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PRZYSZŁOŚĆ

W Słupsku odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. W programie spotkania znalazła się prezentacja
projektu Strategii oraz dyskusja.
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NOWE MUZEUM

26 i 27 maja odbędzie się otwarcie Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie. Dzięki
grantowi unijnemu wyremontowano 8 obiektów budownictwa
wiejskiego.
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KULTURA

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”
ma już 65 lat. W związku z rocznicą odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego aktorzy
i pracownicy teatru otrzymali nagrody i odznaczenia. Nie zabrakło życzeń i kwiatów.
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Andrzej Twardowski, prezes
STK SSA podsumowuje miniony sezon rozgrywek koszykarskich Tauron Basket Ligi. Drużyna za Słupska zajęła piąte
miejsce.
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NA RZECZ ROZWOJU

Od źródeł do Bałtyku
W 2005 roku powołano do życia Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi. Jest to porozumienie podmiotów działających na terenie 19 gmin Pomorza Środkowego. Odpowiada za realizację wypracowanej wspólnie Strategii Rozwoju. O działalności Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi z jej prezes - Lilianną
Grosz rozmawiał Mariusz Smoliński.
Czym się zajmuje Fundacja?
- Fundacja Partnerstwo
Dorzecze Słupi jest Lokalną
Grupą Działania, która obejmuje swoim zasięgiem obszar
Dorzecza Słupi „od źródeł do
Bałtyku”, tj. 19 gmin Pomorza Środkowego, działa na zasadzie partnerstwa ponad stu
podmiotów funkcjonujących
na tym terenie.
Głównym organem decyzyjnym Fundacji Partnerstwo
Dorzecze Słupi (PDS) jest 42osobowa Rada PDS, w ramach
której funkcjonują komisje. Organem wykonawczym jest Zarząd. Administracyjną obsługę Partnerstwa zapewnia Biuro
Fundacji.
Od 2005 roku Fundacja
PDS realizuje Program Leader,
uczestnicząc we wszystkich
jego etapach. Celem Programu
Leader jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach
wiejskich. W związku z tym od
2009 roku Fundacja PDS ogłasza konkursy, w ramach czwartej Osi „Leader” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
na dofinansowanie ciekawych
projektów infrastrukturalnych,
gospodarczych i kulturowych,
które są realizowane na obszarach wiejskich przez organiza-

cje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące lub rozpoczynające działalność gospodarczą, instytucje kultury, kluby
sportowe, związki wyznaniowe
oraz samorządy gminne.
Wyżej wymienione podmioty, instytucje, jednostki
mogą ubiegać się o fundusze w
ramach czterech działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W tym roku
Partnerstwo zarezerwowało na
konkursy środki finansowe w
wysokości ok. 5 mln zł. Dofinansowanie z Programu Leader na realizację projektów
będzie można pozyskać w ramach konkursów, które zostaną
ogłoszone w tym roku na przełomie września i października.
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi skupia również
swoje działania na promowaniu obszarów wiejskich i produktów lokalnych poza obszarem Lokalnej Grupy Działania, poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz udział
w targach krajowych i zagranicznych.
Więcej informacji na temat działalności Fundacji PDS
można uzyskać na stronach in-

ternetowych www.pds.org.pl,
www.zielonesercepomorza.pl
lub pod numerem tel. 59 81 32
200.
Kogo zrzesza Fundacja?
- Partnerami fundacji są
podmioty z terenu działania
Partnerstwa Dorzecze Słupi,
należące do 3 sektorów: publicznego – tzn. miejscowe instytucje reprezentujące administrację rządową i samorządową, społecznego (pozarządowego) – tzn. miejscowe organizacje pozarządowe, zaangażowane w sprawy dotyczące
mieszkańców wsi, osoby fizyczne, etc., gospodarczego (prywatnego) – miejscowe podmioty gospodarcze oraz organizacje zrzeszające te podmioty i
działające w ich interesie.
Kto może przystąpić do
Fundacji i jak to zrobić?
Partnerstwo Dorzecze Słupi jest organizacją otwartą, która gwarantuje swoim Partnerom
reprezentację we wszystkich organach funkcjonujących w ramach fundacji.
Partnerem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rolniczą lub
agroturystyczną, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która podpisze deklarację
partnerską oraz posiada siedzibę (lub adres zamieszkania) lub
prowadzi działalność na terenie Dorzecza Słupi, przyjęta do
Partnerstwa na mocy uchwały
Zarządu. Liczba Partnerów jest
nieograniczona.
Nad czym obecnie pracuje
Fundacja i jakie ma plany na
przyszłość?
- Podobnie jak w latach poprzednich, planujemy podjąć

szereg działań animacyjnych,
promocyjnych i szkoleniowych
dla naszych partnerów i potencjalnych beneficjentów. Obecnie
Fundacja PDS przygotowuje się
do organizacji dwóch sztandarowych imprez tj. VI edycji Jarmarku Pomorskiego, który odbędzie się 28 lipca na bytowskim
zamku oraz IV Finału konkursu
o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. Fundacja
organizuje również różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, które są skierowane do mieszkańców obszaru Partnerstwa. Przygotowujemy także nowe materiały promocyjne.
Na przełomie września i
października 2012 roku planujemy zorganizować jeden
wspólny konkurs na 4 działania tj. odnowa i rozwój wsi,
małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Należy
zaznaczyć, że konkurs na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej, będzie już ostatnim w ra-

mach tych działań ogłaszanym
przez naszą fundację. Dlatego
gorąco zachęcam do jak najszybszego kontaktu z biurem
fundacji, żeby dobrze przygotować wnioski.
Jak do Was trafić?
- Siedziba Fundacji Part-

www.ziemia-slupska.pl

nerstwo Dorzecze Słupi mieści się w Krzyni w budynku
„starej szkoły”, w gminie Dębnica Kaszubska. Biuro Fundacji PDS jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od
7.00 do 15.00.
Dziękuję za rozmowę.

Fot. FUNDACJA PDS
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Jantar
coraz
większy
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18 maja otwarto drugą część Centrum Handlowego Jantar w Słupsku. Obiekt powiększono do prawie 46 tys. mkw. Dzięki temu jest to
obecnie największe i najnowocześniejsze centrum handlowe na Pomorzu.
W Jantarze rozbudowano część rozrywkową. Zostały
otwarte dwa oczekiwane przez
mieszkańców miejsca rozrywki: sześciosalowy multipleks
oraz kręgielnia. Powiększona została także strefa restauracyjna.
Dzień przed oficjalnym oddaniem do użytku nowej części
CH Jantar odbyła się konferencja prasowa, którą poświęcono
temu wydarzeniu. W spotkaniu
z dziennikarzami uczestniczyli: Maciej Kobyliński, prezydent
miasta Słupska oraz Yann Guen
i Maciej Kiełbicki, wiceprezesi
Mayland Real Estate.
- Potwierdzam to zawsze i
za każdym razem, że to Mayland Real Estate w osobie Macieja Kiełbickiego jest najlepszym partnerem Słupska. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów związanych z realizowaną przez tę firmę inwestycją
- powiedział prezydent Macieja Kobyliński. Następnie odniósł się do projektu zakładającego powstania Słupskiej Kolei
Morskiej. Właśnie spółka May-

land Real Estate ma być jednym
z najważniejszych partnerów
naszego samorządu przy realizacji tej inwestycji.
- Jesteśmy już po pierwszych ustaleniach z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Za nami etap oceny formalnej. Projekt zakłada, że linia SKM przebiegać będzie od
Centrum Handlowego Jantar
po starym nasypie wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej i przez ewentualną Arenę, jeżeli powstanie.
Następnie przez dworzec kolejowy, park wodny, Słupską
Specjalną Strefę Ekonomiczną, Dolinę Charlotty do plaży
zachodniej w Ustce. Trudno o
lepszą trasę, która połączy nasze miasto z Ustką i będzie służyć zarówno turystom, słupszczanom jak i ustczanom. Myślę, że to jest kwestia roku, półtora, bo musimy przejść przez
całą procedurę - mówił Maciej
Kobyliński.
Prezydent poinformował
także o przenosinach pętli autobusowej z ulicy Dmowskiego na ulicę Kołobrzeską, któ-

rą zarządca CH Jantar wybudował za 6 mln zł oraz o tym,
że władze Mayland Real Estate
dalej są zainteresowane budową przy swoim obiekcie siedziby dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica.

Ostateczne otwarcie
w październiku

Z kolei Maciej Kiełbicki zaznaczył, że właśnie przekazywana jest najbardziej oczekiwana część Centrum Handlowego Jantar.
- Jest to część w dużej mierze poświęcona rozrywce. Pamiętam, jak w 2007 roku wkopywaliśmy pierwszy kamień
węgielny i pytano mnie wtedy o kino. Uroczyście oświadczam, że od jutra będzie dostępne sześciosalowe kino jednego z największych operatorów. Dostępny będzie również
bowling oraz drugie mniejsze
Kino 5D Extreme, które kieruje swoją ofertę głównie do dzieci, ale myślę, że dorośli też będą
korzystać. Otworzymy także
nową część restauracyjną, fashion i dla domu.
Maciej Kiełbicki dodał, że
zakończenie procesu inwestycyjnego i oddanie do użytku
całego rozbudowanego Jantara
odbędzie się w ostatnim kwartale tego roku.
- Trzeba jasno powiedzieć,
że dzisiaj to nie jest definitywne
otwarcie Jantara i jego skład też
nie jest jeszcze ostateczny. Ponieważ takie wielkie, uroczyste
otwarcie odbędzie się październiku. Wtedy też Centrum Han-

dlowe Jantar będzie miało ostateczną konfigurację - poinformował Yann Guen.

Francuski
eksperyment

W Słupsku zostaną wprowadzone nowości, które nigdzie w Polsce nie mają miejsca.
- Otwarta zostanie restauracja, która będzie się nazywać
Czarni Cafe. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim dla
kibiców słupskiej drużyny koszykówki. Stanie się miejscem
spotkań fanów basketu. Wystrój lokalu będzie miał charakter sportowy. Koncepcję opracował projektant, który tworzył Galerię Lafayette. Chcemy,
żeby ten pomysł był wyjątkowy.
Mam nadzieję, że właśnie tutaj
będziemy świętować, gdy Czarni zdobędą mistrzostwo Polski.
Jeżeli ten pomysł się sprawdzi,
to będziemy go wprowadzać we
Francji. Planujemy też uruchomienie karuzeli dla dzieci, która zostanie specjalnie skonstruowana dla Jantara. Chcemy
także zagospodarować przyległy teren, aby w lecie organizować na nim zabawy dla rodzin z dziećmi. Mamy wile pomysłów na ożywienie naszego
centrum handlowego. Zamierzamy m.in. zoragnizować w
przyszłym roku zawody w piłce ulicznej - mówił wiceprezes
Yann Guen.

Jantar z Realem
lub bez

Zapytany o losy hipermarketu Real, który zamierza opuścić CH Jantar odpowiedział,

że sprawą tą zajmują się obecnie prawnicy obu firm i dodał,
że sytuacja Mayland Real Estate jest w tej chwili dużo korzystniejsza.
- W październiku oddamy do użytku całą nową cześć
Jantara i wtedy się okaże, czy
z Realem, czy też bez - powiedział Yann Guen. Wiceprezes
nie potwierdził i jednocześnie
nie zaprzeczył, że wejściem do
CH Jantar zainteresowany jest
Carrefour.
Z okazji nowego otwarcia
odbył się (20.05.’12 r.) koncert, w czasie którego wystąpili: Mrozu, grupa taneczna Volt
oraz gwiazda wieczoru Andrzej
Piaseczny. CH Jantar zostało
oddane do użytku ponad trzy
lata temu. Po otwarciu - w 2008
roku - działało w nim 79 lokali. W listopadzie ubiegłego roku
zostały otwarte kolejne 22 sklepy i salony. Docelowo w Jantarze będzie ok. 135 punktów
handlowych i gastronomicznych. Podczas rozbudowy centrum poszerzono również par-

king. Łączna liczba miejsc parkingowych to obecnie 1150.
Mayland Real Estate jest deweloperem dużych powierzchni handlowych w Polsce. Spółka istnieje od 2006 r. Oddała do
użytku trzy nowoczesne centra
handlowe: Karolinkę w Opolu,
Pogorię w Dąbrowie oraz Jantar w Słupsku. Mayland planuje w najbliższych latach budowę kolejnych centrów handlowych o łącznej powierzchni 300 tys. mkw.
W związku z przeniesieniem pętlu autobusowej z ulicy Dmowskiego na ulicę Kołobrzeską zmieniły się informacje na wyświetlaczach w
autobusach komunikacji miejskiej. Zamiast dotychczasowego „Dmowskiego” pojawiło się „CH Jantar”. Wszystkie
kursy do tej pory realizowane
w ramach linii: nr 5, 9, 21 i 25
do Bazy MZK wykonywane są
przez nową linię nr 10. Szczegółowy rozkład jest dostępny
na stronie www.zimslupsk.com
MS
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Konferencja subregionalna w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 odbyła się w 16
maja br. w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Spotkanie otworzył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Współgospodarzem konsultacji był Maciej Kobyliński, prezydent miasta
Słupska.
W programie konferencji
znalazła się prezentacja projektu Strategii oraz dyskusja.
W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele: samorządów, uczelni wyższych, organizacji społecznych, biznesu oraz
mieszkańcy.
Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego to efekt kilkunastomiesięcznej pracy szerokiego grona ekspertów, samorządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców. Nowa koncepcja przewiduje m.in., że dokument będzie podstawą do wydatkowania środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Autorzy
projektu koncentrowali się na
najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa
działaniach: poprawie innowacyjności, zwiększeniu konkurencyjności szkolnictwa wyższego, przyciąganiu i sprawnej
obsłudze inwestorów, promocji
i wzbogaceniu oferty turystycznej i kulturalnej, zapewnieniu wysokiej aktywności
zawodowej i społecznej mieszkańców Pomorza, umożliwieniu równego dostępu do usług
publicznych (np. ochrony zdrowia), poprawie dostępności
transportowej regionu, wzroście efektywności gospodarowania energią, ochronie środowiska oraz bezpieczeństwie
przeciwpowodziowym.

- Chcę zaproponować, żebyśmy w procesie przygotowywania Strategii Województwa
Pomorskiego do 2020 r. dokonali świadomych wyborów. Mi
osobiście zależy, i chcę państwa
do tego przekonać, żeby dokonać takich wyborów, które są
realne i możliwe do zrealizowania, a nie są „pułkownikami” czyli takimi zapisami, które trafią na półkę, i które będą
mieć martwy charakter - mówił
otwierając słupskie spotkanie
Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego.

Nie uda się zrealizować
wszystkich celów

- Łatwo byłoby zaspokoić każdego z państwa zapisami, których oczekują wszyscy. Natomiast jest oczywiste,
po tych trzynastu latach funkcjonowania poziomu regionalnego samorządu terytorialnego w Polsce, że nie zaspokoimy wszystkich, nie wpiszemy wszystkich celów, bo ich
po prostu nie będziemy w stanie zrealizować w proponowanym okresie, a mówimy o Strategii 2020. Chcę państwa prosić, aby to był świadomy wybór celów, które są najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego, które będą niwelować, ograniczać, a może całkowicie usuwać dysfunkcje rozwojowe zidentyfikowane na tym terenie.
Mam świadomość ogromnego,
wewnętrznego zróżnicowania

potencjałów i ścieżki rozwojowej, która istnieje w naszym regionie. Dlatego poziom dyskusji musi się przenieść do subregionów, bo przecież inne
są problemy metropolii gdańskiej, inne występują na terenie ziemi słupskiej, jeszcze inne
w Chojnicach i Powiślu. Zadajemy dzisiaj pytanie o kierunki rozwoju naszego regionu, w
tym przypadku również subregionów jako całości. Chcemy zidentyfikować ich możliwości rozwojowe. Elementem
nowej formuły przygotowywanej Strategii były subregionalne
zespoły robocze i tutaj też taki
zespół został powołany. Wyniki prac tych zespołów okazały się wyjątkowo cenne. Dzięki nim możliwe stało się precyzyjne wskazanie najistotniejszych potencjałów i barier rozwojowych poszczególnych części województwa.

Subregionalny ośrodek
wzrostu

Marszałek podkreślił, że takie miejsca ziemi pomorskiej
jak Słupsk i cała ziemia słupska,
mogą być silnym subregionalnym ośrodkiem wzrostu opartym na celach, które są właśnie
formułowane.
- Czy pójdziemy w stronę
energetyki i źródeł odnawialnych, w jakim stopniu chcemy
rozwijać turystykę, na ile interesuje nas funkcja gospodarki morskiej realizowana przez
porty w Ustce i Łebie? Czy jesteśmy w stanie przyciągnąć
inwestorów do terenów zarządzanych przez Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną? W jaki
sposób budować postawy proprzedsiębiorcze, a w jaki sposób rozwijać funkcje edukacyjne zwłaszcza na poziomie
wyższym? Tych dylematów jest
oczywiście całe mnóstwo. Będąc tego świadomym chciałbym usłyszeć państwa głos. W
jakim kierunek powinien się
rozwijać subregion? Jak ograniczyć te elementy, które hamują
postęp i rozwój? - mówił Mie-

czysław Struk.

Nic on nas bez nas

Pracami słupskiego subregionalnego zespołu roboczego
kierował Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski.
- Za bardzo istotne uznaliśmy cztery obszary interwencji. To jest wzmocnienie Słupska jako ośrodka subregionalnego poprzez rozwój kapitału
ludzkiego, infrastruktury, rozwój gospodarczy z wykorzystaniem potencjału Słupska, a w
szczególności Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz położenie bardzo dużego nacisku na
działania prospołeczne, czyli
wsparcie różnych obszarów zagrożeń społecznych: niepełnosprawnych, bezrobotnych, obszarów wiejskich. Główna sprawa to jednak dobra komunikacja. Jesteśmy słabo zaludnionym regionem dlatego ważny
jest również aspekt osiedleńczy, który jest mało wykorzystywany. Moglibyśmy być dobrym miejscem do zamieszkania. To jest obszar, gdzie powinno się interweniować i wspierać
rozwój osadnictwa. Niemniej,
nasze główne cele to: rozwój
gospodarki, inwestycje w kapitał ludzki w tym w szkolnictwo wyższe, wykorzystanie zasobów naturalnych. Tam, gdzie
jest to możliwe chcemy rozwijać energetykę odnawialną.
Mamy też nadzieje związane
w wykorzystywaniem zasobów
gazu łupkowego. W Strategii
trzeba wziąć pod uwagę fakt,
że taki wariant rozwoju może
w naszym subregionie wystą-

pić. Istotny jest także rozwój turystki, która jest dla nas bardzo
ważną gałęzią gospodarki. Dotyczy to obszaru nadmorskiego
oraz mniejszych samorządów,
które mogą uzupełnić tę ofertę.
Proszę zauważyć, że Słupsk jest
naturalnym miejscem, gdzie
zatrzymują się turyści ze względu na bazę hotelową, możliwość dokonania zakupów oraz
z uwagi na inne atrakcje. Jest
teatr, filharmonia i inne. To są
te aspekty, które trzeba wziąć
pod uwagę, ażeby turystyka
wypełniała u nas dłuższy czas
niż tylko okres letni.

Największe problemy
z komunikacją

W czasie dyskusji podnoszono sprawę wykluczenie komunikacyjnego naszego subregionu. Prezydent Maciej Kobyliński zwracał uwagę na konieczność stworzenia lotniska
biznesowo-turystycznego, szybką realizację Trasy Kaszubskiej, która połączy Słupsk
z Gdynią oraz wybudowanie
drugiej linii torów kolejowych
na odcinku od naszego miasta do metropolii gdańskiej. Za
zadania priorytetowe Maciej
Kobyliński uznał także budowę ringu wewnętrznego Słupska oraz uruchomienie Słupskiej Kolei Morskiej. Zaapelował również o sprawiedliwe
dzielenie środków zewnętrznych jakie otrzymuje nasze województwo.
- Wiemy, że jesteśmy ubogimi krewnymi, ale nie możemy być biedakami - powiedział
Maciej Kobyliński.

O oczekiwaniach Słupska
związanych ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 mówił także
Andrzej Kaczmarczyk, zastępca prezydenta miasta. Stwierdził on, że większość z kilkudziesięciu celów jakie zostały sformułowane przez słupski
zespół roboczy zostało ujętych
w Strategii. Podkreśli, że bardzo ważne jest uwzględnienie
subregionów jako obszarów, do
których skierowane będą cele
strategiczne. Aby pojawiły się
zapisy o subregionach w kontekście: dostępności komunikacyjnej, łamania różnego rodzaju barier, wyrównywaniu poziomu życia oraz w projektach
inwestycyjnych.
- To co jest bardzo ważne, to dostępność komunikacyjna dla naszego subregionu.
Dostępność taka nie może dotyczyć tylko trójmiejskiego obszaru metropolitarnego. Zapisy
o subregionach umożliwią nam
staranie się o środki zewnętrzne i udział w różnego rodzaju projektach - mówił Andrzej
Kaczmarczyk.
Strategia ma być przyjęta
przez Sejmik Województwa Pomorskiego we wrześniu. Uwagi
i propozycje do tego dokumentu może zgłosić każdy mieszkaniec naszego regionu. Na stronie internetowej www.strategia2020.pomorskie.eu dostępna jest pełna treść Strategii, a
także formularz, za którego
pomocą można zgłaszać swoje
uwagi i propozycje.
Źródło: Pomorskie, MS
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PREZYDENT MIASTA S£UPSKA ZAPRASZA NA

DZIEÑ DZIECKA
1 czerwca 2012 r., plac Zwyciêstwa godz. 12.00-16.00

W programie:
12.00 - Otwarcie imprezy przez Prezydenta Miasta S³upska
i Dyrektor Gimnazjum nr 2
12.05 - Powitanie barwnego korowodu uczniów
z Gimnazjum nr 2
12.10 - ,,tort ,urodzinowy”
Gimnazjum nr 2
12.30 - Program artystyczny w wykonaniu
uczniów Gimnazjum nr 2
13.00 – Wystêpy solistek
S³upskiego Oœrodka Kultury
14.00 – Spektakl
,,Przygody lisa Witalisa”
15.00 – Wystêpy solistek
M³odzie¿owego Centrum Kultury w S³upsku
16.00 - Zakoñczenie imprezy

Przez czas trwania imprezy
zabawa na dmuchañcach
za darmo

AKTUALNOŚCI

www.ziemia-slupska.pl
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Słupskie Forum
Motoryzacyjne

7

Wybory Miss

Poznaliśmy najpiękniejsze mieszkanki województwa pomorskiego w 2012 r. Tytuł Miss Polski Nastolatek Ziemi Pomorskiej wywalczyła Karolina Morka, a Miss Polski Ziemi Pomorskiej 2012
została Patrycja Bagińska.
Wybory, w których wystartowało 26 kandydatek odbyły się 19
maja w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jezierzycach. Galę poprowadził Marco Bocchino. Wystąpił zespół Fanatic i Małgorzata
Stankiewicz, finalistka programu X Factor.

Konkurs na gadżet

Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku
zapraszana na XV Jubileuszowe Słupskie Forum
Motoryzacyjne, które odbędzie się 25-27 maja
pod przewodnictwem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
Patronat honorowy nad
tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomor-

skiego, a wśród współorganizatorów znaleźli się: Prezydent
Miasta Słupska, Starosta Słup-

ski i Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”.
W ramach Forum przewidziano:
- 25 maja w godzinach 9:00
- 14:00 w sali 212 ratusza Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze
komunikacyj-

nej na ochronę środowiska”.
- 26 maja w godz. 9:00-12:00
w sali 212 ratusza konferencję
podsumowującą XV-lecie Słupskiego Forum Motoryzacjnego.
- w dniach 26-27 maja na placu
Zwycięstwa w Słupsku wystawę
samochodów i sprzętu motoryzacyjnego.
MS

Słupsk na drodze FAN CITY TOUR
11 i 12 czerwca będziemy gościć w naszym mieście Mobilną Strefę Kibica, która zapewni wspaniałą zabawę fanom piłki nożnej podczas oglądania meczów UEFA EURO 2012™
na ogromnym ekranie.
Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” zaprasza wszystkich kibiców na plac
Zwycięstwa. Strefa funkcjonować będzie przez dwa dni w
godz. od 15:00 do 23:00.
FAN CITY TOUR to ogólnopolski projekt związany z
mistrzostwami UEFA EURO
2012™, który zakłada organizację 100 Mobilnych Stref Kibica FAN CITY TOUR w pol-

skich miejscowościach nie pełniących roli miast – gospodarzy UEFA EURO 2012™.
Głównym celem projektu jest promowanie wspólnego kibicowania całych rodzin
w tak wyjątkowym dla Polski
okresie.
Ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest to, aby przyjazd
Mobilnej Strefy Kibica stał się
świętem lokalnej społeczności
integrując mieszkańców wokół
wspólnego przeżywania sportowych emocji i hucznej zabawy połączonych z oglądaniem
transmisji meczów na żywo.
Dzięki zabawie w gronie najbliższych i przyjaznej atmosferze projekt FAN CITY TOUR
wspierać będzie promocję najwyższych standardów kibico-

wania.
W Słupsku będzie można obejrzeć cztery mecze. 11
czerwca: Francja - Anglia o
godz. 18:00 i Ukraina - Szwecja o godz. 20:45, a 12 czerwca: Grecja - Czechy o godz. 18:
00 i Polska - Rosja o godz. 20:
45. Oficjalnego otwarcia Mobilnej Strefy Kibica w naszym
mieście dokona 11 czerwca o
godz. 15:00 Prezydent Miasta
Słupska.
Piłkarskim emocjom towarzyszyć będą liczne quizy,
konkursy i zabawy z nagrodami, które zostały ufundowane
przez Oficjalnych Sponsorów
i Patronów Medialnych UEFA
EURO 2012™. Na osoby chcące aktywnie spędzić dzień czekają m. in. piłkarskie kalam-

bury, konkursy: na komentatora sportowego, na wiedzę o
piłce nożnej, o Polskiej Reprezentacji Narodowej, o motoryzacji, a także rywalizacja o najsilniejsze i najcelniejsze kopnięcie piłki na boisku pneumatycznym czy szkolenie „makijażu kibica”. Nie zabraknie
Strefy Gastronomicznej, czyli obszaru przeznaczonego dla
osób, chcących poznać przysmaki kibica.
Mobilne Strefy Kibica w
ciągu 20 dni trwania UEFA
EURO 2012™ odwiedzą około
100 polskich miast. Partnerami projektu Fan City Tour są:
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Polska
Organizacja Turystyczna.
MS

Gmina Słupsk zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie
gadżetu Słowińskiej Grupy Rybackiej. Praca musi być związana
ze specyfiką obszarów SGR. Upominek będzie powielany i wykorzystany jako gadżet, który będzie wręczany gościom odwiedzającym obszar SGR oraz przeznaczony do sprzedaży np. w punktach Informacji Turystycznej i promocji.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu „Ryby2012”
w dniu 10 czerwca w Parku Wodnym Redzikowo i na stronie
www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl do dnia 11 czerwca 2012 r.
Główną nagrodą w konkursie jest 1000 zł.

Czytanie bajek
Z okazji Majowych Dni Bibliotek dzieci klas trzecich słupskich
szkół podstawowych i powiatu wzięły udział w czwartej edycji
imprezy „Z Biblioteką przez Słupsk”, której organizatorem od lat
jest Miejska Biblioteka Publiczna.
Celem akcji jest zapoznanie najmłodszych z najciekawszymi zakątkami oraz zabytkami Słupska, ich historią i baśniowym wątkiem. W ratuszu roześmianą grupę ze Szkoły Podstawowej nr 2
i 10 przywitał prezydent Maciej Kobyliński. Najpierw przeczytał
im baśń pt.: „Duch ratusza” autorstwa Jolanty Nitkowskiej-Węglarz, jednocześnie gościa honorowego spotkania, a następnie zaprosił do swojego gabinetu. Po zwiedzaniu dzieci weszły na wieżę ratuszową, by zobaczyć piękną panoramę miasta. Otrzymały
również słodki podarunek. Miłym akcentem spotkania w słupskim Urzędzie Miejskim było złożenie przez prezydenta Macieja
Kobylińskiego serdecznych życzeń z okazji urodzin pisarce Jolancie Nitkowskiej-Węglarz i podarowanie Jubilatce z tej okazji kosza z kwiatami, które można zasadzić w ogrodzie.
Wśród miejsc, do których zawitali jeszcze uczestnicy tegorocznej akcji „Z Biblioteką przez Słupsk” była siedziba starostwa powiatowego, Kościół Mariacki, Kościół p.w. św. Jacka i Kościół p.w.
św. Ottona.
Wcześniej na zajęciach w szkole dzieci poznały historię miejsc,
które odwiedziły 11 maja. Z dowolnych materiałów, m.in. kartonów, puszek, kolorowych papierów, wykonały makiety konkretnych budynków. Makiety przyniosły ze sobą w dzień imprezy.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Ratusza, a następnie w Starostwie.
Źródło: UM Słupsk
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Powracamy do Ustki, gdzie wspólnie z Marcinem Barnowskim, historykiem i dziennikarzem „Głosu Pomorza” poznajemy
najciekawsze miejsca tego nadmorskiego kurortu.
Obok usteckiego smoka, przy ulicy Kilińskiego 8, znajduje się zielony budynek, a w nim apteka. Wcześniej był to jeden z
dwóch kościołów w Ustce - w czasach Cesarstwa Niemieckiego. O ile można tak
powiedzieć o zborze metodystów. Metodyści też mają Domy Boże: coś co
przypomina kościół. W XIX w. był
tutaj mocny ferment religijny w kościele urzędowym, ewangelickim.
Wielu ludzi nie znajdowało tego,
czego szukało w chrześcijaństwie.
Szukali nowych formuł dla chrześcijaństwa. Już w pierwszej połowie XIX w. powstała sekta braci
von Below w Pieńkowie i efekt
był taki, że wielu ludzi odeszło
od urzędowego kościoła. Potem, kiedy sekta się załamała,
upadła, ci ludzie znaleźli miejsce w kościele metodystycznym. Tu, w Ustce, metodyści
tworzyli bardzo silną grupę i
właśnie w tym budynku założyli zbór. Teraz mieści się tutaj
apteka. W starych dokumentach widać, że bardzo krzywym okiem patrzył na nich
miejscowy pastor. Nazywano
ich dysydentami. Pamiętam,
że gdy ta apteka była tutaj
tworzona, to na jednej ze
ścian odkryto dziwne malowidło, które przedstawiało krzyż i oko opatrzności bożej.

1

2Kolejnym
Kolejnym miejscem, jakie odwiedzamy w Ustce, jest neogotyckim kościół pw. Najświętszego Zbawiciela z 1888 r. Został zbudowany za wsią Ustka. To wynikało z tego, że musiał być na tyle
duży, że gdyby go posadowić w starej wsi, to przytłoczyłby Ustkę swoją okazałą architekturą. W kościele warto zobaczyć drewniany wystrój: chóry, ławki, sufit. To wszystko zostało wykonane
przez cieślę Franza Draheima, który był wielkim społecznikiem i
jak umarł w 1917 r. to cały swój majątek zapisał na rzecz usteckiej
gminy. Kościół ma sporo elementów wyposażenia, które przeniesiono z kościoła św. Mikołaja. Takim najważniejszym jest krucyfiks z XVII w. wieńczący ołtarz.

5

dy się zdecydujecie na podróż do Ustki koleją poznacie tamtejszy dworzec. Budynek powstał w 1876 roku,
kiedy do kurortu doprowadzono pierwsze połączenie kolejowe. Pociąg ze Słupska do Ustki jechał wtedy 45 minut. Ale
i tak było to dwa razy szybciej,
niż konnym dyliżansem. Doprowadzenia do miasteczka torów kolejowych było dla kurortu momentem przełomowym.
Turyści zaczęli masowo odwiedzać Ustkę, kolej nie nadążała
z obsługą ruchu turystycznego
mimo, że pociąg do Ustki składał się z 30 wagonów. Rozwiązanie
przyniosło wprowadzenie dodatkowych kursów.

6

Następnym ciekawym miejscem do odwiedzenia w Ustce są
bunkry zlokalizowane w lesie po
zachodniej stronie
kurortu, które wybudowali Niemcy
na przełomie 1938
i 1939 roku. Więcej o tych fortyfikacjach dowiecie się czytając kolejne wydania
dwutygodnika „APR Ziemia Słupska”.
Spisał: Mariusz Smoliński
Zdjęcia: APR-SAS

Powracamy na ulicę Marynarki Polskiej, gdzie warto
odwiedzić dwa muzea. Pierwsze z nich to Muzeum Ziemi
Usteckiej, które powstało w
2000 r., z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ustki. Mieści
się w replice XVIII-wiecznego,
reglowego budynku. Prezentuje wystawę regionalną, dotyczącą historii Ustki i stoczni
usteckiej, wernisaże oraz wystawy czasowe. Latem jest to
wystawa bursztynu, w grudniu
wernisaż poplenerowy konkursu „Ustka moja mała ojczyzna”, w marcu „Kobiety w Ustce” prace artystek usteckich.
Raz w roku można oglądać też
wystawę z cyklu: „Pasje Ustczan”. Nieopodal znajduje się
Muzeum Chleba, które zostało
założone przez piekarza Eugeniusza Brzóskę. Na poddaszu
starej piekarni obejrzeć można stary sprzęt piekarniczy
m.in. XVII-wieczne urządzenia do wyrabiania ciasta. Ciekawostki to przedwojenny automat do sprzedaży cukierków
i XIX-wieczny pierwowzór lodówki, z czasów, gdy w gospodarstwach domowych nie było
jeszcze energii elektrycznej – a
wszystko to przesiąknięte zapachem świeżutkiego chleba
z działającej do dziś piekarni.

4

W Ustce mamy także Muzeum Minerałów, które
zlokalizowano tuż obok Promenady, w głębi schronu lotniczego. W tej niezwykłej scenerii znajdziemy największy
kryształ górski, skamieniałości, szkielet dinozaura i kolekcję muszli z całego świata. W
muzeum znajduje się również
sklepik z kamieniami szlachetnymi. Co roku w lipcu Muzeum jest organizatorem imprezy: „Pokazy i nauka płukania złota dla całej rodziny”.

www.ziemia-slupska.pl
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Sala Centrum Edukacji Ekologicznej pękała w szwach!

Zwycięska Łupawa
10 maja w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Oczyszczalni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” odbył się finał VI edycji konkursu ekologicznego dla klas IV-VI szkół podstawowych
„Woda – Dar Natury”.
I miejsce – Zespół Szkół w Łupawie w składzie: D. MaksymoW konkursie wzięła udział rekordowa liczba 21 trzyosobowicz, Karolina Dygulska, Katarzyna Dygulska, opiekun: Kinwych zespołów ze Słupska, Ustki, Łupawy, Siemianic, Gardny
ga Wojciechowska
Wielkiej, Zagórzycy, Kwakowa, Kończewa, Kobylnicy, Słonowic,
Dębnicy Kaszubskiej, Głobina, Smołdzina, Główczyc, Sycewic
i Niepoględzia.
Uczestników konkursu powitał w imieniu Urzędu Miejskiego w Słupsku Zastępca Prezydenta Miasta Słupsk Andrzej Kaczmarczyk, zaś w imieniu Zarządu Spółki „Wodociągi Słupsk”
- Prezes Andrzej Wójtowicz. Nie zabrakło przedstawiciela Gminy Kobylnica, którą reprezentował Zastępca Wójta Jan Plutowski.
Uczestnicy konkursu mieli do wykonania następujące
zadania:
apracę plastyczną – plakat tematycznie związany z hasłem
przewodnim konkursu
ascenkę rodzajową – tematycznie związaną z ochroną środowiska np. wodą, energią odnawialną, transportem, żywnością, II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku w składzie: M.
zakupami itp.
Krysiak, A. Sarwiński, M. Kowalczyk, opiekun: Barbara Duauczestnictwo w quizie ekologicznym z elementami gospo- szyńska
darki wodno-ściekowej i odpadowej.
Laureaci – szkoły otrzymały w nagrodę mikroskopy laboratoryjne, natomiast trzy zwycięskie zespoły w ramach nagrody
głównej pojadą na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

III miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepoględziu w
składzie: K. Borodziuk, K. Tomaszewski, F. Przybylska, opiekun: Barbara Zdyb.
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ŚRODOWISKO

Akcja
Słupia
Choć Słupia jest czystą rzeką, docenianą przez
kajakarzy ze względu na górski charakter oraz
wędkarzy dzięki występowaniu ryb łososiowatych, to niestety zdarzają się nieodpowiedzialni
ludzie, którzy próbują zmienić ją w śmietnik.
Dlatego
też
Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klubu Działalności
Podwodnej „Nautilus” w Słupsku zorganizowała 19 maja akcję czyszczenia Słupi. W ciągu kilku godzin płetwonurkowie zebrali pół kontenera
śmieci płynąc od przepławki w Parku Kultury i Wypoczynku do stawku przy Szkole Policji. Wśród znalezionych
przedmiotów były m.in.: dwa
rowery, zużyte opony, parkowe
śmietniki, znak drogowy, pa-

chołki drogowe, butelki i plastikowe wiaderka.
W działaniach uczestniczyli także: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku,
Ochotnicza Straż Pożarna we
Włynkówku oraz firma Sommer Sp. z o.o, która wywiozła zebrane śmieci. Patronat
nad akcją sprawowała Agencja
Promocji Regionalnej „Ziemia
Słupska” Sp. z o.o.
Uwaga, za zanieczyszczenie wód rzek grożą wysokie
kary pieniężne oraz opłata za
usunięcie zanieczyszczenia.

www.ziemia-slupska.pl
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Muzeum Kultury
Ludowej Pomorza
Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku zaprasza na
otwarcie Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie,
które odbędzie się w
dniach 26 i 27 maja o
godzinie 10:00.
Związane jest to z zakończeniem realizacji projektu
pn. „Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę
- etap II - rozbudowa filii Muzeum Pomorza Środkowego w
Swołowie”.
W ramach jego realizacji
wyremontowano 8 niszczejących obiektów budownictwa
wiejskiego w Swołowie, usytuowanych w południowej części
wsi: stodołę bogatego chłopa
pomorskiego, oborę, budynek
gospodarczy z piecem chlebowym, budynek gospodarczy
z lodownią, stodołę, dom zagrodnika, dom chlebowy oraz
kuźnię. Dzięki grantowi unijnemu pozyskanemu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego
na lata 2007 -2013 Muzeum
Pomorza Środkowego mogło
przeznaczyć na ten cel blisko
8 mln zł.
Trzy największe obiekty
pełnią obecnie inną niż pier-
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Dni Damnicy
W dniach 25-27 maja odbędą się obchody Święta Mieszkańców
Gminy Damnica – 9. Dni Damnicy 2012. Tegoroczne obchody
poświęcone będą Mistrzostwom Europy – Euro 2012.
25 maja uroczystości zainauguruje nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Damnica. Początek o godz. 14:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Damnicy. Podczas sesji zostaną nadane tytuły „Zasłużony dla Gminy Damnica”, a ponadto wygłoszone zostaną referaty: Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego podsumuje polską prezydencję w Unii Europejskiej oraz opowie o przygotowaniach do Mistrzostw Europy - Euro 2012. Natomiast o znaczeniu tej imprezy mówić będzie Wojciech Łazarek, przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, były selekcjoner Reprezentacji Polski. Po sesji o godz. 18:00 na Orliku w Damnie rozpoczną się
rozgrywki sportowe. 26 maja odbędzie się impreza plenerowa Dni
Damnicy 2012 na stadionie sportowym w Damnicy. Gościem imprezy będzie Leszek Miller, były premier RP. Podczas imprez plenerowych – zaplanowano grillowy catering, atrakcje dla dzieci, itp.
Wstęp wolny.

PROGRAM

wotnie funkcję. Znajdują się
w nich multimedialne wystawy etnograficzne obrazujące
kulturę wiejską Pomorza do
1945 roku. Ekspozycje ukazują
również zmiany, jakie nastąpiły po II wojnie światowej. Poszczególne wystawy: „Historia
magistra vitae est”, „Kraina w
Kratę – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „Tradycje
tkackie na Pomorzu” prezentują zagadnienia związane z
rzemiosłem, obyczajami i historią regionu.
Pozostałe obiekty gospodarcze odtwarzają swój historyczny charakter i przeznaczenie z okresu lat 30. XX wieku.
W jednym z nich planowana
jest hodowla hodowanych w

14:00 - 16:00 – mecz piłki nożnej: Damnica - Kończewo,
15:30 - 16:30 – turnieje sołeckie i rodzinne,
16:30 - 17:30 – blok artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Damnicy,
17:30 - 18:30 - Biesiada z akordeonem – Paweł Sobota,
18:30 - 19:30 - konkurs wokalny „Rozśpiewana Gmina”,
19:30 - 20:00 – koncert zespołu „Crazy” z Człuchowa,
20:15 – Wydarzenie Muzyczne Roku 2012: Koncert Gwiazdy Wieczoru:
ZESPÓŁ BAYER FULL,
21:30 – Koncert zespołu „Redlin” – Folk Music Show,
23:00 – 00.00 – zabawa taneczna.
27 maja na stadion sportowy w Damnicy zaprasza SSI „Aktywni”.
11:00 – 17:00 Turniej STRONG MAN, ZMAGANIA SIŁACZY, ZBAWY
SPORTOWE, AMATORSKI TURNIEJ WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC
IM. MACIEJA CZARNUCHA.

Noc Muzeów z Witkiewiczem

tym okresie w Swołowie kur,
perliczek i pawi. W domu zagrodnika
zrekonstruowano
wnętrze z początku XX wieku.
Nowoczesne zaplecze konferencyjne oraz wyposażone
sale edukacyjne pozwolą na

kontynuację działań w zakresie
upowszechniania wiedzy o kulturze wsi pomorskiej poprzez
tematyczne zajęcia, warsztaty
oraz imprezy plenerowe.
Imprezy w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w 2012 r.: „Dziecięca Zagroda” każda niedziela lipca,
„Plener Kowalski” 3-5 sierpnia, „Babie Lato w Zagrodzie”
1 września, „Na Św. Marcina
Najlepsza Pomorska Gęsina”
10-11 listopada.
Organizatorem Muzeum
Pomorza Środkowego jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
MS

GODZINY OTWARCIA
15.05.2012 - 31.08.2012
od wtorku do niedzieli
10:00 - 18:00
01.09.2012 - 14.05.2013
od środy do niedzieli
10:00 - 16:00

Moc niespodzianek i atrakcji czekało na zwiedzających w Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku podczas Europejskiej Nocy Muzeów 2012. Jest to wyjątkowy czas w roku, kiedy w godzinach wieczornych i nocnych można obejrzeć muzealne zbiory i uczestniczyć w specjalnie przygotowanych na tę noc atrakcjach. W Słupsku 19 maja zwiedzić można było w godz. od 18:00 do 23:00 m.in.:
Zamek Książąt Pomorskich i Młyn Zamkowy, które wchodzące w
skład MPŚ.
Jednym z ważniejszym punktów programu był koncert pt. „Muzyka w domu Witkiewiczów”, w czasie którego prof. Maciej Witkiewicz, stryjeczny wnuk Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego, znany bas-baryton, dał recital polskich pieśni i opowiadał
o swojej rodzinie. Muzealnicy uroczyście podziękowali osobom,
które ofiarowały MPŚ różne eksponaty w latach 2001-2011. Wśród
darczyńców znalazł się m.in. Maciej Witkiewicz, który przekazał
słupskiemu muzeum: pięć portretów, grafiki i inne przedmioty należące do Witkacego. Odbyło się plenerowe przedstawienie dla
dzieci pt. „Tomcio Paluch” w wykonaniu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”. Zwiedzającym udostępniono wieżę zamkową, z której
można było podziwiać nocną panoramę miasta. Zobaczyć można
było również wystawę zabytkowego i współczesnego sprzętu krótkofalarskiego i radiokomunikacyjnego oraz inne znane i całkiem
nowe wystawy. Na ścianie Młyna Zamkowego prezentowano slajdy starego Słupska.
Do odkrywania pozostałości po bazie sterowców zapraszał Marcin
Barnowski przy okazji prezentacji swojej nowej książki pt. „Boskie
cygara. Sterowce z Jezierzyc”. O sterowcach opowiadał także Mariusz Wojciechowski, znawca tematu. Z kolei tajniki lotniczej fotografii przedstawił autor zdjęć „z nieba” i zamiłowany paralotniarz
Waldemar Janiszewski. Do odbycia rowerowych wypraw szlakiem
zeppelinów zachęcali przedstawiciele: Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Ustka” oraz Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej
„Szprycha” w Słupsku. Zapraszano również do odwiedzania w lecie bunkrów, które wchodzą w skład „Twierdzy Ustka”.
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Prawa Człowieka
w Filmie 2012
Jeśli interesuje Cię świat inny,
niż znamy z codziennych publikatorów - odwiedź festiwal
„WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie”.
Stowarzyszenie Użyteczności
Publicznej Aktywne Pomorze po raz kolejny występuje w roli organizatora tego przedsięwzięcia. Festiwal będzie niewątpliwą okazją obejrzenia filmów, które nie są powszechnie dostępne. Traktują o losie ludzi w różnych realiach społeczno-politycznych. Często szokują, wywołują refleksję oraz wewnętrzny
krzyk przeciwko niesprawiedliwościom i dyskryminacji. Ukazują np. realia życia w zakładzie karnym, przedstawiają skutki społeczne katastrof i prezentują życie mniejszości narodowych. Pozwalają bliżej poznać warunki izolacji w amerykańskiej bazie Guantanamo oraz umożliwiają przyjrzenie się z bliska życiu osób z
kręgów LGBT.
Walorem prezentacji jest możliwość dokonywania samodzielnej
oceny wielu zjawisk – bez przymusu „odcedzania” ich od, często serwowanych nam, komentarzy, lobbingu, czy politycznej poprawności.
Wspomniany festiwal jest gratką na skalę ogólnopolską. Warto nie przegapić tego wydarzenia – zwłaszcza, że będzie u nas,
w Słupsku.
Zainteresowanych zapraszamy na projekcje filmów do kina REJS
(MCK Al. 3 Maja 22), na AKADEMIĘ POMORSKĄ do sali dydaktycznej nr 31 mieszczącej się w budynku Katedry Bezpieczeństwa Narodowego a także do SZKOŁY POLICJI (wejście od
ul. Kościuszki). Seanse odbywać się będą w dniach 22 – 27 maja
2012.
Wstęp wolny. Szczegółowe opisy filmów na stronie: http:
//watchdocs.pl/program/filmy-a-z/
Zapraszamy także na debaty i dyskusje, oraz na koncert ZNAJ
SWOJE PRAWA. Zagra dla nas ŚWIADOMOŚĆ www.swiadomosc.net.pl oraz FLUKTUA www.fluktua.com.
Źródło: aktywnepomorze.pokazywarka.pl

„Tęcza” ma już 65 lat!
10 maja odbyły się obchody 65-lecia Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”. W czasie uroczystości aktorzy i pracownicy teatru
odebrali życzenia od Macieja Kobylińskiego, prezydenta miasta Słupska oraz nagrody i odznaczenia. Wśród wyróżnionych
znalazła się Małgorzata Kamińska-Sobczyk, wieloletnia dyrektor „Tęczy”. Urodziny teatru połączono z zakończeniem III Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Krajów Unii Europejskiej Eurofest 2012 i otwarciem Europejskiego Centrum Kultury Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży EUROCENTRUM TĘCZA.
Święto teatru uświetnił swoimi występami Chór Cantele z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Słupsku.
Źródło: UM Słupsk

www.ziemia-slupska.pl

Powraca Etnoscena
Po kilkumiesięcznej przerwie powraca
cykl koncertów „muzyki świata” - Etnoscena w Słupsku.
Organizatorem tego cyklu
jest Stowarzyszenie Kulturalne
Pegaz, a współorganizatorem
Polska Filharmonia Sinfonia
Baltica w Słupsku. Na pierwszym koncercie wystąpi obsypane nagrodami polsko-ukraińskie trio DagaDana (zespół
zdobył m.in. Fryderyka za rok
2011 w kategorii Album Roku
Folk/Muzyka Świata).
W swojej muzyce łączą różne style, przeplatają jazz, folk,
elektronikę, przez co są jedyni w swoim rodzaju. Pełne humoru koncerty, pokazują, że
jest to ten rodzaj muzyki, który uszczęśliwia zarówno słuchaczy, jak i twórców. Ciepłe
wokalizy, przetwarzanie głosu
na żywo, odważne plastikowe
brzmienia, transowy kontrabas
oraz wykorzystanie dziecięcych
instrumentów muzycznych, to
recepta DAGADANY na oczarowanie słuchacza dźwiękami,
których nigdy dosyć.
Ten międzykulturowy projekt powinien przypaść do
gustu każdemu słuchaczowi

otwartemu na słowiańską duszę, szaloną z jednej, łagodną
z drugiej strony. Zespół tworzą
muzycy obracający się w różnych nurtach muzycznych – od
klasyki po breakbeat. Poznali się przy okazji eksperymentowania z jazzem na krakowskich warsztatach International
Summer Jazz Academy.
Skład: Daga Gregorowicz
absolwentka Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w Poznaniu. Osobiście fascynuje ją przetwarzanie głosu i
wplatanie go w muzykę elektroniczną. Współpracowała przy
nagrywaniu płyt z Grabkiem,
Tomaszem Gwincińskim oraz
projektem R.U.T.A. Współpracuje z takimi muzykami jak

Wojtek Grabek, czy formacją
Potty Umbrella.
Dana Vynnytska, absolwentka Wydziału Kompozycji w Konserwatorium Lwowskim, jest laureatką programu
stypendialnego polskiego Ministerstwa Kultury Gaude Polonia przeznaczonego dla młodych artystów z krajów Europy Środkowowschodniej. Półroczny pobyt Dany na stypendium w Polsce umożliwił wzajemne poznanie się, pracę nad
repertuarem oraz koncertowanie (najpierw jako duet żeński). Brała udział w nagraniach
takich zespołów, jak Shokolad,
Babooshki, czy Afro Kolektyw.
Dana współpracuje z zespołem
Shokolad a także wieloma arty-

stami polskiej i ukraińskiej sceny jazzowej.
Mikołaj Pospieszalski, student Wydziału Jazzu na Akademii Muzycznej w Krakowie, który grą na kontrabasie
i skrzypcach, dopełnia całość
brzmienia zespołu i nie pozwala zapomnieć o wspólnych
jazzowych korzeniach. Syn
znakomitego aranżera, kompozytora i basisty Marcina Pospieszalskiego.
Cykl Etnoscena w Słupsku odbywa się dzięki dofinansowaniu Miasta Słupska
i Samorządu Województwa
Pomorskiego
Koncert odbędzie się 25
maja o godzinie 19.00.
Bilety: 25 zł / 20 zł

Słupska Wiosna Literacka
Uroczysta inauguracja XIX
Słupskiej Wiosny Literackiej odbędzie się 22 maja o
godz. 13:00 w Filharmonii
Sinfonia Baltica w Słupsku
przy ul. Jana Pawła II.
Program artystyczny uroczystości pt. „Aby istnieli wielcy pisarze, muszą być wielcy czytelnicy” przygotowali uczniowie Koła Teatralnego Buka Squad z IV LO im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku pod kierunkiem
Joanny Korzeniowskiej-Klaji i
muzycznym przewodnictwem
Anny Piliszczuk.
Podczas inauguracji SWL
nastąpi wręczenie nagród lau-

reatom III edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Słupsku oraz Stowarzyszenie
Edukacyjne „Volumin”. Tego
dnia będzie można spotkać
wszystkich twórców zaproszonych na tegoroczną Wiosnę w jednym miejscu. Pojawią się: Anna Dziewit-Meller, Marcin Meller, Jacek Dehnel, Jacek Fedorowicz, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Katarzyna Nazaruk, Jolanta Nitkowska-Węglarz, Daniel Odija, Natalia Usenko.
„Myślę, więc czytam” - to
hasło, które patronuje Słupskiej Wiośnie Literackiej od

samego początku i znajduje
oddźwięk w umysłach dzieci,
młodzieży, nauczycieli i wychowawców. To literacki święto trwale wpisało się w pejzaż
kulturalny naszego miasta i

województwa pomorskiego.
Podczas wiosennego tygodnia zaplanowano, jak co
roku, kilkadziesiąt spotkań
autorskich zaproszonych gości w szkołach, przedszkolach
i ośrodkach szkolno-wychowawczych Słupska i regionu
oraz w bibliotekach miejskich
i gminnych. Literaci spotkają
się z dziećmi i młodzieżą oraz
ich nauczycielami, wychowawcami i bibliotekarzami. Przygotowane zostały również spotkania ze studentami, a także innymi miłośnikami dobrej polskiej
literatury.
Więcej informacji na:
www.pbw.slupsk.pl
MS

REKREACJA
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Spotkanie z Hobbitami
na wyprawie przez puszczę
Hobbici – stworzone przez J.R.R. Tollkiena niewielkie, barczyste i silne istoty zamieszkujące Śródziemie. Bardzo inteligentne i pracowite. Kochały spokój i harmonię. Mieszkały w schludnych wsiach i zajmowały się rolnictwem. Posiadały czuły słuch i dobry wzrok,
były szybkie i sprawne.
To tyle wprowadzenia
przed opisem naszej kolejnej wyprawy, której celem była
właśnie wioska Hobbitów. Tak,
tak to nie żart. Okazało się, że
niedaleko Sławna, w Sierakowie Sławieńskim znajduje się
takie miejsce. Początkowo byłem sceptyczny, bo cóż ja – poważny facet – będę robił w wiosce jakiś „niziołków”. Po chwi-

li namysłu stwierdziłem, że to
może być całkiem nowe doświadczenie. Jeszcze wtedy nie
wiedziałem, że będę się tak dobrze bawił.

Spokojnie: damy radę

Na „wyprawę przez mroczną puszczę” chcieliśmy zabrać
jak najwięcej młodych rowerzystów. Specjalnie dla nich wprowadziliśmy nowy wariant podróży. Dzięki uprzejmości właściciela sklepu rowerowego kawisbike.pl w Słupsku mieliśmy
do dyspozycji przyczepę na 23
rowery i to za zupełną darmochę. Widać, że rowerowa brać
umie współpracować. Na przyczepie przewieźliśmy rowery
do Sławna. Ich właściciele wyruszyli o 8.11 pociągiem. Jazda
polskimi kolejami jest zawsze
nieprzewidywalną przygodą.
Na szczęście obyło się bez przykrych niespodzianek. Oczywiście ci, którzy nie rozstają się ze
swoimi „dwukołowymi przyjaciółmi”, mogli je zabrać do pociągu, a niektórzy żądni dłuższego przebywania na siodeł-

ku przejechali całą trasę rowerem. W Sławnie połączyliśmy
się w jeden 32–osobowy peleton i zgodnie ruszyliśmy do
miejsca przeznaczenia. Pogoda
dopisywała, ale to już standard.
Opatrzność postanowiła urozmaicić nasz przejazd. Mogłem
się w końcu wykazać jako serwisant, ponieważ aż dwie osoby
„złapały gumę”. Znów sprawdziła się życiowa maksyma, że
„przezorny zawsze ubezpieczony”, a właściwie wyposażony w zapasowe dętki. To też nauczka na przyszłość, aby zabierać części zamienne do naszych
„dwukółek, bo czasami się psują i byłoby przykro nie dojechać
do celu przez złośliwość rzeczy
martwych.

Cel: wioska Hobbitów

Po przejechaniu około 20
km. Dotarliśmy do Sierakowa
Sławieńskiego i wyczekiwanej
wioski Hobbitów. Na przywitanie wyszła ku nam jakaś włochata istota. Pomyślałem, że to
Mariolka z pewnego kabaretu. Ale nie. To był król krasnoludów – Elrond. Cóż dla mnie
i tak pozostał Mariolką. „Włochacz” kazał nam podzielić się
na trzy grupy. Poszło to bardzo
sprawnie. Kapitan każdej drużyny otrzymał mapę trasy i wytyczne, jak zdobyć skrypt runiczny, potrzebny później do
odczytania hasła, kończącego
zabawę. O 11.30 pierwsza grupa ochoczo wyruszyła na po-

szukiwanie przygód, 10 minut później druga, a 20 trzecia. Trasa wiodła przez pola, las
i nie należała wcale do łatwych.
Wzdłuż trasy znajdowały się
„pazury” informujące, jak dojechać do punktów, gdzie ukryte są runy.

Czarodziejskie zadania

Na pierwszym punkcie czekała na nas córka króla, od której otrzymaliśmy czarodziejską
nić do wykonania chroniących
nas przed złem – amuletów.
Swój przywiozłem do domu.
Mam nadzieję, że nie stracił
mocy. Czas pokaże. Wszystkie
zadania (było ich siedem) miały na celu zintegrowanie grupy. Uczyły współpracy, o której dziś tak często zapominamy.
Jednym z zadań było przeniesienie kopca szyszek z jednego miejsca na drugie. Żeby było
ciekawiej szyszki należało przenosić pojedynczo za pomocą
dwóch patyków. Czynnikiem
motywującym było umieszczenie jednego z członków zespołu
w prowizorycznym więzieniu,
aż do czasu zakończenia konkurencji. Wszyscy pracowali
zgodnie i bez marudzenia, aby
jak najszybciej odzyskać więźnia i zdobyć runę – wskazówkę.
Nie będę opisywał wszystkich
zadań, bo zajęłoby to zbyt dużo
miejsca i czasu. Zachęcam do
odwiedzenia wioski i przekonania się osobiście, jak można
miło spędzić czas.

Po zdobyciu skryptu runicznego wróciliśmy do wioski, gdzie trzeba było odnaleźć
tablicę szyfrów i odczytać hasło,
które brzmiało: my wiemy jak,
a inni niech pojadą i się dowiedzą. Wszystkie grupy wykonały
zadanie w 100% i każdy otrzymał glejt od króla Elronda.

Czas na coś pysznego

Później udaliśmy się na zasłużony posiłek. Już dawno pomidorówka i kurczak nie smakowały tak wspaniale, tym
bardziej, że podawały je piękne córki króla. Po obiedzie był
czas na kawę i odpoczynek. Nie
trwał on jednak zbyt długo, bo
organizatorzy zadbali o to, abyśmy spalili spożyte kalorie i
znów wymyślili ciekawe zabawy. Jedną z nich był bieg trzyosobowych zespołów w zszytych nogawkami spodniach. Od
początku prowadziła męska załoga. Szło im doskonale, ale do
pewnego momentu. Tuż przed
metą męskie trio przyspieszyło, aby przypieczętować zwycięstwo i wtedy – bęc. Niewiadomo kiedy leżeli jak dłudzy
na ziemi. Widok jaki sobą reprezentowali – bezcenny. Próba
wstania przypominała rosyjskie
wańki – wstańki. W tym czasie
do mety dotarła zwycięska trójka, niestety kobieca. Baby górą.
Nic to, odbiliśmy sobie w czasie przeciągania liny. Ciekawych konkurencji było znacznie więcej. Bawiłem się na-

prawdę znakomicie. Zmęczeni po całym dniu wrażeń odpoczęliśmy przy ognisku. Tym
razem nie piekliśmy kiełbasek,
ale specjalne ciasto na kiju. Nie
wiem, co to dokładnie było, ale
smakowało wyśmienicie. Przy
ognisku czas umilała nam pani
Nadzieja (piękne imię), która
grała na gitarze.

Pora wracać

I tak „ogniska już dogasał blask, braterski spletliśmy
krąg”, zrobiliśmy wspólne zdjęcie i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Żal było opuszczać gościnną wioskę Hobbitów, gdzie
przez kilka godzin bawiłem się
jak za dawnych lat. Wiem, że
podobne odczucia mieli wszyscy uczestnicy rajdu.
Wszystko udało się znakomicie. Dodatkowo humor poprawiła mi żona, która zadzwoniła ze Słupska z wiadomością, że u n ich leje jak z cebra.
A u nas? Cieplutko, słoneczko.
Trzeba było jechać z nami. Rajd
zakończyliśmy około godziny
20.00. Wszystkich gorąco zapraszam na następne rajdy rowerowe. Dacie radę, jeśli nie to
pomożemy.
Na zakończenie jeszcze raz
gorące podziękowania za gościnę w Sierakowie Sławieńskim
oraz darmowe użyczenie przyczepy przez sklep rowerowy kawisbike.pl w Słupsku.
Piotr Kosmala – STR „Szprycha” w Słupsku
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Promocja
na Zatoce Puckiej
II Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar
Marszałka Mieczysława Struka odbędą się 25 maja na wodach
Zatoki Puckiej. Organizatorem zawodów jest Harcerski Ośrodek
Morski w Pucku. Regaty są doskonałą okazją do spotkania i integracji samorządowców z naszego województwa. Mają na celu:
popularyzację sportów wodnych, wymianę doświadczeń w zakresie planowanych inwestycji, które będą nakierowane na żeglarzy i turystów oraz promocję nadmorskiego położenia naszego
regionu i niewątpliwych korzyści z niego wynikających. Słupsk
reprezentować będzie czteroosobowa załoga, w skład której wejdą m.in: Andrzej Kaczmarczyk, zastępca prezydenta miasta Słupska i Remigiusz Łoś, prezes Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o.

O minionym sezonie
koszykarskim z Andrzejem Twardowskim, prezesem STK
SSA rozmawia Mariusz Smoliński.

Kajakiem ze Słupska
do Ustki

z jego osobą, a dopiero później
będziemy rozmawiać o zawodnikach. Bez wiedzy o budżecie nie będziemy kontraktować
graczy. Chyba, że w pierwszej
kolejności uda nam się zawrzeć
umowy z zawodnikami z polskim obywatelstwem na bardzo
dobrych warunkach. Obligują nas do tego odpowiednie regulacje Polskiej Ligi Koszykówki. Tych polskich, dobrych zawodników jest niewielu i możemy złamać naszą zasadę tylko w takim przypadku.
Czy to znaczy, że nie ma
już ważnych kontraktów z zawodnikami?
- Po tym sezonie dobiegły końca wszystkie kontrakty
trenerom i zawodnikom. Moglibyśmy jeszcze przedłużyć
umowy z Mantasem Cesnauskisem, Pawłem Leończykiem
i Pawłem Kikowskim, ale wysyłamy pisma rozwiązujące te
kontrakty. Jeżeli zawodnicy
ci pozostaną u nas na kolejny
sezon, to na pewno na innych
warunkach finansowych niż
to było zapisane w dotychczas
obowiązujących umowach.
Najbliższe
spotkanie
słupszczan z koszykówką to
Turniej o Puchar Prezydenta

Miasta Słupska.
- Wspólnie z Agencją Promocji Regionalnej „Ziemia
Słupska” zamierzamy zorganizować Turniej Północy o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Chcemy skupić się na
drużynach z naszego województwa. Do udziału w zmaganiach zaprosimy: Prokom
Gdynia, Trefl Sopot i Polpharmę Starogard Gdański. Planujemy, że turniej odbędzie się 14
i 15 września br. Myślę, że do
tego czasu słupszczanie znów
będą głodni koszykówki, a renoma zaproszonych do naszego miasta drużyn sprawi, iż
„Gryfia” wypełni się po brzegi.
Nie powiodło się seniorom, ale za to doskonale spisała się młodzież.
- Bardzo zadowolony jestem z postawy juniorów, którzy zdobyli srebrny medal Mistrzostw Polski w kategorii
wiekowej do 18 lat. Uratowali w ten sposób honor Czarnych. Są jeszcze szanse na kolejne medale naszej młodzieży
i być może będzie to udany sezon. Choć dla seniorów nie był
do końca dobry, to liczę na to,
że będzie udany, a może nawet
bardzo udany dla naszej mło-

dzieży.
W jaki sposób można zostać młodym koszykarzem
Czarnych?
- Funkcjonuje Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni” z siedzibą przy ulicy Jaracza. Generalnie prowadzimy taką działalność selekcyjną. Obserwujemy uczniów z
trzecich i czwartych klas szkół
podstawowych, którzy mogą
dobrze rokować w przyszłości.
Zwracamy uwagę na ich predyspozycje, odpowiednią motorykę itp. Jeżeli taki młody
człowiek zadeklaruje, że chce
grać w koszykówkę, a tutaj w
Słupsku przez obecność Czarnych wielu młodych ludzi chce
uprawiać basket, to my dajemy mu taką szansę. Oczywiście potrzebna jest zgoda rodziców. Jeżeli ktoś chciałby
wejść spoza tego systemu selekcyjnego, który prowadzimy w szkołach, to powinien
zgłosić się do naszych trenerów młodzieżowych. Zawsze
dostępny jest trener Mirosław
Lisztwan, który jest koordynatorem w STK „Czarni” i to on
może ocenić zdolności młodych zawodników.
- Dziękuję za rozmowę.

Fot. APR-SAS

Jak pan ocenia miniony
sezon? Czarni zajęli wysokie
piąte miejsce, ale apetyty były
dużo większe. Mecze z Zastalem Zielona Góra, który stanął nam na drodze do półfinałów były wyrównane i zacięte.
Przegraliśmy tę rywalizację 2
do 3. Niewiele brakowało.
- Osiągnięty wynik nie jest
ani naszą porażką, ani naszym
sukcesem. Natomiast niewątpliwie możemy mówić o utraceniu bardzo dużej szansy na
grę nawet w finale. Przegraliśmy jedno spotkanie po dogrywce, mając w zasadzie wygrany mecz. Drugie spotkanie
przegraliśmy jednym punktem, kiedy przeciwnik zdobył
dwa punkty w ostatniej sekundzie meczu. I w trzecim meczu, który przegraliśmy trzema
punktami ostatnia akcja należała do nas. Najlepszy strzelec
z dystansu Darnell Hinson rzucał z czystej pozycji za trzy i nie
trafił. W zasadzie jedna akcja
przesądziła o naszym niepowodzeniu w fazie play-off.
Najważniejsze pytanie jakie zadają sobie teraz kibice
Czarnych Słupsk, to jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy i zespół na nowy sezon?
- Obecnie najważniejsze
pytanie dla klubu to - jak będzie wyglądał budżet? Czym
będziemy dysponować? Wiemy, jak w kryzysie jest trudno
się poruszać. Jak trudno zdobywać pieniądze. Po pierwsze
budżet i dopiero wtedy będziemy rozmawiać o reszcie. Jak będziemy wiedzieli na czym stoimy finansowo, to do tego dopasujemy skład i sztab szkoleniowy. Natomiast nie możemy rozmawiać nie zachowując
właściwej kolejności. Najpierw
musimy mieć w miarę pełną
informację na temat środków
jakimi będziemy dysponować,
a później będziemy do tego dobierać odpowiednich graczy i
oczywiście trenera. Chcielibyśmy, żeby został z nami Dainius
Adomaitis. Niebawem rozstrzygnie się sytuacja związana
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IV Turystyczny Maraton Kajakowy „DwuMiasta Słupsk-Ustka
2012” odbędzie się 26 maja na rzece Słupi. Trasa maratonu liczyć
będzie 34 kilometry. Start z nabrzeża przy ulicy Farncesco Nullo
w Słupsku o godz. 11:00. Zapisy od godz. 9:00. Zakończenie maratonu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Na mecie,
na uczestników zawodów czekają atrakcyjne nagrody oraz biesiada
przy ognisku. Organizatorami spływu są: STS „Ustka”, KTK „Nurt”,
KTR „Bezkres”, OSiR Ustka, a współorganizatorami: LOT „Ustka i
Ziemia Słupska”, APR „Ziemia Słupska”, UM Ustka i UM Słupsk.

Elbląg zdobyty
5 medali to dorobek słupskich judoków z STS
Gryf-3 w rozegranych 12 maja Ogólnopolskich
Otwartych Mistrzostwach Elbląga Dzieci i Młodzików w Judo im.
Czesława Misiuka.
W rywalizacji uczestniczyło ponad 300 zawodników. Walczyli judocy z czołowych klubów Makroregionu Pomorskiego jak również z dwóch klubów z Warszawy: Praskiego Centrum Sztuk Walki
oraz UKS Lemur Warszawa. Rywalizacja była bardzo zacięta, każde zwycięstwo trzeba było wydrzeć. Tym większe pochwały należą się naszej, sportowo uzdolnionej młodzieży. Słupszczanie rywalizowali jedynie w kategorii „młodzik”. Na pięcioro startujących zawodników zdobyliśmy pięć medali.
Wyniki: I miejsce - Ania Nazaruk (63 kg), I miejsce - Jakub Siedlikowski (55 kg), III miejsce - Konrad Szatkowski (42 kg), III miejsce
- Jakub Serafin (42 kg), III miejsce - Paweł Granicki (46 kg).
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