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Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana przez Pomorską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Słupsku, obejmuje swym
zasięgiem 910 hektarów gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie
dwóch województw - pomorskiego
i zachodniopomorskiego i składa się
z 18 podstref.
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Politycy słupskiej PO z prezydentem Robertem Biedroniem
blokują przejście przez jezdnię w Mianowicach k. Słupska.
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Fot. Zbigniew Bielecki
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Budowa Trasy Kaszubskiej zagrożona
Tomasz
Włodkowski
t.wlodkowski@zblizenia.pl

Biurokratyczny taniec chochołów

Nad budową Trasy Kaszubskiej - ekspresówki ze Słupska
do Trójmiasta znów zbierają się
czarne chmury, a to za sprawą
wstrzymania przez ministerialnych urzędników ogłoszenia
kolejnego terminu II etapu przetargu na jej budowę. Nie podano żadnych konkretnych przyczyn ani też kolejnego terminu
ogłoszenia przetargu. Zwlekanie
z podjęciem decyzji spowoduje
w niedługim czasie dezaktualizację dokumentacji technicznej,
którą będzie trzeba tworzyć na
nowo. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, któremu
podlega inwestor budowy ekspresówki S6 – Gdański Oddział
GDDKiA, decyduje o uruchomie-

niu środków na każdą inwestycję
i od roku podkreśla, że należy
mieć na względzie uwarunkowania finansowe, które mają zdecydowany wpływ na realizację
projektu budowy. Widać jasno
że na drogę S6 po prostu brakuje pieniędzy. Nie zabraknie ich
natomiast na drogę wojewódzką
z Gdańska do Władysławowa. Już
dziś się mówi, że Trasa Kaszubska może zostać udostępniona
kierowcom najwcześniej w lipcu
2021 r. Opóźnienia w ogłoszeniu
przetargu jak na razie wprowadzają wiele zamieszania wśród
właścicieli terenów, przez które
będzie przebiegać trasa, nie wiedzą bowiem czy mają pozostawić
ziemię odłogiem czy też ją obsiać.
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Prowadzone rozmowy inwestora z ministerialnymi urzędnikami
na razie bez konkretnych decyzji.
Ekspresówka ma duże poparcie
wśród mieszkańców Pomorza,
trwa też zbiórka podpisów pod
rządową petycją. W czwartek, 2
marca w południe, w proteście
w sprawie wstrzymania terminów
ogłoszenia kolejnych przetargów,
politycy słupskiej PO z prezydentem Robertem Biedroniem przez
kilkadziesiąt minut blokowali
przejście przez jezdnię w Mianowicach k. Słupska. Podobny protest odbył się w Sławnie, w woj.
zachodniopomorskim.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nie umilkły jeszcze echa
skutków przygotowanej chybcikiem ustawy o wycince drzew,
do której rząd wprowadza teraz stosowne, zdaniem władzy
poprawki, a już kolejne ministerstwa przygotowują kolejne
szaleńcze, biurokratyczne przepisy, tym razem dla rolników.
Na szczególną uwagę zasługuje
pomysł ministra sprawiedliwości, który chce kary 3 lat więzienia dla rolnika, który na własne potrzeby ubije świnię bez
obowiązkowego
zezwolenia.
Minister chce także, aby sądy
nakładały na takich rolników
kary finansowe od tysiąca do
100 tys. złotych. Minister chce
także przyznać sądom prawo
do orzekania przepadku mienia
i zakaz wykonywania zawodu.
Twórcze pomysły ministra żywo
przypominają czasy okupacji,
gdzie za taki proceder można
było zarobić kulkę w łeb lub czasy wczesnego PRL, gdzie tropieniem uboju na własne potrzeby
zajmowało się ORMO, a złapany
na produkcji swojskiej kiełbasy
gospodarz płacił grzywnę lub
szedł siedzieć. Wysokość proponowanych kar jest szokująca,
bowiem w naszym kraju zdarzają się przypadki, że za gwałt
można dostać 6 miesięcy, a ze
szczególnym okrucieństwem 1
rok więzienia. To nie wszystko.
Na kolejny szaleńczy pomysł
wpadł minister rolnictwa, którego rozporządzenie, jeśli wejdzie
w życie zmieni pracę rolników
z małych gospodarstw w biurokratyczny taniec chochołów.
W myśl zaproponowanego projektu rozporządzenia w sprawie
wymagań
weterynaryjnych,
każdy kto wejdzie do obory,
będzie musiał odnotować ten
fakt, a nad każdym obiektem
służącym do hodowli zwierząt
ma być wywieszona specjalna
tablica informacyjna z napisem:
„Osobom
nieupoważnionym
wstęp wzbroniony”. Zakaz wstę-

pu ma dotyczyć także wałęsających się po gospodarstwie
psów, kotów i ptactwa domowego. Kuriozalnie będzie teraz wyglądał gospodarz z długopisem
i kajetem w ręku spisujący dane
osób wchodzących do obory
i wpisujący godzinę ich wejścia
i wyjścia. W jakiej formie swoje
rejestry mają prowadzić koty,
psy i drób domowy minister nie
określa. Urzędniczo biurokratyczne szaleństwo trwa. Ministerstwo Rolnictwa ostrzega na
swojej stronie, „że od 11 lutego
2017 r. mogą być nakładane
kary za nabywanie produktów
rolnych bez pisemnej umowy
z producentem”. Krótko mówiąc, jeżeli straganiarz będzie
chciał kupić skrzynkę jabłek od
rolnika, to musi najpierw spisać
z nim umowę, najlepiej przed
zbiorem owoców, określić w niej
czas trwania umowy, sposób jej
rozwiązania itp. Nowe przepisy
wprowadzają kary pieniężne za
produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej
umowy na dostawę produktów
rolnych. Kara to 10 proc. wartości towaru. Organem uprawnionym do kontroli i nakładania
kar pieniężnych będzie dyrektor
oddziału terenowego Agencji
Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy. Istna paranoja. Rolnicy, którzy do tej pory
przychylnym okiem patrzyli na
„dobrą zmianę” nie kryją teraz
swojego oburzenia. Wkurzony
chłop, jak wspomina historia,
bywa niebezpieczny i zamiast
za długopis może chwycić za
widły i pogonić nimi urzędasa
ze swojego obejścia. Radosna
twórczość urzędnicza za pieniądze podatników kwitnie
w najlepsze. Póki co śpieszmy
się z zakupem rąbanki na Święta
Wielkanocne, bo jak ustawa Ziobry wejdzie w życie, o swojskich
wędlinach będzie można tylko
pomarzyć.

Kolportaż
Czasopismo kolportowane jest w gminach i miastach powiatu słupskiego. Dostępne także w redakcji.
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych i zdjęć bez zgody
wydawcy jest zabronione.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

www.reklama24.slupsk.pl
www.fotografia24.slupsk.pl
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Droga Słupsk - Ustka będzie modernizowana.
Przebudowa drogi krajowej
nr 21 to jeden z postulatów,
który został wystosowany
przez samorządowców regionu słupskiego, z tytułu lokalizacji tarczy antyrakietowej.
Wszystko wskazuje na to, że
będzie ona modernizowana.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
ma ogłosić w najbliższym czasie przetarg na zaprojektowa-

nie przebudowy 14-kilometrowego odcinka drogi ze Słupska
do Ustki. Projekt modernizacji
drogi ma być gotowy za 15
miesięcy. Prace budowlane
wstępnie zaplanowano na lata
2019-2020. Według założeń powstać mają zmodernizowane,
bezpieczniejsze skrzyżowania,
sygnalizacja świetlna oraz na
całej długości ścieżka rowerowa i chodnik. To znacznie po-

prawi jakość podróżowania na
tej tej trasie. Samorządowcy
postulują o zmianę przebiegu
drogi w Bydlinie. Występujący
tam zakręt drogi jest bardzo
niebezpieczny. Na razie nie
wiadomo czy argumenty te
zostaną uwzględnione w projekcie.
Maj
Fot. Zbigniew Bielecki

Czy wojskowa rampa zahamuje
przebudowę dworca?
Największa
inwestycja
w Słupsku, jaką jest budowa
kolejowego węzła transportowego, stoi pod znakiem
zapytania. Projekt ten, wart
blisko 100 mln złotych ma
istotne znaczenie dla miasta.
Planowany węzeł transportowy w Słupsku ma łączyć
dwie linie kolejowe w kierunku Gdańska i Poznania.
Dodatkowo ma powstać
nowy dworzec kolejowy
i autobusowy oraz tunel
pod torami, który połączy

zachodnie dzielnice Słupska ze śródmieściem. Termin złożenia dokumentacji
technicznej mija z końcem
marca. Tymczasem na przeszkodzie stanęła wojskowa
bocznica i rampa do załadunku militarnego sprzętu.
Ministerstwo Obrony Narodowej oczekuje, że miasto
w ramach budowy węzła
odbuduje rampę i bocznicę
w nowym miejscu, a na to
miasta nie stać. O wojskowej
rampie ratusz dowiedział się

w styczniu, choć od dwóch
lat prowadzone były z władzami PKP rozmowy o planowanej inwestycji. Na razie
prowadzone są rozmowy
z wojskiem, czy rzeczywiście
potrzebna jest im rampa.
Po Trasie Kaszubskiej, której
termin realizacji znowu odsuwa się w czasie, podobny
los może dotyczyć dworca
słupskiego.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Związkowcy nie ustąpią
Związkowcy ze słupskiego szpitala domagają się od
marszałka
województwa
odwołania prezesa Andrzeja
Sapińskiego i całego zarządu
słupskiego szpitala. Dotychczasowe rozmowy prowadzone w styczniu nie przyniosły
rezultatów. Związkowcy twierdzą, że rozmowy prowadzone
była dwoma językami. Oni
mówili językiem pacjentów,
pracowników i mieszkańców,
a zarząd województwa i prezes - wskaźnikami. W tej sytuacji trudno o porozumienie
- oceniają i żądają dymisji prezesa Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Słupsku,
bo Andrzej Sapiński zapowiedział zwolnienia pracowników.
nie przedłużono 20 pielęgniar-

kom umów o pracę. Zarzucają
zarządowi szpitala stosowanie
karygodnych praktyk odnoszących się do polityki finansowej, sytuacji pracowników
pralni, niejasnych okoliczności
masowych odejść najważniejszych specjalistów, niskiej
jakości funkcjonowania szpitalnej stołówki czy w końcu
przykrych dla pacjentów sytuacji, które były pokłosiem
zatrudnienia firmy Triomed
odpowiedzialnej za przejęcie kompetencji Pogotowia
Ratunkowego. Marszałek ma
inne zdanie. podkreśla, że
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku ma coraz lepsze wyniki finansowe.
Obiecuje, że zapowiedziany
plan restrukturyzacji zatrud-

Modernizacja linii 405. Powstanie przystanek Ustka – Osiedle

nienia w szpitalu będzie jeszcze konsultowany z pracownikami na każdym oddziale.
W ocenie marszałka misja
prezesa jest wykonywana.
Zabrakło tylko dobrych relacji
z załogą. Polecenie poprawy
w tym względzie już wydał.
Marszałek zapewnia, że nie
myśli o prywatyzacji szpitala,
a chce jedynie zwiększenia
zakresu świadczeń. Na piątek 3 marca przedstawiciele
związków zawodowych byli
umówieni z marszałkiem województwa. Do spotkania jednak nie doszło. Związkowcy
zapowiadają zaostrzenie protestu, przygotowali też taczkę,
na której chcą wywieźć prezesa słupskiego szpitala.
Wł

Za ponad 200 mln zł zostanie zmodernizowanych 90 km
linii kolejowej na pomorskim
odcinku linii nr 405 – od granicy województwa pomorskiego przez Miastko, Słupsk do
Ustki. Projekt został wybrany
przez Zarząd Województwa
Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
który zostanie dofinansowany
kwotą 171 mln zł. W tej sprawie w słupskim starostwie
podpisano umowę z PKP PKL.
Inwestycja będzie realizowana
od maja 2017 do grudnia 2020
r. Efektem projektu będzie

poprawa atrakcyjności pasażerskiego transportu kolejowego dzięki skróceniu czasu
przejazdów oraz poprawie
bezpieczeństwa i komfortu
podróży. Wymieniona zostanie
nawierzchnia torowa od stacji
Miastko do Ustki. Zmodernizowane i przebudowane zostaną 53 przejazdy kolejowe, 4
mosty i 8 wiaduktów. Na stacji
Kępice wybudowane zostanie
nowe przejście pod torami,
a w Miastku przejście pod torami zostanie wyremontowane.
Zrewitalizowane zostaną również 22 perony wzdłuż całej
trasy, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne, a także

urządzenia sterowania ruchem
kolejowym. Nowe przystanki:
Słupsk Strefa i Ustka Osiedle
ułatwią dostęp do pociągów
mieszkańcom rozbudowujących się dzielnic. Wydłużenie
linii i przystanek Ustka Osiedle pozwoli m.in. turystom
na dojazd jeszcze bliżej plaż.
Przystanki będą oświetlone
i wyposażone w wiaty, ławki,
tablice informacyjne, a perony zostaną dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonej
mobilności. Osobom niewidomym i niedowidzącym orientację ułatwią ścieżki dotykowe.
Tom
Fot. Zbigniew Bielecki

Przegrany proces
Tym razem ratusz nie
miał farta i przegrał w sądzie drugiej instancji w toczącym się procesie o niedopełnienie obowiązków
przez firmę odpowiedzialną za budowę aquaparku
w Słupsku. Dla przypomnienia chodzi tu o obiekt
„Trzy Fale”, którego budowa
została rozpoczęta za rządów Macieja Kobylińskiego
i pociągnęła gigantyczne
koszty w wysokości 57 mln.
zł. Połowę tych kosztów
miały pokryć fundusze unij-

ne. Rzeczywistość okazała
się brutalna dla miasta, które za wszystko będzie musiało zapłacić. Obiekt został
ukończony w 75%, chociaż
jego otwarcie zapowiadano na... 2012 rok. Ratusz
starając się zmniejszyć
dług miasta, procesuje
się z wykonawcami. W ten
sposób udało się zmniejszyć zobowiązanie wobec
firmy odpowiedzialnej za
nadzór budowy. Słupsk
zapłaci 13 milionów zamiast 27. W przegrany

proces o niedopełnienie
obowiązków przez firmę
budowlaną miasto chciało
odzyskać 700 tysięcy złotych. Teraz będzie musiało
zapłacić firmie budowlanej 100 000 zł. Może to być
początkiem poważnych
kłopotów, bowiem firma
Bud-Invent rozważa wytoczenie własnego procesu.
Wykonawca twierdzi, że
przez oskarżenia ratusza,
zostało naruszone dobre
imię firmy.
TW
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Wielka zbiórka wielkich odpadów

Z początkiem marca rozpoczęła się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci, która
swoim zasięgiem obejmie całe miasto. Dzięki zbiórce mieszkańcy Słupska będą mogli w łatwy sposób pozbyć
się wszystkich kłopotliwych odpadów, takich jak zużyte meble czy sprzęty gospodarstwa domowego.
Obejmująca całe miasto zbiórka
to duże wyzwanie logistyczne dla
konsorcjum, które będzie odbierać
niestandardowe odpady od 1 do
23 marca. Nie oznacza to jednak,
że mieszkaniec jednej ulicy będzie
mógł wystawiać odpady przez
cały miesiąc, ponieważ zbiórka
odbędzie się wedle precyzyjnego
harmonogramu (do pobrania na
stronie internetowej www.pgkslupsk.pl). Istotna informacja dla
słupszczan – zbiórka dotyczyć będzie nie tylko terenów obsługiwanych przez PGK, ale również przez
podwykonawców, czyli firmy KING
i Sommer.

Jak będzie wyglądać zbiórka?
Odpady wielkogabarytowe oraz
zużyty sprzęt należy ustawiać
przy pojemnikach do selektywnej
zbiórki oraz odpadów zmieszanych. Z kolei na osiedlach domów
jednorodzinnych przeprowadzona
zostanie typowa „wystawka”, czyli
mieszkańcy będą wystawiali wymienione odpady przed ogrodzenie, poza terenem ich posesji. Podczas wystawiania odpadów należy
zachować rozwagę i zwrócić uwagę na to, aby nie utrudniały one ruchu pieszego i samochodowego,
a także, by nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów. „Wystaw-

ka” obowiązywać będzie również
na ulicach, przy których znajdują
się niewielkie wspólnoty mieszkaniowe, jak np. ul. Arciszewskiego.
Odpady należy ustawić przed posesją lub przy osiedlowym śmietniku do godz. 7:00 tego dnia, na
który przewidziana jest zbiórka
w harmonogramie na danej ulicy.
W tym przypadku odpady można wystawiać również wieczorem
w dniu poprzedzającym odbiór.
Prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów zgodnie z harmonogramem. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.:
Biurko, stół, deska do prasowa-

wt

i stacjonarne, ładowarki, aparaty
fotograficzne, kamery, lampy błyskowe, akcesoria fot., baterie, konwertery, tunery, dekodery, piloty,
telewizory, magnetowidy, odtwarzacze CD/DVD, zestawy kina domowego, kuchenki zwykłe i mikrofalowe, lodówki, zamrażarki, pralki,
okapy, zmywarki, płyty grzewcze,
suszarki, ekspresy do kawy, czajniki elektr., drobne AGD, np.: tostery,
sokowirówki, roboty kuchenne,
wagi, frytkownice,golarki, grzejniki
elektr., odkurzacze, żelazka, maszyny do szycia.

BATOREGO

marzec
pn

nia, skrzydło drzwiowe, żyrandol,
dywan, wykładzina, garderoba,
wieszak, kanapa, łóżko, materac,
rogówka, sofa, tapczan, komoda, kredens, szafa, regał, witryna,
krzesło, taboret, fotel, pufa, hoker,
stołek, ława, ławka, półka wisząca,
wózki dziecięce, rowery, hulajnogi, pierzyny, pościele, poduszki,
kołdry. Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny to m.in.: Komputery, laptopy, tablety, konsole,
drukarki, skanery, płyty CD/DVD,
kable, przewody, radia, głośniki,
słuchawki, wieże Hi-Fi, wzmacniacze,
odtwarzacze
MP3/4,
dyktafony, telefony komórkowe
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Kłopotliwe odpady? Odwiedź PSZOK!
PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK’i dla mieszkańców miasta
Słupska zostały zlokalizowane w bazach PGK przy ul. Bałtyckiej 11A oraz przy ul. Szczecińskiej 112.
PSZOKi czynne są w dni powszednie w godz. od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do
15:00. W PSZOK’ach bezpłatnie przyjmowane są od mieszkańców: Papier i tektura; szkło białe i kolorowe; tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; leki; chemikalia i inne odpady niebezpieczne; meble i inne odpady wielkogabarytowe;
Zużyte opony (do 4 szt. na rok); zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
odpady zielone; odzież i tekstylia; odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 1m3 na nieruchomość
zamieszkałą na rok (odpady pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót).
PSZOK- i w Gminach obsługiwanych przez PGK:
Gmina Słupsk – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie,
76-261 Bierkowo 120 + odpad zielony przy ul. Bałtyckiej 11A w Słupsku;
Gmina Kobylnica – Zakład Robót Porządkowych, ul. Bałtycka 11A w Słupsku;
Gmina Główczyce – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Skórzyńska w Główczycach;
Gmina Dębnica Kaszubska – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Zjednoczenia 48 w Dębnicy Kaszubskiej;
Gmina Kępice – ul. Składowa w Kępicach; Gmina Ustka – na terenie ZGK Sp. z o. o. przy ul. Darłowskiej 29 w Ustce.
Za pozostawienie odpadów wielkogabarytowych lub elektrośmieci przy wiatach śmietnikowych
poza okresem zbiórki ujętym w harmonogramie grozi mandat karny do 500zł!

SŁOWIŃSKIE i BAŁTYCKIE
RYCZEWO
NADRZECZE
AKADEMICKIE
PIASTÓW i NIEPODLEGŁOŚCI
CENTRUM
STARE MIASTO
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Słupska Strefa Ekonomiczna

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, obejmuje swym zasięgiem 910
hektarów gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie dwóch województw - pomorskiego i zachodniopomorskiego i składa się z 18 podstref. W strefie
działalność prowadzi łącznie 60 firm, które dotychczas zainwestowały 1,6 mld złotych i zatrudniają 5900 osób. O funkcjonowaniu Słupskiej Strefy Ekonomicznej i związanymi z tym problemami rozmawiamy z Prezesem Zarządu PARR S.A. Mirosławem Kamińskim.

Współpraca na wielu płaszczyznach, wszechstronność, działania pilotażowe i innowacyjne
– tak można w skrócie scharakteryzować całokształt działalności
Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – jak to działa?
Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. została powołana w 1994 roku w odpowiedzi
na zapotrzebowanie regionu, jako
narzędzie do wsparcia w jego społeczno-gospodarczych zmianach
i przeobrażeniach. Działamy już 23
lata i przez ten czas spółka wraz
z regionem mocno ewoluowała.
Podejmujemy się wyzwań w trzech
głównych obszarach działalności:
w ramach rozwoju regionalnego,
w tym wsparcie rynku pracy, zarządzając Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także tworząc
i rozwijając Słupski Inkubator Technologiczny. Dzięki powołaniu 20
lat temu Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej udało się przygotować, we współpracy i zaangażowaniu samorządów, kompleksowe
obszary dedykowane dla przemysłu w środkowej części Pomorza.
Jej powierzchnia wzrosła z 167 ha

w 2005 roku, do przeszło 910 ha
obecnie. W Strefie realizowanych
jest 86 projektów inwestycyjnych
o wartości 1,6 mld zł i zatrudnieniu
6 tys. pracowników. Poszukujemy
i zachęcamy nowych inwestorów
do lokalizacji biznesu w Strefie
i Inkubatorze, ale także doceniamy rodzime firmy, które ostatnio
bardzo dynamicznie się rozwijają,
realizując wiele reinwestycji w Strefie i regionie. W ostatnich 11 latach
udało nam się zrealizować liczne
projekty o wartości blisko 90 mln
zł współfinansowanych m.in. ze
środków pozyskanych z funduszy
unijnych, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Dzięki temu powstało 250 mikro/
małych/średnich przedsiębiorstw
na Pomorzu, a ponad 3000 osób
skorzystało z dedykowanych szkoleń. Obecnie Dział Rozwoju Regionalnego realizuje kolejny projekt
na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Projekt kierowany jest do 1300 osób trwale
bezrobotnych. Współpracujemy
z Miastem Ustka, gdzie prowadzimy Generator Przedsiębiorczości,
który udziela usługi doradcze i kon-

sultacje dla firm. Słupski Inkubator
Technologiczny działa już 5 lat. To
jedyne w tej części Pomorza miejsce dla wspierania rozwoju młodej
i innowacyjnej przedsiębiorczości.
Obecnie w SIT funkcjonuje 35 podmiotów w których pracuje ponad
300 osób. Staramy się kreować
dodatkowe narzędzia, które będą
użyteczne i pozwolą na wzrost
atrakcyjności środkowej części Pomorza. Podejmujemy i nie boimy
się kolejnych wyzwań.
Jakie korzyści dla firm wiążą się z lokalizacją inwestycji
w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Czy przedsiębiorcy,
na terenach których działa Strefa,
mogą także liczyć na pomoc samorządów?
Strefa to najlepszy instrument
dla wspierania inwestycji. To też
skuteczny i zarazem bezpieczny
mechanizm z fiskalnego punktu
widzenia. Inwestor otrzymuje gwarancję zwolnienia podatkowego
wypracowanych w strefie dochodów. Jedyny warunek dla niego
jest taki, że ma wybudować zakład,
utworzyć nowe miejsca pracy, no

i oczywiście co najważniejsze - uzyskiwać dochody. Średni przedsiębiorca inwestując na terenie strefy
może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych
związanych z nową inwestycją, tj.
inwestując 10 mln zł x 45% = 4,5
mln zł – to wartość kwoty zwolnienia podatkowego. Tyle inwestor
będzie mógł zaoszczędzić w podatku dochodowym. Wielu z nich
decyduje się obecnie na reinwestycję – widać to zresztą w Podstrefach Słupsk-Włynkówko, Redzikowo, Koszalin, Wałcz, czy Szczecinek,
gdzie przedsiębiorcy rozbudowują
swoje zakłady. Ci przedsiębiorcy
skorzystali z pomocy publicznej
i sprawdzili, że instrument strefy
faktycznie działa, a pieniądze ze
zwolnienia z podatku dochodowego można przeznaczyć na dalszy rozwój firmy. Rekomendujemy
gminom, w których funkcjonują
nasze podstrefy, aby wprowadzały
dodatkowy system zachęt inwestycyjnych m.in. zwolnienia z podatku
od nieruchomości. W większości
samorządy wprowadziły takie
uchwały w ramach pomocy de
minimis. Ponadto we współpracy

z gminami zapewniamy kompleksową obsługę i wsparcie procesu
inwestycyjnego. Co roku we współpracy z partnerami oraz gminami
organizujemy liczne bezpłatne
szkolenia i warsztaty w tematach
m.in. prowadzenia działalności
w SSE, zmianach podatkowych, pozyskiwania kadry.
Dla inwestorów liczy się szybki dojazd do portów, lotniska
i większych aglomeracji miejskich
w kraju i zagranicą. Jak wygląda
na tej mapie komunikacyjne region słupski?
Inwestorzy poszukują terenów
przy głównych szlakach komunikacyjnych – wzdłuż autostrad,
w odległości do 1 godziny drogi
samochodem od portów morskich
i lotniczych. Stąd też priorytetem
dla naszego regionu jest powstanie drogi ekspresowej S6 na całym
odcinku Szczecin-Gdańsk. Bez tej
inwestycji istnieje realne ryzyko
pogłębienia się peryferyjności naszego regionu. Dlatego wspieramy i angażujemy się w działania,
tak aby ta inwestycja powstała.
Ostatnio w ramach apelu regionu

Marzec 2017 r.
słupskiego i Pomorza zbieraliśmy
na rzecz drogi S6 podpisy przedsiębiorców strefowych, najemców
Inkubatora oraz partnerów, którzy
opowiadają się za przywróceniem
prac nad S6. Mamy nadzieje, że inwestycja zostanie zrealizowana, co
może mieć duży wpływ na tworzoną bazę amerykańską w Redzikowie. Drugim istotnym elementem
jest dostęp do kolei. Dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
zostanie podjęta modernizacja linii
kolejowej nr 405 Szczecinek-Ustka,
która przebiega przez tereny inwestycyjne Podstrefy Słupsk-Włynkówko oraz w pobliżu Słupskiego
Inkubatora
Technologicznego.
W biznesie liczy się czas, tak więc
możliwość skorzystania z bezpośredniego połączenia kolejowego
na trasie Słupsk-Warszawa obsługiwanego przez Pendolino jest
korzystne. Trzecim elementem jest
rozbudowa mniejszych portów
morskich jak np. w Ustce czy Darłowie. W Darłowie w bezpośrednim
sąsiedztwie portu oferujemy działki objęte statusem Słupskiej SSE.
Między Szczecinem a Gdańskiem
tego typu porty mogłyby obsługiwać mniejsze przeładunki, stąd ich
modernizacja zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu. Jako region niestety nie doczekaliśmy się
żadnej inwestycji, ani w Strefie, ani
poza nią, która byłaby w tej części
Pomorza zrealizowana ze wsparciem Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznej S.A. z Warszawy, która bezpośrednio zajmuje
się obsługą zagranicznych projektów. Trafiają one w większości na
południe Polski.
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o wartości 85 mln zł i zatrudnieniu
640 osób. Z tego 4 przedsiębiorców
zadeklarowało inwestycje w powiecie słupskim w Podstrefach:
Redzikowo i Słupsk-Włynkówko
o wartości 25 mln złotych i zatrudnieniu 200 osób.
Rynek pracy dla pracodawców
jest trudny. Obecnie to rynek pracownika. Firmy sygnalizują kłopoty z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry. Czy PARR podejmuje
się konkretnych zadań dla wsparcia tego sektora?

Czy ograniczenia inwestycyjne
związane z tarczą antyrakietową
Szkoły zawodowe, branżowe
w Redzikowie mają wpływ na po- są niezbędne do prawidłowego
zyskiwanie nowych inwestorów rozwoju przedsiębiorców zlokalido Słupskiej Strefy?
zowanych na terenach specjalnych
stref ekonomicznych i nie tylko.
Zauważamy wśród inwestorów Przedsiębiorcy oczekują, iż pozyskrajny odbiór tego faktu. Jedni wa- skają pracownika w ciągu pół roku,
hają się, a inni wręcz przeciwnie, nie natomiast nauka w szkołach zawobiorą tego za negatywny aspekt. dowych trwa kilka lat. Na obszarze
Staramy się niwelować skutki lo- naszej strefy partnerstwo placówek
kalizacji tarczy w naszym regionie. edukacyjnych z przedsiębiorcami
Niestety mieliśmy kilka przypad- rozwija się. Bliska współpraca ze
ków rezygnacji z inwestycji w Re- szkołami, może dać efekt w postaci
dzikowie, z uwagi na obostrzenia tworzenia przyszłej kadry zakładu.
w zakresie paramentów inwestycji. Z drugiej strony partner biznesoChodzi tu o kubaturę i wysokość wy podnosi prestiż szkoły. Z tych
obiektów lokalizowanych w obrę- powodów kilka firm strefowych
bie 4 km od tarczy, które wymagają i z inkubatora podjęło współpracę
uzgodnienia. Do tej pory współ- ze szkołami.
praca z Gminą Słupsk, Starostwem
PARR S.A. w ramach swoich
Powiatowym oraz Dowódcą Bazy działań prowadzi monitoring pow Redzikowie wyglądała pozytyw- trzeb przedsiębiorców w zakresie
nie. W 2016 roku udało się uzgodnić oczekiwań kadrowych. Główne
z MON oraz stroną amerykańską 5 zapotrzebowanie firm dotyczy
nowych projektów inwestycyjnych wykwalifikowanych pracowników
w Redzikowie. Liczymy, że kolej- technicznych m.in.: ślusarzy, autone uzgodnienia będę przebiegały matyków, spawaczy, tokarzy, operównie sprawnie. Warto dodać, że ratorów CNC, stolarzy i lakierników,
w 2016 roku do Słupskiej SSE pozy- montażystów, mechaników maszyskaliśmy w kooperacji z gminami 11 nowych, konstruktorów CAD oraz
nowych projektów inwestycyjnych programistów. Podejmujemy dzia-

łania wspierające rozwój współpracy na polu nauka – biznes. Istotnym
projektem jest tutaj tworzenie na
bazie Akademii Pomorskiej silnego
Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Uczelnię wspierać będą partnerzy: PARR – Słupski Inkubator
Technologiczny i Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Projekt, który
otrzymał wsparcie w ramach RPO
Województwa Pomorskiego, pozwoli stworzyć ofertę wychodzącą
naprzeciw potrzebom rynku pracy.
Na mocy zwartych pomiędzy AP
a PARR porozumień, przekazaliśmy
majątek o wartości ponad 6 mln zł,
konsolidując uczelnię niepubliczną
z Akademią Pomorską. To działanie służy wzmocnieniu potencjału
szkolnictwa wyższego w regionie
słupskim.
Jaką rolę spełnia Słupski Inkubator Technologiczny?

darzeń kulturalno-gospodarczych,
gromadząc „małych i dużych” tj.
uczniów, studentów, inżynierów,
przedsiębiorców, reprezentantów
świata nauki i biznesu, a także administracji. W 2016 roku w blisko
80 wydarzeniach wzięło udział
5200 osób. Inkubator nie spełniałby swej roli bez nowoczesnych
firm i stosownego zaplecza. Dlatego funkcjonują w nim dwie specjalistyczne pracownie: Automatyki,
Robotyki i Systemów Wizyjnych
oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Pierwsza oferuje możliwość
szkoleń na robotach firmy OMRON
(SCARA, DELTA), skanowania trójwymiarowych obiektów, a także
wynajmu robotów na własne linie
produkcyjne. Druga to kompleksowa baza do szkoleń w tematyce
OZE. Składa się z w pełni wyposażonej pracowni, największej na Pomorzu dachowej elektrowni fotowoltaicznej i mniejszej naziemnej
oraz wiatraka o skrzydłach obracających się horyzontalnie. Całość
monitorowana jest przez komputer z oprogramowaniem SCADA. Dzięki temu pracownia może
służyć do celów badawczych, ale
i szkoleniowych, gdyż jest akredytowana przez Urząd Dozoru
Technicznego jako Ośrodek Szkoleniowy w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Z zaplecza korzystają firmy, wykorzystując pracownie
do wykonywania testów, czy przeszkalania kadry inżynierskiej. Zachęcamy firmy do podjęcia współpracy na bazie Inkubatora.

Słupski Inkubator Technologiczny to perełka na środku polskiego wybrzeża. Powstała z funduszy unijnych, przy wydatnym
wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasta Słupska
– głównych akcjonariuszy naszej
spółki. Inkubator wspiera młode
i innowacyjne firmy. Jest także bazą
podnoszenia kompetencji dla firm
z regionu i nie tylko. Projektując
ten budynek pomyśleliśmy o wielu innych czynnikach. Już wtedy
zauważyliśmy, że w Słupsku brakuje gotowych hal produkcyjnych,
dlatego Inkubator wyposażyliśmy
w cztery optymalne powierzchnie
produkcyjno-magazynowe. Dość
Jak wyglądają plany PARR S.A. ?
aktywnie wykorzystywane jest zaStale poszukujemy nowych teplecze konferencyjno-szkoleniowe obiektu. Jest rozpoznawalnym matów i zadań, które moglibyśmy
centrum dla organizowanych wy- pilotować w naszym regionie.

Obok działań, które wspomniałem, rozważamy rozwój o nowe
elementy m.in. pod kątem realizacji II etapu SIT poprzez stworzenie zaplecza produkcyjnego,
jak i poszerzenia oferty dla firm.
Będziemy starać się przyciągać
kolejnych inwestorów, pozyskiwać partnerów do wspólnych
inicjatyw. Mamy kilka nowych pomysłów, które planujemy zrealizować, w tym m.in. w obszarze specjalistycznych usług doradczych.
Rozmawiamy także z partnerami
na temat stworzenia klastra ekoenergetycznego. Od powstania
specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce mija już 20 lat. Spółki zarządzające Strefami oraz inwestorzy czekają obecnie na wytyczenie przez Ministerstwo Rozwoju
nowych kierunków strategii polityki inwestycyjnej. Wg obowiązujących przepisów strefy będą
funkcjonować do 2026 roku. Czas
biegnie szybko, więc dobrze, aby
niebawem poznać w jakim kierunku zmierzamy, bo to będzie
miało wpływ na pozyskiwanie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w szczególności na inwestycje polskich firm
w naszym regionie. Myślimy globalnie, działamy lokalnie tworząc
przyjazny klimat dla zrównoważonego rozwoju Pomorza. Zapraszam do współpracy z nami.
Dziękuję za rozmowę. Z Prezesem Zarządu PARR S.A. Mirosławem Kamińskim zarządzającym
Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem
Technologicznym rozmawiał Tomasz Włodkowski.
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Droga Mieszkanko,
Drogi Mieszkańcu,

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE
W NASZYM BUDŻECIE?

SŁUPSK
BUDŻET 2017

Już po raz drugi w Wasze ręce trafia broszura, która w czytelny sposób obrazuje dochody i wydatki naszego miasta. Możecie dowiedzieć się z niej, ile kosztuje utrzymanie
szkół i zieleni miejskiej, ile ochrona środowiska, kultura, pomoc społeczna i komunikacja
publiczna, ale też jakie środki przeznaczymy w tym roku na dokończenie parku wodnego, budowę hali sportowo-widowiskowej, remont dróg i chodników czy rewitalizację.
To ważne, abyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, jak funkcjonuje miasto i jak wydawane są publiczne, czyli Nasze pieniądze.

SPRAWDŹ,
ILE KOSZTUJE
NASZE MIASTO

Cieszę się, że dziś mogę przekazać Wam lepsze wiadomości niż w ubiegłym roku.
Przede wszystkim budżet Słupska się zwiększył, a zaciskanie pasa przyniosło wymierne efekty. Spłaciliśmy już ponad 30 mln długu, co znacząco poprawiło sytuację
finansową miasta i pozwoliło na przekazanie większych środków na działania instytucji kultury, czy remonty mieszkań. Wszystko po to, aby Słupsk nie stracił rozpędu,
jaki mu nadaliśmy.
Dziękuję Wam za zrozumienie dla wszystkich zmian, które były konieczne, bo dzięki
nim nasze miasto wychodzi na prostą. Wiem, że gdyby nie Wasze wsparcie nie byłoby
to możliwe i za to jestem niezwykle wdzięczny. Jestem przekonany, że kolejny rok
otworzy przed nami wiele szans na rozwój naszego cudownego Słupska.
Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska

24,62% subwencje
z budżetu państwa

21,38% podatek
PIT i CIT

18,07% dotacje
z budżetu państwa

505 193 580 zł
łączne dochody miasta
439 728 341 zł w 2016 r.
16,01% podatki
i opłaty lokalne

13,17% inne

124 359 787 zł

6,75%
mienie komunalne

91 279 571 zł

124 789 962 zł w 2016 r.
subwencje z budżetu
państwa, w tym
dofinansowanie
szkół

64 032 002 zł w 2016 r.
dotacje z budżetu państwa,
w tym pomoc społeczna

80 880 811 zł
79 096 568 zł w 2016 r.
podatki i opłaty lokalne, w tym
podatek od nieruchomości, rolny,
leśny, opłaty skarbowe

108 028 266 zł
101 432 308 zł w 2016 r.
podatek PIT i CIT

44 060 200 zł
40 670 000 zł w 2016 r.
mienie komunalne, w tym
opłaty z najmu, dzierżawy,
za użytkowanie wieczyste gruntów
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inne
inne

26
26695
695520
520złzł

20
20667
667813
813złzł

administracja
administracja
publiczna
publiczna
funkcjonowanie
funkcjonowanie
Urzędu
Urzędu
Miejskiego
Miejskiego
i Rady
i Rady
Miejskiej,
Miejskiej,
realizacja
realizacja
zadań
zadań
zleconych
zleconych
(23
(23
884
884
695
695
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

gospodarka
gospodarka
komunalna
komunalna
i ochrona
i ochrona
środowiska
środowiska
oczyszczanie
oczyszczanie
miasta,
miasta,
utrzymanie
utrzymanie
zieleni,
zieleni,
opieka
opieka
nad
nad
zwierzętami,
zwierzętami,
bieżące
bieżące
utrzymanie
utrzymanie
stawów,
stawów,
monitoring
monitoring
ujęć
ujęć
wód
wód
(22
(22
376
376
603
603
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

422
422485
485835
835złzłww2016
2016r. r.
2,94%
2,94%
2,53%
2,53%
kultura
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
4,13%
4,13% kultura
2,71%
2,71%
2,46%
2,46%
gospodarka
gospodarka
opieka
opieka
wychowawcza
wychowawcza
sport
sport
komunalna
komunalna

164
164216
216928
928złzł

101
101169
169691
691złzł

edukacja
edukacja
i wychowanie
i wychowanie
bieżące
bieżące
utrzymanie,
utrzymanie,
remonty
remonty
ww
szkołach
szkołach
(156
(156
522
522
330
330
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

rodzina
rodzina
i pomoc
i pomoc
społeczna
społeczna
działalność
działalność
Miejskiego
Miejskiego
Ośrodka
Ośrodka
Pomocy
Pomocy
Rodzinie,
Rodzinie,
domów
domów
pomocy
pomocy
społecznej,
społecznej,
zasiłki,
zasiłki,
dodatki
dodatki
mieszkaniowe,
mieszkaniowe,
program
program
500+
500+
(58
(58
119
119
468
468
zł zł
ww
2016
2016
r. r.
bez
bez
programu
programu
500+)
500+)

51
51527
527832
832złzł
gospodarka
gospodarka
mieszkaniowa
mieszkaniowa
działalność
działalność
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Gospodarki
Mieszkaniowej,
Mieszkaniowej,
gospodarka
gospodarka
gruntami
gruntami
i nieruchomościami
i nieruchomościami
(35
(35
260
260
481
481
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

44

13
13580
580687
687złzł
14
14736
736832
832złzł
kultura
kultura
i ochrona
i ochrona
dziedzictwa
dziedzictwa
narodowego
narodowego
działalność
działalność
instytucji
instytucji
kultury
kultury
(teatrów,
(teatrów,
filharmonii,
filharmonii,
biblioteki,
biblioteki,
ośrodków
ośrodków
kultury)
kultury)
(14
(14
244
244
281
281
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

12
12328
328588
588złzł
12
12666
666632
632złzł

46
46063
063688
688złzł
transport
transport
i łączność
i łączność
komunikacja
komunikacja
miejska,
miejska,
modernizacja
modernizacja
i budowa
i budowa
dróg
dróg
(44
(44
278
278
962
962
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

opieka
opieka
wychowawcza
wychowawcza
utrzymanie
utrzymanie
świetlic
świetlic
szkolnych,
szkolnych,
placówek
placówek
wychowania
wychowania
pozaszkolnego,
pozaszkolnego,
pomoc
pomoc
materialna
materialna
dla
dla
uczniów,
uczniów,
podnoszenie
podnoszenie
kwalifikacji
kwalifikacji
nauczycieli
nauczycieli
(13
(13
188
188
849
849
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

bezpieczeństwo
bezpieczeństwo
publiczne
publiczne
i ochrona
i ochrona
przeciwpożarowa
przeciwpożarowa
działalność
działalność
Straży
Straży
Pożarnej
Pożarnej
i Straży
i Straży
Miejskiej
Miejskiej
(12
(12
023
023
807
807
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)

sport
sport
utrzymanie
utrzymanie
obiektów
obiektów
sportowych
sportowych
i rekreacyjnych,
i rekreacyjnych,
wsparcie
wsparcie
dla
dla
stowarzyszeń
stowarzyszeń
sportowych
sportowych
(9(9
754
754
429
429
zł zł
ww
2016
2016
r.)r.)
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SŁUPSK
SŁUPSK
BUDŻET
BUDŻET2017
2017

PLANOWANE
PLANOWANEINWESTYCJE
INWESTYCJE
68
68682
682521
521złzł

11770
770000
000złzł

920
920750
750złzł

600
600000
000złzł

ŁĄCZNE
ŁĄCZNE
PLANOWANE
PLANOWANE
WYDATKI
WYDATKI
NANA
INWESTYCJE
INWESTYCJE
I PROJEKTY
I PROJEKTY
WW
TYM
TYM
3030
392
392
158
158
ZŁZŁ
Z UNII
Z UNII
EUROPEJSKIEJ
EUROPEJSKIEJ

budowa
budowa
nowego
nowego
schroniska
schroniska
dladla
zwierząt
zwierząt
przy
przy
ul. ul.
Sportowej
Sportowej

budowa
budowa
chodnika,
chodnika,
ścieżki
ścieżki
rowerowej
rowerowej
i oświetlenia
i oświetlenia
nana
ul. ul.
Bohaterów
Bohaterów
Westerplatte
Westerplatte

Pomorskie
Pomorskie
Trasy
Trasy
Rowerowe
Rowerowe
powstanie
powstanie
ścieżki
ścieżki
rowerowej
rowerowej
przez
przez
al. al.
3 Maja
3 Maja

11300
300000
000złzł

15
15987
987146
146złzł
termomodernizacja
termomodernizacja
budynków
budynków
miejskich
miejskich
(m.in.
(m.in.
szkoły,
szkoły,
przedszkola,
przedszkola,
Teatr
Teatr
Rondo)
Rondo)

budowa
budowa
ul. ul.
Wczasowej
Wczasowej

11000
000000
000ZłZł

800
800000
000złzł
przebudowa
przebudowa
Starego
Starego
Rynku
Rynku

750
750000
000złzł

300
300000
000złzł

Pomorskie
Pomorskie
Szlaki
Szlaki
Kajakowe
Kajakowe
rzeką
rzeką
Słupią
Słupią

budowa
budowa
chodnika
chodnika
i ścieżki
i ścieżki
rowerowej
rowerowej
przy
przy
ul. ul.
Braci
Braci
Staniuków
Staniuków

Słupskie
Słupskie
Kliny
Kliny
Zieleni
Zieleni
– nowe
– nowe
parki
parki
przy
przy
ul. ul.
Zaborowskiej
Zaborowskiej
i ul.i ul.
Aluchny-Emelianow
Aluchny-Emelianow
oraz
oraz
skwery
skwery
i kilkanaście
i kilkanaście
zieleńców.
zieleńców.

55809
809326
326złzł
remont
remont
i wyposażenie
i wyposażenie
trzech
trzech
ponadgimnazjalnych
ponadgimnazjalnych
szkół
szkół
zawodowych
zawodowych

126
126000
000złzł
oświetlenie
oświetlenie
przy
przy
ul. ul.
Chłapowskiego
Chłapowskiego

22000
000000
000złzł

100
100000
000złzł

remont
remont
ul. ul.
Szafranka
Szafranka
i Aluchny-Emelianow
i Aluchny-Emelianow

remont
remont
ul. ul.
Zaborowskiej
Zaborowskiej
8 8
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HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
W LICZBACH
42 850 000 zł

Hala sportowowidowiskowa będzie
łączyła wiele ważnych
funkcji, które poszerzą
m.in. ofertę sportową,
kulturalną i wystawową.
Ważne rozgrywki
sportowe, koncerty,
spektakle, wystawy, targi
– to wszystko będzie
można zorganizować
w nowej hali.

całkowity koszt budowy hali
(1 720 000 zł w 2017 r.)

3 018
liczba miejsc siedzących:
2 114 miejsc stałych
904 miejsc składanych

Co najważniejszego
WODNY TRZY
wPARK
2017 roku?

FALE

W LICZBACH

1. Najwyższy w historii budżet miasta
(powyżej 500 000 000 zł)
2. Znacząco malejące zadłużenie miasta
(w 2016 roku o ponad 27 000 000 zł)

ok. 26 150 000 zł

3. Pierwszy w Polsce fundusz
koszt
dokończenia
przeznaczony
wyłącznie na remonty
budowy Parku Wodnego
chodników (300 000 zł)
(1 500 000 zł w 2017 r.)
4. Łączny
Więcejkoszt
pieniędzy
na kulturę
budowy
parku
(ponad 400
000100
zł) 000 000 zł
wodnego
to ok.
5. Zwiększanie obszaru zieleni miejskiej
6. Rozpoczęcie procesu wymiany
oświetlenia ulicznego
na energooszczędne

7

7. ilość
Rozpoczęcie
basenów,budowy
w tym: nowego
dla zwierząt
3schroniska
rekreacyjne,
8. 2Rozpoczęcie
dziecięce, procesu budowy
1hali
zewnętrzny,
sportowo-widowiskowej
sportowy budowy parku wodnego
9. 1Kontynuacja

Park wodny będzie integrował trzy
pokolenia dysponując wachlarzem
usług, które będą trafiać nie
tylko do dzieci, osób dorosłych,
seniorów i seniorek, ale także
osób z niepełnosprawnościami.
Różnorodność i wielofunkcyjność
mają wyróżniać nasz obiekt
kompleksowym przygotowaniem
strefy rekreacyjnej, rehabilitacyjnej,
fitness, wellbeing i saunarium,
a także przyjaznych stref
sprzyjających integracji
mieszkańców.

10. Start rewitalizacji miasta
(m.in. Bulwary nad Słupią, remont
ul. Długiej, budowa baszty obronnej)
11. Rozpoczęcie termomodernizacji
budynków miejskich (m.in. szkoły,
przedszkola, Teatr Rondo)

Hala powstanie obok aquaparku
przy ul. Grunwaldzkiej.

100
liczba miejsc parkingowych

I kwartał
2020 r.
planowane zakończenie
budowy hali

10

IV kwartał
2018 r.

Urząd Miejski w Słupsku
plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk

ok. 14 000 m2

tel.: 59 84 88 300,
13. Sprzedaż mieszkań komunalnych
urzad@um.slupsk.pl
nawet z 90% bonifikatą
powierzchnia użytkowa
parku wodnego
planowane zakończenie
budowy parku wodnego

Projekt, skład i druk: Szarek Wydawnictwo Reklama

12. Rozpoczęcie remontu ulic
(Wczasowa, Zaborowskiej, Braci
Staniuków, Bohaterów Westerplatte,
Szafranka, Aluchny-Emelianow)

11
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Wybory dyrektorów szkół
według nowych zasad
Prezydent RP Andrzej
Duda podpisał w styczniu
ustawy wprowadzające reformę edukacji, która będzie
obowiązywać od 1 września.
Zmieniają one dotychczasowe przepisy również dotyczące statusu dyrektorów i wicedyrektorów szkół. W skrócie
przepisy ustawy przewidują
powierzenie tego zadania
oświatowej kadrze kierowniczej. I tak dyrektorzy szkół
obecnego systemu staną się
dyrektorami szkół w nowej
strukturze, np. dyrektor 6-letniej szkoły podstawowej stanie się dyrektorem 8-letniej
szkoły podstawowej – do zakończenia kadencji. Zgodnie
z przyjętą zasadą, w sytuacji
przekształceń polegających
na włączaniu gimnazjów do
innych typów szkół, np. do
szkół podstawowych czy liceów ogólnokształcących, dotychczasowi dyrektorzy tych
szkół nadal będą pełnić swą
funkcję aż do zakończenia kadencji. Natomiast dyrektorzy
gimnazjów, w których kształcenie będzie wygaszane staną się wicedyrektorami, do
końca okresu na jaki zostało
im powierzone stanowisko

dyrektora gimnazjum. Doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące przedłużania
powierzenia stanowiska dyrektora i powierzania pełnienia obowiązków dyrektora
gimnazjum, które nie zostanie przekształcone. Zmieniają się też zasady organizacji
konkursów na stanowisko
dyrektora. W ramach przygotowania do konkursu każdy dyrektor, który zdecyduje
się na start w nim, będzie
musiał zdobyć ocenę swojej
pracy. Ocena jest ważna dwa
lata, więc ci dyrektorzy, którzy niedawno ją uzyskali, nie
będą ponownie oceniani.
Natomiast ci, którzy
jej nie mają, będą

oceniani według nowych zasad. Zmiana będzie polegała
na tym, że dotychczas ocenę
końcową dyrektora wystawiał organ prowadzący szkołę, czyli w Słupsku prezydent
miasta. Teraz obowiązek ten
będzie spoczywał na Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
W środowisku oświatowym
ta zmiana budzi mieszane
odczucia, chociaż część nauczycieli twierdzi, że jest do-

Ośrodek wsparcia
już działa
bra, bo bardziej pod uwagę
powinny być brane wyniki
szkoły niż zdolności menadżerskie dyrektora. Skład komisji konkursowych też się
nieco zmieni, gdyż powiększy się liczba osób je tworzących. W tym roku w Słupsku
już w połowie kwietnia konkursy odbędą się m.in. w ekonomiku, w SP nr 1 i SP nr 10
oraz w przedszkolach miejskich nr 1, 5, 7 i 8.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki

W Słupsku przy ul. Krzywoustego został
otwarty ośrodek wsparcia, w którym są prowadzone usługi opiekuńcze dla 20 osób (15
mężczyzn i 5 kobiet), które nie są w stanie
zaspokoić samodzielnie swoich podstawowych potrzeb życiowych, spowodowanych
często szeregiem takich czynników jak:
wielochorobowość, utrata samodzielności funkcjonalnej, niedołężność, niedożywienie, zaawansowana starość, samotne
zamieszkiwanie, złe warunki bytowe, zła
sytuacja materialna, przemoc w rodzinie.
Czas pobytu w ośrodku wynosi do trzech
miesięcy. W szczególnych, uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu. Do ośrodka przyjmowane będą
osoby z terenu Słupska. Ośrodek prowadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta w Słupsku.
TW

Słupskie centrum Seniora
W Centrum Edukacyjnym
Technik przy ul. Kopernika
uruchomione zostało Słupskie
Centrum Seniora. Jest to realizacja projektu zgłoszonego do
Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Projekt, uwzględniający potrzeby środowiska
senioralnego zakłada objęcie
działaniem około 220 osób,
które będą uczestniczyć w zajęciach takich jak: warsztaty

komputerowe, j. angielski, j.
niemiecki, warsztaty pilates,
warsztaty taneczne, zajęcia
fitness, warsztaty brydżowe,
zajęcia z nordic walking, warsztaty florystyczne, warsztaty
z zakresu sztuki, malarstwa
i rękodzieła (papieroplastyka,
decoupage, filcowanie, malarstwo, itp.), warsztaty z zakresu
udzielania pierwszej pomocy,
spotkań z ciekawymi ludźmi.

Realizację tych zadań podjął
się Zespół Szkół Technicznych
w Słupsku. Sfinansowanie projektu z budżetu miasta Słupska
umożliwi zwiększenie aktywności osób starszych, spędzanie czasu zgodnie z oczekiwaniami samych seniorów, co
może odegrać realny wpływ
na poprawę ich jakości życia.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Nagroda HRS Słupsk Miastem
Roku 2016 roku wręczona!
27 lutego do Słupska przyjechali przedstawiciele firmy
HRS, aby oficjalnie przekazać prezydentowi Robertowi
Biedroniowi nagrodę Miasto
Roku 2016. Słupsk w plebiscycie zajął pierwsze miejsce

zdobywając 3742 głosy. Jako
nagrodę miasto otrzyma bezpłatne działania promocyjne
na Facebooku, You Tube i na
stronie głównej HRS.
Kch
Fot. Zbigniew Bielecki
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Pierwszy krok w kierunku
rozwoju sieci gazowej
Podpisanie listu intencyjnego
Od 1 stycznia 2017 roku
rozpoczął
działalność
nowy Oddział Pomorskiej
Spółki Gazownictwa Sp.
z o. o. w Koszalinie, który
swoim działaniem obejmuje między innymi teren
Gminy Kobylnica. Zmiana polityki inwestycyjnej
spółki ukierunkowana jest
na promocję rozwoju gospodarczego
mniejszych
miejscowości poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury gazowniczej. Budowa nowego gazociągu
planowana jest w czterech
miejscowościach na terenie
Gminy Kobylnica w Kwa-
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kowie, Kończewie, Wrzącej
i Sycewicach . Obie strony
wykonały już pierwszy krok
w kierunku realizacji tego
przedsięwzięcia. 23 lutego
doszło do podpisania listu
intencyjnego przez Wójta
Gminy Kobylnica i dyrektora PSG sp. z o. o. Tym samym
obie strony zadeklarowały gotowość do rozmów
w przedmiocie ustalenia
możliwości budowy gazociągu i zasad jego finansowania oraz określiły zasady
mające na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej
w Gminie. Budowa nowych

sieci gazociągowych będzie
kolejnym narzędziem, które
w realny sposób może pozwolić na ograniczenie emisji szkodliwych substancji,
które przedostają się do atmosfery. W celu udzielenia
wsparcia dla działań PSG,
na terenie Kwakowa, Kończewa, Wrzącej i Sycewic,
organizowane będą spotkania informacyjne z mieszkańcami. Chętni będą mogli
za pośrednictwem Gminy
składać ankiety zapotrzebowania na paliwo gazowe.
KK
Fot. Karol Kotusiewicz

Męska Szopa
W Słupsku, wzorem innych państw, otwarto przy
ul. Wyspiańskiego 11 drugą
w Polsce Męską Szopę. Męska Szopa to miejsce, w którym każdy może odnaleźć
w sobie pasję do majsterkowania i spędzić aktywnie
wolny czas. Wyposażona,

przy wsparciu firmy Jula,
w narzędzia i sprzęt uszczęśliwi każdego, kto lubi przerabiać, naprawiać, tworzyć
przedmioty z drewna i innych materiałów. Otwarta
jest w każdy poniedziałek
i piątek od godziny 15:00 do
19:00. W tym czasie można

będzie bezpłatnie skorzystać w pracowni z narzędzi
i sprzętów. Męską Szopę
prowadzi Fundacja Indygo,
Urząd Miejski przekazał na
jej prowadzenie 7 tysięcy
złotych.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki

Policzyli osoby bezdomne

Przez Łosino jedziemy wolniej
Na wniosek mieszkańców Łosina, administrator
drogi krajowej nr 21, gdański oddział GDDKiA zmienił
organizację ruchu wprowadzając ograniczenie prędkości na odcinku od zjazdu

z obwodnicy do skrzyżowania z drogą powiatową do
Kępic z 70 km/godz do 50
km/godz. Pozytywną opinię dla mieszkańców Łosina wystawiła też Komenda
Wojewódzka Policji. Wiosną,

podczas akcji odświeżania
oznakowania wprowadzone
zostaną tam jeszcze znaki
zakazu wyprzedzania.
Wł
Fot. Zbigniew Bielecki

Do 165 osób bezdomnych dotarli pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach
Ogólnopolskiego Badania
Liczby Osób Bezdomnych.
Tak zwany spis „ministerialny” prowadzono w nocy z 8
na 9 lutego. W teren wyszli
pracownicy socjalni MOPR,
Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Miejskiego, streetworkerów Stowarzyszenia „Hory-

zont”. Badanie prowadzono
w tak zwanych miejscach
niemieszkalnych: działkach,
pustostanach,
klatkach
schodowych oraz miejscach
oferujących
schronienie
osobom bezdomnym jak
schronisko,
noclegownia
itp. - Głównym celem patroli
było dotarcie do jak największej liczby osób – wyjaśnia
Klaudiusz Dyjas, Dyrektor
MOPR - Narzędziem badaw-

czym była ankieta określająca ogólną sytuację napotkanych osób. Jednocześnie
informowaliśmy o formach
pomocy i staraliśmy się nakłaniać osoby bezdomne
do przeniesienia się z altan
do bezpiecznych miejsc
jak noclegownia. Ostatni
„ministerialny” spis został
przeprowadzony w styczniu
2015 roku.
Tom

Będzie wieżowiec na Zatorzu
Do grona najwyższych
budynków w Słupsku dołączy niebawem 18 piętrowy
wieżowiec liczący około 50
m. Do tej pory pod względem wysokości prym wiedzie słupski ratusz liczący
56 m i 50 m wieża kościoła
NMP. Pozostałe słupskie

wieżowce budowane na
przełomie lat 70 i 80 liczą
sobie niespełna 40 m. Budowę tego 18 piętrowego ze 170 mieszkaniami
wieżowca, a także dwóch
9 piętrowych budynków
zapowiedział słupski deweloper. Mają stanąć przy

ul. Sobieskiego na terenie,
gdzie niegdyś funkcjonowała giełda samochodowa.
Budowa tego najwyższego
budynku
mieszkalnego
ruszyć ma już w czerwcu
tego roku.
TW
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nauczycielka ze Słupska honorowym
Ambasadorem Matematyki w obiektywie

Nagroda I stopnia dla
Mariusza Kajewskiego
Mariusz Kajewski – wieloletni
działacz na rzecz potrzebujących,
były prezes Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło Słupskie
– otrzymał od prezydenta Rober-

ta Biedronia nagrodę I stopnia za
rozwój systemu wsparcia osób bezdomnych oraz niesienie pomocy najuboższym mieszkańcom Słupska.
Kch

Monika Skwarek, nauczycielka matematyki w Zespole
Szkół Informatycznych w Słupsku otrzymała tytuł honorowego Ambasadora Matematyki w obiektywie. Pani Monika
znalazła się w gronie 20 osób,
które wyłoniono z tysięcy zgłoszeń z całego świata w ramach
Międzynarodowego Konkursu
Fotograficznego „Matematyka
w obiektywie”. Ambasadorowie Matematyki w obiektywie
to osoby, które pomagają innym, w szczególności uczniom,
w udziale w konkursie. Muszą
wykazać się bardzo dużą aktywnością, pomagają rozwijać konkurs i propagować ideę kultury
matematycznej. W ramach otrzymanej nagrody Monika Skwarek otrzymała bezpłatny wstęp
przez cały rok do wszystkich
gmachów muzeów w Szczecinie
oraz zaproszenie na międzynarodową konferencję nauczycieli
matematyki w Pobierowie. Tytuł
honorowego Ambasadora Matematyki w obiektywie przyznaje Minister Edukacji Naukowej.

nym, ale jego przygody bawią i uczą do dziś, od ponad
osiemdziesięciu lat niezmiennie wpływając na dziecięcą
wyobraźnię. Kubusia stworzył
na potrzeby swojego teatru
Julian Sójka, jeden z najwybitniejszych polskich lalkarzy,
przez wiele lat związany z Teatrem Lalki Tęcza.
Spektakle w siedzibie

XX. Czartoryskich. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
„Matematyka w obiektywie” organizowany corocznie przez
Uniwersytet Szczeciński łączy
świat kultury wizualnej z nauką,
popularyzuje i rozwija wiedzę
i kulturę matematyczną, przełamuje bariery przed matematyką.
DS

Szary Domek w Nowym Teatrze

W Tęczy wciąż pracowicie – do końca sezonu
czekają nas trzy premiery!
Najbliższa – związana
z 70-leciem naszego teatru
- „Przygody Kubusia”, już 11
marca. Tak o bohaterze bajki
pisze Maciej Gierłowski, reżyser przedstawienia: Poznajcie Kubusia. Choć jest tylko
pacynką, teatralną lalką, nie
brak mu humoru i śmiałości.
Kubuś „urodził się” w dwudziestoleciu międzywojen-

Patronat nad ambasadorami
i konkursem sprawują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, JM Rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorski
Kurator
Oświaty oraz Prezes Fundacji

Tęczy przy ul. Waryńskiego
w Słupsku:
Sobota, 11 marca godz.
11.00 - „Przygody Kubusia”
premiera; sobota, 18 marca
godz. 11.00 - „Przygody Kubusia”, godz. 18.00 - „Gaja”;
sobota, 25 marca godz.
11.00 - „Dziób w dziób”
Maj

W Nowym Teatrze w Słupsku trwają próby do spektaklu
dla dzieci pt. „Szary Domek”.
Planowany termin Prapremiery
25.03.2017 r o godz. 18-tej. Szary domek to nietuzinkowa opowieść o poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni i przezwyciężaniu
tego co niemożliwe. W Szarym
domku nic nie jest takie jakim
się zdaje. Wilk może być artystą, Noc zwinąć się w kłębek
i zasnąć w piwnicy, a Wiedźma
udowodnić, że jest najmilszą

osobą na świecie. Wraz z tytułowym bohaterem zerkamy
w zakamarki swojego wnętrza,
odkrywamy w nim prawdy, które były na wyciągnięcie ręki lub
przypominamy sobie o tych,
które zdążyły już obrosnąć kurzem. Szary domek to historia
piękna, wzruszająca, pełna
refleksji, która pobudzi wyobraźnię widza w każdym wieku.
Spektakl powstaje na podstawie książki, która została napisana i zilustrowana przez laure-

atki pierwszej edycji konkursu
„Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” oraz
przy współudziale finansowym
Jeronimo Martins Polska S.A.
– właściciela marki Biedronka.
Szary domek - autor: Katarzyna
Szestak; reżyseria i adaptacja
tekstu: Jerzy Machowski; dramaturg: Edyta Januszewska;
scenografia i kostiumy: Ľudmila
Bubánová; muzyka: Ignacy Zalewski.
Maj

2017 – rokiem Ludwika
Zamenhofa w Słupsku
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
im. Stanisława Staszica
serdecznie zaprasza 21
marca (wtorek) do obejrzenia niezwykłej, oryginalnej i unikatowej wystawy pod hasłem „2017
- rokiem Ludwika Zamenhofa w Słupsku” (miejsce: szkolna aula). Będzie
można zapoznać się z ciekawymi
dokumentami,
rękopisami oraz medalami
związanymi z osobą twórcy esperanta. Wśród eksponatów pojawią się także

księgarskie „białe kruki”
i znaczki pocztowe. Wystawę otworzą członkowie
Polskiego Stowarzyszenia
Europa - Demokracja Esperanto, którzy opowiedzą o genezie języka oraz
jego pomysłodawcy. ZSEiT czeka także do końca
marca 2017 r na zgłoszenia osób, które chciałyby
wziąć udział w darmowym
tygodniowym kursie języka esperanto! Odbywałby
się on w siedzibie ZSEiT
przy ul. Partyzantów 24,
po 2 godziny dziennie.

Prowadzący kurs deklarują, że jest to czas wystarczający, by nauczyć się
tego języka! Do uczestnictwa w nim zachęcają
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Termin kursu zostałby ustalony po rekrutacji
grup. Zgłoszenia należy
przesyłać na adres e-mail:
renifit@o2.pl (imię, nazwisko, numer telefonu).
Opiekunem projektu jest
Agata Marzec - nauczycielka w ZSEiT. Zapraszamy wszystkich słupszczan!
Tom

HISTORIA
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Budowa nowego budynku starostwa w dawnym Słupsku

Rada Powiatu Ziemskiego Stolp-in-Pommern już w dniu 21. czerwca 1901 zadecydowała jednogłośnie o zakupie pod nowe Starostwo
nieruchomości należącej do Gminy Miejskiej Stolp-i.-P., a położonej przy placu Blüchera (dziś al. Sienkiewicza) między willą dentysty
Mosicha a Goldstraße (dziś ul. Zamenhofa).
Cena zakupu nieruchomości
opiewała na prawie 88.000 marek.
Podpisanie przez Powiat stosownej
umowy kupna-sprzedaży zostało
jednak uzależnione od spełnienia
przez sprzedającego trzech następujących warunków:
Powiat miał uczestniczyć w kosztach przedłużenia Goldstraße, sięgającej już wtedy do Höhlenstraße
(dziś Piekiełko) aż do Bismarckplatzu (dziś Sienkiewicza), jedynie do
wysokości 9,000 marek, nie miał
ponosić kosztów budowy kanalizacji z wyjątkiem samego przyłącza
do budynku, projektowane przedłużenie Goldstraße aż do Bismarckplatzu miało być gotowe, w chwili ukończenia nowego budynku dla
Starostwa.
Magistrat odrzucił przedstawione przez Powiat warunki, a Zarząd
już 1. lipca 1901 roku zaproponował
Radzie Powiatu pozyskanie pod budowę nowego budynku Starostwa
zamiast wspomnianej wyżej działki
– dwóch innych: należącej do rodziny von Krockow nieruchomości
przy Wilhelmstraße (dziś Armii Krajowej) nr 39 i tzw. Kuźni Rehfeldta
położonej u zbiegu Wasserstraße
(dziś Szarych Szeregów) i tejże Wilhelmstraße. Kuźnia, od której pochodziła nazwa „Schmiedestraße“
(dziś Kowalska), była w tamtych
czasach wcale dobrze jeszcze znana; nieruchomość z ową kuźnią należała jeszcze do Schmiedestraße
i nosiła numer 40. Rada Powiatu
przyjęła przedstawioną jej propozycję na posiedzeniu w dniu 20.
lipca 1901 roku; pierwszą z wymienionych nieruchomości zakupiono
za 45, a drugą – za 21.000 marek, co
razem czyniło 66.000 marek. Kuźnię
wkrótce rozebrano, zaś dawny dom
rodziny v. Krockow stoi w stanie niezmienionym do dziś dnia: to budynek, który przylega do skrzydła Starostwa przy dawnej Wilhelmstraße.
Koszty budowy nowego budynku
dla Starostwa (w tym koszty zakupu
obu wspomnianych wyżej działek,
wyposażenia wnętrz gmachu i opłaty z tytułu podatków) zamknęły się
kwotą 313.300 marek. 63.000 marek
wpłynęło z tytułu sprzedaży starego
budynku Starostwa przy Wasserstr.
8, strawionego wcześniej przez
ogień. Prace przy budowie nowego
gmachu, zaprojektowanego (bez
konkursu) przez berlińskiego architekta nazwiskiem Bel, rozpoczęto
w maju 1902 roku; pracowano tak
szybko, że już w końcu listopada
tegoż roku cały gmach przykryto
dachem i zamknięto stan surowy.
21. listopada 1902 roku o godzinie
15.00 odbyła się uroczystość zawieszenia na wznoszonym budynku

tzw. wiechy. Obecni przy tym byli
wszyscy członkowie Zarządu Powiatu, przedsiębiorca budowlany
prowadzący roboty i ludzie bezpośrednio gmach wznoszący. Najpierw Mitzlaffsche Kapelle odegrała
chorał, po czym odbyła się właściwa
uroczystość. W konstrukcji gmachu
zamknięto kapsułę, w której znalazły
się: dokument, dotyczący budowy
nowego Starostwa, dwa aktualne
sprawozdania Zarządu, po jednym
egzemplarzu ówczesnych gazet
i kilka ówczesnych monet. Wspomniany dokument podpisany został
przez wszystkich członków Zarządu,
a ostatnie jego zdanie brzmiało:
Życzenie zatem wyrażając, aby nad
budynkiem tym zawsze ręka Boża czuwała, a trwająca w jego salach praca
Powiatowi i mieszkańcom na pożytek
szła, dnia 21 Novembra roku 1902 przy
uroczystym wiechy zawieszeniu pismo
niniejsze, wraz z kopiami sprawozdań
Zarządu z lat 1900 i 1901 i monetami
współczesnymi wewnątrz kopuły wieży umieszczamy i tęż zamykamy.
Wyposażanie wnętrz nowego
budynku rozpoczęto wiosną, a zakończono jesienią 1903 roku.
Dnia 6. listopada 1903 roku odbyło się uroczyste przekazanie gotowego gmachu Starostwa jego nowym właścicielom. Na uroczystość
przybyli m. in. Nadprezydent baron
von Maltzan-Gültz, Przewodniczący
zarządu Prowincji hrabia Schwerin
i Komendant Wojskowy von Eisenhart-Rothe, przedstawiciele Stolpu-in-Pommern, członkowie Zarządu
i Rady Powiatu i liczne inne znakomitości i osobistości powiatowe.
Już wczesnym rankiem tego dnia
orkiestra Reginentu Huzarów przywitała koncertem dostojnych gości,
przybyłych do Preußenhof. Właściwa uroczystość przekazania budynku odbyła się w nowej sali Rady
Powiatu. Uroczyste przemówienie
wygłosił Starosta von Schmeling,
zaś w odpowiedzi na nie wystąpił
sam Nadprezydent. Po uroczystości,
o 15.00 w salach Hotelu Kleina wydano dla obecnych uroczysty bankiet. Budynek Starostwa składa się
z części głównej przy Wasserstraße
i z dwóch części bocznych przy Wilhelmstraße i przy pobliskiej Realschule. Front elewacji zewnętrznej
wykonany jest z tzw. cegły tufowej
(Main-Tuffstein). Szczególny nacisk
położono na detale architektoniczne. Wybrano w tym celu formę
odpowiadającą zarówno znaczeniu, jak i odrębności Powiatu Stolp.
W polu szczytowym po stronie Wilhelmstraße widać symbole związane z rolnictwem (szpadel, motyka

itp.), po stronie drugiej godło handlu – statek żaglowy, płynący wśród
morskich fal. Budynek Starostwa jest
dziś jednym z ledwie dwóch gmachów Słupska, ozdobionych motywami statków. Obok niego dwa
mniejsze obrazki (łuk i strzała) wyobrażają myślistwo, dwa inne (flądra
i rak) – rybołówstwo.
Wiodącym zajęciem ludności
powiatu Stolp-in-Pommern było
rolnictwo; symbole informowały,
że wszystko, czym zajmować się
i nad czym radzić miało Starostwo,
dotyczyło rolnictwa właśnie.
Drugi symbol wciąż przypomina patrzącemu, że powiaty nasze

na północy dotykają brzegu Bałtyku, a wielka część ich ludności
żyła i żyje z morza i rybołówstwa;
nie były nam także obce żegluga
i handel zamorski. Inne wyobrażenia na budynku odnosiły się
i odnoszą do idealnej strony ludzkiego żywota, a są to: średniowieczny hełm oraz sowa, umieszczone na wysokości wieży od
strony Wasserstraße. Hełm przypomina o tym, że w każdym tutejszym domu mieszkały i mieszkają pospołu męstwo, rycerskość
i gotowość do obrony ojczyzny.
Sowa zaś symbolizuje poszukiwanie wiedzy oraz umiłowanie

sztuk i nauk wszelkich. Od strony
Wasserstraße znajduje się główny
portal, prowadzący do wnętrza
budynku i do jego pomieszczeń
służbowych. Znajduje się nad nim
nieco mniejsza wieżyczka, ozdobiona dwoma kolejnymi symbolami. Przypominają one, że tylko
pracowitość do czegoś prowadzi.
Pierwszy z nich to trzy pszczółki
(symbol pilności), drugi – to dwie
zawieszone na ostrzu miecza szale wagi (symbol sprawiedliwości,
stałości i mocy).
Opr. wmw
Fot. Wojciech Wachniewski
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Krzyżówka marcowa

HOROSKOP
NA MARZEC
HOROSKOP 03.04
- 17.04 2017
BARAN
W pracy nie unikniesz kilku drobnych
niepowodzeń i konfliktów. To one
głównie będą przyczyną rozdrażnienia
i zdenerwowania. Pomyśl, czy nie
skorzystać z kilku dni urlopu. Przed
świętami warto się zrelaksować. Zafunduj sobie wizytę u kosmetyczki albo
idź na lekki film do kina.

BYK
To czas szczęśliwych zbiegów okoliczności. Wzrośnie skuteczność twoich
działań, a dobra rada kogoś przychylnego przyspieszy prawidłowe przeprowadzenie trudnego przedsięwzięcia.
W święta nawiążesz doskonałe porozumienie z bliskimi, a to ważniejsze niż
idealnie wypieczony sernik.

BLIŹNIĘTA
Nie podpisuj teraz również żadnych
finansowych zobowiązań, ponieważ będziesz teraz bardzo narażony na straty.
Po wielkanocnym obżarstwie przemyśl,
czy nie zacząć stosować diety, która od
dawna czeka w szufladzie na "swój czas".
Efekty mogą przejść najśmielsze oczekiwania!

RAK
Twoje dyktatorskie zapędy mogą teraz przynieść spore nieporozumienia
w związku. Nie ustępuj jednak dla
tzw. świętego spokoju. Mów otwarcie,
ale spokojnie i rzeczowo o swoich
uczuciach i oczekiwaniach. Sprzyjać
temu będzie wyjątkowy czas, jakim
jest Wielkanoc.

LEW
W sprawach zawodowych nie daj się
ponieść emocjom, a przekonasz szefa
do swoich racji. To może nawet zaowocować bardzo interesującą propozycją
finansową. W miłości możliwy będzie
spór o odmienne plany świąteczne.
Zamiast się złościć, weź pod uwagę
dobre intencje ukochanej osoby.

PANNA
Nie staraj się zwyciężać za wszelką
cenę. Możesz przecenić swoje siły lub
sprawa okaże się niewarta tak wielkich
wyrzeczeń. Poprzestań na tym, co jest
realnie możliwe do zdobycia. W sprawach sercowo-uczuciowych. Amor ma
wobec ciebie wiele ciekawych planów.
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WAGA
Przemyśl, w jaki sposób uchronić się
przed atakami osób, które wymagają od
ciebie zbyt wiele. Sięgnij po dyplomatyczne metody i wycofaj się z otwartej konfrontacji. Jeżeli ktoś zaproponuje ci krótki wyjazd na święta, to
skorzystaj z takiej możliwości. To
będzie zaskakująco udany czas.

DAWNIEJ
ZMROK

PRZEBIEGŁY
FORTEL

... INDYJSKIE

ZBUDOWAŁ
ARKĘ

LĄDOWANIE
WOJSKA NA
OBCYM
TERYTORIUM

IMIĘ
MCCARTNEYA

KTOŚ
JADAJĄCY
DUŻO I
6 ŁAPCZYWIE
UNIKANIE
UCIECH
ŻYCIOWYCH

GRA W KARTY
3

GATUNEK,
JAKOŚĆ

TREND W
UBIERANIU

19

CZAS NA
COŚ

WYGA

4

ROZŁOŻYSTE ZIELSKO

SKORPION

16

Wyhamuj, zmień stosunek do życia.
Od razu poczujesz, że lepiej śpisz, że
na wszystko masz czas. Nie lekceważ
okresowych bólów głowy i koniecznie
kontroluj ciśnienie krwi. Zamiast rzucać się w wir przedświątecznych
zakupów, odśwież zaniedbane znajomości i kontakty z dalszą rodziną.

UCZENIE
ZWIERZĄT

SKŁADNIK
POWIETRZA

POWSTAJE
PRZEZ
NAWIANIE
ŚNIEGU

DUSIGROSZ,
SKĄPIEC

STRZELEC
Twój optymizm i radość życia udzieli
się innym osobom. W miłości czekają cię
dobre dni, a sprzyjająca atmosfera świąt
umocni stałe związki. Jeśli jesteś samotny, to zacznij uważniej rozglądać
wokół siebie. Los ci sprzyja, ale po
pierwszej randce nie obiecuj sobie zbyt
wiele.

TANIEC
ARGENTYŃSKI

WRÓBEL,
STRUŚ LUB
PINGWIN

KANDYDATKA,
PRETENDENTKA

SUBSTANCJA
CHEMICZNA
DO
UTRWALANIA

Z
TĘCZÓWKĄ

13

NAJMNIEJSZA CZĘŚĆ
MATERII

OBSADZA
SIĘ W NIEJ
STALÓWKĘ

ZESPÓŁ,
KLIKA

MIESZKANIEC
BELGRADU

WODNIK
Zbyt dużo spraw do natychmiastowego załatwienia i drobnych zdarzeń
może przesłonić ci cel, jaki sobie
wyznaczyłeś. Jednak zaraz po świętach
dostaniesz przełomowe wiadomości,
które zadecydują, że sprawy ruszą do
przodu. Uważaj, zbyt długie wahanie
spowoduje straty!

OPRAWCA,
SIEPACZ

18

9
GŁĘBOKA
NA ZUPĘ

14

1

5

KRÓL
ZWIERZĄT
15
OBWÓDKA,
OSŁONKA

PIŁKA
MECZOWA
POPRZEDZA BOŻE
NARODZENIE

CIAMAJDA,
ŚLAMAZARA,
NIEDOJDA
ŻUK LEŚNY,
GNOJOWY

DACH NA
SŁUPACH

24
ODTWARZANA PRZEZ
AKTORA

MORDA, GĘBA

2
KOBIETA
WYTWORNA,
ELEGANCKA

SKŁADANA
BOGU

ZESPÓŁ, DRUŻYNA

MARCO,
PODRÓŻNIK

APEL DO
SPOŁECZEŃSTWA

10

ZE STOLICĄ
W
BAGDADZIE

7

...
KONCENTRACYJNY

11

21

23

WŁOSY
UPIĘTE Z
TYŁU
GŁOWY

GRAWERSKIE
NACIĘCIE

22

8
SZEWSKA
FORMA
20

RYBY

PRZED
BETA

Mimo wielu obowiązków związanych z przygotowaniami do świąt, uda
ci się znaleźć czas na rozrywkę i odpoczynek. Będziesz w dobrej formie
i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi.
Zakochanym gwiazdy wróżą wiele
romantycznych chwil.

SŁUŻYŁ
DAWNIEJ
DO
NARKOZY

SŁOIK NA
PRZETWORY

AUTOR
"LALKI"

Możesz teraz zrealizować swoje plany
dzięki spotkaniom z ludźmi szukającymi nowych rozwiązań. Wyobraźnia
i intuicja połączą się w jedno. Porzuć
pełne wyczekiwania nastawienie do
świata, a odnajdziesz nowy sens w aktywności. Czas świąt będzie dla ciebie
zakończeniem starego etapu w życiu.

ATAK
SZAŁU

ŚRÓDZIEMNOMORSKA
BYLINA

17

KOZIOROŻEC

1

2

3

4

5

6

7

8

Litery z zaznaczonych kratek, od
1 do 24 utworzą rozwiązanie.
Do wygrania nagroda niespodzianka ufundowana przez redak-

9

SZTURM

10

11

12

13

14

15

16

cję „Zbliżenia”. Rozwiąz an ie pros i
my dos tarc zyć do 1 kwietnia 2017r.
pod adr esem: Red akc ja „Zbliżenia”, Słupsk, al. Sienkiewicza 1/2.
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18

19

NA HUBALCZYKÓW
ul. Hubalczyków 13B

NA GIERYMSKICH
ul. Kossaka 23B

W KOBYLNICY
ul. Główna 43

NOWOMIEJSKA
ul. 11 Listopada 5

dawny budynek RDT

pasaż Czerwona Torebka

Villa Piast

76-251 Kobylnica

76-200 Słupsk

59 723 55 55

59 843 37 11

20

21

22

23

24

Nagrodę z poprzedniego numeru
wylosowała Pani Obada Janina.
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Gratulujemy!

NA KOPERNIKA
ul. Kopernika 37

59 715 31 52

SAMOCHÓD
12

REKLAMA

59 844 95 10

BOŻEK
LEŚNY

ZBOCZE

59 842 71 67

WYDARZENIA

Marzec 2017 r.
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„Bałtyk - ciemne morze na czarnej liście”
Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego z roku na rok wzrasta z zawrotną prędkością. Jaki mamy wpływ na nasze morze i jaki wpływ ma
ono na nas? Jaka jest nasza rola w spowolnieniu tej negatywnej, destruktywnej tendencji?
Bałtyk znalazł się na szóstym miejscu w rankingu
najbardziej zanieczyszczonych mórz na Świecie. Skąd
tak marny stan czystości
tego akwenu? Jedną przyczyn jest niekorzystne jego
położenie. Nasze małe morze
otoczone jest dziewięcioma
wysokorozwiniętymi krajami,
a wymiana wody z Morzem
Północnym odbywa się przez
cieśniny Duńskie. Sprzyjają
to zatrzymywaniu wszystkiego, co do morza wpadnie lub
wpłynie, a z roku na rok jest
tego coraz więcej. Po II Wojnie Światowej Bałtyk stał się
składowiskiem
militarnych
śmieci. Większość stanowią

bomby, trujące odpady, broń
i pociski wyrzucone do morza przez Niemców, później
Brytyjczycy i Rosjanie dorzucili swój arsenał, skażając tym
samym dno morskie. Badania
potwierdziły to, czego naukowcy się obawiali- związki
występujące przy skupiskach
powojennych odpadów mają
bezpośredni wpływ na występujące tam ryby. Występują u nich wady genetyczne
oraz większa ilość chorób niż
u ryb pochodzących z mniej
skażonych obszarów morza.
Zaskakujące jest to, że pomimo tej wiedzy, łowienie ryb
w tych obszarach najbardziej
zanieczyszczonych jest jedy-

nie odradzane, a nie zakazane. Tego typu sugestia nie jest
brana poważnie przez chciwe
koncerny. Chore i zmutowane
ryby trafiają więc na talerze
konsumentów. Obecny stan
zanieczyszczenia morza jest
dorobkiem nie tylko połowy
XX wieku. W dzisiejszych czasach również solidnie pracujemy nad destrukcją tego akwenu. Najwięcej do wód trafia
azotu, około 100 tys ton rocznie, oraz tysiące ton fosforu,
miedzi czy ołowiu, oraz tony
szczególnie niebezpiecznej
rtęci i kadmu. Źródłem zanieczyszczenia są praktyki rolnicze, nadmierne rybołówstwo,
przemysł, budowa platform

wiertniczych, czy wycieki oleju. Najpoważniejszą jednak
wylęgarnią odpadów i substancji zagrażających morzu
są domostwa i nasze codzienne życie. Aż 48% śmieci i groźnych substancji opuszcza nasze domy i wyrusza w podróż
przez ścieki i rzeki wprost do
Bałtyku.
Zanieczyszczenia
związane z turystyką i rekreacją stanowią kolejne 33%.To
my i nasze zachowania konsumpcyjne mamy największy
wpływ na czystość Morza Bałtyckiego, nad którym mieszkamy, wypoczywamy, które
jest źródłem pożywienia.
Domem wielu gatunków ryb,
ptaków i ssaków, z których

Takiego przystanku wszyscy nam zazdroszczą
W Słupsku na pętli autobusowej przy ulicy Kołobrzeskiej została postawiona
nowoczesna wiata przystankowa z innowacyjnym systemem informacji pasażerskiej. Nazwa przystanku oraz elektroniczna tablica z LED RGB zostały wbudowane w konstrukcję wiaty.
Konstrukcja, która powstała we
współpracy firm MP Technology,
specjalizującej się w systemach informacji pasażerskiej i dostarczyła
elektroniczne tablice informacyjne,
oraz Birkenord, która zbudowała
wiatę. Wiata przystankowa to kolejna odsłona dość intensywnych prób
stworzenia takiego przystanku, który jest z jednej strony wygodny dla

pasażerów, z drugiej funkcjonalny
jako miejsce prezentacji informacji,
które zarządcy miejskiego transportu chcą im przekazać. Chowając
się przed deszczem, czy śniegiem
będzie więc można sprawdzić na ledowym ekranie jakie autobusy lub
tramwaje i w jakiej kolejności przyjadą. Firma MP Technology może
również poszczycić się realizacją

i wdrożeniem jednego z największych systemów informacji pasażerskiej w Polsce i to w najkrótszym
czasie, w ramach którego na obszarze ponad 400 km2, 10 gmin i 3
powiatów, dla MZK Jastrzębie-Zdrój
uruchomiono 105 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.
Tom.
Fot. Zbigniew Bielecki

coraz więcej jest zagrożonych wyginięciem. Warto też
pamiętać o tym, że wszystkie toksyny i szkodliwe substancje trafiające do Bałtyku
wnikają w tkanki tłuszczowe
organizmów morskich. Oznacza to, że bezpowrotnie stają
się one częścią łańcucha pokarmowego, zagrażając przy
tym wszystkim zwierzętom.
Do tych szczególnie zagrożonych należą ostatnie ogniwa
łańcucha: duże ryby, ptaki,
ssaki, oraz my, ludzie. Ryby
bałtyckie posiadają w swoim
mięsie przekraczające normy
pozostałości sumy dioksyn
i duże ilości pestycydów, nie
bez znaczenia dla naszego

zdrowia. Przyszłość Bałtyku
leży w naszych rękach. Kontynuacja obecnych zwyczajów
i ignorancja problemu, jakim
jest zanieczyszczenie środowiska, będzie dla nas tragiczna w skutkach. Jeżeli chcemy
uniknąć zbliżającej się wielkimi krokami katastrofy ekologicznej, musimy niezwłocznie
zmienić swoje codzienne nawyki. Czasy, w których żyjemy, dostęp do informacji, rozwinięty rynek i dostępność
przyjaznych dla środowiska
produktów to drzwi do zmiany na lepsze. Kluczem jest nasza dobra wola.
Kasia Stadniuk

500 zł z Sobieskim

W wielu krajach obserwuje
się tendencję do likwidowania
banknotów o dużych nominałach
z uwagi na możliwość wykorzystywania ich w działalności przestępczej i terrorystycznej oraz jako
wygodny instrument rozliczeń
w szarej strefie. Narodowy Bank

Polski, mimo zgłaszanych zastrzeżeń, postanowił jednak wypuścić
10 lutego banknot o nominale 500
zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Emisja nowych banknotów
wzbudziła duże zainteresowanie.
Od rana pod oddziałami banku
ustawiały się długie kolejki. Wszyst-

ko po to, by mieć w portfelu banknot z serii AA. Dla kolekcjonerów
mają one dużą wartość. Tym bardziej, że bardzo szybko się rozeszły.
Ci, którzy nie załapali się w pierwszym rzucie, mają szansę odkupić
je na aukcjach w internecie. Na
Allegro niektórzy wystawiają banknoty z Sobieskim nawet
po 590 zł. W sprzedaży
są też pakiety - banknot
200 zł i 500 zł za 799 zł.
Z niezłą przebitką sprzedawane są także serie AA
banknotów 100 i 500 zł.
W takiej łączonej ofercie
cena sięga 660 zł. Każdy,
kto chciałby mieć banknot pięciusetzłotowy, a nie zależy
mu na serii AA, nie musi przepłacać
na serwisach. Wystarczy udać się
do najbliższego oddziału NBP i po
prostu wymienić pieniądze. Bez
prowizji, bez dodatkowych kosztów - 500 zł za 500 zł.
Maj

Skontroluj samochód
Stan techniczny pojazdów jest
jednym z elementów mających
istotny wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdemu kierowcy z pewnością zależy
na bezpiecznej podróży. Dlatego
sprawdzenie stanu technicznego
pojazdu jest bardzo ważną sprawą. Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Słupsku, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom użytkowników pojazdów, organizuje w
ramach akcji „Bezpieczny pojazd”
bezpłatny „Wiosenny przegląd

techniczny pojazdów”. Przegląd odbędzie się w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 25 marca (sobota)
w godzinach od 6 do 14. Przegląd
nie będzie stanowić podstawy do
zarejestrowania pojazdu lub przedłużenia ważności badań technicznych, a jedynie jest informacją dla
użytkownika pojazdu o jego stanie
technicznym. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów
pod numerem tel. (59) 8482138.
Maj
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