
Ponad 250 dzieci zo-
stanie przyjętych w 
tym roku do ustec-

kich przedszkoli. 31 mar-
ca skończył się nabór do 
placówek. Teraz trwa we-
ryfikacja wniosków. Osta-
teczne wyniki powinniśmy 
poznać pod koniec kwiet-

nia. Urzędnicy zapewniają, 
że wszystkie dzieci zosta-
ną do przedszkoli przyjęte. 

W Ustce funkcjonują 
obecnie trzy przedszkola 
publiczne oraz dwie pla-
cówki niepubliczne. Przed-
szkole Miejskie nr 1 i 2 
będzie mogło przyjąć łącz-
nie ponad 80 dzieci. Do 
Przedszkola Miejskiego nr 
3 przyjętych zostanie 50 

dzieci. Przedszkola niepu-
bliczne Na Wydmie i Słup-
skie Słoneczniki przyjmą 
łącznie kolejne 130 dzieci. 
- Wyniki naboru będą 

ogłoszone w kwietniu - 
mówi Maria Mikucka, na-
czelnik Wydziału Spraw 
Społecznych, Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta w Ustce. - Z in-
formacji, jakie posiadam 

wszystkie nowe dzieci 
znajdą dla siebie miejsce 
w przedszkolach. 

Obecnie w Ustce nie 
obowiązuje już rejonizacja. 
Każdy z rodziców, który 
chce zapisać swoje dziec-
ko do przedszkola publicz-
nego, może wskazać dwie 
placówki. Warunkiem jest 
jednak zamieszkiwanie w 
Ustce. Jeżeli dane dziec-

ko nie zostanie przyjęte 
do pierwszego przedszko-
la, to ma możliwość na 
przyjęcie do kolejnego, 
wskazanego we wniosku 
rekrutacyjnym. Usteckie 
przedszkola funkcjonują 
od godziny 6:00 rano do 
17:00. Dłuższą opiekę nad 
dziećmi zapewnia Przed-
szkole na Wydmie, czynne 
jest aż do godziny 18:30. t
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ILE TO KOSZTUJE
Średnie opłaty w miejskim 
przedszkolu wynoszą 5,5 
zł dziennie za posiłki oraz 
1 zł za każdą godzinę wy-
kraczającą poza podstawę 
programową wychowania 
przedszkolnego. Średnio 
w miesiącu wynosi to od 
200 do 350 zł. Trochę ina-
czej sytuacja z płatnościa-
mi wygląda w przedszko-
lach niepublicznych. W 
przedszkolu Słoneczniko-
we Przedszkole miesięcz-
na opłata wynosi około 
250 zł. Wysokość jedno-
razowej opłaty rekrutacyj-
nej nie jest jeszcze znana. 
Do tego należy jeszcze 
doliczyć opłaty za wyży-
wienie. W niepublicznym 
przedszkolu Na Wydmie 
wpisowe wynosi 200 zł, a 
miesięczne czesne waha 
się od 350 do 500 zł w 
zależności od wybranego 
pakietu opiekuńczego.
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Drodzy
czytelnicy

Trzymacie w rękach pierw-
szy numer nowej usteckiej 
gazety. Gazety tworzonej z 
myślą o ustczanach i wszyst-
kich tych, którzy interesują się 
tym, co dzieje się w mieście. 
Gazety w całości poświęconej 
sprawom Ustki i jej mieszkań-
com. Gazety przyjaznej czy-
telnikom, niegoniącej za sen-
sacją, ale też nieukrywającą 
trudnych czy niewygodnych 
tematów.

Na naszych łamach oprócz 
informacji o tym, co wydarzyło 
się w mieście, znajdziecie też 
zapowiedzi imprez, prezenta-
cje ciekawych ustczan i ich nie-
codziennych pasji, reportaże, 
raporty oraz wywiady. 

Chcemy być gazetą ustczan, 
dlatego wszystkich Czytelni-
ków zachęcam do kontaktu z 
redakcją. Jeśli chcecie byśmy 
poruszyli jakiś temat na na-
szych łamach lub byśmy zapo-
wiedzieli imprezę, którą orga-
nizujecie - piszcie i dzwońcie 
do nas. 

Ukazywać będziemy się raz 
w miesiącu, zawsze w jego 
ostatnich dniach. Naszą ga-
zetę będziemy kolportowali 
bezpłatnie. Będzie ją można 
znaleźć w większości sklepów 
spożywczych w mieście. Gorą-
co zachęcam do lektury.

Arkadiusz Gryko
redaktor naczelny

Rozkopią ulicę  
Sprzymierzeńców
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Marek Kamiński, 
pierwszy czło-
wiek na Ziemi, 

któremu udało się zdobyć 
oba bieguny w ciągu jed-
nego roku, spotkał się z 
mieszkańcami Ustki. Na-
sze miasto znalazło się 
na trasie jego wyprawy, 
którą nazwał „Trzeci bie-
gun”. Kamiński wyruszył z 
Kaliningradu do Santiago 
de Compostela. Maszeru-
je po szlaku św. Jakuba. 
Łącznie pokona ponad 
cztery tysiące kilometrów 
w ciągu około trzech i pół 
miesiąca. 
„Trzeci biegun” to naj-

bardziej osobisty z do-
tychczasowych projek-
tów polskiego polarnika. 
Wędrówka ma wymiar 
głównie duchowy. Podróż 
zostanie udokumentowa-

na 72-minutowym filmem. 
W ramach wyprawy or-
ganizowane są spotka-
nia i dyskusje na temat 
kryzysu duchowego, jaki 
przeżywa współczesna 
Europa. Marek Kamiński 
swoją wędrówką chce 
też zainspirować innych i 
skłonić do refleksji. Pod-
czas spotkania z miesz-
kańcami Ustki, które 
odbyło się w Centrum In-
formacji Turystycznej Ka-
miński opowiadał o swo-
jej młodości, o pasji do 
podróży i wyprawach na 
Biegun Północny i Biegun 
Południowy. - Myśl o wę-
drówce szlakiem św. Ja-
kuba kiełkowała we mnie 
już od ponad dziesięć lat 

– mówił na spotkaniu Ka-
miński. - To dla mnie bar-
dzo ważna wyprawa. Jest 
inna od wcześniejszych 
i nie wiem, czego mogę 
spodziewać się na trasie. 

Cieszę się jednak na samą 
myśl o spotkaniach z 
wszystkimi, których spo-
tkam na szlaku.

Z Ustki Kamiński po-
wędrował do Darłowa, a 

później do Kołobrzegu. 
Przejdzie między innymi 
przez Niemcy, Francję i 
Hiszpanię. Cały czas wę-
druje sam. Jest jednak 
pod opieką przyjaciół. t
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Bałtycka Galerii Sztuki Współ-
czesnej wycofała się pomysłu 
ustawienia nowoczesnej rzeź-
by na dalbie dewiacyjnej w 
usteckim porcie. Rzeźba miała 
przedstawiać ustawione pio-
nowo czerwone usta, jednak 
wielu osobom projektowane 
dzieło kojarzyło się z żeńskimi 
narządami płciowymi. W me-
diach pomysł ten został mocno 
skrytykowany.

Ruszył Miejski System Powia-
damiania SMS. Abonenci syste-
mu za darmo będą otrzymywać 
na swój telefon informacje o 
organizowanych przez ratusz 
konsultacjach, spotkaniach, 
imprezach czy innych ważnych 
wydarzeniach oraz o sytuacjach 
kryzysowych. By korzystać z 
systemu wystarczy wysłać SMS 
pod nr 799 448 399.

Karolina Guzowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Ustce, za-
jęła pierwsze miejsce w kate-
gorii solistów w XIX Festiwalu 
Piosenki Marynistycznej „Łajba 
2015”. Finał konkursu odbył 
się w Słupskim Inkubatorze 
Technologicznym. W konkursie 
udział brało trzydziestu wyko-
nawców z różnych miejscowo-
ści Pomorza.

Rafał Niewiarowski, współwłaści-
ciel i szef kuchni usteckiej restau-
racji Dym na wodzie wystąpił w 
pierwszym odcinku kulinarnego 
show Telewizji Polsat „Top Chef”. 
Ustczanin znalazł się wśród 
piętnastu szefów kuchni, którzy 
rywalizują o prestiżowy tytuł naj-
lepszego szefa kuchni i nagrodę 
pieniężną. To już czwarta edycja 
tego programu w Polsce.

Ustecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku świętował swoje dziesią-
te urodziny. Początkowo UUTW 
działał w ramach Stowarzysze-
nia Bene Vita, a od 2006 roku 
jako samodzielne stowarzy-
szenie. Z okazji jubileuszu 18 
marca słuchacze wysłuchali 

koncertu w wykonaniu Orkiestry 
Koncertowej Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
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Idąc przez Europę, 
zawitał do Ustki
u Śladem św. Jakuba u Trzy miesiące w drodze u Będzie o tym film
HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl
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p Podczas spotkania Marek Kamiński opowiadał o swoich wcześniejszych wyprawach.
Fot. H. Bierndgarski
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REKLAMANajpierw będą objazdy, 
później będą efekty
u Nowe jezdnie i chodniki u Będą utrudnienia w ruchu u Koniec prac na koniec roku

Nowa nawierzchnia 
jezdni, nowe chodni-
ki i nowa sieć kanali-

zacyjna. Tak wkrótce będzie 
wyglądała ulica Sprzymie-
rzeńców. Najpierw jednak 
przez kilka miesięcy ustczan 
czekają utrudnienia w ruchu. 

Przebudowa i moderniza-
cja ulicy rozpocznie się na 
początku kwietnia. To już 
kolejny etap prac. Pierwszy 
zakończono w 2014 roku. 

W tym roku inwestycja po-
dzielona zostanie na dwie 
części. - Pierwszą część prac 
planujemy zakończyć 15 
czerwca, w tym czasie prze-
budujemy drogę na odcinku 

od ulicy Wyszyńskiego do 
skrzyżowania z Kilińskiego - 
wyjaśnia Marek Kurowski, na-
czelnik Wydziału Infrastruk-
tury Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
w Ustce. - Druga część prac 
rozpocznie się 31 sierpnia  i 
do 15 grudnia planujemy 
przebudować drogę na od-
cinku od ulicy Kilińskiego do 
skrzyżowania z Mickiewicza.   
Projekt modernizacji zakłada 
wymianę sieci kanalizacyj-
nych oraz nawierzchni ulic i 
chodników. Niestety, przebu-

dowa ulicy 
będzie za 
sobą nio-
sła utrud-
n i e n i a . 
Przebudo-
w y w a n e 
o d c i n k i 

drogi zostaną wyłączone 
z ruchu. Jednocześnie na 
czas trwania robót wpro-
wadzona zostanie zmiana 
organizacji ruchu na uli-
cach: Sprzymierzeńców, 

Wyszyńskiego, Kilińskiego i 
Mickiewicza. 

W ubiegłym roku, już po 
zakończeniu przebudowy uli-
cy na odcinku od Mickiewicza 
do Chopina, doszło kilkukrot-
nie do zalania sąsiadujących  
z ulicą domów. Problemem za-
lewania ulicy Sprzymierzeńców 
i Chopina było błędnie  

wykonanie ujście kolektora 
burzowego w porcie mor-

skim. Usterka została już  
naprawiona. t

HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

Informacje o objazdach
Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane etapami 
zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej mia-
sta www.ustka.pl projektem tymczasowej organizacji ru-
chu. Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji można 
uzyskać w pok. 307 Urzędu Miasta Ustka lub pod numerami 
telefonów: 59 8154310, 59 8154312.

u2,3 
miliona złotych 

– tyle pieniędzy 
wyda miasto na 
prace na ulicy 
Sprzymierzeń-
ców w tym roku.

pPrace na ulicy Sprzymierzeńców prowadzone będą do końca roku z przerwą w sezonie letnim.

Patron zatrudni najlepszych

Klasę kształcącą 
przyszłych specja-
listów z zakresu 

mechaniki otworzy od 
nowego roku szkolnego 
Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Technicz-
nych. Będzie ona działała 
pod patronatem firmy 
Hydro-Naval, zajmującej 
się głównie produkcją 
sprzętu do wydobywania 
ropy naftowej. 

Działająca w Słupskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej f irma zdecydo-
wała się na objęcie pa-
tronatem klasy, bo w ten 
sposób chce rozwiązać 
problem braku wykwalif i-
kowanej kadry pracowni-
czej w przedsiębiorstwie. 
Młodzież będzie mogła 
podjąć w niej naukę w 
zawodzie technik mecha-
nik w specjalnościach: 
wytwarzanie maszyn i 
ich części, montaż, insta-
lowanie i uruchamianie 
maszyn i urządzeń oraz 
organizacja i nadzorowa-
nie procesu produkcji.

Uczniowie klasy pa-

tronackiej będą mieli 
zapewniony dostęp do 
nowoczesnego sprzętu, 
co ma przełożyć się na ja-
kość kształcenia i lepsze 
przygotowanie praktycz-
ne specjalistów.  Część 
zajęć uczniowie będą 
odbywać w szkole, część 

bezpośrednio w fabryce, 
gdzie zapoznają się z naj-
nowszymi technologia-
mi w branży. Tworzenie 
klas patronackich staje 
się coraz popularniejsze. 
W słupskim „mechaniku” 
tego typu klasa powstaje 
we współpracy z fabryką 
obuwia Gino Rossi, gdyż 
także ona ma problemy 
ze znalezieniem wykwa-
lif ikowanych obuwników. 
Zdaniem pracodawców to 
jedyny sposób, by zapew-
nić sobie dopływ wyszko-
lonych już kadr. Wszystko 
dlatego, że ciągle zbyt 
mało absolwentów gim-
nazjów wybiera się do 
techników i szkół zawo-
dowych. Najlepsi absol-
wenci szkoły mogą liczyć 
na zatrudnienie w firmie 
po zakończeniu nauki, a 
nawet dofinansowanie 
do studiów i nauki języ-
ka angielskiego. Podczas 
nauki w szkole będą też 
mieli stały kontakt ze 
specjalistami-praktykami, 
co gwarantuje, że dobrze 
poznają tajniki zawodu i 
gruntownie zostaną przy-
gotowani do egzaminu 
zawodowego. t

u Nie mogą znaleźć pracowników u Będą szkolić uczniów u Najlepszym dadzą pracę

Fot. H. Bierndgarski

Zatrudniają już 
ponad sto osób
Firma Hydro-Naval od 
trzydziestu lat produku-
je wysokiej jakości urzą-
dzenia dla przemysłu 
wydobywczego ropy naf-
towej, które dostarcza 
głównie do odbiorców 
za granicą. Fabryka zaj-
muje ponad 10 tys. m kw. 
powierzchni, zatrudnia 
ponad 130 osób. Wśród 
nich znajdują się m.in. 
doświadczeni spawacze, 
ślusarze, tokarze, ope-
ratorzy maszyn CNC i la-
kiernicy. By zachować 
najwyższą jakość pro-
duktów firma nieustan-
nie inwestuje unowocze-
śniając park maszynowy, 
co wpływa na zwiększe-
nie mocy produkcyjnych, 
wydajność i efektyw-
ność pracy.

REKLAMA

pDziełem pracowników firmy Hydro-Naval jest m.in. ruchoma kładka, która połączyła w porcie wschodnią i zachodnią część Ustki. 

HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl
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Wspierają rozwój szkół zawodowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiło „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Główne cele tego przedsięwzię-
cia to: współpraca z pracodawcami, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, przygotowanie uczniów do 
podjęcia zawodu i organizacja dobrych praktyk. Realizacja tych założeń ma poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodo-
wego, a także przyczynić się do jego szerokiej promocji wśród młodych ludzi. Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy nie jest łatwe. Nieustannie zmieniająca się moda na określone kierunki nauki sprawia, że nie wszystkie szkoły zawo-
dowe cieszą się wśród młodzieży popularnością. Duże znaczenie ma przy tym odpowiednie przygotowanie szkół oraz aktywna 
współpraca z pracodawcami, by wspólnie przygotować uczniów do podjęcia zawodu. Przedsiębiorcy, którym zależy, by po szkole 
młodzi ludzie zasilali ich firmy podejmują w tym zakresie aktywne działania. W całym kraju wiele firm w porozumieniu ze szko-
łami zawodowymi tworzy klasy patronackie, których najlepsi uczniowie - absolwenci mają już z góry zapewnione zatrudnienie.
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Kto widział,
może pomóc

Policja poszukuje 
osób, które mogą 
coś wiedzieć w spra-

wie tajemniczej śmierci 
35-letniego mieszkańca 
gminy Ustka. Jego ciało 
wyłowiono na początku 
marca, z morza w oko-
licy mola wschodniego. 
Wcześniej poszukiwano 
go od ponad miesiąca.  
Zwłoki unoszące się na 
wodzie zauważyli wędka-
rze stojący na wschodnim 
falochronie. Natychmiast 
wezwano strażaków i po-
licjantów. To strażacy wy-
dobyli ciało na brzeg. 

Mężczyzna zaginął pod 
koniec stycznia. Przez po-
nad dwa miesiące poszuki-
wali go zarówno policjanci 
jak i bliscy. O pomoc po-
proszono nawet jasnowi-
dza z Człuchowa. Wstępnie 
zakładano, że mężczyzna 
wskoczył do kanału por-

towego w Ustce. Tam bo-
wiem na jednej z ławek 
znaleziono kurtkę, w 
której znajdował się mię-
dzy innymi jego telefon. 
Jasnowidz Krzysztof Jac-
kowski zaprzeczył jednak, 
aby  mężczyzna wskoczył 
do kanału. Potwierdzili to 
nurkowie, którzy przeba-
dali część kanału porto-
wego. Ciało Sebastiana P. 
wypłynęło ponad miesiąc 
później przy wschodnim 
molo. Do dzisiaj nie wiado-
mo, jak doszło do tragedii. 
Prokurator, który przybył 
na miejsce zdarzenia za-
żądał przeprowadzenia 
sekcji zwłok. Ta wyjaśniła 
jedynie, że mężczyzna się 
utopił. 
- Z opinii wynika, że męż-

czyzna mógł wpaść do 
rzeki, bo w jego płucach 
znajdował się czarny muł 
i fragmenty zbutwiałych 
roślin - mówi Krzysztof 
Młynarczyk, szef Prokura-
tury Rejonowej w Słupsku. 

- Wpadł do wody żywy, a 
do wypadku doszło sześć 
tygodni przed znalezie-
niem ciała.

Prokuratorzy zakwali-
fikowali sprawę jako nie-
umyślne spowodowanie 
śmierci. Obecnie ustalają, 
jak mogło dojść do wypad-
ku. Nie wykluczają jednak, 
że Sebastian P. mógł stać 

się ofiarą przestępstwa. 
Takie założenia przyjęła 
również rodzina zmarłego. 
Ich zdaniem w dniu, w któ-
rym ostatni raz go widzia-
no nie wyglądał na osobę, 
która miałaby popełnić 
samobójstwo. Policjanci 
proszą wszystkie osoby, 
które mogą coś wiedzieć 
w sprawie o kontakt. t

u Rodzina nie wierzy w samobójstwo u Nie wiedzą co się stało u Szukają świadków
HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

pStrażacy i policjanci przeszukali m.in. kanał portowy.
Fot. H. Bierndgarski

PULS MIASTA INFORATUSZ

Szansa na nowy plac zabaw
Uprzejmie informu-

jemy, że zgłosili-
śmy nasze miasto 

do konkursu Podwórko 
NIVEA. Od liczby odda-
nych głosów zależy, czy 
nowy plac zabaw po-
wstanie właśnie w Ustce. 
Dlatego zwracamy się z 
prośbą o oddawanie gło-
sów. Namówcie również 
do głosowania Waszą ro-
dzinę i znajomych.

Gmina Miasto Ustka 
zgłosiła trzy lokalizacje, 

które poddane zostaną 
głosowaniu, przy jednej 
z nich może zostać zbu-
dowany nowy plac zabaw 
dla dzieci. Zgłoszone lo-
kalizacje to:

1. Park miejski przy ul. 
Marynarki Polskiej. 

2. Teren przy ul. Krótkiej 
znajdujący się pomiędzy 
nową zabudową mieszkal-
ną TBS a pasażem handlo-
wym „Pod filarami”. 

3. Teren przy Przedszko-
lu Miejskim nr 3, po za-

chodniej stronie Ustki na 
obrzeżach miasta. 

Głosowanie rozpoczęło 
się1 kwietnia i potrwa do 
końca maja. Na stronie in-
ternetowej www.ustka.pl 
zamieściliśmy baner, któ-
ry ułatwi oddanie głosu.

Planowany plac zabaw, 
który zostanie zbudowa-
ny w zwycięskich gminach 
będzie zawierać: multi 
zestaw kaskada, tunel 
rurowy królicza norka, 
piaskownice z daszkiem, 

huśtawkę ważkę, kiwak 
dwuosobowy, grę balan-
ce, skakankę, grę w kla-
sy, huśtawkę wahadłową, 
zjeżdżalnie, karuzele z 
siedziskami, huśtawkę 
bocianie gniazdo, kosz 
na śmieci, ławki, tarczę 
do rzucania, stojak rowe-
rowy. Wszystkie zabawki 
osadzone będą na planie 
koła.

Każdego dnia można 
oddać jeden głos. Na 
każdą lokalizację można 

głosować oddzielnie. Za-
chęcamy Państwa do gło-
sowania i namawiania do 
tego członków rodziny i 
znajomych.

W konkursie zwyciężą 
te lokalizacje, które otrzy-
mają największą liczbę 
głosów od internautów. 
Nasza wygrana zależy 
wyłącznie od naszych gło-
sów! Liczymy na Was.

Głosować można na 
stronie http://nivea.pl/
podworko.

Burmistrz nagrodził 
sportowców i artystów 

Tradycją w naszym 
mieście stało się 
honorowanie osób 

zasłużonych w sporcie 
i działalności artystycz-
nej. Na sesji Rady Miasta 
w dniu 26 marca 2015r. 
burmistrz Jacek Graczyk,  
wraz z przewodniczącym 
Rady Miasta Grzegorzem 
Koskim, wręczyli nagrody 
oraz wyróżnienia dla mło-
dych mieszkańców Ustki. 

W dziedzinie twórczo-
ści artystycznej nagrody 

otrzymała Grupa Tanecz-
na „Balecik”, Studio Wo-
kalu. Obydwa zespoły pro-
wadzą swoją działalność 
w usteckim Domu Kultury. 
Nagrodę w dziedzinie kul-
tury i twórczości otrzymał 
również Zespół Wokalny 

„Muszelki” z Gimnazjum 
w Ustce, którego opieku-
nem jest Pani Urszula Ta-
mulis. Burmistrz wręczył 
też dwie nagrody indywi-
dualne dla wieloletnich 
solistek Zespołu „Muszel-

ki”. Nagrody otrzymały 
Ewelina Bogucka i Wikto-
ria Trąbka.

Burmistrz Jacek Graczyk 
uhonorował również tre-
nerów i działaczy sporto-
wych. Nagrodę otrzymał 
zasłużony dla rozwoju 
lekkoatletyki w naszym 
mieście Pan Henryk Mi-
chalski z LKS JANTAR oraz 
żeglarski działacz spor-
towy Pan Konrad Białek 
z Centrum Sportów Wod-
nych OPTY. Nagrodzeni za 

wysokie wyniki sportowe 
osiągnięte w 2014r. zo-
stali również zawodnicy 
z dwóch klubów sporto-
wych tj. Lekkoatletycz-
nego Klubu Sportowego 

„Jantar” oraz Centrum 
Sportów Wodnych OPTY 
Ustka. Wśród wyróżnio-
nych lekkoatletów znaleź-
li się: Barbara Madejczyk, 
Joanna Terefenko, Klau-
dia Maruszewska, Patryk 
Błaszczyk, Dawid Kościów, 
Agnieszka Kulak, Patryk 

Nurkowski, Kinga Wy-
smyk, Kamil Aniszewski. 
Nagrody i wyróżnienia 
otrzymali również żegla-
rze: Seweryn Wysokiński, 
Mateusz Kasperowicz, 
Jakub Palanis, Sebastian 
Czyż, Igor Białek.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym 
i dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszego 
miasta na arenach ogól-
nopolskich i poza granica-
mi naszego kraju.

Informacja o pracy 
Rady Miasta Ustka w kwietniu

Na  22 kwietnia godz. 8:30 (sala 101)
planowana jest Komisja Polityki Społecznej

Planowana tematyka:
•	 Stan bezrobocia w Ustce za 2014r. oraz I kw. 2015r. - analiza 

rynku pracy.
•	 Informacje na temat bieżącej działalności OSiR Ustka.
•	 Sprawozdanie z pracy MOPS za I kwartał 2014r. Informacja 

dotycząca realizacji zadań MOPS uwzględniająca zapisy Stra-
tegii Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia.

•	Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i 
sprawozdania organizacji za 2014 r. 

•	 Informacja o realizacji wniosków komisji stałych oraz Rady za 
I kwartał 2015r.

•	 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
•	 Sprawy różne.

Na 23 kwietnia godz. 8:30 (sala 101)
planowana jest Komisja Budżetowo – Gospodarcza

Planowana tematyka:
•	 Informacja o realizacji wniosków Komisji stałych oraz Rady za 

I kwartał 2015r.
•	 Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków 

z wydz. GN i GP.
•	 Informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego, w 

tym planowane imprezy i projekty promocyjne – informacja 
o bezpieczeństwie i zabezpieczeniu porządku publicznego 

-przygotowanie służb komunalnych do sezonu.
•	 Informacja o stanie bezrobocia w mieście. 
•	 Informacja o pracy spółek ZGK i EMPEC, Wodociągi oraz Za-

rządu Portu.
•	 Sprawy bieżące. 

Na 30 kwietnia godz. 8:30 (sala 101)
planowana jest Sesja Rady Miasta

Planowana tematyka:
•	 Informacja o bieżącej pracy spółek miejskich :ZGK, EMPEC , 

Wodociągi Ustka, UTBS.
•	  Analiza stanu bezrobocia w mieście Ustka za 2014r. oraz za 

I kwartał 2015r.
•	 Sprawozdanie z pracy MOPS za 2014 r. oraz za I kwartał 2015r.
•	 Informacja o realizacji wniosków wniosków komisji stałych 

oraz Rady za I kwartał 2015r.
•	 Informacja na temat sprzedaży mienia komunalnego.
•	 Informacja na temat bieżącej działalności OSiR Ustka.

Burmistrz Ustki Jacek Graczyk wraz z osobami nagrodzonymi za działalność sportową i artystyczną.
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Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustka 
Jacka Graczyka z jego pracy w okresie od 17 lutego do 17 marca br. Tego typu 
informacje będziemy publikować w każdym miesiącu.

W okresie między se-
sjami uczestniczy-
łem w spotkaniach 

i przyjmowałem interesan-
tów  oraz przedstawicieli 
różnych instytucji i organi-
zacji. Szczegółową informa-
cję zamieszczam poniżej:

17.02.2015 r. – wziąłem 
udział w spotkaniu zespołu 
Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Słupska, na 
którym omówiono przy-
gotowania do realizacji 
tematów zgłoszonych w 
lipcu 2014 r. oraz wybrano 
nowych przedstawicieli.

18.02.2015 r. - spotkałem 
się z prezesem firmy MOR-
POL  oraz przedstawiciela-
mi spółki Wodociągi Ustka. 
Omówiłem zasady współ-
pracy między tymi firmami 
pod kątem przeanalizowa-
nia możliwości zwiększenia 
ilości ścieków przyjmowa-
nych przez oczyszczalnię od 
firmy MORPOL.

18.02.2015 r. - wziąłem 
udział w kolejnym spotka-
niu Obywatelskiego Klubu 
Dyskusyjnego, które odby-
ło się w Domu Kultury.

21.02.2015 r. - wziąłem 
udział w spotkaniu zało-
życielskim Usteckiej Or-
kiestry Dętej zorganizowa-
nym przez stowarzyszenie 
Qrzayka.

21.02.2015 r. - uczest-
niczyłem w zebraniu spra-
wozdawczym usteckiego 
Koła Miejskiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego.

23.02.2015 r. - spotka-
łem się z prezesem oraz 
członkami Towarzystwa 
Przyjaciół Ustki. Omówi-
łem zasady współpracy z 
Towarzystwem Przyjaciół 
Darłowa.

24.02.2015 r. - spotka-
łem się z Panem Jarosła-
wem Wilkosem, Nadle-
śnicznym Nadleśnictwa 
Ustka. Omówiłem zasady 
współpracy oraz koncepcji 
zamiany gruntów leśnych 
położonych wzdłuż ulicy 
Westerplatte, które są wła-
snością Skarbu Państwa na 
grunty leśne położone przy 
złożach borowiny, które są 
własnością miasta.

25.02.2015 r. - spotka-
łem się z Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Spółki 
EMPEC Panem Tomaszem 
Kościuczukiem. Omówiłem 
główne tematy do realiza-
cji  w planie pracy spółki na 
2015 r. i na dalsze lata tj:

- rozbudowa sieci ciepłow-
niczej na dalsze obszary 
miasta w celu ograniczenia 
niskiej emisji,
-  relokacja kotłowni, 

wskazanie docelowej loka-

lizacji.
25.02.2015 r. - spotka-

łem się z Dyrektorami Szko-
ły Podstawowej nr 2, Gim-
nazjum, Przedszkola nr 1 i 
Przedszkola nr 2. Omówi-
łem najważniejsze tematy 
związane                             z 
funkcjonowaniem tych pla-
cówek oświatowych oraz 
zasady współpracy.

25.02.2015 r. - spotkałem 
się z Zarządem i członkami 
Miejskiego Klubu Sporto-
wego Jantar. Zapoznałem 
się z aktualną działalnością 
klubu oraz planami rozwo-
ju w oparciu o koncepcję 
modernizacji bazy szkole-
niowej zlokalizowanej w 
obiektach miejskich.

26.02.2015 r. - spotka-
łem się z Zarządem i przed-
stawicielami Usteckiego 
Forum Turystycznego, omó-
wiliśmy najistotniejsze pro-
blemy, z którymi borykają 
się członkowie stowarzy-
szenia. Przedstawiłem pla-
ny rozwiązania tych tema-
tów między innymi:
- budowa progów pod-

wodnych wzdłuż plaży 
wschodniej,
- modernizacja ulicy 

Wczasowej.
27.02.2015 r. - spotkałem 

się z przedstawicielami fir-
my NAVIMOR oraz ARiMR. 
Omówiliśmy tematy budo-
wy basenu rybackiego oraz 
budowy ulicy Westerplatte 

– II etap pod kątem termi-

nów realizacji i rozliczeń 
środków unijnych.

27.02.2015 r. - spotka-
łem się z przedstawicielami 
Urzędu Morskiego, firmy 
Energopol oraz Dyrekto-
rem Zarządu Dróg Powia-
towych. Omówiliśmy kon-
cepcję transportu kamieni 
niezbędnych do budowy 
progów podwodnych - z te-
renu bocznicy kolejowej na 
plażę wschodnią.

04.03.2015 r. - spo-
tkałem się z Dyrektorami 
Przedszkola nr 3, Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz 
Żłobka. Zapoznałem się z 
najważniejszymi problema-
mi związanymi z funkcjo-
nowaniem tych placówek 
oświatowych oraz omówili-
śmy zasady współpracy.

05.03.2015 r. - spotka-
łem się z przedstawicielami 
firmy, która ma koncesję na 
budowę farm wiatrowych 
na morzu w okolicach Ust-
ki. Otrzymałem parametry 
techniczne, które powinien 
spełniać port ustecki, aby 
mógł być portem, z którego 
będzie prowadzona obsłu-
ga tych farm. Planowany 
termin realizacji tej budo-
wy to lata 2020-2021. 

05.03.2015 r. - spotka-
łem się prezesem UTBS Pa-
nem Edwardem Rokoszem. 
Omówiliśmy temat realiza-
cji rewitalizacji budynków 
w starej dzielnicy miasta 
oraz planami budowy bu-

dynku socjalnego przy ulicy 
Wiejskiej i budynku komu-
nalnego przy ul. Polnej.

09.03.2015 r. - spotka-
łem się z Panią Wójt Gmi-
ny Ustka, prezesami firm 
świadczących usługi uzdro-
wiskowe oraz prezesem LOT 

„Ustka i Ziemia Słupska”. 
Omówiliśmy temat odzy-
skania koncesji oraz wzno-
wienia wydobycia solanki z 
odwiertów zlokalizowanych 
na terenie spółki Uzdrowi-
ska Ustka Sp. z o. o.

11.03.2015 r. - uczest-
niczyłem w spotkaniu zor-
ganizowanym przez LOT 

„Ustka i Ziemia Słupska” na 
temat wznowienia wydoby-
wania solanki z odwiertu 
zlokalizowanego na terenie 
spółki Uzdrowisko Ustka. 
Dyskutowaliśmy nad mo-
delem współfinansowania 
tych prac przez samorządy 
Ustki, Gminy Ustka oraz 
firmy świadczącej usługi 
uzdrowiskowe oraz branżę 
turystyczną.

11.03.2015 r. - spotka-
łem się w Darłowie z Burmi-
strzem tego miasta Panem 
Arkadiuszem Klimowiczem. 
Omówiliśmy formy współ-
pracy w ramach umowy 
partnerskiej podpisanej      
w 2014 r. między naszymi 
miastami.

13.03.3015 r. - spotka-
łem się ze Starostą Słup-
skim Panem Zdzisławem 
Kołodziejskim, Wójt Gminy 

Ustka Panią Anną Sob-
czuk-Jodłowską i przedsię-
biorcą Panem Andrzejem 
Dębowskim. Omówiliśmy 
przygotowanie do realizacji 
modernizacji ulicy Wczaso-
wej w roku 2015 w dwóch 
wariantach:
- w przypadku otrzymania 

środków z tzw. „schety-
nówki” - modernizacja całej 
ulicy Wczasowej do końca 
2015 r.

- w przypadku nie otrzy-

mania środków zewnętrz-
nych – modernizacja I etapu 
ulicy Wczasowej w opar-
ciu o środki Miasta Ustka  
i Starostwa Powiatu Słup-
skiego.

14.03.2015 r. - wziąłem 
udział w audycji na żywo  

„Teren mniej zabudowany”, 
którą wyemitował Program 
Pierwszy Polskiego Radia.

14.03.2015 r. - spotka-
łem się z Wiceprezydentem 
Słupska Panem Markiem 

Biernackim. Omówiliśmy 
temat przygotowania do 
konsultacji z Marszałkiem 
Województwa Pomorskie-
go w ramach Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Słupska.

16.03.2015 r. - wziąłem 
udział w VI spotkaniu ne-
gocjacyjnym poświęconym 
ZPP dla MOF Słupska z 
Marszałkiem Wojewódz-
twa Pomorskiego Panem 
Mieczysławem Strukiem. 

Omówiliśmy zakres prac 
oraz sprawę finansowania 
budowy mariny w porcie 
usteckim, także budowę 
obwodnicy południowej na-
szego miasta.

17.03.2015 r. - wziąłem 
udział w konferencji zorga-
nizowanej przez Prezyden-
ta Słupska Pana Roberta 
Biedronia pt. „Progresywni 
prezydencji i burmistrzo-
wie”. Burmistrz Miasta 
Ustka Jacek Graczyk t
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•	 Pozytywnie rozpatrzono wnioski dot.:
 - wyrażenia zgody na całoroczne zadaszenie ogródka z boku Smażalni „Fala” przy ul. Chopina 9a,
 - zagospodarowania części terenu przed obiektem zlokalizowanym na dolnej Promenadzie (Przystań) pod funk-
cję ogródka i obiektu gastronomicznego,
 - zwiększenia powierzchni zabudowy  (do 35m2) na terenach przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Cho-
pina (cztery lokalizacje).
Stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta.
•	 Zrezygnowano z uczestniczenia Gminy Miasto Ustka w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2014”.
•	Wyrażono zgodę na podpisanie umowy dzierżawy na terenie promocyjnym plaży (dzierżawca został wyłoniony 

w drodze składania ofert).
•	 Pozytywnie rozpatrzono wniosek dot. zasiedlenia lokalu przy ul. Zaruskiego 1/6  

(po uprzednim wykonaniu przez Miasto prac modernizacyjnych), do którego przeprowadzą się dwie osoby z 
budynku przy ul. Kosynierów 18. Spowoduje to całkowite uwolnienie  budynku przeznaczonego do rewitalizacji.

•	 Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dzierżawę terenu o pow. 21m2 przyległego do ogródka gastronomicznego 
na Promenadzie Nadmorskiej, dzierżawionego przez wnioskodawcę, na okres sezonu letniego.

•	 Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dzierżawę terenu  przyległego do zaplecza muszli koncertowej na Prome-
nadzie Nadmorskiej (w odległości 2m od rzutu dachu), której dzierżawcą jest wnioskodawca, na okres sezonu 
letniego.

•	 Analizowano uruchomienie systemu „teleopieki” oraz „koperty życia”. Po dopracowaniu szczegółów mieszkań-
cy zostaną poinformowani o możliwościach  korzystania z nowej formy opieki.

•	 Zdecydowano o wystosowaniu pisma do właściciela terenu przy ul. Słupskiej/Banacha w sprawie użyczenia 
terenu na rzecz GMU z przeznaczeniem na organizację ogólnodostępnego parkingu w okresie sezonu letniego.

•	W związku ze zmniejszeniem, o 93.000zł, subwencji oświatowej dla m.Ustka zdecydowano o konieczności 
wypracowania oszczędności w szkołach.

•	 Pozytywnie rozpatrzono wniosek dzierżawcy terenu przy ul. Limanowskiego 8  (kompleks „LAGUNA”) w spra-
wie lokalizacji w okresie od 15.05. do 07.09.2015r. kiosku sprzedaży pamiątek.

•	Wyrażono zgodę na podpisanie umowy z firmą  AG Media na zamieszczenie w miesięczniku usteckim informa-
cji o pracy usteckiego samorządu w wariancie czterech stron.

•	Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 4.000zł netto wydania płyty przez zespół One Moment 
(1000szt.).

•	 Zdecydowano, że fakt wykonywania inwestycji na plaży (sztuczna rafa) zostanie wykorzystany do celów pro-
mocyjnych.

•	Wyrażono zgodę na uczestnictwo w konkursie na budowę Tras Zdrowia, wyposażonych w instalacje treningo-
we, organizowanym przez PZU.

•	 Podjęto działania mające na celu aktualizację i estetyzację nośników reklamowych zlokalizowanych na rogu ul. 

9 Marca i Placu Wolności.
•	Wyrażono zgodę na sfinansowanie przyjazdu trzech osób z Rady Starszych Miasta Kappeln w związku z obcho-

dami X-lecia przez Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
•	 Przyjęto, przedstawione przez Burmistrza, główne kierunki rozwoju do ujęcia w mpzp: „Teren Portu”, „Kościel-

niaka”, „Tereny kolejowe”, „Promenada Bis”.
•	Wyrażono zgodę na zbycie części działki nr 14/3 przy ul. Limanowskiego 1 (dojście do drzwi między latarnią 

a budynkiem Columbusa), na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej przez wnioskodawcę nieru-
chomości.

•	 Na wniosek Spółki ENERGA wyrażono zgodę na przedłużenie użyczenia terenu stanowiącego część dz. nr  
983/1 nad rzeką Słupią w celu uzyskania pozwolenia na budowę (położenie kabla elektrycznego oraz dokona-
nie przewiertu).

•	 Zatwierdzono wygląd piktogramów oznaczających sektory i wejścia na plażę.
•	Wyrażono zgodę na użyczenie (od maja do września) dla OSiR-u parkingów przy ul. Zaruskiego oraz ul. Mary-

narki Polskiej (obok Żabki).
•	 Zdecydowano, że jeżeli taksówkarze chcą ze strony Miasta jakichkolwiek unormowań związanych z prowadzo-

ną przez nich działalnością, muszą prezentować jedno stanowisko.
•	 Ustalono, że Dyrektor OSiR opracuje z dyrektorami szkół zasady korzystania z komunalnych obiektów sporto-

wych.
•	 Ustalono propozycje lokalizacji pod budowę nowego placów zabaw dla dzieci w ramach konkursu NIVEA (trzy 

alternatywne lokalizacje: przy ul. Walki Młodych - w miejscu starego placu zabaw, przy ul.Krótkiej - na terenie 
zielonym pomiędzy nowymi budynkami oraz w parku koło kina).

•	 Negatywnie rozpatrzono wniosek dot. ustawienia na okres 120 dni kiosku gastronomicznego z ogródkiem 
konsumpcyjnym przy ul.Limanowskiego 2 (przed obiektem „Galimatias”).

•	Wyrażono zgodę na przepisanie umowy dzierżawy terenu przy ul. Marynarki Polskiej (koło kina) zabudowane-
go kioskiem z pamiątkami, na inną osobę (umowa obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku).

•	 Po dokonaniu głębokiej analizy tematu, negatywnie rozpatrzono propozycję PKP  Oddział Gospodarczy w 
Gdańsku dotyczącą nieodpłatnego przekazania Gminie Miasto Ustka  12 lokali mieszkalnych położonych  w 
Ustce w budynkach przy                      ul. Polnej 1, 2 i 2A, ul. Portowej 2 i 2A oraz ul. Słupskiej 8 i 10.

•	 Na posiedzeniach kierownictwa omawiano sprawy związane z opracowaniem systemu działań mających na 
celu poprawę estetyki miasta.

•	 Na każdym posiedzeniu rozpatrywano również sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (po-
nowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zamiany lokali, zawarcie umowy najmu po śmierci głównego 
najemcy, realizacji eksmisji, spłaty zaległości czynszowych).

•	 Na posiedzeniach kierownictwa opiniowano również projekty uchwał i inne materiały, które zostały przekaza-
ne radnym pod obrady komisji i sesji Rady Miasta.

W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

•	 przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bez-
przetargowym terenów, stanowiących własność Gminy 
Miasto Ustka, pomiędzy ulicami Darłowską i Jaśminową,

•	 zmian w budżecie miasta Ustka na 2015r.,
•	 wyznaczenia Sekretarza Miasta Ustka do wykonywania 

czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Mia-
sta Ustka,

•	 wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka do wy-
konywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Bur-
mistrza Miasta Ustka na czas nieobecności Sekretarza 
Miasta,

•	 określenia i realizacji priorytetowych zadań do realizacji 
w roku 2015 oraz latach następnych,

•	 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na 

„Opracowaniu dokumentacji projektowej budowy połu-
dniowej obwodnicy miasta Ustka”,

•	 składu osobowego Kapituły Wyróżnień i Odznaczeń,
•	 ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 

2015 tereny i sezonowe lokalizacje wyznaczone na plaży 
zachodniej oraz w obszarze MPZM pn. „Promenada Nad-
morska” w Ustce,

•	 nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Ustka,

•	 upoważnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarb-
nika Miasta i Naczelników Wydziałów oraz innych pra-
cowników Urzędu Miasta Ustka do podpisywania decyzji 
administracyjnych , umów i pism,

•	 komunalizacji mienia Skarbu Państwa (zgoda na nieod-
płatne przejęcie przez Gminę Miasto Ustka od Skarbu 
Państwa nieruchomości – dz. nr 40/2 o pow. 0,0505ha 
przy ul. Marynarki Polskiej 2-4,

•	 sprzedaży, zatwierdzenia ceny i wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością GMU 
(zbycie na poprawę  - dz. nr 1922/81 o pow. 0,0200ha 
przy ul.Darłowskiej),

•	 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na 

„Opracowaniu audytów energetycznych i dokumentacji 
projektowych termomodernizacji obiektów gimnazjum i 
żłobka w Ustce”,

•	 ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych fi-
nansowanych z budżetu miasta, realizowanych w 2015r.
 

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce 
PRAWO – Zarządzenia Burmistrza. t

Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
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Przemysław Nycz
– przez życie w kajaku

Kiedy pytam się o 
ilość przemierzonych 
kilometrów w kajaku, 
zaczynam rozumieć, że 
powiedzenie „szczę-
śliwi czasu nie liczą”, 
można sparafrazować 
na potrzeby kajaka-
rzy. Kajakarze kilome-
trów na spływach i 
godzin spędzonych na 
wodzie po prostu nie 
liczą. - Kiedyś liczy-
łem kilometry i każdy 
spływ wpisywałem do 
specjalnej książeczki 
kajakowej, ale z dużej 
ilości wypraw w kaja-
ku, przestałem to robić. 
Mój błąd – nie kryje z 
uśmiechem Przemy-
sław Nycz. - Kilometry i 
godziny w kajaku mogę 
liczyć już w tysiącach. 
Na najstarszym zdjęciu 
ze spływów miałem 7 
lat. A urodziłem się w 
1980 roku – wyjaśnia.

  
Rodzina na rzece

C z ę s t o  n a 
rzece zawierane 

s ą  z n a -

jomości na lata,  nie-
rzadko na całe życie. - 
Z wieloma kajakarzami 
spotykamy s ię ty lko 
raz do roku, ale wśród 
turystów jest tak, że 
wystarczy 
jedno 
s p o -
t k a -
n i e 
a  już 
jesteśmy, 
j a k  j e d n a 
w i e l k a  r o d z i n a . 
Pomagamy sobie, razem 
się bawimy, razem pły-
n i e m y.  P o d z i w i a m y 
piękno odcinka rzeki , 
po którym płyniemy. 
N i ek tó r z y  ż y j ą  od 
spływu, do spływu, bo 
to naprawdę uzależnia. 
Moja ulubiona trasa 
to ta najbliższa, czyli 
odcinki Słupi.  Na tej 
rzece bez wątpienia 
przepłynąłem najwięcej. 
Mój odcinek to dopływ 
Słupi, rzeka Kamienica 
z Jutrzenki do Gałęźni 
Małej. To piękna rzeka 
o każdej porze roku – 
zapewnia Nycz.

Ubiór
to podstawa
 
Gdy  dopy tu ję  o 

zimowe spływy, od razu 
słyszę, że dla prawdzi-

wego turysty złych 

warunków nie ma. Jest 
tylko zły ubiór. 

J e ś l i  o 
s t r o -

j a c h 
j u ż 

m o w a ,  t o 
rozpoczęcie przy-
gody z kajakarstwem 
nie musi  wiązać s ię 
z  dużymi  kosz tami . 
Niektórzy potra-
fią w skle-
pach 

z 
odzieżą używaną upo-
lować kajakarskie rary-
tasy. - Kupiłem kiedyś 
w jednym z takich skle-
pów kombinezon za 
niespełna 40 złotych, 
którego wartość ryn-
kowa to średnio półtora 
tysiąca złotych. To ubiór 
fachowy, dla tych, któ-
rzy go nie mają, powiem 
tylko tyle, że ubiór „na 
cebulkę” w kajaku się 
dobrze sprawi. Trzeba 
jednak pamiętać o gru-
bych, gumowych 
r ę k a w i c a c h , 
na j l ep ie j 
takich ze 
s k l e p u 

narzędziowego – pod-
powiada Nycz i wspo-
mina, że jednak są 
warunki ,  które unie-
moż l iw ia ją  sp ływy. 
Kilka lat temu 
podczas 

wyprawy rzeką Wda, 
spływ był niemożliwy, 
bo . . .  r z eka  zamar -
zła. Skończyło się na 
w y c i e c z c e  p i e s z e j  
i ognisku, bo po lodzie 
płynąć kajakiem s ię 
n i e  d a .  K a j a k a r z e 
bawili się, jak dzieci, 
robiąc na zamarzniętej  
r z e c e  „ o r z e ł k i ” . 
Doświadczenia  orga-
nizatorów sprawiły, że 
teraz spływy zimowe 
organizują, w później-
szym terminie. 

Zmienia się
nie tylko
technologia

Przemysław Nycz 
wspominając wszyst-
kie lata spędzone na 
wodzie zauważa, że z 
biegiem lat jego pasja 
się nie zmienia, zmie-
n ia ją  s ię  natomiast 
załoganci w jego kajaku. 

- Zaczynałem od spły-
wów razem z moim tatą. 
Z upływem lat tata prze-
rzucił się na turystykę 
pieszą i rowerową, a na 
spływach zaczęła towa-
rzyszyć mi moja żona. 
Dzisiaj k a j a k i  s ą 

c o r a z 
l ż e j s z e , 
w y g o d -
n i e j -

sze i 

b e z p i e c z n i e j s z e . 
Technologia w kajakar-
stwie oczywiście też się 
zmienia ,  a le najważ-
niejsi są ludzie. Dzieląc z 
nimi kajak często spoty-
kają nas przygody, jakie 
wspomina s ię  przez 
lata – mówi Przemysław 
Nycz i 

zaznacza ,  że 
niektóre ze wspo-

mnień, opowiada 
się,  jako kaja-
karsk ie  aneg-
doty. 

Najszybszy 
powrót na wodę

Podczas jednego ze 
spływów doszło do sy-
tuacji, którą do dzisiaj 
wielu kajakarzy wspo-
mina z uśmiechem. - 
Płynęliśmy z żoną przez 
Żuławy Gdańskie, któ-
rymś z dopływów Wi-
sły. To był drugi dzień 
spływu. Padał deszcz. 
Wszyscy ubrani w pian-
ki – relacjonuje Przemy-
sław Nycz. - Kilka go-
dzin w kajaku, wypita 
herbata z termosu zro-
biła swoje. W pewnym 
momencie musieliśmy 
się zatrzymać i wyjść 
na brzeg, aby zała-
twić potrze-
b y 

fizjologiczne. Przez 
długi czas nie było 
brzegu, gdzie można by 
wysiąść z kajaku. Do-
piero po kilku kilome-
trach trafiliśmy na łąkę. 
Na łące krowy, było 
ich siedem. Widok nad 
wodą powsze-

d n i , 
więc wycią-

gnęliśmy kajaki, ro-
zebraliśmy się z pianek 
i wtedy nastąpiło za-
skoczenie. To nie były 
krowy, tylko... siedem 
młodych byków, któ-
re na cel obrały sobie 
nasze czerwone wio-
sła – mówi z rozbawie-
niem Przemysław Nycz. 

- Zdążyliśmy w biegu 
zebrać nasze ubrania, 
zabrać wiosła i szybko 
wskoczyć z kajakami do 
wody.  Gdy odepchnę-
liśmy się od brzegu, 
usłyszeliśmy wściekłe 

„muuu”, a byki zapewne 
żałowały, że tym razem 
to my byliśmy szybcy. 
Czekający na wodzie 
pozostali uczestnicy 
spływu żartowali, że 
tak szybko to nie star-
tował jeszcze z brzegu 
żaden kajak. No, ale 
gdyby nie kajaki, to nie 
było by tych wszystkich 
wspomnień – przeko-
nuje. t

JAKUB KLIMEK
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

STRONA NA PRAWACH OGŁOSZENIA

USTCZANIEINFORATUSZ

Rodzina i znajomi mówią o nim, że w ka-
jaku, bądź przynajmniej z wiosłem w dło-
ni, przyszedł na świat. Nie ma tygodnia, w 
którym korzystając z wolnej chwili nie bie-
rze udziału w spływie. Przemysław Nycz, to 
wiceprzewodniczący Rady Miasta w Ustce,  
a prywatnie – zapalony kajakarz.
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Czas zmienić praktyki połowowe
u Rybacy jednoczą siły u Chcą łowić racjonalnie u Protestują przeciw gigantom

Ponad czterystu armato-
rów podpisało się pod 
petycją o usunięcie z 

Bałtyku dużych kutrów prze-
mysłowych. Przedstawiciele 
środowiska rybackiego swoje 
postulaty przekazali urzędni-
kom z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.  

Na spotkaniu, które z inicja-
tywy armatorów odbyło się 
pod koniec marca, obecni byli 
rybacy z Kołobrzegu, Ustki, 
Darłowa, Władysławowa, Mie-
rzei Wiślanej oraz Świnoujścia. 
Ministerstwo zadeklarowało 
podjęcie działań w BaltFish, 
forum skupiającym osiem 
państw nadbałtyckich, oraz 
w innych gremiach na rzecz 
usunięcia z Bałtyku większych 
jednostek przemysłowych o 
dużych mocach połowowych 
oraz przeprowadzeniu jak 
najszybszych prac nad rozpo-
rządzeniem, wprowadzającym 
zakaz trałowania w strefie sze-
ściu mil morskich od brzegu, 
którą to propozycję poparło 
siedemnaście organizacji.

Zmiana prawa
dla rybaków

Na przełomie roku Sejm 
przyjął Ustawę o rybołów-
stwie morskim, która została 
podpisana przez prezydenta 
29 stycznia. Przebieg konsul-

tacji, poprzedzających stwo-
rzenie najważniejszego dla ry-
baków aktu prawnego, został 
przez znaczną część środowi-
ska mocno skrytykowany.

- W początkowej formie 
treść ustawy nie była jasna i 
przejrzysta – mówi Katarzy-
na Wysocka, przedstawiciel 
Środkowopomorskiej Grupy 
Rybackiej. -  Zaproponowane 
przepisy godziły w interesy 
środowiska rybackiego. Nie 
odzwierciedlały one również 
wymogów prawa unijnego, 
które chociażby przy podziale 
limitów połowowych wymaga 
użycia kryteriów środowisko-
wych, społecznych i ekono-
micznych.

Wprowadzona zmiana prze-
pisów ma na celu dopasowa-
nie polskiego ustawodawstwa 
do wymogów nowej Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa, która 
weszła w życie w 2014 roku. 
Jej celem jest między innymi 
odbudowanie przetrzebionych 
stad ryb, wyeliminowanie 
marnotrawstwa w zakresie 
praktyk połowowych. Wspól-
na Polityka Rybołówstwa kła-
dzie również szczególny nacisk 
na wsparcie rybołówstwa 
przybrzeżnego o niskim wpły-
wie na środowisko. 
- Dotychczasowe działania 

polskiej administracji nie bra-
ły pod uwagę głosu rybaków 
przybrzeżnych, którzy w naj-
większym stopniu uzależnie-
ni są od stanu zasobów ryb 

– dodaje Katarzyna Wysocka. 
- Jednak ostatnie spotkanie 
w Warszawie daje nadzieję, 
że w końcu głos ten został 
usłyszany, a tworzone wła-
śnie rozporządzenia do nowej 
ustawy uwzględnią postulaty 
rybaków.

Duże statki
trzebią stada

Polscy rybacy wielokrotnie 
postulowali o pozbawienie 
możliwości połowów na Mo-
rzu Bałtyckim jednostek po-
wyżej 32 metrów długości, o 
dużych mocach połowowych. 

- My wiemy najlepiej, ja-
kie spustoszenie na wodach 
Bałtyku te jednostki czynią 

– mówi Mirosław Daniluk, ry-
bak z Mierzei Wiślanej w/c 
prezes Zrzeszenia Rybaków 
Morskich. - Duże statki wy-
ławiają przyznane im limity 
niekoniecznie w formie ukie-
runkowanych połowów na 
dany gatunek. Na przykład 
prowadząc połowy pelagiczne 
śledzia lub szprota siatkami o 
bardzo małych oczkach w sieci 
wpada również dorsz jako tak 
zwany przyłów. Odbywa się to 
w czasie, kiedy dorsz się trze 
i zamiast zasilić stado, ginie w 
sieciach.

Do 2004 roku na Bałtyku, 
który jest uznany za akwen o 
szczególnej wrażliwości,  regu-
lowała to obowiązująca wów-
czas tzw. Konwencja Gdańska. 

Rybacy przybrzeżni, łowiący 
sprzętem typowo dorszowym 
o oczku prawie trzykrotnie 
większym niż w sieciach pela-
gicznych, mają problem z wy-
łapaniem przyznanych im limi-
tów, ponieważ na tyle dużego 
dorsza, by złapał się w takie 
sieci, w Bałtyku jest już bardzo 
mało. - Ponadto zakaz trało-

wania w strefie sześciu mil 
morskich pozwoli na ochronę 
naturalnego pokarmu dorsza, 
który po tarle wraca i zaczyna 
tam żerować – dodaje Robert 
Gola, rybak z Władysławowa. - 
Skorzystają na tym wszyscy.

Połów, 
ale zrównoważony

Efekty spotkania rybaków 
i ministerialnych urzędników 
powinniśmy poznać w ciągu 
najbliższego miesiąca.
- Celem polityków i rybaków 

nie powinno być wyłapanie za 
wszelką cenę limitów połowo-
wych nie dbając przy tym o na-
turalny cykl rozwojowy ryb lecz 
dbanie o to, aby odbudować 

stada do poziomu większego 
niż ten, który zapewni maksy-
malny zrównoważony połów 

– twierdzi Leopold Iwańczuk z 
Darłowskiej Grupy Producen-
tów Ryb i Armatorów Łodzi 
Rybackich. - Dzięki temu stan 
zasobów Bałtyku poprawi się, 
a nasze połowy staną się w 
końcu ekonomiczne. t

HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

REKLAMA

p Zdaniem rybaków przybrzeżnych masowe połowy wpływają negatywnie na stada ryb żyjących w Bałtyku.
Fot. H. Bierndgarski

GOSPODARKA

Od Marzanny po judaszki
i pisanek malowanie
u Tradycje Wielkiego Tygodnia u Stały element kultury u Skąd wzięły się znane obrzędy 

Malowanie jajek, przy-
gotowanie święcon-
ki, śmigus-dyngus 

to tylko niektóre z wielkanoc-
nych tradycji. Kultywując te 
wszystkie tradycje nie zawsze 
wiemy skąd się one wzięły. 

Obrzędy wielkanocne, 
wszystkie zabiegi dokonywa-
ne od środy popielcowej aż do 
zakończenia Świąt, wszystkie 
zwyczaje i rytuały zmierza-
ły do tego, by pobudzić siły 
witalne i przygotować się do 
odradzającego się życia.

W kulturze ludowej okres 
Wielkiego Postu rozpoczy-
nała Środa Popielcowa, któ-
rą dzisiaj kojarzymy głównie 
z obrządkiem liturgicznym, 
jako dzień, w którym ka-
płan podczas mszy posy-
puje  nam głowy popiołem. 
Tymczasem w obrzędowości 
całej Polski Środa Popielco-
wa bywała dniem, w którym 
słychać było jeszcze echo 
zapustnych uciech. W ostat-
kowy wtorek ludzie spotyka-
li się w gospodzie i tańczyli 
obrzędowe tańce - mężczyź-
ni na wzrost zbóż, kobiety 
na dobre plony lnu. Zabawa 
kończyła się o północy, kie-
dy to spożywano pierwszy 
posiłek postny, zwany pod-
kurkiem. Na stole pojawiał 
się śledź, który obok żuru 
był głównym daniem jedzo-
nym podczas postu. Wraz z 
odejściem karnawału cichła 
muzyka, a instrumenty za-
mykano na klucz. 

Popiołem
obsypywanie

Sama ceremonia kościel-
na bywała pretekstem do 
zabawy połączonej z rozsy-
pywaniem, obrzucaniem się 
popiołem. Bywało nawet, 
że w gospodzie wieszano u 
powały sito z popiołem, któ-
ry spadał na wchodzących 
gości. Kulminacją popielco-
wych zwyczajów było szo-
rowanie garnków popiołem, 
aby nie zachował się na nich 
nawet gram tłuszczu. W 
widocznych miejscach wie-
szano  na sznurku śledzia, a 
gospodynie nastawiały na 
przypiecku zaczyn na żur.

Wielki Post
z igraszkami

Rozpoczynał się Wielki 
Post okres pokuty i wyci-

szenia. Przerywały go jed-
nak zabawy i igraszki dzieci 
podczas tak zwanego pół-
pościa. Wtedy to głównie 
mali chłopcy swawolnymi 
zabawami i głośnymi kle-
kotkami oznajmiali, że jest 
środek postu.  

W czwartą niedzielę po-
stu powszechne były ob-
chody powitania wiosny. 
Dawniej niedziela ta była 
zwana Czarną, Białą, albo 
Śmiertną w zależności od 
regionu, w którym zwyczaje 
te kultywowano. Podejmo-
wane wówczas obrządki 

miały być jednoznacznym 
świadectwem zakończenia 
zimy i odradzania się życia. 

Synonimem zimy była ku-
kła zwana Marzanną, More-
ną, Marzaniokiem, Śmiercią, 
Śmiercichą, którą robiono 
ze słomy, strojono w ubra-
nia, wianek dziewczęcy i 
wstążki. Starsze i młodsze 
dziewczęta chodziły z nią 
od domu do domu, od obej-
ścia do obejścia, aby zabrała 
z nich całe zło i nieszczęście. 
Podczas tej wędrówki, któ-
rej towarzyszyły dziewczęce 
śpiewy kukłę znieważano, 
nurzano w każdej napotka-
nej kałuży czy wodzie.

Na koniec pochód z Ma-
rzanną wychodził poza wieś, 
by już dłużej nie szkodziła 
ludziom. Najpierw 
ściągano z niej 
ubranie, a na-

s tęp -
nie ry-
tualnie palono 
i wrzucano do 
wody. Bardzo 
ważne było to, by 
Marzannę wyprowa-
dzić poza granice wsi, 
czyli w region, gdzie ściera-
ją się siły nieczyste i różne 
złe moce. 

Palmy
najpiękniejsze

Niedziela Palmowa daw-
niej zwana była również 
Kwietną lub Wierzbną. 
Przypada siedem dni przed 

Wielkanocą, rozpoczyna 
Wielki Tydzień i została 
ustanowiona na pamiątkę 
przybycia Chrystusa do Je-
rozolimy.  Według obrzędów 
katolickich tego dnia wierni 
przynoszą do kościoła pa-
lemki, symbol odradzające-
go się życia.

W przygotowywaniu 
palm istotne było odpo-
wiednie dobranie roślin. 
Wykorzystywano  przy tym 
rośliny zielone przez cały 
rok, które symbolizowa-
ły życie i rozrodczość, na 
przykład bukszpan, widłak, 

czy gałązki jodło-
we i świerkowe. 
Przede wszyst-
kim jednak wyko-
rzystywana była 
wierzba, którą 
uznawano za 

wyjątkowo witalne drzewo 
mogące rosnąć nawet w 
bardzo niesprzyjających wa-
runkach.

W tradycji ludowej palma 
była jednym z najważniej-
szych symboli życia, corocz-
nej odnowy roślin, stąd też 
przypisywano jej niezwy-
kłe właściwości życiodaj-
ne, magiczne, i lecznicze.  
Palma wielkanocna mia-
ła chronić ludzi, zwie-
rzęta, domy  
i pola przed 
dzia łaniem 
n i e p o ż ą -
danych 
s i ł , 

przed 
z ł e m 
tego i 
tamtego 
św ia ta . 
Stąd też 
dawnie j 
w i e r z o -
no, że całe 
p o ś w i ę c o n e 
palmy, czy też obe-

rwane z nich bazie chronić 
mogą przed chorobą, poża-
rem, czy innymi nieszczę-
ściami.  

Wielki Tydzień
i judaszki

Był  to czas porządków 
i przygotowań. Zgodnie 
z tradycją do Wielkiego 
Wtorku trzeba było zakoń-
czyć wszystkie porządki w 
obejściu. Po wielkim sprzą-
taniu domy ozdabiano ga-
łązkami, kwiatami z bibuły, 
wydmuszkami, czy wiesza-
nymi wysoko pająkami. Naj-
bogatsze jednak w zwycza-
je i obrzędy były ostatnie 
trzy dni Wielkiego Tygodnia.

Dawniej w Wielką Środę, 
Wielki Czwartek lub Wielki 
Piątek w całej niemal Pol-
sce odbywały się judaszki 

– zwyczaj palenia niszcze-
nia, wieszania Judasza, na 
znak jego zdrady. Robiono 
kukłę mężczyzny z brodą, 
którą wieszano w nocy na 
drzewie. W wielu regionach 
następnego dnia  kukłę od-
cinano i odbywał się nad nią 
symboliczny sąd. Poniewie-
rany, okładany kijami i ob-
r z u -

cany kamieniami Judasz 
wyprowadzany był poza 
granice wsi po czym kukłę 
palono i wrzucano do wody.  

Hałunki, kroszonki,
nalepianki

Do południa w Wielką 
Sobotę musiały już być 
przygotowane wszystkie 
potrawy, jakie pojawią się 
na wielkanocnym stole. Kie-
dy już świąteczne smakoły-
ki, całe kulinarne bogactwo 
było gotowe zamykano 
wszystko na klucz w spiżar-
ni, aby nikt przed rezurek-
cją nawet nie skosztował. 
Dłużący się czas oczekiwa-
nia na świąteczną obfitość 
młodzież urozmaicała sobie 
zabawą zwaną pogrzebem 
żuru. Na wszystkie możliwe 
sposoby znieważano i sym-
bolicznie uśmiercano żur, 
za to, że męczył wszystkich 
ludzi przez cały okres postu.

Na żadnym stole, w żad-
nym domu oprócz wielu 
pyszności nie mogło przede 
wszystkim zabraknąć jajka. 
Dlatego też w Wielki Piątek 
w domach spotykały się 
gospodynie, by przygoto-
wać pisanki. W zależności 

od tradycji technik 
zdobniczych świą-

teczne jajka 
przyjmują 

różnorodne 
n a z w y . 

B yc z-
k i , 
m a -

l o -
w a n k i , 

h a ł u n k i , 
czy kra-
szanki to 

jajka barwio-
ne na jeden 

kolor, najczę-
ściej czerwo-

ny – jako symbol 
życia i płodności. 

Kroszonki, wydrapan-

ki, drapanki zostały wyko-
nane techniką rytowniczą. 
Oklejane rdzeniem sitowia, 
słomą, czy papierowymi 
wycinankami wyklejanki, 
oklejanki, nalepianki - tech-
niką aplikacyjną, pisanki zaś 

–batikową. Dziś bez względu 
na rodzaj zdobień używamy 
tej ostatniej nazwy. 

Niemal do końca XIX 
wieku jajka barwiono w 
naturalnych, roślinnych, 
sporządzonych przez siebie 
barwnikach. Najczęściej 
barwiono w odwarze z łu-
sek cebuli. Moczenie jajka w 
cebulaku dawało możliwość 
uzyskania szerokiej gamy 
barw od delikatnego żół-
tego po ciemny brąz. Kolor 
żółty uzyskiwano także po-
przez sporządzenie odwaru 
z suszonych płatków ja-
skrów, czy też z kory młodej 
jabłoni. Z młodych pędów 
żyta ozimego, z pokrzywy, 
widłaka, mchu, suszonych 
kwiatów fiołka oraz jemio-
ły uzyskiwano kolor zielo-
ny. Suszone płatki kwiatów 
malwy dawały barwę fio-
letową lub różową. Kolor 
czerwony, najważniejszy 
otrzymywano z soku buraka 
lub z larw czerwca – owada. 
Kolor czarny powstawał 
dzięki połączeniu kory dębu 
lub olszy z opiłkami żelaza. 
Pod koniec XIX wieku sto-
sowano do barwienia także 
szafran, cynamon oraz farb-
ki do bielizny. 

Jajko było bowiem naj-
ważniejszym i bardzo silnym 
symbolem w obrzędowości 

wiosennej w kulturze 
całej Słowiańszczyzny. 
Ludzie wierzyli, że jajko, 
jako kwintesencja życia 
posiada w sobie tak 
wielką moc, że poprzez 
kontakt z nim przejmą 
drzemiące w nim siły 
witalne, zdolność do 

rodzenia życia. 

Święconka
i śmigus-dyngus

Dawniej ksiądz święcił 
wszystkie potrawy przygo-
towywane na wielkanocny 
stół. Chodził od domu do 
domu i święcił pieczone pro-
siaki, wielkie połacie szynki, 
kiełbasy, chleby, baby wiel-
kanocne, mazurki, serniki i 
oczywiście jajka. Z czasem 
powstała tradycja przygoto-
wywania koszyczków i świę-
cenia pokarmów w kościele. 
A w koszyczku powinny się 

znaleźć: mięso, chleb, jajko, 
wypieki,  sól i chrzan, bo wie-
rzono, że jako ostry w smaku 
ma siłę dodawania krzepy i 
sił witalnych. Z tego powodu 
dzieci podczas niedzielnego 
śniadania dostawały do zje-
dzenia niewielką laseczkę 
chrzanu, co miało im zapew-
nić zdrowie na kolejny rok. 
Jako element zdobniczy do-
dawano do koszyczka rośli-
nę zimozieloną, która miała 
symbolizować odradzające 
się życie. Wykorzystywano 
do tego celu głównie buksz-
pan i barwinek.

Wielkanocny poniedziałek 
to tradycyjnie śmigus-dyn-
gus. Wiele lat temu były to 
dwa odrębne zwyczaje, któ-
rym nadano nazwy niemiec-
kiego pochodzenia. Śmigus 
(smechen – bić) pochodzi od 
zwyczaju śmigania się  ga-
łązkami wierzbowymi lub ja-
łowcowymi, który to zabieg 
miał pobudzać ciało i doda-
wać nam energii. Tak zwany 
śmigus suchy lub zielony 
znany był w Polsce północ-
nej. Polska południowa oraz 
środkowa praktykowała śmi-
gus jako zwyczaj polewania  
się wodą, szczególnie zaś po-
lewania młodych, niezamęż-
nych kobiet. Z kolei dyngus 
(dingen – wykupywać się) 
związany był ze zwyczajem 
kwestowania, chodzenia od 
domu do domu mężczyzn, 
często w przebraniach z ży-
czeniami i  wielkanocnym 
rekwizytem. W wielu regio-
nach był to żywy kogut – ku-
rek dyngusowy, symbol mę-
stwa, sił witalnych i urodzaju. 
W kolejnych latach zastąpio-
no go kogutem drewnianych 
lub glinianym. Obchody te 
miały charakter zalotny i słu-
żyć miały kojarzeniu par, po-
łączone były z polewaniem 
wodą. t

Warto pamiętać
Większość zwyczajów, które 
do tej pory są kultywowa-
ne, została zatwierdzona 
przez Kościół na przestrzeni 
wieków. Istniały one jednak 
znacznie wcześniej i wiele 
elementów kultury pogań-
skiej przetrwało. Zostały 
zaadaptowane przez nową 
religię, stanowiły bowiem 
nieodłączny element kultu-
ry wszystkich ludów rolni-
czych całej Europy, a zwią-
zane były z kultem przyrody, 
wody, słońca, roślin, które 
od praczasów dawały czło-
wiekowi życie.

uW 
koszyczku powin-
ny się znaleźć: 
mięso, chleb, 
jajko, wypieki,  
sól i chrzan.

TRADYCJE

KATARZYNA SOBIECKA
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------
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Budują sztuczne rafy
u Nowatorska inwestycja u Koniec z niszczeniem plaży u Turyści będą mieli gdzie plażować

Inwestycja Urzędu Mor-
skiego rozpoczęła się we 
wrześniu 2014 roku. W 

jej ramach zaplanowana jest 
budowa progów podwod-
nych i modułów siedlisko-
wych, odbudowa i budowa 
zespołu ostróg, przebudowa 
opaski brzegowej. Podob-
ne prace wykonywane są 
również w Łebie i Rowach. 
Dzięki tej gigantycznej i, co 
tu dużo mówić, nowator-
skiej inwestycji, brzeg będzie 
skuteczniej chroniony przed 
niszczycielskim działaniem 
fal. W efekcie, już niebawem, 
ustecka plaża będzie jeszcze 
większa i szersza niż do tej 
pory. A Ustka będzie miała 
nową atrakcję turystyczną - 
podwodne rafy.

Tomasz Bobin, dyrektor 
Urzędu Morskiego w Słup-
sku zapewnia, że firma, któ-
ra wykonuje inwestycję zrobi 
wszystko, aby jak najmniej 

plaży było wyłączone w se-
zonie letnim.

- Do marca zrobiona bę-
dzie opaska brzegowa na 
odcinku do Traktu Soli-
darności - wyjaśnia Bobin. 

- Do maja będą nabite pale. 
Zastanawiamy się rów-
nież, czy zamiast dwóch 
pirsów nie zrobić tylko 
jednego, wschodniego. Na 
pewno uda się nam oddać 
cześć plaży wschodniej. To 
oznacza, że od Traktu Soli-
darności na wschód aż do 
falochronu plaża będzie dla 
wczasowiczów. Niedługo 
przygotujemy również pro-
jekt porozumienia dotyczą-
cego przekazania tej części 
plaży do miasta na czas 
sezonu letniego. Będziemy 
starali się zrobić wszystko, 
by utrudnienia były jak naj-
mniejsze dla wczasowiczów i 
mieszkańców.

To właśnie problemy z za-
mknięciem plaży najbardziej 
niepokoiły mieszkańców 
Ustki. Okazuje się jednak, że 

do dyspozycji letników będą 
prawie cztery kilometry pla-
ży wschodniej i cieszącej się 
coraz większą popularnością 
plaży zachodniej. - Podane 
przez niektóre media infor-
macje o tym, jakoby plaża w 
Ustce miała zostać zamknię-
ta, są nieprawdziwe i nie-
rzetelne - mówi Jacek Cegła, 
naczelnik Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta w Ustce. - W 
rzeczywistości, realizowane 
przez Urząd Morski w Słup-

sku roboty, polegające na 
budowie tzw. sztucznej rafy, 
w sezonie letnim będą kon-
tynuowane tylko na 460-me-
trowym odcinku od Traktu 
Solidarności w kierunku 
wschodnim. Łączna długość 
plaż znajdujących się w gra-
nicach administracyjnych 
Ustki wynosi cztery kilome-
try. Związane z inwestycją 
utrudnienia mogą więc wy-
stępować na zaledwie 11 
procentach całej długości 
usteckich plaż. t

HUBERT BIERNDGARSKI
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

Fot. H. Bierndgarski

TAM WARTO BYĆ
Ustka widziana z nieba
u  11 kwietnia
u  godz. 18.00

Zjawiskowe fotografie Ustki i okolic autorstwa Waldemara Janiszewskiego - pa-
sjonata podniebnych lotów będzie można obejrzeć na wystawie w usteckim Domu 
Kultury z cyklu „Fotografia amatorska ustczan”. 

Porozmawiajmy o zamkniętych drzwiach
u  16 kwietnia
u  godz. 16.30

Oddział Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej w Ustce zaprasza  na spotkanie 
dyskusyjnego klubu filmowego, podczas którego omawiana będzie książka Marcina 
Szczygielskiego „Za zamkniętymi drzwiami”.

Kambodża oczami ustczanki
u  20 kwietnia
u  godz. 18.00

Gratka dla osób ciekawych świata. W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Ustcza-
nie w podróży” wszyscy chętni będą mogli zobaczyć Kambodżę oczami Marty Ćwigoń 

- Karbowskiej, która w ramach wolontariatu pracowała tam z dziećmi.

Dla dzieci w duchu ekologi
u  25 kwietnia 
u  godz. 16.00 

„Pieśń Lasu” - spektakl dla dzieci w wykonaniu słupskiego Teatru Lalki Tęcza, będzie 
można obejrzeć na scenie usteckiego Domu Kultury. Jest to przedstawienie, które w 
zręczny sposób łączy elementy typowo baśniowe z zagadnieniami z zakresu ekologii. 
Jego bohaterem jest mały zajączek, który wraz z innymi zamieszkującymi las zwierzętami 
stawia czoła zagrożeniom wynikającym z ingerencji człowieka w środowisko naturalne, 
chce chronić swoją polanę i las przed zniszczeniem.     Zwierzęta nieoczekiwanego sojusz-
nika znajdują w Marysi – dziewczynce, która doskonale rozumie potrzeby leśnej fauny.

ROZRYWKAFOTOREPORTAŻ
REKLAMA

REKLAMA
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Czy Jantar wywalczy awans

Nie najlepiej zaczę-
li rundę wiosen-
ną czwartoligowi 

zawodnicy Jantara Ustka. 
Jednak ostatnie wysokie 
zwycięstwo pozwala mieć 
nadzieję na lepszą grę pod-
opiecznych trenera Piotra 
Piszko.

Zmiany
w drużynie

W zespole doszło do kilku 
zmian. Powrócił z Anglii do-
świadczony Łukasz Jarosie-
wicz.  Z wojaży zagranicz-
nych wrócił  też Bartłomiej 
Oleszczuk. Jantar doznał 
jednak także osłabień. Do 
Centrum Pelplin odszedł 
Robert Siarnecki, do Dar-
łovii Paweł Waleszczyk, a 
do Gwardii Koszalin Patryk 
Wójcik i Wojciech Wójcik.

Słaby początek

W pierwszym wiosennym 
spotkaniu Jantar podej-
mował wzmocniony przed 
tą rundą zespół GOSRiT 
Luzino. Ustczanie po ład-
nej akcji Henryka Patyka 
i dośrodkowaniu Daniela 
Piechowskiego pierwsi 
zdobyli gola za sprawą 
Wojciecha Barnika. Jednak 
jeszcze przed przerwą padł 
gol wyrównujący dla gości. 
Jantarowcy choć starali 
się zdobyć kolejnego gola, 
popełniali proste błędy i 
stracili trzy bramki prze-
grywając 1:4. Skład Jantara: 
Wilhelm - Cudziło (66 Iwań-
ski), Kozera (78 Wróbel), Łu-

kasik, Oleszczuk, Granosik, 
Kaczmarek (71 Jarosiewicz), 
Piechowski, Barnik, Ory-
nycz (53 Kopciński), Patyk.

W kolejnym meczu Jantar 
zremisował 0:0 w wyjaz-
dowym starciu z trzecim w 
tabeli KP Starogard Gdań-
ski. Gospodarze dużo ata-
kowali, ale ustecka obrona 
zagrała bardzo skutecznie. 
Osiągnięty remis może cie-
szyć tym bardziej, że Jantar 
kończył to spotkanie gra-
jąc w dziewiątkę. Najpierw 
kontuzji uległ Sebastian 
Boszke (trener Piotr Pisz-
ko wcześniej wykorzystał 
wszystkie zmiany), a tuż 
przed końcem spotkania 
czerwoną kartkę otrzymał 
Barnik. Jantar w tym meczu 
wystąpił w składzie: Wil-

helm - Kozera, Jędrzejak (46 
Iwański), Boszke, Cudziło, 
Granosik, Kaczmarek (68 
Piechowski), Barnik, Olesz-
czuk, Patyk (85 Kozerkie-
wicz), Jarosiewicz (72 Tere-
fenko).

Na kolejny trudny wyjazd 
(do lidera Wierzycy Pelplin) 
Jantar wyruszył więc z na-
dziejami na także korzystny 
wynik. Do przerwy również 
utrzymywał się remis. W 70 

minucie jednak Wojciecha 
Wilhelma pokonał Łukasz 
Racki. Skład Jantara z me-
czu w Pelplinie: Wilhelm 

- Cudziło, Kozera (82 Stasz-
czuk), Łukasik, Iwański, 
Oleszczuk, Granosik, Jaro-
siewicz (75 Mytych), Patyk, 
Orynycz (75 Kozerkiewicz), 
Kopciński (83 Cichoński).

W końcu wygrana

Dużo lepiej było już w 
ostatnim spotkaniu na sta-
dionie przy ulicy Sportowej. 
Wprawdzie Amator Kiełpi-
no, który przyjechał do Ust-
ki jest outsiderem tabeli, to 
jednak tydzień wcześniej 

„obudził się” i wygrał 4:2 ze 
Startem Miastko. W spo-
tkaniu z ustczanami jednak 
goście nie mieli zbyt wiele 
do powiedzenia.

Już w pierwszej minucie 
bramkę dla Jantara zdo-
był Damian Kopciński. Za-
wodnik ten zdobył jeszcze 
bramkę tuż po przerwie. 
Również dwa gole zdobył 
Radosław Terefenko. Do 
strzeleckiego dorobku ze-
społu dołożyli się jeszcze 
Dominik Kaczmarek po 
strzale z rzutu karnego, 
oraz Łukasz Jarosiewicz. 
Padł też gol samobójczy.

Skład Jantara: Wilhelm 
- Cudziło, Łukasik, Olesz-
czuk, Iwański, Kaczmarek, 
Mytych, Kopciński (71 Ko-
zerkiewicz), Piechowski, 
Jarosiewicz (46 Terefenko), 
Patyk.

Czekają na derby

Teraz dla Jantara najważ-

niej-
s z y 
b ę -
d z i e 
m e c z 
derbowy 
z Gryfem 
S ł u p s k , 
który od-
będzie się na 
stadionie przy 
ulicy Sportowej 
11 kwietnia o godz. 
16.00. Tydzień potem 
Jantar wyjedzie do Kol-
bud na spotkanie z GKS, a 
w 25 kwietnia zmierzy się 
u siebie z Polonią Gdańsk. t

JERZY SZREDER
redakcja@agmedia.com.pl

-----------------------

Wyniki sparingów
Przed rundą wiosenną: 
Jantar - Swe Pol Link Bru-
skowo Wielkie 6:1, Gwardia 
Koszalin - Jantar 3:0, Jantar 

- Leśnik Manowo 0:1, Jan-
tar - SwePol Link Bruskowo 
Wielkie 7:2, Jantar - Sława 
Sławno 4:1, Lechia Gdańsk - 
Jantar 7:1, Jantar - Bałtyk Ko-
szalin 0:7, Jantar - Garbarnia 
Kępice 2:3.

Transfery
Przybyli: Bartłomiej Wojtanowski (Gwardia Koszalin/Gryf 

Słupsk), Bartłomiej Oleszczuk (powrót z zagranicy), 
Mateusz Kozerkiewicz (GKS Przodkowo), Dariusz 
Stańczyk (z zespołu juniorów), Łukasz Jarosie-
wicz (AFC Blackpool), Paweł Orynycz (Rowo-
kół Smołdzino), Maciej Kawalerowicz (z ze-
społu juniorów), Damian Kopciński (Swe 
Pol Link Bruskowo Wielkie)

Ubyli:  Patryk Wójcik (Gwardia Koszalin), 
Robert Siarnecki (Centrum Pelplin), 
Wojciech Wójcik (Gwardia Kosza-
lin), Mariusz Mikołajczyk (nie 
podjął treningów), Paweł Wa-
leszczyk (Darłovia Darłowo)

Kadra Jantara Ustka
Bramkarze:  Marcin Rusakiewicz (88), Wojciech Wilhelm (96), Bartłomiej 

Wojtanowski (96)
Obrońcy: Grzegorz Rzadkiewicz (82), Dawid Jędrzejak (83), Arkadiusz 

Próchnicki (83), Szymon Kozera (84), Radosław Łukasik (84), Przemysław 
Iwański (88), Bartłomiej Oleszczuk (91), Jarosław Cudziło (92), Sebastian 
Boszke (95), Grzegorz Wróbel (95), Łukasz Panasiuk (96), Damian Niewadził (97)

Pomocnicy: Dominik Kaczmarek (82), Bartłomiej Granosik (85), Rafał Jaskólski (89), Mateusz 
Kozerkiewicz (89), Michał Mytych (89), Wojciech Barnik (90), Szymon Budziński (92), 
Daniel Piechowski (94), Damian Waś (94), Damian Kopciński (95), Paweł Orynycz (96), Adrian 
Staszczuk (96), Dariusz Stańczyk (97)

Napastnicy: Henryk Patyk (81), Łukasz Jarosiewicz (81), Radosław Terefenko (92), Maciej Kawalerowicz (96)

Tabela czwartej ligi

1. Wierzyca Pelplin 21 51 52 - 14

2. Gryf Słupsk 21 50 72 - 20

3. KP Starogard Gdański 21 42 52 - 27

4. Jaguar Gdańsk 21 41 42 - 25

5. Jantar Ustka 21 38 38 - 24

6. Centrum Pelplin 21 36 48 - 32

7. Anioły Garczegorze 22 35 28 - 16

8. Bytovia II Bytów 21 34 47 - 39

9. GKS Kolbudy 21 33 54 - 28

10. Powiśle Dzierzgoń 21 29 35 - 26

11. MKS Władysławowo 22 29 34 - 38

12. Pogoń Lębork 21 26 29 - 33

13. Start Miastko 21 23 28 - 52

14. Wikęd/GOSRiT Luzino 21 20 20 - 45

15. Polonia Gdańsk 21 13 26 - 44

16. Amator Kiełpino 21 3 15 - 110

17. Koral Dębnica 22 19 30 - 48

18. Olimpia Sztum 22 11 16 - 51

(Koral Dębnica i Olimpia Sztum wycofały się przed rundą wiosenną)

UDANA GRA 
SZCZYPIORNISTEK

Bardzo dobrze spisały 
się młode zawodniczki 
(rocznik 2003) treno-

wane przez Zdzisława Bucz-
kowskiego. W I Turnieju Wiel-
kanocnym w stawce sześciu 
zespołów ustczanki zajęły 
drugie miejsce. W bardzo za-
ciętym finale i walce do ostat-
niej sekundy Szczypiorniak 
ostatecznie uległ Piorunom 
SP7 Koszalin 6:7 (3:4)

SREBRO I BRĄZ
BŁASZCZYKA

Zawodnik Lekkoatletycz-
nego Klubu Sportowe-
go Jantar Ustka, Patryk 

Błaszczyk w mistrzostwach 
Polski juniorów w Biegach 
Przełajowych w Iławie zajął 
drugie miejsce.

Zawodnicy mieli do prze-
biegnięcia dystans sześciu 
kilometrów. Po połowie trasy 
ustczanin przyspieszył i pro-
wadził przez dwa kilometry. 
Przegrał niestety dopiero 
na samej mecie, a o wyniku 
zadecydowała fotokomórka. 
Lekkoatletka z Ustki Paulina 
Przybyszewska, zajęła 23. 
miejsce w biegu na cztery 
kilometry. W Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Biegach 
Przełajowych rywalizowała 
Joanna Terefenko, która w bie-
gu na pięć kilometrów zajęła 
16. miejsce.

Błaszczyk wystąpił także 
w Halowych Mistrzostwach 
Polski w Toruniu. Zdobył tam 
brązowy medal w biegu na 
trzy kilometry osiągając re-
zultat 8:38,46. Sukcesy Pa-
tryka zostały dostrzeżone i w 
pierwszym weekendzie kwiet-
nia wystąpi w Mistrzostwach 
Świata w biegach Przełajo-
wych w Chinach.

ZŁOTY MEDAL 
MADEJCZYK

Znakomicie spisała się 
Barbara Madejczyk w 
10. Halowych Mistrzo-

stwach Europy Weteranów 
w Toruniu. W finale rzutu 
oszczepem osiągnęła 54,13 m. 
Madejczyk wywalczyła także 
brąz w pchnięciu kulą (oba 
medal w kategorii powyżej 
35 lat).
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u Porażka na pierwszym meczu u Teraz czekają na derby u Na piątym miejscu 


