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W dniach 11-13 wrze�nia
odby³o siê S³upskie Forum Go-
spodarcze. Na inauguracyjne

seminarium, po�wiêcone inwestycjom w regionie,
przysz³o do ratusza miejskiego raptem trzydzie-
�ci osób. W tej grupie by³o mo¿e 5-6 przedsiêbior-
ców. Stoiska promocyjne piêædziesiêciu firm pre-
zentuj¹cych siê w hali "Gryfia" w ci¹gu dwóch
dni (trzeci by³ przeznaczony dla wystawców) od-
wiedzi³o niewiele ponad 120 osób.

Na prawie 100 - tysiêczne miasto i podobnej
wielko�ci powiat to chyba jednak zbyt ma³o.Ta-
kiego marnego zainteresowania gospodark¹ daw-
no nie by³o! Nasuwa siê pytanie, czy organizacja
podobnych imprez ma w ogóle sens, skoro prze-
chodz¹ one niezauwa¿alnie? Czy¿by mieszkañców
naszego piêknego regionu ogarn¹³ marazm i brak
wiary w jakiekolwiek mo¿liwo�ci rozwoju? Cud
siê nie zdarzy i gospodarka sama nie ruszy z miej-
sca, je�li bêdziemy obojêtni na takie inicjatywy, jak
wspomniane forum.

Gorsze, ¿e rozwojem gospodarki nie jest zain-
teresowana sama� gospodarka. Na palcach mo¿-
na by³o policzyæ mened¿erów, którzy nie wysta-
wiaj¹c siê w hali, zainteresowali siê S³upskim Fo-
rum. Na wspomnianym seminarium swoje kon-
kretne oferty przedstawi³y jednak lokalne samo-
rz¹dy. Warto przy tym podkre�liæ, ¿e na wystawie
prezentowano wyroby produkowane w nowocze-
snej technologii. Jednym s³owem: by³o co ogl¹daæ
i czym siê zainteresowaæ. Mo¿na by³o te¿ pytaæ o
ewentualn¹ pracê.

Rozwój gospodarki to jedyna szansa na boga-
ctwo regionu i poprawê ¿ycia mieszkañców. Ona
sama musi te¿ ¿yæ w �cis³ej symbiozie z regionem,
bo ten z kolei, poprzez swoj¹ politykê i tworzone
warunki, wyznacza kierunki jej rozwoju. Tak przy-
najmniej powinno byæ. Ale widaæ, ¿e tak jeszcze
nie jest, bo gospodarka wyra¿nie odwróci³a siê od
oferty lokalnego samorz¹du. Nie zainteresowa³a
siê te¿ tym, co mieli jej do powiedzenia m¹drzy
ludzie od analiz rynkowych i statystyk z Wy¿szej
Szko³y Zarz¹dzania w S³upsku. Z kolei gospodar-
k¹ nie zainteresowali siê mieszkañcy S³upska.

Wyrzucam z siebie tych kilka gorzkich reflek-
sji, bo rêce same opadaj¹. Musimy na gospodar-
nej ziemi s³upskiej zmieniæ szybko te niedobre oby-
czaje i zapo¿yczone, nie wiem sk¹d, z³e przyzwy-
czajenia do ignorowania wszystkiego, co bezpo-
�rednio nas nie dotyczy. Ziemia s³upska musi na-
dal s³yn¹æ ze swej zaradno�ci. Taki jest wymóg
czasów.                                                       Zdzis³aw Ko³odziejski

                                                                Starosta S³upski

   Drodzy Czytelnicy!

Na zdjêciach na ok³adce: Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kuryl-
czyk i ksi¹dz pra³at Jan Giriatowicz na obchodach 50 - lecia O�rod-
ka Hodowli Zaodowej Sp z. o. o. w Bobrownikach; Jan Wanago
z Wrze�nicy - poeta wiejski.
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Rolnikomza pracê
W Dêbnicy Kaszubskiej, 7 wrze�nia, rolnicy, na powiatowych do¿ynkach podsumowali
¿niwa. Nie by³y najlepsze, bo letnia susza dala siê we znaki i w niektórych gminach plony
zbó¿ spad³y nawet o po³owê w porównaniu z ubieg³orocznymi. To nie napawa optymi-
zmem, ale nie zniechêci³o rolników do �wiêtowania.

Powiatowe do¿ynki

G³ówne uroczysto�ci odby³y siê na
stadionie. Po mszy �wiêtej, odprawionej
w miejscowym ko�ciele w intencji rolni-
ków, przybyciu korowodu do¿ynkowego
i wej�ciu na estradê gospodarzy do¿ynek,
urodziwe panie z zespo³u "Babie Lato"
zaintonowa³y: ,,Plon niesiemy plon". Pro-
wadz¹cy imprezê poinformowa³, i¿ chleb

z tegorocznych zbiorów wrêcz¹ Zdzis³a-
wowi Ko³odziejskiemu - staro�cie s³up-
skiemu oraz Grzegorzowi Grabowskie-
mu - wójtowi gminy Dêbnica Kaszubska
- gospodarzom do¿ynek, starostowie po-
wiatowi - Ma³gorzata Lehmann z Mo-
tarzyna i Andrzej Wichniarek z Dobie-
szewa.

Starostowie
Pani Ma³gorzata, razem z mê¿em

Andrzejem, pracuje w 800-hektarowym
gospodarstwie rolnym. Zajmuj¹ siê pro-
dukcj¹ zbó¿, hodowl¹ krów mlecznych,
odchowem m³odego byd³a rze�nego i cho-
wem trzody chlewnej. Zatrudniaj¹ kilka-
na�cie rodzin pracowniczych. Pani Ma³-
gorzata dodatkowo zajmuje siê jeszcze
dzia³alno�ci¹ handlow¹ - zaopatruje oko-
liczne gospodarstwa w �rodki do produk-
cji rolniczej. Andrzej Wichniarek z ¿on¹
Urszul¹ prowadzi 300-hektarowe gospo-
darstwo. Uprawia rzepak, zbo¿a, ziemnia-
ki dla firmy Farm Frites z Lêborka. Pro-
wadzi te¿ hodowlê krów mlecznych.

Do¿ynkowy chleb od swoich gmin-
nych starostów otrzymali te¿ wójtowie
wszystkich gmin powiatu. Wójtowi Dam-
nicy, Grzegorzowi Jaworskiemu chleb
wrêczli - Genowefa i Jerzy Czarniako-
wie z Damnicy, wójtowi G³ówczyc Cze-
s³awowi Kosiakowi - Wies³awa i Janusz
Pe³kowscy z Górzyna, burmistrzowi mia-
sta i gminy Kêpice Markowi Piotrowi
Mazurowi - Marzenna i Andrzej Hu-
leccy z P³ocka, wójtowi Kobylnicy Lesz-
kowi Kuliñskiemu - Alicja Tates z Lu-
bunia i Janusz Jó�wiak z Zêbowa, wój-
towi Potêgowa Jerzemu Awchimieni -
Gra¿yna Ró¿añska ze Skórowa i Julian
Ratajczak z Gr¹bkowa, wójtowi gminy
S³upsk Mariuszowi Chmielowi -
Agnieszka i Jacek M¹czka z Gr¹sina,
wójtowi Smo³dzina Andrzejowi Kopnia-
kowi - Maria i Stanis³aw Zbytniewscy
z Wierzchocina, a wicewójtowi gminy
Ustka Zdzis³awowi Lesieckiemu - Bo-
gus³awa Roskowiñska i Jan Bielecki z
Mo¿d¿anowa.

Statuetki �Bursztynowego K³osa�



5

Przy bogato zastawionym stole polski kucharz serwowa³ regionalne dania

Sstaro�cie s³upskiemu Zdzis³awowi Ko³odziejskiemu wrêczaj¹ chleb Ma³gorzata Lehmann i Andrzej Wichniarek

Laureaci �Bursztynowych K³osów�

ci¹g dalszy na str. 6

Do zebranych przemówili wójt gmi-
ny Dêbnica Kaszubska Grzegorz Gra-
bowski, a nastêpnie starosta s³upski Zdzi-
s³aw Ko³odziejski. Zapewniali, ¿e do³o-
¿¹ wszelkich starañ, aby chleba ze zbio-
rów 2003 roku w powiecie s³upskim nie
zabrak³o dla nikogo. O g³os poprosi³a
równie¿ przedstawicielka Pomorskiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku. Po-
zdrowi³a rolników i podziêkowa³a im za
ciê¿k¹ pracê w imieniu wojewody Jana
Ryszarda Kurylczyka.

Wyró¿nienia
Starosta s³upski wyró¿ni³ najlepszych

rolników przyznanymi po raz drugi sta-
tuetkami "Bursztynowego K³osa". Otrzy-
mali je: Genowefa i Jerzy Czarniako-
wie z Damnicy, Daniela i Zbigniew Kêpa
z Budowa (gm. Dêbnica Kaszubska),
Henryka i Marian Wojtasowie z D¹-
brówki (gm. Potêgowo), Marzena i An-
drzej Huleccy z P³ocka (gm. Kêpice),
Marzena i Piotr Grajewscy z Bierkowa
(gm. S³upsk), Wies³awa i Janusz Pe³-

kowscy z Górzyna (gm. G³ówczyce), Jo-
lanta i Zbigniew Roskowiñscy z
Mo¿d¿anowa (gm. Ustka), Bo¿ena i Hen-
ryk Ko³odyñscy z Boles³awic (gm. Ko-
bylnica), Halina i Stanis³aw D³ugosz z
Wierzchocina (gm. Smo³dzino). Statuet-

kê otrzyma³ te¿ Grzegorz Grabowski -
wójt Dêbnicy za zorganizowanie Powia-
towego �wiêta Plonów.

Na wniosek starosty grupê rolników
uhonorowano te¿ odznakami ,,Zas³u¿ony
dla rolnictwa". Otrzymali je: Dariusz Ku-
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Janusz Grzybowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego wrêcza statuetkê
�Bursztynowego K³osa� najlepszym rolnikom powiatu

rach ze Strzy¿yna (gm. Damnica), Sta-
nis³aw Grzegorczyk z Bydlina (gm.
S³upsk), Franciszek Wiczkowski z £u-
pawy (gm. Potêgowo), Eugeniusz Kryc-
ki z Motarzyna (gm. Dêbnica Kaszubska),
Antoni £awrenowicz z Podgór (gm. Kê-
pice), Teresa Szamlicka z £osina  (gm.
Kobylnica), Danta Jasnoch z Gorzys³a-
wia (gm. G³ówczyce ), Jolanta Rosko-
wiñska i Zbigniew Roskowiñski z
Mo¿d¿anowa (gm. Ustka), Wojciech
Czarnacki z Witkowa (gm. Smo³dzino).
Odznak¹ tak¹ wyró¿niony zosta³ równie¿
Stanis³aw Januchta - naczelnik Wydzia-
³u Rolnictwa i Ochrony �rodowiska w
s³upskim starostwie.

Laureaci
Jerzy Czarniak przej¹³ gospodar-

stwo rolne o powierzchni 9 ha od swoich
rodziców w 1979 roku, a obecnie gospo-
daruje na prawie 35 hektarach. Gospodar-
stwo jego jest w pe³ni wyposa¿one w
maszyny i sprzêt do uprawy roli oraz zbio-
ru ziemiop³odów. Rolnik uzyskuje 45-50
kwintali zbó¿ z hektara i 380-400 kwin-
tali ziemniaków.

Skrót wyst¹pienia starosty

Lepszych
efektów!

Drodzy Rolnicy!
Szanowni Go�cie!
Od  niepamiêtnych czasów trady-

cj¹ w naszym kraju s¹ uroczyste obcho-
dy �wiêta Plonów. Jest to dzieñ, w któ-
rym sk³adamy ho³d ludziom, którzy nas
"¿ywi¹ i broni¹". Tym wszystkim, któ-
rzy w ogromnym trudzie wylewaj¹ pot,
aby zebraæ plony znojnej, ca³orocznej
pracy. Od jej efektów zale¿y los ludzi
¿yj¹cych z rolnictwa, a wiêc nie samych
tylko rolników i ich rodzin, ale tak¿e
firm �wiadcz¹cych us³ugi i przemys³u
pracuj¹cego na ten dzia³ gospodarki.

Dlatego z tak wielk¹ trosk¹ prasa,
radio i telewizja informowa³y ostatnio
o niesprzyjaj¹cych warunkach klima-
tycznych.

Znaczny w wielu regionach kraju,
wrêcz katastrofalny spadek plonów
zbó¿ spowodowany d³ugotrwa³¹ susz¹,
na szczê�cie nie wyst¹pi³ w tak drama-
tycznym stopniu w powiecie s³upskim.
Mimo to szacuje siê, ¿e plony s¹ ni¿sze
�rednio o 20 procent. Najbardziej ucier-
pieli rolnicy w gminach: Kêpice, Potê-
gowo i Dêbnica Kaszubska, gdzie plo-
ny s¹ ni¿sze nawet o po³owê. (...)

Trosk¹ napawa mnie fakt ci¹gle
jeszcze braku stabilnej polityki rolnej.
W okresie zaledwie kilku miesiêcy przed
wst¹pieniem Polski do Unii Europej-
skiej, wielu polityków i dziennikarzy
g³osi pogl¹dy, ¿e rolnicy polscy stano-
wi¹ uprzywilejowan¹ grupê zawodow¹,
która odniesie najwiêksze ekonomicz-
ne korzy�ci z przyst¹pienia naszego
kraju do Unii Europejskiej. Jestem od-
miennego zdania. Twierdzê, ¿e to w³a-
�nie rolnictwo jest najbardziej zagro-
¿one siln¹ konkurencj¹ bogatego, do-
finansowywanego z bud¿etu rolnictwa
zachodniego.(...)

 Maj¹c na uwadze fakt, ¿e przysz³o-
roczne do¿ynki obchodziæ bêdziemy ju¿
jako cz³onkowie rodziny narodów eu-
ropejskich, ¿yczê wszystkim szybkiego
przystosowania siê do nowych warun-
ków gospodarczych i osi¹gania mo¿li-
wie najlepszych efektów.

               Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

Daniela i Zbigniew Kêpa prowa-
dz¹ w Budowie gospodarstwo rolne o
powierzchni 100 hektarów. Zajmuj¹ siê
produkcj¹ zbó¿ konsumpcyjnych i pa-
szowych. Specjalizuj¹ siê te¿ w hodow-
li trzody chlewnej.

Marian Wojtas z ¿on¹ Henryk¹ od
ponad 30 lat prowadz¹ gospodarstwo o
powierzchni 21 hektarów w D¹brównie.
Specjalizuj¹ siê równie¿ w produkcji
zbó¿, ziemniaków i chowie trzody
chlewnej.

Gospodarstwo Marzeny i Andrze-
ja Huleckich z P³ocka liczy 32 hektary.
W³a�ciciele prowadz¹ je wspólnie od 15
lat. S¹ lud�mi otwartymi na wszelkie no-
wo�ci. Specjalizuj¹ siê w produkcji zbó¿
i uprawie ziemniaków. Od jednej kro-
wy uzyskuj¹ �rednio 5-6 tys. litrów mle-
ka rocznie.

Marzena i Piotr Grajewscy pro-
wadz¹ gospodarstwo w Bierkowie. Maj¹
7 ha gruntów ornych i dzier¿awi¹ taki
sam area³. G³ównym kierunkiem ich
dzia³alno�ci jest chów brojlerów. Rocz-
nie z piêciu rzutów sprzedaj¹ prawie 98
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Nagrody
Do Powiatowego Konkursu na Chleb

i Wieniec Do¿ynkowy zg³oszono 9 boch-
nów chleba i 25 wieñców - 11 klasycz-
nych i 14 niekonwencjonalnych. Komi-
sja pracuj¹ca pod przewodnictwem Hu-
gony Ostrowskiej - Wójcik - etnograf z
Muzeum Pomorza �rodkowego w S³up-
sku oceni³a, ¿e najbardziej okaza³y chleb
upiek³a gmina S³upsk. Drugie miejsce
przyznano gminie G³ówczyce, a trzecie
te¿ gminie S³upsk. W konkursie na wie-
niec - w kategorii wieñca klasycznego
pierwsze miejsce zajê³o so³ectwo W³yn-
kowo (gm. S³upsk), drugie - so³ectwo Sie-
mianicie (gm. S³upsk), a trzecie gmina
G³ówczyce. W kategorii wieñca niekon-
wencjonalnego pierwsze miejsce zdoby-
³a gmina Ustka, drugie - so³ectwo Bru-
skowo Wielkie (gm. S³upsk), a trzecie -
so³ectwo Niepoglêdzie (gm. Dêbnica
Kaszubska).

Rolnikom zagra³y i za�piewa³y ze-
spo³y oraz soli�ci z £ambinowic, G³ów-
czyc (Moon Leight), "Cover Duo" Bart-
ka Micha³owskiego ze Z³otowa oraz "The
Shout". Rozegrano I konkurs na "Babê i
Ch³opa Roku 2003". Gminy, O�rodek Do-
radztwa Rolniczego w Strzelinie, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wystawi³y stoiska promocyjne.
Przygotowano pokaz balonu na grzane
powietrze, tresury psów policyjnych, a na
zakoñczenie - pokaz sztucznych ogni.

          Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Do uczestników Do¿ynek
w Dêbnicy Kaszubskiej

Serdecznie dziêkujê za zaprosze-
nie na Powiatowe �wiêto Plonów w
Dêbnicy Kaszubskiej. Przykro mi, ale
nie mogê w nim uczestniczyæ osobi-
�cie z powodu innych wa¿nych zobo-
wi¹zañ. W tym uroczystym dniu ³¹-
czê siê jednak z Wami sercem i my-
�l¹.

Do¿ynki to �wiêto wsi i rolników.
W dniu tym dziêkujemy Bogu za
nowe plony i dziêkujemy ludziom za
ich ciê¿k¹ pracê, której owoce spo¿y-
wa ca³y Naród. W tym roku plony
bêd¹ ni¿sze z powodu d³ugotrwa³ej
suszy. Nasz polski bochen chleba bê-
dzie wiêc mniejszy. Dlatego dzieliæ go

trzeba sprawiedliwie i odpowiedzialnie,
z trosk¹, ¿eby dla wszystkich starczy-
³o.

Domagajmy siê tego od rz¹dz¹-
cych. Przypomnijmy im o tym w imiê
wspólnego dobra Polaków.

Serdecznie pozdrawiam uczestni-
ków Do¿ynek i ich Rodziny. ¯yczê
wszystkim zdrowia i wszelkiej pomy�l-
no�ci. Z wyrazami szacunku

Jaros³aw Kalinowski
Prezes Polskiego Stronnictwa

Ludowego

7 wrze�nia 2003 r.

26 czerwca br. starosta s³upski Zdzi-
s³aw Ko³odziejski uczestniczy³ w oko-
liczno�ciowym spotkaniu dowódców,
szefów oraz komendantów jednostek
mundurowych regionu koszaliñsko-
s³upskiego w Stra¿nicy Szkolnej Cen-
tralnego O�rodka Szkolenia Stra¿y
Granicznej w Mielnie

*
8 lipca br. w starostwie zorganizowa-
no naradê. Omówiono sprawy skupu
zbó¿ oraz zasady przyznawania kre-
dytów preferencyjnych podmiotom
skupuj¹cym zbo¿a.

*
18 lipca br. Pomorska Izba Rolnicza
zorganizowa³a w starostwie s³upskim
szkolenie na temat "Rynek mleka w
Polsce i w Unii Europejskiej".

*
19 lipca br. Dom Pomocy Spo³ecznej
w Lubuczewie zorganizowa³ festyn
integracyjny pod nazw¹ "�wiêto
Kwiatów". Uczestniczyli mieszkañcy
domów pomocy spo³ecznej z ca³ego
regionu.

*
26 lipca br. w gminach powiatu roz-
pocz¹³ loty patrolowe �mig³owiec po-
licyjny. Przyczyni³y siê one do wiêk-
szego bezpieczeñstwa w powiecie.

*
W dniach 5-12 sierpnia br. w Warci-
nie spotka³ siê Parlament Pomorskich
Miast i Powiatów.

*
W dniach 2-3 sierpnia obchodzono
uroczy�cie 100-lecie budynku Staro-
stwa Powiatowego w S³upsku.

*
9 sierpnia br. domy pomocy spo³ecz-
nej powiatu zorganizowa³y rajd rowe-
rowy dla osób niepe³nosprawnych.

*
22 sierpnia br. starosta s³upski Zdzi-
s³aw Ko³odziejski uczestniczy³ w spo-
tkaniu Zespo³u do spraw Wdra¿ania
Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

*
1 wrze�nia w szko³ach powiatu uro-
czy�cie rozpoczêto nowy rok szkolny
2003/2004.

*
 7 wrze�nia br. w Dêbnicy Kaszubskiej
odby³o siê Powiatowe �wiêto Plonów.

KALENDARIUM
tys. sztuk tych ptaków.

Janusz i Wies³wa Pe³kowscy z Gó-
rzyna gospodaruj¹ na 128 hektarach. Pro-
dukuj¹ rocznie 200 tys. litrów mleka, 15
ton ¿ywca wo³owego i 245 ton zbó¿. Jo-
lanta Roskowiñska z mê¿em Zbignie-
wem prowadzi gospodarstwo przejête po
rodzicach. Specjalizuje siê w hodowli tu-
czu trzody chlewnej i hodowli byd³a
mlecznego. Ich stado liczy ponad 200
sztuk trzody chlewnej.

Henryk Ko³odyñski z Boles³awic
razem z dzier¿awami uprawia 50 hekta-
rów. Sieje warzywa gruntowe i trawy na-
sienne. W tym roku jego gospodarstwo
zajê³o I miejsce w gminnym konkursie na
naj³adniejsz¹ zagrodê rolnicz¹.

Halina i Stanis³aw D³ugoszowie z
Wierzchocina gospodaruj¹ na prawie 30
hektarach. Specjalizuj¹ siê w chowie krów
mlecznych.

Wyró¿nienia najlepszym rolnikom
przyzna³a te¿ Rada Powiatowa Pomor-
skiej Izby Rolniczej w S³upsku. Wrêczy³
je cz³onek Zarz¹du Izby, Eugeniusz Dañ-
czak, radny powiatu s³upskiego. ¯ycze-
nia rolnikom z okazji ich �wiêta przes³ali
m.in. Jaros³aw Kalinowski - prezes Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, Krysty-
na £ybacka - minister edukacji narodo-
wej, Gerard Czaja - senator RP, Witold
Dzier¿awski - starosta powiatu cieszyñ-
skiego.

W uroczysto�ciach udzia³ wziê³a de-
legacja gminy £ambinowice z Opolszczy-
zny, z któr¹ bêdzie wspó³pracowaæ gmi-
na Dêbnica Kaszubska.

(A.G.)
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Ch³op i Baba
Lucyna Pozorska z £osina zosta³a Bab¹, a Stanis³aw Botwinionek z Niepoglêdzia - Ch³o-
pem Roku 2003. Wybory przeprowadzono podczas Powiatowego �wiêta Plonów w Dêbni-
cy Kaszubskiej.

Po raz pierwszy w powiecie

Do konkursu swoich kandydatów
zg³osi³y gminy: Dêbnica Kaszubska,
Damnica, G³ówczyce, Potêgowo, Ko-
bylnica, Kêpice i Ustka. Zawiod³y gmi-
ny S³upsk i Smo³dzino. Kandydaci mu-

sieli sprawdziæ siê w kilku specjalnie wy-
my�lonych dla nich konkurencjach. Nie
by³o tak ³atwo przez nie przej�æ. Pierw-
sza konkurencja "Lot na £ys¹ Górê"
polega³a na tym, ¿e panie otrzyma³y
miot³y z d³ugim trzonkiem i mia³y na
nich "dolecieæ" do wyznaczonego miej-
sca. Zabawnie wygl¹da³y z miot³ami
pod... spódnicami. Na podan¹ komendê,
lot trzeba by³o wykonaæ z "l¹dowaniem"
na podstawionym, niezbyt wygodnym
krze�le. Najlepsza w tej konkurencji oka-
za³a siê Lucyna Pozorska.

Pierwsza konkurencja dla panów pn.
"Ch³opaki nigdy nie p³acz¹" polega³a na
obraniu g³ówki cebuli, a nastêpnie na jak
najdrobniejszym jej posiekaniu na desce.
Mia³ wygraæ ten z kandydatów, który zro-
bi to najszybciej, najdok³adniej i nie uro-
ni przy tym ³zy. Okaza³o siê, ¿e wszyscy
s¹ bardzo twardzi i ¿aden nie zap³aka³.
W ostatecznej ocenie liczy³ siê zatem
czas i dok³adno�æ wykonania zadania.
Konkurencjê tê wygra³ Józef Puchata
z Damna.

Drug¹ wymy�lon¹ konkurencj¹ dla
pañ by³o "strojenie ch³opa". Ka¿da kan-
dydatka musia³a zawi¹zaæ swemu partne-

Lucyna Pozorska i Stanis³aw Botwinionek

Panowie nios¹ swoje partnerki do wyznaczonego miejsca
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rowi krawat tak, by móg³ wybraæ siê po
obiecane pieni¹dze do Unii Europejskiej
na modernizacjê swego gospodarstwa.
Wi¹zanie krawatów posz³o paniom
sprawnie, ale czy przystrojeni w nie pa-
nowie przywie�liby z Unii pieni¹dze -
dawa³o wiele do zastanowienia. Wszyst-
kie by³y bardzo krótko wi¹zane. Jaka�
nowa moda zapanowa³a podczas tego
konkursu. Komisja oceni³a, ¿e najlepiej
swego partnera przystroi³a Ma³gorzata
Gola z ¯elkowa.

W kolejnej konkurencji dla panów,
nazwanej "Taniec my�liwego", chodzi³o
o sprawdzenie umiejêtno�ci cieszenia siê
z� ¿ycia. Panowie mieli popisaæ siê w
rytualnym tañcu wokó³ skóry z upolo-
wanego dzika. Usi³owali podskakiwaæ,
ale nie najlepiej im to sz³o. Paniom za-
proponowano usypianie p³acz¹cego nie-
mowlêcia. Mia³y zaintonowaæ mu ulubio-
n¹ melodiê. Wszystkie nuci³y i "ko³ysa-
³y" z wyj¹tkiem jednej kandydatki, która
od pocz¹tku mocno broni³a siê przed �pie-
waniem. Komisji oceniaj¹cej najbardziej
spodoba³a siê w tej roli Kazimiera Bru-
ska z Podwilczyna w gminie Dêbnica Ka-
szubska.

Ostatnia konkurencja dla panów
polega³a na noszeniu pañ na rêkach.
Panowie swoje kandydatki musieli za-
nie�æ na wyznaczone miejsce i zrobiæ to
bardzo szybko. Ta konkurencja okaza³a
siê nie tylko najtrudniejsza, ale te¿ nie-
bezpieczna, bo panowie zamiast donie�æ
swoje partnerki do celu, próbowali je tam
dorzuciæ. W sumie wszyscy bawili siê do-
brze. Publiczno�æ mia³a
nie lada atrakcjê przy-
gl¹daj¹c siê tym wszyst-
kim dziwnym zmaga-
niom i ¿ywo reagowa³a
na wszystkie zamierzo-
ne i niezamierzone po-
tkniêcia.

Przewodnicz¹ca Ko-
misji Joanna Or³owska
ze s³upskiego starostwa
og³osi³a, ¿e Bab¹ Roku
2003 w powiecie s³up-
skim zosta³a Lucyna
Pozorska z £osina, a
Ch³opem Roku 2003 -
Stanis³aw Botwinionek
z Niepoglêdzia. Nastêp-
ne wybory za rok na ko-
lejnych powiatowych do-
¿ynkach.

Z. Babiarz-Zych

Kandydatki �lec¹� na miot³ach na �£ys¹ Górê�                                                Zdjêcia: Jan Maziejuk

Usypianie p³acz¹cego niemowlêcia
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Piêkne hale
sportowe
W Dêbnicy Kaszubskiej oddano do u¿ytku now¹ halê widowiskowo-sportow¹. Razem
z oddanym niedawno gimnazjum stanowi bardzo nowoczesny kompleks o�wiatowy.

Nowa hala sportowa w Dêbnicy Kaszubskiej

Nowa Szko³a Podstawowa z hal¹ sportow¹ w Kobylnicy
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Nowy obiekt w Dêbnicy Kaszub-
skiej od razu rzuca siê w oczy niekon-
wencjonaln¹ architektur¹ z g³ówn¹
konstrukcj¹ no�n¹ wysuniêt¹ na ze-
wn¹trz i sprawiaj¹c¹ wra¿enie jakby
ogromna bry³a budynku by³a oparta na
grubych metalowych d�wigarach. Salê
zaprojektowano jako wielofunkcyjn¹. Po-
siada widowniê na prawie 200 miejsc i
pe³nowymiarowe boisko z wyposa¿eniem
odpowiadaj¹cym standardom rozgrywek
ligowych. G³ównym elementem przy-
krycia s¹ widoczne od wewn¹trz wiel-
kowymiarowe d�wigary z drewna kle-
jonego o kszta³cie przypominaj¹cym
aerodynamiczny profil skrzyd³a samo-
lotu. We wnêtrzach zastosowano ele-
menty z naturalnego drewna i surowe-
go betonu.

Obiekt charakteryzuj¹ du¿e prze-
szklenia i ciekawe, estetyczne wykoñcze-
nia. Po³¹czony ³¹cznikiem z budynkiem
gimnazjum stanowi sporych rozmiarów
bardzo nowoczesny kompleks o�wiatowy,
który z pewno�ci¹ przez kilka najbli¿-
szych lat bêdzie wizytówk¹ gminy.

Budowa hali i szko³y kosztowa³a
gminê ok. 13 mln z³. W szkole znajduje
siê 12 du¿ych sal lekcyjnych, s¹ pracow-
nie komputerowe, jest biblioteka z Inter-

Nowa hala sportowa w Kobylnicy

netem i pe³ne zaple-
cze adminstracyjno-
techniczne. Koryta-
rze s¹ przestrzenne.
Z wszystkich po-
mieszczeñ, w tym
tak¿e hali widowi-
sko-sportowej mog¹
korzystaæ równie¿
osoby niepe³no-
sprawne.

Nie zapomnia-
no o przygotowaniu
terenów zielonych.

Nie jest to je-
dyna taka piêkna
hala widowiskowo-
sportowa oddana
ostatnio do u¿ytku
w powiecie s³up-
skim. Niedawno,
równie piêkn¹ i te¿
na miarê XXI wie-
ku halê sportow¹
otwarto w Kobylni-
cy. Nowe hale bu-
dowane s¹ jeszcze
w G³ówczycach i
Jezierzycach.

Z. Babiarz-Zych
D�wigary z drewna klejonego przypominaj¹ aerodynamiczny
profil skrzyd³a samolotu                          Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Praca
w �Irmecie�
Dziewiêtnastu bezrobotnych znajdzie zatrudnienie dziêki nowemu programowi �Irmet -
szansa na lepsze jutro� napisanemu w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku.

W ramach nowego programu w fir-
mie "Irmet" w Damnicy, zajmuj¹cej siê
m.in. produkcj¹ bojlerów, ogrzewaczy
wody i wymienników ciep³a, zatrudnie-
nie znajdzie 19 bezrobotnych, g³ównie z
terenu gminy. W programie bêd¹ mogli
jednak uczestniczyæ bezrobotni z gmin:
G³ówczyce, Potêgowo, S³upsk i miej-
skiej gminy S³upsk. Zak³ad ten, posia-
daj¹cy wszelkie certyfikaty Unii Europej-
skiej, w zwi¹zku z podpisaniem kontrak-
tu na rynku rosyjskim, zatrudnia pracow-

ników w zawodach: spa-
wacz, �lusarz i magazy-
nier. Teraz w ramach
wdra¿anego programu
wybuduje now¹ halê
produkcyjn¹ oraz ma-
gazynow¹, zakupi liniê
emaliersk¹ oraz maszy-
ny do obróbki plastycz-
nej, przeszkoli we w³a-
snym zakresie nowo za-
trudnionych pracowni-
ków na utworzonych
stanowiskach pracy, a
po trzech latach zatrud-
ni ich na sta³e.

Z kredytu udzielone-
go na okres czterech lat
przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w S³upsku zostanie
sfinansowany zakup li-
nii do malowania prosz-
kowego, a ze �rodków
PUP zrefundowane kosz-
ty szkolenia, maksymal-
nie do kwoty 1000 z³  na
jednego zatrudnionego.
Przez rok czasu refun-
dowana bêdzie równie¿
czê�æ kosztów wynagro-
dzenia, a tak¿e wydat-
ków poniesionych na na-
grody oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne osób zatrudnio-
nych na podstawie skierowania Powiato-
wego Urzêdu Pracy - w wysoko�ci 400 z³
na ka¿dego uczestnika programu. Dodat-
kowo zap³acona zostanie sk³adka ZUS
od refundowanej kwoty w wysoko�ci
17,88%. Pracodawca otrzyma te¿ jed-
norazow¹ refundacjê wynagrodzenia w
wysoko�ci 4.457,36 z³ na ka¿dego
uczestnika programu.

Spo�ród bezrobotnych wy³oniono ju¿
grupê uczestników programu. Przy nabo-

rze kierowano siê tym, by byli to absol-
wenci, osoby zarejestrowane w ewiden-
cji bezrobotnych powy¿ej 12 miesiêcy,
których wspó³ma³¿onek jest równie¿ bez-
robotny, osoby o niskich kwalifikacjach
b¹d� posiadaj¹cy kwalifikacje, na które
nie wystêpuje zapotrzebowanie na lokal-
nym rynku pracy.

Kolejnym etapem bêd¹ rozmowy
kwalifikacyjne, które zostan¹ przeprowa-
dzone przez po�rednika, przy wspó³udzia-
le doradcy zawodowego i przysz³ego pra-
codawcy. Przy kwalifikacji uczestników
programu szczególn¹ uwagê zwracano
na siln¹ motywacjê do pracy, chêæ pod-
niesienia kwalifikacji, predyspozycje do
wykonywania zawodu oraz trudn¹ sy-
tuacjê ¿yciow¹ bezrobotnego.

Program zak³ada, ¿e po trzech latach
utworzonych zostanie dziewiêtna�cie sta-
³ych miejsc pracy, które w przysz³o�ci
powinny procentowaæ jeszcze wiêkszym
zatrudnieniem w "Irmecie". Dla gminy
Damnica, gdzie bezrobocie dosiêg³o ju¿
40% czynnych zawodowo ludzi, jest to
spora pomoc.

Wdra¿any program  w "Irmecie"
jest kolejnym w powiecie s³upskim. Po-
dobny dzia³a ju¿ w Zak³adzie Przetwór-
stwa Rybnego "Mirko" w G³obinie. W
pierwszym etapie zatrudnienie znala-
z³o tam 20 osób, w kolejnym znajdzie
nastêpne dwadzie�cia. Partnerem jest
Agencja Nieruchomo�ci Rolnych, któ-
ra na zatrudnienie pracowników by-
³ych PGR-ów wyasygnowa³a kwotê 95
tysiêcy z³otych.

Wszystkie programy kierowane do
bezrobotnych mieszkañców gmin powia-
tu s³upskiego maj¹ du¿e znaczenie, bo
pozwalaj¹ na zatrudnienie choæby nie-
wielkiej liczby osób o najtrudniejszej sy-
tuacji materialnej.         Marcin Horbowy

Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

 Grzegorz Jaworski - wójt gminy Damnica: - Gmina nasza
uchodzi za jeden z najbiedniejszych terenów wiejskich w
województwie pomorskim                     Fot.: Jan Maziejuk
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Propozycje
i oczekiwania

Wyst¹pienie starosty s³upskiego Zdzis³awa Ko³odziejskiego
na seminarium S³upskiego Forum Gospodarczego 2003

- "Inwestycje w regionie s³upskim - propozycje i oczekiwania".

Zaproszenie do wspó³pracy

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Pañstwo!
Na pocz¹tku chcia³bym serdecznie

podziêkowaæ panu Jerzemu Gierzyñ-
skiemu - prezesowi S³upskiej Izby Prze-
mys³owo-Handlowej za zaproszenie Sta-
rostwa Powiatowego w S³upsku do udzia-
³u w S³upskim Forum Gospodarczym
oraz za umo¿liwienie mi, na tym semina-
rium zapoznania Pañstwa z najwa¿niej-
szymi zamierzeniami inwestycyjnymi w

powiecie s³upskim w najbli¿szych kilku
latach i naszymi oczekiwaniami wobec
biznesu.

Tak jak napisali�my w katalogu do
przygotowanej wystawy w ramach Forum
- powiat s³upski ma opracowan¹ i obo-
wi¹zuj¹c¹ (bo zatwierdzon¹ przez Radê
Powiatu) strategiê rozwoju spo³eczno-go-
spodarczego na lata 2001-2011. Napisa-
li�my w niej, ¿e chcemy byæ atrakcyj-
nym turystycznie regionem nadmor-

skim o du¿ych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych i kulturowych, za-
mieszka³ym przez wykszta³cone, prê¿-
ne gospodarczo i otwarte na wspó³pra-
cê spo³eczeñstwo. Chcemy byæ otwarci
na nowe technologie i dzia³ania zgodne
z naturalnym �rodowiskiem, sprzyjaæ
rozwojowi przedsiêbiorczo�ci, wyko-
rzystuj¹c do tego istniej¹cy potencja³
gospodarczy, a przede wszystkim dbaæ
o rozwój obszarów wiejskich poprzez

Przebudowa drogi Gaæ - Swo³owo. Powiat s³upski w najbli¿szych latach planuje zmodernizowaæ drogi w gminach za 6 mln.
z³otych                                                                                                                                                                   Fot.: Jan Maziejuk

ci¹g dalszy na str. 14
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tworzenie dogodnych warunków in-
westowania dla kapita³u rodzimego i
zagranicznego.

Tak¹ politykê otwarto�ci i wsparcia,
oczywi�cie w miarê posiadanych mo¿li-
wo�ci, prowadzimy! Jeste�my powiatem
ziemskim, o du¿ych walorach krajobra-
zowych i turystycznych, nadmorskim,
st¹d nasze ukierunkowanie g³ównie na
rozwój obszarów wiejskich (trzeba tu
zaraz dodaæ - znacznie zaniedbanych
po likwidacji pegeerów), powiatem
ukierunkowanym na rozwój turystyki,
przemys³u rolno-spo¿ywczego, rybo-
³ówstwa, ale tak¿e na gospodarcze wy-
korzystanie rzeki S³upi i obszarów je-
zior, na wykorzystanie terenów nada-
j¹cych siê do produkcji energii wiatro-
wej, ukierunkowanym na rozwój prze-
mys³u agroturystycznego i uzdrowisko-
wego, na wykorzystanie surowców i
p³odów rolnych, w tym szczególnie do
produkcji paliwa rolniczego, bioener-
gii oraz na rozwój wszelkiego rodzaju
us³ug s³u¿¹cych edukacji i poprawie
¿ycia ludno�ci wiejskiej, promocjê re-
gionu i wspieranie lokalnego biznesu.

Zapoznam teraz Pañstwa z najwa¿-
niejszymi inwestycjami b¹d� to ju¿ reali-
zowanymi, b¹d� zainicjowanymi dopie-
ro przez powiat s³upski oraz z naszymi
oczekiwaniami wobec biznesu, a wiêc
wobec Pañstwa.

 W Sycewicach, dziêki powsta³ej tam

ju¿ spó³ce "Estry Metylowe" i dziêki za-
anga¿owaniu siê Firmy Transportowej
Niciejewescy realizujemy jedn¹ z
pierwszych naszych inicjatyw gospo-
darczych, tj. budowê zak³adu do pro-
dukcji biopaliwa z rzepaku. Inwestycja
ta jest ju¿ powa¿nie zaawansowana. Za-
k³ad na pocz¹tku bêdzie produkowa³ 3
mln litrów paliwa rolniczego. W zale¿-
no�ci od mo¿liwo�ci inwestora (lub ko-
lejnych inwestorów, na których liczymy,
¿e zechc¹ do³o¿yæ siê do tego przedsiê-
wziêcia) ma byæ rozbudowywany. Surow-
ca nie powinno zabrakn¹æ. W powiecie
s³upskim s¹ dobre warunki do uprawy tej
ro�liny. Pod rzepak przeznacza siê tu rocz-
nie ok. 5 tys. hektarów. W tym przypad-
ku oczekujemy na wiêksze zaintereso-
wanie siê inwestycj¹ i tego rodzaju pro-
dukcj¹ biznesu, który - naszym zda-
niem - powinien wykorzystaæ tworzo-
ny w Polsce klimat do produkcji bio-
paliw.

 Drug¹ realizowan¹ z inicjatywy po-
wiatu inwestycj¹, ukierunkowan¹ tak¿e na
wykorzystanie lokalnego surowca rolni-
czego jest zak³ad produkcji s³odu z jêcz-
mienia browarnego. Planuje siê, ¿e po-
wstanie on w Niestkowie w gminie Ust-
ka. Prace s¹ tu jeszcze na etapie organi-
zacji spó³ki, która ma zaj¹æ siê tym biz-
nesem. Wójt gminy Ustka prowadzi³ ju¿
powa¿ne rozmowy z inwestorem francu-
skim. Gmina rozpoczê³a te¿ przygotowy-

wanie terenu pod tê in-
westycjê. Zak³ad ten
ma produkowaæ 60 tys.
ton s³odu. Przybli¿ony
koszt jego budowy wy-
liczono na 70 mln z³o-
tych. Chêtnie widziani
s¹ potencjalni inwe-
storzy. Taka s³odownia
dla powiatu to du¿a
sprawa, bo stworzy
ona zapotrzebowanie
na 70 tys. ton jêczmie-
nia, który bêd¹ mogli
sprzedaæ lokalni rolni-
cy.

Troszcz¹c siê o wy-
korzystanie lokalnego
potencja³u produkcyj-
nego ziemi s³upskiej,
widzimy te¿ potrzebê
uruchomienia du¿ej
przetwórni rolno-spo-
¿ywczej, umo¿liwiaj¹-

cej zbyt p³odów rolnych i le�nych pro-
dukowanych w ma³ych gospodar-
stwach rolnych, na dzia³kach popege-
erowskich oraz zbieranych przez oko-
licznych rolników w pobliskich lasach.
Jest to zupe³nie nowa nasza inicjatywa,
która nie nabra³a jeszcze ¿adnej formy or-
ganizacyjnej i gotowi jeste�my rozma-
wiaæ o niej z inwestorami zainteresowa-
nymi rozwijaniem biznesu w tym obsza-
rze.

Poszukujemy firm gotowych zain-
westowaæ w uprawê tzw. wierzby ener-
getycznej. Ten biznes rozwija siê w kraju
i powoli ju¿ w naszym powiecie. S¹
pierwsi chêtni do tego rodzaju dzia³alno-
�ci, ale potrzebni s¹ nastêpni, bo terenów
pod uprawê wierzby nie brakuje (ich po-
wierzchniê szacujemy na ok. 1000 ha). S¹
te¿ wolne rêce do pracy. S¹ gminy zain-
teresowane takimi uprawami, gotowe
rozmawiaæ z biznesem. Kupieniem ka¿-
dej ilo�ci wierzby, jako surowca energe-
tycznego, zainteresowane s¹ firmy duñ-
skie i holenderskie, które wierzbê wyko-
rzystuj¹ tak¿e do produkcji mebli plecio-
nych i p³yt meblowych. Uzyskiwana z
wierzby energia cieplna jest cztery razy
tañsza od energii uzyskiwanej ze spala-
nia oleju opa³owego. Uprawiana wierzba
mog³aby byæ wykorzystywana przez lo-
kalne kot³ownie.

 W tym miejscu chcia³bym jasno po-
wiedzieæ, ¿e jeste�my tak¿e zaintereso

Now¹ oborê z 24 - stanowiskow¹ udojni¹ dla krów oddano do u¿ytku w O�rodku Hodolwi Zarodowej
Sp. z.o.o. w Bobrownikach
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wani uruchamianiem w gminach po-
wiatu elektrowni wiatrowych - tam
gdzie jest to oczywi�cie mo¿liwe i bêdzie
odbywaæ siê w zgodzie z naturalnym �ro-
dowiskiem. Przejecha³em ostatnio prawie
ca³e pó³nocne Niemcy i wszêdzie stoj¹
tam wiatraki produkuj¹ce energiê. Pe³no
ich w Danii, Holandii. Zapewniam, ¿e
samorz¹d powiatowy bêdzie wspiera³
takie inicjatywy. Przypadek Dêbnicy
Kaszubskiej, o którym g³o�no ostatnio
w Polsce, na pewno nie wynika z na-
szego jakiego� opornego w tym kierun-
ku dzia³ania - jestem o tym przekona-
ny!

Poza tymi najwiêkszymi inwestycja-
mi z obszaru rolnictwa mamy te¿ jeszcze
inne propozycje. Dziêki m.in. naszemu
wsparciu i ogromnej promocji, w Ustce
powstaje pierwsza w kraju Aukcja
Rybna. Z tego co wiem, s¹ pieni¹dze na
jej zbudowanie, ale bêd¹ pewnie potrzebni
jeszcze partnerzy do jej prowadzenia.
Powstanie aukcji stwarza dodatkow¹
szansê na rozwój przetwórstwa rybne-
go, wiêkszy handel rybami. To tak¿e
okazja do uruchomienia ca³ego kom-
pleksu us³ug zwi¹zanych z funkcjono-
waniem aukcji. A wiêc jest te¿ okazja
do zarobienia.

W Ustce realizujemy inwestycjê pod
has³em: rozbudowa i modernizacja Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych. To konkret-
na oferta dla firm budowlanych. W Ma-
chowinie i Machowinku bêd¹ powa¿-
nie modernizowane tamtejsze domy
pomocy spo³ecznej. Inwestycja ta wstêp-
nie zosta³a oszacowana na 6 mln euro. Po-
szukujemy tych pieniêdzy. Poszukujemy
inwestorów do sprywatyzowania Domu
Dziecka w Ustce. Stary obiekt ma byæ
sprzedany, a dzieci rozmieszczone w kil-
ku domach, stwarzaj¹cych lepsze rodzin-
ne warunki.

W Warcinie z nowym rokiem aka-
demickim, ruszy powo³ana z inicjaty-
wy powiatu Wy¿sza Szkolna Biznesu
Wiejskiego - pierwsza w kraju. Jest to
jeszcze bardzo w¹t³y organizacyjnie or-
ganizm. Oczekuje on znacznego wspar-
cia kapita³owego. Taka szko³a to nie tyl-
ko szansa i okazja do stworzenia nowo-
czesnego i jedynego w swym rodzaju w
kraju o�rodka akademickiego, ale równie¿
do zarobienia pieniêdzy. Wspólnie z tu-
tejszym Zespo³em Szkó³ Le�nych i
Ogólnokszta³c¹cych zbieramy spore
fundusze na odbudowê starej wozowni

- obiektu o wyj¹tkowej warto�ci histo-
rycznej oraz na uruchomienie tam Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Le�nej.
Mo¿na kapita³owo do³¹czyæ siê do tego
przedsiêwziêcia. Bêdzie mo¿na liczyæ
te¿ na konkretn¹ ofertê wykonawcz¹.

Za prawie 6 milionów z³otych planu-
jemy modernizowaæ drogi w gminach
powiatu dla podniesienia atrakcyjno�ci
turystycznej i inwestycyjnej terenów. W
ró¿nych programach poszukujemy pieniê-
dzy na te inwestycje. Mamy nadziejê, ¿e
to siê powiedzie i niebawem wyst¹pimy
do Pañstwa z konkretn¹ ofert¹.

Ofert¹ sam¹ ju¿ w sobie jest S³up-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Stwarza ona szerokie spektrum inwe-
stowania, nie tylko w bran¿ach spo¿yw-
czych i rolno-spo¿ywczych. Tutaj jest
tak¿e miejsce na przemys³. To miejsce
szczególne, bo w strefie nadal przecie¿
obowi¹zuj¹ ulgi w podatku dochodo-
wym.

Na koniec chcia³bym przypomnieæ o
zapomnianej ju¿ trochê i wydaj¹cej siê
mo¿e ma³o realnej - inicjatywie budowy
Ba³tyckiego Centrum Rybo³ówstwa w
Ustce z ca³ym kompleksem us³ug dla ry-
baków, a tak¿e odwiedzaj¹cych Ustkê tu-
rystów. Tê inwestycjê mamy tak¿e zapi-
san¹ w naszej strategii rozwoju powiatu.
Idea BCR spotka³a siê z du¿ym uzna-
niem i zainteresowaniem w Polsce, mia-
³a ju¿ tak¿e sprzymierzeñców w�ród
Duñczyków gotowych pomoc w jej re-
alizacji. My�lê, ¿e warto do niej wróciæ.

W tym kontek�cie ciekawie zapowia-
da siê inicjatywa, z któr¹ zapewne nieba-
wem wyst¹pi Stowarzyszenie Gmin Do-
rzecza Rzek S³upi i £upawy, a któr¹ z
pewno�ci¹ nasz powiat bêdzie popiera³ -
inicjatywa utworzenia w powiecie, a mo¿e
nawet ca³ym regionie s³upskim, czego� w
rodzaju Parku £ososia z ca³ym komplek-
sem us³ug dla turystów i mi³o�ników przy-
rody. Projekt ten zapocz¹tkowany zosta³
z Hiszpanami. Po zaanga¿owaniu siê pol-
skich firm oraz wykorzystaniu lokalnych
walorów przyrodniczych, w jakie bogata
jest ziemia s³upska, bêdzie mia³ szansê
powodzenia.         Zdzis³aw Ko³odziejski

Starosta S³upski
 Seminarium odby³o siê 11 wrze�nia br. w
Urzêdzie Miejskim w S³upsku, a zaproszo-
no na nie przedstawicieli s³upskiego biz-
nesu. Samorz¹dowcy prezentowali swoje
oferty i artyku³owali oczekiwania wobec
biznesu. (z)

Stanis³aw
Staniuk

(1930-2003)
5 wrze�nia na

Starym Cmentarzu
w S³upsku po¿e-
gnano Stanis³awa
Staniuka - nestora
s³upskiej gospo-
darki. Prze¿y³ 73
lata. Po wojnie
przyjecha³ na Po-
morze, gdzie po

odbyciu s³u¿by wojskowej osiedli³ siê w
Stargardzie Szczeciñskim. Pracowa³ w
Budowlanym Przedsiêbiorstwie Pañstwo-
wym, a nastêpnie by³ jednym z g³ównych
budowniczych Cukrowni w Kluczewie.
Zdobyte tam do�wiadczenia przeniós³ na
grunt s³upski. Rozpoczyna³ od pracy w
Krochmalni, by w 1956 roku uruchomiæ
produkcjê we w³asnym Zak³adzie Kotlar-
skim, który rozrós³ siê do jednego z naj-
wiêkszych zak³adów bran¿y metalowej w
S³upsku. "Zasta", któr¹ utworzy³ i kiero-
wa³ przez ponad 40 lat by³a firm¹ pry-
watn¹. Przetrzyma³a najgorszy okres go-
spodarki pañstwowej, a w latach 90-tych
wyros³a na jej lidera. Jako pierwsza w
Polsce podjê³a siê seryjnej produkcji przy-
domowych zbiorników magazynowych
na gaz propan-butan. Powsta³a tu te¿
pierwsza w �wiecie cysterna bimodalna
do transportu paliw. W sumie zak³ad wy-
produkowa³ i sprzeda³ ponad czterdzie-
�ci tysiêcy ró¿nych cystern, tysi¹ce sta-
cjonarnych zbiorników ci�nieniowych.
Na swoje wyroby uzyska³ certyfikaty za-
�wiadczaj¹ce o ich najwy¿szej, �wiatowej
jako�ci. Przez wiele lat by³ - i jest nadal -
prawdziw¹ wizytówk¹ S³upska w kraju i
�wiecie. Ostatnia inicjatywa "Zasty" to
uruchomienie w S³upsku produkcji kon-
strukcji do elektrowni wiatrowych. S. Sta-
niuk za³o¿y³ te¿ S³upsk¹ Izbê Przemys³o-
wo-Handlowej. By³ jej pierwszym wie-
loletnim prezesem urzêduj¹cym i preze-
sem honorowym. Za swoj¹ aktywn¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ uzyskiwa³ nagrody.
Wielokrotnie nagradzane by³y tak¿e pro-
dukowane przez "Zastê" wyroby metalo-
we. Jest m.in. laureatem statuetki "Srebr-
nego Nied�wiedzia" w kategorii mene-
d¿er s³upskiej gospodarki. Tak¹ nagrodê
w 1999 roku otrzyma³a równie¿ "Zasta".

S³upska gospodarka straci³a bardzo
szlachetnego i wielce oddanego jej Cz³o-
wieka. (z)
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Cz³owieczy los
"Nie bójta siê, nie bêdê woju zawala³a miejsca ni cisnê³a siê do miski, chcia³am jeno oba-
czyæ wszystkich�" S³owa Agaty, krewnej K³êbów z powie�ci Stanis³awa Reymonta przy-
pominaj¹ nam odwieczny problem starszych ludzi na wsi.

Chocia¿ od napisania tej s³ynnej po-
wie�ci minê³o sto lat, to problem starsze-
go cz³owieka w tym �rodowisku, jest na-
dal podobny. To prawda, ¿e s¹ rodziny,
gdzie seniorzy rodów s¹ najwa¿niejsi, ale
to s¹ wyj¹tki. Przewa¿nie los starszego
cz³owieka w naszych czasach niewiele
ró¿ni siê od tamtych, dawnych. I wte-
dy i dzi� starszy cz³owiek na wsi �le siê
czuje, kiedy ju¿ brakuje mu si³ do pra-
cy w gospodarstwie. Czuje siê "darmo-
zjadem", o czym niestety bliscy mu
przypominaj¹ od czasu do czasu. I co z
tego, ¿e rodzice podpisz¹ umowê daro-

wizny na rzecz syna czy córki przy prze-
kazywaniu ca³ego swojego dorobku.
Wszyscy s¹ u�miechniêci, zadowoleni.
Dzieci obiecuj¹ pomoc, opiekê. ¯ycie
okazuje siê zupe³nie inne.

Na ogó³ jeszcze przez jaki� czas sta-
ry ojciec czuje siê gospodarzem (bo co
tam jaki� papier urzêdowy). On tu jest
dalej najwa¿niejszy, on mo¿e doradziæ
synowi, co nale¿y robiæ w gospodar-
stwie, co siaæ i gdzie, bo nikt jak on nie
zna swojej ziemi. Ziemi przedeptanej
nogami, zlanej potem i przez to naj-
dro¿szej na �wiecie. Okiem gospodarza

ma baczenie na zwierzêta hodowlane, lata
praktyki robi¹ swoje. Nieraz ratowa³ od
�mierci niejedno ze zwierzaków, zanim
jeszcze nadesz³a pomoc od weterynarza.

M³ody gospodarz z pocz¹tku udaje ¿e
s³ucha rad, ale z biegiem czasu w duchu
sobie my�li: "co ten stary zrzêda bêdzie
mi tu rz¹dzi³, to przecie¿ jest wszystko
moje". I ju¿ zaczynaj¹ siê spory, konflikt
narasta. W koñcu starszy cz³owiek od-
dala siê od gospodarstwa, od pomocy
w nim. Czuje siê odepchniêty, niedoce-
niony, przera¿a go te¿ nowoczesno�æ, któ-
r¹ czêsto m³odzi wprowadzaj¹. Ale uno-
wocze�nianie gospodarstwa nie jest z³em.
Jednak kiedy m³ody nastêpca zaczyna
trwoniæ, przepijaæ dorobek jego ¿ycia, to

Henryka Jura³owicz

Wiejska staruszka
Po³o¿y³a na stole
spracowane rêce
rzeka czasu wy¿³obi³a
na nich
z ¿y³ gor¹cych nurty krête.

Twarz zmarszczkami poorana
wypalona s³oñcem z pól
wiatrami wysmagana
w oczach ma ¿a³o�æ i ból.

Bo nie jest ju¿
potrzebna nikomu
nie jest ju¿ nawet kochana
ona dawniej o stworzenia
by³a bardziej zatroskana.

Nie obchodzisz dzi� nikogo
boisz siê ¿e rêce twoje
zbyt daleko, nazbyt �mia³o
spoczywaj¹ na tym stole.

Dawniej k³ad³a� na nim chleb
dla gromadki swoich dzieci
przynios³a� go w snopach zbo¿a
razem z polnym kwieciem.

Dzi� nikt tego nie pamiêta
bo to by³o na zbyt dawno
gdyby� mia³a wy¿sz¹ rentê
mo¿e by ciê szanowano.

Nie u¿alaj siê nad sob¹
staruszko wiejska, mi³a
"ziemia, wszak lekk¹ ci bêdzie"
bo rodzina tak u Boga
o to jedno uprosi³a.

Twarz zmarszczkami poorana, wypalona s³oñcem z pól                Fot.: Jan Maziejuk
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Nikt tak jak on, nie zna swojej ziemi, przedeptanej nogami i zlanej potem

tu ju¿ przychodzi za³amanie i gorycz.
Cz³owiek taki odchodzi na drugi brzeg
z uczuciem ¿alu i zawodu. A co siê dzieje
w tym czasie z babci¹? Ano babcia wia-
domo, przecie¿ ma co robiæ - jest kuch-
nia, dalej jest w niej gospodyni¹. Dalej
jest te¿ kuchark¹, szwaczk¹, opiekun-
k¹ wnucz¹t. M³oda gospodyni ma wiele
pracy w polu, oborze. Po pracy te¿ chce
odpocz¹æ, ¿yæ trochê po ludzku, ma do
tego przecie¿ prawo. Co obiecywa³ jej
m¹¿ przed �lubem? A babcia, co tam
babcia, ona i tak nigdzie nie wychodzi,
nie wypada zreszt¹, swoje ju¿ prze¿y-
³a. Do ko�cio³a w niedzielê niech sobie
idzie, ¿eby tylko zd¹¿y³a z obiadem. I
tak dzieñ za dniem, rok za rokiem.
Wnuki wyros³y, zdrowie zdar³o siê ca³-
kowicie, si³ coraz mniej.

A oto obrazek prosto z ¿ycia. Auto-
bus zatrzymuje siê na przystanku. T³umek
pasa¿erów, jedni wysiadaj¹, inni wsiada-
j¹. Wsiada starsza kobieta i nagle zamie-
szanie, krzyk: "³apaæ z³odzieja!" M³ody
z³odziejaszek "bierze nogi za pas", na zie-
mi le¿y porzucona torebka. - Oj! Jak do-
brze, ¿e nie ukrad³ mi tej torebki, lamen-
tuje kobieta, bo tam mia³am w niej
wszystko. Wszystko? A to niewiele tego.
Trochê pieniêdzy, kilka fotografii, leki,
tanie kosmetyki, dla niej to wszystko.
Wraca do domu, ale czy naprawdê ten
dom jest jak dawniej jej domem? Daw-
niej poskar¿y³aby siê mê¿owi, co j¹ spo-
tka³o. Dzisiaj lepiej nic nie mówiæ, na-
razi siê na drwiny, ¿e to tylko komu�
takiemu jak ona takie przygody siê zda-
rzaj¹, ¿e jest zbyt ufna i naiwna.

Mo¿e to i jest prawd¹, bo przecie¿
równie¿ kiedy� te¿ zaufa³a najbli¿szym.
Niestety, m³odzi bardzo szybko zapo-
mnieli jak ciê¿ko by³o dawniej prowadziæ
gospodarstwo rolne, bez udogodnieñ, bez
maszyn i bez zwolnieñ lekarskich. Bez
os³on macierzyñskich. Przecie¿ kobiety
wiejskie te¿ rodzi³y dzieci, wychowywa-
³y. Kobieta, która pracowa³a na tzw.
"posadzie" mia³a urlop macierzyñski,
na wsi nie by³o urlopów. Nie by³o dane
kobietom wiejskim mieæ jakie� przywi-
leje. Musia³y sobie radziæ, nie daj Bo¿e
chorowaæ.

Ciê¿ko by³o dorabiaæ siê wszystkie-
go: maszyn, samochodu, urz¹dzenia
domu, usprawniæ pracê domow¹ kupuj¹c
sprzêt AGD. A dzisiaj? Kwitn¹ kwiaty
wokó³ domu posadzone jej rêkami,
�wieci s³oñce, a w duszy jako� mrocz-
no. Czuje siê w tym wszystkim zbêd-
nym balastem. Gdyby by³o jeszcze
zdrowie. A tu nie bardzo jest za co siê

leczyæ. Renta rolnicza bardziej ni¿
skromna. Po op³aceniu rachunków nie-
wiele zostaje, tylko na najpotrzebniej-
sze zakupy.

W domu trzeba siê pilnowaæ. Bo¿e
broñ nie wnie�æ b³ota pod butami, bo dy-
wan siê zabrudzi. W przedpokoju uwa-
¿aæ, ¿eby nie zostawiæ po sobie ba³aga-
nu, bo to psuje ogólny widok posprz¹ta-
nego "na b³ysk" pokoju. Trzeba najlepiej
zej�æ z oczu, usi¹�æ w k¹ncie i zaj¹æ siê
czym�. S³uchaæ odg³osów kolacji. Nie

ma co siê ³udziæ, m³odzi nie zaprosz¹,
przecie¿ ona kolacji nie jada. Ale z
przyjemno�ci¹ posiedzia³aby z wszyst-
kimi przy stole w kuchni�

Ech! Pójdzie siê lepiej po³o¿yæ, mo¿e
co� jeszcze poczyta, powspomina. A ju-
tro bêdzie nowy dzieñ, mo¿e zdarzy siê
co� mi³ego. Mo¿e które� z dzieci
u�miechnie siê i zwyczajnie zapyta:
"jak siê dzisiaj czujesz, mamo?"

              Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
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Powiatowy Program
Zdrowego Stylu ¯ycia
na lata 2003-2006
Pogarszaj¹cy siê stan zdrowia spo³eczeñstwa zmusza jednostki samorz¹dowe do podej-
mowania dzia³añ na rzecz zachowania, ochrony i promocji zdrowia.

Uzasadnienie Programu
O zdrowie nale¿y dbaæ we wszystkich

okresach ¿ycia. Wa¿ne jest upowszechnia-
nie zdrowego stylu ¿ycia, zmiana �wia-
domo�ci spo³eczeñstwa na temat promo-
wania zdrowia, zw³aszcza, ¿e dane epi-

demiologiczne s¹ przera¿aj¹ce. Co roku
po³owa zgonów - to zgony z powodu cho-
rób uk³adu kr¹¿enia, a 20% z powodu no-
wotworów z³o�liwych. Ka¿dego roku
wykrywa siê w Polsce 10 tysiêcy przy-
padków raka piersi. W województwie

pomorskim o takim rozpoznaniu do-
wiaduje siê rocznie oko³o 500 kobiet.

Z danych statystycznych wynika,
¿e 50% Polaków cierpi na nerwice lub
depresje. Coraz szersze krêgi zatacza-
j¹ epidemie oty³o�ci czy osteoporozy.
Do oty³ych mo¿na ju¿ zaliczyæ 40%
Polaków. Wiele obaw budzi równie¿
stan zdrowia dzieci i m³odzie¿y. W
powiecie s³upskim odsetek zakwali-
fikowanych dzieci do grup dyspan-
seryjnych z roku na rok  wzrasta.
Przyczyn tego nale¿y dopatrywaæ siê
miêdzy innymi w ma³ej aktywno�ci
ruchowej.

Cel strategiczny
G³ównym celem opracowanego

wspólnie z Powiatow¹ Komisj¹ ds.
Uzale¿nieñ, Programu Zdrowego
Stylu ¯ycia na lata 2003-2006 jest
poprawa zdrowia i zwi¹zanej z nim
jako�ci ¿ycia mieszkañców powiatu
s³upskiego - zgodnie z zadaniami
Narodowego Programu Zdrowia.

Realizacja Programu.
Zwiêkszenie
aktywno�ci

fizycznej ludno�ci
Aktywno�æ fizyczna jest niezbêd-

na dla prawid³owego rozwoju psy-
chicznego, fizycznego i spo³ecznego
mieszkañców. Jest wa¿nym elementem
kompensacji obci¹¿enia prac¹ umys³o-
w¹, roz³adowuje stres, zapobiega wy-
stêpowaniu wad rozwojowych i zabu-
rzeñ uk³adu ruchu. Jest wa¿nym ele-
mentem w terapii ró¿nych chorób. W
gminach powiatu s³upskiego stwa-
rzane bêd¹ warunki do wdra¿ania

atrakcyjnych programów zwiêkszania
aktywno�ci fizycznej w ró¿nych gru-
pach ludno�ci. Dyrekcje szkó³ wprowa-
dz¹ czwart¹ godzinê wychowania fi-
zycznego.

Starostwo wspieraæ bêdzie szko³y w

Od kilku lat ro�nie znaczenie profilaktyki w zwalczniu chorób nowotworowych. Na zdjê-
ciu: pielêgniarka POLO SP ZOZ demonstruje sposób samobadania piersi



19

ich d¹¿eniach o lepsze wyposa¿enie sal
gimnastycznych, boisk sportowych i si-
³owni w pomoce dydaktyczne do reali-
zacji programów z wychowania fizycz-
nego.

Poprawa sposobu
¿ywienia ludno�ci

i jako�ci zdrowej ¿ywno�ci
Racjonalne ¿ywienie warunkuje pra-

wid³owy rozwój fizyczny i psychiczny
m³odzie¿y, zapobiega wielu chorobom,
ma wp³yw na efektywno�æ uczenia siê. Z
nieprawid³owym ¿ywieniem wi¹¿e siê
rozwój mia¿d¿ycy, choroba niedokrwien-
na serca, nadci�nienie têtnicze, wystêpo-
wanie zawa³ów serca. Wa¿ne jest te¿, by
dzieci w szko³ach nie by³y g³odne. Pro-
gram zak³ada objêcie do¿ywianiem
wszystkich dzieci, których rodziny
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji mate-
rialnej. W ramach edukacji ¿ywienio-
wej podkre�laæ bêdzie siê znaczenie ra-
cjonalnego ¿ywienia. Kszta³towane
bêd¹ w³a�ciwe nawyki ¿ywieniowe, po-
legaj¹ce na przyzwyczajaniu dzieci i
m³odzie¿y do codziennego spo¿ywania
regularnych i urozmaiconych posi³ków.
Popularyzowane bêd¹ produkty nisko-
kaloryczne. Zwrócona zostanie szcze-
gólnie uwaga na ograniczenie lub wy-
kre�lenie z diety przek¹sek wysokoka-
lorycznych (chipsów, batoników, czeko-
ladek, frytek, hamburgerów) prowa-
dz¹cych do nadwagi i oty³o�ci.  Popu-
laryzowana bêdzie wiedza na temat roli
¿ywno�ci z upraw ekologicznych. Po-
przez gminne o�rodki pomocy spo³ecz-
nej, organizacje, instytucje, ko�cio³y
wspierane bêd¹ rodziny dotkniête bez-
robociem. W zak³adach opieki zdrowot-
nej oraz podczas akcji profilaktycznych
prowadzone bêdzie poradnictwo w za-
kresie od¿ywiania osób zdrowych i cho-
rych.

Zmniejszenie
zjawiska uzale¿nieñ:

palenia tytoniu,
spo¿ycia alkoholu,

ograniczenie u¿ywania
substancji psychoaktyw-
nych i zwi¹zanych z tym

szkód zdrowotnych
Aby poznaæ zachowania zdrowotne i

styl ¿ycia m³odzie¿y, w styczniu 2001
roku przeprowadzone zosta³y badania so-
cjologiczne w czterech podleg³ych powia-
towi szko³ach (Zespole Szkó³ Agrotech-
nicznych w S³upsku, Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Ustce, Zespole Szkó³
Technicznych w Ustce, Zespole Szkó³

ci¹g dalszy na str. 20

O zdrowie nale¿y dbaæ...

Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warci-
nie). Na 2300 uczniów badaniami ankie-
towymi objêto 760 osób z klas I-III. Oka-
za³o siê, ¿e narkotyki mo¿na by³o kupiæ
niemal wszêdzie - w szkole, restauracji,
klubie. A¿ 30% badanych przyzna³o siê,
¿e w ci¹gu ostatniego pó³rocza propono-
wano im kupno narkotyku. Badania te
pokaza³y te¿, ¿e m³odzi ludzie czê�ciej ni¿
po narkotyk siêgaj¹ po alkohol.

W ramach wszechstronnej eduka-
cji zdrowotnej we wszystkich typach
szkó³ powiatu bêdzie prowadzona rze-
telna informacja o substancjach uzale¿-
niaj¹cych oraz kszta³towane bêd¹
umiejêtno�ci chroni¹ce m³odych ludzi
przed siêganiem po narkotyki. Konty-
nuowane bêd¹ oraz wdra¿ane nowe
programy profilaktyczne i edukacyjne
zapobiegaj¹ce uzale¿nieniom. Organi-
zowane bêd¹ szkolenia dla personelu
medycznego, pedagogicznego, policyj-
nego, pracowników socjalnych z zakre-
su wczesnego rozpoznawania proble-
mów spowodowanych przyjmowaniem
substancji psychoaktywnych, udziela-
nia wszechstronnej, profesjonalnej po-
mocy osobom uzale¿nionym i zagro¿o-
nym uzale¿nieniem. W gminach,
zw³aszcza w szko³ach, urzêdach u¿y-
teczno�ci publicznej skuteczniej reali-
zowane bêd¹ zadania wynikaj¹ce z
ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stêpstwami u¿ywania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych oraz o wychowaniu w
trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi. We wszystkich typach szkó³,
instytucjach i obiektach publicznych
upowszechniany bêdzie zwyczaj niepa-

lenia. Starostwo i samorz¹dy gmin
wspieraæ bêd¹ dzia³alno�æ organizacji
pozarz¹dowych w tym zakresie. Po-
przez wspólne dzia³ania z Policj¹ utrud-
niana bêdzie poda¿ substancji psycho-
aktywnych.

Stwarzanie warunków
dla edukacji zdrowotnej

spo³eczeñstwa oraz
dzia³añ w zakresie
promocji zdrowia

Podejmowane dotychczas dzia³ania
potwierdzaj¹ zainteresowanie mieszkañ-
ców powiatu w³asnym zdrowiem. Przy-
k³adem mog¹ byæ prowadzone akcje w
gminie Kêpice, S³upsk i Damnica Na
przyk³ad na wykonanych 368 badañ, w
tym 250 u dzieci i 118 u doros³ych, ubyt-
ki s³uchu stwierdzono u 74 osób. Miesz-
kañcom powiatu bezp³atnie oznaczano
poziom choresterolu we krwi, prowadzo-
no pomiar ci�nienia têtniczego i badania
EKG. Podobne dzia³ania bêd¹ kontynu-
owane. Na wszystkich szczeblach szkol-
nictwa (szko³a podstawowa, gimna-
zjum, szko³a ponadgimnazjalna) reali-
zowane bêd¹ z udzia³em uczniów, ro-
dziców i nauczycieli programy w zakre-
sie edukacji zdrowotnej. Tre�ci progra-
mów obejmowaæ bêd¹ miêdzy innymi
zagadnienia dotycz¹ce HIV/AIDS -
(profilaktyka, drogi zaka¿enia, zasady
wspó³¿ycia z osobami zaka¿onymi wi-
rusem HIV). Podejmowane bêd¹ za-
gadnienia z zakresu racjonalnego ¿y-
wienia, aktywno�ci fizycznej i jej roli
dla zdrowia, higieny jamy ustnej, pro-
filaktyki uzale¿nieñ oraz promocji
zdrowia psychicznego. Kontynuowane
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bêd¹ rozpoczête ju¿ akcje pod has³em
"Profilaktyka przede wszystkim" po-
³¹czone z konsultacjami specjalistów z
zakresu chorób uk³adu kr¹¿enia, cu-
krzycy, chorób nowotworowych, oste-
oporozy i zaburzeñ przewlek³ych infek-
cji górnych dróg oddechowych.

Usprawnienie
wczesnej diagnostyki

i zwiêkszenie efektywno�ci
leczenia nowotworów

z³o�liwych (raka piersi,
szyjki macicy, jelita grube-

go, gruczo³u krokowego
i skóry)

Od kilku lat ro�nie znaczenie profi-
laktyki w zwalczaniu chorób nowotwo-
rowych. Szczególnego znaczenia nabie-
ra ona w przypadku zachorowañ kobiet
na raka piersi. Na przyk³ad w ramach
wspólnych dzia³añ powiatu z gdañskim
Oddzia³em Agencji W³asno�ci Rolnej
Skarbu Pañstwa i Pomorskiej Regional-
nej Kasy Chorych w latach 1999 - 2002
wykonano 1838 badañ w tym kierunku.
Pozwoli³y one na wczesne wykrycie 21
zmian z³o�liwych. Aby wcze�niej wykry-
waæ choroby podejmowane bêd¹ dzia-
³ania w celu dalszego pozyskiwania
�rodków finansowych na badania
mammograficzne. Kontynuowane bêd¹
te¿ cykliczne spotkania edukacyjne. W
akcjê edukacyjn¹ w³¹czona zostanie
m³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych.

Zaplanowano równie¿ badania i kon-
sultacje ze specjalistami w zakresie
wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy u kobiet, a tak¿e chorób nowo-
tworowych skóry i gruczo³u krokowe-
go u mê¿czyzn.

Zwiêkszenie skuteczno�ci
zapobiegania chorobom

zaka�nym
Choroby zaka�ne na �wiecie stano-

wi¹ obok wypadków i urazów g³ówn¹
przyczynê przedwczesnych zej�æ �mier-
telnych. Czynnikami sprzyjaj¹cymi roz-
przestrzenianiu siê tych chorób s¹ miê-
dzy innymi: wzrost liczby ludno�ci na
�wiecie, zat³oczenie du¿ych miast ze s³a-
b¹ infrastruktur¹ sanitarn¹, wzrost miê-
dzynarodowych podró¿y, b³êdy w produk-
cji i wymianie du¿ych ilo�ci ¿ywno�ci. W
Polsce problemem pozostaje gru�lica.

Powa¿ny problem stanowi równie¿
wirusowe zapalenie w¹troby typu "B". W
powiecie s³upskim wprawdzie zagro¿enie
to utrzymuje siê na niskim poziomie, ale
w 2002 roku zanotowano ju¿ 5 przypad-
ków wystêpowania takiej choroby. Sta-
rostwo s³upskie w celu zwiêkszenia sku-
teczno�ci zapobiegania chorobom za-
ka�nym, wspólnie z Miejsk¹ Stacj¹ Sa-
nitarno-Epidemiologiczn¹, kontynu-
owaæ bêdzie dzia³ania profilaktyczne
obejmuj¹ce szczególnie grupy najwiêk-
szego ryzyka. Istotne znaczenie bêd¹
mia³y te¿: poprawa i utrzymanie pod-

stawowych warunków higienicz-
nych, jako�ci wody i bezpiecznej
¿ywno�ci, a tak¿e skuteczne progra-
my szczepieñ.

Poprawa stanu
sanitarnego powiatu
Przeprowadzone przez Nadzór Sa-

nitarny Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego kontrole i badania elementów
�rodowiska wykaza³y, ¿e ogólny stan
sanitarny powiatu jest dobry. Nale¿y
jednak d¹¿yæ do budowy nowych ujêæ
wody, budowy szaletów przy k¹pieli-
skach, skanalizowania wszystkich
miejscowo�ci i rekultywowania nie-
czynnych wysypisk �mieci. Nale¿y
tak¿e wdra¿aæ i kontynuowaæ progra-
my selektywnej zbiórki odpadów sta-
³ych.

Dlatego zaostrzone zostan¹ kry-
teria sanitarne i zwiêkszone bêd¹
sankcje w stosunku do osób odpo-
wiedzialnych za stan sanitarny. Z
inicjatywy starostwa realizowane
bêd¹ niezbêdne inwestycje popra-
wiaj¹ce stan sanitarny gmin. Syste-
matycznym dzia³aniem objête zosta-

nie sprz¹tanie parkingów �ródle�nych.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat w ramach
pilota¿owego programu oczyszczania
takich parkingów zebrano blisko 1000
m3 odpadów. Pozytywne efekty progra-
mu spowodowa³y, i¿ w planie jest przed-
³u¿enie programu na kolejne dwa lata,
co znacznie poprawi sytuacjê w terenie.

Zmniejszenie liczby
i skutków wypadków,

drogowych
Wypadki drogowe w Polsce s¹ pierw-

sz¹ przyczyn¹ zgonów w grupie ludzi
m³odych. Aby zmniejszyæ to zagro¿enie
podejmowane bêd¹ dzia³ania w celu
unowocze�nienia metod szkolenia w za-
kresie bezpieczeñstwa ruchu drogowe-
go, prowadzenia edukacji informacyj-
nej i prawnej w tym zakresie. Policja
zwiêkszy kontrolê szybko�ci, co w efek-
cie powinno zmniejszyæ liczbê ofiar wy-
padków, szczególnie powodowanych
przez m³odych, nietrze�wych kierow-
ców. Kontynuowane bêd¹ akcje pn.
"Pomiar" i "Prêdko�æ" - nastawione na
wyeliminowanie nietrze�wych u¿yt-
kowników dróg, a tak¿e "Bezpieczna
droga do szko³y" i "Pieszy". Ta ostat-
nia ma za zadanie bardziej zdyscypli-
nowaæ pieszych u¿ytkowników dróg.
Prowadzone bêd¹ tak¿e akcje typu
"Bus" polegaj¹ce na kontroli pojazdów
s³u¿¹cych do przewozu osób, szczegól-
nie dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Na dro-

Pracownicy POLO - SP ZOZ wykonuj¹ badania profilaktyczne przed s³upskim staro-
stwem
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gach osiedlowych, gminnych i powia-
towych wprowadzone bêd¹ ogranicze-
nia szybko�ci ruchu. Wiêkszej kontroli
poddany zostanie ruch pojazdów jed-
no�ladowych. W ma³ych miejscowo-
�ciach modernizowane bêd¹ przej�cia
dla pieszych przez drogi przelotowe,
tak by korzystanie z nich by³o bezpiecz-
ne i nie zagra¿a³o ¿yciu mieszkañców.

�rodki finansowe
Realizacja poszczególnych celów

operacyjnych programu uzale¿niona
bêdzie od posiadanych �rodków finan-
sowych. Dlatego podejmowane bêd¹
starania o pozyskanie �rodków z bud¿e-
tów miast i gmin powiatu, Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Pomor-
skiego, Pomorskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego, Oddzia³u Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz innych organiza-
cji i instytucji w ramach wspólnych
dzia³añ na rzecz zdrowia publicznego.

Zabezpieczenie
organizacyjne

Za realizacjê programu odpowie-
dzialny jest Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia Starostwa Powiatowe-
go w S³upsku. Do osi¹gniêcia wiêkszo�ci
celów operacyjnych przewiduje siê uzy-
skanie przychylno�ci i wsparcia ze stro-
ny resortu zdrowia, o�wiaty oraz samo-
rz¹dów. Ponadto Programu nie zrealizuje
siê bez sta³ej wspó³pracy organizacji i in-
stytucji odpowiedzialnych za ochronê
zdrowia, w tym tak¿e bez pomocy lokal-
nych mediów. Powiat bêdzie inicjowa³,
koordynowa³ i wspiera³ merytorycznie
dzia³ania, zachêcaj¹c jednocze�nie gmi-
ny do poszukiwania �róde³ finansowa-
nia programów promocji i profilakty-
ki zdrowia.

Uwagi koñcowe
Powiat s³upski w 2001 roku zosta³

wyró¿niony i zaproszony przez Urz¹d
Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych w
Warszawie do zaprezentowania swoich
osi¹gniêæ w zakresie ochrony i promocji
zdrowia. Prezentacja odby³a siê podczas
ogólnokrajowego seminarium w Warsza-
wie. Wykaza³a ona, ¿e samorz¹dy powia-
towe i gminne w ró¿ny sposób realizuj¹
te zadania. Bogatsze zakupuj¹ gotowe
programy i zlecaj¹ ich realizacjê szko³om,
stowarzyszeniom i innym instytucjom
oraz organizacjom. Czê�æ samorz¹dów, w
zale¿no�ci od posiadanych �rodków finan-
sowych, przygotowuje roczne programy
promocji i ochrony zdrowia. Samorz¹d
s³upski by³ wyj¹tkowy, poniewa¿ jako
jeden z nielicznych w kraju posiada³
wieloletni program promocji i ochrony
zdrowia. W przeciwieñstwie do wielu
realizowanych programów, obejmowa³
on bardzo szeroki zakres problemów
zdrowotnych.

Opracowany i przyjêty do realizacji
przez Radê Powiatu Powiatowy Program
Zdrowego Stylu ¯ycia na lata 2003-2006
zbie¿ny jest ze Strategi¹ Rozwoju Spo-
³eczno-Gospodarczego Powiatu S³upskie-
go na lata 2001-2011. Wybrany wariant
strategii prokonkurencyjno-proedukacyj-
ny zak³ada miêdzy innymi zmianê �wia-
domo�ci spo³ecznej mieszkañców powia-
tu poprzez rozwój edukacji oraz stworze-
nie warunków dla ochrony ich zdrowia i
bezpieczeñstwa - jako jeden z celów
pierwszorzêdnych.

                            Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju,

Promocji Powiatu i Zdrowia

Poczta redakcji

Szanowna Redakcjo
"Powiatu S³upskiego"!

Muszê Wam
pogratulowaæ!

Chocia¿ mieszkam poza Waszym po-
wiatem, a równie¿ województwem, bo na
ziemi lubuskiej, jednak muszê Wam po-
gratulowaæ. Od czasu do czasu egzem-
plarz "Powiatu" przy�le mi mój przyja-
ciel z Wrze�nicy, "Januszek" Wanago.
Mi³o jest czytaæ Wasze pismo. U nas te¿
by³o wydawane pismo pt. "Powiat Strze-
lecko-Drezdencki", ale dzisiaj wszêdzie
pieniêdzy brakuje i pismo upad³o. Cieszy,
wiêc, ¿e kto� sam jest biedny, a jednak
daje sobie radê i jeszcze pomo¿e innym,
tak jak Wy. Wydajecie swoje pismo, ale,
mimo zapewne wielu trudno�ci, wydali-
�cie te¿ ludziom od p³uga, gospodyniom
wiejskim, emerytom i ludziom m³odym,
których na to nigdy samych nie by³oby
staæ, ksi¹¿kê pt. "Wiejscy poeci". Na pew-
no im jeszcze co� nowego wydacie, a i na
³amach "Powiatu S³upskiego" znajduje siê
dla nich miejsce. To mi³e, ¿e pamiêtacie
o twórcach ludowych, ludziach czêsto
prostych, ale oddanych ca³ym sercem
swojej ojczy�nie. ¯yczê wszystkim pra-
cownikom Starostwa Powiatowego oraz
Redakcji "Powiatu S³upskiego" du¿o
zdrowia i satysfakcji z tego, co robicie, a
twórcom ludowym du¿ych sukcesów. ̄ y-
czê zdrowia i pomy�lno�ci w dalszych
latach ¿ycia.                        Jan Kulasza

 66-500 Strzelce Krajeñskie

Wy, s³upscy poeci
macie rado�æ, otwarte serce.
Mi³o�æ, spokój w swej duszy
nie pragniecie nic wiêcej.
Z³¹czeni razem, w swym dziele
idziecie razem do przodu.
Jako przyjaciele d¹¿ycie
Do celu.
Z Cz³uchowa, Ustki, S³upska, Izbicy,
Damnicy, Mielna, Wrze�nicy
Z polskiej, pomorskiej krainy
Ludzie od p³uga, kuchni
Lasu i biura,
Doro�li, ch³opcy, dziewczyny.
Cel macie jeden -
rozwój polskiej kultury,
zachowaæ dawne, stare obyczaje.
Jestem z Wami,
dopóki ¿ycia stanie.
Niech u�wiêcaj¹ siê ludzie
i nasza polska ziemia,
dro¿szego od Polski kraju
dla nas po prostu, nie ma.

Poetom Pomorza

Jan Kulasza
Aktywno�æ fizyczna jest niezbêdna dla prawid³owego rozwoju psychicznego
                                                                                                   Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Narody musz¹
wspó³pracowaæ
Na globie ziemskim ¿yje ponad sze�æ miliardów ludno�ci. Bêdzie nas przybywaæ - ziemi
za� nie przybêdzie! Kontakty ludzkie bêd¹ coraz bardziej siê zacie�niaæ. Od ludzi bêdzie
siê wymagaæ wiêkszej kultury osobistej i tolerancji.

Ksi¹dz pra³at apeluje

Zabudowywanie
powierzchni ziemi na
rzecz miast, zak³adów
pracy, dróg, autostrad
zmniejsza area³ upraw
ro�lin zbo¿owych i
okopowych. Komuni-
kacja medialna miê-
dzy lud�mi, narodami
zwiêkszy siê niepo-
miernie i bêdzie od-
grywaæ wielk¹ rolê w
rozwoju �wiata i
utrzymaniu równo-
wagi �wiatowej.

Wa¿nym czynni-
kiem bêdzie ochrona
�rodowiska przed ska-
¿eniem z emisji ró¿-
nych gazów wydziela-
nych przez miliony po-
jazdów mechanicz-
nych, zak³adów pracy.
Ju¿ dzi� ubolewamy,
¿e ubywa powierzch-
ni zielonej produkuj¹-
cej tlen, tak bardzo
potrzebny nam do ¿y-
cia. Dewastuje siê
nadmiernie i obci¹¿a
�rodowisko przyrod-
nicze w Polsce. Jak do-
nosz¹ eksperci, lasy
Amazonii - rezerwuar
tlenowy �wiata nad-
miernie siê eksploatuje
i wycina. W afrykañ-
skich i azjatyckich pañ-
stwach trwa rywaliza-
cja o cieki wodne (rze-
ki, zbiorniki, jeziora).

Jest powa¿na obawa o to, aby nie do-
sz³o do konfliktów zbrojnych i wojen
miêdzy pañstwami o wodê.

Ojciec �wiêty, Jan Pawe³ II od po-
cz¹tku swego pontyfikatu zabiega we
wszystkich pañstwach �wiata o pokój,
o pojednanie ró¿nych religii, ras i na-
rodów. Nawo³uje osobi�cie podczas
swoich pielgrzymek o wspó³pracê miê-
dzy narodami i religiami. Apeluje wci¹¿
o pomoc dla biednych krajów i dotkniê-
tych ró¿nymi kataklizmami oraz inny-
mi nieszczê�ciami.

Wa¿na staje siê wspó³praca miêdzy
narodami. Na przyk³ad my, Polacy i Bia-
³orusini jako rodzina s³owiañska od wie-
ków wspó³¿yj¹ca ze sob¹, dziel¹ca podob-
ne dzieje, powinni�my nadal wspó³praco-
waæ i coraz g³êbiej zacie�niaæ kontakty w
dziedzinie kulturalnej, gospodarczej i po-
litycznej. Region s³upski i inne regiony
kraju od lat wspó³pracuj¹ ju¿ z Bia³o-
rusi¹. Od lat 90-tych przebywaj¹ co-
rocznie dzieci z Bia³orusi w polskich pa-
rafiach. My, w S³upsku mile wspomi-
namy dzieci z Bobrujska, Lidy i innych
miejscowo�ci. Kontakty kulturalne i re-
ligijne z Polsk¹ nawi¹zuj¹ ksiê¿a. Przy-
czyniaj¹ siê one do wzajemnego zrozu-
mienia bratnich narodów.

Kontakty takie od wielu lat nawi¹zy-
wane s¹ poprzez wystêpy chórów z Bia-
³orusi na Festiwalu Chórów Polonijnych
w Koszalinie. Dzieje siê tak m. in. z ini-
cjatywy muzyków koszaliñskich, Gabrie-
li i Andrzeja Cwojdziñskich. Arty�ci z
Bia³orusi bior¹ te¿ udzia³ w koncertach
organowych i kameralnych w ko�ciele �w.
Jacka w S³upsku.

Kontakty gospodarcze z Bia³orusi¹
o¿ywi³ by³y starosta s³upski, �wiêtej pa-

Sanktuarium Matki Bo¿ej na �wiêtej Wodzie ko³o Rakowa
czeka na pomoc Ludzi Dobrej Woli
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miêci Stanis³aw K¹dziela. Jego nastêp-
cy kontynuuj¹ jego dzie³o, a tak¿e prezy-
denci naszego miasta - Jerzy Mazurek,
Jerzy Wandzel i obecny - Maciej Koby-
liñski. Tym zwi¹zkom Polski z Bia³oru-
si¹ sprzyja³ i sprzyja nadal konsul gene-
ralny tego kraju w Gdañsku, Michai³
Aleksiejczyk. Wielokrotnie przyje¿d¿a³
on do S³upska, uczestniczy³ w imprezach,
sam inicjowa³ te¿ wspólne dzia³ania.

Wa¿n¹ rolê odgrywa³ tu od lat by³y
wojewoda, Jan Stepieñ, obecny prezes
stowarzyszenia Polska-Wschód. Ostatnio
ciekawie prezentuje siê praca m³odego na-
ukowca z Bia³orusi, Sergiusza Korze-
niowskiego, który dostarcza ciekawych
materia³ów o tym kraju, utrzymuje te¿
sta³y kontakt z ziemi¹ s³upsk¹. Jest to do-
bry znak na przysz³o�æ. Dowodzi, ¿e m³o-
dzi Bia³orusini tak¿e chc¹ wspó³pracowaæ
z Polakami.

�wiat ma wiele miejsc, gdzie ludzie
spotykaj¹ siê na p³aszczy�nie religijnej
- neutralnej. S¹ takie miejsca w Polsce,
we Lwowie na Ukrainie, ale równie¿ na
Bia³orusi. Na przyk³ad takie miastecz-
ko Raków - cudowne miejsce na �wie-
cie, które upodoba³a sobie Matka Bo¿a.
W 1436 roku powsta³o tutaj Sanktuarium
Matki Bo¿ej na �wiêtej Wodzie. Przez
piêæ wieków s³u¿y³o ono wszystkim wier-
nym. Przychodzili tu katolicy, prawos³aw-
ni, ¯ydzi, Polacy, Rosjanie, Litwini, Bia-
³orusini, Ukraiñcy. W przekonaniu wielu
narodów miejsce to budzi³o wielki sza-
cunek, powagê i boja�ñ Bo¿¹. Tutaj kaja-
no siê za grzechy, obmywano siê �wiêt¹
wod¹, brano dla siebie i innych ludzi.

W epoce barbarzyñstwa, w czasach
niszczenia religii i miejsc religijnych,
zniszczeniu uleg³o równie¿ Miejsce �wiê-
te - na �wiêtej Wodzie. Po dzia³aniach w
1959 roku zosta³a tu tylko "�wiêta stud-
nia". Woda sp³ywa do niej ruczajem, a
wyp³ywa poprzez pozostawion¹ star¹
rurê. St¹d ludzie dzisiaj nadal czerpi¹
wodê przyje¿d¿aj¹c nawet z dalekich
stron. Szukaj¹ ratunku na swoje choroby
i bole�ci. W 1989 roku podejmowane
by³y kolejne próby zniszczenia i tego
pozostawionego miejsca. Zniszczono
przy tym wiele ro�lin leczniczych. Dzi-
siaj Sanktuarium to czeka na pomoc
Ludzi Dobrej Woli. Na pewno warto je
odbudowaæ i na nowo rozpropagowaæ.

Ks. Jan Giriatowicz
 S³upsk

Z PRAC
ZARZ¥DU

wet powiat je otrzyma, bêdzie to kwota i
tak za ma³a na zaspokojenie wszystkich
potrzeb.

Schronisko w Duninowie?
W zwi¹zku z likwidacj¹ Schroniska

M³odzie¿owego w Ustce, Zarz¹d Powia-
tu odwo³a³ ze stanowiska dyrektora tej
placówki. Mienie likwidowanej jednost-
ki w znacznej czê�ci przejmie Zespó³
Szkó³ Technicznych w Ustce. O urucho-
mienie publicznego schroniska i prowa-
dzonego przez Caritas ubiega siê ksi¹dz
z Duninowa, który z³o¿y³ ju¿ stosowne
dokumenty w Kuratorium O�wiaty.

Podzia³ Funduszu
Zarz¹d Powiatu podzieli³ Powiatowy

Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej. Rozdysponowa³ 84.936 z³.
Wnioski opiewa³y na kwotê ok. 200 tys.
z³. Do koñca roku na koncie Funduszu
maj¹ pojawiæ siê nowe �rodki, a to stwo-
rzy mo¿liwo�æ za³atwienia kolejnych
spraw. Do dyrekcji Przedsiêbiorstwa Ko-
munikacji Samochodowej wyst¹piono z
pro�b¹ o konsultowanie z samorz¹dami
gminnymi oraz samorz¹dem powiatowym
wszelkich zmian ograniczaj¹cych lokal-
n¹ komunikacjê autobusow¹. Wsparto
starania Pogotowia Ratunkowego w S³up-
sku o przydzia³ ambulansu ratunkowego.
W tej sprawie wystosowano pismo do
wojewody pomorskiego.

Remonty dróg
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê spra-

wami zwi¹zanymi z drogami. Powiat do
tej pory pozyska³ ze �rodków zewnêtrz-
nych 356.561 z³ na modernizacjê drogi
powiatowej Swo³owo-Gaæ, 150.000 z³ na
udro¿nienie ruchu na ulicy Wróblewskie-
go w Ustce. Realizacja przedsiêwziêæ w
ramach SAPARDU wymaga wydatkowa-
nia �rodków w³asnych. Skromne mo¿li-
wo�ci powiatu pozwalaj¹ jedynie w naj-
bli¿szym czasie zapewniæ kwotê 495 tys.
z³, któr¹ zamierza siê przeznaczyæ na wy-
remontowanie drogi Bobrowniki - Stara
D¹browa.                 Aleksandra Gradzka

Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Na przetarg!
Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu 15

wrze�nia zdecydowa³ o przeznaczeniu do
sprzeda¿y budynku Domu Dziecka w
Ustce. Wed³ug zapewnieñ dyrektorki za-
interesowanie kupnem obiektu jest spo-
re. Sprzeda¿ ma byæ tak przeprowadzo-
na, aby wydanie budynku nabywcy na-
st¹pi³o po przeprowadzeniu wychowan-
ków do nowych domów. Za uzyskane  ze
sprzeda¿y pieni¹dze planuje siê zakupiæ
cztery domki zlokalizowane przy trasie
S³upsk-Ustka. Pod potrzeby przekszta³ca-
nej placówki miasto S³upsk zadeklarowa-
³o siê u¿yczyæ 150-metrowe mieszkanie,
które ma byæ przekazane w styczniu przy-
sz³ego roku.

K³opoty POLO
Zarz¹d zajmowa³ siê równie¿ aktual-

n¹ sytuacj¹ POLO. Niestety, nie uleg³a ona
poprawie. Mimo podejmowanych dzia-
³añ, nie uda³o siê zdobyæ wiêcej pacjen-
tów i zmniejszyæ zad³u¿enia. �rodki z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia sp³ywaj¹
nieregularnie, ponadto Fundusz ten od lip-
ca obni¿y³ stawki i zmniejszy³ limity na
�wiadczenia stomatologiczne i specjali-
styczne. Upad³a sprawa wynajêcia po-
mieszczeñ pogotowiu ratunkowemu.
Czterem pracownikom wypowiedziano
umowy o pracê , ale brakuje funduszy na
wyp³acenie im nale¿nych odpraw i ekwi-
walentów. Zak³ad nie reguluje na bie¿¹co
rachunków dla Energetyki Cieplnej, jest
równie¿ zad³u¿ony w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym.
Wynagrodzenia nauczycieli

Trudna syatuacja bud¿etowa powia-
tu oraz drastycznie obni¿ona subwencja
o�wiatowa wymuszaj¹ konieczno�æ zno-
welizowania zapisów o regulaminie wy-
nagrodzeñ nauczycieli. Problem ten od
d³u¿szego czasu negocjowany jest z na-
uczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi,
ale ka¿da ze stron broni swoich racji. Co
prawda s¹ pewne nadzieje na pozyskanie
dodatkowych �rodków z rezerwy bud¿e-
towej Ministerstwa Edukacji, ale je�li na-
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Pod star¹
jab³oni¹
"Gdybym tak do¿y³ kiedy� tej pociechy, by moje strofy trafi³y pod strzechy" - pisa³ Adam
Mickiewicz w "Panu Tadeuszu". Gdzie znale�æ dzisiaj w powiecie s³upskim strzechy? Ale
miast pod strzechy, strofy naszych wiejskich poetów z grupy "Wtorkowe Spotkania Lite-
rackie" trafi³y pod ga³êzie starych jab³oni w sadzie rodziców naszej kole¿anki i obiecuj¹-
cej m³odej poetki - Anny Marii Ró¿añskiej w Ga³ê�mi Wielkiej.

Plener literacki

Spotkali�my siê w Ga³ê�ni - niektó-
rzy ca³ymi rodzinami, jak na przyk³ad
nasza kole¿anka Iwonka Wróblewska z
Kobylnicy. Przyjecha³a z ma³¹ córeczk¹ i
mê¿em. Wielu nas by³o ze swoimi przy-
jació³mi, którzy nie szczêdzili ciep³ych
s³ów uznania i oklasków. Jan Wanago jak
zwykle kabaretowo rozbawi³ wszystkich
swoimi fraszkami. Nawet "pyskaty" Zyg-
munt Prusiñski nie wyprowadzi³ z rów-
nowagi swoich "przeciwników".

Co tu du¿o mówiæ - by³o nadzwyczaj

po¿ytecznie i mi³o. Aby spotkanie mia³o
charakter relaksu, lepiej smakowa³ bigos
i kie³basa przy ognisku panowie ze s³up-
skiej kapeli "Zgoda" przygrywali bie-
siadne kawa³ki. Terenia Opacka z Ustki,
dusz¹ i cia³em kochaj¹ca �piew i muzy-
kê, próbowa³a z Jankiem Wanago tañców
na trawie - i dobrze im siê tañcowa³o. Na-
wet deszcz, który mia³ zamiar "lun¹æ",
pokropi³ tylko delikatnie kilkoma kropla-
mi i dyskretnie siê wycofa³ pomrukuj¹c
burzowo. Te grzmoty by³y jednak fanfa-

Wiejscy poeci prezentuj¹ swoje wiersze przy wspólnym ognisku

rami, jakie przygotowa³o Niebo dla na-
szych kochanych wiejskich poetów.

Dziêkujemy starostwu s³upskiemu,
¿e pomog³o nam zorganizowaæ tak wspa-
nia³¹ biesiadê, a rodzicom Anny Marii
Ró¿anskiej - pañstwu Halinie i Józefo-
wi Ró¿añskim, ¿e zadali sobie du¿o tru-
du i chcieli nas u siebie go�ciæ.

                      Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
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***

Do tego arcywa¿nego spotkania w
ogrodzie panstwa Ró¿añskich dosz³o
po ponad roku, kiedy to sama inicja-
torka, poetka Anna Maria Ró¿añska
zaproponowa³a - jeszcze w siedzibie
Zwi¹zku Literatów Polskich - zorgani-
zowaæ wieczornicê poezji przy ognisku
- w swojej wsi, Ga³ê¿ni Wielkiej. Przy-
pomnia³em jej o tym w G³ówczycach,
na powiatowych obchodach "Dnia
Dzia³acza Kultury". Nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ od 29 maja, bo proszê,
minê³o tylko czterdzie�ci dziewiêæ wie-
czorów, i odnale�li�my siê  wspólnie w
ogrodzie pod jab³oniami u pañstwa Ró-
¿añskich, a wita³a nas informacja na
furtce, ¿e tu odbêdzie siê "Plener lite-
racki". Pewnie w ca³ej swojej d³ugiej
historii Ga³ê¿nia Wielka takiego spo-

t k a n i a
literac-
kiego i
t y l u
przyby-
³ych po-
etów nie
m i a ³ a !

Zjechali siê nawet poeci z oddzia³u
s³upskiego ZLP. To by³a i dla mnie nie-
spodzianka, bo pierwszy raz dwie gru-
py, to znaczy nasza i ZLP spotka³y siê -
nie przy wspólnym stole, a przy d�wiê-
kach pal¹cego siê drewna w ognisku,
obstawionego ³awkami zrobionymi z
surowych desek.

Anna Maria Ró¿añska i Zygmunt Jan Pru-
siñski

Przemek Gac w rozmowie ze Zdzis³awem Drzewiec-
kim i Jerzym Fryckowskim - starszymi kolegami ze
Zwi¹zku Literatów Polskich

Henryka Jura³owicz zaprosi³a na plenerowe spotkanie literackie swoich kolegów z
zespo³u muzycznego �Zgoda�

ci¹g dalszy na str.26
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Jab³onie zielonolistne
i ich dzieci te¿ zielone,
a  w o k ó ³  c h m a r a  p o e t ó w,
jak ptaki bez skrzyde³
szeptali s³own¹ lirykê
dla ziemi, nieba i ludzi.

Wziê³o mnie w trakcie pisania tego
felietonu. Nadam temu wierszowi tytu³
"Zielony makija¿". Muszê przyznaæ, ¿e
pierwszy raz w ¿yciu mia³em okazjê po-
znaæ so³tysow¹ w Polsce! Jak przysta³o
byæ na tej funkcji, to na polityce siê zna.
W rozmowie zachowywa³a siê, jakby w
rêku mia³a kosê do trawy, by przystrzyc
j¹, ale chodzi³o o ca³¹ dramaturgiê wsi
polskiej. Z jej mowy mo¿na by³o posta-
wiæ jedn¹ diagnozê: "nieudacznicy"! Po-
litykami chc¹ byæ, mniej fachowcami.

Wójt gminy Ko³czyg³owy nie doje-
cha³, by³ radny powiatowy Stanis³aw
Jank z ma³¿onk¹. By³ radny miasta S³up-
ska Miros³aw Paj¹k. Byli mieszkañcy
Ga³ê¿ni Wielkiej - i duchowo by³a malar-
ka ze S³upska - Ewa Maria Micha³ow-
ska, której wyeksponowane prace mo¿-
na by³o ogl¹daæ na �cianie gospodarcze-
go zabudowania. Najczê�ciej w jej ob-
razach przewija siê temat wiejski, za-
tem to wszystko pasowa³o do naszej
obecno�ci - poetów pó³nocnej prowin-
cji powiatu s³upskiego. Kto siê od  tego
od¿egnuje, to jego sprawa, ja je-
stem poet¹ wsi, teraz, od wst¹pie-
nia w poczet tej grupy w staro-
stwie.

Urokiem dodatnim by³a grana
i �piewana muzyka ludowa przez
zespó³ ze S³upska i Smo³dzina. Wo-
kaln¹ stronê prowadzi³a nasza po-
etka Henryka Jura³owicz z miej-
scowo�ci Cz³uchy.  D¿entelmen po-
�ród nas, Jan Wanago, zaprosi³ do
tañca Teresê Opack¹ z Ustki - za-
pewne przyjemnie by³o i tej trawie,
na której tañczyli. Powiem szcze-
rze, lubiê takie sielankowe zacho-
wania, jak¿e przyjemniejsze od
nat³oku kulawej polityki, zat³o-
czonej za dnia. To jest w³a�nie
w³a�ciwa integracja, w odmienio-
nej obyczajowo�ci. Dziêki lu-
dziom z urzêdu powiatowego, dziê-
ki staro�cie, który choæ nie zawsze
obecny jest z nami, bo ma wiele in-
nych obowi¹zków, dziêki samemu
Zbigniewowi Babiarzowi-Zycho-
wi mo¿emy poznawaæ ziemiê s³up-
sk¹ i te okolice, w których bywa-
my. Sama Ania Ró¿añska, wraz z
rodzicami w roli gospodarzy, jak-
¿e wielki trud w³o¿y³a w przygo-

Swoje wiersze czytaj¹: Joanna Jank, Te-
resa Opacka i Irena Peszkin

Do Ga³e�ni Wielkiej przyjecha³a te¿ Iwona Wró-
blewska z Kobylnicy (pierwsza z prawej)

towanie spotkania i przyjêcie tylu biesiad-
ników przy pokojowym ognisku. Po ko-
lei poeci czytali swoje wiersze. Ja zapro-
ponowa³em trzy najnowsze: "Wobec sie-
bie rozmowa z duchem", "Ka¿dy ma swój
taniec, swój rytm" i "Wianki z polskich
dzieci". Moi koledzy z ZLP zachowywa-
li siê tego wieczora jak nieroz³¹czni bra-
cia. To mo¿e i ³adne z ich strony, tylko
ma³o naturalne. By³ jaki� odstêp, dystans
w tym wspólnym obrazie prze¿yæ. Jakby
mieli przygotowan¹ rolê tak w³a�nie siê
zachowaæ. Ale my, grupa poetów pod
nazw¹ "Wtorkowe Spotkania Literac-
kie" byli�my w stosunku do nich go-
�cinni, bo po kolei Jerzy Fryckowski,
Zdzis³aw Drzewiecki i Wies³aw Ciesiel-
ski czytali swoje wiersze. Ciesielski na-
wet wspomnia³, i¿ by³em przed laty, w na-
szej m³odo�ci literackiej powodem zain-
spirowania siódmej czê�æ jego wiersza pt.
"Wielki ogród Pana Boga". Pod tym tytu-
³em wyda³ ostatnio swoje dzie³o, a Z.
Drzewiecki napisa³ Pos³owie.

A Jurek Fryckowski? Kiedy siê ¿e-
gna³em, tylko on jeden nie poda³ mi rêki.
No có¿, nie dla wszystkich muszê byæ...
pachn¹cym kwiatem!

Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

                             Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Cykli�ci
na trasie
Domy Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie, Machowienie i Machowinku zorganizowa³y
I Rajd Rowerowy Osób Niepe³nosprawnych. Wziê³o w nim udzia³ stu piêædziesiêciu zapa-
lonych cyklistów.

Rajd otworzy³ starosta s³upski Zdzi-
s³aw Ko³odziejski. Rowerzy�ci, zgroma-
dzeni przed budynkiem starostwa s³up-
skiego, ruszyli pod eskort¹ Policji ulica-
mi S³upska do Lubuczewa. Pokonanie
tego odcinka zajê³o im nieca³¹ godzinê.
W Lubuczewie przywita³a ich dyrektor
DPS - Marianna Kawiecka. Wszyscy
uczestnicy rajdu poczêstowani zostali
chlebem z domowym smalcem, przygo-
towanym przez szefa kuchni. Mogli rów-
nie¿ ugasiæ pragnienie napojami ch³odz¹-
cymi. Nastêpnie ca³a grupa ruszy³a le�n¹
drog¹ do Domu Pomocy Spo³ecznej w
Machowinie. Trasê tê pokonali bardzo
szybko i sprawnie, co w du¿ej mierze by³o
zas³ug¹ cz³onków Klubu Turystyki Rowe-
rowej "Bezkres" z Ustki. Tu powita³a ich
dyrektor Ewa M³ynarczyk z pracowni-
kami i Teatrzykiem "Kubu�". Cykli�ci
obejrzeli sztukê pt. "Pan Malu�kiewicz i
wieloryb", uczyli siê chodziæ na szczu-
d³ach. Nastêpnie dyrektor placówki za-
prosi³a wszystkich do zwiedzania parku
z kwitn¹c¹ agaw¹. Dziêki sponsorom -

Wytwórni Wêdlin Zygmunta Morcin-
ka i Gminnej Spó³dzielni w Ustce
uczestnicy rajdu zjedli wspania³y bigos.

O godzinie 14.30  grupa cykli-
stów wyruszy³a w dalsz¹ drogê - do
Domu Pomocy Spo³ecznej w Ma-
chowinku. Jecha³ z nimi te¿ dyrek-
tor tej placówki Marek Król. W Ma-
chowinku czeka³a ju¿ Orkiestra Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojennej
w Ustce. Przemaszerowa³a wraz z ro-
werzystami przez ca³¹ miejscowo�æ,
a pó³ godziny pó�niej wprowadzi³a
cyklistów do Podd¹bia, gdzie na
wszystkich  czeka³a przepyszna gro-
chówka. Firma "King" zasponsoro-
wa³a zakup kie³basy, któr¹ uczestni-
cy rajdu upiekli sobie nad ogniskiem.
Wójt gminy Ustka, Tomasz Wszó³-
kowski, zaprosi³ cyklistów na zaba-
wê taneczn¹, na której mogli bawiæ
siê tak¿e tury�ci przebywaj¹cy w
Podd¹biu.

                     Halina D³ubisz
 Zdjêcia: Autorki

Uczestnicy rajdu przed wyruszeniem w trasê

Rajd otworzy³ starosta s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski
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Osi¹gniêcia
szkó³ i placówek
o�wiatowych
W szko³ach i placówkach o�wiatowych powiatu s³upskiego, oprócz dzia³alno�ci dydak-
tycznej i opiekuñczo - wychowawczej, w roku szkolnym 2002 / 2003 funkcjonowa³y liczne
ko³a przedmiotowe i zainteresowañ. Nauczyciele i wychowawcy przygotowywali m³odzie¿
do udzia³u w konkursach i olimpiadach. Oto przyk³ady uzyskiwanych efektów ca³orocz-
nej pracy.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Miko³aja Kopernika w Ustce. Dwój-
ka uczniów zosta³a laureatami ogólnopolskiego
konkursu "Parlamentaryzm w Polsce". Szko³a
zdoby³a te¿ wyró¿nienie w konkursie organizo-
wanym pod patronatem Fundacji im. Stefana Ba-
torego " Ludzie w ruchu - migracja - awans - de-
gradacja spo³eczna". Jest tak¿e laureatk¹ wyró¿-
nienia i tytu³u Pos³anki na IX Sesjê Sejmu Dzieci
i M³odzie¿y, wyró¿nienia w konkursie jêzyka an-
gielskiego FOX oraz jednej nagrody i trzech dy-
plomów w konkursie matematycznym "Kangur".
Jeden z uczniów zakwalifikowa³ siê do Kadry
Narodowej Juniorów w pi³ce no¿nej. Szko³a ma
stypendystkê Prezesa Rady Ministrów. Odby³a siê
tu Ogólnopolska Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego 2002 / 2003. Na szczeblu regionalnym
i okrêgu szko³a zajê³a VI miejsce w konkursie "
Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego", I miej-
sce dru¿ynowo i II miejsce indywidualnie w kon-
kursie  "Odzyskanie niepodleg³o�ci", II i V miej-
sce w XII konkursie matematycznym dla klas I.
Jest finalistk¹ Diecezjalnego Konkursu Biblijne-
go, III miejsca w konkursie "Sprawni jak ¿o³nie-
rze". Jej uczniowie brali udzia³ w Olimpiadzie Mi-
syjnej, Literatury i Jêzyka Polskiego, Geograficz-
nej i Jêzyka Niemieckiego.

W pa�dzierniku 2002 roku 20-osobowa
grupa m³odzie¿y szkolnej przebywa³a w Rat-
zeburgu (Niemcy), a w maju br. go�ci³a u sie-
bie m³odzie¿ z Niemiec. Program obejmowa³
zagadnienia z zakresu "nasze ma³e ojczyzny"
oraz doskonalenie znajomo�ci jêzyka niemiec-
kiego. W maju szko³a przyjê³a 20-osobow¹ gru-
pê m³odzie¿y z Kappeln (Niemcy). Program po-
bytu obejmowa³ zagadnienia z zakresu tury-
styki i kultury. Liceum odwiedzi³a tak¿e gru-
pa m³odzie¿y z Nack Strand (Szwecja).

W szko³ach dzia³aj¹ liczne ko³a przedmiotowe i zainteresowañ
                                                                                            Fot.: Jan Maziejuk
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Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Ustce. Uczniowie tej szko³y zdoby-
li IV miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Mechatronicznym, zakwalifikowali siê
do eliminacji wojewódzkich XVIII Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej. Dwóch
uczniów jest stypendystami Prezesa
Rady Ministrów. Na szczeblu powiato-
wym szko³a zajê³a I miejsce w III Powia-
towym Konkursie Ortograficznym, II w
II Miêdzypowiatowym Festiwalu Kultu-
ry Europejskiej - Ustka 2003, VII w kon-
kursie "Najlepszy sprzedawca". Osi¹ga
tak¿e sukcesy sportowe. Szko³a by³a or-
ganizatorem I Powiatowego Konkursu
Filmowego, uczestniczy w ogólnopolskim
programie "Europa Moich Marzeñ", zor-
ganizowa³a te¿ konkurs plastyczny dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów pt. "Polska w Unii Europejskiej".

Zespó³  Szkó³  Agrotech-
nicznych im.  W³adys³awa
Reymonta w S³upsku. Zespó³ jest
m.in. laureatem konkursu ekologicznego
"W harmonii z przyrod¹", wyró¿nienia w
Ogólnopolskim Konkursie "Technik Roku
2003" za pracê "Biopaliwa". Dwie uczen-
nice otrzyma³y dyplomy za pracê "Stan
czysto�ci rzeki S³upi" w konkursie
"Sztokholmska Nagroda Wodna dla
M³odzie¿y". Szko³a ma dwóch stypendy-
stów Prezesa Rady Ministrów. Na szcze-
blu regionalnym i okrêgu jest laureatk¹
wyró¿nienia w XXVII edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejêtno�ci Rolniczych, kon-
kursu "Technik Roku 2003". Dwóch
uczniów zosta³o finalistami Olimpiady
Wiedzy Ekologicznej i zdoby³o indeksy
na studia na Wydziale Ochrony �rodo-
wiska w wybranych przez siebie uczel-
niach. Na szczeblu powiatowym szko³a
zajê³a III miejsce w "Konkursie makula-
turowym" organizowanym przez staro-
stwo i PGK oraz I miejsce w II Miêdzy-
powiatowym Festiwalu Kultury Europej-
skiej - Ustka 2003.

Zespó³  Szkó³  Le�nych i
Ogólnokszta³c¹cych im. prof.
Stanis³awa Soko³owskiego w
Warcinie. Szko³a jest laureatem I miej-
sca w VII Ogólnopolskim Konkursie Ma-
tematycznym Szkó³ Le�nych Warcino
2003, IX miejsca w Finale Centralnym
"M³odzie¿ zapobiega po¿arom", II miej-
sca w klasie G w VIII Ogólnopolskim
Konkursie Sygnalistów My�liwskich " O
Róg Wojskiego" Pszczyna 2003. Bra³a
udzia³ w ogólnopolskich konkursach jê-
zyka niemieckiego i biologii, konkursie
HEAD HUNTERS - £owcy talentów
Wroc³aw 2003, Krajowym Konkursie

Kultury Regionalnej "Gniazdo" - "Moja
ma³a ojczyzna" oraz w Miêdzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym "Kan-
gur". Ma stypendystów Prezesa Rady
Ministrów. Na szczeblu regionalnym i
okrêgu zdoby³a III miejsce w Fina³owych
Rozgrywkach Szachowych Wychowan-
ków Burs i Internatów Chojnice 2003.
Jest laureatem miêdzy innymi I miejsca
w klasie G w IV Pomorskim Konkursie
Sygna³ów i Muzyki My�liwskiej Bytów,
I miejsca w klasie MB w tym samym
konkursie, I i II miejsca w Przegl¹dzie
Piosenki My�liwskiej Przechlewo 2003,
I miejsca w klasie SH i II w klasie G oraz
II i III miejsca w kategorii solistów w III
Zachodniopomorskim Przegl¹dzie Sy-
gna³ów My�liwskich Barwice. Ucznio-
wie szko³y brali ponadto udzia³ w elimi-
nacjach wojewódzkich IV Ogólnopol-
skiego Konkursu o Integracji Europej-
skiej, w konkursie "Polska w Unii" oraz
w XVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicz-
nej. Szko³a organizuje Tydzieñ Kultu-
ry Warciñskiej i utrzymuje o¿ywione
kontakty zagraniczne ze szko³ami o po-
dobnym profili kszta³cenia w Szwecji
i Niemczech.

Specjalny O�rodek Szkol-
no - Wychowawczy w Damni-
cy. O�rodek jest laureatem XIX Ogólno-
polskiego Przegl¹du Twórczo�ci Literac-
kiej Dzieci i M³odzie¿y w S³upsku, zdo-
by³ I miejsce w Ogólnopolskim Festiwa-
lu Niepe³nosprawnych. Wieloletnia pra-
cownica o�rodka Ewa Borowczyk zdo-
by³a presti¿ow¹ nagrodê "POLCUL
FOUNDATION" Niezale¿nej Fundacji
Popierania Kultury w Australii za dzia-
³alno�æ na rzecz dzieci niepe³nospraw-
nych. Teatrzyk "Promyki" zdoby³ wyró¿-
nienie w X Wojewódzkim Konkursie
Form Teatralnych Ko�cierzyna 2003.
O�rodek zdoby³ I i II miejsce w III Po-
morskim Turnieju Badmintona - Olimpia-
dy Specjalne, III miejsce w Wojewódz-
kim Biegu Patrolowym "Podró¿ po Eu-
ropie" w Wejherowie, II miejsce w Re-
gionalnym Turnieju Pi³ki No¿nej Ch³op-
ców. Na IV Regionalnych Spotkaniach
Dzieci i M³odzie¿y Szkó³ Specjalnych w
Wejherowie zdoby³ I miejsce za pracê
"Diabelskie skrzypce". To  laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Twórczo�ci Pla-
stycznej Dzieci i M³odzie¿y i zdobywca
I, II oraz dwóch III miejsc w Mistrzo-
stwach Delegatury S³upskiej w Tenisie
Sto³owym Szkó³ Specjalnych Lêbork
2003.

Bursa M³odzie¿owa w Ust-
ce. Dwie uczennice zajê³y drugie miej-

sce w szkolnym turnieju wiedzy o Unii
Europejskiej, jedna otrzyma³a wyró¿nie-
nie starosty s³upskiego w podobnym miê-
dzyszkolnym turnieju, jedna zajê³a czwar-
te miejsce w szkolnym konkursie histo-
rycznym. Pawe³ Ole� zosta³ królem
strzelców I Turnieju Pla¿owej Pi³ki No¿-
nej o Puchar Prezesa Klubu TKKF "Po-
sejdon". Dwie wychowanki bior¹ udzia³
w zajêciach chóru szkolnego.

Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w S³upsku. Pla-
cówka utworzy³a stronê internetow¹, na
której pedagodzy zamieszczaj¹ opraco-
wywane przez siebie publikacje, za³o¿y-
³a s³upski Oddzia³ Polskiego Towarzy-
stwa Dyslektycznego. Pedagodzy porad-
ni opracowali i wdra¿aj¹ wielu progra-
mów autorskich. S¹ to m.in.: program gru-
powej terapii pedagogicznej uczniów
gimnazjum ze specyficznymi trudno�cia-
mi w pisaniu, program grupowej terapii
pedagogicznej z elementami psychotera-
pii dla uczniów klas I - V i z trudno�cia-
mi w pisaniu, program profilaktyczny dla
uczniów klas m³odszych szkó³ podstawo-
wych - "Jak radziæ sobie ze stresem".

                            Miros³awa Miku�
Naczelnik Wydzia³u O�wiaty

i Kultury Fizycznej

Alicja Szamblen ze S³upska zdoby³a II
miejsce w konkursie �Malujemy Staro-
stwo� zorganizowanym z okazji 100 - le-
cia  budynku Starostwa Powiatowego w
S³upsku
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Komentarz
zamiast ocen
Do�wiadczenia z pracy w oddzia³ach przedszkolnych przekona³y mnie, ¿e dzieci na po-
cz¹tku swojej edukacji maj¹ siln¹ motywacjê do wykonywania powierzonych im zadañ.
Nie wszystkie maj¹ jednak stworzone do tego podobne warunki. Pracujê w �rodowisku
popegeerowskim, w gminie, gdzie do tej pory funkcjonuje tylko jedno przedszkole. Dzieci
niejednokrotnie z przyborami szkolnymi spotykaj¹ siê po raz pierwszy na zajêciach w
,,zerówce". Dziesiêciomiesiêczna praca nie jest w stanie pó�niej wyrównaæ ich szans edu-
kacyjnych. Poza problemami �rodowiskowymi, napotykamy te¿ na ró¿ne dysfunkcje roz-
wojowe.

Mów dziecku, ¿e jest dobre!

W roku szkolnym 2001/ 2002 z osiemnastoosobow¹
grup¹ przedszkoln¹ ,,przesz³am" do nauczania pocz¹tko-
wego. W zespole mia³am sze�cioro dzieci ze skrzy¿owa-
n¹ lateralizacj¹. Obserwowa³am i wspiera³am ich zmaga-
nia w pokonywaniu trudno�ci w nauce. Istotnym elemen-
tem w pracy z dzieæmi ze specyficznymi trudno�ciami w
nauce jest spokojna atmosfera, oparta na ¿yczliwo�ci i
zrozumieniu. Wa¿n¹ rolê odgrywa równie¿ zespó³ klaso-
wy. Dzieci maj¹ce problemy w nauce powinny liczyæ na
pomoc i akceptacjê tak¿e rówie�ników. U nas w szkole
tak jest. Wed³ug moich obserwacji, tradycyjny system
oceniania, polegaj¹cy na wystawianiu cenzurek, mo-
tywowa³ pozytywnie do pracy tylko uczniów zdolnych,
a nie zachêca³ do podejmowania wysi³ku dzieci, które
mia³y problemy z nauk¹. Cieszê siê, ¿e obecnie nie mu-
szê stawiaæ ocen. Stopieñ w nauczaniu wczesnoszkol-
nym jest niewymierny do wysi³ku i w³o¿onej pracy
przez ucznia. Obecny system oceniania daje wiêksze
szanse i mo¿liwo�ci w przezwyciê¿aniu problemów z
nauk¹ uczniom s³abszym. Niska ocena ju¿ nie znie-
chêca do pracy i nie hamuje rozwoju oraz czynionych
postêpów.

Tradycyjny system oceniania dzieli³ dzieci na
uczniów ,,dobrych" i ,,s³abych"; taki nieformalny podzia³
utrudnia³ stworzenie zintegrowanego zespo³u klasowego.
Stopnie  przyczynia³y siê do ,,niezdrowej" rywalizacji
w�ród dzieci, a czêsto równie¿ rodziców, co niepotrzeb-
nie zak³óca³o proces dydaktyczno-wychowawczy. Ocena
negatywna nie motywowa³a dzieci do nauki i uczniowie
ponosili pora¿ki. Niepowodzenia szkolne dotyczy³y w ta-
kim samym stopniu ucznia, jak i nauczyciela. Dzieci, które
nie odnosi³y sukcesów w nauce, chcia³y zaistnieæ na in-
nym polu, czêsto wychowawczo negatywnym. Przeszka-
dzali na lekcjach burz¹c tok zajêæ. Tracili uczniowie od-
nosz¹cy sukcesy w nauce. Wprowadzony w naszej szko-
le nowy system oceniania nie tylko wspiera uczniów
maj¹cych problemy w nauce, ale pomaga równie¿
uczniom zdolnym. Nauczyciel skupia siê na realizacji
zamierzonych celów edukacyjnych, a nie na uciszaniu
i dyscyplinowaniu zespo³u klasowego.Tradycyjny system oceniania dzieli uczniów na dobrych i s³abych
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Argumenty te, skierowane przeciw-
ko tradycyjnemu systemowi oceniania
przedstawi³am na pierwszym spotkaniu
rodziców w klasie I. Przekona³am ich do
nowego systemu oceniania i uzyska³am
pe³ne poparcie i akceptacjê w zakresie
dzia³añ dydaktyczno - wychowawczych.
Analizowa³am szereg publikacji na te-
mat oceniania i wypracowa³am swój
system. Prowadzê kartê osi¹gniêæ ucznia
opracowan¹ przez Wojewódzki O�rodek
Metodyczny w Poznaniu i Pracowniê
Edukacji Elementarnej. Wype³niam j¹ na
podstawie zebranych prac dzieci i obser-
wacji ich aktywno�ci podczas zajêæ. Or-
ganizujê czêsto w klasie konkursy pod ha-
s³em ,,Doskonale liczê", ,,Szybko czy-
tam", ,,Rozumiem co czytam", ,,Szybko
biegam". Nazwiska uczniów, którzy po-
prawnie i we w³a�ciwym czasie wykona-
li zadania, umieszczam na ,,z³otej" tabli-
cy". Dzieci chêtnie bior¹ udzia³ w kon-
kursach, a ja cieszê siê, ¿e zmieniaj¹ siê
nazwiska wyró¿nianych uczniów. Dla
ambitnych i pracowitych takie potwier-
dzenie ich osi¹gniêæ jest motywuj¹ce do
dalszej systematycznej pracy. Ró¿no-
rodno�æ konkurencji umo¿liwia ka¿de-
mu uczniowi odniesienie sukcesu. Dzie-
ci czêsto w spontaniczny sposób brawa-
mi nagradzaj¹ zwyciêzców. Prace pla-
styczne eksponujê na holu tworz¹c
,,Galeriê prac dzieciêcych". Poprzez tê
formê prezentacji zachêcam moich
podopiecznych do podejmowania twór-
czego wysi³ku.

Nie stosujê w ocenianiu ¿adnych
punktów, literek czy minek. Ograniczam
siê do komentarzy s³ownych oraz pisem-
nych, które odnotowujê w zeszytach,
æwiczeniach, na sprawdzianach i w kar-
tach pracy. W pierwszej klasie semestral-
n¹ ocenê przygotowa³am w formie listu
skierowanego do ucznia. Na zebraniu
wyt³umaczy³am rodzicom, ¿e podmiotem
moich dzia³añ s¹ ich dzieci, a ten sposób
oceny najlepiej motywuje je do pracy, a
przede wszystkim ma utwierdziæ w prze-
konaniu, ¿e ,,ucz¹ siê dla siebie". Oto je-
den z listów: "Marku, jeste� mi³ym, po-
godnym i kole¿eñskim uczniem. Do szko-
³y przychodzisz zawsze przygotowany,
pracujesz samodzielnie, w dobrym tem-
pie. Potrafisz pracowaæ w zespole. Obo-
wi¹zki i zadania szkolne podejmujesz
chêtnie. Pe³nisz funkcjê zastêpcy gospo-
darza w klasie. Czytasz tekst wyrazami,
czasami mylisz zakoñczenia wyrazów.
Zachêcam Ciê do codziennych æwiczeñ,
co przyczyni siê do poprawy techniki i

tempa czytania. Rozumiesz tre�æ przeczy-
tanych tekstów i potrafisz je opowiedzieæ.
Wypowiadasz siê coraz czê�ciej pe³nymi
zdaniami. Dbasz o prawid³owy kszta³t li-
ter, potrafisz je ³¹czyæ, lecz litery w wyra-
zach s¹ zbyt szerokie, popracuj nad tym.
Poprawnie przepisujesz tekst drukowany
i pisany. Potrafisz pisaæ z pamiêci i ze s³u-
chu wyrazy i proste zdania. Twoje zeszyty
s¹ staranne i estetyczne.

Dodawanie i odejmowanie w zakre-
sie 10 nie sprawia Ci ¿adnych k³opotów.
Jeste� niezwykle dociekliwy i czêsto pro-
ponujesz dobre sposoby rozwi¹zywania
matematycznych problemów. Zajmujesz
czo³owe miejsca na z³otej tablicy ,,�wiet-
nie liczê". Brawo! Interesujesz siê przy-
rod¹. Znasz wiele ciekawostek z ¿ycia
zwierz¹t. Jeste� dobrym obserwatorem.
Rozumiesz konieczno�æ ochrony �rodowi-
ska. Wykazujesz zainteresowania i uzdol-
nienia plastyczno - techniczne. Prace
Twoje s¹ oryginalne i estetyczne. Ryso-
wanie sprawia Ci przyjemno�æ. Twoje
prace ciesz¹ równie¿ kolegów i kole¿anki
z klasy, czêsto zamieszczamy je w naszej
"Galerii prac dzieciêcych". Potrafisz za-
interesowaæ ich i zachêciæ do tworzenia
wspólnych prac zespo³owych. Chêtnie
bierzesz udzia³ w zajêciach muzycznych.
�piewasz ³adnie, zachêcam Ciê, wiêc do
�piewu indywidualnego. Cieszê siê, ¿e
uczêszczasz na zajêcia zespo³u muzyczne-
go. Jeste� uczniem sprawnym fizycznie,
szybko biegasz, poprawnie i z zaanga¿o-
waniem wykonujesz æwiczenia gimna-
styczne. Umiesz rywalizowaæ i wspó³dzia-
³aæ podczas gier i zawodów sportowych.
Nadal b¹d� obowi¹zkowym uczniem, a
bêdziesz sam z siebie zadowolony. Gra-
tulujê Ci dotychczasowych osi¹gniêæ".

Na drugi dzieñ dzieci przysz³y do
szko³y powa¿ne, by³y skupione na za-
jêciach. Emanowa³o od nich samozado-
wolenie i chêæ do podejmowania dzia-
³añ. Rozmawia³am z rodzicami jak ich
dzieci przyjê³y taki list. Nie rozczarowa-
³am siê, oto wypowied� jednej z mam:
"Proszê pani, z wypiekami na twarzy syn
czyta³ list i analizowa³ zdanie po zdaniu.
Czyta³ go kilka razy - powtarzaj¹c - mamo
zobacz, jestem dobry w sporcie; muszê
tylko poæwiczyæ czytanie". W moim
przekonaniu ta forma oceny czyni
uczniów odpowiedzialnymi za proces
edukacji. Wa¿ne jest, aby list pisany by³
jêzykiem zrozumia³ym dla dziecka. Da-
leka jestem od infantylizowania b¹d�
upraszczania problemów, nie mniej mu-
simy pamiêtaæ, kto jest jego adresatem.

Obecnie "prowadzê" klasê drug¹.
Mam �wiadomo�æ tego, jak wa¿n¹ rolê w
edukacji odgrywa diagnoza - rozpozna-
nie trudno�ci i przyjêcie przez nauczyciela
w³a�ciwego kierunku pracy. Nie chcia³am
w ocenie dzieci kierowaæ siê tylko intu-
icj¹. Z pomoc¹ przysz³a mi kole¿anka,
Jolanta Kamiñska. Przeprowadzi³a w
mojej klasie test techniki i tempa czyta-
nia, a co najwa¿niejsze sprawdzi³a, w ja-
kim stopniu dzieci rozumiej¹ czytany
przez siebie tekst. Wyniki badañ potwier-
dzi³y skuteczno�æ prowadzonej przeze
mnie pracy. Niemal po³owa dzieci czyta
p³ynnie. Czê�æ pos³uguje siê technik¹
mieszan¹ - "�lizga siê" po sylabach, czê-
�ciowo g³oskuje i sylabizuje z syntez¹.
Tylko troje dzieci g³oskuje i sylabizuje z
syntez¹. Wiêkszo�æ dzieci czyta w tem-
pie odpowiadaj¹cym normom wieko-
wym, tj. na poziomie przeciêtnym, sze-
�cioro reprezentuje wysoki poziom umie-
jêtno�ci w tym zakresie. Tylko czworo
czyta na poziomie niskim. Istotne jest, ¿e
wiêkszo�æ wie, o czym czyta.

Wyniki testu przedstawi³am rodzicom
na spotkaniu semestralnym. Na tablicy
narysowa³am diagram, w miejsce imion i
nazwisk wpisa³am numer dziecka z dzien-
nika. Ka¿dy rodzic widzia³ swoje dziec-
ko na tle ca³ej klasy. Ocenê opisow¹ przy-
gotowa³am ponownie w formie listu. Oto
jeden z nich: "Sylwio, jeste� ambitn¹ i
pracowit¹ uczennic¹. Do wykonania ka¿-
dego zadania przystêpujesz z ogromnym
zaanga¿owaniem. Zawsze pracujesz sa-
modzielnie, w doskona³ym tempie. Pe³nisz
funkcjê gospodarza w klasie. Czytasz
wspaniale! W³a�ciwie zmieniasz si³ê i ton
g³osu, utrzymujesz odpowiednie tempo,
uwzglêdniasz znaki interpunkcyjne. Do-
skonale rozumiesz ka¿dy samodzielnie
przeczytany tekst. Potrafisz zainteresowaæ
czytanym przez siebie tekstem kole¿anki i
kolegów. Wyrêczasz mnie na kole czytel-
niczym. Dziêkujê! Zajmujesz niezmiennie
I miejsce na z³otej tablicy ,,Szybko czy-
tam". Bardzo ³adnie wypowiadasz siê,
posiadasz bogaty zasób s³ownictwa i sto-
sujesz poprawne formy gramatyczne. Wy-
kazujesz wszechstronne zainteresowania.
Wspaniale kojarzysz fakty. Potrafisz wy-
korzystaæ pozyskan¹, czêsto samodzielnie
z ró¿nych �róde³, dodatkow¹ wiedzê. Pi-
szesz starannie i czytelnie. Twoje zeszyty
s¹ przejrzyste i estetyczne. Znasz zasady
ortograficzne, nie pope³niasz b³êdów. Bra-
wo! Biegle dodajesz i odejmujesz w za-
kresie 100. Znasz tabliczkê mno¿enia do
30. Sprawnie pos³ugujesz siê kalenda-

ci¹g dalszy na str. 32
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rzem, zegarem, znakami rzymskimi. Po-
siadasz bogaty zasób wiadomo�ci o �ro-
dowisku spo³eczno - przyrodniczym. Chêt-
nie dzielisz siê z nami swoimi wiadomo-
�ciami. Prace plastyczno - techniczne
wykonujesz pomys³owo i estetycznie. S¹
one prawid³owo rozmieszczone na kart-
ce, bogate w szczegó³y. Bardzo ³adnie i
chêtnie �piewasz oraz tañczysz. Coraz
odwa¿niej i sprawniej wykonujesz æwicze-
nia gimnastyczne i uczestniczysz w zespo-
³owych grach sportowych. Ogromn¹ ra-
do�æ sprawiaj¹ mi Twoje sukcesy. ¯yczê
Ci wytrwa³o�ci. Twoja mama mo¿e byæ z
ciebie dumna".

Obieca³am moim uczniom i rodzi-
com, ¿e w drugim semestrze w klasie III
wprowadzimy oceny. Przej�cie do klasy
czwartej jest z wielu powodów trudne dla
uczniów, gdy¿ ucz¹ ró¿ni nauczyciele,
dzieci zmieniaj¹ sale lekcyjne, a tak¿e
zró¿nicowane s¹ wymagania z poszcze-
gólnych przedmiotów. Chcia³abym oswo-
iæ dzieci ze stopniami i zmniejszyæ ich
stres. Ciesz¹ siê z tej decyzji dzieci i ro-
dzice, ale ja nie!

Wiem, ¿e obecny system oceniania
w dalszym ci¹gu jest tematem kontro-
wersyjnym w �rodowisku nauczyciel-
skim. Mam �wiadomo�æ, ¿e trudno jest
zmieniæ swoje przyzwyczajenia i prze-
konania, ale tego wymaga od nas do-
bro dziecka i jego samorealizacja w
przysz³o�ci. Spotykam siê z argumen-
tem, ¿e to rodzice domagaj¹ siê stoso-
wania ocen. Nie bêdê komentowa³a tego
stwierdzenia i zadam pytanie: czy mo¿-
liwym jest, aby nauczyciel, który nie
jest przekonany o s³uszno�ci nowego
systemu oceniania przekona³ do niego
rodziców?

Nowy system oceniania wyszed³ na-
przeciw moim i, na szczê�cie, nie tylko
moim oczekiwaniom. Indywidualizacja
procesu dydaktyczno - wychowawcze-
go, podmiotowe traktowanie i postrze-
ganie ka¿dego dziecka nie jest fraze-
sem, lecz konieczno�ci¹ w nowoczesnej
i otwartej na potrzeby ucznia szkole. W
pierwszych latach edukacji powinni-
�my jako nauczyciele kszta³towaæ w
dzieciach pozytywn¹ samoocenê, w³a-
�ciwie motywowaæ uczniów do pracy,
w my�l maksymy Janusza  Korczaka:
,,Mów dziecku, ¿e jest dobre, ¿e chce,
¿e potrafi".

              Ma³gorzata Ju�wikowska
Szko³a Podstawowa

 w G³obinie

Po powitaniu zaproszonych go�ci, na-
uczycieli, wychowawców, rodziców i
uczniów przez dyrektora Zdzis³awa
Kwa�niewskiego, starosta s³upski Zdzi-
s³aw Ko³odziejski dokona³ oficjalnego
otwarcia uroczysto�ci. Uczniom i wszyst-
kim pracownikom o�wiaty ¿yczy³ wielu
osi¹gniêæ i satysfakcji z pracy w szkole,
jak najwiêcej u�miechu i rado�ci. Wice-
dyrektor OSW Alicji Bednarek wrêczy³
symboliczn¹ wi¹zankê kwiatów.

Miros³awa Miku� - naczelnik Wy-
dzia³u O�wiaty i Kultury Fizycznej sta-
rostwa odczyta³a list z ¿yczeniami od
Jana Ponulaka - sekretarza Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego przy Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w Warszawie.
Wszyscy dyrektorzy szkó³ otrzymali upo-
minki w postaci zestawu map edukacyj-
nych.

Uroczysto�æ u�wietni³y poczty sztan-
darowe szkó³ powiatu s³upskiego oraz
wystêp sygnalistów z Zespo³u Szkó³ Le-
�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie.

"Dajmy dzieciom wiedzê, u�miech i serce" - takie motto
towarzyszy³o powiatowej inauguracji roku szkolnego 2003/
2004, która odby³a siê w O�rodku Szkolno-Wychowawczym
w Damnicy.

Powiatowa
inauguracja

Przemawia starosta

Dziewczêta z o�rodka za�piewa³y o rado�ci, zabawie, u�miechu i przyja¿ni

Mi³ym ak-
centem by³y
wystêpy ar-
tystyczne w
wykonaniu
uczniów pla-
cówek spe-
cjalnych. O
rado�ci, zaba-
wie, u�mie-
chu i przyja�-
ni za�piewa³y
m.in. dziew-
czêta przygo-
towane przez
Majkê Piwo-
w a r s k ¹ .
Du¿¹ rado�æ sprawi³ te¿ wystêp zespo³u
"Trio-Kruk" z Domu Pomocy Spo³ecznej
w Przytocku. Wielkimi brawami nagro-
dzono Darka S³owiñskiego podopiecz-
nego Domu Pomocy Spo³ecznej w Ma-
chowinie.                       Daniela Drabik

Izabela Ziemecka
Zdjêcia: Rafa³ Brzykcy
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Pierwszy wyszed³ na estradê zespó³
wokalny Klubu Seniora "S³oñce w ka-
peluszu". Dzia³a on przy Gminnym
O�rodku Kultury, Sportu i Rekreacji ju¿
trzeci rok. Tworzy go trzyna�cioro bardzo
sympatycznych i rozmi³owanych w mu-
zyce emerytek i emerytów. W swoim re-
pertuarze ma utwory popularne, biesiad-
ne, folklorystyczne i taneczne. Wszyst-
kie stara³ siê zaprezentowaæ w Dêbnicy
Kaszubskiej. Da³ ju¿ prawie 150 koncer-
tów na Opolszczy�nie. Go�ci³ te¿ w Kra-
kowie, Poznaniu. Wszêdzie przyjmo-
wany jest entuzjastycznie. Jak powie-
dzia³ nam pracownik Gminnego O�rod-
ka Kultury Zbigniew Marcinkiewicz -
�piewa nieodp³atnie, a najwiêksz¹ nagro-
d¹ dla jego uczestników s¹ oklaski wi-
dzów. W Dêbnicy Kaszubskiej te¿ dosta³
ich bardzo du¿o. "S³oñce w kapeluszu"
to m.in. dwukrotny laureat Wojewódzkie-
go Festiwalu Pie�ni Patriotycznej w Ol-

Go�cie
z £ambinowic
Na powiatowych do¿ynkach w Dêbnicy Kaszubskiej go�ci³a delegacja gminy £ambinowi-
ce na Opolszczy�nie. Z gmin¹ t¹ dêbnicka gmina bêdzie wspó³pracowaæ. Podczas uroczy-
sto�ci podpisano umowê o takiej wspó³pracy, a na dowód nawi¹zanych ju¿ przyja�ni, na
do¿ynkowej estradzie zaprezentowali siê m³odzi i nieco ju¿ starsi arty�ci z £ambinowic.

Bêd¹ wspó³pracowaæ

szynce. W ubieg³ym roku w konkursie
tym zaj¹³ drugie miejsce. Kierownikiem
i jednocze�nie akompaniatorem jest w³a-
�nie Zbigniew Marcinkiewicz.

W Dêbnicy Kaszubskiej wyst¹pi-
³y te¿ dziewczyny ze Studia Piosenki
dzia³aj¹cego przy GOKSiR i prowa-
dzonego przez pana Zbyszka. Studio
istnieje od czterech lat, a �piewaj¹ w
nim dzieci i m³odzie¿ z ca³ej ³ambino-
wickiej gminy. Grupy filialne dzia³aj¹
w Bielicach, Imiennicy Dolnej, Pi¹t-
kowicach i Lesowicach. £¹cznie �pie-
wa trzydzie�cioro m³odych wykonaw-
ców. Dwunastoletnia Klaudia Dêbic-
ka i piêtnastoletnia Justyna Sypieñ s¹
m.in. laureatkami Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenki "Majowa Nutka" w
Czêstochowie. Tak¿e dwunastoletnia
Ewelina Manowska wygra³a Ogólno-
polski Konkurs "Piosenkobranie" w
Opolu. Natomiast trio "Justyna-Go-
sia-Wera" to laureatki ogólnopolskich
festiwali we Wroc³awiu, Opolu i Ole-
�nicy. £ambinowickie Studio Piosen-
ki nale¿y do czo³owych na Opolsz-
czy�nie. W Dêbnicy Kaszubskiej piêk-

nie za�piewa³y Justyna Sypieñ, Klaudia
Dêbicka i Ewelina Manowska.

                                                (ZBZ)

Zespó³ �S³oñce w kapeluszu� i m³ode wokalistki ze Studia Piosenki w £ambinowicach.
Z podpisanego porozumienia ciesz¹ siê: Grzegorz Grabowski - wójt gminy Dêbnica Ka-
szubska, Andrzej Misz - wójt £ambinowic i starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                                                      Fot.: Joanna Or³owska

Andrzej Misz - wójt gmny £ambinowice prezentuje tre�æ podpisanego porozumienia
o wspó³pracy z gmin¹ Dêbnica Kaszubska                                      Fot: Jan Maziejuk
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Informacje
o terenie
Podstawy prawne do Krajowego Systemu Informacji o Terenie stanowi Rozporz¹dzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegó³o-
wych zasad i trybu prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80,
poz. 866) wraz z wydanymi w 2001 roku dwoma rozporz¹dzeniami "ewidencyjnymi" oraz
kilkoma rozporz¹dzeniami z lat jeszcze wcze�niejszych.

Dane zawarte w krajowym syste-
mie informacji o terenie s¹ elementa-
mi pañstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Co prawda samo roz-
porz¹dzenie nie mówi tego jasno, ale taka
interpretacja nasuwa siê na podstawie
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne, jak i z wspomnianych rozporz¹-
dzeñ.Warto zwróciæ uwagê, ¿e powi¹za-
nie z zasobem dotyczy wy³¹cznie danych
obligatoryjnych. Natomiast dane fakulta-
tywne, które mog¹ wzbogaciæ krajowy
system informacji o terenie, nie wchodz¹
do zasobu. Staj¹ siê w³asno�ci¹ tworz¹-
cych je organów administracji publicznej.

Krajowy system informacji o tere-
nie zawiera dane obligatoryjne dotycz¹-
ce: pañstwowego sytemu odniesieñ
przestrzennych, rejestru granic Rze-
czypospolitej Polskiej oraz granic jed-
nostek zasadniczego trójstopniowego
podzia³u pañstwa, osnów geodezyjnych,

ewidencji gruntów i budynków, geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tere-
nu, obiektów topograficznych. Prowa-
dzenie systemu polega na: tworzeniu
zasobu informacyjnego, kontroli da-
nych, analizie, integracji i aktualizacji
danych, administrowaniu zasobem in-
formacyjnym oraz udostêpnianiu da-
nych.

Dla obszaru kraju zak³ada siê
i prowadzi: bazê danych podstawowych
osnów geodezyjnych, bazê danych prze-
biegu granic Rzeczypospolitej Polskiej
oraz granic i powierzchni jednostek za-
sadniczego trójstopniowego podzia³u te-
rytorialnego pañstwa w czê�ci dotycz¹-
cej województw, bazê danych obiektów
topograficznych z numerycznym mode-
lem rze�by terenu, bazê metadanych obej-
muj¹cych istniej¹ce bazy danych i syste-
my, w odniesieniu do systemów informa-
cji przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹cych i
danych o terenie tworzonych na obszarze
kraju, zawieraj¹c¹ informacje dotycz¹ce:
nazwy systemu, administratora, zakresu
tematycznego danych, dostêpnego forma-
tu danych, stanu aktualno�ci, formy do-
stêpu i statusu prawnego systemu.

Dla obszaru województwa zak³ada
siê i prowadzi: bazê danych obiektów to-
pograficznych z numerycznym modelem
rze�by terenu, bazê metadanych, obejmu-
j¹cych istniej¹ce bazy danych i systemy
w odniesieniu do systemów informacji
przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹cych i da-
nych o terenie tworzonych na obszarze
danego województwa, zawieraj¹c¹ infor-
macje dotycz¹ce: nazwy systemu, admi-
nistratora, zakresu tematycznego danych,
dostêpnego formatu danych, stanu aktu-
alno�ci, formy dostêpu i statusu prawne-
go systemu.

Dla obszaru powiatu zak³ada siê i

prowadzi: bazê danych szczegó³owych
osnów geodezyjnych, bazê danych ewi-
dencji gruntów i budynków, bazê da-
nych geodezyjnej sieci uzbrojenia tere-
nu, bazê danych obiektów topograficz-
nych objêtych zakresem tre�ci mapy
zasadniczej, bazê metadanych obejmu-
j¹cych istniej¹ce bazy danych i syste-
my, w odniesieniu do systemów infor-
macji przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹-
cych i danych o terenie tworzonych na
obszarze powiatu, zawieraj¹c¹ infor-
macje dotycz¹ce: nazwy systemu, ad-
ministratora lub dysponenta, zakresu
tematycznego danych, dostêpnego for-
matu danych, stanu aktualno�ci, formy
dostêpu i statusu prawnego.

G³ówny Geodeta Kraju, marsza³ek
województwa i starosta lub prezydent
miasta w mie�cie na prawach powiatu,
przy tworzeniu systemu wspó³pracuj¹ z
jednostkami organizacyjnymi, zaintereso-
wanymi tworzeniem tego systemu, dzia-
³aj¹cymi na danym terenie. Dane doty-
cz¹ce systemu opracowuje siê na pod-
stawie przepisów okre�laj¹cych stan-
dardy techniczne dotycz¹ce geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. To nie s¹ ³atwe za-
dania, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e za-
k³adaj¹cy i prowadz¹cy system nie bêd¹
ograniczali siê do wype³niania baz ob-
ligatoryjnych. Ide¹ krajowego systemu
informacji o terenie jest bowiem zbu-
dowanie takich fundamentów, na któ-
rych mo¿na bêdzie stawiaæ dodatkowe
bazy. Jakie? Ano takie, które pomog¹
realizowaæ zadania samorz¹du. A tych
jest sporo, wynikaj¹ one z ustaw kom-
petencyjnych i posiadaj¹ znaczny
walor przestrzenny.

                       Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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