Drodzy Czytelnicy!
"Wspólnota" z 26 lipca br. (Pismo Samorz¹du Terytorialnego)
zamieci³a ranking najbogatszych
i najbiedniejszych samorz¹dów.
Przy jego sporz¹dzaniu brano pod
uwagê dochody na g³owê mieszkañca, przy czym autor opracowania (prof. Pawe³ Swianiewicz z
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego od
razu zastrzeg³ siê, i¿ "lista samorz¹dów o najni¿szych
dochodach nie ma nic wspólnego z ocen¹ ich pracy.
Dochody te w znacznym stopniu zale¿¹ od czynników
zewnêtrznych, na które w³adze lokalne nie maj¹ ¿adnego realnego wp³ywu. Nie s¹ one bowiem miar¹ bogactwa, a wiadcz¹ tylko o skali wykonywanych zadañ,
na które powiat otrzymuje dotacje i subwencje".
Mo¿na by zapytaæ, to co daje taki ranking? Ale nie
on ma byæ tematem moich rozwa¿añ. Uspokojê tylko,
¿e ziemski powiat s³upski nie znalaz³ siê ani w tabeli
powiatów o najwy¿szych dochodach w 2002 roku, ani
w grupie powiatów o dochodach najni¿szych. Z dochodem 431 z³ na osobê plasujemy siê gdzie w rodku tabeli. Dodam, ¿e w powiecie o najwy¿szych dochodach milickim przypada 884 z³ na osob¹, a najbiedniejszym
rzeszowskim - 262 z³.
Badanie wykaza³o, ¿e a¿ 19 z 20 powiatów o najni¿szych dochodach to tzw. "obwarzanki" wokó³ du¿ych miast. Po prostu powiaty te z racji korzystnego
po³o¿enia s¹ na ogó³ pozbawiane dotacji i subwencji na
rozwój w³asnej infrastruktury. Inne istotne spostrze¿enie? W latach 1992-1998 dynamicznie ros³y realne dochody i inwestycje samorz¹dowe, ale od 1998 roku ta
tendencja, jeli chodzi o gminy i du¿e miasta, powa¿nie
siê za³ama³a. W powiatach dochody ros³y doæ szybko
w latach 2000-2001, a od 2002 notuje siê ich drastyczny
spadek. Powiat s³upski szczególnie mocno to odczu³,
zw³aszcza po zmniejszeniu subwencji owiatowej.To
powtórzy³o siê w tym roku i jeszcze bardziej skomplikowa³o i tak trudn¹ ju¿ sytuacjê. Badanie potwierdzi³o, ¿e najsilniej spadaj¹c¹ kategori¹ dochodów samorz¹dowych by³y udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa. Udzia³y te w 1999 roku - na starcie powiatów wynios³y 1,9%, a w 2002 spad³y do 1,3%.
Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wp³ywy do bud¿etu
z tytu³u podatków nie zawsze rosn¹, bo rz¹d ma powa¿ne trudnoci z poprawnym ich prognozowaniem.
Jest to istotna informacja, jeli odnieæ j¹ do nowej
ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. W³anie 29 lipca br. w Sejmie odby³o siê jej pierwsze czytanie, a jedna z zasadniczych proponowanych
przez rz¹d zmian dotyczy zwiêkszenia udzia³u gmin i
powiatów w podatku PIT - kosztem mniejszej subwencji ogólnej oraz stopniowego zmniejszania jeszcze subwencji owiatowej. St¹d prosty wniosek, ¿e tak przygotowana nowelizacja nie poprawi sytuacji finansowej powiatów. Je¿eli ten pomys³ nie zostanie zaniechany, to
wiele wskazuje na to, ¿e powiaty nadal w 2004 roku
bêd¹ zmaga³y siê z powa¿nymi k³opotami finansowymi.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Ca³a nadzieja
w turystyce
Program Przeciwdzia³ania Bezrobociu na lata 2003 - 2006

Rada Powiatu przyjê³a na sesji 24 czerwca br. do realizacji Program przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie s³upskim na lata 20032006. Potrzeba opracowania programu wynika³a z koniecznoci ograniczenia bezrobocia.

k¹tem kierunków rozwoju
gospodarczego regionu,
wiadczenie us³ug na rzecz
³agodzenia skutków zwolnieñ
grupowych, w tym realizacjê
programu "Wspieranie ponownego zatrudnienia osób
zwalnianych z restrukturyzowanych przedsiêbiorstw
przemys³u
okrêtowego
STER" oraz wiadczenie
us³ug w zakresie poradnictwa
zawodowego.
Szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych
maj¹ teraz uwzglêdniaæ szeroki zakres us³ug turystycznych, a w tym tzw. miniRowy - miejscowoæ ta w sezonie zachwyca swoim urokiem turystów
mum sanitarne, kursy na
Foto: Jan Maziejuk
opiekunów i wychowawców
Program, poza ograniczeniem bezro- ³alnoci wspieraj¹cej przedsiêbiorczoæ, kolonijnych, szkolenie ratowników,
bocia, stawia kilka szczegó³owych celów. dofinansowanie dzia³añ zwi¹zanych z ksiêgowoæ VAT w rolnictwie, ma³¹ gaDo wa¿niejszych nale¿¹: poprawa stanu powstawaniem centrów i orodków stronomiê, obs³ugê komputera, kasy fiinfrastruktury drogowej, dostêp do wodo- wspierania przedsiêbiorczoci.
skalnej, prowadzenie hodowli ryb w
ci¹gów, kanalizacji, sieci gazowej i enerKonieczne jest tak¿e zwiêkszanie stawach, uprawê wierzby energetyczgetycznej, poprawa stanu ³¹cznoci i te- szansy rozwoju ludnoci z obszarów wiej- nej i kursy umo¿liwiaj¹ce stworzenie
lekomunikacji oraz prowadzenie inwesty- skich poprzez wzbogacenie oferty eduka- wysoko specjalistycznych gospodarstw
cji z zakresu ochrony rodowiska i mo- cyjnej szkó³, dostosowanie kierunków rolnych na bazie by³ych PGR. Wa¿ne ma
dernizuj¹cych istniej¹c¹ infrastrukturê. kszta³cenia do potrzeb rynku pracy, udzie- byæ równie¿ tworzenie subsydiowanych
Do dzia³añ tych musz¹ w³¹czyæ siê samo- lanie pomocy w podejmowaniu decyzji o miejsc pracy z wykorzystaniem po¿yczek
rz¹dy lokalne. Rady gmin mog¹ na przy- wyborze zawodu w oparciu o poradnic- z Funduszu Pracy na rozpoczêcie dzia³alk³ad uchwalaæ zwolnienia i ulgi dla in- two m³odzie¿y, tworzenie i wdra¿anie pro- noci gospodarczej, organizowanie ca³owestorów, upowszechniaæ wiedzê o gramów przekwalifikowania osób bezro- rocznych biur turystycznych i wypo¿ymo¿liwociach skorzystania z ulg i pre- botnych, szkolenie bezrobotnych absol- czalni sprzêtu turystycznego. Robotami
ferencji, wydawaæ foldery, broszury, po- wentów, rozwijanie dzia³alnoci gmin- publicznymi maj¹ byæ objête inwestycje
pularyzowaæ informacje w internecie, nych klubów pracy, kszta³towanie aktyw- s³u¿¹ce podniesieniu atrakcyjnoci tereu³atwiaæ przedsiêbiorcom dostêp do ka- nej postawy osób bezrobotnych i poszu- nów. Prace interwencyjne i umowy absolpita³u zewnêtrznego poprzez stworze- kuj¹cych pracy, organizowanie sta¿y i wenckie maja byæ realizowane w przenie systemu informacji gospodarczej, praktyk wolontariackich.
twórstwie rolno-spo¿ywczym, na przyKolejnym bardzo wa¿nym zada- k³ad przy produkcji p³atków ziemniaczatworzenie pozytywnego wizerunku regionu. Chodzi te¿ o prowadzenie spójnej niem jest aktywizacja rynku pracy. nych, utrzymaniu porz¹dku i czystoci w
polityki w zakresie rozwoju turystyki, Chodzi tu o organizowanie targów i gie³d miejscowociach turystycznych.
udostêpnianie lokali na prowadzenie dzia- pracy, segmentacjê lokalnego rynku pod
W sytuacji, gdy urzêdy pracy dostaj¹
4

Teresa Opacka, Ustka
Z pamiêtnika
bezrobotnego poety
Nie po drodze mi ojczyzno, z tob¹,
Wszak nie dajesz zarobiæ na chleb.
Maluj¹c za widmem nêdzy - przysz³oæ,
Jawisz siê jak zgubny czarci leb.
A tak wiêcie wierzy³em ojczyzno,
¯e szczêliwie bêdzie z tob¹ iæ.
Dzi z bukietu barwnych snów o tobie
Wyp³owia³ nawet nadziei liæ.
Za tê skargê jest mi przykro ojczyzno.
Wola³bym ci hymn pochwalny tkaæ.
Lecz gdy g³odem przymiera poeta,
Patriotyczna wena idzie spaæ.

z roku na rok coraz mniej rodków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu, wa¿nym zadaniem
bêdzie tak¿e tworzenie i realizacja programów celowych, z udzia³em zewnêtrznych róde³ finansowania. Aktualnie uruchomiony zosta³ "Program porz¹dkowania gospodarki odpadami w rejonie S³upska", opracowany przez PUP
dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w S³upsku. Umo¿liwi on utworzenie 50 sta³ych miejsc pracy dla by³ych pracowników PGR i ich rodzin. Inne programy: "Reaktywowanie produkcji p³atków
ziemniaczanych" (realizowany wspólnie
ze s³upskim "Stolonem" Sp. z o.o.) oraz
"Aktywizacja zawodowa spo³ecznoci
lokalnej w gminach powiatu s³upskiego"
zak³adaj¹ przeszkolenie 500 osób bezrobotnych, a nastêpnie zatrudnienie 300
osób.
Projekt "Unia bez tajemnic" zosta³
przes³any do banku projektów Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na
lata 2004-2006. Ma on uaktywniæ grupê osób d³ugotrwale bezrobotnych. Program "Moja gmina w Unii Europejskiej", który z³o¿ono w Fundacji "Fundusz Wspó³pracy" w Warszawie, stworzony zosta³ dla bezrobotnych absolwentów.
Bardzo wa¿ne bêdzie równie¿ rozwijanie wspó³pracy z innymi instytucjami i
podmiotami obecnymi na rynku pracy. W
tym przypadku chodzi g³ównie o pomoc
w budowaniu projektów i sporz¹dzaniu
wniosków na zadania realizowane przez
instytucje i organizacje, których celem jest
pozyskiwanie zewnêtrznych róde³ finansowania na tworzenie nowych miejsc pracy.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

Dobra
promocja

Powiat s³upski w Niemczech

Prezentacja powiatu s³upskiego w niemieckim Ratzeburgu zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. Niemcy nie spodziewali siê serdecznego przyjêcia: zachwycali siê specja³ami
s³upskiej kuchni serwowanymi w polskim namiocie, podziwiali piêkne kaszubskie hafty i bawili siê w rytm polskiej
muzyki. Swoj¹ urod¹ kusi³a Miss Wsi Powiatu S³upskiego, która w niczym nie ustêpowa³a tamtejszej Miss Szparagów.

Przy bogato zastawionym stole polski kucharz serwowa³ regionalne dania
W majowy weekend do zaprzyjanionego powiatu Herzogtum Lauenburg wybra³y siê dwa autokary pe³ne przedstawicieli powiatu s³upskiego i szczêliwie
wróci³y, zostawiaj¹c po sobie dobre wra¿enie. By³a to rewizyta za pobyt blisko
160-osobowej grupy Niemców w powiecie s³upskim w maju 2002 roku. Niemcy wówczas prezentowali siê w kilku
miejscowociach powiatu s³upskiego, w
tym m.in. w Klukach, Ustce, Zagórzycy i
S³upsku. Zawi¹za³y siê wówczas bli¿sze
przyjanie. Im tak¿e uda³o siê zostawiæ
po sobie dobre wra¿enie. Na przyjazd
s³upskiej, blisko 100-osobowej grupy czekali w Ratzeburgu ju¿ w pi¹tkowe popo³udnie. Po pojawieniu siê polskich autokarów Niemcy skierowali je pod gmach

miejscowej szko³y i w niej przywitali
wszystkich szampanem.
Po zakwaterowaniu ca³ej grupy w
kilku ró¿nych miejscach, w tym m.in. w
piêknie po³o¿onym nad samym jeziorem
budynku Akademii Wiolarskiej, hotelach
- jednym oddalonym a¿ o ponad 20 kilometrów, w auli poznanej ju¿ szko³y odby³o siê oficjalne powitanie. Przemówili
starosta Gerd Krämer i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Herzogtum Laubenurg
Meinhard Füllner. W odpowiedzi g³os
zabrali tak¿e starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski i przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego - Janusz Grzybowski.
G. Krämer wymownie podkreli³, ¿e
"mimo ró¿nic w rozwoju powiatów, oba
czuj¹ siê partnerami". Wymieniono siê
ci¹g dalszy na str. 6
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Stoisko hafciarek ze Smo³dzina
upominkami. Strona s³upska przekaza³a Niemcom flagê powiatu oraz m.in.
dwie oprawione mapy ziemi s³upskiej
z zaznaczonymi na niej najwa¿niejszymi zabytkami. Wyst¹pi³y po³¹czone chóry - niemiecki i polski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ustce. Piêknie zatr¹bili
sygnalici z Technikum Lenego z Warcina.
Po tej, bardzo oficjalnej czêci, Niemcy zaprosili wszystkich na wystawnego
grilla przed budynkiem szko³y. Na nim
wspólnie biesiadowano i kontynuowano
ju¿ mniej oficjalne rozmowy.
W sobotê, od rana jedna grupa ze starost¹, przewodnicz¹cym Rady Powiatu,
radnymi i innymi oficjalnymi goæmi odby³a spotkanie w siedzibie niemieckiego
powiatu, nastêpnie zwiedza³a Ratzeburg
i mia³a mo¿liwoæ przyjrzenia siê, jak

Niemcy rozwi¹zuj¹ niektóre swoje problemy gospodarcze i komunalne. Inna w
tym czasie, w parku przed miejscowym
muzeum regionalnym, przygotowa³a

polski namiot do przyjêcia w nim niemieckich goci. Kajakarze od rana uczestniczyli w zawodach, do udzia³u w których
zostali zaproszeni przez Niemców. Jak siê
póniej okaza³o, udzia³ ten zakoñczy³ siê
prawie pe³nym sukcesem. S³upscy kajakarze, cigaj¹c siê w szóstkê na 10-osobowym kajaku, zajêli w sumie drugie
miejsce w rozgrywanych zawodach. Chór
z Ustki wyst¹pi³ w jednym z miejscowych
kocio³ów i zosta³ bardzo entuzjastycznie
przyjêty. Na zapowiedziany koncert przyby³o wielu Niemców. Wszystkim wystêp
bardzo siê podoba³. Nie by³o koñca braw.
O godzinie 15-tej rozpoczê³a siê
prezentacja powiatu s³upskiego w przygotowanym specjalnie na ten czas namiocie. Przy du¿ym, bogato zastawionym
stole, polski kucharz serwowa³ regionalne dania, które wczeniej przygotowa³ w
udostêpnionej gocinnie restauracji. Swoje stoisko z wyrobami mia³o Stowarzyszenie Hodowców wini Z³otnickiej

Witold Krzesiñski - konsul polski w Hamburgu (pierwszy z
lewej) oraz gospodarze obu
powiatów w polskim namiocie: starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski(w stroju ludowym), starosta powiatu Herzogtum Laubenurg Gerd
Krämer i przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Herzogtum
Laubenurg - Meinhard Füllner
Pstrej oraz Muzeum Wsi
S³owiñskiej w Klukach. Dania serwowa³o tak¿e jedno ze
stowarzyszeñ agroturystycznych. Pezentowa³y siê hafciarki i gospodynie ze Smo³Bardzo aktywni radni powiatu s³upskiego: Stanis³aw Jank, S³awomir Ziemianowicz (wicestaro- dzina. Znany s³upski burszsta) i Ryszard Stus. W rodku: Gra¿yna Chojnowska - dyrektor GOK w Dêbnicy Kaszubskiej
tynnik Narcyz Kalski promo6

Wystêp po³¹czonych chórów podczas oficjalnego powitania s³upskiej delegacji

Miss Powiatu i Miss Pomorza 2003 oraz
Miss Szparagów
wa³ regionalne wyroby z bursztynu, demonstrowa³ te¿ jak "bije siê" stare monety, a Pop³awski ze Skórzyna - swoje wyroby w glinie. By³o stoisko z materia³ami

rza 2003 - Anna Kamiñska z G³ówczyc.
Zosta³a ona przedstawiona tutejszej Miss
Szparagów 2003.
Tê czêæ uroczystoci, oprócz gospodarzy powiatu niemieckiego, miejscowych polityków i radnych, zaszczyci³ tak¿e Witold Krzesiñski - konsul generalny
Polski w Hamburgu. Mile zaskoczony by³
s³upsk¹ prezentacj¹. W swoim wyst¹pieniu podkreli³, ¿e zagraniczna wspó³-

znawania siê przy s³upskich specja³ach
oraz w polskiej atmosferze, przyniós³
jeszcze po¿yteczne rozmowy gospodarzy
obu powiatów o planowanej dalszej
wspó³pracy.
W pewnym momencie do prezentacji w³¹czy³y siê zespo³y niemieckie, które przed rokiem wystêpowa³y w S³upsku.
Ich ponowne pojawienie siê by³o mi³ym
akcentem i podkreli³o wolê kontynuowania wspó³pracy i nawi¹zanych wczeniej
przyjani.
Z. Babiarz-Zych

Podczas ca³ej,
kilkusetkilometrowej podró¿y do Ratzeburga, ju¿ za polsk¹ granic¹ nie mo¿na by³o zobaczyæ
¿adnego ugoru. Zarówno w by³ej NRD,
jak i by³ych Federalnych Niemczech
wszystkie grunty rolne s¹ zagospodarowane, rosn¹ na nich
na ogó³ rzepak i
pszenica. Wiele jest
wykorzystywanych
na u¿ytki zielone.
Nieliczne plantacje
ziemniaków s¹ wyranie oznaczone i
opisane. Podró¿uj¹c
przez
pó³nocne
Przed polskim namiotem wyst¹pili Sygnalici z Warcina
Zdjêcia: Joanna Or³owska, Grzegorz Otoka Niemcy od razu rzucaj¹ siê w oczy doæ licznie rozstawione
promocyjnymi powiatu i prawdziwym praca powiatów bêdzie nieodzowna po
w pasie nadmorskim bia³e wiatraki prowejciu
Polski
do
Unii
Europejskiej.
A
dêbnickim miodem. Przygrywa³a kapela
dukuj¹ce energiê elektryczn¹. Wiele ich
"Rowokó³" ze Smo³dzina, grali sygnali- Niemcy s¹ jednym z najwa¿niejszych
po stronie zachodnich Niemiec i wschodci z Warcina. Swoistego regionalnego pañstw Unii. Dzieñ Polski zakoñczy³ siê
nich. Zw³aszcza, jeli chodzi o by³¹ NRD,
to widaæ, ¿e nie zmarnowano tu czasu,
uroku dostarcza³a tytularna Miss Wsi w pónych godzinach popo³udniowych i,
czego, niestety nie mo¿na powiedzieæ o
oprócz
wspólnej
zabawy,
wzajemnego
poPowiatu i jednoczenie Miss Wsi Pomoci¹g dalszy na str. 8
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Nowe fundusze na bezrobocie

Praca z...
programów

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku otrzyma³ w ramach
"Wojewódzkiego Programu Wspieraj¹cego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy "Gryf" fundusze na zatwierdzone do realizacji trzy programy: "Powrót do róde³", "Atrakcyjny region s³upski" i "Aktywny wypoczynek". Uzyskana kwota to 755 tysiêcy z³otych.

Prawie ka¿dy ze starych domów tonie...
w ró¿ach

Polsce. Nikomu te wiatraki, mimo ze
stoj¹ jeden blisko drugiego, nie przeszkadzaj¹.
W samym Ratzeburgu uderza po³o¿enie tego kilkutysiêcznego powiatowego miasteczka. Prawie dooko³a otoczone jest jeziorami i zielon¹ przyrod¹. Na w¹skich krêtych uliczkach zachowany jest stary bruk, prawie ka¿dy
ze starych, wiekowych ju¿ domów, tonie w barwach piêknie kwitn¹cych ró¿.
Niemal wszystkie domy s¹ wymalowane. Uderza utrzymywany wszêdzie porz¹dek, ogólny spokój i brak charakterystycznego nam, Polakom popiechu. W zaledwie kilkutysiêcznym miasteczku jest kilka hoteli, wiele restauracji i restauracyjek. Choæ to zachód,
po godzinie 23.00 nie kupi siê ju¿ w
¿adnym sklepie alkoholu, nie ma go te¿
w sklepach na stacjach benzynowych.
I nikomu to nie przeszkadza. Budynku Akademii Wiolarskiej, w której
znajduj¹ siê pokoje gocinne ze standardowym wyposa¿eniem, funkcjonuje sto³ówka, na korytarzach stoj¹ szykowne meble, udostêpnione s¹ kompletnie wyposa¿one kuchnie, nikt nie
pilnuje. Ka¿dy z goci dostaje klucz od
drzwi wejciowych i to wystarcza.
Sprz¹taczki i kucharki przychodz¹ do
pracy tylko na wyznaczone godziny.
Nic nie ginie. W muzeum regionalnym
zgromadzono eksponaty z bardzo odleg³ego czasu, ale mo¿na w nim zobaczyæ równie¿ niemal wszystko to, co
funkcjonowa³o w niemieckich domach
jeszcze przed dwudziestu - trzydziestu
laty. Ma to ju¿ te¿ wartoæ muzealn¹,
jest pieczo³owicie chronione i piêknie
eksponowane.
(Z.B-Z.)
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W Smo³dzinie dziêki robotom publicznym powstaje nowy chodnik
W ramach projektu "Powrót do ró- oraz podniesienie kwalifikacji 50 bezde³" zostan¹ przeprowadzone trzy szko- robotnych, co umo¿liwi im podjêcie zalenia, których g³ównym celem jest prze- trudnienia lub rozpoczêcie w³asnej
kwalifikowanie lub podniesienie u bez- dzia³alnoci gospodarczej .
robotnych kwalifikacji w zakresie obs³uProjekt "Atrakcyjny region s³upgi turystycznej. Organizacja szkoleñ bê- ski" zak³ada objêcie aktywizacj¹ zawodzie mia³a równie¿ na celu uaktywnienie dow¹ 105 bezrobotnych w ramach prac
grupy osób bezrobotnych pozostaj¹cych interwencyjnych i sta¿y absolwenckich.
w ewidencji Urzêdu Pracy. Projekt ad- Przewiduje on równie¿ zwrot kosztów doresowany jest do mieszkañców powia- jazdu na sta¿ dla 35 absolwentów. Osoby
tu s³upskiego i miasta S³upska. Docelo- objête tym programem zaanga¿owane
wo w drodze rekrutacji wy³oniona zo- bêd¹ do obs³ugi turystów i kuracjuszy
stanie 50-osobowa grupa absolwentów wypoczywaj¹cych w regionie s³upskim.
i osób powy¿ej 45 roku ¿ycia.
Z kolei zadaniem projektu "Atrakcyjny
W powiecie s³upskim stopa bezrobo- wypoczynek" jest objêcie aktywizacj¹
cia przekroczy³a ostatnio 35%, a w mie- zawodow¹ 80 bezrobotnych w ramach rocie S³upsku 23%. Przy rosn¹cej tenden- bót publicznych. Osoby te bêd¹ zatrudcji tego zjawiska zak³ada siê, ¿e podej- nione przy modernizacji i zagospodaromowane przez PUP dzia³ania przyczyni¹ waniu istniej¹cych szlaków turystyki piesiê do spadku bezrobocia. Liczy siê tak- szej i rowerowej oraz przy zagospodaro¿e na zwiêkszenie nap³ywu turystów waniu parkingów lenych, cie¿ek zdro-

ków z fundu- cach, Kêpicach, S³upsku, Smo³dzinie oraz
szy struktu- Domach Pomocy Spo³ecznej w Machor a l n y c h . winie, Machowinku, Lubuczewie i w
Wa¿nym za- Domu Dziecka w Ustce. Projekt ten jest
daniem bê- kontynuacj¹ podejmowanych ju¿ takich
dzie udostêp- dzia³añ. Zatrudnieni pracownicy opiekonianie publi- waæ bêd¹ siê ludmi starszymi
i
kacji, podsta- niepe³nosprawnymi oraz dzieæmi w domu
wowych do- dziecka.
kumentów i
Trzeci program pod nazw¹ "IRinnych mate- MET" - Szansa na lepsze jutro" zabieria³ów infor- ga o po¿yczkê na utworzenie dodatkomacyjnych o wych miejsc pracy. Powiatowy Urz¹d PraUnii Europej- cy dokona rekrutacji uczestników, zrefunduje pracodawcy koszty szkolenia makskiej.
W okre- symalnie do kwoty 1000 z³ na jednego
sie od czerw- uczestnika, udzieli nie oprocentowanej
ca do listopa- po¿yczki w wysokoci 760.000 z³ na
da 2002 roku utworzenie 19 miejsc pracy, zrefunduje
w s³upskim pracodawcy przez okres 12 miesiêcy
u r z ê d z i e czêæ kosztów poniesionych na wynagropracy zareje- dzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpiestrowa³o siê czenie spo³eczne w wysokoci 400 z³ na
1131 absol- ka¿dego uczestnika programu i sk³adkê
wentów, w na ZUS od refundowanej kwoty w wysotym 230 ab- koci 17,88%. PUP przyzna ponadto praW Gardnie Wielkiej bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicz- s o l w e n t ó w codawcy jednorazow¹ refundacjê wynanych wykonuj¹ na stadionie sportowym wykopy pod fundament nowej
szkó³ wy- grodzenia w wysokoci 4457,36 z³ na
szatni
¿szych. W ka¿dego uczestnika programu. Pracowia i poniemieckich cmentarzy. Czêæ roku bie¿¹cym mo¿e siê zarejestrowaæ po- dawca za uzyskan¹ z urzêdu po¿yczkê
bezrobotnych zatrudnionych zostanie dobna liczba absolwentów. Niepokoj¹ce zakupi liniê do malowania proszkoweprzy rekonstrukcji zabytków oraz w me- zaczyna byæ zjawisko bezrobocia wród go, przy której zatrudnieni bêd¹ przelioracjach.
wykszta³conej m³odzie¿y. Du¿¹ rolê w szkoleni bezrobotni - po zakoñczeni siê
Jednoczenie do Marsza³ka Woje- jego ograniczaniu odgrywaj¹ urzêdy programu równie¿ na sta³e.
wództwa Pomorskiego zg³oszono trzy pracy, które przygotowuj¹ absolwenMarcin Horbowy
nowe programy w celu pozyskania rod- tów do funkcjonowania w warunkach
Powiatowy Urz¹d Pracy
ków na aktywne formy przeciwdzia³ania zmieniaj¹cego siê rynku pracy, i uwiaw S³upsku
Zdjêcia: Jan Maziejuk
bezrobociu. Pierwszy "Punkty informa- damiaj¹ potrzebê ci¹g³ego uzupe³niacji europejskiej w gminach" skierowa- nia kwalifikacji zany jest do bezrobotnych absolwentów. Za- wodowych.
k³ada on objêcie 29 bezrobotnych absolKolejny nowy
wentów robotami publicznymi i sta¿ami program to "Moja,
w gminach powiatu (S³upsk, Damnica, Twoja, Nasza staDêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Potêgo- roæ". Zak³ada on
wo, Ustka, miasto Ustka, Kêpice, miasto objêcie aktywizacj¹
S³upsk). Do zadañ absolwentów, odby- zawodow¹ 66 osób
waj¹cych sta¿ i zatrudnionych w ra- bezrobotnych, które
mach tego projektu, nale¿eæ bêdzie pro- znajd¹ zatrudnienie
mowanie dzia³añ s³u¿¹cych integracji w ramach robót puspo³ecznoci lokalnej, wzrostowi wia- blicznych i sta¿y abdomoci spo³eczno-ekonomicznej i ak- solwenckich w Miejtywnoci obywatelskiej, a tak¿e dostar- skim Orodku Pomoczanie niezbêdnej wiedzy zwi¹zanej z cy Rodzinie w S³upwymogami Unii Europejskiej. Uczest- sku, Miejsko-Gminnicy programu bêd¹ braæ udzia³ w szko- nym Orodku Pomoleniach, konferencjach, targach, pozwa- cy Spo³ecznej w Ustlaj¹cych na zdobycie wiedzy do informo- ce,
Gminnych
wania o problematyce integracji ze struk- Orodkach Pomocy
turami europejskimi, o normach obowi¹- Spo³ecznej w Damzuj¹cych w tych krajach, zasadach pisa- nicy, Dêbnicy Kania programów na pozyskiwanie rod- szubskiej, G³ówczy- Nowy chodnik powstaje te¿ w Gardnie Wielkiej
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Bobrowniki
wród najlepszych

W kraju funkcjonuje 45 spó³ek hodowli zwierz¹t gospodarskich Agencji W³asnoci Nieruchomoci Rolnych, które powsta³y na maj¹tku dawnych orodków hodowli zarodowej.
Pe³ni¹ one rolê spó³ek strategicznych maj¹cych szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. Jest wród nich tak¿e Orodek Hodowli Zarodowej Sp. z o. o. w Bobrownikach.

Orodek w Bobrownikach od lat przoduje w hodowli byd³a mlecznego
Orodek ten jeszcze nie tak dawno
s³yn¹³ z bardzo dobrej hodowli byd³a
mlecznego, wiñ rasy bia³a zwis³oucha i
owiec. Jest laureatem wielu nagród i
medali zdobytych na regionalnych i
krajowych wystawach zwierz¹t hodowlanych. Udostêpnione niedawno prasie
przez Oddzia³ Terenowy ANR w Warszawie (jemu podlegaj¹ wszystkie te spó³ki)
informacje pokazuj¹, ¿e Orodek w Bobrownikach przoduje nadal w hodowli
byd³a mlecznego.
Informacje te zdaj¹ siê potwierdzaæ
zdjêcia zrobione przez naszego fotorepor10

tera, a pokazuj¹ce budowê w Bobrownikach dwóch du¿ych obór dla oko³o 400
sztuk krów mlecznych. Jest to jedna z
nielicznych, je¿eli nie jedyna, taka du¿a
inwestycja rolnicza w województwie
pomorskim, a niewykluczone, ¿e równie¿ w kraju. Bardzo rzadko siê ostatnio s³yszy, aby jaka z firm inwestowa³a w budowê obiektów inwentarskich,
jeszcze rzadziej, gdy dotyczy to spó³ek
gospodaruj¹cych na dawnym maj¹tku
Skarbu Pañstwa.
Chocia¿ w spó³kach strategicznych
hodowli byd³a ANR znajduje siê tylko ok.

5 proc. krajowego pog³owia krów objêtych ocen¹ u¿ytkowoci, to maj¹ one
ogromny wp³yw na doskonalenie jakoci
ca³ej populacji byd³a w Polsce. W 2002
roku z agencyjnych spó³ek pochodzi³o a¿
59 proc. matek buhajów, 39 proc. buhajów zakwalifikowanych do hodowli, 32
proc. buhajów sprzedanych do zak³adów
unasieniania oraz 70 proc. rozp³odników
hodowli krajowej dopuszczonych do inseminacji.
W stadach byd³a ANR rednio od
jednej krowy uzyskano w zesz³ym roku:
7419 kg mleka, 316 kg t³uszczu i 287 kg

W budowanych dwóch nowych oborach bêdzie ponad 400 stanowisk dla krów mlecznych
bia³ka, przy zawartoci t³uszczu w mleku 4,26 proc. i zawartoci bia³ka 3,33
proc. By³y to wyniki zdecydowanie korzystniejsze ni¿ w ca³ej krajowej populacji krów, objêtych kontrol¹ u¿ytkowoci.
Najwy¿sze wydajnoci mleka w 2002
roku osi¹gnê³y spó³ki w: Golejewku 10.253 kg, Kamieñcu Z¹bkowickim 10.225 kg, Osiêcinach - 9.386 kg i Dêbo³êce - 9. 274 kg. W kolejnych piêciu spó³kach (w Chodeczku, Osowej Sieni, Bobrownikach, ¯o³êdnicy i Garzynie) rednia wydajnoæ by³a powy¿ej 8 tys. kg.

Orodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach jest na siódmym miejscu
w rankingu spó³ek, które w 2002 roku
sprzeda³y najwiêcej mleka rednio od
jednej krowy. O 1750 kg ustêpuje tylko,
sklasyfikowanemu najwy¿ej w tej ocenie,
Orodkowi Hodowli Zarodowej w Golejewku k. Chojny, który osi¹gn¹³ sprzeda¿
8868 kg.
W stadach krów ANR poprawi³a siê
bardzo jakoæ pozyskiwanego mleka. W
najwy¿szej klasie znajduje siê ju¿ 95 proc.
tego surowca. Od 2000 roku odsetek ten

wzrós³ o 8 pkt. proc. Trzynacie spó³ek
sprzedaje ju¿ ca³oæ mleka w klasie ekstra. Natomiast o genetycznej wartoci stada krów wiadczy m.in. procentowy
udzia³ w nim matek buhajów. Wynosi on
w: Osiêcinach - 12,2 proc. Kamieñcu Z¹bkowickim - 12,1 proc., G³ogówku - 8,8
proc., Bobrownikach - 6,5 proc.
Wród 41 spó³ek hodowlanych ANR
a¿ 20 to stadniny koni, a 21 gospodarstwa
zajmuj¹ce siê hodowl¹ zarodow¹ byd³a,
wiñ i owiec. Te ostatnie hoduje siedem
spó³ek, które mia³y w koñcu ubieg³ego
roku 3881 sztuk matek siedmiu ras, w tym
2958 sztuk merynosa. Generalnie
obserwuje siê renesans hodowli
koni. We wszystkich spó³kach
zajmuj¹cych siê
t¹ hodowl¹, by³o
w ub. roku ogó³em 1157 klaczy,
w tym pe³nej
krwi angielskiej 233, czystej krwi
arabskiej - 182,
rasy wielkopolskiej - 373, rasy
ma³opolskiej 135, l¹skiej - 35,
zimnokrwistej 77, konik polski 74 i huculskiej 48.

Obory powstaj¹ wed³ug najnowszej technologii, a orodek w Bobrownikach jest jedn¹ z nielicznych firm
w kraju, która odwa¿y³a siê zainwestowaæ w hodowlê. Budowa obór kosztowaæ bêdzie ponad 4 mln z³otych

Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia:
Jan Maziejuk
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Nie wszystko siê podoba³o

Czy kryzys
ryby?

Nie wszystkim podoba³o siê VII wiêto Ryby, które w tym roku odby³o siê w dniach 5-6
lipca. G³ówny zarzut dotyczy³ ma³ej iloci stoisk z rybami na targu rybnym i ma³ego wyboru ryb. Nie podoba³ siê te¿ w tym roku staw z rybami zbudowany na placu Zwyciêstwa.
Natomiast liczni gocie nie mogli narzekaæ na wzbogacon¹, udzia³em gwiazd, ofertê artystyczn¹. Mile zaskoczy³ inny ni¿ zawsze pokaz sztucznych ogni.

wiêto Ryby 2003 otwieraj¹ starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski i wiceprezydent S³upska Andrzej Obecny
Czy organizowane ju¿ od siedmiu lat póno zabrali siê za przygotowanie im- za odby³a siê w zaplanowanym terminie.
s³upskie "wiêto Ryby" prze¿ywa kryzys? prezy. Mo¿na zaryzykowaæ nawet stwier- Niewiele brakowa³o, a trzeba by przesuPo prostu w tym roku organizatorzy za dzenie, ¿e i tak dobrze siê sta³o, i¿ impre- n¹æ jej termin, albo w ogóle zrezygnowaæ
12

Narzekano na ma³¹ iloæ stoisk z rybami
zakoñczenie wiêta,
plac Zwyciêstwa z ledwoci¹ pomieci³
wszystkich fanów popularnego zespo³u.
Przysz³o ze szeæ tysiêcy ludzi i tê ogromn¹ frekwencjê nale¿y
uznaæ za sukces tegorocznej imprezy.

Prof. Piotr Bykowski z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni poprowadzi³
Forum Dyskusyjne na temat polskiego
rybo³óstwa w Unii Europejskiej
preza, opatrzona jeszcze licznymi ciekawymi konkursami, wystêpami innych

Na imprezê do S³upska przyjecha³ wiceminister infrastuktury
Witold Górski (w rodku). Idzie w towarzystwie Kazimierza
Rotty - wiceprezesa Zrzeszenia Rybaków Morskich w Gdyni i
Andrzeja Obecnego - wiceprezydenta S³upska
z jej przeprowadzenia.
Starostwo PoPraktycznie imprezê uratowa³a prywatna firma Grzegorza Rataja, która na wiatowe zafundoniespe³na miesi¹c podjê³a siê jej przygo- wa³o udzia³ w
towania oraz spora kasa Urzêdu Miej- wiêcie Macieja
skiego. Ten ostatni nie po¿a³owa³ pieniê- Kuronia - mistrza
dzy na wynajêcie profesjonalnej sceny z polskiej kuchni
nag³onieniem i owietleniem oraz dro- (zachêca³ do czêstgiego, bêd¹cego na topie zespo³u Blue szego umieszczaCafe. Wybór tej gwiazdy polskiej estra- nia w naszych cody okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. W dziennych jad³oniedzielê, w godzinach wieczornych, na spisach ryb). Im- Przyjecha³ te¿ Maciej Kuroñ - Mistrz Polskiej Kuchni

ci¹g dalszy na str. 14
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Zespó³ Blue Cafe poderwa³ tysi¹ce s³upszczan do wspólnej zabawy
zespo³ów oraz I S³upskim Festiwalem
wiêto Ryby nie jest zwyk³ym feSzantowym, nie by³a w sumie mo¿e naj- stynem. Jest imprez¹ maj¹c¹ promociekawsza, ale obroni³a siê przed wyma- waæ polski sektor rybny. Tak zosta³o pogaj¹c¹ publicznoci¹. Niektórzy bêd¹ j¹ mylane. Nie mo¿na o tym zapominaæ, bo
nawet mile wspominaæ.
to siê zaraz mci. Od kilku lat jest kreTowarzysz¹c¹ wiêtu konferencjê owane na najwiêksze targi rybne w Polsce! To wszystko zobowi¹zuje i wymaga
solidnego przygotowania. Jest to impreza jeszcze bardzo m³oda, obejmuj¹ca
bran¿ê gospodarki przechodz¹c¹
ogromne przeobra¿enia. Z bran¿¹ t¹
trudno siê pracuje, ale jest ona na tyle
wa¿na dla gospodarki pomorskiej, ¿e trzeba j¹ promowaæ. Wszelkie pomys³y odejcia od promocyjnego charakteru imprezy na rzecz rekreacyjno-kulturalnego festynu, zmarnuj¹ tylko dotychczasow¹ pracê w³o¿on¹ w "wiêto Ryby". Nie maj¹
uzasadnienia. S³upsk powinien na ka¿dym kroku podkrelaæ, ¿e le¿y nad
morzem, ma historyczne zwi¹zki z

Przedsiêbiorstwo Przetwórstwa Artyku³ów Spo¿ywczych Zgoda w Starym Borku i Hotel Merlot w Ustce - laureaci
konkursu na Najlepszy Produkt VII wiêta Ryby i Najsmaczniejszego Szczupaka
problemow¹ powiêcono w tym roku
polskiemu rybo³ówstwu w Unii Europejskiej. Nie zgromadzi³a ona za wielu
uczestników. By³a te¿ przygotowana w
popiechu. Jednak donios³oæ wyst¹pieñ
bior¹cych udzia³ w niej przedstawicieli
organizacji rybackich oraz waga poruszonych przez nich problemów, by³a na
tyle istotna, ¿e odbi³a siê g³onym echem
w Polsce.
14

Hanz¹ i nie odwraca siê plecami do
morza.
Turystyka nadmorska oraz gospodarka rybacka jest dla tego regionu ogromn¹
szans¹. "wiêto Ryby" ma szansê staæ siê
najwiêkszym targiem rybnym w Polsce.
Pod warunkiem, ¿e nad tym siê solidnie
popracuje, dotrze do wielu firm, zachêci
do udzia³u w imprezie.
W tym roku by³o niewielu wystawców. Ci, którzy przyjechali byli zadowoleni z udzia³u w targu. Imprezê w ci¹gu
dwóch dni odwiedzi³o kilka tysiêcy osób.
Sprzedaj¹cy znowu nie mieli chwili wytchnienia. Wystawcy byli jednak niezadowoleni ze zbyt ma³ej konkurencji.
Mówili, ¿e lepiej czuj¹ siê na imprezie,
kiedy wystawiaj¹cych siê firm jest wiêcej.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Plac Zwyciêstwa podczas koncertu zespo³u Blue Cafe

Polska - Bia³oru

Ratowanie
MAZ-a?
Na Bia³oru - tranzytowe pañstwo pomiêdzy Rosj¹ a Uni¹ Europejsk¹ - przypada 94%
wszystkich przewozów ³adunków transportowych. Kraj ten zajmuje czwarte miejsce wród
pañstw europejskich pod wzglêdem iloci przewozów miêdzynarodowych. Bia³orusini obs³uguj¹ dwie trzecie przewozów z Rosji do Unii Europejskiej i z powrotem. Eksport us³ug
transportowych rozwija siê dynamicznie, w ci¹gu trzech ostatnich lat wzrós³ o 21-30%, a
najwiêkszy zak³ad produkuj¹cy od lat ci¹gniki siod³owe i ciê¿arówki prze¿ywa ogromne
k³opoty finansowe.

Jeszcze kilka lat temu MAZ-y produkowa³a w Dêbnicy Kaszubskiej spó³ka CHEMIX ze S³upska, niestety zaprzesta³a tej produkcji
Dla obs³ugi potrzeb krajowych zak³a- wiêædziesi¹tych. G³ównym odbiorc¹ eks- fikacji samochodów ciê¿arowych. Jego
dów transportu dzia³a w Miñsku Zak³ad portowym zosta³a Rosja. Eksport do tego obrót roczny wynosi oko³o 420 milioSamochodowy MAZ. Utworzony za cza- kraju obejmuje 80% ca³ego eksportu nów dolarów, a wp³aty do bud¿etu pañsów Zwi¹zku Radzieckiego mia³ dostar- MAZ-a. Rosjanie maj¹ ni¿sze wymaga- stwa - 60 milionów dolarów rocznie.
czaæ swoj¹ produkcjê dla ca³ego RWPG. nia jakociowe, bo jest tu tañsze paliwo i Jest to nadal gigant bia³oruskiego przePo upadku Zwi¹zku Radzieckiego utra- obowi¹zuj¹ ni¿sze standardy ekologicz- mys³u. Macierzysty zak³ad tylko na Biacone zosta³y rynki Europy Wschodniej, ne. Do tego mo¿na dodaæ jeszcze niski ³orusi ma oko³o 130 zak³adów kooperuna które do tego czasu przedsiêbiorstwo poziom p³ac w porównaniu z pañstwami j¹cych, wspó³pracuje ponadto z 900
to nie mo¿e ze swoimi wyrobami powró- Europy Wschodniej.
przedsiêbiorstwami za granic¹. Specjaliciæ. Wielkoæ produkcji zmniejszy³a siê
Teraz zak³ad w Miñsku produkuje zuje siê g³ównie w produkcji samochoponad dwukrotnie na pocz¹tku lat dzie- wiêcej ni¿ 300 modeli i ró¿nych mody- dów ciê¿arowych, naczep, autobusów,
ci¹g dalszy na str. 16
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Jeden ze starszych modeli MAZ-a produkowanych w Dêbnicy Kaszubskiej
samochodów specjalistycznych oraz swoim zak³adzie w porównaniu z g³ówprzyczep. Silniki do swoich pojazdów nymi konkurentami. Mo¿na zaryzykowaæ
otrzymuje przewa¿nie z Jaros³awia (Ro- stwierdzenie, ¿e zak³ad teraz nauczy³ siê
sja), czêæ jest produkowana w Miñskim robiæ dobre samochody, wydatnie doZak³adzie Silników. Jednak silniki od- stosowane do warunków rosyjskich i
powiadaj¹ce wymaganiom ekologicz- wymogów tego rynku. Wygrywa konnym - EURO-2 i EURO-3 Bia³oru kursy na rosyjskich wystawach. Na
zmuszona jest importowaæ. Brak rodzi- przyk³ad bia³oruskie naczepy uznawamych takich silników nie pozwala za- ne s¹ w Rosji za najlepsze w wiecie!
k³adowi na wejcie ze swoimi wyroba- W Moskwie MAZ zdoby³ dwa znacz¹mi na rynek Unii Europejskiej.
ce miejsca w nominacji "Najlepszy ci¹Na bazie MAZ-a od 1998 roku pra- gnik Autosalonu-2001", wygrywaj¹c
cuje w Miñsku spó³ka akcyjna "MAZ- nawet z Mercedesem. W kwietniu br.,
MAN". Ponad po³owê akcji tego zak³adu te¿ na wystawie w Moskwie, MAZ-4370
nale¿y do "MAN Nutzfahrzeuge AG", uznany zosta³ za najlepszy w klasie sa39% - do MAZ-a, pozosta³e do bia³oru- mochodów redniotona¿owych.
skiej "£ADA-OMC". W porównaniu z
Rosja nie cieszy siê jednak z sukceMAZ-em spó³ka ta produkuje nieznacz- sów MAZ-a. Ma ona w³asne zak³ady, wyn¹ iloæ samochodów, ale korzyæ z tej konuj¹ce podobn¹ produkcjê jak Bia³owspó³pracy jest widoczna. Razem z sil- ru, które tak¿e potrzebuj¹ pomocy pañnikami oraz innymi agregatami MAZ stwa lub innego wsparcia. Produkcyjna
"importuje" bowiem te¿ niemieckie do- nisza redniowartociowych samochowiadczenie. We wspó³pracy tej zak³ad dów na rosyjskim rynku jest podzielona
widzi szansê wejcie na szeroki rynek pomiêdzy bia³oruskim MAZ-em (35%
Unii Europejskiej. Modele eksportowa- rynku), rosyjskim KAMAZ-em (45%) i
ne do Unii zawieraj¹ przewa¿nie nie- URALAZ-em (15%). Kiedy siê okaza³o,
mieckie silniki i skrzynie biegów oraz ¿e MAZ stopniowo uszczupla rynek roinne importowane czêci w zale¿noci syjskiego KAMAZ-a, Rosjanie uciekli
od konfiguracji. Mimo to wiêcej ni¿ po- siê do posuniêæ politycznych, które
³owê wykorzystywanych w monta¿u czê- przynios³y MAZ-owi wielkie straty,
ci pochodzi z Bia³orusi (przyczepy, ko³a, szczególnie odczuwalne na koniec 2002
inny sprzêt). Budowany tak samochód jest roku. Uchwalona przez rosyjski parlaca³kowicie konkurencyjny, g³ównie te¿ ze ment ustawa zabroni³a import samowzglêdu na ni¿sz¹ cenê. MAZ mo¿e ta- chodów posiadaj¹cych silniki EURO-0
kiej ¿¹daæ, bo ma ni¿szy poziom p³ac w i EURO-1. MAZ straci³ nagle 50 milio16

nów dolarów i zmuszony zosta³
szukaæ rynków zbytu w Unii
Europejskiej. Nie jest to jednak
ci¹gle takie ³atwe, bo zu¿ycie
rodków trwa³ych wynosi ju¿
80%, a stosowane technologie pochodz¹ sprzed 15-20 lat.
Rentownoæ produkcji w
2002 roku nie przekroczy³a 3-4%.
Jest taka niska, bo prowadzono
politykê przetrwania na bardzo
agresywnym, konkurencyjnym
rynku. Do tego nale¿y dodaæ
wielkie straty, które zak³ad poniós³ z "mi³oci" do Rosji. Te
powa¿ne problemy przyczyni³y
siê do powstania w 2002 roku
pytania o sens dalszego istnienia zak³adu? Upadek oznacza³by utratê miejsc pracy dla oko³o
20 000 ludzi bezporednio zatrudnionych w miñskim zak³adzie i
dla kolejnych tysiêcy zatrudnionych w 130 zak³adach kooperuj¹cych.
Dlatego bia³oruski rz¹d zadba³ o wdro¿enie programu modernizacyjnego MAZ-a, który zosta³ opracowany na lata 2003-2008. Chodzi w nim
g³ównie o stworzenie warunków dla
produkcji konkurencyjnego ci¹gnika
EURO-3 - do 2006 roku i EURO IV do 2008 roku przeznaczone by³o na to
217,6 milionów dolarów. Pierwsze stadium modernizacji (2003-2005) ma byæ
finansowane w 90% ze rodków po¿yczonych. Na lata 2006-2008 zaplanowano urealnienie stanowiska finansowego i zwiêkszenie sprzeda¿y, co pozwoli³oby sp³aciæ kredyty.
Nie bêdzie to jednak ³atwe, bo rentownoæ zak³adu wynosi teraz 4%, maksymalny zysk w ostatnich latach nie przekroczy³ 10 milionów dolarów. Razem z
amortyzacj¹ zak³ad realnie mo¿e finansowaæ program na poziomie 70 a nie
100 milionów dolarów, jak bêdzie potrzeba. By móg³ finansowaæ program
na poziomie 100 milionów dolarów, rentownoæ musia³aby wynieæ nie mniej
ni¿ 15%. To mo¿e siê udaæ tylko po
wprowadzeniu konkurencyjnej produkcji i szerszym wejciu na rynek europejski, w tym te¿ polski.
Sergiusz Korzeniewski
Doktorant Instytutu
Ekonomii Nacjonalnej
Akademii Nauk Bia³orusi
Zdjêcia: Ryszard Sikorski

Obchodzono 100-lecie budynku starostwa

Piêkny jubileusz
Na 100-lecie budynku starostwa wybity zosta³ okolicznociowy medal, ukaza³ siê album
zdjêciowy i ods³oniêto dwie tablice upamiêtniaj¹ce dzieje powiatu s³upskiego. Mieszkañców S³upska i turystów zaproszono na koncert poezji piewanej w wykonaniu zespo³u
"Czerwony Tulipan".

Sygnalici z Warcina zagrali hejna³ na czeæ 100 - lecia budynku starostwa
Jubileusz 100-lecia budynku, w któ- skiej turyci. Ponadto, pocz¹wszy od
rym prawie przez ca³y ten okres znajdo- 2004 roku, w pierwszy weekend sierpwa³a siê siedziba w³adz administracyj- nia maj¹ siê odbywaæ Dni Powiatu
nych powiatu przypada, 6 listopada br., S³upskiego, ziemski powiat ma siê prejednak g³ówne uroczystoci postanowio- zentowaæ mieszkañcom grodzkiego pono zorganizowaæ 2 sierpnia, by mog³y wiatu.
wzi¹æ w nich udzia³ równie¿ przybywaG³ówne uroczystoci rozpoczê³y siê
j¹cy w tym czasie licznie na ziemi s³up- w du¿ej sali konferencyjnej. Ka¿dy z za-

proszonych goci wpisa³ siê do Ksiêgi
Pami¹tkowej. Ka¿dy otrzyma³ znaczek
okolicznociowy i folder przypominaj¹cy 100-letni¹ historiê budynku.
Po przybyciu wszystkich goci g³os
zabra³ starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski. Przywita³ wszystkich w tej samej sali, w której 100 lat temu odby³y siê
uroczystoci zwi¹zane z oddaniem budynku do u¿ytku. - Dlaczego postanowilimy
w s³upskim starostwie obchodziæ ten jubileusz, wszak - jak s³usznie kto zauwa¿y³ - zabytkowych budynków ze 100-letni¹ metryk¹ w S³upsku jest wiêcej i nie
wszystkie staj¹ siê powodem do wiêtowania? Budynek starostwa z racji swego
architektonicznego wygl¹du, a zw³aszcza
swych funkcji, jest w tym miecie szczególny! Sto lat temu zosta³ zbudowany na
potrzeby niemieckiej landratury i przez
sto lat s³u¿y³ potrzebom tutejszej administracji publicznej - uzasadnia³ przygotowanie obchodów starosta. - Od stu lat zawsze mieci³y siê tutaj w³adze powiatu
s³upskiego. Nawet, gdy powiatów w Polsce nie by³o, budynek ten by³ siedzib¹
innych powo³ywanych w tym czasie
w³adz. Jest to znamienne w historii tego
gmachu, w historii ziemi s³upskiej i dlatego postanowilimy obchodziæ jubileusz
100-lecia budynku, który dok³adnie przypadnie 6 listopada bie¿¹cego roku.6 listopada 1903 roku budynek ten bowiem, po
niespe³na 18 miesi¹cach budowy i wyposa¿ania, zosta³ oddany uroczycie do u¿ytku. Zosta³ zbudowany przez Niemców i
przez 42 lata s³u¿y³ administracji niemieckiej, a przez 58 lat administracji polskiej.
Nie wyobra¿alimy sobie, aby na obchody jego 100-lecia nie zaprosiæ delegacji z
Niemiec.
Do starostwa przyby³ m.in. Detlof
von Berg - konsul generalny Niemiec w
Gdañsku (jako jeden z pierwszych potwierdzi³ swój udzia³y), przybyli przedstawiciele stowarzyszeñ i ziomkostw niemieckich. Uroczystoci swoj¹ obecnoci¹
zaszczyci³ te¿ przebywaj¹cy gocinnie na
ci¹g dalszy na str. 18
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Na uroczystoci przyby³ Detlof von Berg - konsul generalny Niemiec w Gdañsku
ziemi s³upskiej Adam Hanuszkiewicz - c¹ na ksiêdze sowê - symbol m¹droci.
wybitny polski re¿yser teatralny. W swo- Na ryzalicie po³udniowym umieszczono
im wyst¹pieniu starosta podkreli³, ¿e na jednej tarczy razem spiête powrozem:
i kiæ winogrojako s³upszczanie i mieszkañcy powia- snop zbo¿a, licie
tu s³upskiego jestemy dumni z tego, ¿e na, grabie, kilof, ³opatê i kosê - plony i
miasto ma taki piêkny budynek, który, narzêdzia symbolizu- j¹ce rolnicze funkobok równie piêknego i pochodz¹cego cje ziemi s³upskiej.
Po Z. Ko³odziejskim g³os kolejno
równie¿ z tego samego okresu ratusza,
na trwa³e wkomponowa³ siê w jego pa- zabrali: Detlof von Berg (nawi¹za³ do
noramê i stanowi atrakcyjny fragment znaczenia politycznego przygotowanej
bulwaru nad S³upi¹. A starostwo
ma tak¹ piêkn¹
siedzibê! Starosta
przypomnia³, ¿e na
fasadzie 100-letniego budynku zachowa³o siê wiele
symboli. Na cianie g³ównej, nad
wejciem, na tarczy wykutej w kamieniu, widzimy
m.in. pszczo³y symbol pilnoci
oraz dwie szalki
wagi zawieszone
na mieczu - wskazuj¹ce na sprawiedliwoæ, stabilnoæ
i si³ê. Na wie¿y, pomiêdzy podwójnymi w¹skimi oknami znajduj¹ siê
dwie tarcze - z rycerskim ko³pakiem
(symbolem rodów Przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Janusz Grzybowski i starosta
rycerskich) i pó³- s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski wk³adaj¹ dokumenty do kapsugryfem oraz stoj¹- ³y, która zostanie zamurowana w cianie budynku
18

W zamurowanej kapsule
umieszczono: dwa aktualne sprawozdania Zarz¹du Powiatu, pe³ny
program obchodów 100-lecia budynku starostwa, listê wszystkich
zaproszonych goci do starostwa na
uroczystoci obchodów, wybity medal, przygotowan¹ specjalnie kartkê pocztow¹ wraz ze stemplem, po
jednym egzemplarzu wychodz¹cych
aktualnie w S³upsku gazet, tj. "G³osu Pomorza", "G³osu S³upskiego",
"Dziennika Ba³tyckiego" i "Mojego Miasta", jeden egzemplarz wydawanego przez starostwo aktualnego biuletynu "Powiat S³upski",
dwa egzemplarze folderu powiêconego historii budynku, okolicznociowy znaczek, kilka wspó³czesnych monet.
Fragment sentencji: "Wyra¿aj¹c ogromn¹ radoæ z piêknego jubileuszu, jaki mo¿emy wraz z naszymi przyjació³mi z Niemiec wiêtowaæ, mamy jednoczenie nadziejê,
¿e pami¹tki ukryte w kapsule bêd¹
dobrze zawiadczaæ o naszym szacunku do historii oraz powinnociach wobec Powiatu i jego mieszkañców. Pragniemy odnieæ siê z
ogromn¹ atencj¹ do wszystkich
tych, którzy 100 lat temu dali Miastu i Powiatowi taki piêkny gmach i
podziêkowaæ za mia³¹ wówczas i
odwa¿n¹ decyzjê o jego budowie. Na
sto lat znik³y problemy zwi¹zane ze
znalezieniem odpowiedniej siedziby
dla w³adz Powiatu. Przez 100 lat budynek starostwa jest jednym z naj³adniejszych gmachów w S³upsku,
raduj¹cym swym codziennym widokiem mieszkañców miasta i ka¿dego, kto tu przybywa. W obecnoci
wielu Goci ( ). obiecujemy nadal
o budynek ten nale¿ycie dbaæ, aby
móg³ on przez nastêpne sto lat s³u¿yæ Powiatowi, aby trwaj¹ca w jego
salach praca sz³a nadal na po¿ytek
mieszkañców, by zwyciê¿a³o tu Prawo i Prawda, a "Ka¿dy otrzymywa³,
co mu siê nale¿y".
uroczystoci oraz ubiegania siê Polski o
wst¹pienie do grona pañstw zrzeszonych
w Unii Europejskiej), Adam Hanuszkiewicz (podkreli³ znaczenie Niemiec w
rozwoju europejskiej kultury oraz dziejach historii Europy i Polski), Jan Ponulak z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Andrzej Obecny - wi-

ceprezydent S³upska, Witold Namylak
- burmistrz Lêborka, Grzegorz Januszewski - starosta s³awieñski, Piotr Marek Mazur - burmistrz Kêpic oraz Bar-

Emilia Zimnicka, Izbica
Proba

Spraw Dobry Bo¿e
By nad nasz¹ piêkn¹ pomorsk¹ ziemiê
Ziemiê bocianów, or³ów i ró¿ polnych
Ju¿ nigdy, nigdy nie powia³y
Z³owrogie, czarne wichry wojny
Tak jak dawniej rajcom
w s³upskim Starostwie siê marzy³o
Tak bliska nam wszystkim
ziemia s³upska
M¹drze rz¹dzona by³a
Za na budynku Starostwa
Umieszczona Waga Symbol Sprawiedliwoci
Niech naszym w³adzom
W podejmowaniu m¹drych decyzji
pomaga.
Ja za wszystkim tu zebranym
¯yczê pracy, dobrobytu
Pokoju na wiecie
Starostwu za przetrwania
Nastêpnych stuleci.

Goci przed budynkiem wita³a orkiestra Reduta ze S³upska

Dr in¿. arch. El¿bieta Szalewska z
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w
S³upsku, autorka wstêpu do albumu o historii budynku, przypomnia³a pocz¹tki
jego narodzin i dzieje w historii S³upska.
Po tej prelekcji wszyscy zgromadzeni w
sali gocie otrzymali z r¹k starosty i przewodnicz¹cego Rady Powiatu S³upskiego
Janusza Grzybowskiego
pami¹tkowy medal i album zdjêciowy, do którego fotografie wykona³ artysta fotografik Antoni
Chrz¹stowski ze S³upska.
Zarówno medal ten, jak i
album móg³ siê ukazaæ
dziêki hojnoci i finansowemu wsparciu sponsorów. Starosta serdecznie
im za to podziêkowa³.
W du¿ej sali konferencyjnej ods³oniêta zosta³a pami¹tkowa tablica z nazwiskami wszystkich przewodnicz¹cych
Powiatowej Rady Narodowej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz Rady Powiatu
S³upskiego i ich zastêpców w ca³ym okresie powojennym. Zgodnie z ¿yczeniem jej pomys³odawców, tablica ta, podobnie
jak inna, któr¹ ods³oniêto
w gabinecie starosty, poObchody 100 - lecia budynku starostwa zaszczyci³ rów- winna przypominaæ i upanazwiska
nie¿ swoj¹ obecnoici¹ Adam Hanuszkiewicz - wybitny miêtniaæ
re¿yser teatralny przebywaj¹cy w tym czasie na ziemi wszystkich tych, którzy
s³upskiej
najbardziej, z racji pe³niobara Ko³akowska - dyrektor Zespo³u nej funkcji, wpisali siê w historiê powiaSzkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ustce.
tu s³upskiego.

Ods³oniêcia tablicy dokonali - Anna
Bogucka - Skowroñska - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w S³upsku oraz Janusz
Grzybowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego. Wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia pomieszczeñ starostwa. Goci zaprowadzono m.in. do sali
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, ma³ej
sali konferencyjnej ( tutaj przygotowano
dwie wystawy: "Henrich von Stephan Ojciec wiatowej poczty na znaczkach
pocztowych", "Medale i monety Ziemi
S³upskiej"), do obejrzenia wystawy wydawnictw promocyjnych starostwa, wystawy starych widokówek pn. "Obrazy
Ziemi S³upskiej". W gabinecie starosty
ods³oniêto tablicê z nazwiskami wszystkich starostów z ponad 330-letniego
okresu istnienia s³upskiego powiatu.
Zaszczytu jej ods³oniêcia dost¹pili starosta Z. Ko³odziejski oraz Stanis³aw Kochanowski - pose³ na Sejm RP.
W cianie budynku na g³ównym holu
wmurowano kapsu³ê z dokumentami upamiêtniaj¹cymi 100-letnie obchody. Wmurowali j¹ starosta Z. Ko³odziejski i przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego
Janusz Grzybowski. - Sto lat temu, dok³adnie 21 listopada 1902 roku, o godzinie 3.00 po po³udniu odby³a siê uroczystoæ zawieszenia na wznoszonym budynku starostwa tzw. wiechy i wówczas tak¿e w konstrukcji gmachu zamkniêto kapsu³ê z dokumentami i pami¹tkami z tamtego okresu - przypomnia³ starosta Z. Ko³odziejski.
Nawi¹zano do tamtych tradycji i w
nowej kapsule umieszczono podobne dokumenty ze wspó³czesnej historii powiatu, jakie zachowano 100 lat temu.
Przed budynkiem czeka³y na wszystkich bryczki zaprzêgniête jak przed 100
ci¹g dalszy na str. 20
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laty w konie. Wyruszono nimi na zwiedzanie miasta. Wczeniej jednak wszyscy
wys³uchali hejna³u na czeæ 100-lecia
odegranego z balkonu budynku przez sygnalistów z Warcina.
Dalsze uroczystoci obejmowa³y
udzia³ samorz¹dowców w zawodach kajakowych na rzece S³upi przed starostwem (rywalizowano m.in. z ekip¹ Urzêdu Miejskiego), udzia³ w uroczystym bankiecie wydanym przez starostê w tej samej sali restauracyjnej ("Staromiejska"),
w której przed 100-laty odbywa³ siê równie¿ bankiet wydany z okazji oddania
budynku starostwa do u¿ytku, udzia³ w
koncercie zespo³ów artystycznych na estradzie przed budynkiem starostwa, a tak¿e w uroczystym koncercie przygotowanym wspólnie z "G³osem Pomorza" zespo³u "Czerwony Tulipan".
Po raz pierwszy nad rzek¹ S³upi¹ w
piêknej architektonicznej jego scenerii
rozbrzmia³a poezja piewana i to wykonaniu tak renomowanego zespo³u. Po raz
pierwszy odby³y siê pokazy walk rycerskich nawi¹zuj¹ce do historii tych ziem.
Na rzece S³upi przed starostwem rozegrano zawody kajakowe, które okaza³y siê
wspania³ym widowiskiem. Z okazji jubileuszu odby³y siê jeszcze biegi uliczne dla
dzieci i m³odzie¿y, zawody wêdkarskie na
rzece S³upski o Nagrodê Starosty S³upskiego. Zorganizowano dwa konkursy: fotograficzny "Starostwo w obiektywie
2003" i malarski "Malujemy starostwo
2003". Do tego ostatniego przyst¹pi³o blisko 30 malarzy!
W niedzielê na "Jarmarku Gryfitów" przed Spichlerzem Richtera zaprezentowali siê wiejscy poeci, dzia³aj¹cy
przy starostwie, a przez dwa dni ka¿dy
móg³ przyjæ do budynku starostwa i zobaczyæ jak urzêduj¹ starosta, wicestarosta, przewodnicz¹cy Rady Powiatu, jak
wygl¹daj¹ sale konferencyjne, jak pracuj¹ urzêdnicy. Mo¿na by³o te¿ obejrzeæ
wszystkie przygotowane wystawy oraz
otrzymaæ materia³y promocyjne. Przez te
dwa dni przez budynek "przewali³y" siê
t³umy ludzi.
G³ówne uroczystoci zakoñczy³y siê
ponownym odegraniem hejna³u z balkonu starostwa przez sygnalistów z Warcina - tym razem w nocnej scenerii podwietlonego budynku. W ten sposób nawi¹zano te¿ do piêknej historii ziemi s³upskiej zwi¹zanej z uprawianym tu od wieków mylistwem.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Minê³a pierwsza rocznica mierci

Wspomnienie
K¹dzieli

29 lipca br. minê³a pierwsza rocznica nag³ej mierci Stanis³awa K¹dzieli - starosty s³upskiego urzêduj¹cego w latach
1999-2002. Min¹³ zaledwie rok, a wydaje siê, ¿e tak du¿o
czasu ju¿ up³ynê³o.

Stanis³awa K¹dzielê znalem od wielu
lat, jeszcze z czasów jak
dzia³a³ w "m³odzie¿ówce". By³ przewodnicz¹cym Zarz¹du Wojewódzkiego ZMW, potem dzia³a³ w ZSL i
PSL, w którym dalej
potoczy³a siê jego kariera polityczna i zawodowa. Znaj¹cy wiejsk¹
rzeczywistoæ walczy³
o lepsze ¿ycie na wsi, o
lepszy start ¿yciowy
wiejskiej m³odzie¿y, o
godne traktowanie polskiego ch³opa, który od
ka¿dej w³adzy bra³ kije
na plecy. Mo¿e za czasów Gierka by³ trochê
godniej traktowany, ale
wszyscy przecie¿ pamiêtamy, ¿e czasy te
bardzo szybko minê³y i
zaczê³y siê znowu dla
polskiej wsi te gorsze.
K¹dziela by³ jednym z tych, który
wiêcie wierzy³, ¿e w
¿yciu zawsze da siê co
zmieniæ. By³ przekonany - jak zapewne
wyczyta³ to w szkolnej
literaturze i wielokrotnie dowiadczy³ w
Foto: Jan Maziejuk swoim wiejskim ¿yciu
Niepostrze¿enie szybko p³ynie nam - ¿e los ludzi zale¿y od nich samych. Z
¿ycie, tak wiele rzeczy dzieje siê niemal pokor¹ szed³ przez swoje bardzo dorojednoczenie - wa¿nych i mniej wa¿nych. s³e ju¿ ¿ycie. Po wprowadzeniu powiaTak gonimy za dniem nastêpnym, w prze- tów w 1999 roku rozpocz¹³ kolejn¹, jakkonaniu, ¿e jeszcze bardziej zbawimy ¿e zdecydowan¹ i prowadzon¹ w zaparte
wiat, dostarczymy ludziom wiêcej rado- walkê. Uwierzy³ w moc sprawcz¹ democi i nadziei. A¿ tu nagle zaczyna nas bra- kracji i idei samorz¹dowej. Od pocz¹tkowaæ. A ten wiat krêci siê i tak dalej, ku realnie patrzy³ na sprawy. Opowiabez nas.
da³ siê za przynale¿noci¹ Polski do Unii

Europejskiej. Ale jednoczenie te¿ za gospodarcz¹ wspó³prac¹ Polski ze Wschodem. Wielokrotnie goci³ w starostwie
konsula generalnego Bia³orusi, z którym
nie tylko uk³ada³ pewne plany, ale zainicjowa³ konkretn¹ wspó³pracê. To bardzo
realne podejcie do ¿ycia kaza³o mu
zapewne przyj¹æ funkcjê starosty s³upskiego, kiedy ponownie w 1999 roku
utworzono powiaty, i jednoczenie opowiadaæ siê za utworzeniem województwa rodkowopomorskiego.
Ogromna wiara w ludzi i ich mo¿liwoci popycha³a Go do wielkich czynów.
Niemo¿liwe przez wiele lat przekszta³cenie WSP w Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹ - sta³o siê nagle mo¿liwe. Za
czasów K¹dzieli pojawi³y siê pomys³y
utworzenia w regionie Wy¿szej Szko³y
Biznesu Wiejskiego w Warcinie (w³anie
powstaje!), zbudowania zak³adów przetwarzaj¹cych rzepak i jêczmieñ browarny, przeniesienia wojewódzkich instytucji rolniczych do S³upska, utworzenia
S¹du Rejestrowego, nawi¹zania wspó³pracy z powiatem niemieckim i regionem
Kroneberg w po³udniowej Szwecji. Nie
ba³ siê zaci¹gn¹æ ogromnego kredytu na
naprawê powiatowych dróg. Przyk³adów podejmowanych przez Niego inicjatyw mo¿na by wymieniæ wiêcej.
Dzi, nawet z perspektywy tylko tego
jednego roku, który up³yn¹³ mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e Jego ¿ycie musia³o siê tak szybko wypaliæ! Tym bardziej, ¿e na wszystko brakowa³o w powiecie pieniêdzy, o ka¿d¹ z³otówkê, realizacjê ka¿dej inicjatywy trzeba by³o
dos³ownie walczyæ, zdzieraæ gard³o na
wielu naradach, szarpaæ nerwy i traciæ
zdrowie. Mo¿na zapytaæ, czy taka powinna byæ cena za bardzo rzetelne i odpowiedzialne podejcie do powierzonych obowi¹zków? Czy w budowanym
demokratycznym kraju nale¿y siê spe³niaæ zawodowo i ¿yciowo zawsze tylko
przez walkê?
K¹dziela pomóg³ wielu ludziom i to
w sytuacji, kiedy pomocy tej najbardziej
potrzebowali. Chwilami sam siê zastanawia³, czy nie powinno byæ kresu tej
pomocy, czy nie przeci¹gnie struny swej
dobroci? Nie zd¹¿y³ przeci¹gn¹æ. Jego
duch kr¹¿y dzi gdzie w budynku starostwa i jest obecny wród wielu ludzi. Ale
¿ycie biegnie bardzo szybko do przodu, a
czas zaciera lady. Ma siê wra¿enie jakby
rozmydla³ te¿ ju¿ pamiêæ. Jest to jednak
nieuchronny znak przemijania i cena jak¹
p³aci siê za swoj¹ dobroæ.
Z. Babiarz-Zych

Podsumowano Olimpiadê M³odzie¿y

Gimnazjum
na medal

W poprzednim numerze "Powiatu S³upskiego" zamiecilimy informacje o przebiegu Powiatowej Olimpiady M³odzie¿y w roku szkolnym 2002/2003 w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów. Równie¿ na szczeblu wojewódzkim podsumowano ju¿ rozgrywane imprezy sportowe.

Szko³y z powiatu s³upskiego zajê³y
nastêpuj¹ce miejsca. W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³o Gimnazjum Nr 1 w
Ustce gromadz¹c 128 punktów. Wyprzedzi³o ono wszystkie gimnazja w województwie pomorskim. Gimnazjum w
£upawie zajê³o 70 miejsce z dorobkiem
25 punktów, a Gimnazjum ze Smo³dzina 83 miejsce z 19 punktami. £¹cznie
sklasyfikowano 165 szkó³ gimnazjalnych.

Natomiast w
kategorii
szkó³ podstawowych
Szko³a Podstawowa z
Jezierzyc zajê³a pi¹te
miejsce z dorobkiem 100
punktów,
Szko³a Podstawowa z
G³obina 65
miejsce (25
punktów), a
Szko³a Podstawowa w
Bierkowie
110 miejsce
W tej kategorii sklasyfikowano ³¹cznie
178
szkó³.
Wa r t o
nadmieniæ,
¿e ze szkó³ z
miasta S³upska najwy¿sze miejsca
zajê³y: w kategorii gimnazjów
Foto: Jan Maziejuk Gimnazjum
Nr 6 (8 miejsce),w kategorii szkó³ podstawowych - Szko³a Podstawowa Nr 3
(10 miejsce). Pierwsza z najlepszych s³upskich szkó³ rozgrywki zakoñczy³a z dorobkiem 88, a druga - 89 punktów.
Jan Wodecki
Wydzia³ Owiaty
i Kultury Fizycznej
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W Warcinie rusza Wy¿sza Szko³a Biznesu Wiejskiego

Mened¿erowie wsi
Ponad 100 maturzystów zg³osi³o siê ju¿ do Wy¿szej Szko³y Biznesu Wiejskiego, która
powsta³a w Warcinie z inicjatywy nie¿yj¹cego ju¿ starosty s³upskiego i rozpoczyna dzia³alnoæ z nowym rokiem akademickim.

Zabytkowy pa³ac w Warcinie - siedziba Wy¿szej Szko³y Biznesu Wiejskiego
Z inicjatyw¹ zorganizowania uczelni
wyszli jeszcze wion¹ 2002 roku starosta
s³upski Stanis³aw K¹dziela (nie¿yj¹cy
ju¿) oraz dr in¿. Stanis³aw Szyszko z
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Uznano, ¿e dotkniêta wysokim bezrobociem wie s³upska potrzebuje wysoko kwalifikowanych kadr,
które bêd¹ w stanie zmieniæ jej oblicze.
Po ponad roku starañ uczelniê uda³o siê
utworzyæ. Oferuje ona kszta³cenie na
dwóch kierunkach: zarz¹dzanie i marketing (specjalnoci: zarz¹dzanie biznesem wiejskim, organizacja i zarz¹dzanie ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami) oraz gospodarka przestrzenna
(specjalnoci: wycena i zarz¹dzanie nieruchomociami, zagospodarowanie
przestrzenne).
Pierwszy kierunek zwi¹zany jest z
dziedzin¹ nauk ekonomicznych. Bêdzie
przygotowywa³ specjalistów zdolnych
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b¹d do samodzielnego organizowania i
prowadzenia firm, a tym samym tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich,
b¹d, dziêki zdobytemu wykszta³ceniu,
do pracy na stanowiskach kierowniczych
w jednostkach gospodarczych sektora
prywatnego i publicznego, administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucjach
obs³ugi biznesu, instytucjach finansowych, firmach i organizacjach handlowych.
Kszta³cenie kierunkowe obejmuje
m.in. jêzyki obce, przedmioty humanistyczne, ekonomiczne, prawnicze, matematyczne, informatyczne i mened¿erskie,
wiedzê o rodkach unijnych i metodach
ich pozyskiwania. Specjalnoæ zarz¹dzanie biznesem wiejskim zawiera przedmioty daj¹ce wiedzê i umiejêtnoci w zakresie organizowania i zarz¹dzania firm¹,
dokonywania analiz ekonomicznych, badania rynku, znajomoci marketingu, spo-

rz¹dzania
projektów
przedsiêwziêæ i metod nowoczesnego zarz¹dzania
tymi projektami. Jednak to, co
najwa¿niejsze, specjalnoæ ta zawiera nowe
przedmioty
maj¹ce w
praktyce
u³atwiæ zastosowanie
zdobytej
wiedzy w
specyficznym rodzaju biznesu biznesie
wiejskim.
Foto: Jan Maziejuk Jego specyfika polega z jednej strony na wykorzystaniu walorów przestrzeni, przyrody, fizjografii, czystego powietrza, zbiorników
wodnych itp., z drugiej - lokalnych tradycji, obyczaju, kultury, rzemios³a oraz
potrzeb w zakresie przekszta³cania przestrzeni i kszta³towania krajobrazu.
Absolwent o specjalnoci: zarz¹dzanie ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami bêdzie mia³ gruntowne przygotowanie kierunkowe obejmuj¹ce widzê i
umiejêtnoci mened¿erskie potrzebne w
pracy na stanowiskach kierowniczych w
sektorze prywatnym i publicznym, administracyjno - gospodarczym i samorz¹dowym, urzêdach i organizacjach funduszy
obs³ugi biznesu. Plan studiów tej specjalnoci obejmuje 36 przedmiotów
podstawowych i kierunkowych, a
wród nich: organizacjê, zarz¹dzanie,
marketing, prawo cywilne oraz gospodarcze, finanse i bankowoæ oraz 10

innych przedmiotów specjalistycznych
zwi¹zanych bezporednio z t¹ specjalnoci¹.
- W samych tylko dwóch województwach - pomorskim i zachodniopomorskim mieszka na wsi oko³o 1,2
mln ludnoci, wród których oko³o 390
tysiêcy to rodziny pracowników by³ych
PGR. Na obszarze tym funkcjonuje 201
gmin wiejskich, blisko 5700 jednostek
osadniczych o ró¿nej wielkoci (980 to
wsie i osiedla popegeerowskie). Obecne osiedla te i wsie to sypialnie bez perspektyw na lokalne miejsca pracy mówi Stanis³aw Szyszko, pomys³odawca zorganizowania uczelni i przygotowania nowych kadr na potrzeby wsi. Bezrobocie na wsiach tych dwóch województw siêga oko³o 48% czynnych zawodowo (ponad 200 tysiêcy osób, w tym
55 tysiêcy. to ludzie m³odzi w wieku do
30 lat - cz³onkowie rodzin by³ych pracowników PGR). Na obszarze tym
wród bezrobotnych mieszkañców wsi
znajduje siê jedynie oko³o 8000 osób z
wykszta³ceniem wy¿szym, ok. 65 000 ze
rednim zawodowym, 38 000 rzemielników i 45 000 fachowców ró¿nych
bran¿ z d³ugim dowiadczeniem zawodowym. Szacuje siê, ¿e w agrobiznesie
(du¿e gospodarstwa rolne ponad 50 ha)
potrzebnych bêdzie 700 mened¿erów,
turystyce i rekreacji powstanie oko³o
2600 ma³ych rodzinnych firm, handlu,
gastronomii, us³ugach i rzemiole 3200, przekszta³caniu przestrzeni - 500,
produkcji i przetwórstwie pozarolniczym - 350 firm. W urzêdach gmin i
starostwach potrzeba bêdzie 420 osób.
£¹cznie w dwóch województwach bêdzie zapotrzebowanie na oko³o 7000
mened¿erów biznesu wiejskiego i oko³o 1000 pracowników urzêdów i instytucji, czyli razem oko³o 8000 absolwentów tych specjalnoci. Utworzenie oko³o
7000 ma³ych i rednich firm da³oby
70000 - 90000 nowych miejsc pracy.
Nowa uczelnia du¿y nacisk zamierza
k³aæ na przygotowanie praktyczne studentów. Po I roku studiów na kierunku
marketing i zarz¹dzanie obowi¹zywaæ
bêd¹ 5 -tygodniowe praktyki. Studenci
poznaj¹ na nich procedury i wymogi formalno - prawne zwi¹zane z rejestracj¹ i
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej.
Bêd¹ uczyæ siê te¿ redagowaæ pisma,
wype³niaæ druki i inne dokumenty, zak³adaæ konta bankowe, wype³niaæ deklaracje ubezpieczeniowe itp. Po drugim roku
obowi¹zywaæ bêd¹ praktyki 10-tygodnio-

we z prowadzenia biznesu i doradztwa
mened¿erskiego w wiêkszych gospodarstwach rolnych.
Drugi kierunek to: gospodarka przestrzenna. Specjalnoæ ta obejmuje wiele
dyscyplin naukowych i zwi¹zana jest z naukami ekonomicznymi, geograficznymi,
technicznymi, demograficznymi, socjologicznymi, politycznymi, jak równie¿ naukami o zarz¹dzaniu i rodowisku. A b solwenci tego kierunku bêd¹ spe³niaæ
warunki do ubiegania siê o uprawnienia
pañstwowe - rzeczoznawcy maj¹tkowego w zakresie wyceniania nieruchomoci.
Szczególny nacisk zostanie po³o¿ymy na
takie przygotowanie absolwenta, aby zna³
on nowoczesne instrumenty i metody wykonywania zawodu, ¿eby móg³ sprostaæ
konkurencji w strukturach Unii Europejskiej.
Absolwenci kierunku o specjalnoci: zagospodarowanie przestrzenne,
obok wiedzy ogólnej i podstawowej, przyswoj¹ sobie równie¿ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu nauk spo³ecznych, przyrodniczych, jak równie¿ zdobêd¹ umiejêtnoci metodologiczne i proceduralne w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji polityki przestrzennej w ró¿nych segmentach i strategii rozwoju jednostek samorz¹du terytorialnego. Program studiów na
tym kierunku obejmuje wszystkie te zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, i ma pozwoliæ na przygotowanie studentów do pracy w urzêdach
miejskich i gminnych, w szczególnoci
w wydzia³ach koordynacji rozwoju i
promocji miasta, w miejskich pracowniach urbanistycznych oraz w dzia³ach
gospodarki gruntami i ochrony rodowiska, tak¿e w urzêdach specjalnej
administracji rz¹dowej, du¿ych przedsiêbiorstwach przemys³owych i handlowych, w biurach porednictwa i zarz¹dzania nieruchomociami oraz wszelkich innych instytucjach zajmuj¹cych
siê problematyk¹ zagospodarowania
przestrzennego.
- Mo¿na oczekiwaæ, ¿e zapotrzebowanie na naszych absolwentów wzronie
wraz z rozwojem i wzrostem znaczenia
samorz¹du terytorialnego, rozwojem polityki regionalnej, rozwojem wspó³pracy
krajów europejskich na poziomie regionów i miast - mówi S. Szyszko. - Przecie¿ z czasem coraz wiêcej decyzji bêdzie podejmowanych w miastach, gminach i województwach. Decyzje za
bêd¹ wymaga³y przeprowadzenia stu-

diów i ekspertyz, przygotowywania
programów strategicznych, poszukiwania i pozyskiwania kapita³u krajowego
i zagranicznego, utrzymywania dialogu ze spo³ecznociami lokalnymi, rozwi¹zywania konfliktów regionalnych i
przestrzennych.
Studentów gospodarki przestrzennej
obowi¹zywaæ bêd¹ po pierwszym roku 3tygodniowe praktyki i æwiczenia terenowe. Bêd¹ to wizyty w 8 - 10 gminach, spotkania z w³adzami, udzia³ w prowadzonych badaniach ankietowych, dyskusjach,
z których póniej sporz¹dzaæ bêd¹ sprawozdania i wyci¹gane wnioski dotycz¹ce zakresu i potrzeb opracowañ planistycznych. Po drugim roku planowane s¹
12-tygodniowe praktyki z zakresu tworzenia konkretnych opracowañ planistycznych.
Nowatorski program uczelni opracowany zosta³ w oparciu o konsultacjê
z najlepszymi specjalistami. Studenci
Wy¿szej Szko³y Biznesu Wiejskiego uzyskaj¹ gruntown¹ wiedzê z zakresu prawa
cywilnego, handlowego i gospodarczego,
finansowego, marketingu i analizy rynku, umiejêtnoci pozyskiwania pomocy z
funduszy unijnych. Uczelnia obejmie patronatem wszystkich absolwentów zak³adaj¹cych w³asne firmy.
Nowa szko³a mieci siê w piêknym
zabytkowym pa³acu w Warcinie otoczonym wielohektarowym parkiem, w którym znajduje siê wspaniale utrzymany
ogród dendrologiczny. W bliskiej odleg³oci usytuowane s¹ akademiki. Kadra
naukowa sk³ada siê z 13 profesorów (w
tym 3 cz³onków Polskiej Akademii
Nauk), 18 doktorów pochodz¹cych z
najwiêkszych orodków uniwersyteckich w kraju (Warszawa, Olsztyn,
Gdañsk, Poznañ, Szczecin) oraz miejscowych pracowników naukowych pochodz¹cych ze S³upska i Koszalina. Po
ukoñczeniu 6-semestralnych studiów
licencjackich, ich absolwenci bêd¹ mogli kontynuowaæ naukê na 4-semestralnych magisterskich studiach uzupe³niaj¹cych.
O przyjêciu decyduje konkurs wiadectw i rozmowa kwalifikacyjna. Op³ata
za semestr studiów dziennych wynosi
1600 z³, studiów zaocznych 1500 z³, postêpowanie rekrutacyjne - 350 z³. Szczegó³owe informacje o prowadzonej jeszcze rekrutacji mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów: 841-85-37 i 857- 6601 wew. 02.
Z. Babiarz-Zych
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Drzewa
Bismarcka

wiadek historii - Warcis³aw
O historii i wspó³czesnych osi¹gniêciach Zespo³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie napisano ju¿
sporo. Nigdy jednak nie pisano o warciñskim parku i rosn¹cych w nim wspania³ych okazach drzew. Wiele z nich to pomniki przyrody a jeszcze wiêcej to okazy, które ze wzglêdu na swój wiek i rozmiary powinny byæ na tê listê wpisane.
Nie mo¿na jednak napisaæ o warciñskim
parku bez wspomnienia chocia¿ w paru
zdaniach o historii Warcina i jego pa³acu.
Pierwsze historycznie udokumentowane wzmianki o Warcinie pochodz¹ z
roku 1445 /Warcz/ i 1480 /Vartzin/. Posiad³oæ by³a wtedy w posiadaniu rodziny Zitzewitz. Ród ten w³ada³ Warcinem
do roku 1692. Kolejnymi posiadaczami
maj¹tku byli: rodzina von Massow (16921727), rodzina von Podewils (17271809), rodzina von Blumenthal (18091867) i wreszcie rodzina von Bismarck
24

Fot: Piotr Pilak
(1867-1945). Pa³ac (jego najstarsza czêæ)
wybudowany zosta³ w latach 1655-65
przez Jurgena von Zitzewitza. Kolejni
w³aciciele rozbudowywali pa³ac, ale najwiêksze prace budowlane wykonane zosta³y przez Bismarcków. Kanclerz Otto
von Bismarck poleci³ dobudowaæ jego
po³udniowe skrzyd³o (1870-74), a syn
kanclerza  Wilhelm wybudowa³ nowe
wschodnie skrzyd³o pa³acu z wie¿¹ (18981901). O tym, ¿e Warcino sta³o siê od
momentu jego kupna /kwiecieñ 1867/ ulubion¹ rezydencj¹ Bismarcka wiadomo z
licznych róde³ historycznych. Ma³o kto
wie jednak, ¿e przez 24 lata kanclerstwa
Bismarck urzêdowa³ w Berlinie 15 lat, a
9 lat by³ nieobecny w stolicy, przebywaj¹c w swoich posiad³ociach, w tym od
1867 roku przewa¿nie w Warcinie. Miejsce to zosta³o wybrane przez Bismarcka
ze wzglêdu na jego atrakcyjne po³o¿enie
wród piêknych lasów, obfitoæ zwierzy-

ny ³ownej oraz walory przyrodnicze
sprzyjaj¹ce wypoczynkowi. Mimo nawa³u prac Bismarck szybko uczyni³ z Warcina swoje ulubione miejsce pracy i wypoczynku. Szczególn¹ opiek¹ otacza³
park pa³acowy, za³o¿ony wczeniej przez
Wernera von Podewils. Wg przekazów i
róde³ w zak³adaniu parku nie bra³ udzia³u ¿aden z planistów ogrodowych. W
przewa¿aj¹cej czêci mia³ on charakter
leny, z wyj¹tkiem otoczenia pa³acu, gdzie
znajdowa³ siê ogród kwiatowy. Park przecina³y liczne nieregularnie wyznaczone
cie¿ki dochodz¹ce do polan parkowych
i wzniesieñ terenowych. Uk³ad kompozycyjny parku by³ wiêc cile powi¹zany
z naturalnymi warunkami terenowymi.
By³ on te¿ zdeterminowany licznymi
stawkami oraz z ca³¹ pewnoci¹ star¹ kaplic¹ grobow¹ rodziny von Blumenthal,
znajduj¹c¹ siê na wzniesieniu w centralnej czêci parku. Przy pa³acu istnia³ ogród

kwiatowy, którego centralnym elementem
by³ staw i przerzucony przez niego mostek. Ogród posiada³ regularne podzia³y
wyznaczone cie¿kami. Gazony wype³nia³y kwiaty oraz liczne dekoracje rzebiarskie, szczególnie bogate przy pa³acu.
Olbrzymi park zachwyca³ starymi wysokimi drzewami, cienistymi przejciami i
tarasowo ukszta³towanym g³ównym zboczem. W obrêbie parku znajdowa³o siê
wiele okazów starych drzew, na których
pielêgnacjê nowy w³aciciel nie szczêdzi³
rodków. Bismarck by³ cz³owiekiem o
bardzo silnej osobowoci (¿elazny kanclerz) a równoczenie kocha³ drzewa i
zwierzêta. Sam wielokrotnie artyku³owa³
tê mi³oæ w licznych listach i pismach.
Pisa³ m.in.: ..to jest jeszcze plantacja
Podewilsów, ale tu obok, to ju¿ ja posadzi³em. Teren i pielêgnacja by³y takie
same dla wszystkich drzew, a jednak jedno wystrzeli³o w górê, a drugie obumar³o. A mówi siê, ¿e mo¿na ludzi uczyniæ
równymi. Tu wokó³ mia³em miejsce spacerów, miejsce do pisania depeszy, w tych
w¹skich cie¿kach by³em chroniony od
wszystkich niepokojów wielkiej polityki
i mog³em spokojnie myleæ o swych uprawach lenych, w których uzywam luksusu spokoju.... W innym licie do ¿ony
(z 1867 r.) Bismarck pisa³: ...tylko w Warcinie mogê byæ sam, tutaj jest mi dobrze,
znam ka¿de drzewo od m³odoci. Lasy
mnie orzewiaj¹  leniczy rewirowy 
to móg³by byæ zawód mojego ¿ycia. Z
kolei w nastêpnym licie z tego samego
okresu pia³: ...kiedy zjad³em niadanie i
przeczyta³em gazetê, wêdrowa³em d³ugo
po parku i myla³em o terenach do zasadzenia nowych drzew. Oto s¹ strumyki,
³¹ki, ogród i nieprzeniknione buki, dêby i
inne drzewa, którymi cieszy³em siê s³uchaj¹c piewu ptaków.
Bismarck by³ zakochany w drzewach.
Nigdy nie zezwala³ na wycinanie obumieraj¹cych ju¿ olbrzymów i sam nakazywa³
liczne nowe nasadzenia. O jego mi³oci
do drzew mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e w czasie pertraktacji zwi¹zanych z kupnem
posiad³oci ust¹pi³ poprzedniemu w³acicielowi w sprawie okaza³ych dêbów w
tzw. dole dêbowym. Werner Ewald von
Blumenthal zmuszony do sprzeda¿y
Warcina za¿¹da³ od Bismarcka dodatkowej zap³aty za okaza³y zasób starych dêbów w parku pa³acowym. Bismarck, choæ
twardy w sprawach finansowych (np.
spiera³ siê w sprawie p³aconych przez siebie podatków), tym razem szybko ust¹pi³
i zap³aci³ za stare, kilkusetletnie dêby.
W licznych pismach Bismarck u¿ywa nazw czêci parku pochodz¹cych od
drzew. Czêæ parku nosi³a przyk³adowo
nazwê góry bukowej, inna czêæ nazywana by³a wspomnianym wy¿ej do³em
dêbowym. W trakcie wizyt w Warcinie

kanclerz lubi³ odbywaæ d³ugie piesze wycieczki po parku lub konne przeja¿d¿ki
po okolicznych lasach. Podziwia³ wtedy
stare piêkne drzewa o których potrafi³ d³ugo i z wielk¹ znajomoci¹ tematu rozmawiaæ. Z ca³¹ pewnoci¹ zna³ liczne legendy i podania zwi¹zane z drzewami. Szczególn¹ atencj¹ darzy³ stare dêby. Drzewa
ta czczono ju¿ od pocz¹tków cywilizacji,
przyznaj¹c im pierwsze miejsce w tradycji (pierwsze drzewo na wiecie). D¹b
jako król lasu czy król drzew powiêcony by³ rozlicznym bóstwom. Grecy powiêcali go Zeusowi, Rzymianie  Jowiszowi, Germanie - Donarowi (w³adcy
burzy i piorunów) a S³owianie  bogowi
ognia i nieba. Dêby czcili te¿ Celtowie i
Galowie.
Za czasów Bismarcka w parku pa³acowym dêby zajmowa³y poczesne pierwsze miejsce. Kanclerz osobicie dogl¹da³
najstarsze okazy. Liczne dêby w parku
pe³ni³y te¿ funkcjê odgromników, co
wynika³o z faktu, ¿e drzewa te ze wzglêdu na swoj¹ potêgê i uk³ad korzeniowy
s¹ szczególnie czêsto trafiane przez pioruny.
Jeden z warciñskich dêbów (zachowany do dzi) zapisa³ siê w historii jako
drzewo, w cieniu którego dosz³o do spotkania Bismarcka z hrabi¹ Gustawem
Kalnoky (minister Cesarstwa AustroWêgierskiego) i Niko³ajem von Giers
( minister Cesarstwa Rosyjskiego) do którego dosz³o prawdopodobnie w 1884
roku. Drzewo to dzisiaj nazywane jest
dêbem Bismarcka ale w czasach kanclerza nazywano je Kalnoky na czeæ
austriackiego ministra. Ma ono ponad 5
m obwodu (na wysokoci 1,3 m) i oko³o
30 m wysokoci. Jego wiek szacuje siê
na oko³o 400 lat. Z innych dêbów zachowa³o siê do dnia dzisiejszego kilkanacie
sztuk, z których najstarsze to: d¹b wiatowid o roz³o¿ystej koronie obok oczyszczalni cieków w kierunku Mzdowa (oko³o 300 lat), dwa dêby za stadionem szkolnym przy drodze gruntowej do Biesowic
(oko³o 300 lat), grupa 8 dêbów za orodkiem rehabilitacji ptaków drapie¿nych,
zwana Alej¹ Warcis³awa (od 220 do 280
lat).
Innym ulubionym drzewem kanclerza by³ buk. D³ugie wieki drzewo to uchodzi³o za symbol uduchowienia i m¹droci. W mitologii greckiej buki uchodzi³y
za symbol m¹droci, a w rzymskiej by³y
symbolem p³odnoci. Uwa¿ano te drzewa za opiekunów cz³owieka, dlatego czêsto budowano domostwa w cieniu roz³o¿ystych koron bukowych. W czasach Bismarcka ros³o w parku warciñskim sporo
buków, z których wiele zachowa³o siê do
dnia dzisiejszego. Najstarszy z nich (oko³o 300 lat) ronie obok pa³acu przy wejciu do ogrodu botanicznego. Wymienio-

ny jest on w przewodniku Cezarego Pacyniaka Najstarsze drzewa w Polsce.
Trawiasty taras prowadz¹cy od pa³acu do
altany parkowej obsadzony jest kilkanastoma bukami w wieku od 180 do 200 lat.
Podobny wiek maj¹ buki rosn¹ce na górze bukowej, na tzw. krêgu.
W parku warciñskim ros³o te¿ wiele
dostojnych wierków wyró¿niaj¹cych siê
spomiêdzy innych drzew wzrostem i urod¹ majestatycznej postaci. U staro¿ytnych
Greków drzewa te tworzy³y gaje bogów
niemiertelnych. Uwa¿ano wierki za
symbol cnoty, m¹droci i dobrego ma³¿eñstwa. Do dzisiaj zachowa³o siê w parku wiele majestatycznych wierków, sporód których na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ ten rosn¹cy obok pomnika Marii
Konopnickiej. Jego wspania³y kandelabrowy uk³ad konarów nadawa³ mu
szczególnego uroku. Drzewo to o obwodzie 4 metrów, wysokoci ponad 33 metrów i wieku ponad 280 lat uleg³o jednak
si³om natury i pad³o w 2002 roku. Dzisiaj zachowa³ siê tylko fragment pnia, który po zadaszeniu nazwano Warcis³awem i w³¹czono w sk³ad cie¿ki edukacyjno-przyrodniczej.
Park warciñski ma obecnie powierzchniê oko³o 6 hektarów. W stylu
zbli¿ony jest do parku typu angielskiego,
tzn. prezentuje styl krajobrazowo-swobodny. Przewa¿aj¹ w nim gatunki i odmiany drzew liciastych (78%), co wp³ywa na jego walory estetyczne, szczególnie w okresie jesiennym. Obecnie na terenie parku wystêpuje ³¹cznie 110 gatunków i 18 odmian drzew i krzewów reprezentuj¹cych 28 rodzin. Wiêkszoæ z nich
pamiêta czasy Bismarcka. Nie sposób
wymieniæ je wszystkie, dlatego wspomnimy tylko o najpiêkniejszych okazach.
Rosn¹ w parku miêdzy innymi: topole  symbole dobroczynnej si³y, sprzyjaj¹ce po¿ytecznym pracom i zwyciêskim
walkom, drzewa wiête, uwa¿ane przez
Greków za symbole boga zmar³ych Hadesa, zwi¹zane te¿ z kultem Dionizosa 
boga wina i odradzaj¹cej siê przyrody;
jesiony - w wiecie antycznym powiêcone bogowi wojny  Marsowi, strzeg¹ce od z³ych duchów i tajemnych mocy, w
mitologii islandzkiej i germañskiej drzewo wiata, korzeniami zakotwiczone w
wiecie podziemia, zasilane ród³ami
m¹droci i losu. Pieñ dwiga³ ziemiê, a
na koronie wspiera³o siê sklepienie niebieskie; klony  symbol opiekuñczej
mocy nad ludmi za ich ¿ycia i po mierci. (Z klonowych drzew wyrabiano pierwsze grobowe niemalowane deski (pukaæ w niemalowane drewno?). Klon mia³
moc chroni¹c¹ zmar³ych od z³ych si³. Z
klonowego drewna by³ zbudowany koñ
trojañski opisany przez Homera. Sta³ on
siê przyczyn¹ zag³ady tej niezdobytej
ci¹g dalszy na str. 26
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twierdzy; wi¹zy - zwi¹zane z mitami o
Zeusie Gromow³adnym oraz o Orfeuszu
i Achillesie. Mia³y opiniê drzew ¿yczliwych ludziom, dlatego sadzono je w pobli¿u domostw. Wi¹z to ukochane drzewo Jana III Sobieskiego. Symbolizowa³
mi³oæ i wiernoæ oraz mia³ moc godzenia zwanionych.
Wyliczanie wspania³ych okazów
drzew parkowych, które cieszy³y oczy
Bismarcka, i które ciesz¹ swoim wspania³ym dostojeñstwem wspó³czesnych,
jest w tym tekcie niemo¿liwe ze wzglêdu na wymogi techniczne wydawnictwa.
Na koniec powiemy wiêc tylko o lipach
 najbardziej kochanych przez kanclerza
drzewach i o daglezjach, z którymi wi¹¿e
siê pewna przyrodniczno-historyczna zagadka. Daglezja pochodzi z Ameryki Pó³nocnej i do Europy zosta³a sprowadzona
oko³o 1827 roku (Anglia). Na kontynencie europejskim rozpowszechniaæ siê zaczê³a daglezja dopiero oko³o 1890 roku.
Z tego te¿ powodu (m³ody sta¿ w Europie) daglezje nie doczeka³y siê mitów i
legend. Wiemy, ze róde³ historycznych,
¿e Otto von Bismarck nakaza³ posadziæ
w parku warciñskim równie¿ daglezje.
Kanclerz by³ w³acicielem Warcina od
1867 do 1898 roku (od 1894  po mierci
ksiê¿nej Joanny wyjecha³ na sta³e z Warcina). ród³a mówi¹, ¿e warciñskie daglezje posadzono w 1867 roku, a wiêc
jeszcze przed ich rozpowszechnieniem na
kontynencie. Prawdopodobnie Bismarck
otrzyma³ lub kaza³ sprowadziæ sadzonki
daglezji z Anglii. Na tej podstawie mo¿na s¹dziæ, ¿e warciñskie daglezje, przepiêkne doborowe okazy o wysokoci od
36 do 38 metrów nale¿¹ do jednych z najstarszych drzew tego gatunku na kontynencie. Hipoteza ta warta jest szerszego
zbadania. Drzewa te mog¹ wiêc liczyæ
oko³o 135 lat. Jako drzewa doborowe
(pozyskiwanie nasion) s¹ one zaewidencjonowane w administracji lasów pañstwowych. W tej dokumentacji zapisano im tylko 102 lata. Nie zmienia to faktu, ¿e s¹ to wspania³e okazy, a ich usytuowanie na cie¿ce edukacyjno-przyrodniczej, po drodze do ruin grobowej kaplicy warciñskiej linii Bismarcków (z
1905 r), dodaje im tylko splendoru wieku
i dostojnoci.
Lipy by³y o najbardziej kochanymi
drzewami kanclerza. W mitologii by³o to
drzewo tajemnych bóstw, symbol dobroci, ³agodnoci i spokoju, cile zwi¹zane
z losem ludzkim. Symbolizowa³o zwi¹zek cz³owieka ze wiatem bóstw. Dlatego by³o tak chêtnie sadzone wokó³ domostw. W greckim micie o Filemonie i
Baucis, lipy symbolizowa³y ma³¿onkê,
dêby za mê¿a. By³a wiêc lipa symbolem
mi³oci. S³owianie mieli zwyczaj sadziæ
lipê po ka¿dych narodzinach dziecka.
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Kandelabrowy wierk przy pa³acu
Czêsto te¿ sadzono lipy w aleje, co mia³o
symbolizowaæ trwa³oæ i nierozerwalnoæ
losów ludzkich. Byæ mo¿e te powody decydowa³y o wyborze tego drzewa przez
Bismarcka jako drzewa ukochanego. Warciñskie lipy zgodnie z tradycj¹ sadzone
by³y w aleje. W okolicach Warcina jest
tych alei kilka. S¹ tymi drzewami obsadzone trasy Warcino-Borzys³aw (ok. 170
sztuk) i Warcino-Kêpice (38 sztuk).
Nas najbardziej interesuj¹ lipy rosn¹ce przy samym pa³acu oraz te, które by³y
sadzone przez kanclerza. Mówi¹c o alejach lipowych mamy na myli szczególnie dwie z nich. Jedna biegn¹ca wzd³u¿
dzisiejszej drogi dojazdowej do bramy
g³ównej szko³y liczy obecnie 19 drzew.
Ich wiek szacuje siê na oko³o 200 lat. Byæ
mo¿e stanowi³a ona fragment alei Kêpice - Warcino lub Warcino  Borzys³aw. Z
ca³¹ pewnoci¹ by³a ona sadzona przez
poprzedników Bismarcka (oko³o 1800
roku  rodzina Podewils). W czasach
kanclerza droga ta i brama mia³y znaczenie drugorzêdne. By³a to droga gospodarcza prowadz¹ca od pa³acu do wsi i zabudowañ gospodarczych (chlewnia, kunia
itd.). Dzisiaj w dostojny sposób lipy te
wskazuj¹ kierunek dojazdowy do szko³y.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest jednak tzw. aleja
Bismarcka, wiod¹ca od pa³acu w górê
obok domu by³ego zarz¹dcy maj¹tku Westphalta (budynek nr 3), a¿ do XV - wiecznego kocio³a w Osowie. Aleja ta liczy
dzisiaj 364 lipy, których wiek wynosi oko³o 135 lat. ród³a historyczne mówi¹, ¿e
posadzono j¹ z polecenia Bismarcka w
1867 roku. By³a to wówczas g³ówna droga wjazdowa do rezydencji. W kronikach
kocio³a zanotowano, ¿e dnia 30 lipca
1867 roku po raz pierwszy przyby³ do
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wi¹tyni w Osowie graf Otto von Bismarck. Aleja lipowa by³a ulubion¹ tras¹
spacerow¹ kanclerza. Tamtêdy wiod³a te¿
reprezentacyjna droga wjazdowa, któr¹
kanclerz jedzi³ miêdzy innymi do stacji
w Podgórach w drodze do lub z Berlina,
przed wybudowaniem po³¹czenia kolejowego w Kêpicach (1878-1879). Dzisiaj
aleja ta prezentuje szczególne walory estetyczne i przyrodnicze.
Naszym celem jest przybli¿enie czytelnikom historii miejsca szczególnego
dla dziejów ziemi rodkowopomorskiej.
Uwa¿amy, ¿e mo¿na propagowaæ ten regionalizm w ró¿ny sposób. Równie¿
poprzez mówienie o historii w kontekcie
jej walorów przyrodniczych. Dlatego historiê Warcina przedstawilimy na tle
wybranych okazów drzewostanu zespo³u
pa³acowo-parkowego. Mówi siê o drzewach, ¿e s¹ milcz¹cymi wiadkami historii. Mamy nadziejê, ¿e dziêki tym kilkudziesiêciu zdaniom, warciñskie dêby,
lipy, buki i inne drzewa przemówi³y do
wyobrani czytelników.
Piotr Pilak
Jolanta G¹szczyk-Szulkowska
Zespó³ Szkó³ Lenych
i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie
Wszystkie cytaty przedstawione w tekcie pochodz¹ z pracy Piotra Pilaka Zarys dziejów pa³acu w Warcinie (S³upsk
2001), a legendy i podania o drzewach
zaczerpnêlimy z prac: M. Zió³kowskiej 
Gawêdy o drzewach (Warszawa 1988)
i J.D.Godeta  Drzewa i krzewy (Warszawa 1997). Pomocne okaza³y siê te¿
informacje uzyskane od naszych kolegów
Piotra Mañki i Karola Murata.

