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Pożegni lt...

Urząd Miejski w Słupsku zdobył
złoty medal w konkursie Quality International 2012. Nagrodę
przyznano za zintegrowany system zarządzania funkcjonujący
w słupskim ratuszu.
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ZLOT

Słupsk był gospodarzem V Jubileuszowego Zlotu Motocyklistów Służb Mundurowych.
Wśród uczestników imprezy
znalazł się Daniel Volak, wiceminister sprawiedliwości Republiki Czeskiej.
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INTEGRACJA

Po raz pierwszy w Słupsku odbyła się impreza pn. „Integracja
po godzinach”, której towarzyszył X Turniej o Srebrne Rękawice oraz „Biesiada Słupska - I
Festiwal Piw Regionalnych”.
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W Ustce odbył się XII Słowiński
Turniej w Piłce Siatkowej 2012.
Wśród młodziczek triumfowała
kadra województwa zachodniopomorskiego, a wśród młodzików kadra województwa kujawsko-pomorskiego.
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Ślub jak z bajki

Agencja Fotograficzna REPORTER

Ślub Kuby Badacha i Aleksandry Kwaśniewskiej, jedynej córki Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta RP, Wielkiego Przyjaciela Słupska, który wielokrotnie odwiedzał nasze miasto i jako pierwszy otrzymał Słupskiego Bursztynowego Niedźwiadka Szczęścia, odbył się 22 września br. w Warszawie. Uroczystość zorganizowano w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na warszawskiej Starówce. W ceremonii uczestniczyło ok. 400 gości, między innymi wielu
znanych polityków, biznesmenów oraz przedstawicieli
show-biznesu. W tym wyjątkowym dniu Aleksandra
Kwaśniewska wystąpiła w białej, długiej sukni ozdobionej kryształami Swarovskiego, którą zaprojektowała
Sabrina Pilewicz. Z kolei Kuba Badach zaprezentował
się w eleganckim smokingu od Tomasza Ossolińskiego. Ślub cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców Warszawy i mediów. Po ceremonii goście udali się na huczne wesele do luksusowego
hotelu w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim.

Fot. APR-SAS

Pożegnanie lata w Klukach

16 wrześni br. w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach odbyła się impreza pn.: „Pożegnanie lata w skansenie - JESIEŃ
SIĘ PYTA CO LATO ZROBIŁO”. W jej ramach zorganizowano pokazy jesiennych zajęć rybaków i chłopów. Zobaczyć
można było: młócenie i wianie zboża, cięcie słomy na siecz-

kę, smołowanie łodzi, szycie sieci, wędzenie ryb, kiszenie kapusty, smażenie dżemów i wyciskanie soku z buraków. Odbył
się także pokaz gotowania, połączony z degustacją dawnych
potraw: brukwiówki na wędzące, „klituplome”, świeżo palonej kawy zbożowo-naturalnej, słowińskiego chleba z masłem,

twarogu, ziemniaków z borówkami. Pieśni żniwne i weselne
w wykonaniu zespołów: „Modraki” z Parchowa, „Ziemia Lęborska” z Lęborka i „Kalina” z Dobrzycy koło Koszalina. Nie
zabrakło kiermaszu wypieków i przetworów domowych: miodu, nalewek, wyrobów z wosku oraz rękodzieła.
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Urząd na medal

Potrójna uroczystość

Fot. APR-SAS

Organizatorzy konkursu Quality International 2012 docenili zintegrowany system zarządzania funkcjonujący w
słupskim ratuszu. Kapituła programu jednogłośnie przyznała
mu złoty medal w kategorii QI Order.

Program Quality International od sześciu lat organizują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Klub Polskie Forum ISO 9000.
Uczestnicy
programu
mogą zgłosić się do rywalizacji w trzech kategoriach: QI
Product – produkt najwyższej
jakości, QI Services – usługa
najwyższej jakości i QI Order
– zarządzanie najwyższej jakości. W szranki stają podmioty podzielone na cztery grupy w zależności od wielkości zatrudnienia. Dzięki takiemu podziałowi w jednej grupie mogą znaleźć się samorządy wraz z podmiotami gospodarczym i instytucjami z trzeciego sektora.
W poniedziałek, 17 września w Słupsku gościł Jacek
Kozioł, zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety
Prawnej.
- W Słupsku czuję się już
niemal jak w domu. W poprzednich edycjach konkur-

su uczestniczyły i nagradzane były słupskie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągi. Teraz
do tego grona dołączył Urząd
Miejski, który już za pierwszym podejściem zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii
– mówił Jacek Kozioł, podczas
poniedziałkowego spotkania.
Redaktor Kozioł, na ręce
Macieja Kobylińskiego prezydenta Miasta Słupska, przekazał złoty medal QI Order oraz
certyfikat uprawniający słupski samorząd do posługiwania
się złotym godłem QI Order.
- Od dziesięciu lat jednym
z moich priorytetów jest ciągłe

poprawianie pracy Urzędu, tak
aby stawał się coraz wydajniejszy i sprawniejszy w obsłudze
obywateli. Tytuł QI Order jest
kolejnym, po godle Teraz Polska, wyróżnieniem potwierdzającym, że idziemy słuszną
drogą – powiedział Maciej Kobyliński.
Słupszczanie korzystający
z usług Urzędu często nie są
świadomi, że sprawną i szybką obsługę w dużym stopniu
zawdzięczają właśnie zintegrowanemu systemowi zarządzania. Jego najbardziej namacalnym efektem jest brak kolejek
i bardzo szybkie załatwianie
spraw w słupskim magistracie.

Kolejnym ważnym dla obywateli elementem systemu są procedury opisujące krok po kroku postępowanie w najczęściej
załatwianych sprawach. Procedury interesujące mieszkańców Słupska można wyszukiwać według kategorii spraw
lub według wydziałów urzędu. Wszystkie procedury dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Słupsku. System
jest nieustannie udoskonalany.
Swój znaczący udział mają w
tym także Słupszczanie, dzięki
wypełnianiu ankiety dostępnej
w Urzędzie.
DZ

Słupskie Dni Gospodarki
W dniach 11-12 października
br. w Słupskim Inkubatorze
Technologicznym odbędą się
IX Słupskie Dni Gospodarki. Przedsięwzięcie to ma na
celu promocję słupskiej gospodarki, umożliwienie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz wymiany poglądów przedstawicieli sektora publicznego i biznesu.
Organizatorzy tegorocznych SDG tematykę pierwsze-

go dnia (godz. 10:30) poświęcili przyszłości specjalnych
stref ekonomicznych oraz rozwojowi sektora gazu łupkowego.
Natomiast drugi dzień
(godz. 10:00) zdominują zagadnienia związane z rewitalizacją miast będącą szansą
na przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz perspektywą
rozwoju branży przetwórstwa
rybnego w regionie.

Słupskim Dniom Gospodarki towarzyszyć będzie Gala
Konkursu „Lider Promocji
Słupskiej Gospodarki - Srebrny Niedźwiedź 2011”, która
zostanie zorganizowana 11
października br. w Pałacu Aureus (godz. 18:00).
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie firm,
menadżerów gospodarki oraz
innowacyjnych produktów,
które promują gospodar-
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kę Ziemi Słupskiej. Nagrody
i wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach: Najciekawsza Inwestycja, Menadżer Słupskiej
Gospodarki,
Innowacyjny
Produkt Roku, Zielona Firma, Gospodarstwo Agroturystyczne.
Organizatorami konkursu
są: Prezydent Miasta Słupska
i Starosta Słupski.
MS

5 października br. w Słupsku oficjalnie oddane zostaną do użytku trzy ważne inwestycje, które zostały zrealizowane przez Miasto i Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.: o godz. 9:30
Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”, o godz. 10:00 ulice: Poniatowskiego i Grunwaldzka wraz z częścią ulicy Sobieskiego (po
przebudowie), o godz. 11:00 Słupski Inkubator Technologiczny.
Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”, zrewitalizowany w ramach
Budowy Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji
w Słupsku, to zespół przyrodniczo - krajobrazowo - kulturowy, który składa się m.in. z ułożonych kaskadowo pięciu stawów otoczonych szpalerami i skupiskami starych drzew liściastych. Na obszarze tym licznie występują ptaki i płazy, podlegające ścisłej ochronie
oraz rośliny zielne i mchy. Według źródeł historycznych teren ten
o nazwie „Probstborn” był pierwotnie własnością klasztoru Sióstr
Norbelitanek stąd nadanie nazwy: „Klasztorne Stawy”. Obecnie jest
to obszar kultury poprzemysłowej, atrakcyjny ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze oraz część historycznego układu urbanistycznego.
W czasie rewitalizacji zagospodarowano teren parku poprzez m.in.:
adaptację na cele rekreacyjne oraz renaturyzację pięciu stawów,
ustawienie latarni, ławek i tablic przystankowych na wytyczonej na
tym obszarze ścieżce dydaktycznej. Natomiast na największym ze
stawów wybudowano długi pomost ze stylowym pawilonem. Koszt
prac wykonanych na zlecenie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, partnera Miasta Słupska przy budowie Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji, wyniósł 2,2 mln zł, z
czego 40% stanowić ma dofinansowanie ze środków unijnych. Park
Kulturowy ma pełnić funkcję rekreacyjno – wypoczynkową, a wraz
z Parkiem Wodnym i Parkiem Technologicznym Słupskiego Inkubatora Technologicznego będzie tworzył wyjątkowy zespół parków
o zróżnicowanych funkcjach.
Przebudowa ulicy Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego. W ramach prac: przebudowano istniejące drogi o łącznej długości 2,7 km, wyremontowano
przejazdy przez bocznice kolejowe, wbudowano chodniki i ścieżki
rowerowe, zatoki autobusowe i parkingowe, przebudowano zjazdy
do posesji, stworzono tereny zielone. Ponadto, rozbudowano i uzupełniono istniejący system kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia nawierzchni. Roboty objęły także
budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
Projekt koncentrował się na rozwoju infrastruktury drogowej i poprawie jej stanu na terenie Słupska oraz na zwiększeniu dostępności do sieci dróg wyższego rzędu, do obszarów inwestycyjnych, a
także do obszarów atrakcyjnych turystycznie. Realizacja projektu
miała na celu odciążenie układu komunikacyjnego Słupska i eliminację „wąskiego gardła” w sieci drogowej. Inwestycja przyczyni się
do poprawy jakości życia mieszkańców oraz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 21,7
mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynieść ma 70%.
Słupski Inkubator Technologiczny to budynek biurowo-technologiczny o powierzchni ponad 7000 m2, który powstał dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to interesujący architektonicznie, najnowocześniejszy obiekt w Słupsku oferujący powierzchnie biurowe i produkcyjne, a także miejsce stwarzające dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i kreujące
pozytywny klimat współpracy na rzecz innowacyjności. Ta nowoczesna infrastruktura jest dedykowana firmom z branż technologii
informatycznych, automatyki i robotyki, energii odnawialnych oraz
metalowo-spawalniczych. Jest to także doskonałe miejsce dla firm
innych branż, które chcą się rozwijać i realizować ciekawe pomysły.
Słupski Inkubator działa w trzech głównych obszarach jako:
- Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości- oferujące nowoczesne zaplecze gwarantujące doskonałe warunki do pracy oraz wsparcie doradcze;
- Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne- wyposażone w sprzęt
multimedialny o wysokim standardzie, sale konferencyjne, szkoleniowe oraz audytorium;
- Centrum Badawczo-Rozwojowe - działające na rzecz rozwoju
współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 41 mln zł, z czego 75% stanowić będzie dofinansowanie unijne.
MS
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Rocznica Słupskich Skrzydeł
15 września br. odbyły się uroczystości związane z 60.
rocznicą powstania
28. Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Obchody zainaugurowała msza
święta w kaplicy w
Redzikowie.
Następnie na terenie byłej
jednostki lotniczej (JW 2848)
odbyły się uroczystości upamiętniające działalność rozformowanego 12 lat temu pułku. W spotkaniu rocznicowym
uczestniczyli m.in.: gen. Sławomir Kałuziński, zastępca dowódcy Sił Powietrznych,
Zbigniew Konwiński, poseł
na Sejm RP, Andrzej Kaczmarczyk, zastępca prezydenta
Słupska, Andrzej Watembor-

ski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Słupsku, Mariusz
Chmiel, wójt Gminy Słupsk,
Mirosław Klemiato, przewodniczący Rady Gminy Słupska,
byli piloci oraz wszyscy, którzy swoją pracą przyczynili się
do rozwoju 28. SPLM w Redzikowie.
Po uroczystościach przed
samolotami – pomnikami i
złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym poległych pilotów, zebrani przeszli
do Zespołu Szkół w Redzikowie, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci 28.
Słupskiego Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego. Eksponaty udało się odzyskać z byłego klubu garnizonu, a niektóre ofiarowali byli żołnierze jednostki. W Izbie Pamięci 28. SPLM
znalazły się liczne pamiątki
pochodzące z jego wieloletniej działalności: zdjęcia, odznaczenia, mundury, kombi-

HISTORIA 28. SPLM

nezony pilotów. Następnie zasłużonym dla jednostki wręczono: medale, podziękowania, gratulacje i wyróżnienia.
Całość uroczystości uświetnił
występ Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” oraz

występy artystyczne uczniów z
Zespołu Szkół w Redzikowie.
Ostatnim akcentem święta pilotów i osób związanych z pułkiem było odsłonięcie tablicy
pamiątkowej poświęconej kadrze i pracownikom cywilnym

28. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany 11 grudnia 1951 r. 17
września 1952 r. odbyła się pierwsza zbiórka stanu osobowego w składzie:
62 oficerów i 142 podoficerów i szeregowych. Pierwszym dowódcą był mjr
pil. Wasyl Krymski.
Głównym zadaniem Jednostki było szkolenie lotnicze i obrona najważniejszych obiektów administracyjno-gospodarczych oraz wojsk na Wybrzeżu Środkowym. W styczniu 1980 r. w Redzikowie pojawiło się czternaście samolotów MiG-23UB/MF (ze zmienną geometrią skrzydeł). W
naszym kraju maszyny te stacjonowały tylko w Redzikowie. 1 września
1995 r. 28. PLM przyjął nazwę wyróżniającą „Słupski” i odtąd jego pełna nazwa brzmiała: 28. „Słupski” Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Z końcem tamtego roku Pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska i Ziemi Słupskiej. Od początku istnienia Jednostka pełniła dyżury bojowe minimum parą samolotów z kilkuminutowym czasem gotowości do startu. Wielokrotnie, szczególnie w latach 50.
i 60., startowały one i przechwytywały obce samoloty, weryfikowały dane
o okrętach rozpoznawczych działających na Bałtyku, przeciwdziałały innym obiektom latającym.
Najsłynniejszym pilotem, który służył w Pułku był dowódca eskadry Mirosław Hermaszewski, pierwszy polski kosmonauta (1978).
28. „Słupski” Pułk Lotnictwa Myśliwskiego zakończył działalność 31 grudnia 2000 r. Dzisiaj chlubne tradycje „słupskich skrzydeł” pielęgnuje Stowarzyszenie Przyjaciół 28. „Słupskiego” Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Na podstawie opracowania: Janusza Chyrka i Rafała Tokarskiego.

jednostki. Odsłonięcia tablicy
na Cmentarzu Komunalnym
w Słupsku 17 wrześbia b.r. dokonał gen. brygady pilot Wło-

Zapraszamy na Pchli Targ
w czwartek, piątek i sobotę
tylko do końca września
na Stary Rynek w Słupsku
w godz. od 9:00 do 18:00
Informacje: Agencja Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o.
tel.: 59 842 20 06
e-mail: biuro@apr.slupsk.pl

dzimierz Uzarek, były zastępca
dowódcy 28. SPLM.
Źródło: www.slupsk.ug.gov.pl

Mariusz Smoliński

Jubileusz
myśliwych

15 września br. Wojskowe
Koło Łowieckie Nr 291 Wilk
z Redzikowa obchodziło jubileusz 60-lecia powstania. W
tym dniu, decyzją Okręgowej
Rady Łowieckiej Kołu został
wręczony sztandar. Obchody
odbyły się w Smołdzińskim
Lesie na terenie obwodu łowieckiego Nr 5a.
Podczas uroczystości sztandar
Koła został udekorowany najwyższym odznaczeniem łowieckim - Złomem. Tym samym odznaczeniem udekorowano jednego myśliwego
koła, 7 myśliwych otrzymało
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, a 4 odznakę „Za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego”. Myśliwi i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowy
medal 60-lecia Koła oraz jego
odznakę. Uroczystości zakończyła biesiada myśliwska.
Zdzisław Kropiński
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Z myślą o turystach

Urządzenia multimedialne z wielkoformatowym ekranem dotykowym zlokalizowano: w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Starzyńskiego 8, na terenie Akademii Pomorskiej przy ulicy Arciszewskiego 22d, w Centrum
Lekkoatletyczny im. Ryszarda
Ksieniewicza przy ulicy Madalińskiego 1 oraz przy tramwaju
w okolicy Nowej Bramy (infomat zewnętrzny).
ZSIT WP zakłada utworzenie systemu zbierania i prezentacji danych turystycznych.
Ze względu na zakładaną liczbę 245 urządzeń współpracujących ze sobą w ramach interaktywnego systemu jest
przedsięwzięciem unikalnym
w skali światowej.
System Informacji Turystycznej to skomplikowany

Fot. APR-SAS

Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia
Słupska” zamontowała w Słupsku cztery infomaty w ramach
Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego.

projekt, które dotyczy wszystkich aspektów życia regionu
czy miasta (kultura, usługi,
komunikacja, produkty turystyczne w przestrzeni, aktywność turystyczna, czas wolny).
W związku z realizacją zadania
powstaje środowisko informatyczne bazujące na bardzo dokładnych danych geograficznych, które zapewni dostęp
do informacji o danym terenie

bezpośrednio w miejscach publicznych (w mieście, na ulicy,
w centrum handlowym, dworcu itp.). Dotykowe rozwiązanie pozwala w łatwy i intuicyjny sposób korzystać z zasobów systemu „na wyciągnięcie ręki”.
Multimedialny przekaz, z
którego będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany np.
podczas rezerwacji wycieczki,

pozwoli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi, wyglądem hotelu czy stanem infrastruktury turystycznej w docelowym miejscu podróży.
Wprowadzaniem danych
z naszego regionu do Systemu Informacji Turystycznej
zajmują się pracownicy Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”.
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Film promocyjny
Gminy Słupsk

W ramach realizowanej operacji „Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście
działań Gminy Słupsk” zrealizowany został film promocyjny,
który ma na celu pokazać piękno przyrody i atuty obszarów
należących do Słowińskiej Grupy Rybackiej.
Wstępem do realizacji filmu było wykonanie lotniczej sesji zdjęciowej. Wystawa wykonanych zdjęć lotniczych miała miejsce
podczas czerwcowego Festynu Ryby 2012 i zatytułowano ją „Magia miejsc SGR”. Autorem zdjęć był Waldemar Janiszewski. Zrealizowany spot promocyjny „Widziane z lotu ptaka” jest jednym z
elementów projektu prezentującego innowacyjne podejście Gminy Słupsk do promocji własnych walorów i integracji społeczności zamieszkującej obszar SGR.
Film znaleźć można w internecie.
Przypominamy również o konkursie fotograficznym: „Oko na
rybę”. Już tylko do 30 września można przesyłać zdjęcia – adres
promocja@gminaslupsk.pl.Szczegóły www.gminaslupsk.pl.
Źródło: www.gminaslupsk.pl

Fotoaktywny

MS

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej został wyróżniony dyplomem uznania
przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ustki. Nagroda została wręczona podczas XIX Koktajlu Bałtyckiego, który każdego roku odbywa się we wrześniu.
Wyróżnienie przyznano
za „operatywność w działaniu na rzecz organizacji sezonu letniego, powrót po wielu
latach plażowej piłki nożnej”.
Zwieńczeniem tych zabiegów
było uznanie Ustki przez Radio Gdańsk za „Najpiękniejszy Kurort na Pomorzu”. W
imieniu naczelnika Wydziału Jacka Cegły, który z powodu ważnych spraw rodzinnych nie mógł uczestniczyć w
uroczystości, nagrodę odebrała jego zastępczyni Magdalena
Matusiak.

Kapituła SRiPU, zgodnie z
wieloletnią tradycją, wręczyła również Złote Kotwice. W
tym roku otrzymali je: w kategorii „Promocja Ustki w kraju i poza jego granicami” - Jan
Nagórny, twórca salonu sztuki w herbaciarni; w kategorii
„Rozwój gospodarczy miasta
ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji turystycznej” - Ewa i Włodzimierz Gąsiorowie za najciekawszą zakończoną w tym roku inwestycję - hotel przy ul. Marynarki Polskiej; w kategorii „Nowo
uruchomiona działalność poszerzająca wachlarz usług turystycznych” - Joanna i Marcin Barnowscy za zagospodarowanie bunkrów po zachodniej stronie miasta i stworzenie
Parku Historii „Twierdza Ustka”. Nagrody wręczyli Adam
Brzóska,
przewodniczący

Fot. Hubert Bierndgarski

Promocja wyróżniona

Rady Miasta w Ustce, Maciej
Kobyliński, prezydent Miasta
Słupska, Czesław Elzanowski,
członek Zarządu Wojewódz-

twa Pomorskiego oraz prezes
SRiPU Andrzej Nagórny.

Wydział Promocji
i Komunikacji Społecznej

14 września br. roku zakończył się konkurs fotograficzny dla
mieszkańców Słowińskiej Grupy Rybackiej pt. Wiosenno-letnia Słowińska Grupa Rybacka. II miejsce zajął Michał Słupczewski (Pałówko, gm. Postomino) za zdjęcie pt: Na połowie
ryb.
Jest to już druga wygrana fotografa w tym konkursie. W pierwszej jego edycji w 2011 roku Michał Słupczewski zajął I miejsce.
Prace ocenione zostały przez Jury w składzie: Edyta Wolska - dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, Krzysztof Tomasik
- fotoreporter, Stanisław Godek - przedstawiciel Zarządu Słowińskiej Grupy Rybackiej.
Michał Słupczewski fotografią interesuje się od kilku lat. Jest założycielem i aktualnie prezesem Słupskiego Klubu Fotograficznego Fotoaktywni. Z wykształcenia geograf – stąd pasja fotografowania przyrody i ciekawych regionów Polski. Jego ulubionym tematem zdjęć jest Pomorze.
Na co dzień Michała Słupczewskiego spotkać można w Urzędzie
Miejskim w Słupsku, w którym pracuje.
Pierwsza autorska wystawa Michała Słupczewskiego: Magia Fotografii została otwarta w 2007 roku. Kolejna, Wielkie Widowiska Natury - nt. Gór Stołowych otwarta wspólnie z Wojciechem
Chrząstowskim w 2011 roku. Trzecia pt. „Przyrodnicze Skarby
Pomorza” w lipcu 2012 roku.
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Witkacy rządzi
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Powrót „Etnosceny w
Słupsku”

W Słupsku odbył się w dniach 20-23 września
br. II Festiwal Twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacomania 2012”. Na wydarzenie to złożyły się: spektakle teatralne, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty porteru i taneczne oraz jedyny w Polsce konkurs inspirujący do interpretacji złożonej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.
ści 3000 zł ufundowaną przez
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Nagroda w wysokości 1500
zł z puli Prezydenta Miasta
Słupska trafiła do Marka Cichuckiego z Łodzi za Interaktywny Kabaret Metafizyczny
„Poza rzeczy wistością” – niezwykle oryginalny spektakl z
udziałem publiczności stworzony w oparciu „Niemyte dusze” oraz fragmenty wierszy
Witkacego.
1000 zł od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowe w Słupsku otrzymała Anna
Szymczak i Zespół Studio Teatr Castingowy mplusm z Poznania za spektakl „Matka”.
Nagroda tej samej wysokości,
ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego, trafiła do Młodych ze Słupska za „Witkacym w mur”, czyli
stworzenie galerii dzieł Witkacego na ścianach bloków przy
ul. Frąckowskiego w Słupsku.
Nagrody w wysokości 500
zł otrzymali: Grupa Teatralna Forma z Klubu Osiedlowego Kwadrat za spektakl „Kurdypiełki forewer”, Małgorzata Dwulit za cykl fotografii
„Prawdziwi Oni”, Grupa Teatr
Dworski z Lidzbarka Warmińskiego za „Tacy jak Witkacy”.
Natomiast nagrodą Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku uhonorowany
został Mateusz Nowak, konferansjer konkursu, za „pełen inwencji i niekonwencjonalny”
sposób prowadzenia 15. „Witkacego pod strzechy”.
Loża laureatów edycji
specjalnej - złożona z laureatów poprzednich konkursów: Krzysztofa Tomasika,
Radosława Bułtowicza i Pauliny Wysockiej – postanowiła przyznać 5 równorzędnych
nagród w wysokości 200 zł,
ufundowanych przez Prezydenta Miasta Słupska: Grupie

Teatr Dworski, Annie i Jakubowi Górnickim, Stowarzyszeniu Wrażliwych Idiotów, Bartoszowi Karczowi i Młodym z
Witkacym.
Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom, sponsorom i mecenasom konkursu,
wolontariuszom i pracownikom Słupskiego Ośrodka Kultury oraz partnerskich instytucji. Pragną także zapewnić, że

już przygotowują się do przyszłorocznej edycji „Witkacego
pod strzechy”.
Witkacomania, to wspólny
projekt przygotowany przez:
Nowy Teatr im. Witkacego,
Słupski Ośrodek Kultury, Muzeum Pomorza Środkowego,
Młodzieżowe Centrum Kultury i Bałtycką Galerię Sztuki
Współczesnej.

Pierwszy po przerwie wakacyjnej koncert z cyklu Etnoscena w
Słupsku, na którym zaprezentują się dwa zespoły klezmerskie. PGR - Zilberman (Projekt
Grzegorza Rogali) jest efektem fascynacji muzyką żydowską oraz polskim folkiem jazzowego puzonisty i kompozytora, który do współpracy zaprosił młodą izraelską saksofonistkę Sagit Zilberman.
Brzmienie PGR to mikstura jazzu, muzyki klezmerskiej i world
music. Natomiast koncerty zespołu Klezmafour to prezentacja idealnego harmonijnego zgrania muzyków. Ich twórczość zawiera wiele żywiołowych kompozycji często ocierających się o punk rocka. Jednak mimo to głęboko zakorzenionych w żydowskim folklorze. „Klezmafour” to coś
więcej niż tylko powiew świeżości w muzyce klezmerskiej, to istny huragan!
Koncert, podobnie jak cały cykl, został dofinansowany przez Miasto Słupsk i Samorząd Województwa Pomorskiego, a jego organizatorami są: Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz i Polska Filharmonia
„Sinfonia Baltica”. 30 września, godz. 18:00. Bilety: 25/20 zł.

Arcydzieła muzyki
symfonicznej

Maciej Swornowski, MS

Fot. APR-SAS

W czasie „Witkacomanii
2012” w Nowym Teatrze im.
Witkacego w Słupsku można było obejrzeć premierową
sztukę pt. „Jan, Maciej, Karol
Wścieklica” Stanisława Ignacego Witkiewicza w reż. Jacka
Bunscha, w scenografii Tadeusza Smolickiego, z muzyką Janusza Grzywacza. Spektakl został przyjęty przez premierową
publiczność owacją na stojąco.
Goście festiwalu Maciej Witkiewicz oraz znany „witkacolog” prof. Janusz Degler również z uznaniem wypowiadali się po premierze o tej realizacji. Ponadto, na zaproszenie naszego teatru gościliśmy
w Słupsku Teatru Lalek „Arlekin” z Łodzi. Zaprezentował
on spektakl „Janulka” oparty
na dramacie Witkacego: „Janulka córka Fizdejki” w reżyserii Doroty Bielskiej. Przedstawienie poprzez ciekawą formę plastyczną, znakomite rzemiosło teatralne, sprawny zespół aktorski zdobył uznanie
festiwalowej publiczności.
„Witkacomania 2012” to
także: 15. Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Witkacy pod Strzechy”. Zmagania uczestników, trwające od
20 do 22 września, miały swój
finał podczas koncertu galowego, w czasie którego Janusz
Degler – juror ekscentryczny
konkursu - ogłosił tegorocznych laureatów.
Grand Prix „Witkacego
pod strzechy” trafiło do Anny
i Jakuba Górnickich, autorów
bloga www.podrozniccy.com,
którzy opisali swoją podróż
śladami życia i twórczości
S.I. Witkiewicza pt. „Szukając
Witkacego”. Odtworzyli m.in.
wspólną wyprawę Witkacego
i sławnego antropologa Bronisława Malinowskiego do tropików. Zwycięzcy otrzymali
nagrodę pieniężną w wysoko-

Zapraszamy na koncert, który został zorganizowany we współpracy z akademiami muzycznymi w Gdańsku i w Bydgoszczy.
Będzie on dyplomem dwojga absolwentów obu uczelni. Usłyszymy arcydzieła romantycznej muzyki symfonicznej.
Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica poprowadzi Maciej Gołębiowski (student klasy dyrygentury prof. Elżbiety Wiesztordt w Akademii Muzycznej w Gdańsku), zaś na fortepianie zagra Magdalena Cielińska (studentka V roku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego).
I koncert fortepianowy jest jedną z najpopularniejszych kompozycji Czajkowskiego oraz jednym z najbardziej znanych koncertów fortepianowych na świecie. Drugie arcydzieło – VIII Symfonia G-dur Dworzaka – spośród wszystkich 9. symfonii uważana
za najbardziej „dworzakowską”, charakteryzuje ją niezwykłe bogactwo melodyczne, o czym będziemy mogli się przekonać już
niebawem. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” 28 września,
godz. 19:00. Bilety: 25/20 zł
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Zlot mund
Od 14 do 16 września Słupsk był gospodarzem
V Jubileuszowego Zlotu Motocyklistów Służb
Mundurowych pod patronatem Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Motocykliści – na co dzień funkcjonariusze służb mundurowych – pojawili się w piątek (14 bm.) późnym wieczorem na placu Zwycięstwa w Słupsku, a później przejechali ulicami miasta, tworząc tzw. paradę świateł.
Następnego dnia (15 bm.)
także na placu Zwycięstwa odbyły się pokazy technik interwencyjnych Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Koszalina: samoobrony, sposobów obezwładniania agresywnego napastnika, umiejętności
psa wyszkolonego do odnajdywania nielegalnych substancji
oraz pokaz ratownictwa technicznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
polegający na uwolnieniu z samochodu ofiary wypadku drogowego. Następnie motocykliści udali się na paradę w usteckim porcie.
Tradycją zlotów stały się
wizyty motocyklistów w Machowinku, gdzie odwiedzają
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Krzysztof Olkowicz, szef Służby Więziennej w
Koszalinie zapewnił, że jeśli tylko zloty będą się odbywały, zawsze w programie znajdzie się
czas, by sprawić radość osobom najbardziej pokrzywdzonym przez los. W tym roku w
zlocie uczestniczył wyjątkowy gość – czeski wiceminister
sprawiedliwości Daniel Volak.
Pokonał na motocyklu najdłuższą trasę do Słupska. Towarzyszył mu Krzysztof Olkowicz
oraz Marek Wójtowicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku, oczywiście na motorach.
Niektórzy pensjonariusze w swoich
pokojach mają powieszone zdjęcia
z wcześniejszych
wizyt, w tym roku
robili sobie kolejne. Czeski wiceminister i szef
służby więziennej,
jak również wszyscy uczestnicy zlotu, bardzo chętnie
pokazywali swoje
maszyny i wozili młodych i tych

nieco starszych pensjonariuszy. Ponad czterdzieści pięknych maszyn na wszystkich
zrobiło niesamowite wrażenie
i… hałas.
Dyrektor DPS-u Marek
Król przygotował dla gości grillowy poczęstunek i smaczną
grochówkę oraz muzyczne podziękowanie w wykonaniu jednej z mieszkanek, która zebrała
ogromne brawa za swój występ.
Daniel Volak zwiedził Ośrodek,
wyrażając ogromny podziw i
wielki szacunek dla pracowników za ich niezwykle trudną
pracę. Na pamiątkę pobytu goście otrzymali pamiątkowe albumy i materiały o naszym regionie oraz zaproszenie do kolejnego przyjazdu na piękną
ziemię słupską.
Po odwiedzinach w Machowinku motocykliści pojechali
do kolejnego ośrodka - Domu
Pomocy Społecznej w Machowinie, gdzie przebywają tylko
dorośli mężczyźni. Dla nich to
również było ogromne przeżycie, z zapartym tchem podziwiali różnorodne, niezwykłe
zadbane i błyszczące motory.
Z kolei w Lasku Północnym w Słupsku przy dawnym
prewentorium odbyła się wieczorem część rozrywkowa zlotu. Zagrały trójmiejskie zespoły: Delux Tribute Bad i Golden Life.
Koncerty stały się okazją
dla organizatorów do wręczenia podziękowań uczestnikom,
sponsorom i współorganizatorom zlotu, wśród których znalazło się Miasto Słupsk i Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”.
W tym roku organizatorem zlotu, który zakończył się
16 września, był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w
Koszalinie.
autor: MM, MS
Fot. Jan Maziejuk,
APR-SAS, MS
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Integracja po godzinach
Impreza pn. „Integracja po godzinach” odbyła się 21 i 22 września br. na placu Zwycięstwa. Wydarzeniu temu towarzyszyła „Biesiada Słupska - I Festiwal Piw Regionalnych.
scenie wystąpiły także zespoły folklorystyczne: „Zgoda”
i „Klęcinianki”. Wśród gości
imprezy tego dnia znalazł się
m.in. Jacek Protas, marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego, jednocześnie prezes
Zarządu Związku Województw
RP, który przybył na plac Zwycięstwa w towarzystwie Macieja Kobylińskiego, prezydenta
Słupska.
Dodatkową atrakcją była
degustacja potrawy piwnej oraz
konkursy z „napojem z pianką”
w roli głównej. Przez cały czas
trwania imprezy odbywała się
sprzedaż stu rodzajów piw wytworzonych przez browary regionalne z terenu kraju.
Całość zamknął koncert zespołu „Czarodzieje”, nieco skrócony ze względu na burzę, jaka
rozpętała się wieczorem nad
Słupskiem.

Fot. APR-SAS

Głównym
wydarzeniem
pierwszego dnia był mecz bokserski w ramach „X Turnieju Srebrne Rękawice”, w który
zmierzyli się pięściarze Czarnych Słupsk z zespołem Pomorza złożonym z zawodników z klubów z Koszalina, Konina, Wałcza, Karlina, Gdyni i
Gdańska. Pojedynek zakończył
się remisem 8:8.
Honorowymi gośćmi turnieju byli dawni bokserzy: Wiesław Rutkowski, srebrny medalista Igrzysk Olimpijsch w Monachium w 1972 roku, Ryszard
Piątkowski, wieloletni zawodnik Unii Tarnów, a następnie
trener boksu w Australii oraz
Czesław Ptak, wieloletni trener
reprezentacji polski w boksie i
MZKS Czarni Słupsk.
Drugiego dnia najmłodsi mogli obejrzeć spektakl pt.
„Dino Szkoła jest wesoła”. Na

W OBIEKTYWIE
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Słupszczanie na rowery
22 września br. w ramach Europejskiego
Dnia bez Samochodu zorganizowano w
Słupsku imprezę pn.
„Słupszczanie na rowery!!!”.

wi Słupska oraz Remigiuszowi
Łosiowi podziękowania w formie dyplomów za pomoc okazaną w czasie organizacji rajdu
pn. „Masa Krytyczna - Fundusze Europejskie i Rowery Skracają Drogę do Kultury „NO
FUNDS NO FUN””, który
zbiegł się w czasie z V Zlotem
Motocyklistów Służb Mundurowych.
Projekt wsparli: Miasto Słupsk, Gmina Smołdzino, APR Ziemia Słupska, Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze,
Extrawheel, Decathlon, Kawisbike, Active Days, Stowarzyszenie Freeriders, Stowarzyszenie Downhill Słupsk, Stowarzyszenie Turystki Rowerowej Szprycha, Leśny Kot, Aktywna Fabryka, Joannici, Zarząd Infrastruktury Miejskiej,

Nord Express, Komenda Miejska Policji w Słupsku.
Patronat medialny: Radio
Koszalin, TV Słupsk.

Fot. APR-SAS

W jej ramach Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej
„Szprycha” zorganizowało dwa
rajdy: dłuższy (30 km) „Szlakiem Zeppelinów” i krótszy (5
km) „Poznaj ścieżki rowerowe
oraz zabytki w swoim mieście”.
Miejscem startu i mety był plac
Zwycięstwa, z którego ok. godz.
14:00 wszyscy rowerzyści przejechali na biesiadę do Lasku
Północnego w asyście Policji i
Straży Miejskiej (Straż Miejska
na rowerach).
Na miejscu odbyły się: konkursy: dot. historii Słupska oraz
plastyczne dla dzieci. Z myślą
o najmłodszych zorganizowano specjalny kącik, gdzie m.in.
malowano im twarze. Przeprowadzono grę rowerową „W poszukiwaniu skarbu” z Active Days oraz pokazy: skoków
na rowerach i jazdy na pumptracku. Otwarty był punkt znakowania rowerów. Można było
założyć alkogogle, w których
trzeźwy widzi jak osoba pijana.
Joannici przeprowadzili szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Natomiast Aktywna Fabryka zajęcia na rowerach treningowych w rytm muzyki.
Nie zabrakło pogadanek
o bezpieczeństwie i zmieniającym się prawie rowerowym
oraz darmowego poczęstunku
i dobrej zabawy.
Korzystając z okazji Wojciech Kleban, prezes STR
„Szprycha” wręczył Maciejowi
Kobylińskiemu, prezydento-
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Do Darłowa

Wicher wieje, wicher gna, za oknem prawdziwa jesień. Nie ma to jednak większego znaczenia dla prawdziwych rowerowych zapaleńców,
którzy w takich warunkach postanowili wybrać się do Darłowa. Oczywiście ci zapaleńcy,
to my – rowerzyści ze „Szprychy” i nasi przyjaciele, a właściwie przyjaciółki z Lęborka. Im
należą się szczególne wyrazy uznania, bo pokonały w takich warunkach o 50 kilometrów
więcej od pozostałych.
Dojazd do Darłowa pozostanie w naszej pamięci na długo. Jechaliśmy cały czas pod
wiatr i nie był to letni zefirek,
a prawdziwy morski wicher.
Postanowiliśmy zrobić postój
w Starym Krakowie. Tak, tak
właśnie w takiej miejscowości
i proszę nie myśleć, że wspaniały wiatr wywiał nas na drugi kraniec Polski. Niestety tak
pięknie to jeszcze nie jest, a
my mimo, że jeździmy już prawie jak zawodowcy, do Krakowa nie mamy jeszcze szans dotrzeć w jeden dzień. Cóż nie
przyszedł Mahomet do góry,
to przyszedł Kraków do rowerzystów. Może nie jest tak
wielki, jak dawna stolica Polski, ale niepozbawiony uroku. Mogliśmy obejrzeć piękny,
stylowy kościółek i nie musieliśmy się obawiać, że napadnie
nas ziejący ogniem smok i porwie śliczne cyklistki z Pomorza. Poza tym mogę teraz mówić znajomym, że mieszkam
niedaleko Starego Krakowa.
Co niektórzy będą mieli niezłą
zagadkę do rozwiązania.
Ze Starego Krakowa wyruszyliśmy w dalszą drogę. Niestety wiatr ciągle nam towarzyszył i nie zamierzał osłabnąć. Cóż, co nas nie zabije, to
nas wzmocni. Zmęczeni, ale
dumni z siebie dotarliśmy do
Darłowa. Początkowo w planach była wizyta w parku wodnym, ale byliśmy tak zmęczeni
i zziębnięci, że większości nie
chciało się dodatkowo chłodzić na pływalni. Kilku śmiałków skorzystało jednak z uroków parku wodnego. Później
zwiedziliśmy Zamek Książąt
Pomorskich w Darłowie, jedyny w Polsce nadmorski gotycki
zamek wybudowany na planie
zbliżonym do kwadratu z wieżą wysokości 24 metrów. Naprawdę warto poświęcić czas,
aby znaleźć się w tym miejscu

i zobaczyć panoramę miasta z
wysokiej wieży, na którą trzeba
wspiąć się po stromych schodach. Na zamku znajdują się
ciekawe wystawy i eksponaty.
Niestety mieliśmy mało czasu i
nie mogliśmy obejrzeć wszystkiego dokładnie. Na pewno
jeszcze tam wrócimy.
Po takiej dawce historii
nadeszła chwila na odpoczynek. Każdy miał do dyspozycji czas wolny. Większość postanowiła zjeść coś kalorycznego, aby nabrać sił do dalszej
jazdy. Niektórzy udali się na
krótki spacer po mieście. Jak
zwykle czas upływał za szybko i trzeba było szykować się
do powrotu. I tu czekała na nas
nagroda. „Wiaterek”, który tak
zawzięcie wiał nam do tej pory
w twarz, teraz przeniósł się na
plecy, a co za tym idzie, zyskaliśmy w nim kompana, a nawet przyjaciela. Jazda stała się
prawdziwą przyjemnością. Pędziliśmy prawie jak peleton
na Tour de France. Po drodze
okazało się, że czekał na nas
„punkt żywieniowy” w postaci jabłoni z pysznymi owocami. Niektórzy panowie chcieli
poczuć się jak Adam z raju, ale
nasze Ewy były zbyt zmęczone, by nas kusić. Pozostał, więc
tylko smak jabłek. Dobre i to.
Niespodziewany posiłek dodał
nam sił i bardzo szybko znaleźliśmy się w Słupsku. Jak to
mówią: „nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło”. Chociaż wyjazd zapowiadał się nie
najlepiej, okazało się, że przeżyliśmy naprawdę miły dzień.
Odpowiednio dobrane ubranie i towarzystwo są lekiem
na wszystkie niedogodności,
dlatego nasze wyprawy będą
trwały „do końca świata, a nawet o jeden dzień dłużej”.
Wojtek Kleban
Stowarzyszenie Turystyki
Rowerowej „Szprycha”
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U krańca wędrówek
znad Tagu
Zapiski te obejmują najdłuższy szlak turystyczny
przymorza w Europie i chyba
również daleko poza jej granicami. Ciągnie się bowiem
hen, od stolicy Portugalii aż
do rosyjskiej części Mierzei
Wiślanej. W przełożeniu na
konkrety: z górą pięć tysięcy kilometrów, prawie jedna ósma obwodu całej kuli
ziemskiej. Mówi to z pewnością samo za siebie.
A propos. Jeśli, parafrazując ,,Starego człowieka...” Ernesta Hemingway`a, o Lizbonę i
morze chodzi. Atlantyk zaczyna się w Lisboa dopiero po
piętnastu kilometrach ,,półmorza” Mar da Palha, przy zetknięciu estuarium Tejo (pol.
Tag) z Oceanem. Konia z rzędem temu, kto np. wskaże zawartość słonej i słodkiej wody
u początków, ba! w końcu rozlewiska da Palha; dlaczego lizboński port cieszy się opinią perły morskiej Iberii; które ze znanych kąpielisk - Estoril, w 50 proc. Almada, etc – są
raczej atlantyckie niż Tagowi
spolegliwe. Z własnych reporterskich doświadczeń (posłużę
się nimi w trakcie późniejszych
relacji nt. ,,zinstytucjonalizowanej ” przez prezydenta Macieja Kobylińskiego współpracy kulturalnej Słupsk-Cartaxo) uprzedzam o diablo zgubnej grze pozorów...
Co do rzeczonej na wstępie Mierzei. Ta nie wymaga
– sądzę - nawet dużo zwięźlejszych konotacji wprowadzających. Gdyby się ktoś uparł - z
wyjątkiem tylko jednej: dotyczącej rosyjskiej części MW,
która jeszcze u progu lata była
dla turystów z obrzeży Kaliningradu i ,,serca” północno
- wschodnich Mazur piekielnie trudną barierą graniczną.
Tamtejszy (w sumie 150- kilometrowy) ,,Schengen-bis”
lub ,,mini- Schengen” stał się
jednak koniec końców faktem. Mierzeja Wiślana ma też
wkrótce łączyć a nie dzielić
Polaków i Rosjan choćby przez
częste, obustronne rejsy statków pasażerskich. Nie sposób

odmówić racji Owsiakowi. Będzie się działo!

Trakt wędrowny,
o którym wyżej

stał się u schyłku minionej dekady przedmiotem bardzo żywych zainteresowań
członków Klubu Turystyki
Pieszej ,,Mikołajek” w mieście
nad Słupią. Do włóczęg wspomnianym szlakiem przystąpili
oni w małej ojczyźnie Kaszubów, ściśle tam, gdzie jej chluba - Słowiński Park Narodowy.
Ostatnia, 7- kilometrowa trasa
rajdu wiodła poprzez Dębinę i
Dębową Górę do Rowów. Nomen omen. Jak zwykle, garść
ciekawostek na temat każdej z
tych osad - letnisk (faktografia
starym zwyczajem zaczerpnięta z lokalnej ,,małej encyklopedii”, którą osobiście upatruję w
,,Słowniku historycznym miast
i wsi b. województwa słupskiego” pióra tut. bibliotekarek
– bibliofilek Alicji Świetlickiej
i Elżbiety Wisławskiej).
Dębina. Wieś nieopodal
Ustki, w sąsiedztwie – 2 km - jeziora Gardno (już gmina smołdzińska), z 1669 roku (liczyła wtedy i potem, non – stop,
17 zagród przypominających
swoim ukształtowaniem ...widły), od początku XX w. kąpielisko, i to coraz popularniejsze. Kurioza dla fanów turystyki i krajo(regiono)znawstwa:
dwa ogromne kamienie i dąb o
grubości pniaka 4,75 m przed
szczątkowym w 2012 dworem
byłego rezydenta Gneomara Bandemera, resztki cmentarzyska ludności kultury prapomorskiej.
Dębowa Góra. Przyrodniczy Eden i ...relaks. Jawi się
nim skromny 33 - metrowy
wzgórek, całe 2 m niższy od
klifu w Rowach.
Rowy. Najogólniej: duże,
rok w rok bardziej znaczące
sołectwo rybackie i letniskowe
w usteckiej gminie przy ujściu
przepięknej Łupawy do morza,
jak Dębina - w zakolu jeziora
Gardno, z niezwykle rzadkim i
wspaniałym dla oka zwieńczeniem w postaci klifu tzw. mo-

reny czołowej. Aż prosi się o
więcej. Notuję przeto ze szczególną skwapliwością. Wioska
- od setek lat żywa legenda.
Mieli ją założyć rozbitkowie,
uciekinierzy z wyspy Wolin po
napaści Wikingów. Jako ,,przystań morska grodu(!) Gardna Wielka” figuruje w aktach
posiadłościowych
Mściwoja II z roku 1282. Trochę później tamtejszy rycerz (ze słowiańskim, ani chybi, rodowodem) Bartowicz pojawia się w
decyzji księcia w kwestii praw
do połowu śledzi w wodach
gardneńskich. Dalsze dzieje Rowów znaczy ,,Blitzkrieg”
Prus na tej ziemi z ...zamarkowanym przed chwilą korsarstwem w tle. Bałtyk był wtedy
(XIV – pocz. XV w. ) - przypomnijmy- terenem bezpardonowych walk o dominację
,,Europejczyków” różnej maści. Wyróżniali się wśród nich
tak zwani Bracia Witalijscykaprowie i piraci (cyt. artykuł
Wojciecha M. Wachniewskiego z nr. 3-4 Biuletynu Starostwa ,,Powiat Słupski”), najpierw dostarczający żywność
Niemcom oblężonym przez
Duńczyków w Sztokholmie, by
krótko potem dać upust swej
,,witalności” w...tyleż zwykłym, co brutalnym korsarstwie. Jeszcze jedna ciekawostka z tamtych lat: AD 1390 do
portu w Rowach miał zawinąć,
płynąc do Gdańska, sam przyszły król Anglii Henryk IV.
Kolejna arcyważna sprawa. Kaszubskie korzenie długo przetrwały w pomienionej
wiosce. Przykłady? Ot, pierwsze z brzegu ,,suche fakty”. Ko-

ściół katolicki z r. 1310 oparł
się pożarom w 1581, 1844. Do
1799 kapłan z Gardny wieścił
Słowo Boże w kaszubskim zamiast języka von Bandemerów,
von Schwarenów, von Zitzevitzów, von Stojentinów czy von
Kleinów. Żeby postawić przysłowiową kropkę nad ,,i” ...Był
nim między innymi pastor Johann Jarcke - Gustkowski (!),
dziadek ...feldmarszałka Yorka
von Wartenburga, który zasłynął w całych Prusach (i dalej
na zachód) podczas słynnych
wojen napoleońskich. Chciałoby się rzec: wbrew pozorom
trudny i równie jak w czteroleciu 1939-1943 żałosny ,,Blitzkrieg”panów Europy, świata...
Jeszcze jedno ze wszech
miar godne i warte odnotowania: zabytki. Przede wszystkim zbudowany w latach
1844-1849 z głazów polodowcowych (sic) kościół neoromański i przyległy cmentarz,
na którym spoczywają szczątki
rozbitków z Morza Bałtyckiego. Nadto szalowany dom letniskowy (zagroda nr 12) i piekarnik z początków XX wieku (zagr. 34), a także filia Muzeum SPN w Smołdzinie. Tyle.
Tylko tyle, niestety...
Może więc okazja, by
wskazać, kim są prawdziwi

bohaterowie-

uczestnicy tytułowej
eskapady

Najzwięźlej, jak to się da.
Piętnaście kilkuosobowych (59) grup, które ,,zwyczajowo”
już pilotował prezes ,,Mikołajka” Jacek Grabowski wespół
z Pauliną Kizlich, Natalią Kowalczyk i Karolem Piekacem.
Liderzy wędrówek ku krańcom Mierzei Wiślanej? Reprezentanci Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych z SP
5(opiekunki Anna Wolikowska, Edyta Romańczuk-Ozdoba), 2 (op. Mateusz Pakuła) i
3 (op. Barbara Staniszewska)
oraz Centrum Kształcenia
Praktycznego w Słupsku (kier.
Violetta Skipirzepa).

No i pozorny, zdawałoby się, drobiazg. Koszt opisanej wycieczki (ze zwiedzaniem Muzeum, konkursami plażowymi, wieczorem
gawęd w leśniczówce k. Rowów, ogniskiem i tradycyjnym pieczeniem kiełbasek,
,,nostryfikacją” odznak PTTK
itp.)...5-8zł.
- Normalka - ucina pan Jacek. - Trzeba tylko zjednać sobie życzliwych sponsorów i
pomocników. Takich na przykład, jak sołtys Rowów Jadwiga Fudala.
Bez wątpienia. Z jednym
,,ale”, które dopowiem za rozmówcę. Trzeba umieć zjednywać takich ludzi!
Jerzy R. Lissowski
Fot: Jacek Grabowski
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Jest to wspólna inicjatywa Przedszkola Miejskiego nr 12 w
Słupsku, Przedszkola Miejskiego nr 19 w
Słupsku i Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dzięki zawartemu porozumieniu przedszkolaki będą
uczestniczyć w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych
w nowoczesnym Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda
Ksieniewicza przy ulicy Madalińskiego 1 w Słupsku. Pierwsze zajęcia młodych sportowców odbyły się 12 września br.
Według harmonogramu „starszaki” z obu przedszkoli będą
trenować w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksie-

niewicza raz w tygodniu, a grupy młodsze raz w miesiącu. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy, wytypowani przez dyrekcję Słupskiego

Słupsk Liga Bilardowa Pool Bilard (ÓSEMKA)

Pierwszy turniej II edycji Słupskiej Ligi Bilardowej odbędzie
się 30 września br. w Klubie „Kosmos” przy ulicy Filmowej 1.
Patronat nad imprezą sprawuje Agencja Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o.
W turnieju może wziąć udział każdy chętny po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 30 zł. Obowiązywać będą zasady gry w
Pool Bilard PZBIL (ósemka). Gra zawodnika toczyć się będzie do
pięciu wygranych lub dwóch przegranych partii w meczu. Przewidziano organizację dziesięciu turniejów, każdorazowo w ostatnią niedzielę miesiąca. Następnie odbędzie się turniej finałowy, w
którym udział weźmie 16 zawodników z największą liczbą punktów ( za I miejsce - 10 pkt.). Aby zagrać w finale, zawodnik musi
uczestniczyć w minimum sześciu turniejach. Dla najlepszych
przewidziano wartościowe nagrody rzeczowe.

Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Celem projektu jest odkrywanie sportowych talentów
najmłodszych słupszczan.
MS

XII Słowiński Turniej
w Piłce Siatkowej
W dniach 7-9 września br.
odbył się XII Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej objęty patronatem honorowym
przez starostę słupskiego Sławomira Ziemianowicza.
W turnieju udział wzięło 19
zespołów, które w ciągu trzech
dni rozegrały łącznie 50 spotkań. W kategorii młodziczek
mecze rozegrane były w dwóch
grupach systemem „każdy z
każdym”. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zdobyła kadra województwa zachodniopomorskiego, drugie województwa dolnośląskiego, a drużyna z Wielkopolski wywalczyła miejsce trzecie. W grupie młodzików zespoły zagrały
mecze eliminacyjne w dwóch
grupach systemem „każdy z
każdym”, a w klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęła kadra województwa kujaw-

sko-pomorskiego, drugie - dolnośląskiego, a trzecie - łódzkiego. Podczas zawodów wręczono również wyróżnienia indywidualne: dla najlepszej zawodniczki - Aleksandry Marcinkiewicz (kadra woj. zachodniopomorskiego) oraz najlepszego zawodnika turnieju - Pawła Stysiaka ( kadra woj. kujawsko-pomorskiego).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki turniejowe. Zespoły nagrodzono
dyplomami i pucharami, a trzy
najlepsze drużyny w każdej kategorii dodatkowo otrzymały medale i nagrody rzeczowe.
Przyznano również dwie nagrody indywidualne. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki (pula nagród to
10 000 zł).
Turniej odbywał się pod
patronatem: prezesa Polskiego

Związku Piłki Siatkowej Mirosława Przedpełskiego, marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka oraz starosty słupskiego Sławomira Zie-

mianowicza, a głównym organizatorem było Usteckie Forum
Turystyczne.
Usteckie Forum
Turystyczne
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Czarni z pucharem
Drużyna Energa Czarni Słupsk zwyciężyła w
XVII Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta
Słupska w koszykówce mężczyzn, który odbył
się 15 i 16 września br. w hali Gryfia.
Oprócz gospodarzy w rywalizacji uczestniczyły zespoły: Polhparma Starogard
Gdański, Start Gdynia i AZS
Koszalin.
Pierwszego dnia turnieju
słupszczanie wygrali ze Startem Gdynia 79:61, a Polpharma Starogard Gdański rozprawiła się z AZS Koszalin 67:
57. Drugiego dnia w meczu o
pierwsze miejsce Czarni wy-

grali z Polpharmą 77:65, dzięki czemu w ich rękach znalazło się pierwsze w nowym
sezonie trofeum. Natomiast,
Start Gdynia pokonał AZS
Koszalin 92:87.
Końcowa
klasyfikacja:
Energa Czarni Słupsk, Polpharma Starogard Gdański,
Start Gdynia, AZS Koszalin.
MS
Fot. APR-SAS

Przerwany mecz
Ze zmiennym szczęściem
grają w III Lidze Bałtyckiej
piłkarze Gryfa Słupsk.
15 września br. na wyjeździe ulegli Drawie Drawsko
2:4. Był to już drugi meczy
w tym sezonie, kiedy gryfici stracili po indywidualnych
błędach aż cztery bramki. Natomiast gole dla słupszczan
zdobyli: Marcin Kozłowski i
Krzysztof Biegański.
Z kolei 22 września br. na
własnym stadionie przy ulicy
Zielonej gryfici podejmowali
lidera tabeli Lechię II Gdańsk.
Spotkanie to zostało przerwane przez sędziego w 55 minucie

przy stanie 0:0 ze względu na
intensywne opady deszczu. O
tym, czy mecz zostanie „dograny”, zadecyduje niebawem Wydział Gier i Ewidencji Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Obecnie Gryf Słupsk zajmuje po sześciu kolejkach
spotkań 12. miejsce z pięciom
punktami w tabeli III Ligi Bałtyckiej (16 drużyn). Punktacja nie uwzględnia niedokończonego meczu z Lechią II
Gdańsk.
Kolejny mecz Gryf Słupsk
rozegrać ma na wyjeździe z
drużyną Dąb Dębno.
MS
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