Drodzy Czytelnicy!
Wszyscy zostalimy wstrz¹niêci
ostatnio artyku³em, jaki zamieci³a
rodowa (18.06.) Rzeczpospolita, o
rzekomej korupcji w s³upskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej i rzekomym udziale w niej naszego Starostwa. Ujmuj¹c sprawê najkrócej, wiceszef s³upskiego SLD mia³ domagaæ
siê trzech milionów z³otych ³apówki od polsko-niemieckiej firmy, która chcia³a za kilkaset milionów z³otych wybudowaæ
pod S³upskiem farmê elektrowni wiatrowych. Pieni¹dze te
mia³yby byæ wp³acone na konto s³upskiego aeroklubu. Od tego
Starostwo mia³o uzale¿niaæ wydanie pozwolenia na budowê
wspomnianej farmy. Pieni¹dze nie wp³ynê³y na konto aeroklubu, wiêc Starostwo, wspó³rz¹dzone w latach 2001-2002
(wtedy za³atwiano sprawê) przez SLD-PSL, pozwolenia takiego nie wyda³o  brzmi konkluzja autora artyku³u.
Rzeczpospolita podobno wyledzi³a, ¿e urzêdnicy Starostwa ³ami¹c przepisy, celowo zwlekali z wydaniem decyzji, a w tym czasie pos¹dzany o korupcjê wiceszef s³upskiego SLD domaga³ siê pieniêdzy od spó³ki.
By³em radnym powiatowym w I kadencji i przewodnicz¹cym Komisji Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska. Od listopada 2002 roku pe³niê funkcjê starosty s³upskiego i przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu. Muszê stwierdziæ,
¿e nie przypominam sobie takiej sytuacji, aby Starostwo S³upskie, poprzez swoje procedury decyzyjne czy w jakikolwiek
inny sposób, spowalnia³o lub hamowa³o inicjatywy gospodarcze na terenie gmin powiatu. Jak tylko powsta³ powiat s³upski zawsze rozwój gospodarczy, dziêki któremu mo¿na by
unikn¹æ wielu problemów spo³ecznych i ograniczyæ wysokie
bezrobocie, stawiano na pierwszym miejscu. Starano siê
wspieraæ powstawanie farm wiatrowych w gminach powiatu, pomagaæ wyjæ z k³opotów zak³adom pracy znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji finansowej. Starostwo samo wystêpowa³o z inicjatywami gospodarczymi. Przyk³adem jest chocia¿by wdra¿any pomys³ budowy zak³adu produkcji biopaliwa z
rzepaku w Sycewicach czy zak³adu produkcji s³odu browarnego z jêczmienia w gminie Ustka.
Zawsze staralimy siê jednak dzia³aæ w granicach dozwolonych prawem. I tak jest równie¿ teraz. Jestemy przecie¿ urzêdem, a te obowi¹zuj¹ ustalone przepisami procedury, których w ¿aden sposób omijaæ ani ³amaæ nam nie wolno!
Dlatego dzi, czytaj¹c artyku³ Rzeczpospolitej trudno
mi uwierzyæ w to, aby procedury w sprawie wydania pozwolenia na budowê farmy elektrowni wiatrowych w gminie Dêbnica Kaszubska by³y celowo ³amane przez naszych urzêdników. Doprawdy trudno mi uwierzyæ w to, ¿e wiceszef s³upskiego SLD, którego osobicie znam i bardzo sobie ceniê za
jego aktywnoæ i rzeczowe podejcie do problemów, w swoich ¿¹daniach, jeli nawet takie by³y, kierowa³ siê osobistym
interesem lub interesem swojej partii.
Nie dopuszczam nawet myli, ¿e Starostwo nasze mog³o
celowo dzia³aæ przeciwko farmie wiatrowej w gminie Dêbnica Kaszubska, dziêki której ta jednostka terytorialna, z bardzo wysokim bezrobociem, mog³aby uzyskaæ spore wp³ywy z
podatków i mieæ now¹ szansê na rozwój. Z moich ustaleñ,
dokonanych na podtawie posiadanych dokumentów (akta
sprawy s¹ w NSA), wynika, ¿e jedynym powodem odmowy
wydania pozwolenia na budowê farmy elektrowni wiatrowych
jest brak projektu budowlanego odpowiadaj¹cego przepisom
prawa polskiego.
Pragnê zapewniæ, ¿e je¿eli potwierdzi³by siê tylko cieñ
podejrzeñ opisanych w artykule Rzeczpospolita, wobec
winnych urzêdników naszego Starostwa zostan¹ z ca³¹ stanowczoci¹ wyci¹gniête s³u¿bowe konsekwencje.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Wie radosna
Powiatowe Obchody Zielonych wi¹tek

W tym roku powiatowe obchody wiêta Ludowego odby³y siê tydzieñ pó¿niej ni¿ nakazywa³ kalendarz. Przeszkodzi³o referendum unijne. Na uroczystoci organizatorzy zaprosili
do G³obina.

Opónione o tydzieñ obchody sprawi³y, ¿e by³o ju¿ wiadomo, w jakiej atmosferze
wie s³upska wiêtowaæ
bêdzie tegoroczne Zielone wi¹tki. W atmosferze ogólnego zwyciêstwa w referendum
unijnym! W powiecie
s³upskim zanotowano,
co prawda, jedn¹ z ni¿szych frekwencji w województwie pomorskim, ale nie mia³o to
istotnego wp³ywu na
ostateczny wynik.
Ludowcy nie kryli,
¿e maj¹ wiele obaw
zwi¹zanych z wejciem
Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony
z wielk¹ odpowiedzialnoci¹ podkrelali, ¿e integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹
jest najistotniejsz¹
kwesti¹ w ¿yciu pañ- Obchody wiêta Ludowego zorganizowano w tydzieñ po referendum unijnym
stwa i narodu, tak¿e wsi.
Polskie Stronnictwo Ludowe,
kultywuj¹ce ponad 100-letnie tradycje ruchu ludowego, zawsze kierowa³o siê ogólnym dobrem narodu i pañstwa polskiego. W rodowisku ch³opskim nadal s¹ obawy
zwi¹zane z wejciem Polski do Unii
Europejskiej. Ch³opi obawiaj¹ siê
utraty naszej to¿samoci narodowej i wyprzeda¿y za bezcen ziemi,
do której czuj¹ siê przywi¹zani.
Nie najwy¿sza frekwencja w referendum na ziemi s³upskiej dowodzi
zapewne tych obaw, przede wszystkim potwierdza fakt, ¿e powiat s³upski jest wci¹¿ powiatem ziemskim
nie tylko z nazwy, ale równie¿ z przywi¹zania i ogromnego szacunku do
wiejskich tradycji.
Zabawie towarzyszy³y wystêpy zespo³ów artystycznych
Zdjêcia: Jan Maziejuk
Ludowcy chodzili zawsze mocno
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po ziemi. Dzisiaj, chocia¿ ruch ten lokalnie nie ma ju¿ takiej si³y politycznej i spo³ecznej, jak¹ mia³ dawniej, na Pomorzu
nie by³ nigdy taki zwarty, jak na po³udniu
Polski, to jednak tradycje ch³opskie nie
zginê³y.
By³o to widaæ po zdecydowanych i
mocnych w wymowie wypowiedziach ludowców na powiatowych obchodach
wiêta Ludowego w G³obinie.
Patriotyczne emocje wyzwala odprawiana w intencji wsi msza wiêta. Tak
by³o pewnie i tym razem. Ale te¿ sytuacja polityczna i spo³eczna w kraju nie
napawa³a ostatnio wielkim optymizmem.
Teraz, po referendum, sprawa wydaje siê
prostsza. Wiadomo jest, ¿e Polskê czeka
pe³ne dostosowanie do struktur unijnych.
Ludowcy s¹ przekonani, ¿e gdyby
w rz¹dzie Leszka Millera nie by³o
Stronnictwa, to wynegocjowane warunki dla wsi i rolnictwa w Unii by³yby niewspó³miernie gorsze. Wie ma zatem co
zawdziêczaæ PSL-owi.
Dzisiaj Stronnictwo jest poza rz¹dem,
ale nie od¿egnuje siê od odpowiedzialnoci za Polskê. Nadal wyznaje zasadê, ¿e
w trudnych okresach dziejowych, jak to
ju¿ nieraz by³o, odpowiedzialnoæ za kraj
ponosz¹ zarówno te partie, których wyborcy obdarzyli swoim zaufaniem, jak i
te, które s¹ w opozycji.
W powiecie s³upskim na PSL ci¹¿y
szczególna odpowiedzialnoæ, bo tutaj
w³anie, po ostatnich wyborach jego
dzia³acze podzielili siê w³adz¹ z Porozumieniem Samorz¹dowym.
Obchodom wiêta Ludowego towarzyszy³y wystêpy zespo³ów artystycznych. Zielone wi¹tki to przecie¿ wiêto
wsi polskiej  okazja nie tylko do politycznych refleksji, ale równie¿ do wspólnej zabawy  piewania ludowych piosenek, sprawdzenia siê w tañcu.
Do G³obina przyjecha³y a¿ 23 zespo³y ludowe, które wziê³y udzia³ w XIX
Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych
Kó³ek Rolniczych i Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Wytworzy³y one szczególn¹ atmosferê wiejskoci i da³y kolejny, najlepszy
dowód przywi¹zania do wiejskich tradycji.
Swoj¹ artystyczn¹ aktywnoci¹ najlepiej potwierdzaj¹ narodow¹ to¿samoæ, o któr¹ tak bardzo obawiaj¹ siê
mieszkañcy wsi po wejciu do Unii Europejskiej. Chyba zupe³nie niepotrzebnie, bo jak chodzi o te sprawy, to nikt
im przecie¿ piewaæ na polsk¹ nutê w
Unii nie zabroni.
Z. Babiarz-Zych

Respondenci Gryfeksu ocenili

Tylko du¿e
powiaty

Pracownia Badania Rynku i Opinii Publicznej GRYFEKS
z Dar³owa przeprowadzi³a badanie sceny politycznej Pomorza w przededniu referendum na temat wst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej. Zapyta³a te¿ o ocenê powiatów po czterech latach rzeczywistego ich funkcjonowania.

Badanie przeprowadzono w pierwszej
dekadzie maja br. na próbie 2900 osób
metod¹ kwestionariuszowego wywiadu
bezporedniego w miejscu codziennego
bytowania respondentów, tak by rodowisko badawcze by³o jak najbardziej wiarygodne dla potrzeb tej analizy. Obszar
badawczy obejmowa³ wiêkszoæ powiatów okalaj¹cych najwiêksze w regionie
pomorskim aglomeracje, to jest Koszalin,
Szczecinek, Ko³obrzeg, Wa³cz, Chojnice,
Gdyniê oraz S³upsk.
Zaledwie 35,5% badanych uzna³o,
¿e powiaty w obecnym kszta³cie nie
spe³niaj¹ oczekiwañ spo³ecznoci lokalnych i roli, jak¹ powierzyli im ustawodawcy. Co czwarty badany (23,6%) nie
ma na ten temat sprecyzowanego zdania.
Najbardziej krytycznie na temat funkcjonowania powiatów wypowiedzieli siê
bezrobotni i emeryci. Najkorzystniej
oceniane s¹ powiaty okalaj¹ce du¿e
miasta, takie jak: S³upsk, Gdynia Koszalin oraz Lêbork. Najpowa¿niejsz¹
zmian¹, jak¹ proponuj¹ respondenci
jest takie zmniejszenie iloci powiatów,
by te wiêksze okala³y du¿e aglomeracje, w których jest najlepiej rozwiniêta
infrastruktura spo³eczna (kultura,
owiata, administracja itp.).
Jeli chodzi o obraz sceny politycznej Pomorza, to od d³u¿szego czasu najpopularniejszymi politykami w regionie
s¹ osoby najbardziej czytelne i znane z
mediów. Zaufanie, jakim obdarzaj¹ ich respondenci nie zawsze zale¿y od sympatii
do partii lub ugrupowania. Bywa czêsto
tak, ¿e osoby darzone zaufaniem nie zawsze kojarzone s¹ ze swoim ugrupowaniem lub kojarzone s¹ w oderwaniu od
partii. Tak jest na przyk³ad z najpopularniejszym w regionie s³upsko-chojnickogdyñskim Donaldem Tuskiem, Wies³awem Walendziakiem, Jerzym Mazurkiem czy W³adys³awem Szkopem.
Ciekawostk¹ jest, ¿e wiceszef SLD w
województwie, pose³ Jan Sieñko ma wiêcej zwolenników w Gdyni ni¿ w rodzin-

nym S³upsku. Po sprawdzeniu materia³u
badawczego stwierdzono, i¿ nie jest to
b³¹d badania, a rzeczywista reakcja na niedawne wydarzenia w partii.
Wielu polityków w kilka miesiêcy po
ponownym objêciu stanowisk w samorz¹dach du¿ych miast - bogatych" w polityków przestaje byæ postrzegana w tej roli,
a s¹ odbierani jako samorz¹dowcy i to jest
dla nich, szczególnie jako burmistrzów i
prezydentów miast, bardzo korzystne. Tak
sta³o siê na przyk³ad w przypadku prezydenta Gdyni, Sopotu oraz Gdañska. Dla
odmiany, prezydenci Koszalina i S³upska, po objêciu swoich samorz¹dowych
stanowisk, zaczêli wyranie pojawiaæ
siê jako popularni i godni zaufania politycy.
Co czwarty badany mieszkaniec Pomorza owiadczy³, i¿ nie potrafi obdarzyæ
¿adnego ugrupowania politycznego zaufaniem. Zbli¿y³y siê do siebie za to notowania SLD/UP oraz Samoobrony. Co
dziesi¹ty respondent darzy zaufaniem
Platformê Obywatelsk¹ i prawie tyle samo
badanych ceni sobie Prawo i Sprawiedliwoæ. Ni¿ej cenione s¹ Liga Polskich
Rodzin i Polskie Stronnictwo Ludowe.
Potwierdzi³o siê po raz kolejny, ¿e
partia jest tak widziana jak jej ludzie. W
ocenach najwiêcej zale¿y od lidera partii
oraz osób z ugrupowaniem kojarzonych.
Dopiero w nastêpnej kolejnoci brane s¹
pod uwagê programy oraz skutecznoæ
wp³ywania na obraz sceny politycznej.
Z. Babiarz-Zych
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Lepsze
ni¿ w Poznaniu

VI S³upskie Forum Motoryzacji

Mimo ogólnej, nie najlepszej sytuacji gospodarczej w Polsce, nadal uwa¿a siê, ¿e bran¿a
motoryzacyjna bêdzie jedn¹ z najbardziej rozwojowych. Nadal, zw³aszcza takie biedne regiony jak s³upski z du¿ym bezrobociem, najwiêksze nadzieje pok³adaj¹ w przemyle elektroenergetycznym i motoryzacyjnym. Ka¿dy du¿y zak³ad produkcyjny z obszaru tego przemys³u przyjêty by³by przez ka¿de miasto, gminê z poca³owaniem rêki, bo wraz z nim pojawi³yby siê nowe miejsca pracy i szansa na o¿ywienie gospodarcze regionu.

Zapowiada³o siê, ¿e VI S³upskie Forum Motoryzacyjne, a szczególnie organizowana w jego ramach wystawa nowych samochodów i sprzêtu motoryzacyjnego bêdzie jedn¹ ze skromniejszych,
tymczasem okaza³o siê, ¿e na s³upskim
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Na placu Zwyciêstwa w dniach 1819 maja wystawi³o siê wiêcej markowych
firm samochodowych ni¿ na odbywaj¹cym siê w tym samym czasie poznañskim
Motor Show. Pod wzglêdem wystawionych autobusów, ci¹gników siod³owych
i ciê¿arówek, w zgodnej ocenie obserwatorów, s³upska impreza bi³a na g³owê
poznañsk¹. Na tej ostatniej nie pokazano ani jednego nowego autobusu i nowej
ciê¿arówki, a w S³upsku wystawiono kilka egzemplarzy.
Zmienia siê jednak rzeczywistoæ i
zmienia siê S³upskie Forum Motoryzacji. Kiedy szeæ lat temu z inicjatywy
Urzêdu Wojewódzkiego w S³upsku zaczêto organizowaæ tê imprezê na placu Zwyciêstwa przed miejskim ratuszem, chodzi³o g³ównie o zaprezentowanie szerokiej
spo³ecznoci lokalnych producentów z
tzw. bran¿y motoryzacyjnej, która niespodziewanie, po przemianach gospodarczych 1990 roku, gwa³townie rozwinê³a
siê w S³upsku i okolicach S³upska. Przypomnijmy, ¿e da³y o sobie znaæ wtedy
takie zak³ady, jak Zasta, Scania-Kapena, Tamp-Trail, Stako, Plasmet w Widzianie, Izoterm-Szyd³o w Boles³awcach, Maz w Dêbnicy Kaszubskiej. Równie¿ Kapena przestawi³a siê na produkcjê autobusów. S³upsk pojawi³ siê nagle
na mapie motoryzacyjnej Polski i to by³o
godne pochwalenia i prezentacji. Rodzi³o nadziejê na dalszy rozwój bran¿y i o¿ywienie gospodarcze. Tym bardziej, ¿e
Scania-Kapena sta³a siê w tej czêci Europy liderem produkcji ciê¿arówek i
ci¹gników siod³owych, a Zasta - jedynym w kraju i jednym z nielicznych w
wiecie producentów zbiorników bimodalnych, eksportowanych na prawie
wszystkie kontynenty wiata.
Na Placu Zwyciêstwa zaprezentowano
oko³o 100 modeli nowych samochodów

Zamiarem organizatorów imprezy by³o, by te zak³ady, tak¿e w latach nastêpnych prezentowa³y
swój dorobek, mog³y chwaliæ siê swoimi osi¹gniêciami i dobrymi produktami,
które bêd¹ zawiadczaæ o
aktywnoci s³upskiej gospodarki oraz promowaæ region. Up³ynê³o trochê czasu, impreza jest kontynuowana, nadal pojawia siê w
pejza¿u s³upskich dorocznych wydarzeñ, ale zmienia
siê jej charakter. Na dorocznej wystawie zaczynaj¹
dominowaæ nowe samochody
prezentowane
przez dealerów, rozrasta
siê forum dyskusyjne (w
tym roku wziêli w nim
udzia³ naukowcy a¿ z czterech politechnik, zajmuj¹cych siê sprawami motoryzacji, którzy przygotowali i zaprezentowali blisko 40(!) referatów), natomiast na plan dalszy zaczyna schodziæ prezentacja dorobku miejscowych
firm produkcyjnych.
Dzieje siê tak nie dlatego,
¿e tak chc¹ organizatorzy
imprezy, a dlatego, ¿e coraz
trudniej jest namówiæ miej- Samochodem nr 1 by³ Mitsubishi Outlander
scowe firmy produkcyjne do udzia³u w koñczy³a produkcjê ciê¿arówek oraz ci¹gników siod³owych i przestawi³a siê wywystawie.
W lokalnej bran¿y motoryzacyjnej za- ³¹cznie na produkcjê nowoczesnych ausz³o te¿ wiele zmian. Scania-Kapena za- tobusów. Zmieni³a tak¿e nazwê na Sca-

Najlepsi wystawcy otrzymali pami¹tkowe grawertony od organizatorów Forum; nagrody wrêczali Zdzis³aw Ko³odziejski - starosta s³upski i Anna Bogucka - Skowroñska
- przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w S³upsku

nia Production S³upsk S.A. Zasta po
sukcesach eksportowych zaczê³a prze¿ywaæ k³opoty. Montownia Mazów ju¿ nie
istnieje - nie wytrzyma³a konkurencji na
rynku. Kapena, ratuj¹c siê, wesz³a w
spó³kê z w³osk¹ firm¹ Cacciamali. Chwilowe k³opoty nie ominê³y widziñskiego
Plasmetu, ale wydaje siê, ¿e wszystko jest
ju¿ na dobrej drodze i wkrótce mo¿e nawet bêd¹ powody do nowej dumy! Kontynuuj¹ wprawdzie dzia³alnoæ Stako,
Tramp-Trail, Izometal-Szyd³o, ale w
tym roku nie uzna³y za potrzebne pokazaæ siê miejscowej spo³ecznoci. W kategoriach sukcesu nale¿y pewnie odnotowaæ powstanie w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zak³adu produkuj¹cego szyby samochodowe. Ale
jego tak¿e nie by³o na wystawie. Nigdy
nie pokaza³ siê na niej producent zbiorników na gaz z Czarnej D¹brówki niedaleko S³upska.
Po prostu nie wszyscy producenci
widz¹ potrzebê pokazywania siê na tego
typu imprezach. Wielu zapewne, mimo
robionej dobrej miny, boryka siê z problemami. Ogólna recesja dotknê³a bowiem i ten dzia³ gospodarki. Blisko dwudziestu s³upskich dealerów samochodów
na spotkaniach twierdzi³o, ¿e gdyby naci¹g dalszy na str. 8
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wet chcieli, to nie bêd¹ w stanie zaprezentowaæ na wystawie 80 nowych aut, bo
tyle nie maj¹ we wszystkich swoich salonach. Ale jak siê postarali, to uda³o siê
uzbieraæ nawet wiêcej - razem z samochodami sprowadzonymi specjalnie na
wystawê z innej czêci Polski. Po raz
pierwszy pojawi³y siê autentyczne nowoci, bo za takie nale¿y uznaæ bardzo
nowoczesne autobusy s³upskiej Scanii
i Mitsubishi Outlander - samochód nr
1 w Polsce, którego specjalna prezentacja, dziêki firmie JB Auto Trade, odby³a siê w³anie w S³upsku.
Na licie najwiêkszych firm Pomorza
i kraju znajdowa³y siê prawie zawsze Scania-Kapena i Zasta. Dzisiaj w rankingach nie ma ¿adnej z tych firm. Nie ma
te¿ nowych. Mimo ogólnej, nie najlepszej
sytuacji, jednak nadal uwa¿a siê, ¿e bran¿a motoryzacyjna bêdzie jedn¹ z najbardziej rozwojowych. Na wystawie VI S³upskiego Forum Motoryzacji zaprezentowa³y siê w sumie 24 firmy. Mo¿na by³o zapoznaæ siê z najnowsz¹ ofert¹ handlowa
Volkswagena, Toyoty, Peugeota, Mercedesa, Citroena, Hondy, Seata, Skody,
Renaulta, Fiata, Alfa Romeo, Hundaia, Suzuki, Opla, Forda, a tak¿e ciê¿arówek Manna i Dafa oraz autobusów
s³upskiej Scanii i Kapeny. Po raz pierwszy zabrak³o Zasty! Wystawiono tak¿e zabytkowe modele Mercedesa z 1957
i 1965 roku! Przygotowanych na konferencjê naukowo-techniczn¹ blisko 40

Przygotowane na konferencjê referaty z
ledwoci¹ pomieci³y siê w wydanej 400
- stronnicowej ksi¹¿ce
powa¿nych referatów, wiadczy równie¿ o ogromnym potencjale tkwi¹cym
w polskiej nauce, w tej bardzo szybko
rozwijaj¹cej siê dziedzinie.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk
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I S³upska Parada Fiatów 126 p

Maluchem
do Unii

Czy trzydziestoletnim maluchem da³oby siê wjechaæ do Unii
Europejskiej? Pierwsza S³upska Parada Fiatów 126 p pt. Maluchem do Unii zorganizowana w ramach VI S³upskiego Forum Motoryzacji pokaza³a, ¿e je¿eli tylko w³aciwie dba siê o swoje autko,
to nie by³oby z tym pewnie ¿adnych problemów.

Popularnego niegdy malucha dzisiaj
mo¿na mieæ ju¿ za 2 tys. z³otych
Kto w swojej karierze kierowcy nie
jedzi³ Fiatem 126 p.? Chyba wiêkszoæ
zaczyna³a swoj¹ przygodê z samochodem
od ma³ego fiata. W latach siedemdziesi¹tych i d³ugo jeszcze potem by³ to najbardziej dostêpny samochód w Polsce  marzenie wielu Polaków. Równie¿ dzi, pomimo up³ywu ponad trzydziestu lat od
rozpoczêcia produkcji, ma³e fiaty s¹ nadal najbardziej dostêpnymi samochodami na rynku motoryzacyjnym.
Praktycznie popularnego maluszka
mo¿na mieæ ju¿ za dwa-trzy tysi¹ce z³otych. Szczególnie wielu m³odych ludzi
z mniej zasobnych rodzin korzysta z
tego zakupu. Sporo fiatów 126 p spotkaæ mo¿na przy blokach na miejskich
osiedlach. Doæ du¿o jest ich te¿ jeszcze na wiejskich podwórkach. Choæ samochód ten nie jest ju¿ produkowany,
to nie zanosi siê na to, ¿e szybko o nim
zapomnimy. Raczej mo¿emy byæ wiadkami jego renesansu ni¿ powolnej, naturalnej mierci.
Co by nie mówiæ, to ma³y fiat przez

wiele lat dobrze s³u¿y³ Polakom, by³ chlub¹ naszej motoryzacyji. Jestemy z samochodem tym zwi¹zani bardzo emocjonalnie. Nadal go lubimy i wci¹¿ nim jedzimy. To sk³oni³o m.in. organizatorów VI
S³upskiego Forum Motoryzacji do zorganizowania pierwszej S³upskiej Parady
Fiatów 126 p pt. Maluchem do Unii.
Pomys³ podchwyci³ s³upski Automobilklub i tak 24 maja br. bylimy w S³upsku
wiadkami wspania³ej prezentacji tych
dzielnych pojazdów.
Do parady zg³osi³o siê 51 maluchów,
jeden przyjecha³ nawet specjalnie a¿ z Lêborka. Wszystkie zebra³y siê na parkingu
za miejskim ratuszem, tu zosta³y zapisane, udekorowane balonikami i chor¹giewkami ze znakami unijnymi, po czym, prowadzeni przez policyjnych motocyklistów, punktualnie o godzinie 12.00 wyruszy³y na uliczn¹ paradê. Przejecha³y ulicami: Deotymy, 9 Marca, Tuwima, Ko³³¹taja, Wojska Polskiego, ponownie 9
Marca, Tuwima i skrêci³y na plac Zwy-

Maluchy w ulicznej paradzie
ciêstwa. Zatrzyma³y siê na placu za pomnikiem, sk¹d, po krótkiej prezentacji
umiejêtnoci przez kierowców Automobilklubu, po kolei wyje¿d¿a³y, aby wzi¹æ
udzia³ w zawodach przed ratuszem.
M³odym kierowcom zaproponowano
konkurencjê na pchanie malucha na

Do parady zg³osi³o siê 51 Fiatów 126p

czas, a tak¿e jazdê z misk¹ na przedniej
masce. Po tej zabawie wszystkie fiaty
(by³a te¿ jedna zastawa) ustawi³y siê w
szyku paradnym i zosta³y poddane ocenie specjalnej komisji, która wybra³a najbardziej paradny samochód. Zosta³ nim
maluch  jak mówi³ jego w³aciciel - z

1973 roku, wiekowy, ale po wielu remontach, udoskonaleniach, na
chodzie, bardzo dobrze utrzymany i wygl¹daj¹cy.
Komisja sk³adaj¹ca siê z samych kierowców, choæ z ró¿nym
sta¿em, jednog³onie oceni³a, ¿e
bez problemów mo¿na by nim
wyjechaæ do krajów Unii Europejskiej. Naprawdê nie by³oby siê
czego wstydziæ. Tak dobrze prezentuj¹cych siê ma³ych aut by³o
wiêcej! Niektóre tylko ju¿ z nazwy
przypomina³y dawnego malucha. Wszystkie bez problemów
przejecha³y zaproponowan¹ im
trasê. Choæ powia³o histori¹  ciekawie siê prezentowa³y. Organizatorzy dla wszystkich uczestników Parady przygotowali specjalne dyplomy uczestnictwa z
odnotowanym numerem rejestracyjnym malucha i nazwiskiem jego w³aciciela. Natomiast w³aciciel Najbardziej Paradnego Fiata 126 p zosta³ uhonorowany, wspaniale oprawionym i przygotowanym na tê okazjê, grawertonem z wypisanym
tytu³em, którego bêdzie móg³
u¿ywaæ przynajmniej przez rok.
W maju przysz³ego roku organizatorzy S³upskiego Forum Motoryzacyji zapowiadaj¹, powtórzenie zabawy i zaprosz¹ do udzia³u w Paradzie nie tylko w³acicieli samych maluchów, ale równie¿
innych starych samochodów.
Z. Babiarz-Zych

Zdjêcia: Jan Maziejuk
9

Potrzebne
fundusze
Obradowa³a Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia pod przewodnictwem Zdzis³awa Ko³odziejskiego, starosty s³upskiego
zaopiniowa³a plan wydatków rodków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu na 2003 rok. Podczas posiedzenia 22 maja br. wybrano nowego wiceprzewodnicz¹cego, którym
zosta³ Ryszard Kwiatkowski  wiceprezydent S³upska oraz prezydium Rady.
latach 2003-2006". Wyznacza on kierunki dzia³ania bez podawania konkretnych
liczb. Nie mo¿na bowiem za³o¿yæ, ile powstanie nowych miejsc pracy, nie znaj¹c realiów finansowych i gospodarczych, jakie czekaj¹ Polskê w najbli¿szym czasie.
Rada pozytywnie zaopiniowa³a
utworzenie nowego kierunku kszta³cenia
m³odzie¿y w Zespole Szkó³ Medycznych
w S³upsku. Chodzi o kszta³cenie w zawodzie asystenta osoby niepe³nosprawnej, na
który to zawód, przy wci¹¿ coraz bardziej
starzej¹cych siê spo³eczeñstwach oraz
wzrastaj¹cej liczbie osób niepe³nosprawnych, bêdzie du¿e zapotrzebowanie, tak¿e w krajach Unii Europejskiej.
Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych odnawiaj¹ reprezentacyjn¹
salê Gminnego Orodka Kultury w G³ówczycach
Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy Janusz Cha³ubiñski przedstawi³ informacjê o aktualnym stanie bezrobocia
w S³upsku i powiecie s³upskim. Na koniec kwietnia zarejestrowane by³y 24.672
osoby. W kwietniu liczba bezrobotnych
zmniejszy³a siê, spowodowane by³o to
g³ównie wiêkszym zapotrzebowaniem
na pracowników sezonowych w gastronomii i budownictwie.
Miesiêcznie wp³ywa do Urzêdu Pracy ok. 800 takich ofert. Kierownik poinformowa³ tak¿e o programach, które bêd¹
realizowane w 2003 roku. Bêdzie to
Ster - program dla ludzi zatrudnionych
w przemyle okrêtowym, "Reaktywowanie produkcji p³atków ziemniaczanych",
"Skarby Ogrodnika" oraz "Mirkorybki".
G³ównym celem tych programów jest
uzyskanie jak najwiêcej sta³ych miejsc
pracy.
Na posiedzeniu Rady dyskutowano
tak¿e nad sytuacj¹ absolwentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku,
którzy licznie zasilaj¹ szeregi bezrobot10

Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

nych. Obecnie w statystykach
PUP jest zarejestrowanych
210 nauczycieli. Powiatowa
Rada Zatrudnienia powinna
wyst¹piæ do w³adz uczelni o
stopniow¹ zmianê kierunków
kszta³cenia studentów. Pracownicy urzêdu odbywaj¹ spotkania ze studentami, na których informuj¹ ich o udzielanej
pomocy absolwentom.
Zaopiniowano plan wydatków Funduszu Pracy na bie¿¹cy rok. rodki na roboty publiczne i prace interwencyjne zosta³y ju¿ prawie w ca³oci wykorzystane i PUP bêdzie
stara³ siê o dodatkowe fundusze z rezerwy ministerstwa.
Na posiedzeniu Rady
przedstawiono zarys opracowywanego "Programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku Przed malowaniem - wyg³adzenie tynków
Zdjêcia: Jan Maziejuk
pracy w powiecie s³upskim w

Przy Fabrycznej 1

Doradz¹
fachowo

Od pocz¹tku tego roku do doradców zawodowych urzêduj¹cych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku zg³osi³o siê
333 absolwentów. Udzielane s¹ im wyczerpuj¹ce informacje
na temat praw i obowi¹zków bezrobotnego absolwenta, a tak¿e wszelka praktyczna pomoc w znalezieniu pracy.
Ka¿dy absolwent wype³nia kartê
us³ug doradczych, w której wpisuje miêdzy innymi plany dotycz¹ce dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji na kursach, planowany charakter pracy zawodowej, opis praktyk zawodowych i posiadanego dowiadczenia zawodowego,
znajomoæ jêzyków obcych, posiadanie
prawa jazdy itp.
Doradca zawodowy udziela zg³aszaj¹cemu siê do niego bezrobotnemu
wyczerpuj¹cych informacji na temat
technik aktywnego poszukiwania pracy, pisania listu motywacyjnego i c.v.,
a tak¿e jak zaprezentowaæ siê podczas
rozmowy z pracodawc¹. Doradca
otrzymuje aktualne oferty na sta¿e i
umowy absolwenckie, na bie¿¹co, zgodnie z kryteriami wymaganymi przez pracodawcê, wyszukuje w bazie danych
najodpowiedniejszych kandydatów.
Doradcy przeprowadzaj¹ tak¿e zajêcia
w ostatnich klasach szkó³ rednich, przygotowuj¹c przysz³ych absolwentów do
poruszania siê po rynku pracy i zarejestrowania siê w Powiatowym Urzêdzie
Pracy. Szczególne znaczenie maj¹ wizyty w Orodku Szkolno-Wychowawczym, bowiem dla absolwentów z lekkim upoledzeniem ka¿da wizyta w
urzêdzie to ogromne prze¿ycie.
Przeprowadzane s¹ tak¿e zajêcia w
ostatnich klasach liceów ogólnokszta³c¹cych, gdzie bada siê predyspozycje zawodowe uczniów. Badania te przeprowadzane s¹ przy pomocy testów Hollanda. Po wype³nieniu takiego testu i
zsumowaniu odpowiedzi, uczeñ uzyskuje odpowied na pytanie, do jakich
zawodów ma predyspozycje, a jakich
nie powinien wybieraæ. Wiedz¹c to
mo¿e znaleæ wiêcej informacji na te-

mat interesuj¹cych go zawodów w
orodkach doradztwa zawodowego,
poradniach wychowawczo-zawodowych czy biurach zatrudnienia. Mo¿e
oceniæ, czy dana praca bêdzie mu odpowiada³a.
Dokonano ju¿ tak¿e naboru chêtnych do uczestnictwa w szkoleniu w ramach programu Phare Access 2000, który ma na celu uczenie umiejêtnoci aktywnego poszukiwania pracy na rynkach
Unii Europejskiej po przyst¹pieniu Polski do struktur unijnych.
Doradca zawodowy dysponuje
tak¿e wykazem zawodów, które mog¹
byæ najbardziej i najmniej potrzebne
na s³upskim rynku pracy do 2010
roku. Z wykazu tego wynika, i¿ zawody na które spadaæ bêdzie zapotrzebowanie to: górnicy i robotnicy obróbki
kamienia, rolnicy i ogrodnicy, lusarze,
robotnicy transportu, stolarze, pracownicy poligrafii, nauczyciele nauczania
pocz¹tkowego, hutnicy. Natomiast zawody na które zapotrzebowanie bêdzie wzrastaæ, to: informatycy, fizycy, chemicy, sekretarki i operatorzy
maszyn biurowych, pracownicy
ochrony, specjalici do spraw biznesu, architekci, specjalici do spraw finansowych.
Oprócz tego doradcy przeprowadzaj¹ hospitacjê szkoleñ dla bezrobotnych
finansowanych przez urz¹d pracy, zbieraj¹ opinie od ich uczestników na temat
przydatnoci i jakoci danego szkolenia.
Doradcy zawodowi przyjmuj¹ interesantów w godzinach pracy urzêdu, w
pokoju nr 21, przy ul. Fabrycznej 1
w S³upsku, tel. 845-67-86.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

7 maja obradowa³ Konwent Samorz¹dowców Powiatu S³upskiego. Omawiano sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, komunikacjê lokaln¹ oraz
dzia³alnoæ pi³karskich klubów sportowych.
*
13 maja poeci wiejscy z grupy "Wtorkowe spotkania poetyckie" spotkali
siê z uczniami Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku.

KALENDARIUM
15 maja w G³obinie odby³y siê Powiatowe Obchody wiêta Ludowego
po³¹czone z XIX Przegl¹dem Zespo³ów Artystycznych Kó³ek Rolniczych
i Kó³ Gospodyñ Wiejskich. W obchodach uczestniczyli gocie z Warszawy, Gdañska i S³upska. W przegl¹dzie
zaprezentowa³y siê 23 zespo³y artystyczne.
*
W dniach 15 - 17 maja w hali sportowej Klubu "Czarnych" w S³upsku odby³a siê prezentacja TUR-GASTROHOTEL. Impreza adresowana by³a
g³ównie do w³acicieli hoteli, domów
wczasowych, kwater i restauracji.
*
W dniach 15 - 18 maja powiat s³upski
prezentowa³ siê na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w Bielsku Bia³ej.
*
22 maja obradowa³a Powiatowa Rada
Zatrudnienia, która zapozna³a siê z aktualn¹ sytuacj¹ na rynku pracy oraz
rozpatrzy³a plan wydatków Funduszu
Pracy. Zapozna³a siê te¿ z projektem
nowego "Programu przeciwdzia³ania
bezrobociu", opracowanym przez Powiatowy Urz¹d Pracy.
*
24 maja w ramach VI Forum Motoryzacji odby³a siê I S³upska Parada Fiatów 126p pod nazw¹ "Maluchem do
Europy". Udzia³ wziê³o 51 aut.
*
29 maja w Gminnym Orodku Kultury w G³ówczycach odby³y siê Powiatowe Obchody Dnia Dzia³acza Kultury. W Pob³ociu, na budynku Wiejskiego Domu Kultury ods³oniêto tablicê
powiêcon¹ pamiêci Piotra Saksona rzebiarza ludowego. Wiejskim twórcom wrêczono "Bia³e Bociany 2003"
- honorowe nagrody Starosty S³upskiego.
(A.G.)
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Nowe
programy
Z PRAC ZARZ¥DU

Przeciwko bezrobociu

Pierwsz¹ istotna spraw¹, któr¹ zajmowa³ siê Zarz¹d Powiatu by³o przygotowanie nowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Stopa bezrobocia
w powiecie s³upskim wzros³a do 35,5%,
a w miecie S³upsku do 23,7%. Wprawdzie od pewnego czasu odnotowuje siê
jego powolny spadek, to jest to jednak
spowodowane g³ównie uruchomieniem
prac sezonowych, a dopiero w drugiej kolejnoci poprawiaj¹c¹ siê koniunktur¹
gospodarcz¹.
Aby zaradziæ temu trudnemu problemowi powiat inicjuje rozwój przedsiêbiorczoci. Zachêca siê inwestorów zagranicznych do tworzenia nowych firm, wyszukuje biznesmenów zainteresowanych
inwestowaniem w S³upskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Widzi siê potrzebê uruchomienia przetwórni rolno-spo¿ywczej, umo¿liwiaj¹cej zbyt p³odów
rolnych i lenych produkowanych w
ma³ych gospodarstwach rolnych, na
dzia³kach popegeerowskich oraz zbieranych przez okolicznych mieszkañców
w pobliskich lasach. Wspierane s¹
wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do uruchomienia nowych miejsc pracy.
Z Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa pozyskano 71 tys. z³otych na
szkolenia osób pozostaj¹cych bez pracy,
38 tys. z³ z Pañstwowego Funduszu Osób
Niepe³nosprawnych i 60 tys. z³ z rezerwy
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej na sfinansowanie programu "Moja gmina w Unii Europejskiej". Z
tego ostatniego ministerstwa otrzymano
równie¿ blisko 56 tys. z³ na sfinansowanie programu "Zielone miejsca pracy".
Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa przekaza³a powiatowi 183 tys. z³ na
realizacjê programu "SOS dla administracji". To tylko niektóre przyk³ady dzia³añ, które bêd¹ kontynuowane w ramach opracowanego nowego Programu przeciwdzia³ania bezrobociu.

W trosce o zdrowie

Kolejnym programem, nad którym
pracowano jest Powiatowy program
zdrowego stylu ¿ycia na lata 20032006. Przyjmuj¹c go do realizacji chce
12

siê wp³yn¹æ na zmianê wiadomoci
mieszkañców powiatu w sprawach ochrony zdrowia. Analizuj¹c realizowany przez
powiat Program zdrowego stylu ¿ycia na
lata 2000-2002 Zarz¹d zwróci³ uwagê na

ki ze sta³ej na okresow¹ funkcjonuj¹c¹
przy Zespole Szkó³ Technicznych w Ustce. Po g³êbszej analizie okaza³o siê jednak, ¿e szko³a nie ma na to warunków.
Upad³ równie¿ wariant zlokalizowania
sprzêtów schroniska w pomieszczeniach
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ustce.
Jedyn¹ przeszkod¹ w dalszym utrzymywaniu schroniska by³ brak pomieszczeñ i tylko z tego powodu trzeba by³o
podj¹æ t¹ niekorzystn¹ decyzjê.

Zmiany w bud¿ecie

Zajmowano siê równie¿ zmianami w
bud¿ecie powiatu. Wynikaj¹ one przede
wszystkim z udzia³u finansowego gmin
w kosztach remontów niektórych dróg
powiatowych, zwiêkszenia planów powiatowych funduszy celowych oraz koniecznoci dokonania przesuniêæ wydatków pomiêdzy dzia³ami. W zwi¹zku z
tym, ¿e skarbniczka powiatu od d³u¿szego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim, i nie mo¿na okreliæ terminu
jej powrotu do pracy, Zarz¹d uzna³ za
konieczne powierzenie (do czasu powrotu skarbniczki) jej obowi¹zków Lidii Kroczyñskiej.
nik³e zainteresowanie samorz¹dów
gminnych jego realizacj¹. Wynika³o to
g³ównie z faktu, i¿ wiêkszoæ okrelonych
inicjatyw, nie mieci³a siê w katalogu
spraw, które gminy mog¹ finansowaæ w
oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.
Dlatego opracowuj¹c nowy program starano siê uwzglêdniæ w nim jak
najwiêcej zadañ, które gminy mog³yby
sfinansowaæ w oparciu o przepisy tej
ustawy. Idea programu zas³uguje na poparcie, choæby ze wzglêdu na rozpoczêt¹
akcjê badañ mammograficznych, które na
wielu polskich wsiach stanowi¹ powa¿ny problem. W powiecie s³upskim zosta³
on rozwi¹zany.

Do likwidacji

Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o zamiarze likwidacji Szkolnego Schroniska
M³odzie¿owego w Ustce. Na kilku kolejnych posiedzeniach Zarz¹d usi³owa³
znaleæ inne rozwi¹zanie. Rozwa¿ano
m.in. koncepcjê zmiany statusu placów-

Inne sprawy

Zarz¹d odniós³ siê do wniosku prezesa S¹du Okrêgowego w S³upsku w sprawie nowo tworzonego S¹du Rejonowego
w Miastku, którego terytorialny zasiêg
dzia³ania obejmowa³by miasto i gminê
Kêpice. Zarz¹d popar³ stanowisko samorz¹du Kêpic, którego mieszkañcy
chc¹ wszystkie sprawy urzêdowe za³atwiaæ w jednym centrum administracyjnym. Takim centrum dla nich jest
S³upsk!
Do prezydenta S³upska wyst¹piono
o u¿yczenie z zasobów miejskich 120-metrowego mieszkania komunalnego, przeznaczonego dla wychowanków Domu
Dziecka w Ustce, po przekszta³ceniu tej
placówki w niepubliczn¹. Zarz¹d dokona³ przegl¹du stanu technicznego dróg powiatowych, Do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyst¹pi³ o zaniechanie planowanej redukcji
etatów w Powiatowych Biurach Agencji.
Aleksandra Gr¹dzka
Starostwo Powiatowe
w S³upsku

Sama
przyjecha³a
Polskie media w Brukseli

W dniach 24-28 maja br. bra³em udzia³ w zagranicznej sesji dziennikarskiej pn. Polska Unia Europejska, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Mediów w Warszawie.
Celem wyjazdu by³o poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej przed referendum akcesyjnym
oraz przedstawienie polskim dziennikarzom dodatkowych informacji bezporednio z siedziby g³ównej Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Leszek Kreft (w rodku) w Centrum Prasowym Parlamentu Europejskiego
W sk³ad 182-osobowej grupy wchodzili g³ównie przedstawiciele mediów lokalnych z ca³ej Polski. By³a to pierwsza
w historii Unii Europejskiej tak liczna
grupa dziennikarzy z jednego kraju, co
ze zdumieniem i satysfakcj¹ podkrelali
wszyscy dostojnicy ze struktur unijnych, z którymi spotykalimy siê podczas
pobytu w Brukseli. W drodze do Belgii
zatrzymalimy siê w centrum prasowym
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, gdzie szef promocji Targów
wyjani³ nam, w jaki sposób osi¹gn¹æ
najwiêcej korzyci z uczestnictwa w
targowych imprezach. W poniedzia³ek, 26
maja br. do po³udnia gocilimy w Europejskim Parlamencie przy Rue Wiertz,
gdzie odby³y siê spotkania z przedstawicielami Parlamentu oraz polskimi urzêdnikami i obserwatorami przy tej instytucji. Odby³a siê tam konferencja prasowa
w Centrum Biura Prasowego UE z jego
dyrektorem Davidem Harleyem. T³umaczem z polskiej strony by³ przedstawiciel
polonii kanadyjskiej, profesor York Uni-

versity w Toronto A. Zapa³czyñski, który towarzyszy³ nam podczas ca³ej wyprawy.
Dyrektor D. Harley niezwykle ¿yczliwie przyj¹³ nasz¹ grupê, wyra¿aj¹c zadowolenie z tej obecnoci i podkrelaj¹c,
i¿ jest to ju¿ nasz Parlament. Powiedzia³,
¿e w tej licznej i ró¿norodnej ekipie przywielimy ducha nowej Europy. Odpowiadaj¹c na pytania odniós³ siê do polskiego sukcesu, wskazuj¹c na twarde negocjacje. Podkreli³ bardzo wa¿n¹ rolê
mediów w upowszechnianiu wiedzy m.in.
o tym, ¿e po³owa praw obowi¹zuj¹cych
w Polsce musi byæ akceptowanych przez
Parlament Europejski. Zaznaczy³, ¿e poza
Waszyngtonem, Unia Europejska ma
najwiêcej, bo ponad 1000 akredytowanych dziennikarzy, których liczba jeszcze siê zwiêkszy po wst¹pieniu nowych
pañstw.
Ciekawe by³y wypowiedzi przedstawiciela Komitetu Regionów. Jest to instytucja doradcza, a jednoczenie pe³ni
funkcjê przedstawicielsk¹ wobec repre-

zentowanych przez siebie instytucji i organizacji. Cz³onkowie Komitetu s¹ wybierani przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie Unii. Polska bêdzie
tam mia³a dwudziestu jeden cz³onków.
W sk³ad Komitetu wchodz¹ przedstawiciele ró¿nych rodowisk wa¿nych dla danego pañstwa z jego reprezentantami (np.
Hiszpanii z kraju Basków, Katalonii itp.).
Szefem jest Albert Pool, prezydent miasta Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Tego samego przedpo³udnia bylimy
niezwykle serdecznie podejmowani w siedzibie Biura £¹cznoci Brukseli z Europ¹. Autork¹ tego przyjêcia oraz w ogóle
ca³ego programu naszego pobytu w Brukseli by³a dyrektor Departamentu Anna
Maria Renard. Przedstawicielom w³adz
Komitetu Regionów wrêczy³em upominki od mieszkañców ziemi s³upskiej.
Ucieszyli siê z otrzymanych albumów
Witkacy, S³owiñski Park Narodowy i filmu o naszym powiecie.
W godzinach popo³udniowych udalimy siê do siedziby Polskiej Misji przy
Unii Europejskiej. Oczekiwa³ tam na nas
Ambasador RP Marek Grela w towarzystwie Komisarza d/s Rozszerzenia Unii
Europejskiej Güntera Verheugena. By³o
to niezwyk³e spotkanie. G.Verheugen zacz¹³ je od s³ów: "Dzisiaj mia³em pojechaæ do Polski, ale widzê, ¿e Polska
przyjecha³a do mnie". Rzeczywicie,
Wysoki Komisarz odroczy³ wyjazd do
Polski ze wzglêdu na spotkanie z tak liczn¹ grup¹ dziennikarzy, na którym - jak
mówi³ - bardzo mu zale¿a³o. Powiedzia³,
¿e jest trochê zaniepokojony wiadomociami z Polski. Trudna sytuacja ekonomiczna, w której znajduje siê nasz kraj
mo¿e wp³yn¹æ na wynik referendum.
Równie¿ tocz¹ca siê w Polsce walka polityczna mo¿e wywrzeæ wp³yw na ten wynik. - Moje przes³anie jest klarowne - poci¹g dalszy na str. 14
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wiedzia³. - Proszê nie mieszaæ tych dwóch
spraw. Zaznaczy³, ¿e po wejciu Polski
do UE nie bêdzie od razu manny z nieba. Polacy musz¹ byæ wiadomi, ¿e podejmuj¹ decyzjê nie dla siebie, ale dla
przysz³ych pokoleñ. Dlatego ka¿dy powinien iæ do urny wyborczej. Nie bior¹c
udzia³u w tak wa¿nym g³osowaniu, oddaje siê pole innym.
G. Verheugen pochwali³ Polskê za
negocjacje, za to, ¿e by³a w stanie spe³niæ wszystkie kryteria, a polski system
polityczny to wytrzyma³. W odniesieniu do aktualnej sytuacji politycznej
powiedzia³, ¿e Polsce s¹ potrzebne na
najbli¿sze sto lat dobre stosunki z USA
i krajami UE. Komisarz odpowiada³ na
wiele pytañ. Specjalnie na to spotkanie
przyjecha³ z Polski Piotr Tymochowicz,
niezale¿ny doradca medialny, by³ te¿ Marek Orzechowski, sprawozdawca TVP z
Brukseli, którego wychwala³ ambasador G.Verheugen - komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej w rozmowie z polM. Grela za pracowitoæ i rzetelnoæ. Ma- skimi dziennikarzami
rek Traczyk, szef Stowarzyszenia Pol- skiej, Ericem Deville - dyrektorem mierem Markiem Polem i wicepremieWspó³pracy Zagra- rem Ukrainy Witalijem Hajdukiem.
skich Mediów
nicznej UE w Brukse- Obecny by³ tak¿e minister w Kancelarii
podarowa³
li, który relacjonuje na Prezydenta RP, Dariusz Szymczycha.
Günterowi Verca³y wiat najwa¿niejheugenowi
Obaj wicepremierzy nie kryli zadosze sprawy dziej¹ce siê wolenia z tego, ¿e przed chwil¹ wspólnie
skrzyniê z polw tej organizacji.M ó - z komisarzem UE d/s energetyki Loyola
skimi specja³awiono o porozumie- de Palacio podpisali deklaracjê o bumi.
niach Regionów Flan- dowie systemu ruroci¹gów, który ma
Po tym spodrii, Walonii i Brukse- umo¿liwiæ transport do Europy Zatkaniu zjawi³ siê
li, które maj¹ swoje chodniej wysokogatunkowej ropy nafprzebywaj¹cy
przedstawicielstwa w towej z basenu Morza Kaspijskiego, a
akurat w BrukseAmbasadzie Królestwa mo¿e nawet z Iraku.
li wiceminister
Belgii w Warszawie.
Rolnictwa Jan
Marek Pol stwierdzi³, ¿e po raz pierwPodkrelano potrzebê szy staje przed tak du¿¹ grup¹ przedstaPlewa.P o w i e rozwoju turystyki i wicieli mediów i za szczególne uwa¿a
dzia³, ¿e Polska
nauki jêzyków, np. przekazanie za naszym porednictwem
ma szansê byæ na
francuskiego, którego idei Wspólnej Europy. Doda³, ¿e tu¿ za
czele wstêpuj¹studenci polscy mog¹ Polsk¹ sposobi siê do akcesji 60-miliocych do Unii
siê uczyæ w bruksel- nowy naród ukraiñski. Potwierdzi³ to wipañstw. Mówi³
skich rodzinach. Mo¿- cepremier Ukrainy i wyrazi³ probê, by
te¿ o potrzebie
liwe s¹ sta¿e w fir- rzetelnie wspieraæ jego rodaków w d¹¿erzetelnego informach i urzêdach w niu do rozwoju kraju.
mowania o tym,
Brukseli. W ramach
¿e polscy rolniDla mnie wyjazd ten by³ niezwykle
wspó³pracy istniej¹ po¿yteczny. Przy Stowarzyszeniu Polcy maj¹ wynemo¿liwoci za³o¿enia skich Mediów powsta³ Klub Rzecznigocjowane najprzez Polaków swoich ków Prasowych, którego jestem cz³onkorzystniejsze
firm w Belgii.
warunki wród
kiem i od tego wyjazdu rzecznik wojeRadca Handlowy wództwa mazowieckiego reprezentuje
rolników inwietnie wspó³pracuje nasze interesy w Brukseli. Dodatkonych krajów.
z Bruksel¹, czego do- wym walorem by³o poznanie wielu cieTaka szansa ju¿
wodem jest m.in. umo- kawych ludzi, nawi¹zanie nowych konnie mog³aby siê
wa pomiêdzy Regio- taktów zarówno w Brukseli, jak i w capowtórzyæ. W
nem Brukseli a Ma- ³ej Polsce. Spotka³em na przyk³ad reogrodach PolL. Kreft przed g³ównym wejciem do Parzowszem w Polsce.
skiej Misji d³ugo
daktora pisma "Znad Olzy", wychoW trakcie tych dzacego w Cieszynie, z którym powiat
jeszcze o tym lamentu Europejskiego
rozmów wskazywano te¿ na mo¿liwoæ s³upski nawi¹za³ wspó³pracê. Mia³em
rozmawiano przy lampce wina.
W dniu 27 maja przebywalimy w rozwijania ochrony rodowiska, wspie- okazjê zobaczyæ w ca³ej swojej krasie
siedzibie Banku KBC. Odby³o siê tam rania rozwoju ma³ych i rednich firm, Brukselê, nazywan¹ dynamicznym
szereg spotkañ, m.in. z Josem Chaber- wymiany kulturalnej itp.
probierzem Europy.
W godzinach popo³udniowych, przed
tem, wicepremierem Regionu Brukseli,
Geertem de Proostem - przedstawicie- wyjazdem do Polski, ca³a nasza grupa
Leszek Kreft, Cz³onek Zarz¹du
lem Regionu Brukseli przy Unii Europej- spotka³a siê w hotelu Sheraton z wiceprePowiatu S³upskiego
Rzecznik Prasowy Starostwa
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Na targach agroturystycznych

Powiat
w Bielsku

Brzmi¹ jeszcze w uszach dwiêki góralskich kapel, pod powiekami zachowa³ siê obraz
przepiêknych widoków górskich. Wród tych gór i górali nagle zjawiaj¹ siê ch³opcy
w marynarskich mundurach i pojawia siê przed oczyma znajomo brzmi¹cy napis Ustka
i powiat s³upski zapraszaj¹".

Hafciarki ze Smo³dzina prezentowa³y kaszubskie hafty i czêstowa³y chlebem
ze smalcem

Starostwo S³upskie prezentowa³o siê na
wspólnym stoisku ze s³upskim Urzêdem
Miejskim

chlebem z pysznym smalcem przygotowanym wed³ug starej s³owiñskiej receptury, dwiêkami weso³ej muzyki zwracali uwagê goci. Wzrok przyci¹ga³y cudne
kaszubskie hafty wykonane zrêcznymi
palcami hafciarek ze Smo³dzina. Pomys³owo zrobiona by³a makieta naszego regionu przez Starostwo Powiatowe w S³upsku.
Przepiêknie prezentowa³a siê te¿
gmina Dêbnica Kaszubska, ciekawie
zrobiona postaæ marzanny wzbudzi³a
ogóln¹ weso³oæ. Odbywa³y siê spotkania, ciekawe rozmowy. Ludzie trudni¹cy
siê rzemios³em wymieniali dowiadczenia, dzielili siê uwagami, wymieniali adresy a wszystko to ubarwione by³o têcz¹
ludowych strojów, muzyk¹ kaszubsk¹ i
góralsk¹. Jak piêknie wirowa³y we wspólnym tañcu spódnice niebieskie i w kolo-

Migaj¹ niebieskie spódnice dziewczyn w
kaszubskich
strojach, czerwieni¹
siê
wst¹¿ki przy
kapeluszach panów z kapeli
Rowokó³" ze
Smo³dzina. Jak
to siê sta³o?
Ludzie z nad
morza w gó- Góralom beskidzkim zagra³ zespó³ Rowokó³ ze Smo³dzina
rach?
rowe kwiatki kierpce góralskie i koloroW ciep³ych, s³onecznych dniach maja we ¿upany kaszubskie. Oby takich spomia³am szczêcie promowaæ powiat s³up- tkañ by³o jak najwiêcej. Tak wi¹¿¹ siê
ski na targach agroturystycznych w Biel- przyjanie. Ludzie zapraszaj¹ siê wzajemsku  Bia³ej. Wyjazd kilkuosobowej eki- nie do spêdzenia urlopów w ich okolicy.
py zorganizowa³o s³upskie Starostwo
Henryka Jura³owicz
Powiatowe. Przemili ludzie swoj¹ pomyCz³uchy
s³owoci¹, du¿ym staraniem, umiechem,
Zdjêcia: Joanna Or³owska
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KALENDARIUM
30 maja w s³upskim Starostwie podsumowano Powiatow¹ Olimpiadê M³odzie¿y. Wziê³o w niej udzia³ 3680
uczniów z 30 szkó³ podstawowych i 18
gimnazjów.
*
W dniach 30 maja-6 czerwca w szko³ach powiatu ¿egnano maturzystów.
Najlepsi otrzymali Nagrody Starosty
S³upskiego.
*
W dniach 5-6 czerwca w Specjalnym
Orodku Szkolno-Wychowawczym w
Damnicy odby³y siê III Wojewódzkie
Konfrontacje Kulturalne. Zaprezentowa³o siê 17 dziesiêcioosobowych zespo³ów z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, Warszawy i Nowego Targu.
*
13 czerwca rozstrzygniêto IX Regionalny Konkurs na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ Technik Roku 2003.
*
17 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa zorganizowano gie³dê pracy.
*
18 czerwca we wszystkich szko³ach powiatu uroczycie zakoñczono rok szkolny 2002/2003.
*
W dniach 20-22 czerwca blisko 100
osób z powiatu s³upskiego goci³o w
niemieckim powiecie Herzogtum Lauenburg.
(A.G.)
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Po wizycie

Za Wiadomociami Powiatowymi Nr 5 (53) Starostwa
w Cieszynie przytaczamy wypowiedzi i opinie na temat powiatu s³upskiego - po wizycie cieszyñskiej delegacji.

- Dobrze zapowiada siê wspó³praca pomiêdzy szko³ami.
- Zainteresowane ni¹ s¹ szko³y z
obu powiatów. O tym te¿ rozmawialimy i podjêlimy pierwsze decyzje.
Bêdzie wymiana m³odzie¿y w czasie
wakacji i ferii. To jest niew¹tpliwie dla
jednej i drugiej strony du¿a atrakcja.
Koszty bêd¹ niewielkie, tylko przejazdu. Utrzymanie to zaledwie 10 z³ na
dzieñ. To niew¹tpliwy walor tego
przedsiêwziêcia i dziêki temu nasza nie
najbogatsza m³odzie¿ mog³aby wyjechaæ na wakacje. I odwrotnie. Warto
dodaæ, ¿e dyrektor Zespo³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych pochodzi
z Pszczyny, czêsto bywa u nas i jest
zainteresowany tym, ¿eby gociæ u siebie nasz¹ m³odzie¿. W ten sposób podstawowe kierunki wspó³pracy zosta³y
uzgodnione. S³upsk goci³ na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych
Beskidy w Bielsku-Bia³ej. My zawielimy ca³¹ paczkê materia³ów promocyjnych, które trafi¹ do biur podró¿y i
bêd¹ promowa³y uroki l¹ska CieszyñStorostowie s³upski i cieszyñski podczas wi- skiego. To wzajemny marketing turyzyty w Klukach
Foto: Jan Maziejuk styczny i ogromnie wa¿na sprawa.
- Niedawno wróci³ pan ze S³up(Trzy pytania do starosty; Rozmawiaska
³a: Iwona Marczyk-Klepczyñska)
Witold Dzier¿awski, starosta cie***
szyñski: - Bylimy tam z rewizyt¹ razem
W Klukach spotkalimy siê z Miez Lidi¹ Greñ-Wajdzik - naczelnikiem Wy- czys³awem Jaroszewiczem, dyrektorem
dzia³u Kultury, Sportu, Turystyki i Infor- Muzeum Pomorza rodkowego, który jest
macji oraz znakomit¹ koronkark¹, Hele- zainteresowany wspó³prac¹ z naszym
n¹ Kamieniarz. Dziêki temu s¹ ju¿ pierw- Muzeum l¹ska Cieszyñskiego, stowasze konkrety, jak chocia¿by wspó³praca rzyszeniami i zwi¹zkami twórców. Jeszpomiêdzy Muzeum l¹ska Cieszyñskie- cze w tym roku dyrektorzy muzeów pogo i Pomorza rodkowego w S³upsku, winni podpisaæ umowê o wspó³pracy które ma filiê w Klukach. To skansen, w dodaje Lidia Greñ-Wajdzik.
którym prezentowane jest budownictwo
- Warto podkreliæ, ¿e w tym roku
kaszubskie i sposób ¿ycia mieszkañców zostanie równie¿ podpisana umowa o
tego regionu. Znajduje siê w S³owiñskim wspó³pracy pomiêdzy gimnazjami w
Parku Narodowym. My równie¿ mamy Istebnej i Damnicy. Chêæ wspó³pracy ze
parki narodowe i rezerwaty, i ta formu³a szko³ami ponadgimnazjalnymi powiatu
te¿ mo¿e byæ wykorzystywana podczas cieszyñskiego wyrazi³ dyrektor Zespo³u
wspó³pracy. Muzea bêd¹ wymienia³y siê Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w
wystawami.(...) W Klukach ogromne za- Warcinie. Szko³a funkcjonuje w obiekcie
interesowanie wzbudzi³a robi¹ca koron- zabytkowym w dawnym pa³acu Bismarcki Helena Kamieniarz. Pocz¹tkowo wi- ka, który jest atrakcyjnie usytuowany i nodzowie z niedowierzaniem przygl¹dali siê woczenie wyposa¿ony. M³odzie¿ bêdzie
jej pracy, poniewa¿ nie wierzyli w jej mia³a do dyspozycji wygodny internat i
umiejêtnoci. Póniej by³a wrêcz oblega- salê gimnastyczn¹. W pobli¿u znajduje siê
na przez zainteresowanych, którzy chcieli jezioro £êtowskie. Bêdzie to wymiana
zobaczyæ jak powstaj¹ prawdziwe koron- grup szkolnych podczas wakacji i ferii
ki. To rzadkoæ w tym regionie.
zimowych. (Partnerski powiat, imk)

Bia³e bociany
i kultura
Powiatowe obchody Dnia Dzia³acza Kultury

Pomys³ Bia³ych Bocianów" jako statuetki starosty s³upskiego jest przedniej marki, tak jak
kultura wiejska powinna byæ ho³ubiona, bo to wszystko polskie, nasze narodowe. Chocia¿
wszyscy rozbiegli siê do bram raju z zachodnimi aspiracjami i megalomani¹, to ja naprawdê
wolêto, co jest rodzim¹ kultur¹, czy to jest wiersz, rzeba, piosenka czy malarstwo. Przejad³a siê ju¿ mi amerykañska komercja.

Gociom z powiatu zaprezentowa³ siê dzieciêcy zespó³ taneczny dzia³aj¹cy przy Gminnym Orodku Kultury w G³ówczycach
Kocham Polskê, lubiê ogl¹daæ wierzby przy w¹skich strumieniach, brzozy na
piaszczystych terenach, jeæ staropolski
kapuniaczek, chleb wiejski i jab³ka,
choæby papierówki. Niby tak ma³o, a jednak du¿o. Przy okazji apelujê do wszystkich, szanujmy klimat i obyczaje nasze,
polskie. Tego zazdroszcz¹ nam obcy. W
tym jest te¿ patriotyzm, lokalny, ale wa¿ny dla cz³owieka.
G³ówczyce by³y w dniu 29 maja 2003
roku stolic¹ kultury w powiecie s³upskim.
Dzieñ Dzia³acza Kultury", to zaszczyt
dla ludzi, którzy bez tego dzia³ania nie
umiej¹ ¿yæ. Czêsto czyni¹ to za darmo.
Takim przyk³adem s¹ poeci - twórcy z
grupy wtorkowych spotkañ literackich"
w starostwie. Nik z nas nie pyta siê o pieni¹dze i to jest piêkne, nie naiwne. Tu nie

ma wyrachowania, tu jest naturalne wyrafinowanie, ¿e pomagamy innym, bo
¿ywe s³owo uczy wra¿liwoci, mo¿e
skromnie, ale pomaga... Do G³ówczyc
przyjechalimy w kilka osób: Henryka
Jura³owicz, Anna Maria Ró¿añska,
Emilia Zimnicka, Jan Wanago i moja
skromna osoba. Poeta JanWanago rozbawi³ wszystkich. Bêd¹c na miejscu, pytalimy miejscowych o Dom Kultury, by³o
tych osób piêæ, a mo¿e szeæ. Wzruszali
ramionami. Doszlimy a¿ do pa³acyku na
wzgórzu. Piêkny zabytek! S³oñce pra¿y³o, a mo¿e wybra³o nas do natarcia swoimi promieniami. Wrócilimy z wysokiego pod³o¿a i jako dotarlimy do Orodka Kultury, dok³adnie do Gminnego
Orodka Kultury. Taka ma³a ró¿nica w
nazwie, a mo¿na by³o pob³¹dziæ. Przywi-

ta³ nas wystrój korytarza, a sala GOK to
ca³a zaleta gospodarzy. Maj¹ smak, znaj¹
siê, jak mo¿na ze skromnych zasobów
urz¹dziæ plastycznie wnêtrze.
Jedna uroczystoæ nas ominê³a. Szkoda, bo w Pob³ociu zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa na budynku Wiejskiego Domu Kultury, powiêcona Piotrowi
Saksonowi (³adne nazwisko). By³ on
rzebiarzem ludowym. Po tej uroczystoci wszyscy dzia³acze kultury z powiatu, w³adze gminne i powiatowe pojecha³y na cmentarz i tam z³o¿y³y kwiaty na
jego grobie. Przy tej okazji wspomnê, ¿e
na dworcu PKS w S³upsku, bêd¹c wraz z
Janem Wanago, spotkalimy siedz¹c¹ na
³awce W³adys³awê Marylê ¯ok, matkê
nie ¿yj¹cego poety Andrzeja ¯oka. Zaprawdê by³o to wzruszaj¹ce spotkanie.
ci¹g dalszy na str. 18
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tych rzeczy nie mam na co dzieñ w domu.
Piszê o tym, o sobie, choæ wszyscy zebrani nie oszczêdzali sobie prób gastronomicznych. Nie bêdê siê rozpisywa³, ¿e
szampan te¿ by³ i radoæ te¿ by³a. Dziêkujê w imieniu grupy poetyckiej za pamiêæ o nas. Na pewno zrewan¿ujemy siê
w przysz³oci wierszami.
Zygmunt Jan Prusiñski
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Bia³ego Bociana odbiera Jacek Adamczyk z Kêpic
Zna³em Andrzeja jeszcze z czasów oczyma jak po ³¹ce.
KKMP. By³ bardzo skromnym cz³owie- Cz³owiek w takich
kiem. Zachowywa³ siê na tych spotka- chwilach, przy takim
niach tak, jakby go w ogóle nie by³o. Kie- asortymencie po prody przedstawi³em siê matce Andrzeja, od- stu g³upieje, bo
powiedzia³a: O, tak, Andrzej czêsto chcia³by po¿reæ ca³y
wspomina³ pana". Bez ¿adnej udawanej stó³! A ja nale¿ê do
skromnoci powiedzia³em jej, ¿e po- ¿ar³aczy i lubiê jeæ. Wójt gminy G³ówczyce - Czes³aw Kosiak i poetka z tej gminy
miertny tomik wierszy Andrzeja, zreda- A takich smakowi- - Emilia Zimnicka z Izbicy
gowany przez Zdzis³awa Drzewieckiego, jest doprawdy doskona³y. S¹ to
wiersze na wysokim poziomie. Gdy to
powiedzia³em, ma³ej, bo taki wzrost
ma, to znaczy niskiej kobiecie zaszkli³y siê oczy. Jan doda³, ¿e pani ¯ok przy
ka¿dej okazji recytuje wiersze Marii
Konopnickiej. Na pami¹tkê tego spotkania zrobi³em zdjêcie. Mo¿e skorzystam z niego w której mojej ksi¹¿ce.
W tym roku statuetk¹ Bia³ego
Bociana" starosta s³upski, którego bardzo za to ceniê, nagrodzi³ trzy osoby.
Z naszej grupy otrzyma³a go niezmordowana poetka Emilia Zimnicka z
Izbicy. Bardzo piêknie recytowa³a
póniej swoje wiersze o gminie G³ówczyce, o swojej rodzinnej Izbicy. Ja z
niema³¹ uwag¹ wpatrywa³em siê w
mojego przeciwnika w polemikach na
³amach naszej Wsi Tworz¹cej- Jurka Fryckowskiego z Dêbicy Kaszubskiej. On otrzyma³ tak¿e Bia³ego Bociana za swoj¹ bogat¹ twórczoæ literack¹. Przygotowa³em dla niego niespodziankê. Podszed³em do Jurka i
poda³em mu rêkê na zgodê.
Wracaj¹c jeszcze do G³ówczyc,
najbardziej szkoda mi by³o poczêstunku. Teraz to siê nazywa Szwedzki
stó³. Do tego, co zrobi³y panienki"
w dzie³ach kulinarnych, oczy wieci³y siê niczym u wistaków... Biega³em W wi¹zance melodii polskich zaprezentowa³ siê zespó³ wokalny
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Tablica
dla Saksona

Na tablicy ods³oniêtej na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pob³ociu wyryto napis:
Gdzie jest cz³owiek, tam jest i sztuka Stanis³aw Witkiewicz. W tej miejscowoci mieszka³, tworzy³ rzebiarz ludowy Piotr Sakson (1909-1997), skromny cz³owiek, animator sztuki ludowej, laureat nagrody Oskara Kolberga. Tablicê ufundowa³a Rada Gminy G³ówczyce.

Piotr Sakson i jego ¿ona Romana - oboje ju¿ nie ¿yj¹
Piotr Sakson w pe³ni zas³u¿y³ sobie
na takie upamiêtnienie. Urodzi³ siê w
1909 roku na £otwie. Na Pomorze rodkowe przyjecha³ po II wojnie wiatowej i
osiad³ w Pob³ociu, ma³ej wówczas wiosce przy szosie wiod¹cej do £eby. Droga
twórcza rzebiarza zaczê³a siê doæ póno. Wprawdzie ju¿ jako ch³opak zdradza³
zami³owania do zdobienia i d³ubania w
drewnie, jednak¿e dopiero po przejciu na
emeryturê zacz¹³ realizowaæ m³odzieñcze
zainteresowania. W roku 1973 po raz
pierwszy zdecydowa³ siê pokazaæ swoje prace szerszemu spo³eczeñstwu na
wystawie w Powiatowym Domu Kultu-

ry w S³upsku, a dwa lata póniej bierze udzia³ w konkursie wojewódzkim
w Koszalinie. Zaczyna³ od rzebienia rozmaitych figurek przedstawiaj¹cych zwierzêta i ludziki, z czasem poszerzy³ tematykê o miejscowe legendy, wydarzenia historyczne, s³awnych Polaków oraz o
przedstawienia wziête z ikonografii Starego i Nowego Testamentu. Potem Pomorze, a zw³aszcza ziemie zamieszkiwane niegdy przez S³owiñców stanowi³y inspiracjê i podsyca³y ci¹gle wyobraniê twórcy.
W marcu 1976 roku mia³em przyjemnoæ pisaæ na ³amach G³osu Pomorza,

¿e w Wiejskim Domu Kultury w Pob³ociu urz¹dzono Piotrowi Saksonowi wystawê rzeby ludowej. Pisa³em wówczas,
¿e P. Sakson jest samorodnym artyst¹ ludowym. Pasjonuje go rzeba w drewnie.
Wykonuje g³ównie postaci ludzkie. Nosz¹ one cechy twórczoci bardzo oryginalnej. Przemawiaj¹ do ka¿dego swoj¹
prostot¹ i kolorystyk¹. Odnotowa³em, ¿e
by³a to druga wystawa prac P. Saksona, jak¹ zorganizowano mu w Domu
Kultury. Prezentowano kilkadziesi¹t
rzeb przedstawiaj¹cych ch³opów, muzykantów, rycerzy i wi¹tki.
Dzi mo¿na bez przesady powieci¹g dalszy na str. 20
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wyró¿nienia. W uznaniu zas³ug w roku
1976 uhonorowany zosta³ Nagrod¹ Wojewody S³upskiego, a w roku 1987 przyznano mu presti¿ow¹ Ogólnopolsk¹
Nagrod¹ Artystyczn¹ im. Jana Pocka.
W 1987 roku otrzyma³ nagrodê Oskara Kolberga  najbardziej presti¿ow¹
nagrodê dla twórców ludowych w Polsce!
Wiele prac P. Saksona znajduje siê w
polskich zbiorach muzealnych oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granic¹. Artysta mia³ wiele wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum Pomorza rod-

dzieæ, ¿e indywidualnoæ, jak¹
jest P. Sakson
przyczyni³a siê
w du¿ym stopniu do o¿ywienia ¿ycia kulturalnego w Pob³ociu. Z jego
inicjatywy powo³ano do ¿ycia

Zofia Dêga (córka P. Saksona) i jej m¹¿
Na uroczystoæ wmurowania pami¹tkowej tablicy do Pob³ocia przyjecha³o
wielu dzia³aczy kultury z powiatu. Przyby³a licznie m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej oraz zespó³ ludowy Klêcinianki.
Obecna by³a córka P. Saksona  Zofia
wraz z mê¿em. Dawno do Pob³ocia nie
zjecha³o tylu goci, co na uroczystoæ
ods³oniêcia tablicy 29 maja br. Rolê gospodarza pe³ni³ wójt gminy G³ówczyce
Czes³aw Kosiak, który wspólnie ze starost¹ s³upskim Zdzis³awem Ko³odziejskim dokona³ oficjalnego ods³oniêcia tablicy. Zmar³ego rzebiarza wspomnia³a
powiatowa radna Maria Babiñska, przez
wiele lat mieszkaj¹ca w Pob³ociu i znaj¹ca P. Saksona. Wiele ciep³ych s³ów o rzebiarzu powiedzia³ te¿ Cz. Kosiak.

Jest to ju¿ druga tablica ufundowana wiejskim dzia³aczom kultury. Pierwsza zosta³a powiêcona pamiêci rzebiarza Romana Radzikowskiego. Przybito j¹ w maju ub. roku równie¿ z okazji powiatowych obchodów Dnia Dzia³acza Kultury na frontonie jego domu rodzinnego w Damnicy, w którym przez wiele lat mieszka³ i tworzy³.
ko³o mi³oników sztuki ludowej przy kowego w S³upsku (1986 r.), WojewódzWDK, które on sam poprowadzi³. kim Orodku Kultury w Gdañsku (1988
Przez kilka lat uczy³ miejscowe dzieci r.). Muzeum Pomorza rodkowego popiêknej sztuki rzebienia. Podejmuj¹c siada najwiêksz¹ kolekcjê jego prac,
siê ró¿nych tematów swoje rzeby wy- pozwalaj¹c¹ na dok³adne przeledzenie
konywa³ zawsze z du¿¹ swobod¹ i in- dotychczasowej drogi twórczej artysty.
wencj¹. £atwo by³o je rozpoznaæ. Artysta wypracowa³ swój w³asny, indywidualny styl oparty na jasnej, czytelnej kompozycji, subtelnej polichromii
i lapidarnoci ujêæ.
Tworzy³ pojedyncze postacie, które
potem zestawia³ w rozbudowane kompozycje. Na tej zasadzie skomponowa³
Ostatni¹ Wieczerzê', Kolêdników,
Procesjê Bo¿ego Cia³a. W statycznych sylwetkach ludzi o wyolbrzymionych g³owach i twarzach w zasadzie
podobnych, najbardziej charakterystyczny jest wyraz oczu. Niezale¿nie
od pokazanego stanu emocjonalnego
- oczy, niezmiennie zadumane wyra¿aj¹ w pracach P. Saksonia jakby
ukryt¹ troskê.
Piotr Sakson aktywnie uczestniczy³
we wszystkich znacz¹cych imprezach
folklorystycznych. Bra³ udzia³ w wystawach, konkursach i kiermaszach sztuki
ludowej, otrzymuj¹c liczne nagrody i Piotr Sakson i jego rzeby
20

Po tej uroczystoci wszyscy udali siê
na miejscowy cmentarz, gdzie z³o¿yli
kwiaty na grobie zmar³ego rzebiarza.
Wi¹zankê z³o¿y³ równie¿ starosta s³upski.
Z. Babiarz-Zych

Zdjêcia: Jan Maziejuk

Laureaci
Bia³ych Bocianów
Jerzy Fryckowski
Jest absolwentem polonistyki s³upskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Od
1984 roku pracuje jako nauczyciel jêzyka polskiego, obecnie w gimnazjum w
Dêbnicy Kaszubskiej. Jako poeta zadebiutowa³ w 1978 roku w Polskim Radiu.
Pierwszy tomik wierszy wyda³ trzy lata
póniej z grup¹ poetyck¹ Dialog Niena-

zwany". Do 1980 roku uprawia³ poezjê
polityczn¹, która nie mia³a szans na publikacje. Teraz w swojej twórczoci odwo³uje siê do historii, tradycji literackiej,
do dowiadczeñ innych poetów. Dotychczas opublikowa³ osiem tomików wierszy. Opracowa³ Antologiê polskiej poezji wigilijnej" zawieraj¹c¹ oko³o trzystu

Emilia Zimnicka
Mieszka w Izbicy po³o¿onej nad jeziorem £ebsko w gminie G³ówczyce. Pochodzi z podczêstochowskiej wsi Zamocie. Pisze nastrojowe wiersze opiewaj¹ce piêkno przyrody, ulubione miejscowo-

ci, wspomnienia z dzieciñstwa, a tak¿e
osoby, którymi siê zauroczy³a. Pisze piêknie o ziemi s³upskiej. Pierwszy raz swoje
wiersze przeczyta³a w Damnicy na Powiatowych Spotkaniach Poetów (Nie)profe-

Jacek Adamczyk
Jest absolwentem Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie.
Mieszka i pracuje w Kêpicach. Posiada
wszechstronne zainteresowania. Rysuje,
maluje obrazy olejne, akwarele, projektuje i buduje meble, gra na gitarze, komponuje muzykê. Od 1994 roku jest cz³onkiem Klubu Plastyka Amatora im. Stefana Morawskiego, wówczas przy Woje-

wódzkim Domu Kultury, a obecnie Miejskim Orodku Kultury w S³upsku. Uczestniczy w corocznych Przegl¹dach Plastyki Amatorskiej i Poezji, a tak¿e w plenerach malarskich. Bierze udzia³ w konkursach sztuki ludowej, rêkodzie³a i plastyki
amatorskiej organizowanych przez Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku;
w 2000 roku zdoby³ nagrodê I stopnia w

wierszy poetów od redniowiecza po czasy wspó³czesne. Jego wiersze znajduj¹ siê
w ponad piêædziesiêciu almanachach i antologiach. W publikacjach prasowych
ukaza³o siê oko³o czterystu wierszy, opowiadañ, fraszek i artyku³ów publicystycznych. Jest laureatem blisko 240 konkursów literackich. W 1991 roku zdoby³
pierwsz¹ nagrodê w Ogólnopolskim Konkursie £garzy, a tytu³ Wicekróla £garzy
zdoby³ dwukrotnie - w 1992 oraz w 1996
roku. W 1998 roku, za tomik Zaufaæ
lepcom", zdoby³ g³ówny laur w V Nagrodzie Litrackiej G³osu Nauczycielskiego". Od 1999 roku jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.
sjonalnych. Ukaza³y siê one drukiem
m.in. w ksi¹¿ce pt. Wiejscy poeci" wydanej staraniem Starostwa Powiatowego
w S³upsku. Obecnie pani Emilia jest aktywnym uczestnikiem Wtorkowych Spotkañ Literackich organizowanych przez
s³upskie Starostwo, bierze tak¿e aktywny udzia³ w ¿yciu literackim kraju. Wygrywa konkursy.
dziedzinie malarstwo". Ma na swoim
koncie kilka wystaw indywidualnych i
zbiorowych, a jego prace znajduj¹ siê w
prywatnych zbiorach w kraju, Niemczech
oraz w zbiorach Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku.
Halina Oczachowska
Starostwo Powiatowe w S³upsku
Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Radoæ z serc
III Wojewódzkie Konfrontacje Kulturalne

...Bo wiosna dzi uplecie nam wianek z gwiazd... - pod takim has³em przebiega³y III Wojewódzkie Konfrontacje Kulturalne w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

Wszystkie dzieci wspaniale siê bawi³y
Konfrontacje Kulturalne w Damnicy
to przegl¹d twórczoci dzieci i m³odzie¿y o obni¿onej sprawnoci umys³owej, a
tak¿e promocja ich mo¿liwoci w wielu
dziedzinach artystycznych. Tym razem w
Damnicy nie zabrak³o muzyki, teatru i kabaretu. Dziêki Konfrontacjom zaprezentowana zosta³a dzia³alnoæ terapeutyczno-wychowawcza placówek specjalnych.
Dzia³alnoæ dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie przyczyni³a siê w
du¿ej mierze do rozbudzenia wiedzy i
wiadomoci spo³ecznej, dotycz¹cej niepe³nosprawnoci. Jest to ogromne osi¹gniêcie i krok do przodu w kierunku
prawdziwej integracji. Od dzieci dotkniêtych intelektualn¹ niesprawnoci¹
mo¿na nauczyæ siê wiary we w³asne si³y
i tak po-trzebnej nam wszystkim, cier-

I tacy artyci te¿ przyjechali...
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pliwoci i
wytrwa³oci w osi¹g a n i u
celu.
Damnickie
Konfrontacje Kulturalne przyczyni³y siê
do ukazania prawdziwego
wizerunku
osób niepe³nosprawnych, sposobu wyra¿ania
przez nich emocji i prze¿yæ. Impreza ta
by³a tak¿e trafn¹ form¹ prezentacji osi¹gniêæ i okazj¹ do wymiany dowiadczeñ
dla pedagogów. Mimo, i¿ by³a to impreza wojewódzka przyby³y na ni¹ równie¿
zaprzyjanione zespo³y z innych regionów Polski.
W sumie w przegl¹dzie wziê³y
udzia³ 23 grupy uczestników. Ze specjalnych orodków szkolno  wychowawczych przyjecha³y zespo³y: Stokrotki z Bytowa , Lene Ludki z
Barcic, zespó³ z SOSW nr 2 z Gdyni,
zespó³ z SOSW nr 2 z Gdañska Nowego Portu, Ananasy z M³odszej Klasy
z Lêborka, Pó³nutki z miejscowoci
Ko³oz¹b, Cudaki z Pelplina, Zwinny Kot, Kleks i £apki ze S³upska.
Z Damnicy zaprezentowa³y siê: Bis,
Promyki i Kacperek. By³y tak¿e
Marianetki z Turska i m³odzie¿ z
SOSW w Wejherowie.
Gocinnie wyst¹pi³ zespó³ Szósteczki ze Szko³y Podstawowej nr 6 w
S³upsku. Domy pomocy spo³ecznej powiatu s³upskiego pojawi³y siê w Damnicy po raz pierwszy. Przys³a³y zespo³y: Promyczek (DPS z Machowinka),
Boys Band (DPS z Machowina),
Trio-Kruk (DPS z Przytocka) i Kaszubskie Echo (DPS z Lubuczewa).
Do Damnicy przyjecha³y tak¿e zespó³:
Mim i Spó³ka z SOSW nr 12 z Warszawy, Rytm z SOSW z miejscowoci wi¹tki k/ Szczecinka oraz Efekt
z SOSW z Nowego Targu.
Przegl¹d nie mia³ charakteru konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali

kosze pe³ne owoców i s³odyczy oraz upominki rzeczowe. Dla najwiêkszych indywidualnoci by³y nagrody rzeczowe. Wieczorem wszyscy spotkali siê na integracyjnym ognisku z pieczeniem kie³basek i
dyskotek¹. Gociem specjalnym konfrontacji by³a znana piosenkarka Majka Je¿owska. Swoim wystêpem porwa³a
licznie zgromadzon¹ publicznoæ do
wspólnej zabawy. Zaprezentowany przez

M³odym artystom zapiewa³a Majka
Je¿owska
Zdjêcia: Jan Maziejuk
ni¹ program zintegrowa³ spo³ecznoæ lokaln¹ z dzieæmi specjalnej troski.
Drugiego dnia zmagañ kulturalnych
wyst¹pi³a bardzo uzdolniona Natalia Gadzina ze Z³ocieñca. Ma ona na swoim
koncie ju¿ wiele osi¹gniêæ muzycznych.
W Damnicy wykona³a znane polskie piosenki.
III Konfrontacje Kulturalne na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci tych, którzy mieli
okazjê podziwiaæ wystêpy i szczer¹ radoæ p³yn¹c¹ z serc bohaterów tej imprezy. Dziêki takiej w³anie promocji osób
niepe³nosprawnych rodz¹ siê chêci do
podejmowania ró¿nych dzia³añ sprzyjaj¹cych pe³nej integracji, a osoby o obni¿onej sprawnoci intelektualnej s¹
traktowane jak sprawne i potrzebne.
Alicja Bednarek
Klaudia Grudkowa

Wysokie wyró¿nienie dla powiatu

Pracuje
z pasj¹
Ewa Borowczyk  nauczyciel dyplomowany Spec j a l n e g o O  ro d k a S z k o l n o - Wy c h o w a w c z e g o
w Damnicy otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê POLCUL FOUNDATION za dzia³alnoæ na rzecz dzieci niepe³nosprawnych.
Nagrodê przyznaje Niezale¿na
Fundacja Popierania Kultury Polskiej
Polcul z siedzib¹ w Sydney. Laureatka odebra³a j¹ 17 maja br. w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w Warszawie.
Nauczycielka zapisa³a siê w kulturze
polskiej, miêdzy innymi, poród takich
laureatów tej nagrody, jak Zbigniew
Herbert, Jacek Kuroñ czy Jerzy Andrzejewski.
W 1985 roku, jako absolwentka Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w S³upsku,
po kierunku nauczanie pocz¹tkowe, mog³a pozostaæ na uczelni. wiadomie jednak wybra³a pracê w Specjalnym Orod-

ku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy, gdzie wczeniej, jako studentka,
uczestniczy³a w zajêciach dydaktycznych
z dzieæmi.
Od osiemnastu lat jest nauczycielem
muzyki i sztuki. W trakcie pracy ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Jak sama mówi, w
Damnicy mo¿e realizowaæ swoje marzenia i oddawaæ siê pasji zawodowej.
Nieprzerwanie od pocz¹tku swojej
pracy zawodowej prowadzi samodzielnie, za³o¿ony przez siebie zespó³ muzyczny BiS, który daje jej wiele satysfakcji i radoci, ale te¿ wymaga ciê¿-

Zdjêcia: Jan Maziejuk
kiej pracy. Przez ten zespó³ przewinê³o siê ju¿ oko³o dwustu uczniów, którzy brali udzia³ w niezliczonych imprezach i przedsiêwziêciach kulturalno-artystycznych.
Prowadzony przez pani¹ Ewê
zespó³ to laureat ogólnopolskich Festiwali Piosenki Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej w Gdyni. Reprezentowa³ te¿ damnicki Orodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, Szczecinku, S³awnie, Lêborku, Ko³obrzegu,
Ciechocinku, Krakowie.
Ogromne zaanga¿owanie E. Borowczyk w pracê z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektualnie zosta³o
zauwa¿one dziêki festiwalom w Gdyni. St¹d wziê³a siê jej nominacja do
nagrody. Nauczycielka czuje siê bardzo zaszczycona, przyznanym jej
wyró¿nieniem. Damnica oddalona
jest od znacz¹cych centrów kulturalnych i znacznie trudniej siê tutaj
pracuje.
Laureatka ma nadziejê, ¿e jej nagroda pomo¿e pedagogom z Orodka, na
wiêksze ukazanie mo¿liwoci i potencja³u zawodowego placówki. Chce w dalszym ci¹gu kontynuowaæ swoj¹ pracê z
dzieæmi. Widzi ogromny sens tego, co
robi. Ma nadziejê, ¿e Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy w Damnicy pozostanie jej jedynym i ostatnim miejscem
pracy.
Zdzis³aw Kwaniewski, Dyrektor
Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego
w Damnicy
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100 lat siedziby Starostwa Powiatowego w S³upsku

Historia budynku
Starostwa

Historiê tê podajemy ze skrótami za Ostpommersche Heimat, Nr 8+9 - wk³adk¹ do Zeitung für
Ostpommern z 1933 roku, w dos³ownym t³umaczeniu polskim, z zachowaniem ówczesnych niemieckich nazw. W nawiasach umieszczone zosta³y niektóre odpowiedniki nazw polskich.
Dzieje starego budynku
Starostwa przy Wasserstrase

W ubieg³ym wieku ¿ycie gospodarcze Stolpu, nie mia³o takiego jak dzi rozmachu. Zwykle w Starostwie obok samego starosty pracowali tylko: sekretarz,
kancelista i goniec. Wszyscy urzêdowali w kilku
wynajêtych pokojach, które w latach 60-tych (XIX
wieku) znajdowa³y siê zapewne w tzw. Merkelsche
Haus przy Blumenstrase
(obecna Partyzantów).
Stamt¹d Starostwo przenios³o siê do jednego z budynków przy Kleine Auckerstrafie (dzi ul. Jaracza). Jeszcze póniej znajdujemy Starostwo przy
Topferstadt 3-4 (dzi ul.
Garncarska); biuro Urzêdu
Podatkowego mia³o siedzibê w Rynku.
Tak zwane Kreisordnung z 1872 roku rozpoczê³o nowy rozdzia³ w historii rozwoju w³adz powiatu. Rozporz¹dzenie to
wesz³o w ¿ycie w roku
1874. Ostro rozdzieli³o ono
sprawy prowadzone przez
starostê jako urzêdnika
pañstwa i te, którymi zawiadywa³ on jako ówczesny samorz¹dowiec. Przekszta³cenie samorz¹du spowodowa³o rozszerzenie pola dzia³ania instytucji komunalnych. Na przyk³ad ju¿ w roku 1874
powo³ano Powiatowy Urz¹d d/s Budownictwa, którego g³ównym zadaniem by³a
rozbudowa istniej¹cej na terenie powiatu
s³upskiego sieci dróg bitych. Innym szeroko zakrojonym zadaniem by³o w tamtych czasach meliorowanie gruntów.
Ogrom tych zadañ powodowa³ koniecznoæ pozyskania dla Starostwa na w³asnoæ jakiego budynku, w którym mog³yby siê zbiegaæ wszystkie nici zarz¹dzania powiatem.
28 sierpnia 1876
roku pan Feige, cz³onek Kreisausschussu, zaprosi³ cz³onków komisji, w³aciciela
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zakupu dla Starostwa nieruchomoci pana
Pippowa. Tymczasem problem odpowiedniego budynku dla w³adz powiatowych w
Stolpie stawa³ siê coraz bardziej pal¹cy,
bowiem nale¿a³o wreszcie ulokowaæ biura Starostwa i Rady Powiatu w jednym
miejscu. Dot¹d landraci urzêdowali w rozmaitych budynkach wynajêtych, tak samo
Zarz¹d Powiatu i Powiatowa
Kasa Oszczêdnoci wêdrowa³y od budynku do budynku. Sesje Rady i zebrania wyborcze musia³y odbywaæ siê
najpierw w sali oficerskiego
kasyna przed i Now¹ Bram¹,
potem za w Kaufmanns Wallhausie i w PreuBen-Hof.
Prowadzi³o to do niedogodnoci. ( )
Okazja nabycia odpowiedniego budynku za rozs¹dn¹ cenê nadarzy³a siê
wreszcie w roku 1888. Zarz¹d
skwapliwie z okazji skorzysta³ i zaproponowa³ Radzie
nieruchomoæ zakupiæ. Mieci³a siê ona przy Wasserstrase nr 8 (dzi. ul. Szarych Szeregów) ( ) i zdaniem komisji oceniaj¹cej przedmiot
przysz³ego zakupu, by³a dostatecznie obszerna, by pomieciæ mieszkania dla starosty, dla sekretarza Zarz¹du
Foto: Jan Maziejuk
Powiatu i dla pos³añca, a taktiera nazwiskiem Pippow i przynale¿nej ¿e biura starosty i Zarz¹du Powiatu, podo niego dzia³ki. ( ) Cena opiewa³a na wiatow¹ Kasê Oszczêdnoci, niezbêdne
54.000 marek. Budynek znajdowa³ siê w pomieszczenia gospodarcze itp. Niczego
dobrej kondycji ( ) i Zarz¹d zapropono- nie musiano adaptowaæ. W budynku znajwa³ Radzie Powiatu zakup rzeczonej nie- dowa³a siê nawet sala odpowiednia dla
ruchomoci, by tam w³anie umieciæ biu- posiedzeñ Rady. Ta ostatnia przysta³a na
ra Starostwa. Ca³y ten plan wzi¹³ jednak przedstawion¹ przez Zarz¹d propozycjê,
w ³eb, bowiem radny powiatowy Arnold po czym zawarto ( ) stosown¹ umowê
(z Zirchow) stwierdzi³, ¿e koszty przed- kupna i sprzeda¿y. Cena zakupu opiewasiêwziêcia wyranie wzrosn¹, gdy¿ ko- ³a na 57.000 marek; hipotekê, zarejestronieczna bêdzie odpowiednia adaptacja bu- wan¹ w Miejskiej Kasie Oszczêdnoci w
Riigenwalde i wynosz¹c¹ 30.000 marek
dynku.
Pow¹tpiewano te¿ w solidnoæ kon- przej¹³ powiat. Resztê kwoty zakupu w
strukcji. W rezultacie Rada Powiatu na wysokoci 27.000 marek wyp³acono goposiedzeniu w dniu 5 sierpnia 1876 roku tówk¹. Odpowiedniego zapisu w stosowodrzuci³a przedstawion¹ jej propozycjê nej ksiêdze dokonano 1 padziernika 1888
ziemskiego Arnolda (z Zirchow), rajcê
miejskiego Gehlena i inspektora budowlanego Soenderupa na naradê w sprawie
zakupu budynku dla Starostwa. Rozpatrywano zakup budynku przy Wallstrase 16e
(dzi ul. Jana Paw³a II) nale¿¹cego do ren-

roku i od tego czasu po raz pierwszy w
swej historii powiat Stolp sta³ siê zbiorowym w³acicielem administracyjnego
budynku.

Stary budynek p³onie!

Niestety, 22 kwietnia 1901 roku los
dopad³ owego budynku: strawi³ go po¿ar.
Po¿ar strawi³ zupe³nie niemal wszystkie
akta ( ). Po po¿arze trzeba by³o jak najszybciej uruchomiæ na powrót Starostwo
i wszystkie jego elementy. Biuro urzêdu
przeniesiono do dzisiejszej sali Konkordia w Domu Strzelców (póniejszy Stary
Teatr). Kilka pomieszczeñ w swoim gmachu odst¹pi³ te¿ Zarz¹dowi Powiatu prezes S¹du Krajowego, pan Lippert. Biuro
Podatkowe uruchomiono w jednym z budynków Rynku. Gabinet dla starosty urz¹dzono w oficerskim kasynie. Ka¿dego
dnia wêdrowa³ st¹d starosta do innych
biur swego Urzêdu, porozrzucanych w
trzech ró¿nych dzielnicach miasta.
13 maja 1901 roku Rada Powiatu
postanowi³a nie odbudowywaæ gmachu
Starostwa przy Wasserstrase 8, a nieruchomoæ mo¿liwie korzystnie sprzedaæ i
jak najszybciej przedstawiæ komu trzeba
propozycje budowy ca³kiem nowej siedziby dla Starostwa. Rada upowa¿ni³a ponadto Zarz¹d do wynajêcia na pewien czas
starego Ratusza miejskiego w Rynku,
gdzie znalaz³yby siê biura Starostwa i
dwóch powiatowych Kas Oszczêdnoci.
Plan ten nie zosta³ zrealizowany, bowiem
nadarzy³a siê okazja urz¹dzenia biur w
starym budynku szkolnym przy Butterstrase (ul. Malana, ju¿ nie istnieje), gdzie
wczeniej mieci³y siê miejskie szko³y
handlowe. Zawarto z Magistratem Stolpu umowê najmu owego budynku na
okres od 1 lipca 1901 do 1 padziernika
1903. Roczny czynsz z tytu³u najmu zamyka³ siê kwot¹ 2000 marek. Biuro Podatkowe pozosta³o póki co w swojej dotychczasowej siedzibie w Rynku.
W miejscu, gdzie dzi stoi budynek
Starostwa powiatu, sta³a wczeniej stara
kunia.

Zakup nieruchomoci i budowa
nowej siedziby powiatu

Na zaproszenie do sk³adania ofert
nadszed³ ca³y szereg propozycji sprzeda¿y odpowiednich dla Starostwa nieruchomoci. Najlepsza by³a oferta z³o¿ona
przez Gminê Miejsk¹ Stolp-i.P. Rada Powiatu ju¿ w dniu 21 czerwca 1901 roku
zadecydowa³a jednog³onie o zakupie pod
nowe Starostwo nieruchomoci nale¿¹cej
do Gminy Miejskiej Stolp-i.-P., a po³o¿onej przy placu Blichera (dzi Sienkiewicza) miêdzy will¹ dentysty Mosicha (dzi
siedziba Solidarnoci a Goldstrase
(obecnie Zamenhofa). Cena zakupu opiewa³a na 87.968 marek. Podpisanie przez
powiat stosownej umowy kupna-sprzeda¿y zosta³o jednak uzale¿nione od spe³nie-

nia przez sprzedaj¹cego trzech warunków.
( ) Magistrat odrzuci³ przedstawione
przez powiat warunki, a Zarz¹d ju¿ 1 lipca 1901 roku zaproponowa³ Radzie Powiatu pozyskanie pod budowê nowego
budynku Starostwa zamiast wspomnianej
wy¿ej dzia³ki - dwóch innych: nale¿¹cej
do rodziny von Krockow nieruchomoci
przy Wilhelmstrase 39 (dzi ul. Armii
Krajowej) i tzw. Kuni Rehfeldta po³o¿onej u zbiegu Wasser i Wilhelmstrase.
( ) Rada Powiatu przyjê³a przedstawion¹ propozycjê na posiedzeniu w dniu 20
lipca 1901 roku; pierwsz¹ z wymienionych nieruchomoci zakupiono za
45.000, za drug¹ za 21.000 marek ( ).
Kuniê nastêpnie rozebrano, za dom
rodziny v. Krockow stoi w stanie niezmienionym do dzi dnia: szary budynek, który przylega do skrzyd³a Starostwa przy
Wilhelmstrase. Koszty budowy nowego
budynku dla Starostwa (w tym koszty
zakupu obu wspomnianych wy¿ej dzia³ek, wyposa¿enia wnêtrz gmachu i op³aty
z tytu³u podatków zamknê³y siê kwot¹
313.300 marek. ( ) Prace przy budowie
nowego gmachu zaprojektowanego przez
berliñskiego architekta nazwiskiem Bel,
rozpoczêto w maju 1902 roku. Pracowano tak szybko, ¿e ju¿ w koñcu listopada
tego¿ roku ca³y gmach zadaszono i zamkniêto stan surowy. 21 listopada 1902
roku o 3.00 po po³udniu i odby³a siê uroczystoæ zawieszenia na wznoszonym
budynku tzw. wiechy. Obecni przy tym
byli wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, przedsiêbiorca budowlany prowadz¹cy roboty i ludzie bezporednio gmach
wznosz¹cy. Najpierw Mitzlaffsche Kapelle odegra³a chora³, po czym odby³a siê
w³aciwa uroczystoæ. Nastêpnie w konstrukcji gmachu zamkniêto kapsu³ê, w
której znalaz³y siê - dokument, dotycz¹cy budowy nowego Starostwa, dwa
aktualne sprawozdania Zarz¹du, po jednym egzemplarzu ówczesnych gazet i kilka ówczesnych monet. Wspomniany dokument landratów pocz¹wszy od roku
1852 do dzi podpisany zosta³ przez
wszystkich cz³onków Zarz¹du, a ostatnie
jego zdanie brzmia³o: ¯yczenie zatem
wyra¿aj¹c, aby nad budynkiem tym zawsze rêka Bo¿a czuwa³a, a trwaj¹ca w
jego salach praca Powiatowi i mieszkañcom na po¿ytek sz³a, dnia 21 Novembra
roku 1902 przy uroczystym wiechy zawieszeniu pismo niniejsze, wraz z kopiami sprawozdañ Zarz¹du z lat 1900 i 1901
i monetami wspó³czesnymi wewn¹trz
kopu³y wie¿y umieszczamy i te¿ zamykamy.
Wyposa¿anie wnêtrz nowego budynku rozpoczêto wiosn¹, a zakoñczono jesieni¹ 1903 roku. Dnia 6 listopada 1903
roku odby³o siê uroczyste przekazanie
gotowego gmachu Starostwa jego nowym

w³acicielom. Na uroczystoæ przybyli:
nadprezydent baron von Maltzan-Giltz,
przewodnicz¹cy Zarz¹du Prowincji hrabia Schwerin, komendant wojskowy von
Eisenhart-Rothe, nadto przedstawiciele
Stolpu-in-Pommern, cz³onkowie Zarz¹du
i Rady Powiatu i liczne inne znakomitoci i osobistoci powiatowe. Ju¿ wczesnym rankiem tego dnia orkiestra Regimentu Huzarów koncertem przywita³a dostojnych goci, przyby³ych do Preusenhof. W³aciwa uroczystoæ przekazania
budynku odby³a siê w nowej sali Rady
Powiatu. Uroczyste przemówienie wyg³osi³ pan starosta von Schnieling, za w odpowiedzi na nie wyst¹pi³ sam nadprezydent. Po uroczystoci, o 3.00 po po³udniu
w salach Hotelu Kleina (dzisiejszy
Piast) wydano dla obecnych uroczysty
bankiet.

Opis budynku Rady Powiatu.
Objanienie symboli

Budynek Starostwa sk³ada siê z czêci g³ównej przy Wasserstrase i z dwóch
czêci bocznych przy Wilhelmstrase i
przy pobliskiej Realschule. Front elewacji zewnêtrznej wykonany jest z tzw. ceg³y tufowej (Main-Tuffstein). Szczególny nacisk po³o¿ono przy tym na detale
architektoniczne. Wybrano w tym celu
formê odpowiadaj¹c¹ zarówno znaczeniu,
jak i odrêbnoci Powiatu Stolp. W polu
szczytowym po stronie Wilhelmstrase
widaæ symbole zwi¹zane z rolnictwem
(szpadel, motyka itp.), po stronie drugiej
god³o handlu - statek ¿aglowy, p³yn¹cy
wród morskich fal. Obok niego dwa
mniejsze obrazki (³uk i strza³a) wyobra¿aj¹ myliwstwo, dwa inne (fl¹dra i rak)
- rybo³ówstwo.
Wiod¹cym zajêciem ludnoci naszego powiatu jest rolnictwo; symbole maj¹
informowaæ, ¿e wszystko, czym zajmuje
siê i nad czym radzi Starostwo, ma s³u¿yæ dobru rolnictwa w³anie. Drugi symbol przypomina patrz¹cemu, ¿e powiat
nasz na pó³nocy dotyka brzegu Ba³tyku,
a wielka czêæ jego ludnoci ¿yje z morza i rybo³ówstwa; nie s¹ nam tak¿e obce
¿egluga i handel zamorski.
Inne wyobra¿enia na budynku odnosz¹ siê do idealnej strony ludzkiego ¿ywota, a s¹ to: redniowieczny he³m oraz
sowa, umieszczone na wysokoci wie¿y
od strony Wasserstrase. He³m przypomina o tym, ¿e w ka¿dym tutejszym domu
mieszkaj¹ pospo³u mêstwo, rycerskoæ i
gotowoæ do obrony ojczyzny. Sowa za
symbolizuje poszukiwanie wiedzy oraz
umi³owanie sztuk i nauk wszelkich. Od
strony Wasserstrase znajduje siê g³ówny
portal, prowadz¹cy do wnêtrza budynku
i do jego pomieszczeñ s³u¿bowych. Znajduje siê nad nim nieco mniejsza wie¿yczka, ozdobiona dwoma kolejnymi symbolami. Przypominaj¹ one, ¿e tylko pracoci¹g dalszy na str. 32
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witoæ do czego prowadzi. Pierwszy z
nich to trzy pszczó³ki (symbol pilnoci),
drugi  to dwie zawieszone na ostrzu miecza szale wagi (symbol sprawiedliwoci,
sta³oci i mocy).

Opis trzech wielkich sal
budynku Starostwa

W budynku Starostwa znajduj¹ siê
trzy piêkne sale. Pierwsza z nich to Sala
Posiedzeñ Zarz¹du, znajduje siê na pierwszym piêtrze od strony Wasserstrase. Jej
ciany wy³o¿one s¹ do po³owy wysokoci boazeri¹ drewnian¹, za sufit ma
ozdobne belkowanie. Na cianach sali
wisz¹ wielkie, piêknie pooprawiane portrety landratów pocz¹wszy od roku 1852
do dzi. (...) Sala czerwona le¿y w skrzydle zwróconym ku Wilhelmstrase i s³u¿y
do specjalnych uroczystoci i posiedzeñ.
Bia³e, ozdobne sklepienie wspó³gra z
ciemnoczerwonym, adamaszkowym obiciem cian. Wielkie okienne ramy s¹ bia³e, krzes³a i d³ugi stó³ za pomalowane s¹
na czarno i bia³o, a obicia krzese³ i wyk³adzina sto³u s¹ czerwone. Najwiêksza i
najpiêkniejsza jest sala posiedzeñ Rady
Powiatu, w której zasiadaj¹ cz³onkowie
tej¿e Rady na swoich roboczych spotkaniach. Wielki ¿yrandol tej sali jest podarunkiem miasta dla Starostwa, przekazanym dla uczczenia bardzo trwa³ych, o¿ywionych i przyjaznych kontaktów miêdzy
obu powiatami, grodzkim i ziemskim.
Okna z witra¿ami zosta³y ufundowane
przez w³acicieli maj¹tków. Witra¿e wykonane zosta³y przez znanego w tamtych
czasach artystê, pana Carla Buscha z Berlina-Schónebergu. W centrum widniej¹
dwie alegoryczne figury prawie naturalnych rozmiarów. I trudno by³oby wyobraziæ sobie bardziej trafnie dobrane i piêkniejsze ozdoby Sali Posiedzeñ, ni¿ Prawda i Prawo - w³anie tymi zasadami nale¿y, bowiem kierowaæ siê, projektuj¹c i
podejmuj¹c wszelkie decyzje, jakie tu
zapadaj¹.
Po obu stronach wspomnianych figur
umieszczono witra¿e z herbami w³acicieli najwiêkszych maj¹tków ziemskich.(..) W centrum wie¿y umieszczono
jedyny herb ksi¹¿êcy - rodu de Croy.
Oby duch tego miejsca sprawi³, ¿e
podejmowane tu prace zawsze przebiegaæ
bêd¹ w myl idei, które uosabiaj¹ obie
wspomniane alegoryczne postacie w
oknach Sali Posiedzeñ (to jest - Prawdy i
Prawa), oraz wspania³ej dewizy Rodu
Hohenzollernów, widocznej na fasadzie
budynku: Suum Cui¹ue, (Ka¿demu, co
mu siê nale¿y). Tylko wtedy praca Starostwa bêdzie b³ogos³awieñstwem, i nieæ
bêdzie wszelkie po¿ytki piêknemu Powiatowi Ziemskiemu Stolp.
Kurt Knorr
T³umaczenie:
Wojciech M. Wachniewski
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Sport
wychowuje
W Powiatowej Olimpiadzie M³odzie¿y wziê³o udzia³ 3680 m³odych zawodników i zawodniczek z 36 szkó³ podstawowych i 18
gimnazjów. M³odzie¿ szkó³ podstawowych rywalizowa³a w 21
dyscyplinach, a m³odzie¿ z gimnazjów w 17 dyscyplinach sportowych.

Na parkecie zespó³ z Gimnazjum Nr 1 w Ustce w sk³adzie: Katarzyna Kasperowicz,
Ewelina Antczak, Dorota Dom¿alska, Agata Michalska, Natalia Opolska i Karolina
Zielenkiewicz
W sumie przeprowadzono 81 imprez
sportowych, rozegrano 212 meczów. Powiatowa Olimpiada M³odzie¿y s³u¿y
wspó³zawodnictwu dzieci i m³odzie¿y,
nawi¹zuje do zadañ wychowania fizycznego i zdrowotnego realizowanych
przez szko³y. Pozwala eliminowaæ z ¿ycia szko³y zachowania patologiczne. Jej
g³ównym celem jest jednak popularyzowanie i upowszechnianie sportu
wród dzieci i m³odzie¿y.
Do rozgrywek na szczeblu powiatu
uczniowie i zespo³y zosta³y wy³onione w
eliminacjach gminnych. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³y siê indywidualne biegi prze³ajowe, sztafetowe biegi prze³ajowe, lekkoatletyka, pi³ka no¿na i koszykówka. W ogólnej klasyfikacji w kategorii szkó³ podstawowych w
olimpiadzie zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa z Jezierzyc, natomiast w kategorii
gimnazjów  Gimnazjum Nr 1 z Ustki.
Mistrzowie reprezentowali powiat w
pó³fina³ach i fina³ach wojewódzkich.
Zarz¹dowi Powiatu S³upskiego nale¿¹ siê s³owa podziêkowania za finansow¹ pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek. Szczególnie s³owa podziêkowania

nale¿¹ siê dyrektorom i nauczycielom
wychowania fizycznego za profesjonalne podejcie do organizacji imprez, a tak¿e za przygotowanie swoich podopiecznych do rywalizacji.
Sprawdzi³a siê stara maksyma, ¿e
sport uczy i wychowuje. I nie s¹ tu najwa¿niejsze dowody wiadcz¹ce o wygranych, ale organizacja czasu wolnego
uczniów, na których czyha w rodowisku
szkolnym wiele innych pokus, nie zawsze
spe³niaj¹cych oczekiwania samych zainteresowanych i ich rodziców.
Organizatorzy Olimpiady swoje
podziêkowania kieruj¹ równie¿ do burmistrzów i wójtów, których finansowe
wsparcie pozwoli³o m³odzie¿y i organizatorom sportu na przeprowadzenie
eliminacji na szczeblu gminnym. Imprezy zorganizowano na dobrym poziomie. Najbardziej zaciête mecze odbywa³y siê zgodnie z zasad¹ fair-play.
Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary oraz dyplomy.
Jan Wodecki
Starostwo Powiatowe
w S³upsku

Miêdzynarodowe
zawody

W dniach od 5 czerwca do 9 czerwca br. w Szkole Podstawowej we Wrzeciu odby³ siê obóz
szkoleniowy judo. Przyjecha³a 44-osobowa grupa sportowców z Niemiec reprezentuj¹ca
kluby: SV TETEROY MECKLENBURGER SCHWEIZ", JSV NEUENKIRCHEN i PSY
- GRIMMEN.

W Miêdzynarodowym Turnieju Judo wziê³o udzia³ 240 zawodników z 13 klubów sportowych; zawody zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ medalista olimpijski Marian Ta³aj
G³ównym celem spotkania by³a integracja m³odych sportowców z Polski i
Niemiec poprzez wspólne treningi oraz
realizacjê programu kulturalno-owiatowego. W sumie zajêciami objêto ponad
90 osób z Niemiec oraz z Wrzecia,
Kar¿cina, Lubuczewa, Wiklina i Jezierzyc. M³odzie¿ zapozna³a siê z histori¹
regionu s³upskiego, zwiedza³a zabytki
S³upska. Atrakcj¹ by³ koncert organowy w wykonaniu ksiêdza pra³ata Jana
Giriatowicza. Uczestników obozu goci³o tak¿e s³upskie starostwo. M³odzi
sportowcy byli te¿ na wycieczce w Swo³owie - stolicy Krainy w Kratê oraz
w Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach.
Dla wielu ogromn¹ atrakcj¹ by³a k¹piel w morzu oraz rejs statkiem Wiking
po Ba³tyku. Na miejscu poznawano siê
podczas wspólnych zabaw, jednak najwa¿niejsza by³a rywalizacja w grach ze-

spo³owych. Tym bardziej, ¿e w niedzielê
wszyscy wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Dzieci, M³odzików i M³odziczek w Judo. Turniej ten odby³ siê te¿
we Wrzeciu. Rywalizowa³o w nim a¿ 240
zawodników z trzynastu klubów, w tym
m.in. UKS Piast" Wrzecie.
Zawody zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹
m.in. medalista olimpijski Marian Ta³aj.
Spotka³ siê z ¿yczliwym przyjêciem m³odzie¿y.
Warto podkreliæ, ¿e obóz móg³ dojæ
do skutku dziêki pomocy Fundacji
Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y" w Warszawie. Jego uczestnicy
rozstali siê ze sob¹ obiecuj¹c w przysz³oci d³u¿sze spotkanie.
Zbigniew Kamiñski
Dyrektor Szko³y Podstawowej
we Wrzeciu
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Najlepsi w nauce

Przyznane przez starostê s³upskiego nagrody Supermaturzysty, maj¹ motywowaæ m³odzie¿ do osi¹gania jak najlepszych wyników w nauce i aktywnego uczestnictwa w ¿yciu
szko³y.
Nagrodê mo¿e otrzymaæ abiturient szko³y ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej prowadzonej przez powiat. Kandydata
typuje Rada Pedagogiczna. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie najwy¿szej redniej na wiadectwie maturalnym oraz
posiadanie osi¹gniêæ w takich dziedzinach, jak: sport, olimpiady przedmiotowe, praca spo³eczna itp.
W roku szkolnym 2002/2003 nagrodê Supermaturzysty 2003 otrzymali: Maja Mo¿añska  absolwentka Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespo³u Szkó³ Agro - technicznych w S³upsku, Wac³aw Laskowski  abiturient Liceum
Zawodowego z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce, Marcin Wiklicki z Technikum Lenego z Zespo³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie i Bart³omiej Garbulski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ustce.
Wszyscy Supermaturzyci 2003
Maja Mo¿añska mieszka w Redziko- nego. Zorganizowa³a wiele imprez i
otrzymali nagrody w postaci radiomagnewie. Na wiadec- uroczystoci szkolnych. By³a cz³ontofonu Panasonic.
twie dojrza³oci ma kiem zespo³u wokalnego, który repreDagna Sikorska
redni¹ ocen 4,5. zentuje szko³ê na uroczystociach poWydzia³ Owiaty i Kultury Fizycznej
Bra³a
aktywny wiatowych i miejskich. Aktywnie praudzia³ w ¿yciu cowa³a w Zwi¹zku Harcerstwa Polszko³y. Przez dwa skiego. Bêdzie studiowaæ etnologiê.
lata by³a zastêpc¹
przewodnicz¹cego
Samorz¹du Szkol-

Biegli
ze starost¹
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Bart³omiej Garbulski uczy³ siê w klasie o profilu matematyczno  fizycznym z rozszerzonym programem informatyki. Pochodzi
z Ustki. Szko³ê
ukoñczy³ i egzamin
dojrza³oci zda³ ze
redni¹ ocen 5,3. W
ci¹gu czterech lat

by³ zawsze najlepszym uczniem. Jego
zainteresowania koncentrowa³y siê
g³ównie wokó³ przedmiotów cis³ych.
Zakwalifikowa³ siê m.in. do Ogólnopolskiego Konkursu na Dowiadczenie Pokazowe z Fizyki  pod patronatem Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Razem z rodzicami zorganizowa³
szkolne laboratorium fizyczne oraz aktywnie wspiera³ wymianê m³odzie¿y
polsko  niemieckiej.

Wac³aw Laskowski pochodzi z Wytowna. Przez okres
czterech lat nauki
uzyskiwa³ redni¹
ocen powy¿ej 5,0. Z
egzaminu dojrza³oci otrzyma³ oceny
bardzo dobre i na
wiadectwie dojrza³oci ma redni¹
5,56. Bra³ udzia³ w

konkursach matematycznych. W 2001
roku zaj¹³ I miejsce w I Miêdzyszkolnym Internetowym Konkursie Przedmiotowym im. Wac³awa Sierpiñskiego z geografii. Trzykrotnie za wysokie osi¹gniêcia w nauce otrzymywa³
stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Aktywnie pracuje w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i z t¹ prac¹ zamierza zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oæ.

Marcin Wiklicki uzyska³ redni¹ ocen
z egzaminu dojrza³oci 5,5. Jego rednia ocen z piêciu lat
nauki w Technikum
Lenym to 4,48.
Mieszka w Korzybiu. Codziennie
przez piêæ lat doje¿d¿a³ poci¹giem
do Kêpic, a stamt¹d

chodzi³ pieszo do szko³y. Jego frekwencjê mo¿na uznaæ za wzorow¹.
Szczególne zainteresowanie wykazuje przedmiotami przyrodniczymi.
Owocowa³o to wielokrotnym udzia³em
w konkursach z ekologii i ³owiectwa
oraz zaanga¿owaniem i udzia³em w
imprezach organizowanych w szkole.
Zamierza pracowaæ zgodnie z wyuczonym zawodem.

W Domu Pomocy Spo³ecznej
w Machowinku zorganizowano I Len¹ Sztafetê Integracyjn¹ oraz Festyn Sportowo-Rozrywkowy.
Do zabawy zaproszono mieszkañców
Domów Pomocy Spo³ecznej w Machowinku, Machowinie, Lubuczewie oraz
Przytocku. Rywalizacji sportowej towarzyszy³a integracja mieszkañców ze rodowiskiem lokalnym. Zaproszenie przyjê³a równie¿ m³odzie¿ z Publicznego
Gimnazjum w Objedzie. Przyjechali te¿
wychowankowie rodowiskowego Dom
Samopomocy w S³upsku, a uczniowie z
klasy II c Szko³y Podstawowej nr 6 w
S³upsku wystawili swoje prace plastyczne.
W biegowej sztafecie wzi¹³ udzia³
starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski.
Przybyli tak¿e wicestarosta S³awomir
Ziemianowicz, wicewójt gminy Ustka
Zdzis³aw Lesiecki i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Halina
Mrozik.
Dzieci otrzyma³y s³odki poczêstunek,
napoje, kie³baski z grilla, lody oraz przygotowano im inne atrakcje. Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim sponsorom, za ten gest sympatii i przyjani.
Marek Król, Dyrektor
Domu Pomocy Spo³ecznej
w Machowinku

W tym konkursie nie by³o przegranych

Przyjaciele
przyrody
W Szkole Podstawowej w G³obinie odby³ siê I Gminny Konkurs Ekologiczny pod has³em ¯yj z przyrod¹ w zgodzie.
Wziê³y w nim udzia³ trzyosobowe reprezentacje z klas II i III
ze wszystkich szkó³ podstawowych gminy S³upsk.
Uczniowie mieli okazjê do sprawdzenia swoich wiadomoci i umiejêtnoci z zakresu edukacji ekologicznej. Pootwarciu konkursu przez dyrektora szko³y Renatê Lemisiewicz, do dzieci przemówi³ wójt gminy Mariusz Chmiel, który wyrazi³ swoje zadowolenie z podejmowanych przez szko³ê dzia³añ, na rzecz
kszta³cenia proekologicznych postaw
wród uczniów. Szkolne Ko³o Teatralne
,, B¹bel i uczniowie z klasy II a zaprezentowali gociom i uczestnikom konkursu inscenizacjê pt. ,,Najkrótsza historia Ziemi. Z pomoc¹ narratora, Ekoludka, pantomimy i muzyki o¿ywili trzy
obrazy: ,,By³ las nie by³o nas, ,,¯ycie z
natur¹ rolnika z kultur¹, ,,Przemys³, cywilizacja, dewastacja. Po wystêpie
przedstawiono sk³ad komisji konkursowej. Przewodnictwo objê³a Joanna
Bieszczad z Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Gminy w S³upsku, a cz³onkami zostali: Zofia ¯aczek - leniczyna z
Nadlenictwa Leny Dwór i Iza Rokicka- nauczyciel przyrody z G³obina.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów.
Pierwszy - pisemny wy³oni³ sporód
uczniów z klas II i III tych, którzy zdobyli najwiêksz¹ iloæ punktów i uzyskali
tytu³ ,,Przyjaciela przyrody. W trakcie sprawdzania testów przez komisjê i
nauczycieli, zaproszono uczestników na
poczêstunek. Po nim dru¿yny prezentowa³y przygotowane has³a i rymowanki
ekologiczne oraz malowa³y w wyobrani
motyla inspirowanego piosenk¹ ,,Przepis
na tañcz¹c¹ ósemkê.
Drugi etap to zadania zespo³owe.
Trzyosobowe dru¿yny z klas II i III rozwi¹zywa³y krzy¿ówki, odpowiada³y na
wylosowane pytania i uk³ada³y puzzle.

Uczniowie mieli zrobiæ te¿ ,,co z niczego, w myl maksymy ,,Szukaj zysku w
odzysku. Powsta³y bardzo ciekawe prace z odpadów i surowców wtórnych.
Po twórczych dzia³aniach zaszczytny tytu³ ,,Przyjaciela przyrody wród
drugoklasistów zdoby³a Aneta Zywar ze
Szko³y Podstawowej we Wrzeciu, a
wród trzecioklasistów - Pawe³ Kwiatkowski z G³obina. Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali piêknie wydane albumy przyrodnicze. W kategorii klas drugich przyznano pierwsze miejsce Szkole
Podstawowej we W³ynkówku, drugie 
Szkole Podstawowej we Wrzeciu a
trzecie - Szkole Podstawowej w Bierkowie.
Sporód dru¿yn klas trzecich zwyciêzcami zostali: Szko³a Podstawowa we
W³ynkówku, Szko³a Podstawowa
w Jezierzycach i Szko³a Podstawowa
w Siemianicach. Du¿y sukces odnieli
uczniowie z W³ynkówka, którzy w obu
kategoriach zajêli pierwsze miejsca. Do
szko³y wrócili z dwiema mapami ekologicznymi. Laureaci drugich miejsc otrzymali w nagrodê globusy, a trzecich - albumy Polskie Parki Narodowe.
W konkursie nie by³o przegranych,
ka¿dy uczestnik otrzyma³ od leniczyny
z Nadlenictwa Leny Dwór zak³adkê z
ekologicznymi has³ami. Organizatorzy
dziêkuj¹ sponsorom za nagrody i finansowe wsparcie. Szczególne podziêkowania przekazuje cz³onkom komisji za
sprawn¹ pracê i nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Ma³gorzata Juwikowska
Szko³a Podstawowa w G³obinie
Foto: Jan Maziejuk

W Gimnazjum nr 1 w Ustce
odby³ siê fina³ II edycji Turnieju Matematycznego dla
Gimnazjalistów.
Mia³ on na celu popularyzacjê wiedzy matematycznej, rozwijanie i poszerzenie zainteresowañ matematyk¹ oraz
zastosowanie matematycznego rozumowania w sytuacjach praktycznych. W konkursie bra³y udzia³ trzyosobowe dru¿yny
z³o¿one z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, wy³onione w eliminacjach
szkolnych.

Turniej
matematyczny

W rywalizacji indywidualnej zwyciê¿yli: Katarzyna Madejska z Gimnazjum nr 5 w S³upsku (klasa I), Wojciech
Byrdziak ze Spo³ecznego Gimnazjum nr
1 STO w S³upsku (klasa II), Adam Parzybót z Gimnazjum nr 1 w S³upsku i Tomasz Pianka z Gimnazjum w £upawie
(klasa III).
W rywalizacji dru¿ynowej wziê³y
udzia³ dru¿yny z gimnazjów nr 1,2,5,6 ze
S³upska, Gimnazjum Spo³ecznego nr 1
oraz gimnazjów z Damna, Damnicy,
G³ówczyc, Smo³dzina, Redzikowa i Ustki. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta. Trzeba by³o przeprowadziæ dogrywkê pomiêdzy trzema dru¿ynami, które zdoby³y
maksymaln¹ liczbê punktów. Ostatecznie
I miejsce zajê³a dru¿yna Gimnazjum nr
2 w S³upsku (Mateusz Prusak, Wojciech Wako i £ukasz Wiêcej), II - dru¿yna Gimnazjum w Redzikowie (Alicja
Szklarczyk, Kamil Wiêcek i Konrad
Górski), III - dru¿yna Gimnazjum nr
6 w S³upsku (Monika Drza³, Aleksandra Wojan i Piotr Pobere¿ny).
Pomys³ konkursu podoba siê
uczniom i nauczycielom, ale jego kontynuacja stoi pod znakiem zapytania,
bo istnieje wielki problem ze znalezieniem sponsorów nagród dla zwyciêzców.
Anita Freund
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Bez na³ogów

M³odzie¿ z dziesiêciu gimnazjów siedmiu gmin wziê³a udzia³ w II Powiatowym Konkursie Wiedzy z Profilaktyki Uzale¿nieñ pod has³em Jestem wolny od na³ogów.

G³ówni laureaci konkursu
Konkurs odby³ siê 12 czerwca br. w
Starostwie Powiatowym w S³upsku, jego
organizatorami byli: Starostwo, Powiatowa Komisja ds. Uzale¿nieñ oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
S³upsku. Fina³ powiatowy poprzedzono
konkursami w gminach. Wczeniej w
szko³ach realizowano tematyczne zajêcia, organizowano pogadanki i warsztaty dla uczniów.
G³ównym celem konkursu by³o poszerzenie wiedzy z zakresu uzale¿nieñ
oraz promocji zdrowego stylu ¿ycia. Wyniki prowadzonych badañ wród
uczniów gimnazjów wskazuj¹ na rosn¹ce tendencje w postawach zagra¿aj¹cych zdrowiu. Ogromnym problemem
s¹ uzale¿nienia od papierosów, alkoholu i narkotyków. S¹ one przyczyn¹ wielu ryzykownych zachowañ.
Aby temu zapobiegaæ konieczna jest
edukacja oraz promowanie w³aciwych
postaw moralnych wród dzieci i m³odzie¿y. Uczeñ, który nabêdzie wiedzê i umiejêtnoci niezbêdne do kszta³towania dojrza³ej osobowoci, zacznie lepiej radziæ
sobie z trudnociami dnia codziennego.
Profilaktyka daje dzieciom i m³odzie¿y szansê nie tylko na zdobywanie
wiedzy o zagro¿eniach dla zdrowia, ale
jest tak¿e procesem wspieraj¹cym
uczniów w ich rozwoju. Celem takich
dzia³añ jest przecie¿ powstrzymywanie
lub zupe³na eliminacja zachowañ niekorzystnych spo³ecznie.
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30 pytañ testowych. £¹cznie z testu mogli otrzymaæ 30 punktów. Najwiêksz¹ ich
liczbê  25,5 pkt. zdoby³ Radek Jakub z
Zespo³u Szkó³ w Redzikowie, zajmuj¹c I
miejsce. Drugie miejsce zajê³a Kamila
Koz³owska z Gimnazjum w Biesowicach
(24,5 pkt.), trzecie  Karolina Deluga z
Biesowic, Kinga Blajer z Kêpic i Tomasz
Pytlak z Damnicy. Czwarte miejsce przypad³o Monice Mazurek z Gimnazjum w
Siemianicach.
Prace uczniów ocenia³o jury w sk³adzie: Mariola Rynkiewicz  przedstawicielka Powiatowej Komisji ds. Uzale¿nieñ
(przewodnicz¹ca) Danuta Gleñ, Anna
Michalska i El¿bieta Madurajska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
S³upsku oraz Danuta Rolbiecka z Wydzia³u Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w
S³upsku.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzêtu turystycznego i po-

Organizatorom konkursu zale¿a³o,
aby m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ zaprezentowania
swojej wiedzy. Do starostwa przyjecha³y reprezentacje:
Zespo³u
Szkó³
w
Siemianicach (opiekun Renata
Wojdziak),
Zespo³u
Szkó³ w Redzikowie
(Kamila
Jab³oñska,
Katarzyna
Byczkowska), Zespo³u Szkó³ Nagrodê wrêcza Zdzis³aw Ko³odziejski - starosta s³upski
w Smo³dzinie (Ma³gorzata M³odzikowska), Ze- mocy naukowych. Ufundowali je: Starospo³u Szkó³ w Jezierzycach (Agnieszka stwo s³upskie, Poradnia Psychologiczno
Hinc), Gimnazjum w £upawie (Bo¿e- - Pedagogiczna w S³upsku, gminne Kona Mrozek), Gimnazjum w Damnicy misje Rozwi¹zywania Problemów Alko(Ma³gorzata Cymek), Gimnazjum w holowych w Damnicy i Kêpicach oraz ToDêbnicy Kaszubskiej (Agnieszka Woj- warzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji
ciñska), Gimnazjum w Kêpicach (Be- S.A. WARTA, Filia w S³upsku.
ata Wartman), Gimnazjum w BiesowiDanuta Rolbiecka
cach (Zofia Brzezinka) i Gimnazjum w
Anna Michalska
G³ówczycach (Maria Szymaniuk).
Zdjêcia: Jan Maziejuk
Uczestnicy odpowiadali pisemnie na

Rok Genera³a
Grota
Powo³ano Komitet Obchodów

Genera³ Stefan Rowecki -Grot" jest jedn¹ z najwybitniejszych postaci zwi¹zanych z wojn¹ obronn¹ we wrzeniu 1939 roku i dalsz¹ walk¹ z okupantem hitlerowskim w strukturach tzw. pañstwa
podziemnego. Zarz¹d G³ówny wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej og³osi³ okres od
30 czerwca 2003 roku do sierpnia 2004 ROKIEM GENERA£A STEFANA ROWECKIEGO GROTA".
Stefan Rowecki wspó³tworzy³ na ziemiach okupowanej Polski wojsko konspiracyjne. By³ jego dowódc¹, a od 1942
roku komendantem g³ównym utworzonej
po przekszta³ceniach - Armii Krajowej.
Dziêki jego fachowoci, umiejêtnoci
dowodzenia i konsekwencji ¿o³nierze
AK przez ca³¹ wojnê prowadzili walkê
z najedc¹. Podstêpnie zdradzony, 30
czerwca zosta³ ujêty przez Niemców.
Pomimo tortur w niewoli nie za³ama³
siê i nie zgodzi³ na wspó³pracê z okupantem. Prawdopodobnie zamordowano go po wybuchu Powstania Warszawskiego.
Do dzi pamiêæ o generale Roweckim jest kultywowana przez ró¿ne rodowiska. Jego imiê nosz¹ szko³y, ulice, place, mosty. Chc¹c w specjalny sposób
uczciæ pamiêæ Komendanta G³ównego
AK równie¿ w naszej szkole powo³any
zosta³ Komitet Organizacyjny Roku Genera³a Grota". Tworz¹ go: Zdzis³aw Ko³odziejski - starosta s³upski, Mariusz
Chmiel - wójt gminy S³upsk, Miros³aw
Klemiato  przewodnicz¹cy Rady Gminy, ksi¹dz W³odzimierz Jankowski- kapelan Armii Krajowej, proboszcz parafii
G³obino, Jan Sodu³a - prezes Okrêgu
S³upskiego Z ¯AK, Pawe³ Panasiuk prezes Ko³a Z ¯AK w S³upsku, Zdzis³aw Dróbka - prezes Oddzia³u PTN w
S³upsku, Jerzy Henke - sekretarz Oddzia³u PTN w S³upsku oraz ni¿ej podpisany
jako dyrektor Szko³y Podstawowej im.
gen. Stefana Roweckiego -Grota" we
Wrzeciu.
O honorowe przewodnictwo cz³onkowie Komitetu zwrócili siê do gen. Niczuji-Ostrowskiego. Na swym pierwszym
posiedzeniu, w którym udzia³ wziê³a tak¿e Miros³awa Miku - naczelnik Wydzia³u Owiaty i Kultury Fizycznej Starostwa
Powiatowego w S³upsku, cz³onkowie
podjêli decyzjê o zorganizowaniu uroczy-

stej mszy w. 29
czerwca br. o godz.
14.00 w Kociele
Parafialnym w
G³obinie. Uroczystociom towarzyszyæ bêd¹ wystawy okolicznociowe. Delegacja
szkolna wemie
udzia³ w obchodach rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego
oraz rocznicy Powstania Pañstwa
Podziemnego.
W szko³ach
gminy S³upsk odbêd¹ siê spotkania z kombatantami. Natomiast
grudniowe uroczystoci powiêcone bêd¹ rocznicy urodzin genera³a Stefana Roweckiego-Grota",
rocznicy
nadania Szkole
Podstawowej we Genera³ Dyw. Stefan Rowecki -GROT"
Wrzeciu imienia
Genera³a oraz rocznicy nadania sztan- mi¹tkowa przed szko³¹ we Wrzeciu
daru szkole.
powiêcona genera³owi.
Z tych okazji odbêdzie siê m.in. KonWiêkszoci uroczystoci towarzyszyæ
kurs Wiedzy o Armii Krajowej i Patronie bêd¹ okolicznociowe wystawy histodla szkó³ podstawowych i gimnazjów z ryczne. Postanowiono równie¿ og³osiæ
gminy S³upsk oraz dla szkó³ akowskich akcjê zbierania pami¹tek i wspomnieñ z
z terenu dzia³ania Okrêgu Z ¯AK. Na okresu wojennego w celu ich wyekspoluty 2004 roku zaplanowano konferen- nowania. Wol¹ Komitetu jest tak¿e wycjê naukow¹ pod has³em Armia Kra- danie medalu okolicznociowego z okajowa i jej i Komendant". W maju od- zji obchodów Roku Genenera³a Grota".
bêdzie siê turniej judo oraz turniej
Zbigniew Kamiñski
strzelecki z broni pneumatycznej. We
Dyrektor Szko³y Podstawowej
wrzeniu ods³oniêta zostanie tablica pawe Wrzeciu
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Nowa
Stra¿nica
Powiatowe Obchody Dnia Stra¿aka

W Ustce oddano do u¿ytku Stra¿nicê Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Nr 3. W Powiatowych Obchodach Dnia Stra¿aka wziêli udzia³ m.in. Jerzy Mazurek - wiceminister Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz nadbryg. Zygmunt Politowski - zastêpca Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Uroczystoæ powiatowych obchodów Dnia Stra¿aka zgromadzi³a wielu goci; wstêgê przecina starszy bryg. Adam Biechoñski komendant miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku
Zdjêcia: Jan Maziejuk
Zaproszeni gocie z³o¿yli szczere s³owa uznania i podziêkowania wszystkim
stra¿akom zawodowym, pracownikom
cywilnym PSP i prawie dwutysiêcznej
rzeszy ofiarnych stra¿aków ochotników.
Odczytano akty nominacyjne na wy¿sze
stopnie stra¿ackie. Wrêczono wiele odznaczeñ pañstwowych i resortowych.
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzyma³ starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski, a wójt gminy Dêbnica Kaszubska Grzegorz Grabowski, Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi. Starosta s³upski Z. Ko³odziejski oraz prezydent S³upska Maciej
Kobyliñski uhonorowali zas³u¿onych w
niesieniu pomocy stra¿aków nagrodami
rzeczowymi.
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Komendant Miejski PSP, starszy bry
gadier Adam Biechoñski wyró¿ni³ pami¹tkowym medalem 10-lecia PSP przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w S³upsku
Annê Boguck¹ - Skowroñsk¹, prezydenta Macieja Kobyliñskiego, starostê s³upskiego Zdzis³awa Ko³odziejskiego, zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Powiatu
S³upskiego Leokadiê Kuper, wiceprezesa ZW Z OSP RP Stanis³awa Gajka oraz
naczelnika Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miejskiego w S³upsku,
Leszka Szwedê.
Takim medalem uhonorowano tak¿e
naczelnika Wydzia³u ds. PPOiZK¯ s³upskiego starostwa Jana F¹farê oraz powiatowego radnego Stanis³awa Janka.

Za du¿y wk³ad pracy przy tworzeniu
JRG Nr 3 w Ustce nagrodê otrzyma³
Adam Olejniczak- inspektor wydzia³u
ds. PPOiZK¯ s³upskiego starostwa.
W obecnoci wszystkich zaproszonych goci dokonano przeciêcia wstêgi
i otwarcia stra¿nicy, któr¹ powiêci³
kapelan stra¿aków, ksi¹dz kapitan Ryszard Szczygie³. Nastêpnie wszyscy
zwiedzili nowo otwarty obiekt. Budowa stra¿nicy trwa³a blisko dziesiêæ lat,
ale efekt koñcowy jest imponuj¹cy.
Spe³nia ona wszystkie wymogi stawiane przed takimi obiektami.
Józef Tejc
Starostwo Powiatowe
w S³upsku

Dzieñ Stra¿aka w Dêbnicy Kaszubskiej

wiêty Florian
i samochód

W trakcie gminnych obchodów Dnia Stra¿aka w Dêbnicy Kaszubskiej powiêcono rzebê w.
Floriana i samochód stra¿acki. Rzebê wykona³ artysta ludowy Andrzej Gan, a stra¿ackiego Jelcza 004 przekaza³a OSP Komenda Wojewódzka PSP w Gdañsku.
Dru¿yn Po¿arniczych - Br¹zowe
Odznaki M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza. Wrêczono tak¿e
nagrody rzeczowe i dyplomy
zwyciêzcom konkursu plastycznego Zagro¿enia tego mo¿na
by³o unikn¹æ. Otrzymali je: Angelina Sto i Aleksandra Trenczak z Gimnazjum oraz Justyna Brzêczek ze Szko³y Podstawowej.
Odznaczenia, odznaki, nagrody rzeczowe i dyplomy wrêczali wójt gminy, Grzegorz
Grabowski, zastêpca Komendanta Miejskiego PSP w S³upsku, bryg. Józef Lickiewicz
i Jan F¹fara - naczelnik Wydzia³u ds. PPOiZK¯ w s³upskim
starostwie.
Na stadionie sportowym odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze. Wziê³y w nich

udzia³ wszystkie jednostki OSP. Wystawiono osiemnacie dru¿yn, które rywalizowa³y w czterech kategoriach.
I miejsce zajê³a OSP Podwilczyn
przed Dêbnick¹ Kaszubsk¹ i Budowem.
W klasyfikacji Kobiecych Dru¿yn Po¿arniczych najlepsz¹ sprawnoci¹ wykaza³a
siê OSP Dêbnica Kaszubska przed Podwilczynem. W klasyfikacji Ch³opiêcych
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych I
miejsce zajê³a dru¿yna z Budowa przed
Podwilczynem i Motarzynem, za w klasyfikacji Dziewczêcych M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych - dru¿yna z Dêbnicy Kaszubskiej.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary. Zwyciêzcy, oprócz
pucharów tak¿e drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy.
Adam Olejniczak
Starostwo Powiatowe w S³upsku
Zdjêcia: Jan Maziejuk

wiêty Florian przed budynkiem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i... nowy samochód
otrzymany od Komendy Wojewódzkiej PSP
w Gdañsku
Powiêcenia rzeby i samochodu dokona³ proboszcz parafii w Dêbnicy Kaszubskiej, kapelan stra¿aków, ks. Zygfryd
Strokosz. Z³otym Medalem za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa wyró¿niono W³adys³awa
liwiaka, srebrnym - Jerzego Brzeziñskiego, Mariusza Kamiñskiego, Roberta Karwackiego, a br¹zowym - Bogdana Boraka, W³adyslawa Grulkowskiego, Stanis³awa Labudê, Jana Pietrzyka, Macieja Sadowskiego, W³adys³awa
Sowiñskiego, Piotra Spaczyñskiego i
Dariusza lipka.
Siedemnastu stra¿ackim druhom wrêczono odznaki Wzorowy Stra¿ak,
a trzynastu cz³onkom M³odzie¿owych
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Tereny
zamkniête

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny zamkniête to tereny o charakterze zastrze¿onym ze wzglêdu na obronnoæ i bezpieczeñstwo pañstwa, okrelone przez w³aciwych ministrów i kierowników urzêdów centralnych.
Powy¿sza definicja oznacza, ¿e sporód nieruchomoci
(terenów) niezbêdnych dla celów
obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa
wymienionych w § 1
Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z
dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie
okrelenia rodzajów nieruchomoci uznawanych za niezbêdne na cele obronnoci
i bezpieczeñstwa pañstwa (Dz. U. Nr 9,
poz. 31), terenami zamkniêtymi s¹ tylko
tereny ustanowione w okrelonym trybie przez ministrów i kierowników
urzêdów centralnych.
Inn¹ definicjê terenu zamkniêtego
zawiera art. 3, pkt. 15 ustawy Prawo budowlane, z której wynika, ¿e teren zamkniêty to teren, a w szczególnych
przypadkach obiekt budowlany lub
jego czêæ, dostêpny wy³¹cznie dla osób
uprawnionych oraz wyznaczony w sposób okrelony w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego, niezbêdny na cele: obronnoci lub bezpieczeñstwa pañstwa, bêd¹cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg³ych ministrom w³aciwym do spraw obrony
narodowej, spraw wewnêtrznych,
spraw zagranicznych oraz Szefowi
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Szefowi Agencji Wywiadu.
cis³y zwi¹zek z powy¿sz¹ definicj¹
ma zapis zawarty w art. 4 ust. 3 ustawy z
dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP:  grunty objête
zakazem wstêpu s¹ wojskowymi terenami zamkniêtymi w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego. Zgodnie z art. 4 ust.
2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tereny zamkniête s¹ ustalane
przez w³aciwych ministrów i kierowników urzêdów centralnych w drodze
decyzji. W decyzji tej okrelone s¹ równie¿ granice terenu zamkniêtego.
Dokumentacja geodezyjna okrelaj¹ca przebieg granic i powierzchniê terenu
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zamkniêtego przekazywana jest przez organy wydaj¹ce decyzje o zamkniêciu terenu w³aciwym terytorialnie starostom
w trybie art. 22 ustawy. Powy¿szy zapis
nie precyzuje rodzaju dokumentacji okrelaj¹cej przebieg granic terenu zamkniêtego, nale¿y jednak wnioskowaæ z zaleconego trybu postêpowania, zgodnego z
art. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, i¿ musi ona zawieraæ co najmniej dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
Szczegó³owe zasady i sposób postêpowania z dokumentacj¹ geodezyjn¹ i
kartograficzn¹ w przypadku ustalenia terenu zamkniêtego lub utraty przez teren
charakteru zamkniêtego okrela Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie wykazywania w
ewidencji gruntów i budynków danych
odnosz¹cych siê do gruntów, budynków i
lokali, znajduj¹cych siê na terenach zamkniêtych (Dz. U. Nr 84, poz. 911). Z
zapisów tego rozporz¹dzenia wynika,
¿e w przypadku ustalenia terenu zamkniêtego, na obszarze, na
którym dotychczas by³a
prowadzona ewidencja
gruntów, starosta po otrzymaniu dokumentacji okrelaj¹cej granice terenu zamkniêtego, niezw³ocznie dostosowuje tê ewidencjê do
przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Zgodnie z art.4 ust. 26
ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne w³aciwi ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych zawiadamiaj¹ G³ównego Geodetê
Kraju o ustaleniu terenu zamkniêtego oraz podaj¹
klauzulê tajnoci informacji
dotycz¹cych obiektów znajduj¹cych siê na tym terenie. Zapis ten umo¿liwia zebranie w Departamencie
Spraw Obronnych G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartogra-

fii informacji o po³o¿eniu obiektów zamkniêtych na obszarze kraju oraz o nadanych tym obiektom klauzulach tajnoci.
Posiadanie tych danych w szczególnoci zapobiega przedstawianiu informacji niejawnych na jawnych mapach topograficznych, w bankach informacji
przestrzennej i w innych jawnych materia³ach geograficznych.
G³ówny Geodeta Kraju przekazuje
starostom wykazy obiektów, którym zosta³a przyznana klauzula tajnoci, niezw³ocznie po otrzymaniu zawiadomienia.
Zgodnie z art. 4 ust 2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne je¿eli
teren utraci³ charakter terenu zamkniêtego, zarz¹dzaj¹cy nim obowi¹zany jest
przekazaæ w³aciwemu starocie dokumentacjê geodezyjn¹ i kartograficzn¹
oraz sporz¹dzone mapy w celu w³¹czenia ich do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
Foto: Jan Maziejuk

