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Stworzenie rozpoznawalnego 
wizerunku subregionu „Ziemia 
Słupska” na mapie turystycznej 
Polski  to główne zadanie Agen-
cji Promocji Regionalnej  „Zie-
mia Słupska” Sp. z o.o. i Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ustka 
i Ziemia Słupska”. str. 2
MOTORYZACJA

W maju odbędzie się XV Słup-
skie Forum Motoryzacji. Impre-
za składać się będzie z Konferen-
cji Naukowo-Technicznej w ratu-
szu oraz części wystawienniczej 
na placu Zwycięstwa. str.4
TURYSTYKA

Miasto zwiedzamy ze  Sławomi-
rem Rakowiczem, licencjono-
wanym przewodnikiem tury-
stycznym. Rozpoczynamy od ra-
tusza, który znajduje się na po-
czątku dwóch miejskich szlaków 
zwiedzania: czerwonego i nie-
bieskiego. str.8-9
SPORT

W Jezierzycach odbyły się  Mi-
strzostwach Polski Cheerleaders, 
które były eliminacjami do Mi-
strzostw Europy we Włoszech. 
W rywalizacji uczestniczyło 60 
zespołów dopingujących z całej 
Polski. Awans wywalczyła m. in. 
grupa Maxi Junior Energa. 
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Razem na rzecz 
Ziemi Słupskiej

Z Jackiem Traczykiem, pre-
zesem LOT „Ustka i Ziemia Słup-
ska” rozmawia Mariusz Smo-
liński.

Czym zajmuje się Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Ust-
ka i Ziemia Słupska”, jak doszło 
do jej powstania?

 - Lokalna Organizacja Tury-
styczna ( LOT )„Ustka” powstała 
w 2004 roku jako wspólna inicja-
tywa władz samorządowych i lo-
kalnych przedsiębiorców z Ustki 
działających w branży turystycz-
nej. LOT działa w oparciu o usta-
wę o stowarzyszeniach i Polskiej 
Organizacji Turystycznej. Wyjąt-
kowość tego stowarzyszenia pole-
ga na tym, że w jednej organiza-
cji władze samorządowe i przed-
siębiorcy mogą łączyć siły w celu 
rozwoju branży turystycznej.

zadań dla LOT jest prowadze-
nie informacji turystycznej, kre-
owanie i upowszechnianie wi-
zerunku Ustki i Ziemi Słupskiej 
jako miejsca bardzo atrakcyjne-
go pod względem turystycznym, 
które ma wiele walorów zarów-
no o charakterze przyrodniczym 
jak i historycznym. LOT stawia 
sobie również jako cel zwiększe-
nie liczby turystów, którzy odwie-
dzą Ustkę i Ziemię Słupską, co 
powinno się przełożyć na wzrost 
zamożności naszego społeczeń-
stwa dzięki sprzedaży na-
szych usług. W związ-
ku z tym, tak waż-
na jest popra-

wa infrastruktury turystycznej, 
stworzenie kompleksowej i zróż-
nicowanej oferty dla turystów i 
kuracjuszy.

LOT oczywiście nie wyko-
na sam tych wszystkich zadań, 
niemniej może inicjować różne-
go rodzaje inwestycje i produk-
ty turystyczne, pomagać inwe-
storom i władzom samorządo-
wym, znaleźć platformę współ-
działania w zakresie turystyki. 
15 grudnia 2011 roku do naszego 
Stowarzyszenia przystąpiła Agen-
cja Promocji Regionalnej „Zie-
mia Słupska”, która reprezentuje 
słupski samorząd. Zmieniliśmy 
w związku z tym nazwę i zakres 
działania, który obejmuje rów-

ne, zacieśnienie współpracy w za-
kresie informacji turystycznej, i 
inne działania.

Kto może zostać członkiem 
LOT „Ustka i Ziemia Słupska”?

- Członkiem LOT może zo-
stać każdy kto jest zainteresowa-
ny rozwojem turystyki w naszym 
regionie. Mam tu na myśli zarów-
no jednostki samorządowe jak i 
podmioty prawne, fi rmy, stowa-
rzyszenia i osoby fi zyczne. Skład-
ki są zróżnicowane, w zależności 
od profi lu działalności i  poten-
cjału, którym dysponują człon-
kowie. W 2012 roku wynoszą 
one od 50 zł do 35 tyś. zł rocznie. 
Wpisowe to 200 zł dla wszystkich 
i jest to jednorazowa opłata. 

gowych, szkoleniach , konferen-
cjach i innych ważnych wydarze-
niach dla branży turystycznej.

Członkowie LOT mogą ko-
rzystać z posiadanej przez nas 
bazy danych, zdjęć, statystyk i in-
nych istotnych informacji, które 
można wykorzystać w planowa-
niu i rozwoju. Ponadto wspólny-
mi siłami możemy tworzyć i kre-
ować produkty turystyczne, które 
w pojedynkę byłoby bardzo trud-
no wykonać.

Członkostwo w LOT pozwa-
la mieć realny wpływ na organi-
zację, jej kierunki rozwoju, spo-
sób wydawania pieniędzy, zgła-
szanie i realizowanie własnych 
pomysłów.

Stworzyliście ciekawą stro-
nę internetową, jakie informa-
cje można na niej znaleźć? Czy 
strona będzie  jeszcze ewolu-
ować?

 - Na naszej stronie inter-
netowej www.lot.ustka.pl  moż-
na znaleźć wszystkie informa-
cje potrzebne turyście. Zarów-
no na etapie planowania wakacji, 
jak również  podczas ich trwania. 
Odpowiadamy na najważniej-
sze pytania:CO WARTO ZOBA-
CZYĆ?, GDZIE PRZENOCO-
WAĆ? GDZIE ZJEŚĆ? Prezen-
tujemy również ATRAKCJE RE-

Oprócz tego na stronie znaj-
dują się np.: kalendarium wyda-
rzeń z całego regionu, najciekaw-
sze galerie multimedialne, oferty 
specjalne, aktualności z regionu,  
najciekawsze linki przydatne każ-
demu turyście, regionalne prze-
wodniki do pobrania, sklep inter-
netowy oraz  obraz z kamery in-
ternetowej monitorującej Ustec-
ką Syrenkę.  Wkrótce uruchomi-
my serwis pozwalający turystom 
na dokonywanie rezerwacje noc-
legów on-line, co będzie korzyst-
ne zarówno dla turystów, jak i ge-
storów bazy noclegowej. Z na-
szego portalu korzystają również 
mieszkańcy naszego regionu.  
Strona jest ciągle ulepszana, bę-

dzie ewoluować. Naszym głów-
nym celem jest to, aby służy-

ła ona jak najlepiej tury-
stom, jak i całej branży 

turystycznej. Dlatego  
wsłuchujemy się w 

głos wszystkich 
zainteresowa-
nych i chętnie 

wykorzystujemy wszelkie sen-
sowne uwagi i pomysły, aby na-
sza strona była jak najbardziej 
przyjazna.

Jakie są najbliższe plany 
LOT „Ustka i Ziemia Słupska”? 
Jak przygotowujecie się do se-
zonu?

 - Naszym najważniejszym 
zadaniem na najbliższy czas bę-
dzie stworzenie nowej siedziby.

Obecnie pozyskujemy no-
wych Członków oraz przedsię-
biorców chętnych do współpracy. 
Jeśli chodzi o plany wydawnicze 
to zamierzamy wydać w tym roku 
przewodnik po regionie „Ustka i 
Ziemia Słupska” w nakładzie ok. 
20 tys. egzemplarzy, turystycz-
ne mapy: Ustki oraz mapę Zie-
mii Słupskiej, ekskluzywny al-
bum o Ustce z limitowanym na-
kładem – będzie to prawdziwa 
perełka wydawnicza. Również 
w tym roku rozpoczniemy emi-
sję nowej usteckiej monety ko-
lekcjonerskiej o limitowanym na-
kładzie (miedzianej, posrebrza-
nej i pozłacanej ) z wizerunkiem 
usteckich zrewitalizowanych bu-
dynków.  Pomysłów mamy bar-
dzo dużo i o następnych z przy-
jemnością będziemy informować 
czytelników Państwa gazety.

Jak do Was trafi ć?
  Nasze biuro znajduje się 

przy ulicy Marynarki Polskiej 
87. Od czerwca do września 
prowadzimy dodatkowy punkt 
obsługi turystów – na Prome-
nadzie Nadmorskiej. W chwili 
obecnej trwają bardzo zaawan-
sowane rozmowy na temat po-
zyskania lokalu pod naszą nową 
siedzibę i jeżeli wszystko się uda 
być może już na ten sezon prze-
niesiemy się do nowego loka-
lu, który będzie bardziej prze-
stronny, dzięki czemu będzie-
my mogli zdecydowanie lepiej 
obsługiwać zarówno turystów 
jak i naszych Członków. Planu-
jemy stworzenie kilku kompu-
terowych stanowisk, przy któ-
rych turyści będą mogli znaleźć 
wszystkie niezbędne im infor-
macje. Ponadto planujemy po-
zyskać Infomat służący informa-
cją o atrakcjach turystycznych 
całego naszego regionu.

Więcej informacji na ten te-
mat przekażemy Państwu za-
raz po podpisaniu stosownych 
umów.

kowość tego stowarzyszenia pole-
ga na tym, że w jednej organiza-
cji władze samorządowe i przed-
siębiorcy mogą łączyć siły w celu 
rozwoju branży turystycznej.

Jednym z głównych celów i 
zadań dla LOT jest prowadze-
nie informacji turystycznej, kre-
owanie i upowszechnianie wi-
zerunku Ustki i Ziemi Słupskiej 
jako miejsca bardzo atrakcyjne-
go pod względem turystycznym, 
które ma wiele walorów zarów-
no o charakterze przyrodniczym 
jak i historycznym. LOT stawia 
sobie również jako cel zwiększe-
nie liczby turystów, którzy odwie-
dzą Ustkę i Ziemię Słupską, co 
powinno się przełożyć na wzrost 
zamożności naszego społeczeń-
stwa dzięki sprzedaży na-
szych usług. W związ-
ku z tym, tak waż-
na jest popra-

działania, który obejmuje rów-
nież Słupsk i Ziemię  Słupską. W 
związku z tym LOT „Ustka i Zie-
mia Słupska” spodziewa się po-
głębionej współpracy na linii Ust-
ka-Słupsk, co pozwoli na rozwi-
nięcie idei Dwumiasta, koordy-
nację kalenda-
rza imprez 
, wspól-
ne wy-
dawnic-
twa, ak-
cje pro-
mocyj-

i jest to jednorazowa opłata. 
W zamian za to nasi człon-

kowie otrzymują szereg przy-
wilejów, takich jak : możliwość 
bezpłatnego umieszczenia in-
formacji o swojej działalno-
ści na naszym portalu interne-
towym  www.lot.ustka.pl, zniżki 

przy zamieszczaniu rekla-
my w naszych wydawnic-
twach i na portalu. Bez-
płatne umieszczenie da-
nych teleadresowych 
w naszych informato-

rach. Członkowie mogą 
umieszczać bezpłatnie 
swoje materiały reklamo-
we w naszym punkcie in-

formacji turystycznej. Po-
nadto dzięki newsletterowi na 
bieżąco informujemy wszyst-

kich członków o 
wszystkich 

impre-
z a c h 

tar-

na znaleźć wszystkie informa-
cje potrzebne turyście. Zarów-
no na etapie planowania wakacji, 
jak również  podczas ich trwania. 
Odpowiadamy na najważniej-
sze pytania:CO WARTO ZOBA-
CZYĆ?, GDZIE PRZENOCO-
WAĆ? GDZIE ZJEŚĆ? Prezen-
tujemy również ATRAKCJE RE-
GIONU.

Oprócz tego na stronie znaj-
dują się np.: kalendarium wyda-
rzeń z całego regionu, najciekaw-
sze galerie multimedialne, oferty 
specjalne, aktualności z regionu,  
najciekawsze linki przydatne każ-
demu turyście, regionalne prze-
wodniki do pobrania, sklep inter-
netowy oraz  obraz z kamery in-
ternetowej monitorującej Ustec-
ką Syrenkę.  Wkrótce uruchomi-
my serwis pozwalający turystom 
na dokonywanie rezerwacje noc-
legów on-line, co będzie korzyst-
ne zarówno dla turystów, jak i ge-
storów bazy noclegowej. Z na-
szego portalu korzystają również 
mieszkańcy naszego regionu.  
Strona jest ciągle ulepszana, bę-

dzie ewoluować. Naszym głów-
nym celem jest to, aby służy-

ła ona jak najlepiej tury-
stom, jak i całej branży 

turystycznej. Dlatego  
wsłuchujemy się w 

głos wszystkich 
zainteresowa-

Głównym zadaniem Agencji Promocji Regionalnej jest stworzenie roz-
poznawalnego wizerunku subregionu „Ziemia Słupska” na mapie tu-
rystycznej Polski. APR Ziemia Słupska współpracuje z różnymi pod-
miotami. Jednym z naszych najważniejszych partnerów jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”. 

Szanowni 
Czytelnicy!

Remigiusz Łoś,
prezes APR Ziemia 
Słupska

Oddajemy w Państwa ręce 
pierwsze wydanie gazety „APR 
Ziemia Słupska”. Od tej pory je-
steśmy czasopismem, bezpłat-
nym dwutygodnikiem, które-
go redaktorem naczelnym zo-
stał Mariusz Smoliński. W prze-
szłości dziennikarz, a następnie 
szef redakcji informacyjnej Radia 
Vigor FM oraz rzecznik prasowy 
prezydenta miasta Słupska. 

Ucieszyło nas, że tytuł „APR 
Ziemia Słupska” (bezpłatna pu-
blikacja promocyjna z 28 lute-
go br.) wzbudziła bardzo duże 
zainteresowanie. Szeroko o niej 
dyskutowano, pisano i informo-
wano w  różnych mediach: ga-
zetach, radiu, telewizji i interne-
cie. Była to dla nas wspaniała re-
klama, która przysporzyła nam 
wielu Czytelników.  Dotarło do 
nas dużo opinii w większość po-
zytywnych, za które serdecznie 
dziękujemy.        

Tym, którzy uważają, że nie 
ma sensu promować Słupska i 
Ziemi Słupskiej wśród ich miesz-
kańców wyjaśniam, że  działa-
nia PR skierowane są zarówno 
na zewnątrz, jak i do wewnątrz. 
W drugim przypadku adreso-
wane  są do mieszkańców, któ-
rzy są najlepszymi ambasadora-
mi danego miejsca, gdy w czasie 
podróży po kraju czy też przeby-
wając zagranicą dobrze mówią o 
swojej Małej Ojczyźnie. Opowia-
dają o jej walorach turystycznych, 
atrakcjach kulturalnych i innych, 
ale najpierw muszą je bardzo do-
brze poznać i  to jest jedno z za-
dań Agencji Promocji Regional-
nej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o.

Nasz dwutygodnik dostęp-
ny jest m.in. w siedzibie Spółki 
przy ulicy Starzyńskiego 8, Ra-
tuszu Miejskim, Starostwie Po-
wiatowym,  Urzędzie Gminy 
Słupsk, Centrum Handlowym 
„Jantar”, Urzędzie Miejskim w 
Ustce, Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej „Ustka i Ziemia Słup-
ska” oraz na naszej stronie inter-
netowej pod adresem: www. zie-
mia-słupska.pl, a także na porta-
lach naszych Partnerów.  

Życzę miłej lektury i jedno-
cześnie zapraszam do współpra-
cy wszystkich Tych, którym bli-
ska sercu jest Ziemia Słupska. 
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Centrum Lekkoatletyczne  
im. Ryszarda Ksieniewicza
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„BUDREM- Rybak” Sp. z o.o. Sp. k. jest nowo powołaną spółką, 
która została utworzona na bazie dotychczasowej, jednoosobowej 

działalności jej Prezesa Zarządu - Romana Rybak. 
Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno- Budowlanych BUDREM 

Roman Rybak powstało w 1989 r., w początkowym okresie 
zatrudniała 4 osoby i prowadziła głównie roboty z zakresu 

instalatorstwa elektrycznego. W dalszych okresach stopniowo 
poszerzało zakres usług i firma zaczęła świadczyć kompleksowo 

pełny zakres robót ogólnobudowlanych. Począwszy, bowiem 
od 1992 r. zakres pracy poszerzył się o: roboty ogólnobudowlane, 
roboty wodnokanalizacyjne, roboty drogowe, prace projektowe.

Obecnie stan zatrudnienia wynosi ok. 150 pracowników. 
Przedsiębiorstwo posiada dobrze przygotowaną kadrę 
techniczną, wysoko wykwalifikowanych pracowników 

oraz nowoczesny sprzęt technologiczny. Prowadzi stałą współpracę 
z podwykonawcami w całym zakresie robót budowlanych, a więc od fazy 

projektowania do oddania obiektu budowlanego do eksploatacji ,,pod 
klucz ”. Usługi wykonane przez przedsiębiorstwo charakteryzuje: bardzo 

dobra jakość, staranność, terminowość wykonywanych prac. 
Potwierdzają to nagrody i wyróżnienia uzyskane do tej pory przez 

firmę. Wśród nich wymienić można:
anagrodę HIT 2008, HIT 2009 oraz HIT KRYSZTAŁOWY 2010 w 

Gospodarczo- Samorządowym HIT Pomorza 
w kategorii Handel i Usługi,

awyróżnienie w III edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008 
za dynamiczny wzrost wartości rynkowej,

awyróżnienie w V edycji konkursu pomorskiej Nagrody Jakości 
w roku 2001,

aPomorską nagrodę jakości w VIII edycji konkursu 2004.

Firma na wykonywane usługi udziela pełnej gwarancji. 
Dzięki temu przedsiębiorstwu zaufały liczne podmioty: 

urzędy administracji państwowej i samorządowej, firmy prywatne, 
stowarzyszenia, spółki Skarbu Państwa oraz osoby prywatne.

W latach 2007- 2008 dynamika obrotów przedsiębiorstwa wyniosła 
aż 175%, a wzrost rynkowej wartości firmy w okresie od 2006 do 2008 r. 

wyniósł 2 533%. W kolejnych latach 2009-2011 następuje 
systematyczny wzrost obrotów.

Kierownictwo Przedsiębiorstwa Robót Energetyczno- Budowlanych 
„BUDREM” postawiło sobie za priorytet: podniesienie jakości świadczo-
nych usług budowlanych. Ma temu pomóc wdrożony certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001: 2000. Polityka jakości stanowi element 

ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej najważniejsze elementy to:
aprowadzenie audytów,

adziałań  korygujących i zapobiegawczych,
ainnych działań technicznych i organizacyjnych,

aangażowanie wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na 
rzecz ciągłej poprawy jakości naszych usług,

auzyskanie zaufania klientów do przedsiębiorstwa,
azwiększenie sprawności realizacji zamówień klientów,

azapewnienie terminowości realizacji budów,
azaangażowanie pracowników w ramach systemu jakości,

adoskonalenie świadczonych usług, dbałość o dobry wizerunek 
naszego przedsiębiorstwa.

Zwiększające się przychody, coraz częstszy udział w przetargach oraz 
ogólna rozbudowa firmy skłoniła do rozpoczęcia procesu zmiany formy 
prawnej. W rezultacie w czerwcu 2011 r. został podpisana umowa spółki 
komandytowej, której komplementariuszem i głównym właścicielem zo-

stała powołana kilka lat temu przez Romana Rybak ,
”BUDREM- RYBAK” Sp. z o.o. Jednoosobową działalność 

gospodarczą wniesiono aportem do nowej spółki. Dzięki temu 
spółka komandytowa jest kontynuatorem PREB ,”BUDREM” 

Roman Rybak. 

Dobiegła końca budowa  hali treningowo-
sportowej wraz z internatem sportowym na 40 
miejsc, która stanęła przy Stadionie 650-lecia 
w Słupsku. 

17 kwietnia br. w obiek-
cie zorganizowany zostanie 
Dzień Otwarty, który połączo-
no z uroczystością nadania na-
zwy nowej hali. Stanie się ona 
Centrum Lekkoatletycznym w 
Słupsku im. Ryszarda Ksienie-
wicza. Patron obiektu (1933-
2010) był lekkoatletą, dziesię-
cioboistą, rekordzistą Polski 
i wybitnym trenerem, które-
mu w 2006 roku nadano tytuł 
Honorowego Obywatela Mia-
sta Słupska.

Budowę hali rozpoczęto w 
październiku 2010 roku. Koszt 
inwestycji wyniósł 12.860 tys. 
zł z czego 5.596 tys. zł stanowi-
ło dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Gene-
ralnym wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Ener-
getyczno Budowlanych Bu-
drem Roman Rybak z Luzina,  
które specjalizuje się w kom-
pleksowej budowie obiektów 
sportowych.

Hala ma dwie kondygnacje, 
80 metrów długości i 32 metry 
szerokości. Wewnątrz znaj-
duje się sześciotorowa bieżnia 
o długości 60 metrów, zesko-
ki do skoku o tyczce i skoku 
wzwyż, skocznia do skoku w 
dal i trójskoku, mobilne klat-
ki do pchnięcia kulą i ćwiczeń 
techniki rzutu oszczepem.

Ponadto hala posiada  peł-
ne wyposażenie do prowadze-
nia zajęć ogólnorozwojowych: 
skrzynie, kozły gimnastyczne, 
drabinki, ławeczki gimnastycz-
ne, podwieszane kółka gim-
nastyczne, linę i drabinkę do 
wspinania. Dodatkowo obiekt 
wyposażony został w matę ta-
tami do prowadzenia zajęć ze 
sportów walki. Hala jest przy-
stosowana do organizacji mi-
tingów lekkoatletycznych i za-
wodów w judo, karate itp. W 
centrum odbywać  się będą 
lekcje z zajęć wychowania fi-
zycznego, treningi klubów 
sportowych. Będą organizowa-
ne zgrupowania zlecane przez 

Polski Związek Lekkiej Atlety-
ki, Polski Związek Judo i inne 
stowarzyszenia sportowe.  

W obiekcie znajduje się 
centrum odnowy biologicz-
nej, a w nim kabina do krio-
terapii i sauny.  Zlokalizowano 
też siłownię, którą wyposażono 
w najnowocześniejszy sprzęt 
do ćwiczeń. Siłowania będzie 
udostępniana grupom zorga-
nizowanym i osobom indywi-
dualnym. 

- Pierwsi sportowcy poja-
wią się w nowej hali już 1 kwiet-
nia br. Będą to lekkoatleci z 
Warszawy, którzy organizują u 
nas obóz ogólnorozwojowy. 17 
kwietnia na uroczystości poja-
wią się przedstawiciele władz: 
centralnych, wojewódzkich i 
miejskich - informuje Henryk 
Jarosiewicz, dyrektor Słupskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
który zarządza obiektem. Po-
nadto w  2012 roku na terenie 
całego kompleksu przy Stadio-
nie 650-lecia zostaną wykonane 
boiska treningowo-rozgrzew-
kowe, przeprowadzona zostanie 
modernizacja istniejącej hali 
judo,  powstanie też nowy blok 
gastronomiczny ze specjalno-
ścią żywienia grup zorganizo-
wanych, nie tylko sportowych 
- dodaje dyrektor Jarosiewicz.

Przypomnijmy,  że Polski 
Związek Lekkiej Atletyki usta-
nowił w Słupsku Centralny 
Ośrodek Szkoleniowy w kon-
kurencjach rzutowych, co sta-
ło się podstawą do uzyskania 
przez zakończoną właśnie in-
westycję statusu strategicznej 
dla sportu.

Po zrealizowaniu inwe-
stycji Stadion 650-lecia speł-
nia wszystkie wymogi zarów-
no Centralnego Ośrodka Szko-
leniowego, jak i obiektu, na któ-
rym będą mogły się odbywać  
zawody lekkoatletyczne rangi 
mistrzowskiej, w tym Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Lekkiej 
Atletyce.  

Mariusz Smoliński
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Forum tradycyjnie składać 
się będzie z Konferencji Na-
ukowo-Technicznej, która od-
będzie się w słupskim ratuszu 
tym razem pt. „Wpływ nowych 
technologii w motoryzacji i in-
frastrukturze komunikacyjnej 
na ochronę środowiska”. W ju-
bileuszowym wydaniu Konfe-
rencji, która potrwa dwa dni 

25 i 26 maja br. poruszone zo-
staną przede wszystkim tema-
ty dotyczące infrastruktury 
naszego regionu i miasta Słup-
ska. W ramach Forum nie za-
braknie także dwudniowej wy-
stawy 26 i 27 maja br. sprzę-
tu motoryzacyjnego na placu 
Zwycięstwa, która rokrocznie 
promuje lokalne firmy.  

O Słupskim Forum Moto-
ryzacji z Kazimierą Rennert, 
prezes Rady Regionalnej SNT  
NOT w Słupsku  rozmawia 
Mariusz Smoliński. 

W jakim celu organizo-
wane jest SFM?

- Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Na-
czelnej Organizacji Technicz-
nej w Słupsku jest organizacją, 
której podstawowym celem 
jest wspólne z władzami samo-
rządowymi prezentowanie do-
robku lokalnego środowiska 
inżynierów i techników pod-
czas organizowanych imprez 
technicznych, gospodarczych i 
kulturalnych. Przykładem jest 

Słupskie Forum Motoryzacji.  
SFM składa się z dwóch czę-
ści: wystawy na placu i Kon-
ferencji Naukowo-Technicz-
nej, która ze względu na jubi-
leusz potrwa dwa dni.  Pierw-
szego dnia odbędą się referaty 
naukowe, które będą poświę-
cone ogólnie tematyce związa-
nej z wpływem nowych tech-
nologi w motoryzacji oraz in-
frastrukturze komunikacyjnej 
na ochronę środowiska. Nato-
miast drugiego dnia skupimy 
się  na podsumowaniu pięt-
nastu lat Konferencji Nauko-
wo-Technicznej. Zastanowi-
my się nad tym, co ona dała 
naszemu regionowi i jak wpły-
nęła na rozwój  infrastruktu-
ry komunikacyjnej na obsza-
rze Słupska?  

Jakie były początki Kon-
ferencji Naukowo-Technicz-
nej?

- Konferencja już po raz 
piętnasty odbędzie się w słup-
skim ratuszu pod przychyl-
nym okiem Prezydenta Miasta 
Słupska, Starosty Słupskiego 
i patronatem naukowym Pol-
skiej Akademii Nauk. 

Organizacja konferencji to 
efekt spotkań jakie kilkanaście 
lat temu odbywaliśmy w róż-
nych zakładach motoryzacyj-

nych na naszym terenie. Gdy 
pojawiały się jakieś problemy 
związane ze zmianą przepi-
sów spotykaliśmy się i próbo-
waliśmy je rozwiązywać. Wte-
dy też rozpoczęliśmy współ-
pracę z Politechniką Koszaliń-
ską. Z czasem  zadaliśmy sobie 
pytanie -  dlaczego nie miała-
by to być konferencja? Tak do-
szło do jej organizacji.  Na po-
czątku zajmowaliśmy się kil-
koma tematami, które doty-
czyły głównie branży motory-
zacyjnej. W tym roku będzie 

ich ponad dwadzieścia. Z bie-
giem lat na kolejnych konfe-
rencjach zaczęły się pojawiać 
zagadnienia związane z droga-
mi, z infrastrukturą i ta tema-
tyka również stała się dla nas 
bardzo ważna.

Słupskie Forum Motory-
zacji to także wystawa na pla-
cu Zwycięstwa, na której pre-
zentują się  firmy produkcyjne 
z branży motoryzacyjnej oraz 
dilerzy marek samochodowych. 
Zapraszam wszystkich zaintere-
sowanych do jej odwiedzenia.PUNKT INFORMACYJNY 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH
przy Radzie Regionalnej Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej

Oferuje BEZPŁATNIE usługi informacyjne w zakresie: 

a udzielania informacji o funduszach europejskich na lata 2007-2013 
oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie, 

awstępnej pomocy dla beneficjenta w zakresie doboru odpowiedniego 
programu operacyjnego, działania, poddziałania,  

w ramach którego można ubiegać się o wsparcie, 

a wskazania właściwych, ze względu na rodzaj projektu 
danych kontaktowych instytucji ogłaszających konkursy 

i udzielających dotacji.
Prowadzimy również w ramach Mobilnych Punktów cykliczne wyjazdy 
do gmin powiatu słupskiego. Akcja ma ułatwić dostęp mieszkańcom 
powiatu do informacji i wiedzy dotyczących możliwości wykorzystania 

funduszy europejskich.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

POMOC TECHNICZNA

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Słupsku organizuje w ramach 
33. Słupskich Dni Techniki jubileuszowe XV 
Forum Motoryzacyjne, które odbędzie się w 
dniach 25-27 maja 2012 r. 

XV Słupskie Forum 
Motoryzacji

Kazimiera Rennert, prezes Rady Regionalnej SNT  NOT w 
Słupsku.

Misja FSNT-NOT:

Naczelna Organizacja Techniczna jako Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo- Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, inte-
gruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnie-
nia roli środowiska technicznego: twórcy postępu cywilizacyjnego i 
zrównoważonego rozwoju. 
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W obecności przedstawi-
cieli słupskich organizacji po-
żytku publicznego w ratuszu 
odbyła się konferencja praso-
wa, podczas której Prezydent 
Maciej Kobyliński zwrócił się 
z apelem do mieszkańców na-
szego miasta, aby wypełniając 
zeznanie podatkowe za 2011 
rok, pamiętali o rodzimych or-
ganizacjach pożytku publicz-
nego. 

- Organizacje pożytku pu-
blicznego pełnią bardzo ważną 
i pożyteczną rolę w życiu mia-
sta. To one niosą ulgę cierpią-
cym, chorym pomagają w re-
habilitacji i powrocie do zdro-
wia. Wspierają słupszczan, któ-
rzy znaleźli się na życiowym za-
kręcie, bądź też promują młode 
talenty – mówił Maciej Kobyliń-
ski prezydent Słupska – Orga-
nizacje pożytku publicznego są 
jednymi z najlepszych przykła-
dów budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. Jednak czasami 
pomocy potrzebują nawet in-
stytucje na co dzień pomagające 
innym. Dlatego gorąco zachę-
cam każdego słupszczanina, aby 
przekazał 1% swojego podat-
ku dochodowego na rzecz słup-
skich organizacji pożytku pu-
blicznego. Nic nas to nie kosztu-
je, a możemy dzięki temu uczy-
nić wiele dobrego dla ludzi ży-
jących obok nas, często naszych 
sąsiadów – dodał prezydent.

Lista słupskich organiza-

cji uprawnionych do otrzy-
mania odpisu podatkowego 
oraz instrukcja – krok po kro-
ku – jak przekazać 1% podat-
ku na wybraną organizację po-
żytku publicznego, znajduje się 
na specjalnie utworzonej stro-
nie internetowej pod adresem: 
www.slupsk.pl/aktualnosci/
wydarzenia/11000.html

W tegoroczną kampanię 
włączyli się słupscy parlamen-
tarzyści, którzy także zachę-
cają do odpisu 1% podatku na 
rzecz lokalnych - słupskich or-
ganizacji pożytku publiczne-
go. Filmy z wypowiedziami po-
słów: Zbigniewa Konwińskiego, 
Jolanty Szczypińskiej oraz Ro-
berta Biedronia znajdują się na 
m. in. na stronie internetowej: 
www.youtube.com/watch?v=Pr-
F3uIutxC8&feature=related

Termin składania zeznań 
podatkowych mija 30 kwietnia.         
Źródło: www.slupsk.pl

Rozstrzygnięto konkurs 
na nowego prezesa Agen-
cji Promocji Regionalnej 
„Ziemia Słupska”. Najlep-
szym spośród pięciu kandy-
datów okazał się Pan Remi-
giusz Łoś. 

Nowy prezes jest absol-
wentem Wydziału Zarządza-
nia i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Ma za sobą także 
studia podyplomowe m.in. na 
Wyższej Szkole Administracji i 
Biznesu w Gdyni.

Do APR „Ziemia Słup-
ska” Remigiusz Łoś przeszedł 
z Narodowego Centrum Że-
glarstwa Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu w 
Gdańsku.

Agencja Promocji Regio-
nalnej „Ziemia Słupska” po-
wstała w lipcu 2011 roku. Jej 
misją jest promocja Słupska i 
Ziemi Słupskiej. APR odpo-

wiada m.in. za budowę rozpo-
znawalnej marki Słupska i Zie-
mi Słupskiej, organizowanie 
imprez promocyjnych, repre-
zentowanie subregionu na tar-

gach branżowych, prowadze-
nie Centrum Informacji Tury-
stycznej oraz przygotowywa-
nie publikacji promocyjnych.

MS

Nowy prezes Agencji Promocji 
Regionalnej „Ziemia Słupska”

Kampania 1% na rzecz słupskich 
organizacji pożytku publicznego

Już od 14 lat władze Ust-
ki nagradzają osoby i instytu-
cje, które w sposób szczegól-
ny przyczyniły się do promocji 
nadmorskiego kurortu. Statu-
etka Ambasadora jest dla lau-
reata tym samym, czym Oskar 
dla aktora. To prestiżowe wy-
różnienie otrzymali m.in. po-
chodzący z Ustki były repre-
zentant kraju w piłce nożnej 
Tomasz Iwan, Natasza Caban, 
żeglarka, która samotnie opły-
nęła świat, a także prezydent 
Bielska-Białej. 

W tym roku kapituła na-
grody miała twardy orzech do 
zgryzienia. Spośród 12 kan-
dydatur zgłoszonych przez 
mieszkańców wybrano trzech 
finalistów. W gronie nomino-
wanych znalazł się Harcerski 
Zespół Wokalny „Muszelki”, 
prof.Roman Nowicki, pomy-
słodawca i organizator dorocz-
nych spotkań Akademii Der-

matologii i Alergologii, któ-
re gromadzą wybitnych leka-
rzy z całej Polski oraz zagrani-
cy, a także sybirak Tadeusz Ko-
nopacki. 

Ostatecznie statuetka Am-
basadora przypadła w tym 
roku prof. Nowickiemu. Na-
groda została wręczona na sty-
lizowanej na Oskarową noc 
uroczystej gali, która odbyła 
się w Domu Kultury. Ceremo-
nię uświetnił występ znakomi-
tego kwartetu Zagan Acoustic, 
który swoją klezmerską muzy-
ką oczarował ustecką publicz-
ność. 

- Jestem wzruszony i mimo 
że na rozdaniu Oskarów wszy-
scy płaczą, ja płakać nie będę. 
Nadal jednak będę zapraszał 
do Ustki swoich przyjaciół z 
kraju i za granicy - powiedział 
odbierając statuetkę profesor 
Nowicki.

Wyróżnienie i nominacje 

wręczyli burmistrz Ustki Jan 
Olech i przewodniczący Rady 
Miasta Adam Brzóska. 

- Imię pana profesora na 
zawsze zostanie zapisane w 
kronikach naszego miasta i 
to na stronach najświetniej-
szych, pisanych złotym inkau-
stem! Życzę sobie i całej spo-
łeczności naszego miasta jak 
najwięcej takich przyjaciół, ja-
kich znaleźliśmy w panu. To 
niezwykle cenna przyjaźń, bo 
sprawia, że miasto nią obda-
rzone zyskuje na wartości - po-
wiedział burmistrz Olech. 

Źródło: www.slupsk.pl

Nowy Ambasador Ustki
Każdego roku ściąga nad morze wybitnych le-
karzy z kraju i zagranicy. Profesor Roman No-
wicki z Gdańska został Ambasadorem Mia-
sta Ustka 2011 roku. Statuetka wręczona zo-
stała na stylizowanej na Oskarową noc uroczy-
stej gali. 

Fo
t.

 A
PR

-S
A

S



6 wtorek, 27 marca 2012 TURYSTYKA www.ziemia-slupska.pl

Organizatorem wydarze-
nia jest Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. Nobli-
stów Polskich w Słupsku. Ho-
norowy patronat nad imprezą 
objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Prezydent 
Miasta Słupska oraz Pomor-
ski Kurator Oświaty.

Celem Konkursu jest po-
budzenie ambicji i doskona-
lenie umiejętności zawodo-
wych przyszłych kadr boga-
tego rynku hotelarskiego oraz 
obsługi ruchu turystycznego. 
Taki sposób sprawdzania wie-
dzy i umiejętności uczniów 
zyskał aprobatę dyrektorów 
szkół, nauczycieli i uczniów. 
Nawiązanie współpracy mię-

dzy szkołami województwa 
pomorskiego, kształcącymi 
w zawodzie – technik hote-
larstwa, jest nie tylko dosko-
nałą okazją do wymiany do-
świadczeń, zarówno wśród 
uczniów, jak i nauczycie-
li przedmiotów zawodowych, 
ale także stwarza dogodne 
warunki współpracy z pod-
miotami gospodarczymi tego 
sektora rynku pracy i zarazem 
określenia jego potrzeb w za-
kresie profesjonalnego przy-
gotowania zawodowego przy-
szłych pracowników.

Tegoroczną edycję kon-
kursu Mistrz Wiedzy Hotelar-
skiej wygrał Paweł Żebrowski 
z Zespołu Szkół Hotelarskich 

i Gastronomicznych w Gdy-
ni. Na drugim miejscu upla-
sowała się Klaudia Jankowska 
z Kwidzyna, a na trzecim Ka-
rolina Labus z Gdańska. 

W tegorocznej edycji kon-
kursu udział wzięli ucznio-
wie z  dziesięciu szkół z: Gdy-
ni, Starzyna, Władysławowa, 
Kwidzyna, Ustki, Wejherowa, 
Żelistrzewa, Owidza, Słupska 
oraz Gdańska.

Wojewódzki Konkurs dla 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
„Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” 
to przedsięwzięcie, które ma 
już swoją ugruntowaną pozycję 
w słupskim kalendarzu, a także 
odbija się szerokim echem na 
całym Pomorzu.                    MS

W dniach 13 – 14 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Słupsku oraz w hotelu Dolina Charlotty Resort&SPA odbył się pią-
ty konkurs „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”. W rywalizacji  uczestniczyli 
uczniowie pomorskich szkół ponadgimnazjalnych kształcących 
w zawodzie technika hotelarstwa.

Mistrz Wiedzy Hotelarskiej

Spotkanie dotyczące two-
rzenia pakietów turystycz-
nych na obszarze Zielone-
go Serca Pomorza odbyło 
się 21.02.2012 roku w Hote-
lu Staromiejskim w Słupsku. 
Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest Fundacja Part-
nerstwo Dorzecze Słupi. 

W spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele: Agencji 
Promocji Regionalnej „Zie-
mia Słupska” Sp. z o.o,  Urzę-
du Gminy Parchowo, Lokal-
nej Organizacji Turystycznej 
Kaszuby Bytowskie, Przedsię-
biorstwa Usług Turystycznych 
Przymorze Sp. z o.o., NORD 
Express, portalu ekajaki.pl, 
Agencji Turystyczno-Arty-
stycznej Przygoda. 

Prowadzącymi spotkanie 
byli: Monika Gębczyńska z 
Fundacji Partnerstwa Dorze-
cza Słupi oraz Jacek Zdrojew-
ski z firmy Doradztwa i Szko-
lenia TREK.

Realizacja projektu pole-
gać będzie na opracowaniu i 
komercjalizacji pakietów tury-
stycznych na obszarze Zielone-
go Serca Pomorza. Uczestnicy 
spotkania wyrazili wolę współ-
pracy przy tworzeniu tych pa-
kietów oraz ich sprzedaży. 

Przykładowymi propozy-
cjami działań ma być stwo-
rzenie następujących pro-
duktów: 

a wyprawy rowero-
we na terenie Ustka – Rowy 
(szlak zwiniętych torów) z 
wykorzystaniem bazy „Przy-
morza”,

a cykliczne jedno-
dniowe spływy kajakowe 
oparte o stały terminarz (eka-
jaki.pl),

a wypożyczalnia „Ka-
szubskich Rowerów” w Par-
chowie (ekajaki.pl),

a cykliczne wyciecz-
ki objazdowe (autokarowe) – 
operator: Nord Express, Przy-
morze we współpracy (promo-
cja, informacja) LOT Ustka, 

APR Ziemia Słupska i inni,
a bilet promocyjny 

(wakacyjny / sieciowy) na tra-
sy Nord Express

a rejsy wędkarskie 
z Ustki i Łeby (Przymorze, 
Przygoda)

a oferta posezonowa: 
parki wodne, grzybobranie itp.

Ponadto podjęto decy-
zję, że dalsze działania będą 
związane z ustaleniem formu-
ły promocji pakietów, w tym 
cross-promotion oraz ewentu-
alnej partycypacji partnerów 
w promocji (wspólne działa-
nia) i formalizacji współpra-
cy między podmiotami zaan-
gażowanymi w projekt.

Agencja Promocji Re-
gionalnej „Ziemia Słupska”  
Sp. z o.o przekazała na po-
trzeby głównych organizato-
rów pakietów turystycznych 
dane dotyczące bazy nocle-
gowej i gastronomicznej sub-
regionu Ziemi Słupskiej, któ-
re będą przydatne do realiza-
cji projektu. Dodatkowo zasu-
gerowała możliwość  uatrak-
cyjnienia pakietów poprzez 
stworzenie np. Szlaku Giną-
cych Zawodów na terenie Zie-
mi Słupskiej.

Kamila Gryglewicz

Na tegorocznych targach 
ITB w Berlinie (7-11.03.2012 
r.) Polskę reprezentowało 150 
wystawców. Delegacja z re-
gionu pomorskiego, której 
przewodniczył Ryszard Świl-
ski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego, 
przedstawiła na targach trzy 
produkty turystyczne.

a Pętlę Żuławską z tu-
rystyką wodną o zasięgu po-
nadregionalnym, 

a Zielone Serce Pomo-
rza – turystykę kajakową i ak-
tywną po ziemi słupskiej i by-
towskiej, 

a Ofertę turystyki kultu-
rowej, którą tym razem repre-
zentował Malbork. 

Słupsk był obecny na tar-
gach ITB w Berlinie dzięki 
współpracy z fundacją Part-
nerstwo Dorzecze Słupski, 
która dystrybuowała na tere-
nach wystawienniczych ulot-
ki i gadżety promujące nasze 
miasto. 

Targi ITB w Berlinie, jedne z 
największych targów turystycz-
nych na świecie zgromadziły w 
tym roku  11 tys. wystawców ze 

wszystkich kontynentów. Tym 
razem krajem partnerskim tar-
gów był Egipt, który zauroczył 
gości wyjątkowym klimatem 
wieczoru powitalnego, a także 
ciekawą ofertą turystyczną w 
trakcie samych targów.

Berlińskie spotkania wyty-
czają trendy na rynku turystycz-
nym, a także dają przedstawicie-
lom branży turystycznej z całe-
go świata możliwość zapozna-
nia się z wiodącymi osiągnięcia-

mi globalnego przemysłu tury-
stycznego i nowościami rynko-
wymi oraz pogłębiania relacji 
biznesowych.

Polskie stanowiska dla 150 
wystawców przygotowała Pol-
ska Organizacja Turystyczna. 
Pomorską ekspozycję odwiedzi-
ła minister sportu i turystyki Jo-
anna Mucha oraz Katarzyna So-
bierajska – podsekretarz stanu 
w MSiT.

Źródło:urzad.pomorskie.eu

Tworzenie pakietów turystycznych Pomorskie na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych w Berlinie

Delegacja z regionu pomorskiego przedstawiła na targach 
trzy produkty turystyczne.

Tegoroczną edycję konkursu Mistrz Wiedzy Hotelarskiej wygrał Paweł Żebrowski z Zespołu 
Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Gdyni. 
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W roku 1329 książęta 
szczecińscy oddali  Krzyża-
kom miasto w zastaw. Dwa-
naście lat później Słupsk zo-
stał wykupiony z rąk Zakonu 
przez Bogusława V i miesz-
czan. Okres największej świet-
ności naszego miasta przypa-
da na XIV - XVI w., kiedy to 
Słupsk należał do handlowe-
go związku miast hanzeatyc-
kich  i miał prawo bicia wła-
snej monety denara słupskie-
go zwanego „oczkami zięby” . 
Poprzez własny port w Ustce 
miasto utrzymywało szerokie 
kontakty handlowe z krajami 

zamorskimi. Za 
najwybitniejszego 
władcę tego okresu 
uchodzi Bogusław 
X. Książę ten zjedno-
czył Pomorze, dbał 
o rozwój handlu, 
zreformował prawo, 
ujednolicił monetę 
i w roku 1507 roz-
począł budowę oka-
załego zamku, który 
przetrwał do naszych cza-
sów. Dziś mieści się w nim 
Muzeum Pomorza Środ-
kowego.  

Z kart historii: początki Słupska
W średniowieczu Słupsk był ważnym grodem 
na wschodnim Pomorzu. Prawa miejskie 
nasze miasto uzyskało w roku 1265 z rąk 
księcia gdańskiego Świętopełka II Wiel-
kiego. W 1307 roku miasto przejęli Bran-
denburczycy, którzy w 1310 i 1313 roku 
rozszerzyli przywileje miejskie.

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

O początkach Słupska rozma-
wialiśmy z dr. Bronisławem 

Nowakiem, historykiem z
Akademii Pomorskiej. 

Jak to się stało, że Słupsk 
powstał właśnie w tym, a 
nie w innym miejscu?
- Przy lokalizacji osady 
wzięto pod uwagę fakt, 
że było to w owym cza-

sie najbezpieczniejsze 
miejsce do przeprawy 

przez Słupię na waż-
nym szlaku komuni-
kacyjno-handlowym 

Wolin – Truso.
Dogodne warunki spra-
wiły, że  pierwsze za-

budowania powstały na 
wschodnim brzegu Słupi. 

Rozwój Słupska w tym miej-
scu przypadł na IX-XII wiek. 

W owym czasie powstał gród 
obronny na nieistniejącej już 

wyspie słupskiej, utworzonej 
przez ramiona rzeki Słupi, w 
miejscu, gdzie obecnie stoi ko-
ściół św. Ottona. Gród ten bro-

nił przeprawy przez rzekę. W ten 
sposób Słupia stała się rzeką graniczną 

rozdzielającą Księstwo Pomorskie od Po-
morza Gdańskiego. Wkrótce gród obronny 
stał się siedzibą kasztelana, później wojewody, 
a następnie stolicą Księstwa Słupskiego.  Hie-
rarchię urzędniczą - na wzór polskiej – wpro-
wadził na naszym terenie książę Świętopełk II, 
który  w latach 30. XIII wieku stworzył tutaj 
kasztelanię. Następnie jego syn Mściwoj I pod-
niósł jej rangę do województwa w drugiej po-
łowie XIII wieku. Słupsk był często odwiedza-
ny przez książąt gdańskich. Był miejscem tzw. 

popasu. Co ciekawe książęta najczęściej odwie-
dzali Słupsk latem. Niestety nie wiadomo dla-
czego tak się działo.
Według najnowszych ustaleń do nadania 
praw miejskich Słupskowi  doszło właśnie la-
tem 1265 roku. Lokacji dokonał książę gdański 
Świętopełk II. Historycy uważają, że nastąpiło 
to 24 sierpnia, gdy Świętopełk wracał z podró-
ży ze Sławna do Gdańska. Na ten dzień wska-
zuje data wyborów Rady Miejskiej naszego 
miasta, które odbywały się do XIX wieku do-
kładnie 24 sierpnia. Możliwe, że działo się tak 
na pamiątkę nadania praw miejskich.   Druga 
data, którą przez lata uznawano za czas loka-
cji słupska to 9 września 1310 roku. Nie jest to 
jednak data lokacji ani relokacji miasta.  Tego 
dnia margrabiowie brandenburscy rozszerzy-
li przywileje miejskie, obejmując nadaniem 
cały teren Słupska. Wcześniej tylko cześć ku-
piecka miasta, która była położona na zachod-
niej wyspie między ramionami Słupi w miej-
scu obecnego Starego Miasta, posiadała pra-
wa miejskie.   
Ciekawym epizodem z historii Słupka, jest 
wykup miasta z rąk Krzyżaków  przez miesz-
kańców w 1341 roku. W reprezentacyjnej sali 
nr 211 słupskiego ratusza na ścianie znajduje 
się fresk przestawiający to wydarzenie. 
Słupsk trafi ł w ręce Zakonu w 1329 za spra-
wą książąt szczecińskich Ottona I i Barnima 
III Wielkiego, którzy  oddali Ziemię Słupską 
Krzyżakom w zastaw na 12 lat za sumę 6 tysię-
cy grzywien. W 1341 roku mieszczanie słup-
scy wspomogli księcia Bogusława V w wykupie 
Słupska spod panowania krzyżackiego. Książę 
przeznaczył na ten cel m.in. 2 tys. grzywien, 
które uzyskał ze sprzedaży  wyspy Ummanz. 
Wsparcie słupszczan udzielone dynastii Gry-
fi tów zostało przez niego wynagrodzone po-
przez nadanie mieszkańcom grodu nad Słupią 
dodatkowych przywilejów. 
Czy w średniowieczu byliśmy ważnym 
ośrodkiem na Pomorzu?

Słupsk w czasach średniowiecznych była waż-
nym ośrodkiem na mapie Pomorza, ale nigdy 
nie odgrywaliśmy pierwszoplanowej roli pozo-
stając nieco w cieniu Gdańska i Tczewa. 
Dla Gryfi tów byliśmy raczej peryferiami. Nato-
miast Brandenburczycy dostrzegali w naszym 
mieście ważną rolę portową i chcieli podnieść 
prestiż Słupska, ale zbyt krótko panowali na 
tym terenie i nie zdążyli  tego zrobić. Gryfi ci 
byli bardziej zainteresowani Szczecinem i mia-
stami po zachodniej stronie rzeki Odry. Jednak 
w 1368 r. Słupsk uzyskał od księcia Bogusła-
wa V przywilej menniczy. Wtedy też doszło do 
wyodrębnienie się Księstwa Słupskiego, któ-
re powstało w wyniku podziału ziem właśnie 
tego władcy.  W ten sposób  Słupsk stał  się sto-
licą odrębnego państwa. W owym czasie Ksią-
żę Bogusław V  wybudował w Słupsku swoją 
siedzibę. Na powstanie zamku w naszym mie-
ście nie wyrazili zgody mieszczanie.  Dlatego 
też zamek księcia Bogusława V, który był jego 
stałą siedzibą powstała w Darłowie.   Księstwo 
słupskie, które istniało w latach  1368-1478 
rozpościerało się z zachodu na wschód od Go-
leniowa i Stargardu Szczecińskiego po Lębork, 
a na południe sięgało do Szczecinka. 
Terenem tym władali: Bogusław V, Kazimierz 
IV (nazywany także Kaźkiem słupskim, kan-
dydat do tronu polskiego), Warcisław VII, Bo-
gusław VIII, Bogusław IX i oraz Eryk I pomor-
ski, król Danii, Szwecji i Norwegii. Księstwo 
słupskie zostało zlikwidowane przez Bogusła-
wa X, gdy zjednoczył on Pomorza po śmierci 
ojca Eryka II.
Jednak największy rozkwit nasze miasto prze-
żyło po 1382 roku po przystąpieniu do Han-
zy, czyli zjednoczonej kupieckiej Europy.  W 
ten sposób Słupsk uzyskał przywileje handlo-
we w portach należących  do członków związ-
ku, a w konsekwencji poszerzył swój dostęp do 
zachodnich i północnych rynków. W tym roku 
obchodzimy 630-lecie tego wydarzenia.  
Dziękuję za rozmowę.
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o rozwój handlu, 
zreformował prawo, 
ujednolicił monetę 

począł budowę oka-
załego zamku, który 
przetrwał do naszych cza-
sów. Dziś mieści się w nim 
Muzeum Pomorza Środ-

MS

W średniowieczu Słupsk był ważnym grodem 
na wschodnim Pomorzu. Prawa miejskie 

kiego. W 1307 roku miasto przejęli Bran-

O początkach Słupska rozma-
wialiśmy z dr. Bronisławem 

Nowakiem, historykiem z
Akademii Pomorskiej. 

Jak to się stało, że Słupsk 
powstał właśnie w tym, a 
nie w innym miejscu?
- Przy lokalizacji osady 
wzięto pod uwagę fakt, 
że było to w owym cza-

sie najbezpieczniejsze 
miejsce do przeprawy 

przez Słupię na waż-
nym szlaku komuni-
kacyjno-handlowym 

Wolin – Truso.
Dogodne warunki spra-
wiły, że  pierwsze za-

budowania powstały na 
wschodnim brzegu Słupi. 

Rozwój Słupska w tym miej-
scu przypadł na IX-XII wiek. 

W owym czasie powstał gród 
obronny na nieistniejącej już 

wyspie słupskiej, utworzonej 
przez ramiona rzeki Słupi, w 
miejscu, gdzie obecnie stoi ko-
ściół św. Ottona. Gród ten bro-

nił przeprawy przez rzekę. W ten 
sposób Słupia stała się rzeką graniczną 

Fo
t.

 A
PR

-S
AS

Fo
t.

 A
PR

-S
AS



8 wtorek, 27 marca 2012 TURYSTYKA www.ziemia-slupska.pl

Nasze miasto, jako stara stolica księstwa słupskiego posiada wiele inte-
resujących zabytków i miejsc  historycznych. Na szczególną uwagę zasłu-

gują: najpiękniejszy neogotycki ratusz w Polsce, zespół obwarowań miejskich 
z bramami i basztami, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny (z krzywą wie-z bramami i basztami, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny (z krzywą wie-

żą), podominikański kościół p.w. św. Jacka, kaplica św. Jerzego oraz Zamek Ksią-żą), podominikański kościół p.w. św. Jacka, kaplica św. Jerzego oraz Zamek Ksią-
żąt Pomorskich. Dokładne poznanie naszego miasta ułatwiają turystom dwa miejskie żąt Pomorskich. Dokładne poznanie naszego miasta ułatwiają turystom dwa miejskie 
szlaki zwiedzania: czerwony i niebieski, które swój początek mają na placu Zwycięstwa szlaki zwiedzania: czerwony i niebieski, które swój początek mają na placu Zwycięstwa 

przed ratuszem.  Zwiedzanie powinniśmy rozpocząć właśnie od odwiedzenia siedziby przed ratuszem.  Zwiedzanie powinniśmy rozpocząć właśnie od odwiedzenia siedziby 
władz Słupska. Nas po tym reprezentacyjnym gmachu oprowadził Sławomir Rakowicz, władz Słupska. Nas po tym reprezentacyjnym gmachu oprowadził Sławomir Rakowicz, 

Jesteśmy na placu Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, który jest jednym z najbardziej oka-Jesteśmy na placu Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, który jest jednym z najbardziej oka-
załych budynków architektury administracyjnej w Polsce. Zaczęto go budować w kwietniu załych budynków architektury administracyjnej w Polsce. Zaczęto go budować w kwietniu 

1899 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Hansa Matthesa. Budowa trwała rekordowo krótko, 1899 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Hansa Matthesa. Budowa trwała rekordowo krótko, 
tylko trzy lata. Dzięki temu już 4 lipca 1901 roku słupszczanie mogli się cieszyć z nowej siedzi-tylko trzy lata. Dzięki temu już 4 lipca 1901 roku słupszczanie mogli się cieszyć z nowej siedzi-

Wróćmy jednak do roku 1899, kiedy to władze miejskie rozpisały konkurs na budo-Wróćmy jednak do roku 1899, kiedy to władze miejskie rozpisały konkurs na budo-
wę nowego ratusza.  Stary ratusz (1798), który znajdował się na obecnym Starym Rynku wę nowego ratusza.  Stary ratusz (1798), który znajdował się na obecnym Starym Rynku 

z biegiem lat stał się za mały. W związku z tym, że miasto stawało się coraz większe z biegiem lat stał się za mały. W związku z tym, że miasto stawało się coraz większe 
przestał się nadawać do spraw administracyjnych. Zaczął pękać w szwach i słupscy przestał się nadawać do spraw administracyjnych. Zaczął pękać w szwach i słupscy 
rajcy podjęli decyzję o budowie nowego, który zlokalizowano za ówczesnymi mu-rajcy podjęli decyzję o budowie nowego, który zlokalizowano za ówczesnymi mu-
rami obronnymi. Stary obiekt został rozebrany.  

2 Naprzeciwko istniejącego ratusza możemy zobaczyć Nową Bra-
mę i gmach byłego domu towarowego.  To mniej więcej na linii 

tej zabudowy przebiegały miejskie mury, a za którymi już za mia-
stem znajdowało się jezioro zwane Quebbe. Żeby ratusz mógł po-
wstać trzeba było je zasypać.

Do tego zadania wybrano mistrza piekarskiego, niejakiego Wie-
nandta, który przywiózł w to miejsce w ciągu siedmiu lat kilkadzie-
siąt tysięcy furmanek piasku z Lasku Północnego. W powstałym wy-
robisku zbudowano reprezentacyjny stadion sportowy. Po zasypaniu 
jeziora Quebbe mogła się rozpocząć budowa nowego słupskiego ma-
gistratu.  Na ogłoszony konkurs nadesłano przeszło 80 prac. Wygrał 
projekt pn. „Format staroniemieckiego gotyku” architekta prof. Kar-
la Zaara i inżyniera Rudolfa Vahla. Dzięki temu dzisiejszy ratusz to 
strzelisty gmachu z charakterystyczną elewacją  wyłożoną czerwo-
ną, licową cegłą, na którego fasadzie w płycinach umieszczono her-
by pomorskich miast. Uwagę   przykuwają wyraźnie odcinające się 
od bryły budynku kolorowe witraże okien i tarcza zegara na ratu-
szowej wieży.

Nasze miasto, jako stara stolica księstwa słupskiego posiada wiele inte-
resujących zabytków i miejsc  historycznych. Na szczególną uwagę zasłu-

gują: najpiękniejszy neogotycki ratusz w Polsce, zespół obwarowań miejskich 
z bramami i basztami, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny (z krzywą wie-

żą), podominikański kościół p.w. św. Jacka, kaplica św. Jerzego oraz Zamek Ksią-żą), podominikański kościół p.w. św. Jacka, kaplica św. Jerzego oraz Zamek Ksią-
żąt Pomorskich. Dokładne poznanie naszego miasta ułatwiają turystom dwa miejskie żąt Pomorskich. Dokładne poznanie naszego miasta ułatwiają turystom dwa miejskie 
szlaki zwiedzania: czerwony i niebieski, które swój początek mają na placu Zwycięstwa szlaki zwiedzania: czerwony i niebieski, które swój początek mają na placu Zwycięstwa 

przed ratuszem.  Zwiedzanie powinniśmy rozpocząć właśnie od odwiedzenia siedziby przed ratuszem.  Zwiedzanie powinniśmy rozpocząć właśnie od odwiedzenia siedziby 
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licencjonowany przewodnik turystyczny.   licencjonowany przewodnik turystyczny.   

1Jesteśmy na placu Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, który jest jednym z najbardziej oka-Jesteśmy na placu Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, który jest jednym z najbardziej oka-
załych budynków architektury administracyjnej w Polsce. Zaczęto go budować w kwietniu załych budynków architektury administracyjnej w Polsce. Zaczęto go budować w kwietniu 

1899 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Hansa Matthesa. Budowa trwała rekordowo krótko, 1899 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Hansa Matthesa. Budowa trwała rekordowo krótko, 
tylko trzy lata. Dzięki temu już 4 lipca 1901 roku słupszczanie mogli się cieszyć z nowej siedzi-tylko trzy lata. Dzięki temu już 4 lipca 1901 roku słupszczanie mogli się cieszyć z nowej siedzi-

by władz miasta.
Wróćmy jednak do roku 1899, kiedy to władze miejskie rozpisały konkurs na budo-Wróćmy jednak do roku 1899, kiedy to władze miejskie rozpisały konkurs na budo-

wę nowego ratusza.  Stary ratusz (1798), który znajdował się na obecnym Starym Rynku wę nowego ratusza.  Stary ratusz (1798), który znajdował się na obecnym Starym Rynku 
z biegiem lat stał się za mały. W związku z tym, że miasto stawało się coraz większe z biegiem lat stał się za mały. W związku z tym, że miasto stawało się coraz większe 

przestał się nadawać do spraw administracyjnych. Zaczął pękać w szwach i słupscy przestał się nadawać do spraw administracyjnych. Zaczął pękać w szwach i słupscy 
rajcy podjęli decyzję o budowie nowego, który zlokalizowano za ówczesnymi mu-rajcy podjęli decyzję o budowie nowego, który zlokalizowano za ówczesnymi mu-
rami obronnymi. Stary obiekt został rozebrany.  rami obronnymi. Stary obiekt został rozebrany.  

10Dalej udajemy się na wieże ratuszową, gdzie w pierwszym  po   miesz-
czeniu, które przystosowano do potrzeb galerii w celu organizacji różnych 

wystaw możemy zobaczyć fragment drewnianego dachu ratusza. Ciekawostką jest 
fakt, że cały jest drewniany.  Dopiero na nim położone  zostały dachówki. Do łączenia 
nie użyto gwoździ.  Zastosowano spojenia drewniane.  Dalej przechodzimy do galerii 
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Zdjęcia: APR-SAS
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3 - Pierwszym pomieszcze-
niem, w którym się warto za-

trzymać jest klatka schodowa ra-
tusza.  Opowiem trochę o wystro-
ju  tego miejsca.  Z racji tego, że 
był  to budynek administracyjny 
od początku jego powstania do 
dzisiaj, praktycznie całe wypo-
sażenie wnętrz zachowało się w 
oryginalnym, niezmienionym kształcie. Nad wejściem możemy zobaczyć witraż z herbem Słupska, na którym widnieje gryf unoszący się nad  
trzema odnogami rzeki Słupi. Również w rozecie nad nami na bogato zdobionym sufi cie możemy dostrzec wyrzeźbiony herb miasta. Na ścia-
nach po bokach znajdują się dwa monumentalne obrazy. Po lewej stronie obejrzeć możemy „Targ Rybny w Słupsku”. Handel rybami odby-
wał się w naszym mieście na placu przed Zamkiem Książąt Pomorskich.  Na malowidle możemy zobaczyć w brązowym meloniku, płaszczu 
i okularach pomysłodawcę budowy ratusza burmistrza Matthesa, który realizację tej inwestycji przypłacił utartą stanowiska wskutek dwu-
krotnego przekroczenia nakładów fi nansowych na ten cel. Natomiast po drugiej stronie widzimy obraz „Port w Ustce”. Słupsk zawsze był sil-
nie związany z morzem, a port w Ustce był kiedyś własnością naszego miasta. Autorem obrazów jest prof. Friedrich Klein-Chevalier z  Aka-
demii Sztuk Pięknych w Berlinie. 

4 - Proszę się rozejrzeć.  Wszę-
dzie, gdzie tylko spojrzy-

my natrafi my na  jakieś orna-
menty roślinne. Wykorzystywa-
nie w zdobieniach symboli prze-
stawiających kwiaty i liści było 
charakterystyczne dla  średnio-
wiecza, a  neogotyk nawiązywał 
do tamtych czasów. Dlatego też 
wszędzie gdzie pójdziemy, nawet 
na schodach,  natrafi my na prze-
piękne roślinne ornamenty.

5 - Na pierwszym piętrze zatrzy-
mujemy się przy kopii bursz-

tynowego niedźwiadka szczę-
ścia. Naukowcy orzekli, że jest 
to najstarszy artefakt kiedykol-
wiek znaleziony w okolicach Słup-
ska. Oszacowano, że znalezisko z 
1887 r. może mieć nawet 3,5 tys. 
lat czyli pochodzić z okresu neo-
litu. W oryginale miał małą dziur-
kę na wysokości brzucha i dlate-
go uważa się, że był talizmanem 
łowcy niedźwiedzi. Według le-
gendy bursztynowy niedźwiadek 
miał przynosić szczęście każde-
mu jego posiadaczowi. Oryginał 
ze względów bezpieczeństwa wywieziono do Szczecina i umieszczo-
no w tamtejszym muzeum.  Natomiast w Heimatmuseum w Słup-
sku stanęła kopia niedźwiadka, którą również wywieziono z nasze-
go miasta pod koniec drugiej wojny światowej. To co obecnie oglą-
damy w ratuszu to współczesne dzieło Cezarego Kalskiego, znane-
go bursztynnika, który skopiował najsłynniejszego słupskiego niedź-
wiadka. Dziś także wierzymy, że przynosi on szczęście naszemu mia-
stu. Co roku bursztynowy talizman jest licytowany na Charytatyw-
nym Balu Prezydenta Miasta, a pieniądze z jego sprzedaży są prze-
znaczane na szlachetny cel  i ten sposób niedźwiadek przynosi cho-
ciaż trochę szczęścia najbardziej potrzebującym.

6 Obok znajduje się wielki klucz, 
ozdobiony 12 bursztynami, 

który jest symbolem wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej. W dniu 
1 maj 2004 roku z Ustki wypły-
nęły cztery jachty pod  dowódz-
twem  kapitana Krzysztofa Bara-
nowskiego, których załogę  two-
rzyli uczniowie szkół gimnazjal-
nych z całej Polski. Celem wy-
prawy był Królewski Klub Jach-
towy w Brukseli, w którym mło-
dzież reprezentująca  nasze mia-
sto - organizatora rejsu - odebrała 
z rąk Danuty Hübner, polskiej ko-
misarz Unii Europejskiej symboliczny klucz do Zjednoczonej Euro-
py. Patronat nad wyprawą sprawowała Jolanta Kwaśniewska, ówcze-
sna pierwsza dama RP. 

7 Kolejnym ciekawym ekspona-
tem na pierwszym piętrze ra-

tusza jest srebrna moneta przed-
stawiająca Słupsk, której wybicie w 
2010 roku zainaugurowało cykl ko-
lekcjonerski „Miasta Hanzeatyckie”. 
Seria  upamiętniała najważniejsze 
miasta Europy Północnej skupio-
ne w okresie średniowiecza i po-
czątku ery nowożytnej w Związ-
ku Miast Handlowych Hanzy. Na 
awersie srebrnego krążka, o nomi-
nale jednego dolara nowozelandz-
kiego, umieszczono wizerunek żaglowca handlowego, symbole morza i 
handlu oraz popiersie  królowej Elżbiety II. Z kolei na rewersie znalazł się 
Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Czarownic, herb naszego miasta oraz 
pomost z towarami, którymi Słupsk handlował w tamtych czasach z wy-
korzystaniem portu w Ustce. 

8 Pośrodku holu na pierwszym piętrze budynku ratusza znajduje się 
gabinet prezydenta miasta. Jest to jedno z najpiękniejszych i najcie-

kawszych miejsc w ratuszu. Prawdziwa perełka architektury, która ma 
aż 12 ścian. W pokoju zachowały się oryginalne meble,  w tym biur-
ko pamiętające burmistrza Matthesa oraz rzeźbione boazerie. Godna 
uwagi jest licząca sobie ponad sto lat papierowa  tapeta, która imituje 
kurdyban. Została ona położona na ścianach podczas budowy ratusza 
i przetrwała do dziś. Podobno gabinet prezydenta został tak skonstru-
owany, że byłby jedynym pomieszczeniem, które przetrwałoby rozbi-
cie gmachu ratusza np. w wyniku nalotu bombowego. 

Na pierwszym piętrze znajduje się także  mała sala posiedzeń Rady 
Miejskiej (nr 110).  W niej  odbywają się ważne dla naszego miasta 
spotkania, podejmowani są ofi cjalni goście. To właśnie tutaj odbywają 
się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Słupska. Sala ma bardzo boga-
ty wystrój, snycerkę. Również tutaj można obejrzeć ciekawe  ornamen-
ty roślinne. W specjalnej gablocie przechowywany jest sztandar miasta 
Słupska. Są także fl agi państw, z których pochodzą nasze miasta part-
nerskie. Ściany zdobią dwa obrazy.  Po lewej stronie znajduje się dzieło 
malarza, marynisty Witolda  Lubienieckiego z Ustki, a  po drugiej ko-
lejny obraz berlińskiego profesora Friedricha Klein-Chevaliera, który 
przedstawia połów łososi. Wartym podkreślenia jest fakt, że nasza rze-
ka Słupia, która ma górski charakter jest bogata w trocie i łososie. Co 
roku 1 stycznia w Słupsku organizowane są zawody wędkarskie, inau-
gurujące sezon połowu ryb łososiowatych, na które przyjeżdżają  węd-
karze z kraju i z zagranicy.

9 Przejdziemy teraz na drugie piętro  do dużej sali posiedzeń Rady 
Miejskiej (nr 211), która nosi im. Konstytucji Trzeciego Maja. Tu-

taj również odbywają się różnego rodzaju uroczystości.  przyjmowa-
ni są ofi cjalni goście i delegacje.  Jest to okazałe pomieszczenie, w 
którym   w ostatnią  środę miesiąca  organizowane są posiedzenia 
Rady Miejskiej. Również ta sala jest bogato zdobiona. Praktycznie 
całe jej wyposażenie zachowało się w oryginalnym kształcie. Obej-
rzeć tutaj można przepiękną snycerkę, bogato zdobiony sufi t kaseto-
nowy, oryginalny żyrandol, na którym widać kurki  pamiętające cza-
sy oświetlenia gazowego. Uwagę przykuwają dwa monumentalne ob-
razy. Pierwszy z nich   przedstawia wykupienie Słupska przez miesz-
czan z rąk Krzyżaków, a drugi ilustruje w sposób alegoryczny nada-
nie praw miejskich naszemu miastu w 1310 roku. Dzisiaj już wie-
my, że Słupsk stał się miastem dużo wcześniej, bo już w 1265 roku za 
sprawą księcia gdańskiego Świętopełka. W dużej sali posiedzeń uwa-
gę zwracają okazałe witraże, oryginalnie zachowane, bogato zdobio-
ne. Są to dzieła berlińskich artystów. Umieszczone w tej sali zosta-
ły ufundowane przez różne cechy rzemiosł, które działały w naszym 
mieście.  Na  piękne dzieła z kolorowego szkła i ołowiu natrafi my 
także w innych miejscach ratusza. 
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Cena metra kwadratowe-
go wyniesie 3.600 zł brutto i bę-
dzie zawierać wartość mieszka-
nia, udział w częściach wspól-
nych budynku oraz w gruncie, 
na których został posadowio-
ny (wg. aktualnej wyceny prze-
prowadzonej przez rzeczoznaw-
cę majątkowego). Mieszkania 
budowane są ze środków przy-
szłych właścicieli.   Głównym 
wykonawcą robót jest Koszaliń-
skie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego „Prze-
mysłówka” Sp. z o.o. 

W ramach rozbudowy osie-
dla przy ulicy Szafranka Słup-
skie TBS Sp. z o.o. zamierza po-
stawić w tym miejscu w sumie 
trzy budynki, w których znaj-
dzie się 100 mieszkań przezna-
czonych na sprzedaż. W budyn-
kach znajdą się mieszkania 1,2 i 

3 pokojowe o powierzchni użyt-
kowej od 34,33 m2 do 63,77 m2. 
Budowę podzielono na dwa eta-
py. Najpierw powstaną budynki 
nr 7 i 5, a następnie nr 6 (36 ro-
dzinny). Przewiduje się przezna-
czenie części mieszkań na wy-
najem.

- Osiedle przy ulicy Szafran-
ka położone jest w południo-
wo-wschodniej części Słupska 
w niewielkiej odległości od cen-
trum miasta. Bliskość obwodni-
cy zapewnia doskonały wyjazd 
w kierunku Gdańska, Koszalina 
i Poznania. W pobliżu znajdu-
ją się tereny rekreacyjne i leśne. 
Osiedle jest w pełni zagospoda-
rowane -  informuje Danuta Pie-
troń, prezes zarządu Słupskiego 
TBS Sp. z o.o.

- Nieopodal mieści się szko-
ła podstawowa, nowoczesny 

szpital, przychodnia „SALUS” 
dla dorosłych i dzieci, gabinet 
stomatologiczny, apteka, pocz-
ta, sklepy spożywcze i przemy-
słowe. Ponadto w części zreali-
zowanego już osiedla znajdują 
się indywidualne boksy garażo-
we usytuowane w podziemiach 
budynków oraz miejsca postojo-
we w garażu podziemnym wie-
lostanowiskowym - dodaje pre-
zes Pietroń.

Osiedle zostało zaprojekto-
wane przez Studio Projektowe 
„RAPID” pod kierunkiem zna-
nego architekta Jerzego Skołysza, 
w sposób przyjazny dla miesz-
kańców. Na terenie o powierzch-
ni 0,9502 ha zlokalizowano trzy 
budynki  mieszkalne wieloro-
dzinne, czterokondygnacyjne, 
drogi dojazdowe i chodniki pie-
sze, dwa place gospodarcze, plac 

zabaw dla dzieci młodszych oraz 
zieleń rekreacyjna. Ze wzglę-
du na bliskie sąsiedztwo szko-
ły zrezygnowano z urządzania 
boisk sportowych. Po obwodzie 
osiedla przewidziano stanowiska 
parkingowe na 100 samochodów 
osobowych. Partery wszystkich 
budynków są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych dzięki zasto-

sowaniu specjalnych pochylni. 
W każdym budynku zlokalizo-
wano jedno mieszkanie dwupo-
kojowe z możliwością przystoso-
wania do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W celu podwyższe-
nia bezpieczeństwa mieszkań-
ców zrezygnowano z doprowa-
dzenia gazu do budynków. 

MS

R E K L A M A

Budowa mieszkań na sprzedaż
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. buduje dwa bu-
dynki mieszkalne przy ulicy Szafranka w naszym mieście. Budynek nr 7, któ-
ry jest przeznaczony dla  28 rodzin zostanie oddany do użytku w listopadzie 
br, a klucze do mieszkań ich właściciele odbiorą już w grudniu br.  Planowa-
ny termin odbioru drugiego budynku nr 5 dla 36 rodzin to czerwiec 2013 r. 

Fo
t.

 A
PR

-S
AS



11wtorek, 27 marca 2012REKLAMA          www.ziemia-slupska.pl

 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
  www.coislupsk.pl 

FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU „INWESTUJ W SŁUPSKU”
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Przypominamy, że w ramach realizowanego przez Miasto 
Słupsk projektu pn. „Inwestuj w Słupsku” współfinanso-
wanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 
w ramach działania 1.6.1 „Promowanie atrakcyjności 
regionu” funkcjonuje Elektroniczne Centrum Obsługi 
Inwestora - portal internetowy www.coislupsk.pl
Działania podejmowane w ramach projektu „Inwestuj 
w Słupsku” mają na celu stworzenie odpowiednich wa-
runków inwestowania w regionie słupskim poprzez 
promocję gospodarczą miasta, kreowanie pozytywne-
go wizerunku miasta przyjaznego inwestorom, profe-
sjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodar-
czych dzięki  funkcjonowaniu portalu elektronicznego 
www.coislupsk.pl oraz rozpowszechnianie informacji 
o regionie i jego walorach gospodarczych. 
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ofertą 
inwestycyjną miasta Słupska oraz profesjonalnym 
i kompleksowym doradztwem w zakresie możliwości 
inwestowania w regionie słupskim zapraszamy do ko-
rzystania z portalu internetowego www.coislupsk.pl 

oraz Centrum Obsługi Inwestora funkcjonującego 
w ramach realizacji projektu w siedzibie 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, 
Plac Zwycięstwa 1, I piętro, pok. 105/106.

Realizując projekt pn. „Inwestuj w Słupsku” 
gwarantujemy:
aprofesjonalną obsługę inwestora
apełną informację na temat możliwości 
inwestowania w regionie słupskim;
afunkcjonowanie elektronicznego portalu obsługi 
inwestora oraz bazy danych o dostępnych obiektach 
i terenach inwestycyjnych;
akompleksowe doradztwo;
awspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Więcej informacji na stronie www.coislupsk.pl, 
pod nr tel. 59 84 88 466 oraz pod adresem 
e-mail: d.mikolajczak@um.slupsk.pl 
lub j.pluta@um.slupsk.pl

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Słupsk z lotu ptaka.

Witkacy zaprasza 
do Słupska

Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o. 
opracowała kolekcję materiałów promocyjnych w oparciu o 

dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego. Zbiór two-
rzą: kubki, torby papierowe, podkładki pod mysz komputerową, 
magnesy, breloki. W najbliższym czasie pojawią się jeszcze: fili-

żanki, torby bawełniane i podkoszulki.
W ten sposób APR „Ziemia Słupska” Sp. z o.o. nawiązał do 

największej na świecie kolekcji prac Witkacego, która znajduje 
się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i wykorzystała 

twórczość tego artysty do promocji naszego miasta.
Gadżety są do nabycia w siedzibie Agencji Promocji Regio-

nalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o. przy ulicy Starzyńskiego 8 w 
Słupsku. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 9:00 do 17:00. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz - Witkacy (ur. 24 lutego 1885 w 

Warszawie, zm. 18 września 1939 w Jeziorach) – polski malarz, 
fotografik, pisarz, dramaturg i filozof.
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Misterium Męki Pańskiej 
1 kwietnia br. odbędzie się Misterium Męki Pańskiej Osób Nie-
pełnosprawnych w Smołdzinie. Uroczystość rozpocznie się o 
godz. 11.30 mszą świętą w kościele parafialnym w Smołdzinie, a 
o godz. 12.30 rozpocznie się Droga Krzyżowa na Górę Rowokół. 
W imieniu organizatorów – domów pomocy społecznej z powia-
tu słupskiego – zapraszamy na tą wyjątkową uroczystość 

Z wizytą w Gminie Przemęt
W dniach 2-3 marca 
2012 roku delegacja 
z Gminy Kobylnica 
w skład której wcho-
dzili radni, wójt, soł-
tysi oraz kierowni-
cy jednostek organi-
zacyjnych przebywa-
ła z wizytą w Gmi-
nie Przemęt. 
Celem wizyty było wzajemne poznanie się obu samorządów 
przed podpisaniem umowy o współpracy partnerskiej między 
Gminą Kobylnica a Gminą Przemęt.
Delegacja wzięła udział w uroczystej sesji Rady Gminy Przemęt, 
na której podjęta została uchwała intencyjna w sprawie współ-
pracy Gminy Przemęt i Gminy Kobylnica. W przyszłości wza-
jemna współpraca ma zaowocować wymianą kulturalną i spor-
tową dzieci i młodzieży. Gospodarze przygotowali ciekawy pro-
gram miedzy innymi wizytę w Zespole Szkół w Przemęcie i 
przedszkolu w Buczu oraz w gospodarstwie agroturystycznym 
„U Kowala” w Kluczewie oraz „Galerii ptaków” w Górsku. Z wież 
widokowych w Kluczewie i Olejnicy rozciągał się wspaniały wi-
dok na gminę i malownicze jeziora.
W miesiącu maju czekamy na rewizytę delegacji z Gminy Prze-
męt.
Gmina Przemęt to rolnicza gmina łącząca tradycję z nowocze-
snością. Położona jest w południowo-zachodniej Wielkopol-
sce, w Powiecie Wolsztyńskim. Zajmuje obszar 22,5 tys. ha, któ-
ry zamieszkuje około 13,6 tys. osób. Więcej informacji o Gminie 
Przemęt można przeczytać w oficjalnym serwisie informacyjnym 
Gminy pod adresem: www.przemet.pl. 

Źródło: www.kobylnica.pl

Wprowadzenie w Słupsku klimatu Świąt Wielkanocnych, po-
przez nawiązanie do tradycji i regionalnych zwyczajów wielka-
nocnych, jest głównym celem kiermaszu, który odbędzie się 4 i 5 
kwietnia br. na Starym Rynku w godzinach 10.00-18.00.
Do udziału w kiermaszu, który zorganizowany zostanie na Sta-
rym Rynku zaproszeni zostali twórcy ludowi, artyści, malarze i 
plastycy. Kiermasz przeznaczony będzie wyłącznie do prezenta-
cji, degustacji i sprzedaży wyrobów  ręcznie robionych, oryginal-
nych,  związanych ze świętami wielkanocnymi. Wiele z  nich po-
siada certyfikat marki lokalnej „Zielone Serce Pomorza”, który 
nadaje Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi. 
W trakcie kiermaszu odbędą się warsztaty regionalne, które będą 
przeznaczone dla całych rodzin.  W ramach zajęć będzie można 
spróbować swoich sił w ozdabianiu pisanek za pomocą wosku - 
najbardziej tradycyjny sposób zdobienia jajek na Święta Wielkiej 
Nocy - oraz z zastosowaniem innych materiałów:  włóczki, ko-
ralików, brokatu, słomy, makaronu, farb, bibuły itp. Przewidzia-
no również gry i konkursy rodzinne. Nie zabraknie wystawy prac 
twórców ludowych. 
Organizatorem kiermaszu jest Agencja Promocji Regionalnej 
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku.
Serdecznie zapraszamy!

Wielkanocny 
kiermasz regionalny 

Każdego roku, Kaszu-
bi obchodzą Dzień Jed-
ności Kaszubów. W tym 
roku swoje święto zor-
ganizowali 18 marca w 
Brusach. Impreza prze-
biegła pod hasłem: „Ni 
ma Kaszëb bez Brusów”. 

Nasze miasto reprezento-
wali Kaszubi z Oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Słupsku, zespół folklory-
styczny „Zgoda”, artyści ludowi 
oraz  uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 wraz ze swoim 
dyrektorem Kazimierzem Ski-
bą. Obecny był także Maciej 
Kobyliński, prezydent miasta 
Słupska, który jest członkiem 
Oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Słupsku. 

Uroczystości zainaugu-
rowała msza święta w koście-
le p.w. Wszystkich Świętych w 
Brusach, której przewodniczył 
ks. Infułat Stanisław Grunt. 
Następnie uczestnicy nabożeń-
stwa przemaszerowali pod po-
mnik Jana Karnowskiego, gdzie 
złożyli wiązanki kwiatów. Ko-
lejne punkty imprezy odbyły 
się w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II, gdzie podjęto 

próbę pobicia rekordy w jedno-
czesnej grze na akordeonach.  
Niestety, do ustanowienia no-
wego zabrakło 26 akordeoni-
stów. W sumie zagrały 242 
akordeony. W ramach obcho-
dów zorganizowano także: wy-

stępy artystyczne,  turniej gryw 
kaszubską „Baśkę”, wystawy ar-
tystów kaszubskich oraz kier-
masz twórców ludowych, Nie 
zabrakło poczęstunku potra-
wami regionalnymi, konkur-
sów i zabaw. 

Dzień Jedności Kaszubów 
obchodzony się co roku w mar-
cu dla upamiętnia pierwszej  
pisemnej wzmianki o Kaszu-
bach w bulli papieża Grzegorza 
IX z roku 1238. 

MS

XXIII jarmark kaziuko-
wy „Kaziuczek Niemen-
czyński” był okazją do 
pobytu delegacji powiatu 
słupskiego w rejonie wi-
leńskim. 

Tradycyjnie impreza odby-
wa się w pierwszą sobotę mar-
ca, natomiast tegoroczna wyjąt-
kowo została przeniesiona na 10 
marca ze względu na udział Li-
twinów w Światowych Zimo-
wych Igrzyskach Polonijnych. 
W tym roku Litwa w klasyfikacji 
medalowej była na pierwszym 
miejscu, a starosta Niemen-
czyna zdobył aż cztery medale 
- dwa złote i dwa srebrne. 

Jarmark kaziukowy odbywał 
się na głównej ulicy miasteczka, 
gdzie na wielu stoiskach sprze-
dawano rękodzieło ludowe, roz-
maite przysmaki regionalne oraz 
inne wyroby. Towarzyszyły temu 
prezentacje muzyczne, na które 
zaproszono w tym roku zespół 
z powiatu słupskiego.

Starosta Niemenczyna 
Mieczysław Borusewicz, uro-
czyście otwierając XXIII Ka-
ziuczek Niemenczyński, szcze-
gólne serdecznie powitał gości 
z partnerskiego powiatu słup-
skiego – Zarząd Powiatu Słup-
skiego oraz polski zespół mu-
zyczny. Jan Mincewicz, wice-
mer Samorządu Rejonu Wi-
leńskiego oraz konsul z polskiej 
ambasady w Wilnie Stanisław 
Kargul życzyli wszystkim uda-
nej imprezy mimo deszczowej 

aury, a przede wszystkim słoń-
ca, optymizmu i nadziei, którą 
co roku przynosi wiosna. Sta-
rosta słupski Sławomir Ziemia-
nowicz podziękował za zapro-
szenie i możliwość udziału w 
tym tradycyjnym jarmarku ka-
ziukowym, gdyż są to począt-
ki nawiązywania partnerstwa 
powiatu słupskiego z miastem 
Niemenczyn. Podkreślił, że już 
dzisiaj czuje życzliwość jego 
mieszkańców, a przede wszyst-
kim mieszkających w całym re-

jonie wileńskim Polaków. Dla-
tego też chciałby, aby współ-
praca rozwijała się z korzyścią 
dla mieszkańców obu regio-
nów. Następnie wspólnie z wi-
cestarostą Andrzejem Burym 
i członkami Zarządu – Wa-
lentyną Małek, Edwardem Sa-
sko i Andrzejem Wojtaszkiem 
przedstawił gospodarzom, rad-
nym samorządu wileńskiego, 
konsulowi i pracownikom po-
wiat słupski, jego walory kra-
jobrazowo-historyczne oraz 
rozwój gospodarczy i społecz-
ny. Rozmawiano o kierunkach 
i możliwościach współpracy. 
Konsul zapewnił, że włączy się 
w organizację wyjazdu dzieci 
do Polski, gdyby taka wymia-
na doszła do skutku. Sławomir 
Ziemianowicz gospodarzom i 
litewskim gościom przekazał 
materiały promocyjne o po-
wiecie, zachęcając do przyjaz-
du i poznania pięknego powia-
tu słupskiego.

Źródło: Starostwo Słupskie

Kaziuczek Niemenczyński

Dzień Kaszubów
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Pod względem walorów 
przyrodniczych na obsza-
rze ziemi słupskiej wyróżnia-
ją się gminy wiejskie Smołdzi-
no i Ustka, na terenie których 
leży spora część Słowińskiego 
Parku Narodowego z unika-
towymi na skalę światową ru-
chomymi wydmami. Park zo-
stał uznany przez UNESCO za 
Światowy Rezerwat Biosfery i 
jest obowiązkowym przystan-
kiem w czasie turystycznych 
podróży po ziemi słupskiej. W 
gminach Postomino oraz Ust-
ka podziwiać można przepięk-
ne wybrzeże klifowe. Jednak 
poszukującym wytchnienia od 
wielkomiejskiego zgiełku nie 
wystarczają już nawet najpięk-
niejsze plaże. Nie tylko wśród 
osób starszych coraz to więk-
szym zainteresowaniem cieszą 
się kąpiele borowinowe, inha-
lacje aerozolami i hydromasa-
że, nazywane dzisiaj „wellness 
i spa”. Dlatego w takiej ofercie 
wyspecjalizowały się nadmor-
skie kurorty w tym: Ustka, Ja-
rosławiec, Rowy i inne.

Pisząc o ziemi słupskiej 
nie sposób pominąć tematu 

Główczyce, Kępice, Postomi-
no i Smołdzino, z dziewiczy-
mi borami pełnymi dzikiej 
zwierzyny, grzybów i runa le-
śnego, licznymi pomnikami 
przyrody i dobrze wyznaczo-
nymi szlakami pieszymi, rowe-
rowymi oraz kajakowymi, za-
praszają do aktywnego wypo-
czynku na łonie natury. Klam-
rą spinającą ten ogrom różno-
rodności oferty turystycznej są 
rzeki Słupia, Wieprza i Łupa-
wa ze swoimi dorzeczami. Sam 
tylko park krajobrazowy „Do-
lina Słupi” z siedmioma jezio-
rami zaporowymi i rezerwa-
tami przyrody ma do zaofero-
wania nie byle jaką atrakcję z 
zakresu historii kultury mate-
rialnej. Funkcjonujące do dzi-
siaj niemieckie elektrownie 
wodne jako zabytki techniki 
światowej rangi, to bez wątpie-
nia istotne atrakcje ziemi słup-
skiej. Elektrownie wodne oraz 
niekiedy położone blisko nich 
junkierskie kompleksy pałaco-
we nie są dziś już tak tajemni-
cze jak kilkadziesiąt lat temu. 
Niemniej wiele XVIII-wiecz-
nych lub XIX-wiecznych po-

w Niepoględziu, hotel-pałac 
Monbijou Rieck-Eggebertów 
w Poganicach, pałac von Al-
tenów w Krzywaniu są świa-
dectwem bogatej historii zie-
mi słupskiej. 

Osobne miejsce zaj-
muje wpisana w Pań-
stwowy Rejestr Zabyt-

ków Kultury posiadłość 
kanclerza Bismarcka w 
Warcinie oferująca moż-

liwość noclegu w wyjąt-
kowym miejscu i spaceru 

po imponującym par-
ku przydworskim, 

gdzie natrafi cie 
na niezwykle 

cenne za-
bytki przy-
rody.

Z i e -
m i a 
s ł u p -
ska to 
r ó w -
nież wy-

soka kultu-
ra rolna. Pod 

tym względem 

dominują tutaj trzy miejsco-
wości, w których turyści zwie-
dzać mogą niespotykane w 
centrum i na południu Pol-
ski zagrody szachulcowe bo-
gatych rolników. W gminie 
Słupsk budownictwo ryglo-
we reprezentowane jest mię-
dzy innymi przez wieś Swoło-
wo, która została podniesio-
na do rangi Pomorskiej Wsi 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
przez wieś Staniewice w gmi-
nie Postomino. W odróżnie-
niu od dużych gospodarstw 
rolnych w Swołowie, w gmi-
nie Smołdzino można zapo-
znać się z kulturą materialną 
ubogich słowińskich rybaków. 
W Muzeum Wsi Słowińskiej w 
Klukach zostały pieczołowicie 
zrekonstruowane chaty sza-
chulcowe Słowińców z orygi-
nalnym inwentarzem. Ziemia 
słupska to także kilkadziesiąt 
gospodarstw agroturystycz-
nych, które powstały z myślą o 
turystach preferujących wypo-
czynek na łonie natury...

Źródło: Przewodnik Turystyczny 
po Ziemi Słupskiej

Morze Bałtyckie to jeden znaszych największych skarbów.

Z miłości do regionu...
Ziemia słupska ze swoją bogatą historią, za-
bytkami, a także ciekawą i zróżnicowana fau-
ną oraz fl orą przyciąga turystów z kraju i z za-
granicy. Atutem regionu są najczystsze na pol-
skim wybrzeżu szerokie, piaszczyste plaże, 
które zachowały swój naturalny urok i nieska-
żony postępem cywilizacyjnym charakter. 

nie sposób pominąć tematu 
przyrody. Gminy wiejskie, a 
w szczególności Dębnica Ka-
s z u b s k a , 

nych lub XIX-wiecznych po-
siadłości rycerskich kusi swo-
ją tajemniczą historią, a 
niektóre z nich, tak 
jak zaadaptowa-
ny na kompleks 
hotelowy pałac 
von Clausewit-

zów, a następnie 
Puttkamerów 

mi słupskiej. 
Osobne miejsce zaj-

muje wpisana w Pań-
stwowy Rejestr Zabyt-

ków Kultury posiadłość 
kanclerza Bismarcka w 
Warcinie oferująca moż-

liwość noclegu w wyjąt-
kowym miejscu i spaceru 

po imponującym par-
ku przydworskim, 

gdzie natrafi cie 
na niezwykle 

cenne za-
bytki przy-
rody.

r ó w -
nież wy-

soka kultu-
ra rolna. Pod 

tym względem 
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Finały mistrzostw Polski 
„Sprawni razem”
W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2012 roku Słupsk bę-
dzie gospodarzem I Finałów Mistrzostw Polski Szkół 
Specjalnych PTSS „SPRAWNI-RAZEM” w piłce nożnej 
dziewcząt kat. open. 
Areną zmagań będzie hala sportowo-widowiskowa w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku przy ul. Bana-
cha 17. W fi nałach wystąpi 8 drużyn wyłonionych w eliminacjach woje-
wódzkich oraz ubiegłoroczny Mistrz Polski, drużyna z województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.
Patronat honorowy nad zawodami objął Prezydent Miasta Słupska.
W ubiegłym roku fi nały odbyły się także w Słupsku. Reprezentacja woje-
wództwa pomorskiego złożona z uczennic SOSW ze Słupska, Bytowa oraz 
Starogardu Gdańskiego, prowadzona przez nauczycieli: Wiesława Romań-
skiego (SOSW Słupsk) i Aureliusza Kosmacińskiego (SOSW Bytów), wy-
walczyła wówczas brązowe medale, a wcześniej także dwukrotnie stawała 
na podium zdobywając w 2008 r. srebrny medal i brązowy w 2010 r.
Finały Mistrzostw Polski w piłce nożnej dziewcząt, będą XIX imprezą tej 
rangi w Słupsku od 2004 roku.
W trakcie uroczystego otwarcia Mistrzostw nastąpi Centralna Inaugu-
racja Obchodów Działalności XX-lecia Polskiego Towarzystwa Społecz-
no-Sportowego „SPRAWNI RAZEM” na rzecz dzieci i młodzieży Szkół 
Specjalnych oraz absolwentów.

MS

XV Mistrzostwa Polski 
Cheerleaders, które były 
eliminacjami do tego-
rocznych Mistrzostw Eu-
ropy we Włoszech odby-
ły się 24 i 25 marca br. w 
hali w Jezierzycach.  Ry-
walizowało   60 zespołów 
z całej Polski .  

W dywizji cheer dance w 
kategorii junior w gronie trzech 
zespołów, które wywalczyły 
udział w Mistrzostwach Europy 
znalazła się grupa Maxi Junior 
Energa. Gratulujemy.

MS

Maxi Junior Energa 
jedzie do Włoch 

15wtorek, 27 marca 2012SPORTwww.ziemia-slupska.pl
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Finały mistrzostw Polski 

Specjalnych PTSS „SPRAWNI-RAZEM” w piłce nożnej 

Wręczono stypendia 
sportowe … 

W siedzibie starostwa zostały wręczone stypendia młodzieży uzdol-
nionej sportowo z terenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wy-
niki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajo-
wym.
O stypendia w bieżącym roku ubiegało się 19 osób, w dwóch katego-
riach:
- „WYNIK” - dla młodzieży posiadającej największe osiągnięcia w upra-
wianej przez siebie dyscyplinie sportowej;
- „TALENT” - o charakterze socjalnym - przyznawane młodzieży wy-
bitnie uzdolnionej sportowo, a potrzebującej wsparcia materialnego, by 
móc rozwijać dalszą aktywność sportową.
Decyzją Zarządu Powiatu Słupskiego z 1 marca br. stypendia sporto-
we w kategorii „WYNIK” przyznano: Patrykowi Błaszczykowi – ucznio-
wi Gimnazjum w Ustce - 200 zł miesięcznie, Aleksandrze Karpuk 
– uczennicy Gimnazjum z Usteckiego Towarzystwa Oświatowego
w Ustce - 300 zł miesięcznie, Mateuszowi Łunkiewiczowi – uczniowi Li-
ceum Ogólnokształcącego w Ustce - 300 zł miesięcznie, Klaudii Maru-
szewskiej – uczennicy Gimnazjum w Ustce - 200 zł miesięcznie, Mar-
cinowi Mencfelowi – uczniowi Gimnazjum z Usteckiego Towarzystwa 
Oświatowego w Ustce - 200 zł miesięcznie. 
W kategorii „TALENT” stypendia przyznano - Pawłowi Janikiewiczowi z 
Gimnazjum w Kobylnicy, Paulinie Przybyszewskiej z Gimnazjum w Ust-
ce,  Arturowi Szczepaniakowi z Gimnazjum w Łupawie, Joannie Terefen-
ko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce – wszystkim po 100 zło-
tych miesięcznie.
Stypendia przyznane będą młodzieży przez okres 10 miesięcy od mar-
ca do grudnia br.
W uroczystym wręczeniu stypendiów młodym sportowcom z powiatu 
wziął udział cały Zarząd Powiatu Słupskiego oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Słupskiego Ryszard Stus. Wręczał je Starosta Słupski Sławomir 
Ziemianowicz i Wicestarosta Andrzej Bury.

Źródło: Starostwo SłupskieRemis na Zielonej

Gryf Słupsk rozegrał drugi mecz w ramach  rundy wiosennej 
III ligi Bałtyckiej i zremisował na własnym stadionie z Kaszu-
bią Kościerzyna 1:1. 

Bramkę dla gości w 15 minucie spotkania strzelił  Jakub Ka-
szuba, a wyrównał po rzucie karnym Krzysztof Biegański (70 
minuta). Tydzień wcześniej słupszczanie grając również u sie-
bie przegrali z Cartusią Kartuzy 1: 2. Kolejny mecz Gryf roze-
gra 31 marca br. na wyjeździe z Błękitnymi Stargard Szczeciński. 
Słupszczanie zajmują obecnie 6 miejsce w tabeli. 
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Trzecia porażka 
z rzędu

opieczni trenera Dajniusa 
Adomaitisa przegrali trzeci 

mecz z rzędu. 
Po porażkach z Asse-

co Prokom Gdynia i Anwi-
lem Włocławek słupszczanie 

ulegli na wyjeździe   Zasta-
lowi Zielona Góra 75 do 
83.  Trudno będzie Czar-

nym zmienić ten niekorzyst-
ny bilans w czasie najbliższych 
meczów, które rozegrają tak-
że na wyjeździe: 31 marca br. 
w Sopocie z tamtejszym Tre-
fl em, a 4 kwietnia br. w Zgo-
rzelcu z PGE Turów. Do wła-
snej hali słupszczanie powró-
cą dopiero 7 kwietnia br., kie-
dy to zmierzą się z Asseco Pro-
kom Gdynia. Bilety na to spo-
tkanie można już kupić w sie-
dzibie APR „Ziemia Słupska” 
Sp. z o.o. przy ulicy Starzyń-
skiego 8.

MS

z rzędu

Nie 
w i e d z i e 

się ostat-
nio drużynie 

Energa Czarni 
Słupsk.  W drugiej 

fazie rozgrywek 
Tauron Basket Ligi 

sezonu 2011/2012 pod-
opieczni trenera Dajniusa 

mecz z rzędu. 

co Prokom Gdynia i Anwi-
lem Włocławek słupszczanie 

ulegli na wyjeździe   Zasta-

nym zmienić ten niekorzyst-
ny bilans w czasie najbliższych 
meczów, które rozegrają tak-
że na wyjeździe: 31 marca br. 
w Sopocie z tamtejszym Tre-
fl em, a 4 kwietnia br. w Zgo-
rzelcu z PGE Turów. Do wła-
snej hali słupszczanie powró-
cą dopiero 7 kwietnia br., kie-
dy to zmierzą się z Asseco Pro-
kom Gdynia. Bilety na to spo-
tkanie można już kupić w sie-
dzibie APR „Ziemia Słupska” 
Sp. z o.o. przy ulicy Starzyń-
skiego 8.
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Drużyna ze Słupska.

Drużyna z Płocka. Drużyna z Tuczyna.
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