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Wigilia słupskiego Caritasu
Ponad tysiąc słupszczan zasiadło do wspólnej wigilii. Spotkanie 12 raz przygotował Caritas parafii św. Jacka.
Wigilia Caritasu jest miejską tradycją. Przychodzą na nią osoby potrzebujące, samotne, ale także ci, którzy
po prostu chcą spędzić czas z innymi
lub pomóc. Od początku jej organizatorką jest Lidia Matuszewska. – W tym
roku jest mniej ludzi niż w latach poprzednich i powiem szczerze, że się
cieszę – mówi organizatorka. – Cieszę

się, bo ludziom się poprawia status
materialny. Może też nie mają potrzeby spędzania wigilii w ten sposób.
Na stołach w hali gimnastycznej
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego królowały tradycyjne potrawy. Dzięki wsparciu wolontariuszy
udało się przygotować kilkaset litrów
czerwonego barszczu, były także pie-

rogi, ryby, sałatki oraz słodycze. Nie
obyło się także bez kolęd i jasełek.
Przedstawienia przygotowali podopieczni SOSW oraz uczestnicy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zabrakło na spotkaniu prezydenta Słupska i jego zastępców.
W imieniu Roberta Biedronia życzenia złożyła Violetta Karwalska. Życze-

nia słupszczanom złożyła zaś Beata
Chrzanowska, przewodnicząca Rady
Miasta. – Cieszę się, że kolejny raz mogłam zasiąść do stołu z mieszkańcami. Wszystkim życzę, aby święta były
spokojne, szczęśliwe. Chciałabym,
aby jak najmniej osób musiało bywać
się na takich, choć skądinąd miłych,
spotkaniach – mówiła podczas skła-

dania życzeń.
Największe wigilijne spotkanie
w Słupsku zostało podzielone na
tury. Wszyscy chętni, mimo, że jest
ich w tym roku mniej niż w latach poprzednich, jednorazowo nie mogliby
się pomieścić w sali SOSW.
tc
Fot. Zbigniew Bielecki
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Zmieni się centrum Słupska
Słupsk otrzymał ponad 42 miliony złotych dofinansowania na projekty wiązane z rewitalizacją centrum. Zmienią się ulice, podwórka i bulwar nad rzeką.
Umowa na finansowanie projektu została już podpisana.

W ramach zintegrowanego projektu rewitalizacji Słupska planowany jest szereg działań. W pierwszej
kolejności prace obejmą bulwary
nad Słupią, budowę dwóch kładek,
ścieżkę rowerową, nowe miejsca do
spacerów, sportu, wypoczynku. Ponadto przebudowane będą drogi
na Podgrodziu, w pobliżu ratusza,
podwórka w centrum, a także będzie przeprowadzona rekonstrukcja
średniowiecznej baszty prochowej.
– To ogromny sukces, na który
składa się wielki wysiłek całego zespołu i wielu miejskich instytucji
– mówi Robert Biedroń, prezydent
Słupska. – Wszystkie działania zarówno twarde jak i miękkie są bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że powstanie Dom Otto Freundlicha, ale
również, że Nowy Teatr będzie miał
siedzibę, w przebudowanej dzięki
projektowi, starej wozowni. Gdyby
nie wsparcie marszałka województwa nie mielibyśmy szans na tą sce-
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nę, a teatr dalej dzieliłby budynek
z filharmonią.
Prace mają zacząć się w przyszłym roku, a zakończą się po 2022.
Przygotowania już się rozpoczęły.
Przy ul. Długiej, czyli jednej z najbardziej zdegradowanych ulic w Słupsku, trwa rozbiórka starych kamienic. Inne są remontowane.
Planowana rewitalizacja Słupska
to tak naprawdę dwa zintegrowane
ze sobą projekty. Pierwszy z nich
„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia
Miasta Słupska” o łącznej wartości
69 585 996,99 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 35 949 243,37 zł, co
stanowi 65 % wydatków kwalifikowanych. Drugi to projekt społeczny
„Usługi społeczne – innowacyjne
i kompleksowe wsparcie na rzecz
mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”. Całkowita wartość projektu wynosi 6 974

435,74 zł, przyznane dofinansowanie 6 625 637 zł.
W ramach projektu inwestycyjnego prace obejmą: Bulwary nad
Słupią kładki, ścieżka rowerowa,
nowe miejsca do spacerów, sportu,
wypoczynku. Przebudowa dróg na
Podgrodziu – ulica Mostnika, Armii
Krajowej, Dominikańska, Kowalska,
Szarych Szeregów, wymiana chodników przy Partyzantów, przy parku
Powstańców warszawskich. Rekonstrukcja średniowiecznej baszty
obronnej (Centrum Współpracy
Międzypokoleniowej i Streetworkingu, Centrum Seniora). Remont
podwórek przy ul. Partyzantów, Armii Krajowej, Szkolnej, Długa, Polna,
Ogrodowa i Deotymy. Przebudowa
kamienicy Otto Freundlicha – powstanie Centrum Wsparcia, Psychologiczna Poradnia Rodzinna, centrum start-upów
Przebudowa wozownię na potrzeby Nowego Teatru, powstanie
Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. Przebudowa ul. Długą,
Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka. Remont
i renowacja kamienic (16 kamienic
komunalnych i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych). Odtworzenie
zieleni i skwerów w tym Park Waldorfa, Park Powstańców Warszawskich, aleja Sienkiewicza, nowe parki
i skwery
W ramach projektu społecznego powstanie: System teleopieki,
Psychologiczna Poradnia Rodzinna
z mieszkaniem terapeutycznym,
Usługi opiekuńcze – Dom Sąsiedzki
przy ul. Długie.
ct
Fot. Zbigniew Bielecki

Rewitalizacja w Ustce
Prawie trzy lata przygotowań i konsekwentnej pracy
zwieńczone sukcesem, następne unijne fundusze trafią
do Ustki. Miasto otrzymało ponad 9,5 miliona złotych
na realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarze
zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.
Jest to kolejny etap procesu rewitalizacji rozpoczętej w 2004 roku od centrum Ustki. Obszar obecnie przeznaczony do rewitalizacji został wskazany na
podstawie wskaźników społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych.
W Ustce rewitalizacja obejmie kompleksowe działania w przestrzeni publicznej. Rozwinięty zostanie już funkcjonujący na terenie Ustki system teleopieki. Projekt zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Mieszkańców, budowę
i modernizację dróg, budowę kładki nad ciekiem Otocznica, powstanie terenów i urządzeń rekreacyjnych oraz budowę i modernizację ścieżek rowerowych i pieszych. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności
społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawa przestrzeni miejskiej.
W ramach projektu inwestycyjnego o wartości 11,3 mln zł samorząd zrealizuje: budowę nowego obiektu – Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru
Rewitalizacji, gdzie wprowadzonych będzie szereg usług społecznych: fizjoterapię, klub seniora, rozszerzenie teleopieki, bank czasu, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz dzieci, a także poradnictwo
zawodowe. Przebudowę ul. Legionów i ul. Zielonej oraz rozbudowę ul. Rybackiej wraz z budową kładki nad Otocznicą. Nowe zagospodarowanie terenów
OSiR z przeznaczeniem m.in. na plac zabaw, siłownię napowietrzną, miniboisko i małą architekturę. Zagospodarowanie przyblokowych przestrzeni publicznych – za to zadanie odpowiedzialna będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa
KORAB, która jest partnerem w projekcie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni
rekreacyjnej wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej.
W ramach projektu społecznego o wartości 2,4 mln zł wprowadzone zostaną projekty: Podwórkowych pedagogów”, którzy będą organizować czas
wolny dzieci i młodzieży. Usługi „złotej rączki” dla osób niesamodzielnych.
Asystentów rodziny i mobilnych fizjoterapeutów. Partnerem miasta w projekcie społecznym jest Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo.
Projekty realizowane będą do 2022 roku. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych to 13,7 mln zł.
tc
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Licealiści w szpitalu
jak Mikołajowie

Studenci odwiedzili szpital
To już świąteczna tradycja słupskich żaków. Grupa studentów jak co roku organizuje świąteczne atrakcje dla dzieci, które leżą w słupskim szpitalu.

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta wcielili
się w rolę Świętego Mikołaja. Młodzież odwiedziła i wspólnie bawiła się
z młodymi pacjentami słupskiego szpitala.
Licealiści wraz z opiekunkami: nauczycielką biologii Żanetą Obolewicz oraz
chemii Marzenną Brzezińską, odwiedziła
oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku. Licealiści z drugiej
klasy o profilu biologiczno-chemicznym
prowadzili dla małych pacjentów zajęcia
z rysunku, modelowanie postaci z modeli-
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ny. Wspólnie recytowali wiersze i śpiewali
piosenki. Były także zabawy i gry. Odwiedziny w szpitalu dla pacjentów chirurgii
dziecięcej słupskiego szpitala były okazją
do rozrywki i spotkania ze starszymi kolegami. Natomiast dla licealistów wyprawa
była doskonała lekcją empatii.
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nie inaczej było w tym roku. Studenci
Akademii Pomorskiej wraz z Eweliną Winiewicz z Biura Rektora AP w Słupsku, odwiedzili
małych pacjentów oddziału pediatrycznego
słupskiego szpitala.
W tym roku oprócz studentów do szpitala
wybrali się wyjątkowi goście. Mianowicie towarzyszyli studentom zawodnicy „Czarnych
Słupsk”. Czarne Pantery zawsze budzą podziw i zainteresowanie. Nie inaczej było tym

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
e-mail: redakcja@zblizenia.pl
www.zblizenia.pl

razem. Ze strony małych fanów basketu podły pytania dotyczące przyszłości Czarnych, ich
treningów, rozgrywek i tego jak można zostać
koszykarzem. Było wspólne pozowanie do
zdjęć oraz rozdawanie autografów.
Studenci przygotowali bogaty program
pełen zabawy, aby przynieść uśmiech i radość
chorym dzieciom, a tym samym znaleźć choć
krótkotrwałe remedium na ból i pobyt w szpitalu. Mali pacjenci bardzo ciepło przyjęli

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.
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Do Trójmiasta koleją po nowemu
W grudniu zmienił się rozkład połączeń kolejowych na Pomorzu. Za przewozy pasażerów na trasie Słupsk-Trójmiasto odpowiadają Przewozy Regionalne. Dzięki
temu mieszkańcy Słupska zyskają nowe- wygodniejsze połączenia z Trójmiastem, a nawet Elblągiem i Bydgoszczą. Jednocześnie taryfa opłat za przejazdy ma
być zbieżna z dotychczas obowiązującą. Nowy przewoźnik będzie też honorował bilety miesięczne i kwartalne imienne wystawione przez PKP SKM.
Najważniejsza
zmiana
dotyczy nowego podziału
połączeń
finansowanych
przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Odcinek
pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem, obsługiwany dotychczas przez Szybką Kolej
Miejską, przejmą Przewozy
Regionalne. – Podział zamówienia na dwie części,
aglomeracyjną i regionalną,
miał na celu poszerzenie
oferty i lepsze dopasowanie
jej do potrzeb pasażerów –
tłumaczy Eugeniusz Manikowski, zastępca dyrektora
w Departamencie Infrastruktury UMWP. - W efekcie
zmian mieszkańcy Słupska
uzyskają jedenaście bezpośrednich połączeń z Trójmiastem. Obecnie cześć
z tych połączeń funkcjonuje
z przesiadką w Lęborku lub
Wejherowie, co nie jest zbyt
wygodne dla podróżnych.
Ostatnie, wieczorne połączenie z Gdyni o godz.
21.44 to ważny postulat

podnoszony przez mieszkańców Słupska. Umożliwi
powrót do domu tym osobom, które chciałyby popołudnie i wieczór spędzić
w Trójmieście, np. korzystając z oferty kulturalnej.
Warto podkreślić, że
sześć pociągów w nowej
ofercie Przewozów Regionalnych to linie, które nie
kursują jedynie między
Słupskiem a Gdańskiem, ale
jadące do Elbląga lub Bydgoszczy.
– Co ważne, mimo zmiany przewoźnika opłata za
przejazd nie ulegnie zmianie. Przewozy regionalne
mają dokonać zmiany taryfy tak, by bilety na trasie
Słupsk – Gdynia Główna nie
były droższe od dotychczasowych biletów SKM – zapewnia dyrektor Manikowski.
Dodatkowo, decyzją marszałka Mieczysława Struka,
w okresie od 10 grudnia do
10 stycznia imienne bilety

Fot. Arkadiusz Szadkowski
miesięczne oraz kwartalne
wystawione przez PKP SKM
w Trójmieście będą honorowane przez Przewozy
Regionalne. Chodzi o bilety

na których stacją początkową lub końcową będą
wszystkie przystanki leżące
pomiędzy Lęborkiem a Gościcinem Wejherowskim.

Do obsługi połączeń na
opisywanej linii komunikacyjnej zostaną skierowane
dodatkowo dwa zmodernizowane pociągi stanowiące

własność Przewozów Regionalnych, które w ostatnich
dniach dotarły na teren naszego województwa.
ct

Zmiana warty w amerykańskiej bazie
W Bazie Wsparcia Marynarki w Redzikowie miała miejsce ceremonia zmiany dowództwa. Podczas uroczystości
kapitan Rick Gilbert przekazał dowodzenie bazą na ręce kapitana Scotta McCelland’a.
Uroczystości przewodniczył Kapitan Lawrence Vasquez, szef Sztabu Marynarki
Wojennej na Europę, Afrykę
oraz Azję Południowo-Zachodnią. – Ceremonia wyznacza kolejny kamień milowy w stosunkach między
Stanami
Zjednoczonymi
i Polską. Wykonano ogromną pracę abyśmy mogli
znaleźć się właśnie w tym
miejscu naszej współpracy
i chciałbym wyrazić mój podziw dla Kapitana Gilberta
za jego zaangażowanie oraz
przywództwo – stwierdził
kapitan Vasquez.
Kapitan Rick Gilbert
przejął dowództwo w listopadzie 2016r. W tym czasie koordynował prace na
budowie wojskowej wartej
300 milionów dolarów oraz
działania pośrednie z nią
związane włączając w to
ceremonię wbicia kamienia
węgielnego w listopadzie
2016 r. Był również łącznikiem dowództwa Marynarki Regionu Europejskiego,

Afryki oraz Południowo-Zachodniej Azji w Neapolu,
Korpusu Inżynieryjnego Armii Amerykańskiej, Polskiego Batalionu Ochrony Bazy
oraz lokalnych i stołecznych
władz w Polsce. Kapitan Rick
Gilbert poświęcał wiele czasu lokalnej społeczności.
W ciągu roku, wraz ze
swoimi Marynarzami odwiedził 15 miejscowych
szkół, rozmawiając z uczniami klas wszystkich stopni.
– Mam poczucie pewności,
iż opuszczam Bazę po stworzeniu solidnej podstawy na
której można kontynuować
dalsze budowanie współpracy polsko-amerykańskiej
- powiedział kapitan Gilbert.
McClelland
przyjechał
do Redzikowa tuż po odbyciu tury jako dowódca
Morskiej Grupy Szkoleniowej Zachodniego Pacyfiku w Yokosuka, Japonia.
Może poszczycić się ponad
20-letnim doświadczeniem
marynarskim na stanowisku oficera pokładowych

systemów uzbrojenia. –
Z niecierpliwością oczekuję chwili, gdy będę mógł
kontunuować to dzieło

stworzenia na fundamencie jak również z naszymi polpołożonym przez Kapitana skimi partnerami – mówi
Gilberta, tu w Bazie wspar- kapitan McClelland.
cia Marynarki w Redzikowie
Baza Wsparcia Marynarki

w Redzikowie to najnowszy
projekt Marynarki i pierwsza taka instalacja w Polsce, która jest bezpośrednio powiązana z Polskim
Batalionem Ochrony Bazy.
Działania Bazy Wsparcia
Marynarki w Redzikowie
umożliwią zwiększenie elastyczności Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników
we wspieraniu misji Marynarki Regionu Europejskiego, Afryki oraz Południowo-Zachodniej Azji, mającej na
celu zapewnienie usług na
rzecz floty, żołnierzy oraz
rodzin. W celu zapewnienia stabilizacji w Europie,
Afryce oraz Azji, Marynarka
dostarcza lądowych platform operacyjnych, które
umożliwiają Stanom Zjednoczonym Ameryki, ich
sojusznikom oraz krajom
partnerskim być obecnym
tam, gdzie będzie tego wymagała sytuacja.
tc
Fot. Arkadiusz
Szadkowski
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Bajkowe światełka w centrum Słupska

Niesamowite iluminacje przy al. Sienkiewicza, w samym centrum Słupska. Można poczuć się jak w bajce.
Takich światełek w Słupsku
jeszcze nie było. Park przy ul.
Sienkiewicza wygląda bajecznie
i świątecznie. Kaskady lampek
rozciągnięte są między drzewami. Światełkami przyozdobione
są krzewy, skwery oraz alejki.
W samym centrum parku stoi
świetlana fontanna. Nie brakuje bram i postaci rodem z bajek
Andersena. Światełka zostały
odpalone wraz z choinką na placu przed ratuszem.
Świąteczna iluminacja podbija serca słupszczan. Mieszkańcy
tłumnie odwiedzają park. Chętnie fotografują się na tle ozdób.
– To jest piękne – mówi Joanna Szpakowska, słupszczanka.
– Coś takiego mogliśmy tylko
oglądać w większych miastach
i w telewizji. Światełka, które
mieliśmy przed latami nie były
tak imponujące.
- Przyjdę za chwilę z moją
kamerą. Nagram film i wyślę co

córki, do Stanów Zjednoczonych. Nie uwierzy, że coś takiego może być w Słupsku – mówi
Andrzej Browczyk.
Iluminacje, które zachwyciły słupszczan nie są własnością
miasta. Zostały wydzierżawione. – Podpisaliśmy umowę na
trzy lata – mówi Karolina Chalecka z biura prasowego słupskiego ratusza. – Rocznie za dzierżawę musimy zapłacić ponad 200
tysięcy złotych.
Karolina Chalecka dodaje, że
miasto przygotowując projekt
iluminacji wzorowało się na Parku Oliwskim.
Oprócz parku przy al. Sienkiewicza służby miejskie przyozdobiły lampkami 11 drzewek,
kilka ulic oraz dwie choinki. Jedna stanęła na placu Zwycięstwa,
przed ratuszem, a druga na Starym Rynku.
tc
Fot. Zbigniew Bielecki
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Czyste powietrze
nad miastem

Znowu znaleźliśmy się w czołówce polskich miast. Tym razem pod
względem emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery.
Ranking miast najbardziej zatrutych
i tych o najczystszym powietrzu przygotował Polski Alert Smogowy. Pod lupę zostały wzięte ubiegłoroczne dane w stacjach Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Po analizie danych Słupsk wybada bardzo dobrze. Wśród miast z najniższym
stężeniem pyłu PM10 oraz o najkrótszym
czasie występowania stężenia Słupsk

zajmuje czwarte miejsce w Polsce.
Norma
zanieczyszczenie
wynosi
40 mikrogramów na metr sześcienny.
W przypadku Słupska została przekroczona jedynie przez sześć dni w ciągu
całego roku. Największymi trucicielami
są gospodarstwa domowe, które spalają
w piecach CO odpady i śmieci.
ct
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Rozmowa z Rektorem Akademii Pomorskiej

dr. hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewem Osadowskim

Akademia Pomorska zakończyła właśnie proces konsolidacji z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania. Połączenie uczelni miało być jednym
z kroków do utworzenia na Pomorzu Środkowym uniwersytetu. Jednak szkolnictwo wyższe w całym kraju czeka wielka reforma. Wicepremier
Jarosław Gowin pracuje nad „Konstytucją dla nauki”. Duże zmiany dotkną także małe uczelnie, w tym słupską.
O przyszłości Akademii Pomorskiej w Słupsku rozmawiamy z jej Rektorem profesorem Zbigniewem Osadowskim.
Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin złożył kolejną wizytę w Akademii Pomorskiej. Jednak pierwszy
raz w historii Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
uczestniczył w inauguracji
roku akademickiego. Jakiej
sprawy dotyczyła ta wizyta,
bo nie o uroczystość jedynie
chodziło?
- Było to dla nas duże wyróżnienie, bo – faktycznie – to była
pierwsza wizyta Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego podczas inauguracji roku akademickiego. Wizyta ta to także wyraźny sygnał, że Wicepremier
Jarosław Gowin o wprowadzeniu reformy 2.0 rozmawia nie
tylko z dużymi ośrodkami akademickimi, ale także z uczelniami mniejszymi, regionalnymi.
Świadczy to również i o tym, że
nasza uczelnia pełni ważną rolę
w regionie.
Ale rozmowy o zmianach
w szkolnictwie wyższym trwają już od pewnego czasu.
- Jeżeli chodzi o Ustawę 2.0
i „Konstytucję dla nauki” to te
konsultacje trwają dwa lata.
My jako Akademia Pomorska
uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach i debatach dotyczących zmian. Wiele razy przedstawiciele naszej uczelni na
kongresach nauki czy też na
konferencjach rektorów uczelni pomorskich lub pedagogicznych zabierali głos, aktywnie
uczestnicząc w obradach. Wicepremier Gowin docenił to również podczas wizyty w Słupsku.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada
wprowadzenie wielu zmian.
Jedną z nich będą rady uczelniane. Ten organ budzi pewne kontrowersje. Przeciwnicy
pomysłów Wicepremiera doszukują się w tym zagrożenia
utraty samodzielności uczelni.
- Jest to nowy twór, który
ma funkcjonować przy rektorze
i senacie uczelni. Dla Akademii
Pomorskiej w sumie nie będzie
to nic nowego, ponieważ to, co
możemy nazwać zaczątkiem
takiej rady, już u nas funkcjonowało. Od wielu lat bowiem
działa przy naszej Uczelni Kolegium Samorządowo-Akademickie oraz Rada Gospodarcza.
Z ich udziałem opiniujemy na-

sze działania, omawiamy kierunki rozwoju lub informujemy
region i partnerów biznesowych o naszych planach. Jeżeli
chodzi o radę uczelnianą, którą to chce wprowadzić Ustawa
2.0, to muszę powiedzieć, że jestem spokojny. Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się strukturze. Społeczność uczelniana
ma wybrać senat. Senat zaś ma
zaproponować
kandydatów
do rady; w radzie mają zasiąść
osoby spoza uczelni. Następnie rada typuje kandydatów
na rektora. Wybór tej funkcji
będzie zależny od statutu, który uchwalimy, i rektora będzie
wybierać senat bądź kolegium
rektorskie, czyli przedstawiciele poszczególnych jednostek
organizacyjnych z uczelni. Kto
ma zasiadać w tych organach,
precyzuje ustawa, ale będzie to
także precyzował nasz statut.
Ten dokument opracuje społeczność akademicka. Bardzo
ważna jest jej rola, aby dokładnie określić, gdzie zmierzamy
i jak chcemy się rozwijać.
Brzmi dość skomplikowanie. Jednak Akademia Pomorska ma doświadczenia ze
współpracy chociażby z lokalnym biznesem. Jak ta współpraca wygląda obecnie?
- Wspólnie z lokalnym biznesem,
reprezentowanym
głównie przez Słupską Izbę
Handlowo-Przemysłową
czy
też Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, uzyskaliśmy
środki na powstanie Słupskiego Ośrodka Akademickiego. To
zdecydowanie jeden z największych projektów, jeżeli chodzi
o naszą Uczelnię. Projekt ma
wartość 20 milionów złotych.
W jego ramach mamy tworzyć
nowe kierunki kształcenia, które wychodzą z zapotrzebowania lokalnych przedsiębiorców
i rynku pracy. W ramach projektu będziemy tworzyć 16 nowoczesnych, interdyscyplinarnych
pracowni.
Trzeba także podkreślić to,
że w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami nasza kadra będzie odbywała
staże u pracodawców. Chodzi
tu o to, aby teoria naukowa
zetknęła się z realiami pracy
w przedsiębiorstwach. Przyznam szczerze, że sam jestem
bardzo ciekaw rezultatów tej
płaszczyzny współpracy. To jest

chyba nowość w skali całego
kraju – oprócz tego, że praktyki
będą odbywać nasi studenci, to
będą także odbywać je wykładowcy.
Kiedy kadra rusza więc
w teren?
- Można powiedzieć, że już.
Rozpoczęliśmy nabór. Staże
w pierwszej kolejności może
odbyć 45 osób. W najbliższym
czasie będą te osoby skierowane do firm, z którymi współpracujemy.
Wracając do ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego, założenia mówią o wielkich zmianach dotyczących
studiów doktoranckich. Czy
nie istnieje obawa, że nasza uczelnia mogłaby stracić
uprawnienia do prowadzenia
kształcenia na studiach trzeciego stopnia i nadawania tytułu doktora?
Ustawa zakłada wprowadzenie nowości. Zmiana wydaje się
być bardzo dobra, na korzyść.
Proszę zauważyć, że w pewnym
momencie studia doktoranckie
stały się masowym kształce-

niem, jak studia magisterskie.
Ten fakt oraz niski poziom dofinansowania tych studiów
powodowały, że był niski poziom powstałych doktoratów.
Zgodnie z nowymi założeniami
szkoły doktoranckie będą realizowane tylko w jednostkach
o charakterze badawczym,
minimum o klasyfikacji B plus
w dwóch kategoriach. Dodatkowo doktoranci będą otrzymywać wyższe stypendia, co
spowoduje, że bardziej zaangażują się w pracę badawczą.
Akademia Pomorska poradzi
sobie z tym, by spełnić te kryteria, jeżeli chodzi o uprawnienia
doktorskie w zakresie historii
i literaturoznawstwa. Na tych
dwóch kierunkach mamy mocne kategorie B i myślę, że bez
problemu będziemy taką szkołę prowadzić.
A co z trzecią kategorią,
czyli z biologią?
- Jeżeli chodzi o biologię, to
tu także nasza uczelnia podjęła
działania, aby ta dyscyplina się
rozwijała. Chcemy powalczyć
o wyższą kategorię. Jednak to

wymaga pewnej pracy związanej z działalnością naukową.
Chcemy wprowadzić zmianę
regulaminu oceny i systemu
motywacji pracowników. Ma to
na celu przynieść efekty w postaci zwiększenia potencjału
badawczego. Chciałbym dodać, że ten potencjał badawczy
naszej Uczelni poprzez posiadanie uprawnień do nadawania
stopnia doktora, a być może
w przyszłości uprawnień habilitacyjnych, bo o takie chcemy
powalczyć, będzie świadczył
o sile uczelni.
Oznacza to, jak rozumiem,
że nasi naukowcy muszą prowadzić więcej badań, więcej
publikować?
- Zdecydowanie tak. Muszą
publikować, zdobywać granty.
Muszą więc powalczyć o możliwość prowadzenia studiów
doktoranckich, a być może także nadawania uprawnień doktora habilitowanego. Te uprawnienia umożliwiają uczelni
prowadzenie
odpowiednich
kierunków kształcenia i nadawania stopni naukowych.
Korzystając z okazji, zapytam o pierwszy rok sprawowania przez pana urzędu. Jaki to
był dla pana rok?
- Chyba dla każdego rektora,
który obejmuje funkcję po raz
pierwszy, ten pierwszy rok jest
trudny. Z funkcji dydaktycznych
trzeba przestawić się na funkcję menadżerską. Trzeba zauważyć, że w skali naszej Uczelni nie mieliśmy tak wielkich, tak
wielomilionowych inwestycji,
jakie mamy teraz. Przez ten
rok udało się nam w Akademii
Pomorskiej uruchomić nową
strategię. Stworzyliśmy pięcioletni program rozwoju uczelni.
Oczywiście, jeszcze przed tą kadencją uruchomiliśmy program
konsolidacji z WHSZ. W roku
minionym jednak to sformalizowaliśmy. Proces się zakończył.
W ramach projektu SOA podpisaliśmy umowę na duże 20-milionowe dofinansowanie. Mamy
w uczelni wzrost liczby studentów. Jest tu więc cały czas progres. Prowadzimy także proces
restrukturyzacji uczelni. Przez
lata pracowaliśmy w ramach
trzech wydziałów. Od tego roku
mamy tych wydziałów pięć.
Dziękuję za rozmowę. Tomasz Częścik
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nowe oblicze słupskiego Fiata
Firma Auto Diug wyznacza trendy w słupskim biznesie samochodowym od wielu lat. Jako pierwsza wybudowała obiekt z przeznaczeniem na
salon samochodowy. Teraz budynek przeszedł gruntowny remont. Salon jest nie tylko nowoczesny, ale także okazały.
Budynek Auto Diug przy ul.
Poznańskiej znają chyba wszyscy
słupszczanie.
Charakterystyczna
bryła powstała na przełomie lat
1999/2000. Był to pierwszy budynek
w Słupsku z przeznaczeniem typowo
na salon samochodowy.
Po kilkunastu latach właścicielka

firmy Iwona Diug zdecydowała się
go przebudować. – Myślałam o tym
od wielu lat. Prowadziłam długie
dyskusje na ten temat ze znanym
słupskim architektem Andrzejem
Poźniakiem. Udało mi się go namówić do współpracy i tak powstał projekt. Uzyskałam zgodę centrali z Tu-

rynu i latem tego roku przystąpiliśmy
do pracy – mówi właścicielka firmy.
Prace miały bardzo szeroki zakres. Budynek został wewnątrz wyburzony niemal w całości. Zniknęły
wszystkie ściany działowe. Również
na zewnątrz została zdjęta dotychczasowa elewacja. Prace trwały trzy

miesiące. Ich efekt jest piorunujący. Salon, w którym można kupić
auta Fiata, Alfa Romeo i Jeepa jest
najnowocześniejszym w mieście.
Przestronne i jasne wnętrze wita
odwiedzających. Ogromne wrażenie robi piętro budynku. Nie ma
tam ścian działowych, a promienie

słoneczne wpuszczają ogromne
witryny okienne.
Całość doskonale komponuje się
ze szklanym i przezroczystym sufitem, który został zachowany z czasu
przed remontem.
TC
Fot. Zbigniew Bielecki
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Nowy-stary nabytek MPŚ - okręt wotywny w Słupsku
Dobiegające powoli setki słupskie Muzeum potrafi całkiem nieźle zaskoczyć - nie tylko gości
z daleka, ale także swoich stałych bywalców, o co trudniej, ale za to uznanie większe!)
Słupski Zamek był (przez pół
wieku z okładem) siedzibą największego na świecie zbioru dzieł
malarskich Witkacego - ale bynajmniej nie tylko tym przyciąga gości z bliska i z daleka.
Odkąd pamiętam - w jednym
z okien sali wystawowej na pierwszym piętrze Zamku wiszą dwa
modele żaglowców, nazywane
przez szereg lat „modelami Kolumbowej SANTA MARII”. Są to
tzw. żaglowce wotywne - modele
ofiarowane przez parafian kościołowi w swego rodzaju podzięce
za uratowanie życia z zagrożenia
na morzu, a może upamiętniające
w dość oryginalny sposób żyjących niegdyś na tej ziemi żeglarzy.
Oba statki może i powstały
przed wiekami, jako wspomniane
modele „Santa Marii”, ale raczej
na zasadzie „jak sobie mały Jasio
w osiemnastym wieku Kolumbowy flagowiec wyobrażał”. Oba
zawierają coś, co pojawiło się na
Oceanach w... pół wieku po śmierci Admirała Wszechoceanu, a to
owe działa, rozmieszczone w kadłubie wzdłuż burt. Imć Descharges
wynalazł był „ambrazury” dopiero
w szesnastym wieku, a dawna
„Galicjanka” Kolumba owego wieku przecież nie „dożyła”!...
Prawdziwa bomba pękła dla
mnie dopiero ostatnio. Oto zwiedzając, po raz n-ty zresztą, ekspozycje w salach pierwszego piętra
Zamku, od razu zauważyłem potężne cudo na wyłożonym holenderskimi kafelkami stole, tuż pod
dwiema wiszącymi „Galicjankami”.
Na moje prywatne oko - nasze
Muzeum pozyskało wcale porządnie zbudowany model okrętu wojennego mniej więcej z przełomu
osiemnastego i dziewiętnastego
wieku. Jest to jakoby depozyt,
jakiś czas temu przekazany placówce przez proboszcza jednego
z kościołów w Ustce. Czy budowniczemu modelu posłużył za wzorzec któryś z ówczesnych okrętów
- na przykład jednej z flot państw
nadbałtyckich - tego nie wiem.
Wiem za to, że modele wotywne to nie tylko znakomite ozdoby
wnętrz rozmaitych świątyń - co
ciekawe, nie tylko w miastach
portowych! - ale to wręcz osobna
gałąź ogromnego „drzewa” historii żeglugi. Modele wotywne nie
zawsze bywają dokładnymi kopiami jednostek, jakie mają przedstawiać, co jeszcze bardziej podnosi
ich wartość, zwłaszcza w oczach
takich hobbistów, jak niżej podpisany (wyśledzić, jaki okręt lub

statek posłużył budowniczemu
modelu - oto wyzwanie!...)
Model wotywny jako zjawisko
wcale nie odszedł do lamusa historii. Wciąż zdarzają się na morzach
katastrofy, różni ludzie wychodzą
też obronną ręką z przeróżnych
zagrożeń, a Bałtyk wcale nie jest
ani kaczym stawem, ani niewinną sadzawką, więc na pewno nie
zabraknie okazji do umieszczania
w świątyniach kolejnych modeli.
Model wotywny w kościele
wcale nie musi wyłącznie upamiętniać ofiar katastrofy, ani
stanowić podziękowania za wybawienie od śmierci na morzu.
Może stać się swoistym wyrazem
wdzięczności mieszczan za sukces
gospodarczy ich miasta, zwłaszcza, gdy to ostatnie kwitło przez
czas dłuższy.
O umieszczeniu wotywnego modelu statku w jednej ze
świątyń zamyślano swego czasu
i w Słupsku. Pod powałą największego z naszych kościołów miała
zawisnąć hanzeatycka koga - symbol morskiej prosperity pierwszej
„Unii Europejskiej” w czternastym
i piętnastym wieku. Zamysł co
jakiś czas powraca, ale na razie
rzeczonej kogi jak nie było, tak
nie ma. Gdyby wotywny model
rzeczywiście miał pojawić się
w głównej nawie naszej „Fary” to wcale a wcale nie musi to być
wspomniana koga. Kandydatów
do tego zaszczytu jest więcej na przykład ów duńskiej budowy
motorowiec, który przez parę
dekad dumnie i godnie nosił po
morzach i oceanach świat imię
naszego grodu, czy sławny „Dar
Pomorza”, który w swoim czasie
po raz pierwszy poniósł polskie
barwy na Wielki Krąg. Pełnorejowiec z Hamburga istnieje do dziś
i wspaniale świadczy o stuletniej
pracy Polaków na morzu. Wszak
Hiszpanie nie wiedzą, jak też naprawdę wyglądała ta ich ‚Victoria”,
którą we wrześniu 1522 roku J. S.
del Cano przyprowadził do San
Lucar de Barrameda po pierwszym w nowożytnej historii znanym opłynięciu całej Ziemi - a my
mamy nasz „Dar” na wyciągnięcie
ręki!!!
Zanim w głównej nawie naszej
(zorientowanej
geograficznie)
Fary zawiśnie wotywny model
statku - popatrzmy na okręt z Zamku. Może ktoś z Czytelników wie
o nim więcej?
Wojciech M. Wachniewski
Fot. autor
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HOROSKOP NA STYCZEŃ wróżka Einderba

Litery z zaznaczonych kratek, od 1 do 24 utworzą rozwiązanie. Do wygrania nagroda niespodzianka ufundowana przez redakcję „Zbliżenia”. Rozwiązanie prosimy dostarczyć do
17 stycznia 2018 r. pod adresem: Redakcja „Zbliżenia”, Słupsk, al. Sienkiewicza 1/2. Nagrodę
rzeczową z poprzedniego numeru wylosowała pani Danuta Kropa ze Słupska. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Gratulujemy!

REKLAMA

NA KOPERNIKA
ul. Kopernika 37

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

59 844 95 10

59 715 31 52

59 723 55 55

59 843 37 11

59 842 71 67
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Protestują przeciwko cięciom emerytur

Słupscy działacze lewicowi włączają się do ogólnopolskiej akcji sprzeciwiającej się cięcią emerytur byłym wojskowym, milicjantom i funkcjonariuszom innych służb
mundurowych sprzed roku 1989. Tak zwaną ustawą
deuzbekizacyjną zostało objętych 55 tysięcy osób.
Działacze Klubu Współczesnej
Lewicy spotkali się w restauracji
Franciszkańskiej. Gościem honorowym spotkania była pułkownik Ryszard Chodynicki, jeden

z działaczy ruchu społecznego na
rzecz przywrócenia emerytur. Ta ustawa, którą przygotował PIS
jest zła i można nazwać ją bublem
prawnym – mówi pułkownik. Była przegłosowana
w bynajmniej dziwnych okolicznościach
w sali kolumnowej.
Ale przede wszystkim ona dotyka wiele
osób, które służyły
dla Polski, dla jej bezpieczeństwa z poświęceniem swojego
zdrowia i życia.

Jak dodaje pułkownik Chodnicki ustawą zostały dotknięte osoby, które były na przykład ranne na
służbie i nie miały nic wspólnego
z tajnymi służbami PRL. - Zbieramy

podpisy pod projektem społecz- w siedzibie Sojuszu Lewicy Demonym ustawy cofającej te zmiany kratycznej przy al. Sienkiewicza.
– mówi Ryszard Chodynicki. - Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów.
ct
W Słupsku podpisy zbierane są
Fot. Zbigniew Bielecki

Co dalej z Czarnymi
Jeden z zawodników bez słowa uciekł ze Słupska,
klub nie ma z nim kontaktu. Jednak to nie jedyny
kłopot Czarnych. Sytuacja w słupskim klubie jest
naprawdę zła.
Amerykański koszykarz z C.J.
Aiken od dwóch tygodni nie
uczestniczył w treningach i meczach sparingowych Czarnych.
Bbez słowa i rozwiązania kontraktu uciekł ze Słupska. – Nie
mam z nim żadnego kontaktu –
przyznaje Andrzej Twardowski,
prezes zarządu Czarnych. – Nie
rozwiązaliśmy tym zawodnikiem kontraktu. C.J. mówił, że
chce wracać do domu, bo jego
matka jest chora. Jednak formalnie nic nie zrobił. Obowiązywała go umowa.
W kuluarach słupskiego klubu mówi się, że C.J. Aiken wyjechał ze względu na sytuację
w Czarnych, a ta ma być bardzo
zła. Klub ma potężne proble-

my finansowe. – To prawda,
że mamy problemy i tego nie
ukrywam. Z C.J. Aikenem klub
rozliczał się na bieżąco. Mamy
jedynie niewielkie zaległości
płacowe. Nie demonizowałbym
tego tematu i nie powtarzał plotek – dodaje Twardowski.
Czarnym nie idzie także na
parkiecie. Zespół zajmuje jedną
z ostatnich pozycji w tabeli ekstraklasy. Na pocieszenie Czarni
wygrali derby Pomorza Środkowego, pokonują AZS Koszalin
85 do 81. Najwięcej punktów –
15 – zdobył dla Czarnych Piotr
Stelmach. W ekipie AZS wyróżniał się Aleksandar Marelja z 27
punktami i 10 zbiórkami.
TC
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Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
zaprasza na
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