie zalety swoich
miast i pokazać, dlaczego warto te miasta
odwiedzać. Bardzo cieszy nas tak duże zaangażowanie i energia,
z jaką lokalne społeczności podeszły do głosowania – mówi Anna
Kinasiewicz,
Content
Manager firmy HRS.
Jak wypadły inne mia-

sta w plebiscycie? Wyniki można sprawdzić
na stronie http://www.
h r s . c o m /p l /p r o j e k t y/
miasto-roku/.
Dzięki
plebiscytowi Kocham
to Miasto – Miasto
Roku 2016 Słupsk będzie mógł odkryć swoje atrakcje przed tysiącami turystów. Oprócz
tytułu Miasta Roku
2016 miasto zyska bowiem wsparcie HRS,
fundatora plebiscytu,
w promocji regionu
w kanałach związanych
z marką.
Monika Pigan

http://www.hrs.com/pl/projekty/miasto-roku/

Tomasz
Włodkowski
t.wlodkowski@zblizenia.pl

W sporze z dyrektorem szpitala przegrywa pacjent
Zmiany reorganizacyjne w słupskim
szpitalu nie do końca służą pacjentom – do takiego zdania dochodzą
pacjenci, których choroba lub wypadek zmusza do skorzystania z usług
z tego dobrze wyposażonego i zarazem największego szpitala w regionie.
Od zdiagnozowania chorego do jego
przyjęcia na oddział upływa nieraz
więcej niż 8 godzin. Samo przyjęcie
nie oznacza już że chory, który musi
być poddany operacji szybko się jej
doczeka. Jeżeli stan jego zdrowia bezpośrednio nie zagraża życiu, to np. ze
złamaniem nogi, wymagającej chirurgicznej operacji może czekać i kilka
dni. Ten stan rzeczy nie wynika ze złej
organizacji i procedur, ani ze złej woli
szpitalnego personelu, czy też braku
sal operacyjnych (szpital ma ich 9).
To pokłosie przeprowadzonej przez
obecnego dyrektora czystki w szpitalnej załodze, która przetrzebiła personel lekarski i pielęgniarski powodując, że słupski szpital przypomina
dziś nowoczesny, dryfujący po morzu
lotniskowiec z jednym samolotem.
Pacjentom pozostaje więc cierpliwie

znosić braki kadrowe i cieszyć się z dobrej i fachowej choć nielicznej obsługi
i nie narzekać na zimne i bez smaku
posiłki, dostarczane wprost do łóżka
przez panie z firmy Jantar. O takich
rzeczach jak pościel nie do końca dobrze wypłukana, zostawiająca na piżamach dziwne białe kłaczki wspominać
nie warto, bowiem szpital ma ponad
kilkanaście milionów długu i na lepszą
pralnię i lepszy proszek w tej chwili
go nie stać. Spore zadłużenie szpitala
wprowadziło personel w głęboki stan
nerwowy, bowiem dyrektor ściąga do
szpitala swoich fachowców z Lęborka
zapowiadając dalszą jego restrukturyzację i nowe zwolnienia. Z kolei pracownicy słupskiego szpitala oskarżają
dyrektora placówki o mobbing, nepotyzm i działanie na jej szkodę. Domagają się też jego natychmiastowego
odwołania. W tym celu powali Komitet Obrony Szpitala. Spór przeniósł się
zatem do Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku, a na jego rozwiązanie czekają cierpliwi pacjenci i niecierpliwy
personel szpitala.

Przekazanie obowiązków Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża

W Słupsku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 Pomorskiej Brygady Obrony
Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego.
Dotychczasowy dowódca płk
Robert Orłowski decyzją Ministra
Obrony Narodowej nr 3347 z dniem
23.11.2016 r. objął obowiązki Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i przekazał dowodzenie brygadą płk. Rafałowi Ostrowskiemu.
W uroczystości przekazania dowodzenia uczestniczył Dowódca
12 Dywizji Zmechanizowanej gen.
dyw. Rajmund T. Andrzejczak, który przyjął meldunek o zdaniu i objęciu dowodzenia 7. Brygadą Obrony Wybrzeża. Podczas uroczystości
na palcu apelowym nastąpiło podpisanie protokołów zdania i objęcia
obowiązków dowódcy brygady
oraz uroczyste przekazanie sztandaru brygady. Żegnając się z bry-

gadą płk Robert Orłowski podziękował żołnierzom i pracownikom
wojska za wspólną pracę i służbę
mówiąc: „Kiedy w 2013 roku obejmowałem obowiązki dowódcy 7.
Brygady Obrony Wybrzeża byłem
bardzo poruszony. Historia mojej
służby zatoczyła koło i mogłem
wrócić do jednostki, w której jako
młody oficer rozpocząłem swoją
karierę zawodową. Nie ukrywam,
że dowodzenie 7 Brygadą Obrony
Wybrzeża było dla mnie nie tylko
ogromnym zaszczytem, ale także
dużym wyzwaniem i trudną wymagającą pracą [..]. Dlatego dziś
chcę podziękować wszystkim żołnierzom brygady, pracownikom
wojska ze wszystkich trzech garnizonów za ofiarną służbę i pracę,
Redaktor naczelny
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za wzorowe wypełnianie obowiązków, za starania i wysiłek, aby nasza
Jednostka cieszyła się społecznym
zaufaniem i była oceniana przez
przełożonych, jak również sojuszników jako partner najwyższej
rangi”. W uroczystej zbiórce obok
żołnierzy i pracowników wojska
uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych miasta i powiatu,
dowódcy jednostek wojskowych
12 Dywizji, przedstawiciele służb
mundurowych oraz instytucji garnizonowych. Oprawę uroczystości
uświetniła obecność Orkiestry Wojskowej Marynarki Wojennej z Gdyni.
Karolina Krzewina – Hyc
Fot. Marcin Lasoń
Redakcja i Biuro Reklamy:
al. Sienkiewicza 1/2, 76-200 Słupsk
tel./fax 59 842 98 20
tel. kom 601 635 813, 697 855 000
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Nowe możliwości, nowa przyszłość
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, to młoda i dynamicznie rozwijająca
się placówką działająca na rynku edukacyjnym od 1 września 2016r. Powstała z połączenia dwóch szkół
: Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich oraz Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku.
Tradycja i potencjał twórczy
obu szkół ukształtowały aktualne
oblicze i charakter obecnej placówki. Placówka kształci młodzież na
poziomie szkoły zasadniczej oraz
technikum w zawodach zgodnych
z potrzebami rynku pracy takich
jak: technik budownictwa, technik
urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, murarz-tynkarz, mu-
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rarz zabudowy i robót wykończeniowych. Nasi uczniowie realizują
zajęcia praktyczne w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz pracowni budowlanej przy
ul. Sobieskiego 13.
Z uwagi na zmieniające się warunki
społeczno-gospodarcze
Placówka otwarta jest także na
potrzeby osób dorosłych poprzez

organizację kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i dokształcających zgodnie z potrzebami społecznymi i wymogami lokalnego
rynku pracy.
Osoby dorosłe, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową
mogą podwyższyć swoje kwalifipolicealnej. Oferta usług edukacyjkacje w trzyletnim liceum ogólnonych na poziomie szkoły policealkształcącym lub dwuletniej szkole
nej jest bardzo szeroka. Kształcimy
w wielu poszukiwanych zawodach
m. in. technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik
administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik
drogownictwa.
Placówka wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu
społecznemu
uruchomiła roczne kursy zawodowe dla osób dorosłych i młodzieży,
w następujących kwalifikacjach:
wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy; wykonywanie
zabiegów kosmetycznych ciała,
dłoni i stóp; wykonywanie kompozycji florystycznych; projektowanie
fryzur; wykonywanie zabiegów
fryzjerskich; prowadzenie rachunkowości; rozliczanie wynagrodzeń

i danin publicznych; świadczenie
usług opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.
Za swoją pracę placówka otrzymała tytuł: Solidarnej Szkoły
(2016r), HIT - 2013 za model i jakość
kształcenia ustawicznego, Pomorskiej Szkoły Demokracji (2006r), Solidarnej Szkoły (2016r), natomiast
w formach pozaszkolnych - akredytację nadaną przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty. Chcąc, aby szkoła stanowiła przyjazną wspólnotę
ludzi, w której „ starsi” dzielą się
swoja wiedzą i doświadczeniem
z „młodszymi” przekazuje wiedzę
o tym, jak uczyć się, aby wiedzieć ,
aby być , aby działać i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej.
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Konferencja prasowa
w Starostwie Powiatowym

Ambasador Kanady
na otwarciu wystawy
Uroczystego otwarcia wystawy plenerowej
„Kanadyjscy żołnierze w Polsce” dokonał Ambasador Kanady Stephen de Boer. Dzięki współpracy z Ambasadą Kanady w Polsce, słupszczanie
mają okazję obejrzeć na ogrodzeniu ratusza miejskiego od strony ul. Deotymy wielkoformatowe
prace, przedstawiające działania wojsk kanadyjskich. Wystawa, która powstała przy współpracy polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej,
podkreśla solidarność sojuszniczą wojsk NATO
w operacji reassurance, ma na celu pokazanie
zaangażowania Kanady w działaniach NATO. Od
początku misji blisko 1000 kanadyjskich żołnierzy
przebywało rotacyjnie w Polsce ćwicząc wspólnie
z Polskimi żołnierzami w Drawsku Pomorskim.
TW
fot. Karolina Chalecka

Wysokie miejsce słupskiego szpitala
Słupski szpital specjalistyczny im. Janusz Zdobyło 918 punktów na 1000 możliwych.
TW
Korczaka zajął wysokie - 18. miejsce w ranfot. Zbigniew Bielecki
kingu polskich szpitali. W złotej setce jest
też CZ Salus. Ranking, od 13 lat prowadzony
jest przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą IDEA
Trade pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej” oraz honorowym ministra zdrowia.
Centrum przeanalizowało sytuację w 226
szpitalach, które realizują prawie 70 procent
hospitalizacji w kraju. Do rankingu wchodzi
100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania o infrastrukturę szpitala, stan
budynków, funkcjonowanie ekonomiczne
szpitala oraz sposób sprawowania opieki.
Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Centrum
Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka z Bydgoszczy wygrało tegoroczny Ranking Szpitali.
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Podczas konferencji prasowej, jaka miała miejsce 15 grudnia starosta słupski
Zdzisław Kołodziejski wraz z najbliższymi współpracownikami przedstawili
podsumowanie połowy kadencji samorządu powiatowego.

Wiele miejsca poświęcono przedstawieniu inwestycji drogowych. W trakcie kadencji przeprowadzonych zostało 38 inwestycji
drogowych o wartość to 34425659,40 zł,
z czego 22518152 zł to środki pozyskane spoza budżetu powiatu. Najważniejszym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych
był ministerialny Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, dzięki
któremu powiat wraz z samorządami gminnymi zrealizował lub jest w trakcie realizacji
kilku ważnych inwestycji drogowych, takich
jak: ul. Wczasowa w Ustce, drogi powiatowe
Głobino- Dobieszewo, Potęgowo-Stowięcino
czy otrzymane pod koniec roku środki na drogę powiatową Dobieszewo- Gogolewko (realizacja w 2017 r.). Również w 2017 r. powiat zrealizuje inwestycję drogową, na którą w tym
roku otrzymał pieniądze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na terenie gminy Smołdzino; od granicy gminy przez miejscowości
Wysoka, Czysta i Komnino). Podsumowano
również działalność samorządu powiatowego w zakresie prowadzonej polityki społecznej. W tym zakresie powołano nową jednostkę - Centrum Administracyjne Domów
dla Dzieci, rozwijano pieczę zastępczą, dzięki
czemu powiat słupski otrzymał jako jeden
z 13 powiatów w Polsce wyróżnienia za rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Dużym wydarzeniem będzie rozpoczęcie jeszcze w tym

roku funkcjonowania pierwszych w powiecie
warsztatów terapii zajęciowej w Sycewicach
(gmina Kobylnica). W warsztacie będzie 25
miejsc dla osób niepełnosprawnych, które
w orzecznictwie posiadają wskazanie do rehabilitacji w formie terapii. Ponadto samorząd powiatowy prowadzi 4 domy pomocy
społecznej, w których przeznacza łącznie
418 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
Ważnym działaniem jest również przekazywanie przez powiat środków PFRON w wysokości 1 mln zł na rehabilitację społeczną
osób niepełnosprawnych. Zakończony został
remont obiektu w którym od początku 2017
roku zamieszkają młodzi ludzie opuszczający
piecze zastępczą, tzw. mieszkania chronione.
Do tej pory powiat takich mieszkań nie posiadał. Podczas podsumowania dobrze oceniona została również działalność Powiatowego
Urzędu Pracy, który tylko w dwóch latach
przeznaczył 43 mln zł na aktywne formy aktywizacji bezrobotnych i wsparcie dla przedsiębiorców. Przez ostatnie dwa lata liczba bezrobotnych zarejestrowanych PUP w Słupsku
spadła o 40%, z 10670 do 6245 osób. Stopa
bezrobocia, która w grudniu 2014 r. w powiecie i mieście Słupsku odpowiednio wynosiła
19,6% i 11%, obecnie wynosi 12,4% i 6,1%.
PL
Fot. Zbigniew Bielecki

W obronie samorządu

INFERA

Słupsk, ul. Wojska Polskiego 37, tel. 59 840 29 47

Prezydent Słupska
Robert Biedroń razem
z liderem KOD Mateuszem Kijowskim spotkał się z mediami na
specjalnej konferencji
prasowej, na której poinformował obecnych
o podjęciu współpracy
z Komitetem Obrony
Demokracji, w celu zapobieżenia ograniczenia przez PiS niezależności
samorządów i ataku na nie. Zdaniem prezydenta PiS działa destrukcyjnie na samorządy, które
powstały w wyniku jednej z nielicznych reform,
zakończonych sukcesem. - Począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, kiedy także w Słupsku Rada
Miasta zwróciła uwagę, że mamy pewien dysonans i nie wiemy czy mamy respektować wyroki
TK czy wyroki opublikowane przez rządzących.
Dla nas sytuacja była niejasna. Przyjęte przez par-

lament rozwiązanie
dotyczące zgromadzeń publicznych nie
tylko ogranicza wolności obywatelskie,
ale także odbiera
samorządom kompetencje dotyczące
pewnych kwestii organizacyjnych, które
zostawały w rękach
samorządowców – mówił Biedroń. Prezydent
skrytykował także reformę oświatową mówiąc,
że jest ona zbyt droga dla samorządów. Dodał,
że PiS chce zdyskredytować samorządy, wysyłając do urzędów marszałkowskich CBA lub
rozpoczynając postępowania prokuratorskie
wobec prezydentów niektórych miast.
TW
fot. Karolina Chalecka
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Mural przy skwerze
zachwycił mieszkańców

Słupsk muralami stoi. W poniedziałek 19 grudnia
odsłonięto ten najnowszy, przy skwerze Pierwszych
Słupszczan. Zamalowana ściana w niesamowity
sposób imituje pierzeję starych kamienic, w które
wpleciono motywy nawiązujące do historii miasta
i ważnych dla niego postaci. Jest więc czarownica
na miotle, ale też Witkacy przy sztaludze, wynalazca karty pocztowej - Heinrich von Stephan, Jerzy
Waldorf oraz husarzy ze słynnego 5. Regimentu To
był magiczny wieczór. Teatr Rondo przygotował

spektakl, który sprawił, że postacie znajdujące się
na muralu ożyły. Była muzyka, szczudlarze, żonglerzy, czarownice, tancerze, artyści i wiele atrakcji.
Na mieszkańców, którzy licznie odwiedzają skwer,
mural robi ogromne wrażenie. Oglądają malowidło,
robią sobie przy nim zdjęcia. Powstanie muralu zawdzięczamy firmie Budimex
TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nowa inwestycja w Słupskiej SSE!
Na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lęborku powstanie kolejny zakład produkcyjny. Firma ALU-SYSTEM Piotr Kałużny zainwestuje 6 mln zł i zatrudni 50 pracowników.
W dniu 5 grudnia 2016r. w lęborskim ratuszu Pan
Piotr Kałużny odebrał z rąk Pana Witolda Namyślaka Burmistrza Miasta Lęborka oraz Pana Mirosława
Kamińskiego Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. (zarządzającej SSSE) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w strefie. Projekt inwestycyjny składać się będzie
z budowy zakładu produkcji aparatury rozdzielczej,
stolarki budowlanej i konstrukcji stalowych. Firma
ALU-SYSTEM Piotr Kałużny będzie świadczyć również
usługi magazynowania. Z dziewięciu działek w Podstrefie „Lębork” do dyspozycji inwestorów pozostało
jeszcze pięć. To już 140 zezwolenie na prowadzenie
działalności w Słupskiej SSE, w tym czwarte w lęborskiej podstrefie w 2016 roku. Oprócz ALU-SYSTEM

w Lęborku zainwestują także firmy: PPH AMG . oraz
Grupa Sportex, które łącznie zadeklarowały inwestycje rzędu 40,5 mln zł i zatrudnienie na poziomie
280 pracowników, z czego blisko 90 to nowe miejsca
pracy. Z kolei od stycznia 2016 roku PARR S.A. wydała łącznie 11 zezwoleń na prowadzenie działalności
w SSE o wartości blisko 85 mln zł i zatrudnieniu 640
osób, w tym 160 to nowe miejsca pracy. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje od 1997 roku
i obejmuje swym zasięgiem 18 Podstref inwestycyjnych na terenie dwóch województw pomorskiego
i zachodniopomorskiego.
Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów
Słupskiej SSE.

Miejski samorząd podsumował
dwa lata swojej kadencji
Na cotygodniowej konferencji
prasowej, która odbyła się na Starym Rynku prezydent Robert Biedroń podsumował połowę kadencji samorządu miejskiego. Dwa
lata temu, kiedy rozpocząłem
kadencję, zastałem miasto z deficytem w wysokości ponad 20 mln
zł, na koniec tego roku planowana
jest nadwyżka budżetowa już na
poziomie blisko 10 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli kluczowy dla samorządu wskaźnik, na
początku kadencji wynosiła zaledwie 2,5 mln. W tym roku nadwyż-

kę zaplanowaliśmy na poziomie
ponad 22 mln zł. Zmniejszenie
długu miasta to kolejny priorytet
finansowy. W 2014 osiągnął on ponad 278 mln złotych, w tym roku
spadł do 249 mln złotych. Do końca 2018 roku planujemy, że dług
miasta zmniejszy się o kolejne 17
mln - mówił prezydent. Przedstawił też najważniejsze założenia finansowe na kolejne dwa lata oraz
realizację zadań inwestycyjnych,
kluczowych dla miasta.
TW,
fot. Zbigniew Bielecki

Akademia Pomorska nawiązała współpracę
z japońskim Jiyu Gakuen College z Tokio
We wtorek 6 grudnia 2016r
doszło do podpisania umowy
o współpracy między Akademią
Pomorską w Słupsku i japońskim
Jiyu Gakuen College z Tokio. Akademię Pomorską reprezentował
Prorektor ds. Nauki dr hab. inż.,
prof. nadzw. Aleksander Astel, zaś
Jiyu Gakuen College ‒ Prof. Yasuhiro Yano, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i wieloletni
były rektor uczelni. Inspiratorem

kontaktów z tokijskim wykładowcą była prof. Monika Zytke
z Instytutu Muzyki, która w tym
roku koncertowała w Japonii. Po
rozmowach z władzami Akademii
Pomorskiej i przekazaniu zaproszenia do Słupska zainicjowano
spotkanie, którego konsekwencją
jest międzyuczelniana umowa
o współpracy. W ramach tej umowy wspierana będzie wymiana
nauczycieli akademickich i stu-

dentów, jak i realizacja wspólnych
projektów - spotkań naukowych,
konferencji i seminariów. Na mocy
umowy organizowane będą także
pobyty dydaktyczne w Akademii
Pomorskiej i w Jiyu Gakuen College wykładowców słupskich i japońskich oraz pobyty zagranicznych profesorów wizytujących.
MM
Fot. Dominik Windorpski

Wielkie kodowanie
w Słupsku
W Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyły sikę warsztaty w ramach Godziny Kodowania.
Akcję tę, wspierającą i zachęcającą do nauki programowania od
najmłodszych lat, zorganizowała
we współpracy z Słupskiem Firma Cortland, która od ponad 20
lat pomaga szkołom wdrażać
systemowe rozwiązania Apple.
Współpraca owocuje podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji
zawodowych nauczycieli, wpływa
także także na jakość kształcenia

dzieci. Wspólnie z Akademią Duckie Deck przeprowadzone zostały warsztaty z kodowania w 9
słupskich szkołach z zastosowaniem programowania z iPadami
z wykorzystaniem aplikacji Swift
Playgrounds i programowania
z LEGO Education. Nie zabrakło
też zabawy z robotami Dash i Dot
oraz budowania Inteligentnego
Miasta.
TW
Fot. Karolina Chalecka

SŁUPSK

Grudzień 2016 r.

Zimowa atrakcja przed ratuszem
Imprezą „Mikołajki jak z bajki”
rozpoczęła się inauguracja lodowiska przed słupskim ratuszem.
Dwieście pierwszych dzieci otrzymało czapki Św. Mikołaja, a świąteczny klimat, wytworzony iluminacją świetlną wokół ślizgawki,
towarzyszył licznym konkursom
i zabawom.
Oficjalnie lodowisko wystartowało 17 grudnia i jest jedną z najbardziej wyczekiwanych zimowych

atrakcji oferowanych przez miasto. W ubiegłym roku skorzystało
z niego prawie 27 tys. osób, w tym
przeszło 3,5 tys. uczniów. Teraz też
chętnych nie brakuje. Atrakcja nie
mogłaby funkcjonować, gdyby nie
wsparcie sponsora – właściciela
sieci Biedronka . Lodowisko będzie
otwarte od poniedziałku do piątku
oraz w weekendy. Ceny biletów
przystępne. Ulgowy (w dni nauki
szkolnej) - 4 zł, normalny (w dni na-

uki szkolnej) - 6 zł. Ulgowy (weekendy, Święta i ferie zimowe) - 6 zł.
Normalny (weekendy, Święta i ferie zimowe) 8 zł. Posiadacze Karty
Dużej Rodziny - 50% ceny biletu.
W tym roku również nie pobierane
są opłaty za wypożyczenie łyżew,
kasków oraz chodzików do nauki
jazdy. Na miejscu można naostrzyć
łyżwy.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Złoto na dnie
Bałtyku
Czy na dnie Bałtyku znajduje się
hitlerowskie złoto? To teoria brytyjskiego nurka Phila Sayersa, który udzielił
wywiadu dziennikowi „The Daily
Star”. Jego zdaniem sztaby o wartości
100 milionów funtów znajdują się we
wraku niemieckiego statku Wilhelm
Gustloff, storpedowanym przez Rosjan
w styczniu 1945 roku.
Brytyjczyk powołuje się na rozmowę z byłym telegrafistą okrętu, który miał być świadkiem załadunku złota. Inny członek załogi,
który przeżył katastrofę, w 1972 roku miał
zeznać, że na pokładzie pilnował ciężkich
skrzyń. W wyniku zniszczenia jednostki mogło zginąć nawet 10 tys. ludzi. W większości
byli to niemieccy cywile ewakuowani z portu w Gdyni. Zaadoptowany do celów wojennych statek turystyczny poszedł na dno
po uderzeniu trzech torped wystrzelonych
z rosyjskiego okrętu podwodnego. Phil Sayers uczestniczył w ekspedycji, która zbadała
wrak na dnie Bałtyku i wierzy w swą teorię.
Twierdzi w wywiadzie, że nurkując widział
kraty w oknach wraku, co jego zdaniem,
może sugerować, że jednostka była używana
do przewożenia cennych towarów. Nie widział natomiast złota. Uważa, że znajduje się
ono pod zardzewiałą masą stalowego kadłuba. W ekspedycji uczestniczył prawie 30 lat
temu, więc może dokładnie wszystkiego nie
pamiętać.
Warto przypomnieć, że Wilhelm Gustloff
został rozerwany na strzępy. Większość znajdujących się na pokładzie ludzi zamarzła
w lodowatej wodzie. Pod względem ofiar jest
to największa w dziejach ludzkości katastrofa morska. Statek był przepełniony do granic
możliwości. O jego losie przesądził fakt, że
wyruszył z Gdyni w konwoju okrętów wojennych i był uzbrojony. Rosjanie mieli zatem
prawo go zaatakować. Sawyer uważa, że nie
pociągiem, a właśnie drogą morską hitlerowcy usiłowali wywieźć złoto. Miało go być ok. 3
ton. Stąd szacunek według dzisiejszych cen:
100 milionów funtów. Nawet jeśli teoria Brytyjczyka jest prawdziwa, wrak został dokładnie zbadany w latach 60. przez Rosjan, którzy
szukali na jego pokładzie innego skarbu:
bursztynowej komnaty. Szczątki Gustloffa
spoczywają w odległości 19 mil morskich od
Łeby, na głębokości 45 metrów. Nawet jeśli
Rosjanie przy okazji znaleźli coś innego - na
przykład wspomniane 3 tony złota - nic o tym
nie wiadomo. Możemy natomiast być pewni,
że takie niezwykłe historie jak ostatni, tragiczny rejs niemieckiego motorowca, zawsze
będą działać na wyobraźnię ludzi, którzy poświęcają życie na poszukiwanie skarbów. (j.)
Bogdan Frymorgen

Słupsk i kolędy
Od pewnego czasu nasz Słupsk „muzyką stoi”. I to nie tylko w lecie czy jesienią, kiedy w roli głównej występują fortepiany, klawesyny czy organy zamkowego kościoła.
Kolejny już raz przedświąteczne dni grudniowe umilają nam
czasem dwie, czasem trzy, a czasem cztery urodziwe saksofonistki, wygrywające z całej duszy polskie i zapożyczone kolędy.
Jedna z nich to osiemnastowieczne „Tryumfy Króla Niebieskiego”, pieśń rzeczywiście
tryumfalna i „stawiająca na nogi”.
Najstarszy znany zapis jej tekstu i melodii został sporządzony
przez Annę Kiernicką ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek.
Obecnie znajduje się w Kancjonale pochodzącym z 1754 roku.
W wieku XIX tekst kolędy zamieścił ks. Michał Marcin Mioduszewski w Śpiewniku kościelnym

w 1853, natomiast zapis melodii
znajduje się w Śpiewniczku zawierającym pieśni kościelne autorstwa ks. Jana Siedleckiego wydanym w Krakowie w 1879.
Podczas ulicznych występów
dziewczyny grają też, rzecz jasna,
„Cichą noc” – najbardziej chyba znaną ze wszystkich kolęd.
Jej tekst powstał jako wiersz już
w 1816 roku. Autor wiersza, Joseph Mohr, był wówczas wikarym
w Mariapfarr w regionie Lungau
(południowo-wschodnia część
landu Salzburg w ówczesnych Austrowęgrzech). Melodia powstała dwa lata później, 24 grudnia
1818 roku. Joseph Mohr, wikary
w nowo powstałej parafii św. Mi-

kołaja w Oberndorf bei Salzburg,
zaproponował Franzowi Gruberowi napisanie muzyki do swojego wiersza. Franz Gruber był
wtedy nauczycielem, organistą
i kościelnym w Arnsdorf. Kompozycja miała być na 2 głosy solowe
z towarzyszeniem chóru i gitary.
Melodia została ona napisana
w tonacji D-dur, w metrum 6/8. Po
raz pierwszy wykonano ją w tym
samym dniu podczas pasterki.
Mohr śpiewał partię tenorową
i grał na gitarze, Gruber wykonywał partię basową. Gruber określił
kolędę jako „prostą kompozycję”
i nie przypisywał jej szczególnego
znaczenia. „Cicha noc” spodobała się mieszkańcom Oberndorf

bei Salzburg i wkrótce była znana również w okolicy. Świadczą
o tym zachowane odpisy pieśni
(najstarszy z 1822 r. z Salzburga).
Nie podają one jednak nazwisk
autorów. Pieśnią zainteresowała się królewska kapela dworska
w Berlinie, która w roku 1854 wysłała do Salzburga pytanie o twórcę kolędy. Pod sam koniec 1854 r.
Franz Gruber opisał okoliczności
powstania utworu. W ojczystym
Salzburgu kolęda została zaliczona do oficjalnych pieśni kościelnych dopiero w roku 1866. Dziś
śpiewa ją - z upodobaniem - cały
świat.
W M Wachniewski

Mniej znane słupskie „pomniki”
W zasłużonej Herbaciarni
w Spichlerzu Richtera jest do
obejrzenia kolejna bardzo ciekawa wystawa - poświęcona pomnikom stojącym swego czasu
w dawnym Słupsku. Ciekawe, czy
Kierownictwo i Personel Herbaciarni (a także osoby, które urządziły tę całkiem niezłą ekspozycję)
zdają sobie sprawę, że w polskim
Słupsku jest cały szereg miejsc,
które dziś stanowią swego rodzaju żywe pomniki, powystawiane w swoim czasie przez różne
osobistości niemieckiego Stolpu
samym sobie? Czy wspomniani
Państwo wiedzą też, że w swoim
obecnym kształcie nasze miasto świadczy jak pomnik o życiu
w nim i pracy dla niego pewnego pana rodem z Berlina, który
w 1893 roku objął stanowisko
Pierwszego Burmistrza? Przypomina się słynna i szacowna, prawie 140-letnia Poczta Główna,
stojąca od drugiej połowy listopada 1879 roku przy dawnej Predigerstrasse (dziś Łukasiewicza).
Sprawcą jej powstania był nie kto
inny, jak sam Heinrich (właściwie
Ernst Heinrich Wilhelm) von Stephan, który będąc wówczas Ministrem Poczt i Telegrafu w pruskim
rządzie Ottona von Bismarcka,
zlecił budowę szeregu nowych
budynków pocztowych na terenie całej Rzeszy. Jeden z nich
stanął w rodzinnym mieście Ministra. Nieważne, że nie stanął jako
pomnik - status zabytku i pamiątki po wielkim człowieku uzyskał
z czasem. Na pewno warto uczynić z owej Poczty żywe miejsce
pamięci o najwybitniejszej postaci urodzonej w mieście nad Słupią. Równie żywym pomnikiem

- de facto wystawionym sobie
samemu w latach 1852-55 przez
obywatela Wienandta, mistrza
w piekarstwie - jest słupski Plac
Zwycięstwa, noszący przez szereg
lat imię wspomnianego wyżej Ministra von Stephana. Nie kto inny,
tylko właśnie Wienandt wreszcie
pokonał uparte bajoro, zwane
„Quebbe”. Przypłacił to bankructwem, musiał opuścić Słupsk,
ale plac zbudowany de facto jego
rękami stoi do dziś i jak najlepiej
świadczy o solidności Wienandta!
Dwa kolejne żywe pomniki stoją
od lat 1903 i 1910/11 do dziś po
obu stronach najmłodszej ze słupskich Bram. Dodajmy, że są to pamiątki po dwóch członkach jednej

rodziny - panu Robercie Landcie
i panu Gustawie Zeecku: dzisiejsze
„Metro” i okazały, choć „wygaszony” przed laty Powszechny Dom
Towarowy. Status tego ostatniego
pozostaje dla mnie tajemnicą; nie
wiem, kto dziś nim włada i jakie
są plany względem tej pięknej
budowli, ale mniejsza z tym! Pora
trzasnąć pięścią w stół i krzyknąć:
Panowie i Panie - tam przecież jest
nasza słynna winda z legendą,
o której jedni mawiają, że w ciągu
wieku pokonała dystans równy
odległości od Słupska do Paryża, a inni, że w ciągu tego wieku
drewniane pudełko pokonało dystans równy odległości od Ziemi
do Księżyca! Czas wreszcie zrobić

w wiekowym gmachu coś pożytecznego, i udostępnić turystom
cenny zabytek techniki z początków ubiegłego stulecia! W naszych
czasach trwałą pamiątkę po sobie
zostawił nam też pan Joachim
Schwarz - duchowny i muzyk rodem ze Słupska, który położył
spore zasługi w dziele renowacji
sławnych organów z Kościoła Zamkowego. Planując kolejne ekspozycje w najbardziej klimatycznym
słupskim wnętrzu - pamiętajcie
Państwo także o wspomnianych
przeze mnie budowlach i miejscach, bo to prawdziwe klejnoty
długiej historii naszego miasta.
W.W.
Fot. Zbigniew Bielecki
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Rozmowa

ze Świętym Mikołajem

Populistyczne obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości rozbudziły w elektoracie tak ogromny apetyt, że partia Jarosława Kaczyńskiego siłą rzeczy zmieniła się
w partię św. Mikołaja tylko po to, aby zdobytej po 8 latach siedzenia w ławach opozycji władzy, łatwo nie oddać. Nie obchodzi ich zatem, że ciężar skutków dzisiejszego
rozdawnictwa będziemy w przyszłości ponosić wszyscy, również dzisiejsi beneficjenci rządowej hojności. Puszczając wodze fantazji redakcja postanowiła przeprowadzić wywiad z „nowym świętym Mikołajem”, choć nie było to łatwe, bo nikt poza dziećmi w św. Mikołaja już nie wierzy. Świętego zastaliśmy w pobliżu Wiejskiej w Warszawie jak lekko zdezorientowany pośpiesznie pakował uchwaloną byle jak, naprędce i bez udziału opozycji ustawę budżetową do ogromnego worka. Śpieszył się, bo
przy parlamencie zaczęli zbierać się ludzie spod znaku KOD. Przyparty do muru, w obawie, że beknie razem z innymi za obietnice bez pokrycia zgodził się na wywiad.
Przyszłoroczny deficyt
budżetowy, aby pokryć
wszystkie obietnice, wyniesie prawie 60 mld zł) i w ujęciu nominalnym będzie najwyższy po 1989 r. Deficyt
nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Wydatki państwa
wyższe niż dochody oznaczają wzrost długu w konsekwencji czego czekają
nas podwyżki podatków.
Co pan na to Mikołaju?
Rząd twierdzi, że w kraju
jest nieszczelny system podatkowy. Na jego uszczelnieniu poprzez wnikliwe
kontrole państwo może zyskać dodatkowe miliardy zł.
Ci co to wymyślili twierdzą,
że nawet około 40 mld zł.
W porównaniu z wydatkami 500 zł na każde dziecko,
które rocznie wyniosą ok.
20 mld zł, drugie tyle zostanie w państwowej kasie. Na
razie 500+ mogę spokojnie
rozdawać.
Jakoś wielkich afer nie
widać. Za to jest zastój w inwestycjach publicznych
ze środków UE, a przedsiębiorcy nie inwestują
ze strachu przed spowolnieniem gospodarki
i fiskusem. Inwestycje
zmalały o 4,9 proc. w porównaniu z II kwarta-

łem 2015 r. Gdyby nie duży
wzrost eksportu i stabilna
dynamika
konsumpcji,
nie udałoby się utrzymać
wzrostu PKB na poziomie
3,1 proc, który i tak jest
dużo niższy, niż pierwotnie
zakładano. To grozi dużą
dziurą budżetową. Kasy
może zabraknąć.
Możliwości aparatu finansowego są ogromne. Poza
kontrolami w dużych firmach
fiskus przeprowadza kontrole w smażalniach, a nawet
w domach wypoczynkowych. Znalezione tam grube
miliardy starczą na wszystko.
Rząd obłożył też podatkami
banki i hipermarkety.

Tak, tylko że sklepy wielkopowierzchniowe i banki
narzucony podatek wrzucą
w 2017 r w cenę usług i to my
zapłacimy ten podatek. Już
widać, że lekko nie będzie,
bowiem rząd na skutek obniżenia w przyszłym roku
wieku emerytalnego i podniesienia najniższych rent
i emerytur do 1000 zł, wycofał się z obniżki podatku VAT
i podwyżki wszystkim kwoty wolnej od podatku PIT.
W rezultacie nasze portfele
schudną w przyszłym roku.
Tak, ale za to mamy
w przyszłym roku nowe
stawki godzinowe za pracę
i wzrost minimalnej płacy do
2000 zł brutto.

To duży gest wobec najniżej zarabiających, tylko
że to akurat nie obciąża budżetu państwa. Koszty tych
podwyżek obciążą bezpośrednio przedsiębiorców
i to oni będą się musieli
z tym zmierzyć. Problemy
będą miały małe firmy zatrudniające jedną lub dwie
osoby, których właściciele
zarabiają od 2000 do 3000
zł netto. Może być ich po
prostu nie stać na pracownika w nowym wymiarze
płacowym. Sporo osób
dzięki tym podwyżkom
straci 500 zł na pierwsze
dziecko i inne świadczenia

socjalne, jeżeli ich dochód
przekroczy 800 zł netto na
jedną osobę w rodzinie.
Będą więc przeliczać czy
warto pójść do pracy, czy
zająć się dziećmi. Widzę,
że to chyba koniec dobrych
wiadomości?
No nie, mam tu ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym i takie tam inne o zgromadzeniach i mediach,
a także wiele pomysłów Macierewicza.
To raczej niezbyt dobre
wiadomości. Teraz TK przyklepie każdą ustawę obozu
rządowego stwierdzając
jej zgodność z konstytucją
a PIS mający większość sejmową może uchwalać sobie co chce nie patrząc na
konstytucję. Zakazy, które
PiS chce narzucić dziennikarzom w Sejmie wywołały
masowy protest więc ten
pomysł w proponowanej
wersji nie przejdzie. Natomiast uchwalona ustawa
o zgromadzeniach publicznych daje pierwszeństwo przy organizowaniu
zgromadzeń władzy publicznej, kościołom i związkom wyznaniowym. Każda
demonstracja bez zezwolenia, które teraz będzie
wydawał wojewoda a nie
marszałek województwa,
będzie karana. Już widzę
demonstrantów ścierających się z policją. Pójdą pałki w ruch i kamienie jak za
komuny. O pomysłach Macierewicza żal mówić.

Wystarczy posłuchać co
mówią wojskowi dowódcy
rezygnujący ze swoich stanowisk. To nie może dobrze
się skończyć. To wszystko
prowadzi do głębokiego
podziału w narodzie.
Ten podział rozpoczął się
zaraz po „Okrągłym Stole”,
kiedy władzę przejęła Solidarność.
To prawda. Żadna partia rządząca nie starała się
tych podziałów zasypywać.
Obecna jeszcze bardziej je
podsyca. Rozdartej na dwie
części Polski w tej sytuacji
chyba nie da się już dzisiaj
posklejać. Na przeszkodzie
stoi wolnościowy „Okrągły
Stół” i tragedia smoleńska.
Nasze autorytety - to dla
nich zdrajcy, ich autorytety - to dla nas ludzie skompromitowani, niepoważni.
W tej sytuacji miałbym życzenie. Chciałbym Mikołaju znaleźć się w kraju bez
obecnych partii politycznych i ich polityków, gdzie
do Sejmu mieliby zakaz
wejścia zamiast dziennikarzy obecni posłowie i senatorowie, gdzie Kościół
zacząłby wreszcie nauczać
miłości bliźniego i odsunął
się od polityki, a rząd i prezydent spełniali oczekiwania wszystkich Polaków,
a nie tylko jednej opcji politycznej. Ale ty tego Mikołaju życzenia nie spełnisz bo
nie jesteś prawdziwy, a ja
nie jestem dzieckiem.
Raczej nie. To nie moja
działka, ja jestem z innej opcji.
Trudno. W takim razie
dziękuję za rozmowę.
Z Mikołajem
z innej opcji
„rozmawiał”
Tomasz Włodkowski.
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Roztańczona Kobylnica
Kobylnica była gospodarzem ogólnopolskiego Grand Prix Cheerleaders. Zawody tej rangi
organizowane były do tej pory jedynie w największych polskich miastach. Zmagania poprzedziły Mikołajkowe Igrzyska Szkolne, w których uczestniczyli uczniowie szkół z terenu
Gminy Kobylnica.

Pierwszy weekend grudnia upłynął w Kobylnicy pod
znakiem tańca i zabawy. Dwudniowa impreza, którą zorganizowało stowarzyszenie Cheerleaders Maxi, zgromadziła
w hali Zespołu Szkół Samorządowych zarówno profesjonalne tancerki, jak i dzieci, które
mogły wziąć udział w różnego
rodzaju konkursach, zawodach i zabawach. To właśnie
młodzi ludzie byli głównymi
bohaterami pierwszego dnia
imprezy. Prawie 400 uczniów
uczęszczających do szkół
funkcjonujących na terenie
Gminy Kobylnica wzięło udział
w Mikołajkowych Igrzyskach
Szkolnych. Organizowane od
dziewięciu lat wydarzenie
ma na celu integrację młodzieży, promocję aktywnej
formy spędzania wolnego
czasu i rozwój umiejętności
artystycznych wśród uczniów.
Służą temu różnego typu
konkursy i zabawy, w których

kowych i dywizjach. Co warte
podkreślenia, zawody rangi
Grand Prix odbywały się do tej
pory jedynie w największych
polskich miastach – Rzeszowie, Warszawie czy Gdańsku.
Ranga wydarzenia była na tyle
duża, że występy oceniali profesjonalni sędziowie – siedmiu
uczestniczą młodzi ludzie. przedstawicieli Polskiej FedeOprócz wspólnego ubierania racji Cheerleaders. Wybór najświątecznej choinki, mogą
też spróbować swoich sił
w występach wokalnych i recytatorskich, a najstarsi z nich
biorą udział w bitwie tanecznej. Choć emocji i sportowej
rywalizacji nie brakowało, to
wszyscy okazali się zwycięzcami, ponieważ akurat w tej
imprezie nie liczył się wynik,
a dobra zabawa, dlatego każdy z uczestników otrzymał
świąteczną paczkę ze słodyczami i prezentami. Drugiego
dnia na parkiecie hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych mogliśmy oglądać
czołowe zespoły cheerleaderek, które stanęły do rywalizacji w Grand Prix. Stawką
zawodów były puchary i medale Wójta Gminy Kobylnica.
Zgromadzona
publiczność
mogła oglądać występy 16
zespołów, które rywalizowały
w różnych kategoriach wie-

Kameralny koncert
W Sali Rycerskiej Zamku
Książąt Pomorskich odbył
się koncert kameralny duetu fortepianowego. BeBe
Piano Duet w wykonaniu
Joanny Bernagiewicz i Medey Berianidze z Instytutu
Muzyki z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Duetowi fortepianowemu towarzyszyła

flecistka Iwona Brosz. W programie koncertu, wykonanego przez zespół pojawiły
się między innymi utwory
W. A. Mozarta, F. Schumanna, O. Taktakiszwiliego, A.
Chaczaturiana i S. Rachmaninowa. Dzieła te od wielu lat
cieszą się ogromnym powodzeniem, zapewniając słu-

lepszych zespołów nie należał
do najłatwiejszych zadań, bowiem drużyny prezentowały
bardzo efektowne i urozmaicone pokazy. Wiele figur i ewolucji publiczność nagradzała
gromkimi brawami i owacją
na stojąco. Rywalizacja była
bardzo zacięta i do ostatnich
pokazów trudno było wskazać wyraźnych faworytów. Ku

uciesze miejscowych kibiców
zaszczytne drugie miejsce
w kategorii Junior Młodszy
przypadło dziewczętom z grupy Hit Kobylnica. Młody zespół,
który od niedawna prowadzi
Anna Krych, stanowią uczennice Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Ich występ zyskał nie
tylko aprobatę jurorów, ale
także wywołał spore porusze-

nie wśród kibiców. Zasiadający na trybunach rodzice nie
kryli wzruszenia, ale również
i radości z występu i sukcesu
młodych tancerek. Organizacja IX Mikołajkowych Igrzysk
Szkolnych oraz Grand Prix Cheerleaders była możliwa dzięki
wsparciu Gminy Kobylnica.
KK
Fot. Karol Kotusiewicz

Wystawa Grażyny Galant
chaczom wielu osobistych
przeżyć duchowych. Tak też
było i tym razem. Czwartkowym koncert poprowadzili
studenci I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki
muzycznej z AP - Katarzyna
Baj i Łukasz Jung.
TW
fot. Dominik Windorpski

W podziemiach
Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (Restauracja
Anna de Croy)
oglądać
można
wystawę prac malarskich Grażyny
Galant, zorganizowaną przez Klub
Plastyka im. Stefana Morawskiego.
Autorka poprzez
swoje obrazy ukazuje siebie: miejsca,
które ją zachwyciły, swoich bliskich,
przedmioty, mające dla niej wartość
sentymentalną. W jej obrazach dopatrzeć się można
promieni słońca, wiatru
tańczącego w kwiatach,
dotyku dłoni, miłości i przemijania. Grażyna Galant
urodziła się w Gdyni, gdzie

spędziła młodość. Od 1991
roku mieszka w Słupsku.
Z zawodu nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego
i wychowania przedszkolnego. Swoje umiejętności
plastyczne
wykorzystywała w pracy z dziećmi.

Od 2008 roku jest
członkiem Klubu Plastyka im. Stefana
Morawskiego, oraz
Stowarzyszenia Obszar
Wrażliwości
Artystycznej w Słupsku.
Uczestniczka
plenerów malarskich
w kraju i za granicą.
Autorka ilustracji do
baśni „Książę kot”
zawartej w zbiorze
baśni Jolanty Nitkowskiej-Węglarz „Bursztynowa wróżka”.
Wspólnie z mężem
Michałem ilustrowała
tomik poezji Jolanty
Rubiniec „Jestem”. Laureatka wielu nagród konkursach plastycznych. „Ja”
to pierwsza indywidualna
wystawa malarska autorki.
Wstęp wolny.
MS

HISTORIA
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Był taki Sylwester...

„Anna Broere”, „Broniewski” i inne
Zima zaatakowała rankiem ostatniego dnia 1978 roku. Do walki z wichrem, śniegiem i mrozem stanął cały kraj. „Urok” skądinąd przyjaznej pory roku szczególnie odczuło na sobie Wybrzeże, w które „generał Mróz” uderzył z niezwykłą siłą.
Od Gdańska po Szczecin
i Świnoujście ludzie podjęli
rękawicę, rzuconą im przez
żywioły. Dmuchnęło niemal
huraganem, a temperatura
spadła do minus dwudziestu
pięciu stopni Celsjusza. Sytuację pogarszały bardzo obfite opady śniegu. Niemal cała
Polska utknęła w niespotykanych od lat zaspach. Dostało
się wszystkim portom morskim, ale też w każdym z nich
natychmiast
przystąpiono
do obrony przed szturmem
żywiołów. Ruszono także na
pomoc załogom licznych statków, które zaskoczone przez
wicher i śnieżycę znalazły się
w niezwykle groźnej sytuacji.
Morze dało się szczególnie we
znaki załodze niewielkiego,
holenderskiego chemikaliowca „Anna Broere” zmierzającego z ładunkiem do Gdańska,
niemal przewróconego na
burtę pod ciężarem lodowego balastu. Po południu 31.
grudnia z „holendra” nadano
sygnał „Mayday”, odebrany m.
in. przez Gdynię-Radio i dwa
polskie statki handlowe. Na
ratunek Holendrom, których
statkiem morze rzucało niemiłosiernie, ruszył z redy portu w Gdyni drobnicowiec PLO
„Garwolin”, prowadzony przez
kapitana ż.w. T. Zwolińskiego.
Marynarze z polskiego motorowca, asekurowanego przez
m/s „Jasło” spod tej samej flagi, odnaleźli pneumatyczną
tratwę zbiornikowca i przyjęli
na pokład holenderską zało-

gę, zmuszoną do opuszczenia
swego statku na wysokości
Kuźnicy. Ostatni z marynarzy
znalazł się na pokładzie „Garwolina” po szóstej rano

w pierwszym dniu 1979 roku.
Załoga „Anny” z pewnością na
długo zapamiętała nietypowe
powitanie nowego roku u polskich wybrzeży...
Opuszczony statek zepchnięty został przez wicher na
mieliznę koło Karwi.
Chemikalia w jego
zbiornikach
groziły zagładą życia
w okolicznych wodach na lata, a może
i wieki. Na szczęście
do najgorszego nie
doszło, a dwunastego stycznia udało
się postawić pechowy
zbiornikowiec
na równej stępce.
Pomocy w całej
operacji
udzieliła
m. in. Marynarka
Wojenna, a załogi
dwóch jej okrętów
desantowych wzięły
czynny udział w ak-

cji ściągania „holendra” z mielizny. Udało się to jednak dopiero siedemnastego stycznia.
Załoga holownika „Światowid” ratowała na redzie Gdańska oblodzony szwedzki statek „Evaria”. Przechylony o 35
stopni na jedną z burt „szwed”
wprowadzony został do gdańskiego portu przez miejscowy
holownik „Ares”. Załoga „Światowida” po zakończeniu akcji
przy „szwedzie” przyjęła na
pokład koło Helu chorego marynarza z niemieckiego statku
„Plunge”. Z Władysławowa na
pomoc zagrożonym przez huragan rybakom wyruszył statek ratowniczy PRO „Halny”.
Pełne ręce roboty mieli też
ratownicy spod znaku PMW.
Załoga ORP „Lech” ruszyła na
ratunek drobnicowcowi „Cieszyn”, który w sztormie zerwał
się z kotwicy na wysokości
gdyńskiego Redłowa.
W (bezpiecznych z definicji)
portach wcale nie było lepiej.

W Gdyni toczono prawdziwą
bitwę o dwa motorowce, które wcześniej ustawiono tak,
że przyjęły na siebie całą furię
pierwszego ataku żywiołów.
O ile „Wyspiańskiego” zdołano jeszcze w czas odholować
w bezpieczniejsze miejsce,
o tyle większemu „Broniewskiemu” zajrzało w „ślepia”
widmo wywrotki i zatonięcia.
Ten ostatni statek - „dziesięciotysięcznik” typu B-454 ledwie 27 grudnia 1978 roku
powrócił z półrocznego rejsu
w tropiki. Aby umożliwić jego
załodze spotkanie z rodzinami
po długiej rozłące, motorowiec wprowadzono do gdyńskiego portu i zacumowano
po wewnętrznej stronie falochronu. Gdy żywioł uderzył służby portowe i szkieletowa
załoga motorowca przystąpiły
do niezwykle ciężkiej pracy
przy ratowaniu statku. W jej
trakcie kapitan statku doznał
ciężkiej kontuzji. 2. stycznia
armator pośpieszył z odsieczą.
Rozpoczęto uwalnianie „Broniewskiego” od zdradliwego
ciężaru, w czym wydatnie pomogli ratownicy ze wspomninaego już „Światowida”. Po kilku kolejnych dniach, podczas
których udało się zmniejszyć
groźny przechył frachtowca
na lewą burtę do „zaledwie”
19 stopni, odholowano statek
w głąb portu. Wielką pracę wykonali m. in. ratownicy z ORP
„H-19” - holownika Marynarki
Wojennej - który w najcięższych momentach podpierał
swoim dziobem zagrożony
statek, nie pozwalając na jego
utratę.
Ciężkie dni przeżyło także
Świnoujście, literalnie zasypane zwałami śniegu i okresowo
pozbawione energii elektrycznej. Stanął skuty lodem port.
Na pewien - na szczęście krótki - czas ustała też komunikacja promowa ze Szwecją.
Sytuację w nieodległym
Szczecinie znacznie pogorszyło zalodzenie toru wodnego
do Świnoujścia. Ruch statków
niemal zamarł - żegluga po
tym akwenie przypominała
momentami rejsy po Wielkiej
Drodze Północnej, brakowało tylko tamtejszych „atomowych” lodołamaczy.
W. M. Wachniewski
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HOROSKOP
BARAN NA GRUDZIEŃ 2016
WAGA
Ktoś nowo poznany będzie miał dla
ciebie atrakcyjną propozycję zawodową.
Zastanów się dobrze zanim ją przyjmiesz,
mimo że ta osoba zasługuje na twoje
zaufanie. Chłodno przeanalizuj, czy jesteś
gotowy podjąć to wyzwanie. Nie bierz na
siebie za dużo, bo nie udźwigniesz. Najpierw pozamykaj niedokończone sprawy.

BYK
Wykorzystaj nową energię na wypróbowanie swoich możliwości w jakimś
artystycznym kierunku. Da ci to dużo
satysfakcji, a w dalszej przyszłości mogą nawet się pojawić całkiem spore pieniądze z tym związane. W życiu prywatnym pewne wydarzenia nieco cię zaskoczą, ale spowodują też widoczną ulgę.

BLIŹNIĘTA
Sprawy, na których bardzo ci zależy,
zbliżają się do upragnionego celu. Niebawem będziesz mógł świętować zwycięstwo. Musisz się solidnie przyłożyć do
zaplanowania dalszych działań i do ich
realizacji, które zapoczątkują interesujące przedsięwzięcie. To wielkie wyzwanie, ale właśnie o takim marzyłeś.

RAK
Twoje sprawy zawodowe zaczną się
w końcu klarować i to w bardzo pożądanym kierunku. Poczujesz, że możesz
przenosić góry. Ten nastrój przyda ci się
w rozmowie z kimś starszym o twoich pomysłach i planach zawodowych. Osoba
ta zaproponuje pomoc, która bardzo ci
się przyda.

LEW
Możesz teraz poświecić więcej czasu
ukochanej osobie, która ma w tej chwili
bardzo dużo obowiązków i z tego powodu jest naprawdę zmęczona. Ten ktoś
będzie bardzo wdzięczny za odrobinę
więcej uwagi niż zwykle. W pracy zawodowej przyda ci się więcej fantazji
i rozmachu, a mniej surowej dyscypliny.

PANNA
Jesteś nieco przemęczony psychicznie,
co może powodować, że wszystko wokół
widzisz w ponurych barwach. Postaraj się
popatrzeć na to z boku, a gdy spokojnie
przeanalizujesz sytuację, przekonasz się,
że nie tylko jest wszystko porządku, ale
jeszcze do tego masz bardzo dobre perspektywy, i to na różnych frontach.
REKLAMA

Nie odkładaj na jutro tego co możesz
zrobić dzisiaj. Choć obecnie nie tryskasz
energią, weź się w garść! Lenistwo okaże
się zgubne. Nadchodzący okres będzie
wymagał od ciebie poświęcenia dużej
ilości czasu i energii. Nadarzy się okazja,
aby zakończyć nareszcie ciągnący się od
dawna spór.

Krzyżówka grudniowa
CHRUSTY

BIOLOG

DO
SAŁATEK

GATUNEK
ZIĘBY

ODLEGŁOŚĆ
DŹWIĘKÓW O 9
STOPNI

CIUPAGA
UŻYWANA
PRZEZ
ALPINISTÓW

CZWARTA PLANETA
UKŁADU

ODLEGŁOŚĆ
PIĘCIU
TONÓW

SOLENIZANTKA Z
27.IV.

MODEL RENAULT

1

WYPOCZYNEK
8

16

IMIĘ
KARE-

SPRZECIW

SKORPION
Na horyzoncie pojawią się nowe znajomości. Zdaj się na własną intuicję i nie
daj się kupić tanimi sztuczkami. Nie
zawsze to co się świeci jest złotem.
Pierwsze wrażenie co do obcej osoby
bywa mylące, więc zachowaj ostrożność.
Możliwe sukcesy zawodowe - twoje starania zostaną wreszcie zauważone.
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4
ZAPRAWA
PODPUSZCZKOWA

NP.
CORSA,
ASTRA

OBECNIE
ATOMOWA

9

3

10

KURA
20
WCZESNA PORA

DAWNA
STOLICA
JAPONII

KOTLETY
Z MIĘSA
WOŁOWEGO

PRZEMOC
W CELU
ZASTRASZENIA

MIEJSCE
KLĘSKI
LEONIDASA

SZCZYT
KARIERY

ANG.
NAZWA
MAŁYCH
2 KUCÓW

ODCINEK
PRZEBYWANEJ
DROGI

ZDROBNIALE OD
ANNA
6

STRZELEC
Nie załatwiaj żadnych cudzych
spraw, bo możesz się narazić na zupełnie
niepotrzebne kłopoty i nieuzasadnione
pretensje. Ogranicz się do porady, jak to
najprościej i najskuteczniej zrobić, chociaż nie jest pewne, że pytający z niej
skorzysta. Dobry klimat w życiu osobistym nastroi cię bardzo optymistycznie.

KOZIOROŻEC

13
DEMOFILMOWY NSTRACJA,
GREK
MANIFESTACJA

BALONU
LUB

ZEWNĘTRZNE
NARZĄDY
PŁCIOWE

"WILCZE"
WYKOPANE DLA
19 WROGA
DAWNA
JEDN.
MASY

PIĘCIOKSIĄG

12
LEKKI
STATEK

WALUTA
WENEZUELI

CIENKIE
LUB

18
NP.
SZMARAGD,
AKWAMARYN

WODNIK

ZWROTKA

WĘGIERSKIE WINO
DESEROWE

WĄSKI
KABELEK

11

AŚĆKA,
ASANI

DOLNA
KOŃCZYNA

PRZEWOZI
PASAŻERÓW

...PORY
ROKU

7

IMIĘ
LIPIŃSKIEJ

SYMBOL
CD, L.A.
48

17

PŁODY
DRZEW I
KRZEWÓW

RYBY
Powinieneś zdecydować się na choćby
drobne zmiany w swoim życiu zawodowym. Może spróbujesz wykonać jakieś
nietypowe działanie, żebyś przestał mieć
poczucie monotonii? Męczy cie rutyna i
przewidywalność zadań. Tego się nie
przeskoczy, ale możesz sam wprowadzić
trochę urozmaicenia.

SILNY
ARGUMENT

KAROL,
AUTOR
"WINNETOU"

14

Ktoś ważny dla ciebie wywiąże się
wreszcie z od dawna składanych obietnic. W najbliższym okresie zrobi coś,
na co czekasz już od dłuższego czasu.
Przyniesie ci to dużo zadowolenia i dodatkowo ulgę, bo zaczynałeś już wątpić, czy możesz liczyć na pozytywny
rozwój wydarzeń.
Pamiętaj o swoich obowiązkach. Nie
pozwól, aby twoje zaniedbania odbiły się
na innych osobach. Uwierz we własne
siły - na pewno rozwiążesz swoje problemy, jeśli bardziej się postarasz. Trafne
posunięcie w sprawach zawodowych
sprawi ci niemałą satysfakcję i zapewni
uznanie w oczach przełożonego.

POPULARNE KLOCKI

KOZA,
IMIĘ KARMICIELKA
JELCYNA
ZEUSA
21

CZESKIE
TAK

ŚWIĄTECZNA
RYBA

MĘŻCZYZNA

MIESZKANKA
TEHERANU

15
MOCNY
TRUNEK

IMIĘ
COLLINS

5
1

2

3

4

5

6

7

Litery z zaznaczonych kratek, od
1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Do wygrania nagroda niespodzianka ufundowana przez redak-

8

9

10

11

12

13

14

cję „Zbliżenia”. Rozwiąz an ie pros i
my dos tarc zyć do 15 listopada 2016
r. pod adr esem: Red akc ja „Zbliżenia”, Słupsk, al. Sienkiewicza 1/2.
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Nagrodę z poprzedniego numeru
wylosowała Pani Machok Katarzyna. Po odbiór zapraszamy do
redakcji. Gratulujemy!
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Wypoczynek za sport
Ponad 10 tys. zł przekazali pracownicy Grupy „Energa” na rzecz
dzieci z Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Słupsku. Jednostka jest w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od
września tego roku. Środki przekazane zostały 9 grudnia podczas
uroczystego spotkania w Placówce przy ul. Lutosławskiego. Wzięli
w nim udział pracownicy Grupy
„Energa”, Dyrekcja MOPR oraz
personel wraz z dziećmi. Przekazaną kwotę 10.848 zł. zebrali pracownicy „Energii” w ramach akcji
„Aktywni Charytatywni”, w której
pracownicy jeżdżą na rowerach,
biegają, chodzą z kijkami, a zsumowane kilometry w Endomondo,
przeliczane są na środki finansowe,
którymi obdarowywane są wybrane placówki. Grupa Energa słupską Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą wsparła już po raz trzeci.

W ubiegłych latach dzieci otrzymały rowery, środki na zakup odzieży
sportowej. W tym roku przekazane środki zostaną przeznaczone na letni wypoczynek dzieci.
Grupa Energa zaangażowana jest
w pomoc różnym placówkom
od 2014 roku. W tym roku w akcji
„Aktywni Charytatywni” wzięło
udział, aż 515 pracowników, którzy
w ciągu sześciu miesięcy przejechali i wybiegali 518 tys km. Taki
wynik pozwala Grupie Energa sfinansować wypoczynek dzieciom
z 20 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Województwie
pomorskim i warmińsko- mazurskim. Partnerem programu jest
Fundacja Energa, która wskazuje
placówki, na rzecz których zbierane są kilometry. Fundacją na ten
cel przeznaczyła 150 tys zł. (j.)
Fot. Karolina Chalecka

Docenieni przez Komendanta
Głównego Policji w Warszawie
Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie insp. Robert Sudenis na
ręce dyrektorki Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy
ZSI w Słupsku Moniki Stępnik
złożył gratulacje dla uczniów
tamtejszej szkoły, którzy odnieśli sukces w XI Pomorskim Biegu Niepodległości zwyciężając
w zawodach. Serdeczne gratulacje, życzenia i ciepłe słowa otrzymali uczniowie: Damian Wolski,
Rafał Szulist i Kamil Mutka oraz
opiekunowie licealistów: pani
Kamila Drobkiewicz i pan Arka-

diusz Herman. Komenda Główna Policji w Warszawie doceniła
postawę słupskich licealistów
w zawodach życząc im niesłabnącego zapału, zaangażowania,
utrzymania formy na kolejne
wyzwania sportowe oraz wszelkiej pomyślności na przyszłe
lata. Gratulacje i podziękowania
z Warszawy otrzymała również
dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne, za zaangażowanie
w przygotowanie uczniów oraz
stałą obecność w ich życiu edukacyjnym i sportowym.
DS

Nie było siary
Wystarczyło zaledwie kilka
minut uporządkowanej gry, aby
Energa Czarni zaczęła niepodważalnie rządzić na tarnobrzeskim
parkiecie. Seria 15:0 na przełomie
pierwszej i drugiej kwarty ustawiła mecz, w którym pewnie nasi
koszykarze pokonali Siarkę 89:76.
Swój najlepszy mecz w tym sezonie rozegrał Jarek Mokros. Nasi
koszykarze imponowali spokojem
i wyrachowaniem, na każdy zryw

Siarki szybko znajdowali odpowiednią receptę. Nasi strzelcy byli
skuteczni na dystansie, a Justin
Jackson bardzo dobrze czuł się
w walce podkoszowej, gdzie co
chwilę prezentował efektowne
akcje. Na szczególną uwagę zasługuje postawa Jarka Mokrosa, który zdobył 13 pkt. i miał 9 zbiorek,
będąc na parkiecie niemal wszędzie. Świetną zmianę dał Lewis,
który w jedyne 19 minut zdołał

uzbierać aż 16 pkt. i 6 asyst. Mecze
w Tarnobrzegu nigdy nie należą
do łatwych, dlatego niezagrożone, spokojne zwycięstwo bardzo
nas cieszy. Po długiej podróży już
za trzy dniu znowu wsiądziemy do
autokaru, by w czwartek zmierzyć
się w Ostrowie Wielkopolskim ze
Stalą. Siarka – Energa Czarni 76:89
(18:26, 19:26, 14:16, 25:21) Mateusz
Bilski

REKLAMA

PRACOWNIA WYROBÓW Z BURSZTYNU I METALI SZLACHETNYCH
Irena Kalska

Polecamy biżuterię bursztynową i srebrną
Wykonujemy naprawy i odnawianie
wyrobów ze srebra i złota
76-200 Słupsk, al. Wojska Polskiego 3, tel. 59 841 38 67
pracowniabursztynowa@gmail.com
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Gabinet Stomatologiczny
Agnieszka Koczerga
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Wybielanie zębówProtetykaLeczenie zębówProtetyka komputerowa

CAD/CAMImplantyPełny zakres zabiegów z chirurgii stomatologicznej
Diagnostyka radiologiczna (cyfrowe RTG punktowe zęba,
cyfrowe RTG pantomograczne)

n
Smile DesigNOWOŚĆ

To stomatologia XXI wieku, to indywidualne projektowanie
uśmiechu. Nowe cyfrowe narzędzia technologiczne, fotogra a
stomatologiczna, wiedza i doświadczenie całego zespołu
stomatologicznego, protetyka cyfrowa, stanowią podstawę
projektowania uśmiechu. Pacjent przed decyzją o rozpoczęciu
leczenia, na etapie planowania, po rozmowie z lekarzem może
zmienić wygląd swoich zębów w linii uśmiechu i zobaczyć na
monitorze komputera jak mógłby wyglądać jego nowy
uśmiech wkomponowany w jego rysy twarzy. Ma możliwość
zgłoszenia swoich uwag i sugestii. Uczestniczy tym samym
w fazie projektowania. Postępowanie lecznicze rozpoczyna się
wówczas od zdjęć uzębienia i twarzy, poprzez rozmowę na
temat wyobrażeń dotyczących leczenia. Kolejne wizyty to
realizacja ustalonego planu leczenia.

Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 4/2, tel. 59 842 86 57
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 9.00-18.00
www.koczerga.pl

