W numerze:
Drodzy Czytelnicy!
Bra³em ostatnio udzia³ w
uroczystociach zwi¹zanych z
I Zjazdem Absolwentów naszej
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej - wczeniej Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Ponad 500 absolwentów przyjecha³o na te uroczystoci nie wstydzi³o siê przyznaæ do uczelni, któr¹
ukoñczy³o. Wielu nie musia³o przybywaæ, bo przecie¿
mieszkaj¹ i pracuj¹ na miejscu i - jeli tylko tego chc¹
- mog¹ mieæ codzienny kontakt z uczelni¹.
Nie jestem absolwentem s³upskiej Alma Mater, swoje wykszta³cenie kontynuowa³em w innym miecie i w
innym regionie kraju. Z racji miejsca zamieszkania,
wieloletniej pracy zawodowej, ostatnio pe³nionych funkcji, z uczelni¹ s³upsk¹ czujê siê mocno zwi¹zany. Cieszy mnie, ¿e jej rola kulturotwórcza stale ronie i wiele
wskazuje na to, ¿e ten wzrost bêdzie nastêpowa³. S³upskie starostwo, którym mam teraz przyjemnoæ kierowaæ odegra³o wcale niema³¹ rolê w kszta³towaniu obecnego i - jak s¹dzê - przysz³ego oblicza uczelni.
Z okazji absolwenckiego zjazdu warto przypomnieæ, ¿e to za spraw¹ te¿ w du¿ej mierze by³ego starosty Stanis³awa K¹dzieli i Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadzono cztery lata temu prawdziw¹ bataliê, by Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna przekszta³cona
zosta³a w Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹, co daje
jej dzi przepustkê do kolejnego szczebla awansu - do
rangi samodzielnego uniwersytetu.
Dramatyczne w tej sprawie zabiegi nie¿yj¹cego ju¿
starosty, b. prezydenta S³upska Jerzego Mazurka, rektora WSP - prof. Jerzego Hauziñskiego wspierane przez
s³upskich radnych wojewódzkich i parlamentarzystów,
uwieñczone pe³nym sukcesem opisane zosta³y w wydanej w 2000 roku samodzielnej publikacji pt. "Droga do
Akademii".
Przez cztery minione lata uczelnia dowiod³a, ¿e nie
otrzyma³a na wyrost tej nazwy, poszerzy³a zakres kszta³cenia, powiêkszy³a swoj¹ bazê dydaktyczno-naukow¹.
Teraz jest chyba najw³aciwszy moment, ¿eby zosta³a
przekszta³cona w samodzielny Uniwersytet rodkowopomorski, który gruntuje swoje miejsce w regionie ma
ju¿ niemal ugruntowane. Jego powstanie jest ju¿ chyba tylko kwesti¹ czasu.

Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Z obrad Rady Powiatu

Poparcie
dla edukacji

Rada Powiatu S³upskiego na wrzeniowej sesji z pe³nym zrozumieniem odnios³a siê do
kszta³cenia w zawodach medycznych na poziomie wy¿szym i licealnym w S³upsku. Jest
zdecydowana wesprzeæ ka¿d¹ inicjatywê, która prowadziæ bêdzie do poprawy warunków
funkcjonowania s³upskiej wy¿szej uczelni pedagogicznej i poszerzenia kierunków kszta³cenia m³odzie¿y.
Stanowisko Rady by³o odpowiedzi¹
na pisma rektora Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej oraz marsza³ka województwa pomorskiego dotycz¹ce dalszego
funkcjonowania uczelni i Zespo³u Szkó³
Medycznych w obiektach przy ulicy Ba³tyckiej po tym jak na podstawie uchwa³y
Sejmiku Województwa Pomorskiego marsza³ek zgodzi³ siê przekazaæ Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej te obiekty, a z
kolei , na skutek protestu Zespo³u Szkó³
Medycznych, wycofa³ siê z tej decyzji.
Radni stanêli równie¿ na stanowisku, ¿e Zespó³ Szkó³ Medycznych powinien nadal kszta³ciæ m³odzie¿ w zawodach medycznych, na które jest zapotrzebowanie. Funkcjê zarz¹dcy nieruchomoci zajmowanych dotychczas
przez tê szko³ê mog³aby spe³niaæ Pomorska Akademia Pedagogiczna, u¿yczaj¹c jej czêæ pomieszczeñ, ³¹cznie z
mo¿liwoci¹ korzystania z pracowni
usytuowanych w budynku g³ównym.
Zdaniem powiatowych radnych jest
tak¿e mo¿liwy rozdzia³ ruchomoci pomiêdzy uczelniê i szko³ê medyczn¹, z
zagwarantowaniem tej ostatniej prawa
dostêpu do pracowni w budynku, który by³by we w³adaniu uczelni.
Na pocz¹tku sesji radni sk³adali interpelacje. Radny Marian Jarz¹bek w
swojej wypowiedzi wróci³ do sprawy poruszonej na wczeniejszej sesji, a dotycz¹cej remontu dróg. Domaga³ siê, aby
przyst¹piono do ich naprawy jeszcze
przed sezonem zimowym. Wyrazi³ niezadowolenie z udzielonej odpowiedzi
przez komendanta miejskiego Policji w
sprawie wyci¹gniêcia konsekwencji
s³u¿bowych wobec policjantów interweniuj¹cych po napadzie rabunkowym
w Kobylnicy. Radny Pawe³ Gonera zapyta³ komendanta miejskiego Policji o
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ewentualne skutki wybuchu bomby na
promenadzie w Ustce. Poruszy³ te¿ - jego
zdaniem - problem niskiego poziomu
edukacji w powiecie. Zaproponowa³
przeprowadzenie debaty na ten temat.
Zapyta³ o kary finansowe dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu za ³amanie dyscypliny bud¿etowej.
Radny Stanis³aw Jank interpelowa³
pod adresem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i gminy S³upsk w sprawie koniecznoci budowy chodnika przy drodze Nr
210 na odcinku S³upsk - G³obino. Radny
Ryszard Nosko przypomnia³ o tragicznej sytuacji na drodze wojewódzkiej - na
odcinku od drogi nr 6 w kierunku Czarnej D¹brówki do granic powiatu s³upskiego. Poruszy³ te¿ potrzebê rzetelnego informowania radnych gmin przez Zarz¹d Dróg Powiatowych o mo¿liwociach finansowania remontów dróg.
Podniós³ problem udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich - w wietle wydanego
ostatnio nowego rozporz¹dzenia Rady
Ministrów. Radny Andrzej Kordylas
interpelowa³ w sprawie naprawy drogi w
£ebieniu oraz potrzeby u³o¿enia chodnika w Wielkiej Wsi.
Do g³osu niezadowolonych ze stanu
dróg do³¹czy³a siê równie¿ radna Maria
Babiñska, która podda³a krytyce fatalny stan nawierzchni na skrzy¿owaniu
drogi wojewódzkiej S³upsk - ¯elkowo Wicko z drog¹ powiatow¹ S³upsk Damnica - G³ówczyce oraz opowiedzia³a siê za koniecznoci¹ budowy chodnika przy drodze w G³ówczycach.
W kolejnym punkcie obrad starosta
s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski z³o¿y³
sprawozdanie z prac Zarz¹du w okresie

od poprzedniej sesji oraz z wykonania
uchwa³ Rady Powiatu. Informowa³ miêdzy innymi o dalszych dzia³aniach zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ Domu Dziecka w Ustce. Przedstawi³ radnym przes³anki, którymi kierowa³ siê Zarz¹d Powiatu
przy opiniowaniu lokalizacji obwodnicy
S³upska, omówi³ zakres planowanych
wspólnie z gminami robót drogowych. Po
tym wyst¹pieniu Rada Powiatu przyjê³a sprawozdanie z realizacji harmonogramu Powiatowego Zdrowego Stylu ¯ycia na lata 2003 - 2006, który jest
nakierowany przede wszystkim na
wspieranie wczesnej diagnostyki i
zwiêkszenie efektywnoci leczenia nowotworów piersi, raka szyjki macicy
oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej mieszkañców powiatu, w tym na
profilaktykê uzale¿nieñ wród dzieci i
m³odzie¿y.
Rada przyjê³a sprawozdanie z
przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze br. Nastêpnie, zgodnie z
porz¹dkiem, radni podejmowali kolejne
uchwa³y. Sporo dyskusji wywo³a³y projekty uchwa³ w sprawie regulaminów
okrelaj¹cych zasady przyznawania i
realizowania stypendiów dla studentów
oraz dla uczniów szkó³ maturalnych i
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
koñc¹cych siê matur¹. Po uwzglêdnieniu zmian Rada przyjê³a oba te regulaminy.
W koñcowej czêci sesji radni bez
uwag przyjêli sprawozdania z pracy
wszystkich komisji za I pó³rocze br. oraz
wys³uchali informacji dyrektora Kazimierza Czy¿a o aktualnej sytuacji ekonomicznej Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

Z PRAC ZARZ¥DU POWIATU

Po³udniowa lepsza
od pó³nocnej

Zarz¹d Powiatu wyda³ postanowienie uzgadniaj¹ce projekt decyzji o warunkach zabudowy dla obwodnicy S³upska w ci¹gu drogi krajowej S-6, od strony po³udniowej miasta. Za
tak¹ lokalizacj¹ obwodnicy przemawia m.in. to, i¿ projektowana, nowa trasa przebiegaæ
bêdzie poza stref¹ zabudowan¹.

Fot.: Jan Maziejuk

wodnicy nale¿eæ bêdzie do wójtów gmin
- s³upskiej i kobylnickiej. Pozwolenie na
budowê wyda wojewoda pomorski.

S³upsk. Budowa ronda u zbiegu ulic: Szczeciñskiej, 11 listopada i Koszaliñskiej.
Obwodnica po³udniowa bêdzie krótsza od trasy pó³nocnej i zaprojektowano
na niej mniej obiektów in¿ynieryjnych
(wiadukty i mosty). Podstawowym jej
zadaniem bêdzie wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum miasta. Lokalizacja obwodnicy po stronie pó³nocnej
wyeliminowa³aby równie¿ ruch turystyczny w S³upsku. Obecnie turyci zmierzaj¹cy do Ustki, Rowów i S³owiñskiego
Parku Narodowego s¹ zmuszeni do przejazdu przez miasto i czêsto siê w nim zatrzymuj¹. Przy obwodnicy pó³nocnej by³yby to przypadki sporadyczne. Ponadto lokalizacja pó³nocna odci¹¿a³aby tylko ruch w sezonie turystycznym, nie rozwi¹zuj¹c zupe³nie ruchu ca³orocznego w
kierunku po³udniowym, tras¹ na Poznañ.
Zarz¹d Powiatu jest zdania, i¿ pó³nocn¹, nadmorsk¹ czêæ powiatu nale¿y
pozostawiæ jako park nadmorski.
Klasa gruntów wzd³u¿ przebiegu obwodnicy przy obu wariantach (pó³nocnym i

po³udniowym) jest porównywalna. Nie
mo¿na siê zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e
obwodnica pó³nocna po³¹czy S³upsk i
Ustkê, poniewa¿ droga szybkiego ruchu
przecina i dzieli przestrzeñ w poprzek jej
przebiegu. Droga ta ³¹czy przestrzeñ jedynie wzd³u¿ jej trasy. Tak¹ tras¹ ³¹cz¹c¹
oba miasta jest obecna droga Nr 210. Lokalizacja obwodnicy po stronie po³udniowej stworzy szansê rozwoju tej czêci powiatu, nie umniejszaj¹c walorów
terenów pó³nocnych. Prace projektowe
nad budow¹ obwodnicy po tej stronie
s¹ ju¿ tak zaawansowane, ¿e nie nale¿y
ich burzyæ i odwlekaæ sprawy, gdy¿ mog³oby to stanowiæ realne zagro¿enie dla
jej powstania. Trasê po³udniow¹ uzgodniono pozytywnie z samorz¹dami w
roku 1999, uchylaj¹c tym samym
uzgodnienia poprzednie, dotycz¹ce projektów budowy obwodnicy po stronie
pó³nocnej.
Ostateczna decyzja o lokalizacji ob-

***
W dniu 5 sierpnia br. Zarz¹d Powiatu
zawar³ porozumienie z gminami S³upsk i
Ustka w sprawie wspólnej realizacji robót na sieci dróg powiatowych i gminnych
w ramach projektu Silna infrastruktura drogowa podstaw¹ rozwoju turystyczno-gospodarczego Krainy w kratê. Porozumienie jest wynikiem wczeniejszych rozmów i uzgodnieñ prowadzonych m.in. na Konwencie Samorz¹dowców Powiatu S³upskiego, na którym
wójtowie wspomnianych wy¿ej gmin zadeklarowali gotowoæ uczestniczenia w
tym przedsiêwziêciu. Powiat pe³ni w nim
funkcjê lidera. Samorz¹dy gmin S³upsk
i Ustki zabezpieczaj¹ czêciowo stronê
finansow¹ projektu oraz dokumentacjê
na prace remontowe przewidziane do
realizacji na drogach gminnych. Projekt obejmuje lata 2004-2006 i sk³ada
siê nañ jedenacie inwestycji remontowych na drogach powiatowych i gminnych oraz na mocie w Charnowie.
Ca³kowity koszt prac wyniesie 18, 5
milionów z³, z tego ponad 13 milionów
700 tysiêcy ma pochodziæ z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, a
ponad milion 800 tysiêcy z³ z bud¿etu
pañstwa. Natomiast udzia³ finansowy
gmin S³upsk i Ustka wyniesie odpowiednio: 1, 5 i 1,1 miliona z³otych. Wniosek o
dofinansowanie projektu z funduszy unijnych trafi³ ju¿ do Urzêdu Marsza³kowskiego i s¹ du¿e szanse na ich otrzymanie
rodków.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
O drogach piszemy rownie¿ na str. 26.
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Powiatowe wiêto Plonów w Potêgowie

Do¿ynki
z deszczem

Bursztynowymi k³osami uhonorowa³
uhonorowa³ starosta
starosta s³upski
s³upski Zdzis³aw
Zdzis³aw Ko³odziejKo³odziejski najlepszych rolników
rolników na
na Powiatowym
Powiatowym wiêcie
wiêcie Polonów
Polonów w
w Potêgowie.
Potêgowie. Dla
Dla
wyró¿niaj¹cych siê rolników by³y te¿ honorowe
odznaki
Zas³u¿ony
dla
rolhonorowe odznaki Zas³u¿ony dla rolnictwa oraz dyplomy od Pomorskiej Izby Rolniczej. ¯niwa podsumowano
godnie, nie nale¿a³y do ³atwych, ale rolnicy
rolnicy przyzwyczaili
przyzwyczaili siê
siê ju¿
ju¿ do
do trudtrudnych sytuacji i skomplikowanych problemów.
problemów.
L
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Nagrodzony chleb z gminy G³ówczyce.

Wieniec klasyczny gminy Kêpice.
Do Potêgowa zaproszono rolników z
wszystkich gmin powiatu, przyjechali
przedstawiciele administracyjnych w³adz
wojewódzkich i samorz¹dowych. Byli
prezesi agencji i instytucji obs³uguj¹cych
rolnictwo - z powiatu i województwa. Po
raz pierwszy w uroczystociach do¿ynkowych wziê³a udzia³ oficjalna delegacja z
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W konkursie na chleb do¿ynkowy pierwsze miejsce przyznano gminie G³ówczyce, drugie - gminie Potêgowo, a trzecie - gminie S³upsk.
Do oceny zg³oszono 13 chlebów. W konkursie wieñca klasycznego wygra³ wieniec przywieziony przez gminê Kêpice, drugie miejsce zdoby³ wieniec z Rumska w gminie G³ówczyce, a trzecie z
W³ynkowa w gminie S³upsk. W konkursie tym oceniano 14 wieñców. W kategorii wieñca niekonwencjonalnego pierwsze miejsce
zdoby³ wieniec z Bukówki w gminie S³upsk, drugie z £ebienia w
gminie Damnica, a trzecie ze Starkowa w gminie Ustka. W kategorii tej oceniano 6 wieñców.
powiatu Herzogtum Launeburg w Niemczech ze starost¹ Gerdem Krämerem i
przewodnicz¹cym Rady Powiatu Meinhardem Füllnerem. Z powiatem tym
wspó³pracuje powiat s³upski. Na powiatowe do¿ynki przyjecha³ te¿ gospodarz
drugiego partnerskiego powiatu - Witold
Dzier¿awski - starosta cieszyñski.

Uroczystoci rozpoczêto msz¹ wiêt¹ dziêkczynn¹ odprawion¹ w kociele
pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego. Nastêpnie wszyscy gocie i
barwny korowód poprowadzony przez
Orkiestrê Dêt¹ ze Strzebielina w gminie
£êczyce przeszed³ na plac przed Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej -

Powiatowi starostowie do¿ynek

piewaj¹ Potêgowianki.

Krystyna
Wiczkowska
wspólnie z
mê¿em Franciszkiem prowadzi w £upawie 81hektarowe
gospodarstwo
rolne specjalizuj¹ce siê w
intensywnej
produkcji mleka. Wiczkowscy utrzymuj¹ obecnie 25 krów mlecznych, od których uzyskuj¹ wysokiej jakoci surowiec
mleczny. W swoim gospodarstwie z du¿ym powodzeniem uprawiaj¹ te¿ zbo¿a i
ziemniaki.

Marian Wojtas
prowadzi w D¹brównie gospodarstwo rolne o powierzchni 21 hektarów. Specjalizuje
siê w produkcji
zbó¿, ziemniaków
i trzody chlewnej.
Gospodarstwo ma
w pe³ni zmechanizowane pozwalaj¹ce stosowaæ nowoczesne metody
upraw i uzyskiwaæ wysokie plony. Pan
Marian przez wiele lat by³ so³tysem
D¹brówna, aktywnie uczestniczy w ¿yciu gospodarczym i kulturalnym swojej wsi i gminy.
ctwa i Rozwoju Wsi, odznak¹ Zas³u¿ony dla rolnictwa, Bursztynowymi
k³osami od starosty s³upskiego i dyplomami od Pomorskiej Izby Rolniczej.
W trakcie trwaj¹cych kilka godzin
wystêpów zespo³ów artystycznych rozstrzygniêto konkursy na chleb i wieniec
do¿ynkowy, wrêczono te¿ nagrody laureatom gminnego i powiatowego konkursu Piêkna Wie.
Nagrodzenie laureatów konkursu
Zielone lato (dla gospodarstw agroturystycznych) i przeprowadzenie II
Wyborów Baby i Ch³opa Roku 2004
uniemo¿liwi³a gwa³towna tr¹ba powietrzna z deszczem, która przesz³a nagle przez Potêgowo. Powali³a wszystkie namioty ze stoiskami promocyjnymi. Na ponad godzinê uniemo¿liwi³a
te¿ dalsze prowadzenie imprezy, bo
zmoczony zosta³ sprzêt nag³aniaj¹cy i
szybko nie mo¿na by³o go ponownie

Uroczystoci do¿ynkowe rozpoczêli Sygnalici z Warcina.
na g³ówne miejsce uroczystoci.
Po powiêceniu przez miejscowego
proboszcza oddanej w tym dniu do u¿ytku nowej estrady oraz wieñców do¿ynkowych zg³oszonych na konkurs, przyst¹piono do najwa¿niejszego ceremonia³u.
Zespó³ Potegowianki zapiewa³ Plon
niesiemy plon w gospodarza dom, a starostowie - do¿ynek Krystyna Wiczkowska z £upawy i Marian Wojtas z D¹brówna wrêczyli go gospodarzom - Zdzis³awowi Ko³odziejskiemu - starocie
s³upskiemu i Jerzemu Awchimieni - wójtowi Potêgowa. Prawie w tym samym cza-

sie do¿ynkowy chleb od gminnych starostów odebrali wójtowie gmin powiatu.
Taki zwyczaj wrêczenia na powiatowych do¿ynkach chleba równie¿ wszystkim wójtom gmin realizuje siê w powiecie s³upskim ju¿ od kilku lat i dobrze
przyjmowany przez uczestników wiêta
- tym bardziej, ¿e wójtowie, a tak¿e gospodarze powiatowych do¿ynek, po pokrojeniu, czêstuj¹ nim wszystkich przyby³ych na imprezê. Tak by³o i tym razem.
Po oficjalnych przemówieniach wójta
i starosty najlepsi rolnicy uhonorowani
zostali, przyznan¹ przez Ministra Rolni-

Chleb kroj¹: Zofia Paj¹k i wójt gminy
G³ówczyce - Czes³aw Kosiak.
ci¹g dalszy na str. 8
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Zofia i Jan Cymba³ko z S¹borza, Ma³gorzata i Andrzej Lehmannowie z Motarzyna, Ma³gorzata i Zenon Gola z ¯elkowa, Marzena i
Krzysztof Biñczak z ¯elic, Krystyna i Marian Jarz¹bek z Boles³awic, Bo¿ena i W³adys³aw Jab³oñscy ze Skórowa Nowego, Regina i
Bogdan Pasek z Wierzchocina, Dorota i Piotr Zacira z Wielichowa,
Emilia i Stanis³aw Jaskulscy z Charnowa.

Wy r ó ¿ n i e n i
honorow¹ odznak¹
Z a s ³ u ¿ o n y d l a r o l nictwa

uruchomiæ. Organizatorzy zrobili jednak
wszystko, by Powiatowe wiêto Plonów
mog³o dalej przebiegaæ radonie. Oprócz
Potêgowianek i Jutrzenek wyst¹pili
jeszcze Sygnalici z Warcina, zespo³y
Wista Wio i Zgoda. Zagra³a Orkie-

stra Dêta ze Strzebielina. Zapiewali Anna
Chodyna-Erbel i Krzysztof Szpot z Ustki. Do tañca zagra³ zespó³ Pulsar.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Maria Bory³a z Damnicy, Pawê³
Pa³ubicki z Kotowa, Konstanty Rahoza ze Skórzyna, Bogdan Styk z
Widzina, Krystyna Rapta z Przytocka, Tadeusz Zieliñski z G³uszynka, Leon Giedrojæ z Retowa, Kazimierz Jutrzenka ze S³upska, Eugeniusz Paw³yna z Krêpy, Zygmunt
Duda z G¹bina.

Wy r ó ¿ n i e n i
dyplomami
Pomorskiej Izby
Rolniczej
Zofia i Jan Cymba³ko z S¹borza,
Ryszard Zab³ocki z Podola Ma³ego, Zofia Paj¹k z G³ówczyc, Zbigniew Terefenko z Micha³owa, Marzena i Krzysztof Biñczakowie z
Kêpic, Krystyna Kêdzior z Koñczewa, Marek Olech z Lubunia, Krystyna Wiczkowska z £upawy, Marian Wojtas z D¹brówna, Regina i
Bogdan Pasek z Wierzchocina, Dorota Edyta Zacira z Wielichowa,
Eugeniusz Paw³yna z Krêpy, Wies³awa Zdunek z Osiek S³upskich,
Zygmunt Duda z G¹bina.
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Podczas do¿ynek rozegrano I Okrêgowe Zawody Jedzieckie w skokach przez przeszkody o Puchar Starosty S³upskiego i Wójta Gminy Potêgowo.Wygra³ je m³ody
zawodnik, Dariusz Wysocki z Poganic.
Laureaci konkursu
Zielone Lato 2004
i Piêkna wie

Konkurs Zielone lato  promuje gospodarstwa
agroturystyczne. W kategorii: gospodarstwa agroturystyczne I miejsce przyznano Teresie i Henrykowi Laskom z Duninówka w gminie Ustka, II - Irenie i Micha³owi ¯ydykom z ¯elkowa w gminie G³ówczyce,a III Urszuli i Januszowi Ostapko z £okciowego w gminie
Smo³dzino. Wyró¿niono gospodarstwo Wioletty i Cze-

s³awa Sawickich ze Smo³dziñskiego Lasu w gminie
Smo³dzino. W kategorii gospodarstw innych (pensjonat, zajazd) wyró¿niono Teodorê i Piotra Pêskich z
Poraja w gminie Wicko.
W konkursie Piêkna wie w kategorii: najbardziej estetyczna wie wygra³o Ob³ê¿e w gminie Kêpice. W kategorii: najbardziej estetyczna zagroda nierolnicza zwyciê¿y³o gospodarstwo El¿biety Pikus z Podola Wielkiego w gminie G³ówczyce. Kategorii zagroda rolnicza nie rozstrzygniêto. (z)

Zrobiê wszystko, ¿eby...
Wyst¹pienie starosty s³upskiego
Zdzis³awa Ko³odziejskiego
podczas Powiatowego wiêta Plonów
w Potêgowie

Drodzy Rolnicy!
Szanowni Gocie!
Przyjaciele
z Powiatu Herzogtum Lauenburg
i Powiatu Cieszyñskiego!
Od niepamiêtnych czasów tradycj¹ w naszym kraju s¹ uroczyste obchody wiêta Plonów. Do¿ynki to wielkie wiêto polskiej wsi. W tym dniu
dziêkujemy Bogu za nowe plony, dziêkujemy rolnikom za ich trud, dziêkujemy wiejskim kobietom i dzieciom
pomagaj¹cym w gospodarstwach.
Dziêkujemy te¿ wszystkim, którzy
wspomagaj¹ polsk¹ wie i polskie rolnictwo swoj¹ prac¹, wiedz¹ i ¿yczliwoci¹.
Do¿ynki to tak¿e wa¿ne wiêto odbywaj¹ce siê w ca³ym kraju i wa¿ne
wydarzenie spo³eczne. W tym dniu
rolnicy przekazuj¹ plony spo³eczeñstwu. To dziêki rolnikom mamy chleb
- to ch³op ¿ywi naród. Akt przekazania symbolizuj¹ do¿ynkowe wieñce i
bochny chleba z nowych zbiorów, symbolizuje pieñ Plon niesiemy plon w
gospodarza dom. Tym gospodarzem
jest pañstwo polskie.
W dobrze zorganizowanym spo³eczeñstwie i pañstwie istnieje podzia³
obowi¹zków. Ka¿dy podejmuje i wy-

konuje swoje obowi¹zki. Rolnicy produkuj¹ ¿ywnoæ dla wszystkich. Polscy rolnicy dobrze spe³niaj¹ swój obowi¹zek, a
obowi¹zek zagospodarowania zbiorów
spoczywa na pañstwie. To ono musi zadbaæ, aby nic siê nie zmarnowa³o i wszystko zosta³o nale¿ycie wykorzystane.
W powiecie s³upskim u¿ytki rolne
zajmuj¹ 50 proc. ogólnej powierzchni a
w strukturze zasiewów dominuj¹ w³anie
zbo¿a. Plony w tym roku s¹ dobre, wy¿sze o oko³o 20 procent od ubieg³orocznych. To wielki powód do wspólnej radoci. Jednak ta radoæ zm¹cona jest niepokojem, gdy¿ proponowane w skupie
ceny s¹ ni¿sze od oczekiwanych. Nie po
raz pierwszy rolnicy obawiaj¹ siê, ¿e za
swoj¹ pracê nie otrzymaj¹ zap³aty gwarantuj¹cej rozwój gospodarstwa i utrzymanie rodziny.
Problem ten dostrzegaj¹ na szczêcie
politycy zwi¹zani programowo z wsi¹.
Rada Naczelna PSL wzywa Rz¹d RP do
pilnego podjêcia dzia³añ na rzecz umo¿liwienia sprzeda¿y zbó¿ i zapobie¿enia
spekulacjom szkodliwym dla konsumentów i producentów zbó¿. Wezwa³a równie¿ do uporz¹dkowania sytuacji na rynku rzepaku. Daje to nadziejê na poprawê
warunków gospodarowania w przysz³oci. Nieodzowne jest jednak stworzenie
lepszych mo¿liwoci do tworzenia grup
producentów rolnych i odbudowy spó³dzielczoci rolniczej. Umo¿liwi³oby to
wzrost efektów ekonomicznych i konkurencyjnoci polskiego rolnictwa.
Dobry gospodarz musi liczyæ, kalkulowaæ i tworzyæ plany na przysz³oæ. Jest
to zadanie trudne, tym bardziej, ¿e w tym
roku mamy przecie¿ do czynienia z zupe³nie now¹ sytuacj¹, wynikaj¹c¹ z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i
objêcia polskiego rolnictwa Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹. Musimy siê dostosowaæ do
wymogów unijnych i respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy. W myl tych przepisów, ¿yto w ogóle nie jest objête interwencyjnym skupem, a skup interwencyjny pszenicy i jêczmienia rozpocznie siê
dopiero 1 listopada. Do tego czasu obo-

wi¹zuj¹ ceny wolnorynkowe. W tej
chwili s¹ one ni¿sze od ubieg³orocznych i rolnicy uwa¿aj¹ je za zbyt niskie.
Mimo to wszystko wskazuje, ¿e
polskie rolnictwo na integracji z Uni¹
nie straci³o, a wrêcz przeciwnie, sporo
zyska³o i mo¿e zyskaæ coraz wiêcej.
Formy unijnego wsparcia s¹ ró¿norodne. Wymieniê choæby dop³aty bezporednie, dop³aty za gospodarowanie w
trudnych warunkach, wsparcie rozwoju terenów wiejskich i infrastruktury,
rozwoju przetwórstwa i drobnej wytwórczoci, dop³aty do zalesienia, renty strukturalne, programy rolno- rodowiskowe, itp.
Przed polskimi rolnikami stoi
obecnie wa¿ne zadanie. Musz¹ dobrze
poznaæ przepisy i nauczyæ siê kalkulowaæ. Musz¹ policzyæ, co im siê op³aca, co jest dla nich najlepsze. Jednak
nie ka¿dy rolnik zg³êbi³ tajniki ekonomii. Nie ka¿dy potrafi zrobiæ bilans,
stworzyæ dobry plan, prawid³owo wype³niæ wnioski. Dlatego potrzebna jest
sta³a i ¿yczliwa pomoc instytucji i osób,
które posiadaj¹ tak¹ wiedzê i umiejêtnoci.
W akcji sk³adania wniosków o dop³aty bezporednie nasi rolnicy uzyskali ró¿norodn¹ pomoc od pracowników
agencji, ODR-u, Izby Rolniczej, a tak¿e urzêdów gmin i starostwa. Serdecznie dziêkujê im za to, ¿e potrafi¹ ze
sob¹ wspó³pracowaæ w niesieniu pomocy naszym rolnikom. A Wam Drodzy Rolnicy, za Wasz trud, sk³adam
gor¹ce podziêkowania.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoci ¿yczê, w imieniu
swoim oraz naszych przyjació³ - starosty powiatu Herzogtum Lauenburg i
starosty cieszyñskiego, wszelkiej pomylnoci i sukcesów w ¿yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym. ¯yczê
tak¿e szybkiego przystosowania siê do
nowych warunków gospodarowania i
osi¹gania mo¿liwie najlepszych efektów ekonomicznych.
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Wspomnienie z niezbyt odleg³ej przesz³oci

Takich m³ocek
ju¿ nie ma!

Teraz zbo¿e m³óci kombajn i ziarno od razu zsypuje siê na przyczepy rozstawione na
polu. Ale mimo tych wszystkich nowoczesnoci i udogodnieñ czego ¿al. Bardzo ¿al tego,
co minê³o, co bardzo ³¹czy³o ludzi na wsi, co zbli¿a³o ich do siebie, kiedy s¹siad by³ potrzebny s¹siadowi, kiedy jeden móg³ liczyæ na pomoc drugiego.

Po¿niwna m³ocka na podlaskiej wsi.
Wysiadam z autobusu, trochê siê spieszê i wybieram drogê na skróty, ¿eby
by³o prêdzej. Biegnê przez jakie nieu¿ytki (mimo ¿e to miasto) poroniête wybuja³¹ traw¹, kwitn¹c¹ dzik¹ koniczyn¹ - jak
na wsi. Wród tych traw i chwastów, jab³onie - samsiejki obsypane kwanymi,
twardymi owocami. Nagle - dobiega mnie
odg³os jakie maszyny. Przymykam oczy
i przywo³ujê pod powieki obraz sprzed
wielu lat - w taki sam jesienny poranek
na pocz¹tku wrzenia, rzeki od ch³odu,
lekko zamglony, pe³en wiejskich odg³o10

sów, nawo³ywañ, porykiwania byd³a. S³yszê jak gdzie niedaleko huczy maszyna do m³ócenia zbo¿a,
w³anie próbuj¹ j¹
czy dobrze jest ustawiona, czy pas transmisyjny równo naci¹gniêty, a bezpieczniki
nie bêd¹ siê przepalaæ. To Piszkowie
m³óc¹ zbo¿e - s¹siedzi zza p³otu. Widaæ
ju¿ tam niecodzienne
poruszenie w obejciu
gospodarskim. I pies
co chwilê naszczekuje czuj¹c zapach obcych, bo ludzie do
m³ocki ju¿ siê schodz¹.
Taka maszyna zanim obejdzie ca³¹
wie to i ze dwa miesi¹ce potrwa. Niektórzy gospodarze wy³amuj¹ siê z kolejki,
bo maj¹ w tym czasie
inne zajêcia lub nie
maj¹ pieniêdzy na poczêstunek przy m³occe, kiedy trzeba siê
postawiæ, ¿eby nie byæ gorszym od innych i ¿eby nikt nie powiedzia³, ¿e u niego jedzenie byle jakie. Bo na drugi rok
nikt nie chcia³by ju¿ przyjæ z pomoc¹.
Om³oty to ciê¿ka praca, przy której ma
zajêcie zwykle od dziesiêciu do dwunastu osób. Co najmniej dwie musz¹ byæ w
stodole w zasieku, z którego wyrzucaj¹
snopy nawiezione w ¿niwa i ciasno u³o¿one (pod kolano). Snopy te podaj¹ na
maszynê, gdzie dwoje kolejnych ludzi
uwija siê jak mo¿e, ¿eby broñ Bo¿e maszyna nie chodzi³a na pusto, jedno roz-

cina ostrym no¿em powrós³a lub sznurki,
a drugie ka¿dy snop z osobna wpycha
w gardziel maszyny, uwa¿nie, równo ¿eby
siê nie zapcha³o. Czworo odbiera wyrzucon¹ i wym³ócon¹ s³omê wi¹¿¹c j¹ w
ogromne snopy, tzw. baby. Uk³adaj¹ te
snopy na ca³ym podwórku jak najdalej od
stodo³y, ¿eby siê zmieci³y zanim ostatni
snopek zbo¿a opuci stodo³ê. Dwóch najmocniejszych mê¿czyzn potrzebnych jest
zawsze do noszenia worków z wym³óconym ziarnem. Wszyscy musz¹ sprawnie i
zgodnie pracowaæ.
Wa¿ne, ¿eby by³a pogoda, chocia¿
wrzeniowe dni na ogó³ sprzyjaj¹ m³occe. U Piszków zaczêli m³óciæ o dziewi¹tej rano i jak dobrze pójdzie to do pó³nocy bêdzie wszystko zakoñczone. Ciep³o,
zaczyna doskwieraæ upa³. Jeszcze nie kurzy siê bardzo, bo na razie schodz¹ snopy te, które by³y najpóniej zwo¿one,
gorzej bêdzie z tymi le¿¹cymi na dnie stodo³y. Te pójd¹ dopiero wieczorem i wtedy oka¿e siê, ile tam myszy bêdzie? Kobietom, które podaj¹ snopki z s¹sieku na
maszynê ju¿ cierpnie skóra na sam¹ myl
o nich. Wtedy wszystkie gospodarskie
koty i psy bêd¹ mia³y co robiæ. A ile trzonków od wide³ bêdzie po³amanych? Póki
co, psy pochowa³y siê w budy i trochê boj¹
siê dziwnego stwora, który tak im w
stodole ha³asuje. Podczas przerwy na
obiad bêdzie chwila odpoczynku. Mo¿na
siê trochê odwie¿yæ, umyæ, uwolniæ od
kurzu. Po obiedzie mo¿na zajrzeæ do sadu,
narwaæ owoców w kieszenie. Przydadz¹
siê potem na maszynie. O siedemnastej
chwila przerwy na podwieczorek. Du¿e
wiadro kr¹¿y z chochl¹, kaw¹ lub kompotem. Gospodyni czêstuje ciastem w³asnego wypieku. Najczêciej jest to
dro¿d¿ak krojony w grube kawa³y, ¿eby
nikt nie musia³ siêgaæ dwa razy. Mê¿czyni pal¹ papierosy. Oczywicie, na uboczu,
z daleka od stodo³y i od s³omy. Za chwilê
maszyna znowu zacznie huczeæ i tak bê-

Henryka Jura³owicz

Jesieñ

Pogodny wrzesieñ najbardziej lubi
w wiejskich ogródkach harcowaæ,
zagl¹da przez dziury w sztachetach
i licie ogórków zamyla
na ¿ó³to i rudo malowaæ.
Z astrami bawi siê w kolory,
a¿ wysmuk³e malwy zazdroszcz¹,
bo im zaledwie kilka kwiatków
niby wianuszek okala g³owy.
Jab³onie dostojne, brzemienne
wyci¹gaj¹ ga³êzie jak rêce
i prosz¹ ... ul¿yj nam, bior¹c jak najwiêcej.
Ju¿ kto z lasu kosz grzybów niesie,
tam drzewa te¿ szumi¹
¯e ju¿ jesieñ.

Partnerskie
spotkania

Do S³upska przyby³y oficjalne delegacje z zaprzyjanionych powiatów: cieszyñskiego i Herzogtum
Lauenburg w Niemczech. Cieszynianie i Niemcy
przyjechali w zwi¹zku z organizowanym 12 wrzenia br. w Potêgowie Powiatowym wiêtem Plonów.

dzie ju¿ do koñca om³otów, no chyba, ¿e
spadnie pas transmisyjny, albo jaka inna
przeszkoda przerwie pracê. Nawet, gdy w
stodole zrobi siê ju¿ pusto, na tym nie
koniec jeszcze pracy. Przed kolacj¹ trzeba znieæ jeszcze wszystk¹ s³omê i ponownie zape³niæ s¹siek. Pomaga w tym,
kto ¿yw, dzieci, byleby tylko prêdzej
znieæ wszystko do stodo³y, bo dopiero
wtedy bêdzie dawno oczekiwana kolacja.
Przed ni¹ wszyscy myj¹ siê przy studni w
korycie do pojenia byd³a. Kobietom gospodyni nagrza³a kocio³ wody, ale nie
wszystkie z niej korzystaj¹. Przecie¿ w
domu i tak bêd¹ musia³y powtórzyæ mycie.
Taka kolacja poom³otowa to dla niektórych prawdziwa uczta. Zawsze zakrapiona jest czym mocniejszym, ¿eby siê
kurz przetar³ i ¿eby na drugi rok m³óci³o siê jeszcze lepiej, sprawniej. Przy kolacji mo¿na ju¿ sobie swobodnie porozmawiaæ, nawet powspominaæ dawne dzieje, zaczynaj¹ siê ¿arty. Mimo zmêczenia
nikomu nie chce siê odchodziæ od sto³u.
Ale obowi¹zki wzywaj¹ do innych gospodarskich zajêæ. Gospodarze musz¹ jeszcze doprowadziæ ca³e obejcie do porz¹dku, wygrabiæ s³omê, oczyciæ i przygotowaæ m³ocarniê do kolejnych om³otów u
innego gospodarza. Trzeba te¿ podziêkowaæ w duchu Bogu, ¿e szczêliwie zakoñczy³y siê ¿niwa i... szykowaæ siê do kolejnej m³ocki, u s¹siada.
Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
Fot.: Jan Maziejuk

Foto.: Jan Maziejuk

I niby jest wszystko jak zawsze
nic siê nie zmienia od lat
tylko dlaczego tak trochê boli serce
i nogi jakby by³y ciê¿sze
a oczy jako inaczej patrz¹ na wiat?

Niemieccy i cieszyñscy gocie wziêli udzia³ w uroczystej mszy wiêtej dziêkczynnej
w kociele parafialnym w Potêgowie.
W sk³ad delegacji cieszyñskiej wchodzili: Witold Dzier¿awski - starosta cieszyñski, Kazimiera Kawulok - dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Aleksandra Marsza³ek - radca
prawny z cieszyñskiego starostwa. Natomiast z Niemiec przyjechali: Gerd
Krämer - starosta powiatu Herzogtum
Lauenburg, Meinhard Füllner - przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Werner Hesse - prezes Spóki ds. Rozwoju Gospodarczego w Ratzeburgu.
W trakcie sk³adanej wizyty gocie z
Cieszyna zapoznali siê z problemem restrukturyzacji Domu Dziecka w Ustce
oraz odwiedzili mieszkania rodzinne udostêpnione dzieciom w S³upsku i Ustce.
Wszyscy zgodnie orzekli, i¿ pomys³
przekszta³cenia du¿ej placówki w ma³e
Rodzinne Domy jest warty naladowania. Projekt utworzenia podobnego rodzinnego Domu Dziecka w powiecie cieszyñskim zostanie niebawem podniesiony na powiatowym forum. Wszyscy
uznali, i¿ tego rodzaju restrukturyzacja
Domu Dziecka w Ustce przyniesie zde-

cydowanie wiêksze korzyci wychowankom, jak i organizatorom takiej opieki.
Gocie z Niemiec przebywali w S³owiñskim Parku Narodowym oraz odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Smo³dzinie. Byli zachwyceni bogatymi zbiorami,
jakie zobaczyli. Po spacerze w S³owiñskim Parku uznali, ¿e nie bêdzie to ich
ostatnia wizyta w tych stronach. Zak¹tek przyrodniczy polskiego wybrze¿a,
jaki im pokazano, jest tak piêkny, ¿e
bêd¹ musieli odwiedziæ go jeszcze raz.
Ruchome wydmy nazwali polsk¹ Sahar¹.
Podczas uroczystoci do¿ynkowych
w Potêgowie gocie z Cieszyna i Niemiec
wziêli udzia³ w uroczystej mszy wiêtej
dziêkczynnej w miejscowym kociele.
Niemcy zapoznali siê z polskim obrzêdem
do¿ynkowym. By³a to te¿ okazja do wymiany pogl¹dów na tematy gospodarcze
oraz do nawi¹zania nowych kontaktów.
Patrycja Lickiewicz
Wydzia³ Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia
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Dlaczego Forum nie uda³o siê?

Czy potrzebna
wiêksza nagroda?

Nie uda³o siê III S³upskie Forum Gospodarcze. Nie uda³o, bo na przygotowanych konferencjach i seminariach nie by³o zbyt wielu s³uchaczy. Nie by³o te¿ zainteresowania ze
strony firm wystawieniem siê i zaprezentowaniem w³asnej oferty gospodarczej na wystawie na placu Zwyciêstwa i w miejskim ratuszu. O czym mówiæ, je¿eli na forum zorganizowanym dla s³upskiego biznesu, nie by³o nawet ca³ej rady gospodarczej prezydenta miasta. Cennej inicjatywy promocji lokalnej gospodarki nie poparli te¿ wszyscy cz³onkowie
S³upskiej Izby Przemys³owo-Handlowej.

Forum prowadzi³ prof. Wojciech Sadowski z Politechniki Gdañskiej (pierwszy z lewej).Obok: Maciej Kobyliñski - prezydent
S³upska i Zdzis³aw Ko³odziejski - starosta s³upski.
sa zobaczenia n¹ klap¹! Nic dodaæ, nic uj¹æ.
Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujtego, co lokalny
biznes ma do za- my, ¿e w III S³upskim Forum Gospodaroferowania od- czym z firm produkcyjnych wystawi³y
biorcom by³a siê: Bajcar, Famarol, Flair Poland, Kowiêksza. Firmy rab, Morfish i Plasmet. Ze stoiskami
produkcyjne zo- obecne by³y tak¿e: BICOM, DRENA,
sta³y zwolnione MARBUD, MAT-BET, M&J, REMw ca³oci z ja- POL, Elektrownie Wodne S³upsk, Sydk i c h k o l w i e k kraft EC, INVEST-BANK SA, UNIQA,
op³at zwi¹za- Rejonowy Urz¹d Poczty, WODNIK,
nych z organiza- Powiatowy Obwód Lecznictwa OgólnePowa¿nie zamylony Jan Koz³owski - marsza³ek województwa
cj¹ imprezy. go, Bank Ochrony rodowiska, Bank
pomorskiego.
Wziêli je na sie- Gospodarki ¯ywnociowej, Pomorska
bie organizatorzy, Agencja Rozwoju Regionalnego, S³upW ubieg³ym roku Forum Gospodar- na konferencjê zaprosili z wyk³adami cie- skie Stowarzyszenie Innowacji Gospocze te¿ siê nie uda³o, bo pomimo wziêcia kawych prelegentów. I choæ pewnie zain- darczych i Przedsiêbiorczoci, S³upska
w nim udzia³u blisko 40 podmiotów go- teresowanie wystawami by³oby teraz Izba Przemys³owo-Handlowa oraz traspodarczych i przygotowania nawet wiêksze, to tym razem nie by³o czego dycyjnie Urz¹d Miejski i Urz¹d Gminy
ciekawej ekspozycji w hali Gryfia pra- ogl¹daæ. Wygrodzony na wystawê plac w S³upsku.
wie nikt, poza organizatorami, ekspozy- wieci³ pustkami lub... pustymi przygoPodczas dwudniowej konferencji
cji tej nie ogl¹da³. A firmy ponios³y wca- towanymi dla wystawców, namiotami. dyskutowano na temat rozwoju przedsiêle niema³e koszty tej wystawy. Dlatego Nic dziwnego, ¿e w mediach pojawi³y siê biorstw w Polsce po akcesji z Uni¹ Eurow tym roku organizatorzy postanowili krytyczne komentarze. Pisano, ¿e na sali pejsk¹. Wród prelegentów znaleli siê:
zorganizowaæ forum na placu Zwyciê- konferencyjnej wia³o nud¹, na placu by³o Jan Koz³owski - marsza³ek wojewódzstwa i w miejskim ratuszu, tak by szan- pustawo, impreza okaza³a siê promocyj- twa pomorskiego, Cezary D¹browski 12

Widzina w gminie Kobylnica. Doskonale radzi sobie on w warunkach unijnych, jest firm¹ konkurencyjn¹, rozwojow¹ i pracuj¹c¹ w bardzo wymagaj¹cym segmencie rynku motoryzacyjnego. Przygotowa³ interesuj¹ce stoisko,
od wielu lat docenia znaczenie promocji w swojej dzia³alnoci. Jan Czechowicz by³ ca³y czas obecny na forum.
Mimo nawa³u obowi¹zków, bardzo
wa¿nych zamówieñ eksportowych, znalaz³ czas, aby zaprezentowaæ firmê lokalnej spo³ecznoci.
Jan Czechowicz wyst¹pi³ te¿ na konferencji i interesuj¹co dzieli³ siê swoim
dowiadczeniami w biznesie, który prowadzi ju¿ ponad dwadziecia lat. (Wyst¹pienie to, z niedu¿ymi skrótami, drukujemy w niniejszym wydaniu Powiatu S³upskiego).
Po przebiegu III S³upskiego Forum
Gospodarczego mo¿na by³o odnieæ
wra¿enie, ¿e w S³upsku nie ma w ogóle
biznesu. A przecie¿ to nieprawda! Nie
tylko w samym S³upsku, równie¿ w
gminach powiatu jest przecie¿ wiele dobrze prosperuj¹cych firm. Jak jednak
zachêciæ je, by przynajmniej raz w roku
chcia³y siê pochwaliæ swoj¹ dzia³alnoci¹ mieszkañcom miasta, powiatu i
wzi¹æ udzia³ w gospodarczej dyskusji?
Podobno nie s¹ one zainteresowane
tak¹ promocj¹ na lokalnym rynku, bo
nic ona im nie daje. To mo¿e w parze z
Bursztynowym Medalionem powinna iæ nagroda w postaci zwolnienia z
rocznego podatku od nieruchomoci.
Czy wtedy bêdzie op³aca³o siê pokazaæ?

Od pocz¹tku wspieramy inicjatywê S³upskiego Forum Gospodarczego, poniewa¿ upatrujemy w tej
imprezie szansy na promocjê s³upskiej gospodarki, a tak¿e na cilejsze powi¹zanie gospodarki ze spo³ecznociami lokalnymi.
Nie da siê rozdzieliæ ¿ycia gospodarczego od ¿ycia spo³ecznego
i cis³ego powi¹zania gospodarki ze
spo³ecznociami lokalnymi. Niektórym firmom wci¹¿ siê jeszcze
wydaje, ¿e bliskie otwarcie siê na
region, na miejsce, w którym siê
mieszka, pracuje, jest niepotrzebne.
¯e zbêdne jest utrzymywanie dobrej
wspó³pracy z w³adzami lokalnymi,
bo to nic nie daje!
Gdyby nawet od w³adz lokalnych niewiele zale¿a³o, to ja osobicie nie pochwalam dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej w oderwaniu od rodowiska, i mam obawy o
przysz³oæ firm, które chc¹ ¿yæ wy³¹cznie w³asnymi wewnêtrznymi
problemami.
Firma to okrelony produkt,
produkt to marka, a dobra marka zawsze uto¿samiana jest z regionem,
w którym powstaje. Dlatego tak
wa¿ne dla nas, samorz¹dowców jest
S³upskie Forum Gospodarcze. Wa¿ne, bo powinno swoj¹ formu³¹ i
nadanym mu rozmachem zbli¿aæ
firmy do regionu i spo³ecznoci lokalnych. Udzia³ w wystawie gospodarczej, w seminariach i prezentacjach ma umo¿liwiaæ szersze otwarcie siê na te spo³ecznoci i na nasz¹
s³upsk¹ lokalnoæ.

Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

Skromna wystawka s³upskiego Famarolu.
wojewoda pomorski, Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Andrzej Liberadzki - prezes Zarz¹du
Agencji Rozwoju Pomorza SA, Barbara
Bartkowiak - prezes Zarz¹du Polskiej
Fundacji Przedsiêbiorczoci, Piotr Cieæwierz - dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w
Ministerstwie Gospodarki i Pracy, prof.
Wojciech Sadowski - prorektor Politechniki Gdañskiej i Jadwiga Szymañska doradca Zarz¹du Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wypowiadali siê m³odzi fachowcy z Grupy Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego,
przedstawiciel Germanischer Lloyd Certification Baltic Sea, Ewa Matuska - prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w S³upsku, Dariusz Pilacki - naczelnik Urzêdu Celnego w S³upsku i lokalni przedsiêbiorcy - Waldemar Pawlak (Plast Box), Jan Czechowicz (Plasmet), Lars-Erik Nerback (Scania),
Bogdan Bardowski (Famarol).
Ma³o kiedy uda³o siê zaprosiæ do
S³upska tak wiele znacz¹cych osobistoci. Co z tego, kiedy nie by³o ich komu
s³uchaæ. Inn¹ rzecz¹ jest, ¿e nie wszyscy mieli co interesuj¹cego do powiedzenia. Z wielu wypowiedzi jawi³ siê obraz bardzo dobrze rozwijaj¹cej siê gospodarki w kraju, gdy tymczasem na
tak zwanej g³êbokiej prowincji - z dala
od du¿ych aglomeracji miejskich, jest
zupe³nie innaczej.
W zwi¹zku z nik³ym zainteresowaniem przez firmy tegorocznym forum
jego organizatorzy nie mieli wiêkszego
problemu z wyborem laureata Bursztynowego Medalionu S³upskiego Biznesu.
Otrzyma³ go tym razem, i to bezdyskusyjnie, Plasmet Jana Czechowicza z

13

Jestemy w gronie
najlepszych

Wyst¹pienie Jana Czechowicza - w³aciciela i prezesa firmy Plasmet w Widzinie podczas III S³upskiego Forum Gospodarczego, laureata Bursztynowego Medalionu S³upskiego Biznesu dla najlepszego wystawcy.

Jan Czechowicz: - Polityka mojej firmy by³a realizowana z ¿elazn¹ konsekwencj¹.
Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym przedstawiæ kilka spostrze¿eñ dotycz¹cych dzia³alnoci mojej
firmy po wejciu Polski do Unii Europejskiej. Aby polska firma mog³a prawid³owo siê rozwijaæ w warunkach unijnych musi byæ do tego odpowiednio
przygotowana oraz mieæ w kraju stworzone odpowiednie warunki oraz w³aciwy klimat do rozwoju. PLASMET
przygotowywa³ siê do tego przez osiemnacie lat, a dok³adnie, od chwili przejêcia Fabryki Samochodów Ma³olitra¿owych w Bielsku Bia³ej przez FIATA, co
by³o pocz¹tkiem nawi¹zania kontaktów
z firmami zagranicznymi. Uwiadomi³em
sobie wówczas, ¿e nie jestem w stanie od
razu konkurowaæ z firmami zachodnimi
z powodu przestarza³ego parku maszynowego.
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W tamtym czasie dostêp do nowoczesnych technologii by³ bardzo utrudniony, a wysokie oprocentowanie kredytów bankowych, by³o (i pozostaje
nadal) zabójcze dla ma³ych firm. Dlatego inwestycje w PLASMECIE realizowane s¹ sukcesywnie w ramach w³asnych
rodków finansowych. Polityka zarz¹dzania firm¹ zosta³a ca³kowicie podporz¹dkowana jednemu celowi - zdobyæ zaufanie swoich klientów, poprzez jakoæ produkcji, terminow¹ realizacjê zawartych
kontraktów, elastycznoæ w reagowaniu
na potrzeby klienta i kulturê pracy. By³
te¿ jeszcze jeden wa¿ny element - cena.
Fiat prowadzi³ tak¹ politykê, i¿ polskie
firmy nie powinny dostarczaæ komponentów do jego wyrobów bezporednio
na liniê monta¿u. Mog³y one byæ dostarczane tylko za porednictwem firm
w³oskich, mimo, ¿e produkowalimy
czêci samochodowe znacznie lepsze
jakociowo od w³oskich. Nieliczne firmy, którym uda³o siê znaleæ w gronie
takich dostawców, do których zalicza
siê te¿ moja firma, zmuszone by³y dostarczaæ detale po znacznie ni¿szych
cenach ni¿ zagraniczni dostawcy.
Muszê stwierdziæ, ¿e ta polityka firmy, obrana kilkanacie lat temu, by³a realizowana z ¿elazn¹ konsekwencj¹, co
skutkowa³o uzyskaniem odpowiednich
certyfikatów i uznaniem wród naszych
klientów. Pozwoli³o to nam zdobywaæ
nowe rynki, a firma mog³a siê stopniowo
rozwijaæ, co zreszt¹ trwa do dzisiaj. PLASMET w 2000 roku jako pierwsza i jedyna polska firma, bez obcego kapita³u,
spe³ni³a wysokie wymogi jakociowe i
zosta³a nominowana - klasyfikowanym
dostawc¹ dla ca³ego koncernu VW. Otrzymalimy pierwsze zamówienia na detale
montowane do SKODY Superb, nastêpnie Volkswagena Caddy oraz nowej SKODY Oktavii, której seryjna produkcja zupe³nie niedawno ruszy³a. Mimo tych
osi¹gniêæ oraz pe³nego portfela zamó-

wieñ na najbli¿sze lata, mielimy masê
trudnoci w utrzymaniu siê na rynku
w bran¿y motoryzacyjnej. Firmy polskie, nie maj¹ce wsparcia od naszego
rz¹du, by³y traktowane jako drugorzêdny partner w dostawach komponentów dla przemys³u samochodowego. Mówi¹c o trudnociach, muszê jeszcze podkreliæ niezgodnoæ polskich
norm z normami europejskimi, du¿e ró¿nice w wymaganiach jakociowych poszczególnych klientów, prowadzenie dokumentacji technicznej, jakociowej i
handlowej w jêzykach obcych.
Z chwil¹ wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej PLASMET, dziêki swoim
wczeniejszym kontaktom z europejskim
przemys³em motoryzacyjnym i zdobytemu dowiadczeniu, by³ w pe³ni przygotowany do nowych zmian. Du¿ym problemem w tym momencie by³o zbyt
póne wydanie przepisów wykonawczych, na przyk³ad dotycz¹cych VATu, co wprowadzi³o du¿¹ nerwowoæ w
przygotowaniu firmy do nowych warunków od strony prawnej. Obecnie stoimy ju¿ w jednym szeregu z firmami zachodnimi i jestemy pe³noprawnym dostawc¹ dla europejskiego przemys³u samochodowego. Jednym z du¿ych plusów
by³o zniesienie uci¹¿liwych odpraw celnych na granicy, co znacznie poprawi³o
logistykê w imporcie i eksporcie, oraz
usprawnienie przep³ywu pieniêdzy. Mimo
to nadal p³acimy jeszcze wysokie prowizje dla naszych banków przy wymianie EURO na z³otówki i odwrotnie. Ta
ostatnia sprawa, jest dla mojej firmy
bardzo istotna, bo polskie hutnictwo
jest technologicznie opónione, nie spe³nia wymagañ jakociowych naszych
klientów, nie mówi¹c ju¿ o wysokich
cenach, a¿ oko³o 80 proc. wyrobów stalowych jestemy zmuszeni importowaæ.
Opónienie technologiczne polskich hut
oraz przejêcie ich przez obcy kapita³,
powoduje, ¿e mamy ograniczon¹ do

KALENDARIUM

Plasmet wytypowany zosta³ na dostawcê komponentów do amerykañsko - japoñskiej firmy Calsonic, która przenios³a produkcjê z Anglii do Polski.
stêpnoæ do potrzebnych materia³ów.
Po wejciu Polski do Unii Europejskiej wiele zachodnich firm przenosi produkcjê do Polski lub te¿ otwiera dzia³y
zakupów w Polsce. Przyk³adem mo¿e byæ
firma Calsonic i Scania. Ta pierwsza, stanowi¹ca kapita³ amerykañsko-japoñski,
przenosi z Anglii do Polski produkcjê
uk³adów klimatyzacji. Dziêki temu moja
firma zosta³a wytypowana jako ich dostawca. Uruchomilimy ju¿ produkcjê
pierwszych elementów z tam aluminiowych, a nastêpne, du¿e projekty, s¹ w fazie uruchomienia. Równie¿ Scania szuka
dostawców komponentów dla swoich zak³adów, wród których znalaz³a siê te¿
moja firma. Po tych przyk³adach widzê,
¿e rysuj¹ siê bardzo powa¿ne perspektywy wspó³pracy dla polskich dostawców motoryzacyjnych.
Obecnie pojawi³a siê mo¿liwoæ
znacznego dofinansowania zak³adów z
funduszy unijnych. PLASMET otrzyma³
w 2003 roku dotacjê z programu Wstêp
do jakoci, a obecnie przygotowujemy
program inwestycyjny o wartoci oko³o
trzech milionów z³otych i liczymy na dotacjê w wysokoci 50 proc. tej kwoty z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ale mimo tych znacz¹cych pozytywów, dostrzegam te¿ pewne obawy. Niektóre firmy zachodnie uruchamiaj¹ce
u nas produkcjê, traktuj¹ Polskê jako
kraj przejciowy, licz¹c na przeniesienie produkcji w póniejszym okresie
dalej na wschód. Wraz z firmami do
Polski w parze nie idzie rozwój myli
technicznej. M³odzi, zdolni fachowcy
pozyskiwani s¹ do biur projektowych
mieszcz¹cych siê w Europie Zachodniej
zamiast rozwijaæ myl techniczn¹ w
naszym kraju. W bran¿y motoryzacyjnej, jedynie Delfai uruchomi³ w Krako-

wie biuro rozwoju. Przyk³adem dla nas
mo¿e byæ SKODA w Czechach, która
posiada w³asne biuro konstrukcyjne, zatrudniaj¹ce oko³o 3000 pracowników. Pracuj¹ w nim równie¿ Polacy. Pozwala ono
Czechom rozwijaæ myl techniczn¹ we
w³asnym kraju, czego, niestety, u nas brak.
Firmê PLASMET prowadzê ju¿ dwadziecia osiem lat, za³o¿y³em j¹ w 1977
roku jako ma³y zak³ad rzemielniczy.
Przez ten okres czasu przeszed³em w niej
ró¿ne zawirowania gospodarcze. Pojawia³o siê wiele zielonych wiate³, które szybciej gas³y, ni¿ siê zapala³y. Dopiero teraz
widaæ, ¿e w³adze powa¿nie interesuj¹
siê rozwojem przedsiêbiorczoci gospodarczej. Daje siê to zauwa¿yæ te¿ w naszym regionie, gdzie w³adze samorz¹dowe, miejskie i powiatowe oraz gminne mocno wspieraj¹ rozwój przedsiêbiorczoci.
Je¿eli zostanie wdro¿ony plan Hausnera oraz uda nam siê wykorzystaæ
wszystkie atuty, jakie niesie wst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej, a tak¿e zostanie stworzony odpowiedni klimat, to
jest szansa na dalszy rozwój naszych
przedsiêbiorstw, a tym samym mo¿na liczyæ na wzrost produkcji i pojawienie siê
nowych miejsc pracy. Ale to wszystko
zale¿y od nas samych, przedsiêbiorców
oraz ludzi odpowiedzialnych za kreowanie stabilnej polityki gospodarczej w kraju, wykorzystania tego, co daje nam Unia
Europejska. Uwa¿am, ¿e wst¹pienie Polski do Unii by³o decyzj¹ s³uszn¹ i jest
to jedyna droga gwarantuj¹ca dalszy
rozwój naszych przedsiêbiorstw. Pozostaje jeszcze tylko problem jak najszybszego wprowadzenia w Polsce wspólnej
waluty.
Jan Czechowicz
Plasmet, Widzino
Zdjêcia: Jan Maziejuk

31 lipca by³ Dniem Otwartym Starostwa. Zwiedzaj¹cym udostêpniono salê
konferencyjn¹, gabinety przewodnicz¹cego Rady Powiatu, starosty i wicestarosty oraz niektóre inne pomieszczenia.
*
6 sierpnia w ¯ochowie odby³ siê II Plener Literacki Grupy Wtorkowe Spotkania Poetyckie.
*
15 sierpnia w Ustce zorganizowano
uroczyste obchody Dnia Wojska Polskiego po³¹czone z obchodami 60 rocznicy Powstania Warszawskiego.
*
25 sierpnia w M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Ustce odby³o siê spotkanie przedstawiciel Rady Rodziców
usteckiego gimnazjum i samorz¹du
Ustki.
*
26 sierpnia wy³oniono laureatów konkursu Piêkna wie. Najbardziej estetyczn¹ zagrod¹ nierolnicz¹ zosta³a zagroda El¿biety Pikus z Podola Wielkiego, a najbardziej estetyczn¹ wsi¹ Ob³ê¿e w gminie Kêpice.
*
27 sierpnia odby³ siê Zjazd Wychowanków Domu Dziecka w S³upsku i Ustce.
*
30 sierpnia przedstawiciele powiatu
uczestniczyli w spotkaniu powieconym organizacji jubileuszowych obchodów 25-rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych.
*
1 wrzenia we wszystkich szko³ach i
placówkach owiatowych powiatu uroczycie rozpoczêto nowy rok szkolny.
*
2 wrzenia w starostwie zorganizowano szkolenie z zakresu programów rolno-rodowiskowych umo¿liwiaj¹cych
gospodarstwom rolnym ochronê rodowiska.
*
W dniach 2 - 4 wrzenia w Szkole Policji w S³upsku odby³ siê fina³ XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - Turnieju Par Patrolowych 2004
Roku. W Ustce odby³y siê Dni onkologiczne.
*
4 wrzenia uroczystym koncertem zainaugurowano XXXVIII Festiwal Pianistyki Polskiej w S³upsku.
*
12 wrzenia odby³o siê w Potêgowie
Powiatowe wiêto Plonów.
(A.G.)
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VIII wiêto Ryby - S³upsk 2004

Ryby wiêtowa³y

Niektórzy narzekali, ¿e za ma³o by³o ryb wie¿ych i doskwiera³a im upalna pogoda.
VIII wiêto Ryby 2004 przesz³o jednak do historii jako impreza udana, któr¹ odwiedzi³y tysi¹ce s³upszczan i wielu goci przyjezdnych.

Wystêpy artystyczne zgromadzi³y t³umy s³upszczan.
Tegoroczne VIII wiêto Ryby rozpoczê³o siê tradycyjnie forum dyskusyjnym rybaków i przetwórców ryb, które
tym razem powiêcono polskiemu rybo³ówstwu ba³tyckiemu w obrêbie 12 mil
morskich. Prowadzi³a je prof. Jolanta
Zieziula z Katedry Miêdzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Handlu Zagranicznego Akademii Rolniczej w
Szczecinie. Lech Kempczyñski - dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówi³ na temat dzia³alnoci rybackiej na
wodach Ba³tyku w okresie przejciowym,
tj. do 2013 roku oraz o mo¿liwociach powstawania lokalnych centrów sprzeda¿y
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ryb w polskich portach i przystaniach rybackich. Zbigniew Rogala - dyrektor
Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni przedstawi³ mo¿liwoci korzystania z funduszy strukturalnych przeznaczonych na restrukturyzacjê polskiego rybo³ówstwa i przetwórstwa ryb po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyst¹pili te¿ przedstawiciele
Business and Technology College z
K³ajpedy, którzy omówili kierunki restrukturyzacji sektora rybnego na Litwie.

Du¿e zainteresowanie

Forum zgromadzi³o wielu przedstawicieli organizacji rybackich i przetwór-

czych dzia³aj¹cych w Polsce. Doæ powiedzieæ, ¿e do S³upska przyjecha³y reprezentacje prawie wszystkich organizacji i
stowarzyszeñ, przybyli tak¿e przedstawiciele wiata nauki, w tym tradycyjnie Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz urzêdnicy administracji pañstwowej (Urzêdy
Morskie) oraz samorz¹dowej. Mimo zapewnieñ o przyjedzie nie przybyli do
S³upska tylko przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, w którego gestii
znajduj¹ siê polskie porty. O portach
jednak nie zbyt wiele mówiono podczas
rybackiego forum, przewa¿a³y na nim tematy bezporednio dotycz¹ce rybaków i
to g³ównie w kontekcie korzystania przez

Symboliczne przekazanie k³ódki od bram powiatu.
po naszych po³owach. Poniewa¿
jednak wiemy, ¿e
nic nie dzieje siê
bez przyczyny, to
rozbie¿noci pomiêdzy faktycznym stanem zasobów a wydumanymi prognozami
naukowców, czy
te¿ pseudonaukowców poddamy
w najbli¿szym czasie pod os¹d
uprawnionych inStoiska otrzyma³y now¹ oprawê scenograficzn¹.
stytucji europejskich - czytamy w
polskie rybo³ówstwo ba³tyckie ze Wspól- rybackim owiadczeniu. - Od naszej adnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej. ministracji rybackiej ¿¹damy zrównaRybacy wydali owiadczenie, w któ- nia szans prowadzenia dzia³alnoci z inrym dziêkuj¹ w³adzom samorz¹dowym nymi krajami ba³tyckimi, gdy¿ najwyS³upska oraz powiatu za zorganizowa- raniej do tej pory nie zauwa¿ono, ¿e
nie wa¿nych dla nich - jak napisali - Polska ju¿ od trzech miesiêcy jest pe³uroczystoæi i tym samym przyczynie- noprawnym cz³onkiem Unii Europejnie siê kolejny raz, do podniesienia pre- skiej, a obecny stan prawno-ekonosti¿u profesji rybackiej. Stwierdzili w miczny polskiego rybo³ówstwa mia³o
nim, ¿e W zgodnej opinii rybaków sy- mo¿na nazwaæ rybackim skansenem
tuacja polskiego rybo³ówstwa po wej- Europy.
ciu Polski do Unii Europejskiej uleg³a
Dyrektor zapewnia³
znacznemu pogorszeniu, gdy¿ obserwuPod owiadczeniem tym podpisali siê
jemy próby wywierania nieuprawnio- m.in. Andrzej Tyszkiewicz z Ustki, Kanych nacisków na polskich armatorów, zimierz Rotta z Helu, Miros³aw Grzyktórych celem ma byæ zlikwidowanie bowski z Ko³obrzegu, Kazimierz Wojrybo³ówstwa. Polska administracja, za- nicz, Marian Kujawa, Jerzy Stawikowmiast w porê rozpoznaæ te zagro¿enia, ski i inni. Zapowied Lecha Kempczyñnie czyni nic, aby im siê przeciwstawiæ skiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozna forum Unii Europejskiej, lecz tylko woju Wsi, ¿e w nied³ugim czasie znajd¹
poddaje siê biernie biegowi wydarzeñ. siê unijne pieni¹dze na restrukturyzacjê
Próba manipulacji
polskiego rybo³ówstwa odbi³a siê g³oW opinii rybaków, drastyczn¹ prób¹ nym echem w mediach. O wiele mniejmanipulacji by³a równie¿ ostatnia eksper- szym owiadczenie rybaków o ich niezatyza naukowców ICES, wed³ug której dowoleniu z sytuacji, w jakiej siê od lat
zasoby dorsza na Ba³tyku s¹ na wyginiê- znajduj¹. Forum spe³ni³o jednak oczekiciu i wobec tego nale¿y ca³kowicie wania jego uczestników. Du¿a frekwenwstrzymaæ po³owy tej ryby w 2005 roku. cja i o¿ywiona dyskusja by³a najlep- Nie trzeba dodawaæ, ¿e nam ryba- szym dowodem na to, ¿e w ramach orkom nie da siê ju¿ d³u¿ej wmawiaæ tego ganizowanego od omiu lat w S³upsku
typu nonsensów, gdy¿ to, jakie napraw- wiêta Ryby potrzebna jest tego rodê s¹ zasoby ryb widzimy codziennie dzaju dyskusja, teraz po wejciu ju¿

Polski do Unii Europejskiej powinna
byæ ona nakierowana g³ownie na to, jak
spe³niane s¹ wszystkie urzêdnicze obietnice wobec rybaków i polskich przetwórców ryb. Dosyæ w S³upsku nadyskutowano siê ju¿ na temat przygotowañ polskiego rybo³ówstwa do Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej. Od tego tematu zaczynano s³upskie konferencje organizowane w ramach dorocznego wiêta Ryby.

Same atrakcje

Tegoroczne wiêto mia³o te¿ bogat¹ oprawê artystyczn¹. Uczestnicy dwudniowej zabawy nie mogli narzekaæ na
brak atrakcji. Odby³ siê II S³upski Festiwal Szantowy, na g³ównej estradzie wyst¹pi³y renomowane s³upskie Arabeski, by³ kabaret Paka z Jeleniej Góry,
zagra³y i zapiewa³y Leszcze. Neptun
z orszakiem przyjecha³ tym razem z Lêborka, zagra³a Orkiestra Specjalistów Marynarki Wojennej z Ustki. Odby³ siê tradycyjny pokaz sztucznych ogni. Stoiska
z rybami i przetworami rybnymi otrzyma³y now¹ scenograficzn¹ oprawê. Nie
mieci³y one siê ju¿ pod lekkimi ogrodowymi namiotami, tylko zosta³y zorganizowane w stylizowanej zabudowie
drewnianej. O wiele atrakcyjniejszy, ni¿
w roku ubieg³ym, by³, zbudowany na
rodku placu Zwyciêstwa, staw z ¿ywymi rybami. Na stoisku Orodka Doradztwa Rolniczego ze Strzelina mo¿na by³o
tradycyjnie w akwariach zobaczyæ suma
afrykañskiego, raka sygna³owego, jesiotry czy paliê hodowli spó³ki Aquamar
z Pasieki ko³o Miastka.

Tytu³y dla najlepszych

Rozstrzygniêto trzy konkursy: na
Najciekawsze Stoisko Targowe, Najlepszy Produkt oraz Ryba na polskim stole - na zupê rybn¹, potrawê z pstr¹ga i
potrawê ze ledzia. Komisja konkursowa
pracuj¹ca pod przewodnictwem Ryszarda Kwiatkowskiego - wiceprezydenta
S³upska uzna³a za najciekawsze - stoisko
Z³ota Rybka Gospodarstwa Agroturystycznego Jana i Danuty Rybów z Lubuczewa oraz stoiska - Przedsiêbiorstwa
ci¹g dalszy na str. 18
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Statuetka S³upskiej Ryby dla Przedsiêbiorstwa Przetwórstwa Artyku³ów Spo¿ywczych Zgoda Spó³ka z o. o. w Starym Borku za sa³atkê ledziow¹ z grzybami - Rarytas lenika.

Na g³ównej estradzie wyst¹pi³ kabaret Paka z Jeleniej Góry, zagra³ i zapiewa³
te¿ zespó³ Leszcze.
ski Klasyk Pomorski z udzia³em ponad
Handlowo-Us³ugowo-Produkcyjnego wie led po polsku z Orodka Wy- 70 kolarzy z najwa¿niejszych polskich
Pirs Jolanty Nadolskiej i Janusz Pry- poczynkowego Jantar w Ustce.
grup zawodowych. W S³upsku mia³ on
kiela z Bydlina oraz Przedsiêbiorstwa
S³upska ryba
jedn¹ z lotnych premii, a zakoñczy³ siê
Proryb Pañstwa Dyzmañskich z RuG³ównym laureatem II S³upskiego na ulicach Ustki. W Parku Kultury i Wymii.
Festiwalu Szantowego i zdobywc¹ S³up- poczynku nad rzek¹ S³upi¹ ods³oniêto
Komisja konkursowa, pracuj¹ca pod skiej Ryby 2004 zosta³ zespó³ Cliwer z uroczycie obelisk powiêcony pamiêci
przewodnictwem prof. Jolanty Zieziuli Ustki. W Zawodach Wêdkarskich dla Jana Paw³a II, który w roku 1964, jako
z Akademii Rolniczej w Szczecinie przy- VIP-ów rozegranych na Stawku £abê- ówczesny kardyna³, metropolita krakowzna³a w innym konkursie tytu³y Najlep- dzim - IV Nieoficjalnych Mistrzostwach ski bra³ udzia³ z m³odzie¿¹ w sp³ywie kaszego Produktu VIII wiêta Ryby 2004 Polski VIP-ów zwyciê¿y³a Anna Kwiat- jakowym S³upi¹. Na ods³oniêcie obelisku
- Rolmopsom z dorsza wêdzonego Zak³a- kowska ze S³upska (córka wiceprezyden- uda³o siê zaprosiæ z Krakowa ówczesnych
du Przetwórstwa Rybnego B³êkitek ta Ryszarda Kwiatkowskiego), drugie uczestników tego sp³ywu.
z Kobylnicy, Krajance po ¿ydowsku miejsce zajê³a Regina Malakauskienie
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Han- z K³ajpedy (Litwa), a trzecie Aldona MaZ. Babiarz-Zych
dlowego Dega z Karniszewic i sa³atce zur ze S³upska. W Zawodach Morskich Zdjêcia: Jan Maziejuk
ledziowej z grzybami Rarytas lenika Molo 2004, rozegranych w Ustce
Przedsiêbiorstwa Przetwórstwa Arty- pierwsze miejsce
ku³ów Spo¿ywczych Zgoda Sp. z o.o. zaj¹³ Marcin Zaze Starego Borka.
góra, drugie - JóGodne podkrelenia jest, ¿e to zef Kot, a trzecie
ostatnie przedsiêbiorstwo od kilku lat - Jan Stolarczuk
systematycznie uczestniczy w s³upskim - wszyscy z Ustwiêcie i prawie co roku zdobywa na- ki. Warto odnotogrody w konkursach. Produkty Zgo- waæ, ¿e zwyciêzdy ze Starego Borka s¹ na wiêcie ca z³owi³ w kanaRyby dobrze ju¿ znane i zawsze bar- le a¿ 11 kilogradzo wysoko cenione przez klientów.
mów ryb.
W konkursie Ryba na polskim stoPomorski
le ta sama Komisja (pracuj¹ca pod przeklasyk
wodnictwem prof. Jolanty Zieziuli) w
By³y inne
kategorii: zupa rybna przyzna³a tytu³ atrakcje. Przed
Najsmaczniejszej zupy rybnej VIII Spichlerzem na
wiêta Ryby 2004 - polewce szypra z dziedziñcu zamhotelu "Atena" w S³upsku, w kategorii: kowym odby³ siê
potrawa z pstr¹ga przyzna³a tytu³ Naj- Jarmark Gryfismaczniejszej potrawy z pstr¹ga VIII tów powiêcony Za najciekawsze stoiska wyró¿niono Przedsiêbiorstwo Handlowiêta Ryby 2004 - zestawowi admi- m.in. tradycjom wo - Us³ugowo - Produkcyjne Pirs Jolanty Nadolskiej i Januralskiemu z restauracji Adamek w rybackim. W nie- sza Prykiela z Bydlina, Gospodarstwo Agroturystyczne Z³ota
S³upsku, a w kategorii: potrawa ze le- dzielê sprzed ra- Rybka Jana i Danuty Rybów z Lubuczewa i Przedsiebiorstwo
dzia tytu³ Najsmaczniejszej potrawy ze tusza wystarto- Proryb z Rumii.
ledzia VIII wiêta Ryby 2004- potra- wa³ wycig kolar18

Jak wykorzystano siedem ostatnich lat?

Rybo³ówstwo
(nie) dostosowane?

Polska zosta³a 1 maja br. cz³onkiem Unii Europejskiej, ale ju¿ od kilku lat trwa³y wielow¹tkowe negocjacje oraz przygotowania polskiego rybo³ówstwa do unijnej akcesji.

Forum dyskusyjne podczas wiêta Ryby
prowadzi³a prof. Jolanta Zieziula z AkadeCo tak rozmieszy³o wiceprezydentów S³upska: Ryszarda Kwiatkowskiego i An- mii Rolniczej w Szczecinie.
drzeja Obecnego? W g³êbi wyranie zatroskany problemami polskich rybaków pierwszych lat cz³onkostwa bêdzie proJan Ponulak - przewodnicz¹cy Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du.
dukowaæ wy³¹cznie na rynek lokalny,
inne, które nie podejm¹ procesów dostoPrzemiany w polskim rybo³ówstwie Rynku Rolnego w zakresie wymagañ sa- sowawczych lub im nie podo³aj¹, przes¹ wspó³finansowane przez Uniê Europej- nitarnych, higienicznych oraz jakocio- stan¹ istnieæ. Dlatego te¿ nale¿y wzmocsk¹ za pomoc¹ programów Phare i SA- wych; wsparcia wielofunkcyjnego rozwo- niæ te przedsiêbiorstwa przetwórstwa
PARD. Realizacjê tego drugiego progra- ju obszarów wiejskich oraz rozwoju in- rybnego, które mog¹ produkowaæ wymu (Special Assistance Programme for frastruktury technicznej i tworzenia wa- sokiej jakoci ¿ywnoæ spe³niaj¹c¹ norAgriculture and Rural Development) roz- runków do podejmowania pozarolniczej my UE i poszukiwan¹ przez konsumentów zarówno na rynku krajowym, jak
poczêto w lipcu 2002 roku. Jego ide¹ jest dzia³alnoci gospodarczej na wsi.
Z uwagi na opónienia we wdra¿a- i unijnym.
wsparcie realizacji polskiej strategii
Przedsiêbiorstwa przetwórstwa rybrozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa niu Programu, rodki finansowe z lat
w okresie przed akcesj¹ w struktury 2000-2002 zosta³y przesuniête na rok nego mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie rodunijne oraz przygotowanie polskiej ad- 2003 i lata nastêpne, powoduj¹c kumu- ków finansowych na wspieranie restrukministracji i podmiotów korzystaj¹cych lacjê oferty finansowej w latach 2003- turyzacji przetwórstwa i poprawy markez programu do pozyskiwania w szer- 2006. Polskie zak³ady przetwórstwa ryb- tingu artyku³ów rybnych. Wspieranie zaszym zakresie rodków finansowych z nego chc¹c funkcjonowaæ na Jednolitym k³adów przetwórstwa rybnego z Prografunduszy strukturalnych po przyst¹- Rynku Rolnym UE musz¹ sprostaæ wy- mu SAPARD mo¿e przyczyniæ siê do rozpieniu Polski do struktur Unii Europej- sokim wymaganiom technologicznym, budowy rynku dostaw surowca rybnego,
skiej. Trzy g³ówne cele SAPARD-u w weterynaryjnym, sanitarnym i przepisom a wiêc mo¿e spowodowaæ porednie
Polsce sprowadzaj¹ siê do: poprawy kon- bezpieczeñstwa produkcji ¿ywnoci oraz wsparcie rybo³ówstwa ba³tyckiego oraz
kurencyjnoci polskiego rolnictwa i prze- zasadom ochrony rodowiska obowi¹zu- rybactwa ródl¹dowego, daj¹c równie¿ im
twórstwa rolno-spo¿ywczego zarówno na j¹cym w krajach UE. W praktyce tylko szansê wiêkszego rozwoju. Brak jest
rynku krajowym, jak i rynku miêdzyna- nieliczne zak³ady przemys³u rybnego po- kompleksowych danych na temat realirodowym; dostosowania sektora rolno- dejm¹ i podo³aj¹ wymaganiom dostoso- zacji programu SAPARD w gospodarspo¿ywczego do wymagañ Jednolitego wawczym. Czêæ zak³adów przez kilka ce rybnej w ca³ym kraju, ale do g³ówci¹g dalszy na str. 20
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nych powodów braku akceptacji wniosków i zawarcia umów w sektorze rybnym mo¿na zaliczyæ niekompletnoæ
dokumentacji wniosków oraz nieadekwatnoæ (wnioskowanie dofinansowania dotyczy³o inwestycji nie objêtych
kosztami kwalifikowanymi).

Wystêpuj¹ opónienia

W raporcie sporz¹dzonym na potrzeby Unii Europejskiej podano, ¿e Polska
generalnie wype³nia swoje zobowi¹zania
zaci¹gniête w trakcie negocjacji akcesyjnych, ale wystêpuj¹ opónienia miêdzy
innymi w obszarze rybo³ówstwa, jeli
chodzi o przyjêcie legislacji dotycz¹cej
zarz¹dzania zasobami, inspekcji i kontroli oraz w obszarze polityki rynkowej.
Wystêpuje te¿ niewspó³miernoæ pomiêdzy postêpami w legislacji a zdolnociami administracyjnymi. Wzmocnienia wymaga wiêc administracja
(tak¿e) w rybo³ówstwie.
W raporcie wydzielono nastêpuj¹ce
obszary: nadzór rynku, bezpieczeñstwo
¿ywnoci, polityka regionalna oraz zagadnienia socjalne, które tak¿e w pewnym
zakresie dotycz¹ rybo³ówstwa ba³tyckiego. Jeli chodzi o rybo³ówstwo, to uznano za konieczne wzmocnienie sprawnoci administracji, w³¹czaj¹c w to funkcje kontrolne, na poziomie centralnym
i regionalnym, co jest wa¿ne m.in. dla
sprawnego zarz¹dzania funduszami
strukturalnymi UE. W rozdziale 8 Rybo³ówstwo podkrelono, ¿e wymagane
jest przygotowanie administracji i operatorów do uczestniczenia we wspólnej
polityce rybo³ówstwa. Jeli chodzi o zarz¹dzanie zasobami i flot¹ ryback¹, nadzorem i kontrol¹, to w Polsce przyjêto
ustawê oraz rozporz¹dzenia wykonawcze.
Stworzono przez to podstawê pod licencje po³owowe, logi, deklaracje wy³adunkowe, rejestr statków rybackich oraz satelitarny system VMS. Zbyt wolno przebiega opomiarowanie statków rybackich, które powinno zostaæ zakoñczone przed akcesj¹. Stopniowo powstaje
system rejestracji po³owów oraz system
informacji o rybo³ówstwie.
Zdaniem Komisji Ekonomicznej
(KE) Unii Europejskiej niezbêdne jest
wzmocnienie etatowe (zwiêkszone zatrudnienie oraz szkolenie) polskiej administracji rybackiej, zw³aszcza nadzoru dzia³alnoci po³owowej, na szczeblu
centralnym i w wiêkszym stopniu na
szczeblu lokalnym a instytucje te powinny byæ lepiej wyposa¿one dla celów
dzia³alnoci kontrolnej. Niezbêdna jest
te¿ poprawa przep³ywu informacji oraz
koordynacji pomiêdzy wszystkimi
ogniwami administracji. Jeli natomiast
chodzi o dzia³ania strukturalne, to Polska
dostarczy³a w 2003 roku Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwa i Prze20

twórstwa Ryb 2004-2006 Komisji Europejskiej, którego zaakceptowanie umo¿liwi korzystanie z FIFG. Polityka strukturalna w gospodarce rybnej bêdzie koordynowana przez nowo stworzon¹
jednostkê ds. Rybo³ówstwa i Przetwórstwa Rybnego w Departamencie Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ma byæ wdra¿ana przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Okrêgowe Inspektoraty Rybo³ówstwa. Podkrelono potrzebê kadrowego wzmocnienia tych
instytucji i zwiêkszenia efektywnej kooperacji pomiêdzy nimi.
Jeli chodzi o politykê rynkow¹ to w
Polsce przyjêto jej ramy prawne. Polityka rynkowa, w tym stworzenie organizacji producentów rybnych (OPR) nie
zosta³a w pe³ni wdro¿ona. Wprowadzenie standardów rynkowych, kontroli i
organizacji rynku pierwszej sprzeda¿y
poprzez tworzenie centrów pierwszej
sprzeda¿y, zdaniem Komisji Europejskiej, postêpuje zbyt wolno. Nie zapewniono rodków kontroli a poziom zatrudnienia (i szkoleñ) powinien zostaæ
znacznie zwiêkszony, tak aby podj¹æ
dodatkowe obci¹¿enia kontrolne, zwi¹zane z organizacj¹ rynku rybnego. Ponadto do czasu akcesji Polska musi dostosowaæ narodowe systemy pomocy w
zakresie gospodarki rybnej do aquis.
Co do miêdzynarodowych porozumieñ rybackich, to Polska nie wycofa³a
siê jeszcze z IBSFC, NAFO i NEAFC, co
powinno byæ przyspieszone. Do czasu
wycofania Polska nadal bêdzie wystêpowa³a pod w³asn¹ flag¹, ale wszelkie decyzje powinny byæ uzgadniane z Komisj¹ Europejsk¹. Przedstawiciele Departamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele
Komisji Europejskiej podkrelili, ¿e umowy dwustronne pomiêdzy Polsk¹ i innymi krajami (obecnie s¹ dwie, z Niemcami i z Rosj¹ - o skupie ryb na Ba³tyku) bêd¹ obowi¹zywaæ tak¿e po 1 maja
2004 roku (chocia¿ formalnie bêd¹
musia³y byæ konsultowane z KE) do
czasu, a¿ zostan¹ wkomponowane w
szersze porozumienie z Uni¹.

Jaka pomoc i na co?

W latach 2002/2003 powsta³ w Polsce Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb 20042006. W lutym br. zaprezentowano ostateczn¹ wersjê tego programu, który
uwzglêdnia³ wyniki negocjacji pomiêdzy
Polsk¹ a Komisj¹ Europejsk¹. Jest to program stworzony zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami (ale tak¿e z Narodow¹ Strategi¹ Rozwoju Rybo³ówstwa), gdy¿ tylko w takim przypadku Polska mo¿e uzyskaæ dofinansowanie w ramach FIFG.

Zgodnie z deklaracj¹ twórców tego
Programu celem generalnym polskiej
polityki rybackiej jest racjonalna gospodarka ¿ywymi zasobami wód i poprawa efektywnoci sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjnoci
polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybo³ówstwa oraz chowu i hodowli ryb oraz produkty przetwórstwa powinny odpowiadaæ zapotrzebowaniu rynku krajowego pod
wzglêdem ceny i jakoci oraz powinny
byæ konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Cel generalny jest zgodny z
wytycznymi Wspólnej Polityki Rybackiej
Unii Europejskiej.
W polskiej polityce rybackiej najwiêksze znaczenie ma dostosowanie nak³adu po³owowego do dostêpnych zasobów morskich, poprzez wycofanie
czêci floty rybackiej. Jednoczenie zamierza siê zrealizowaæ pozosta³e cele, tj.
podnieæ konkurencyjnoæ sektora rybackiego i rozwin¹æ ekonomicznie rentowne firmy. Do zak³adanych rezultatów porednich realizowanych przy pomocy funduszy strukturalnych nale¿¹: poprawa jakoci oraz wzrost wartoci dodanej ryb i
produktów rybnych; o¿ywienie obszarów
zale¿nych od rybo³ówstwa oraz zale¿nych
od chowu i hodowli ryb; wzrost spo¿ycia
ryb w Polsce i poprawa zaopatrzenia rynku w ryby morskie i s³odkowodne oraz w
ich przetwory.
W Sektorowym Programie Operacyjnym zaplanowano na lata 2004-2006
wydatki ³¹czne na kwotê 373,6 mln
euro, z czego na pomoc z FIFG przypada 201,8 mln euro - 54 proc., z bud¿etu pañstwa 91,7 mln euro - 21,5 proc.
a ponad 80,1 mln euro - 24,5 proc. to
koniecznoæ zaanga¿owania rodków
przez samych zainteresowanych, czyli
tak zwanych rodków prywatnych. W
poszczególnych latach zak³ada siê ró¿ne
wykorzystanie finansowych rodków.
Najmniej przewidziano w 2004 roku, a
najwiêcej w 2006 roku. Trzeba przy tym
pamiêtaæ, ¿e niewykorzystane przez
Polskê fundusze FIFG trzeba zwróciæ
do wykorzystania przez inne kraje!
W Programie tym wydzielono cztery
priorytety, a w nich dzia³ania oraz pomoc
techniczn¹. Jeli chodzi o rybo³ówstwo
ba³tyckie, to nie dotycz¹ go bezporednio tylko: priorytet 3, dzia³anie 2 - Chów
i hodowla ryb; priorytet 3, dzia³anie 5 Rybo³ówstwo ródl¹dowe oraz priorytet
4, dzia³anie 3 - Promocja; priorytet 4,
dzia³anie 4 - Przetwórstwo i rynek rybny.
Porednio jednak ka¿de z tych dzia³añ
wywiera wp³yw na mo¿liwoci funkcjonowania rybo³ówstwa ba³tyckiego.
Niektóre z priorytetów lub tylko dzia³añ nie wymagaj¹ zaanga¿owania rodków prywatnych. S¹ to: ca³y priorytet 1 -

cja³u po³owowego spowoduje bowiem
wzrost bezrobocia.
Kolejnym wa¿nym dzia³aniem jest
priorytet 3, dzia³anie 3 - Rybackie urz¹dzenia portowe. Celem jest tu unowoczenienie operacji wy³adunkowych, poprawa warunków przechowywania produktów po³owu, bezpieczeñstwa roz³adunków oraz stworzenie warunków do
prowadzenia pierwszej sprzeda¿y produktów rybo³ówstwa. Wymagany jest
20 proc. udzia³ dofinansowania prywatnego. Pod wzglêdem wielkoci finansowych rodków mo¿liwych do uzyskania z FIFG wa¿ne s¹ równie¿ w priorytecie 3. dzia³anie 2 - Chów i hodowla
ryb i dzia³anie 4 - Przetwórstwo i rynek
rybny. Wymagaj¹ one jednak znacznego zaanga¿owania rodków prywatnych.
Mog¹ wyst¹piæ problemy z wykorzystaniem rodków pomocowych w
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi tych przypadkach, gdy niezbêdne bêza rybo³ówstwo odpowiada Lech Kempczyñ- dzie wspó³finansowanie ze rodków
ski - dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa. prywatnych. Na nie zreszt¹, z nielicznymi wyj¹tkami (np. organizacja rynDostosowanie nak³adu po³owowego do ku) preliminowano relatywnie niewielzasobów (83,5 mln euro z FIFG); priory- kie finansowe rodki. W praktyce, ze
tet 3, dzia³anie 1 - Ochrona i rozwój za- rodków pomocowych bêd¹ mog³y skosobów wodnych (8,9 mln euro z FIFG); rzystaæ tylko ekonomicznie silne jedpriorytet 4, dzia³anie 1 - Rybo³ówstwo nostki. Dobrze wiêc, ¿e wród kryteprzybrze¿ne (6,1 mln euro z FIFG); prio- riów wsparcia wymienia siê projekty
rytet 4, dzia³anie 2 - Dzia³ania spo³ecz- kolektywne (np. rybo³ówstwo przyno-ekonomiczne (19,4 mln euro z FIFG); brze¿ne).
priorytet 4, dzia³anie 4 - Organizacja obNie wszystko korzystne
rotu rynkowego (0,45 mln euro z FIFG) Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w procedotyczy wspierania organizacji producen- sie restrukturyzacji polskiej gospodarki
tów rybnych; priorytet 4, dzia³anie 5 - rybnej z wykorzystaniem FIFG, najwiêkDzia³ania innowacyjne i inne (3 mln euro sze finansowe rodki przeznaczone maj¹
z FIFG).
byæ w najbli¿szych latach na trwa³¹ reNajwiêkszy finansowy udzia³ w dukcjê nak³adu po³owowego trudno
FIFG ma priorytet 1 - Dostosowanie na- stwierdziæ, ¿e zez³omowanie oko³o 30k³adu po³owowego do zasobów, dz. 11 40 proc. kutrów oraz utrata pracy przez
Z³omowanie statków. Przeznaczono oko³o 20-25 proc. zatrudnionych beznañ 42 proc. wszystkich funduszy porednio w rybo³ówstwie jest korzystwspólnotowych przeznaczonych na ne dla gospodarki narodowej, gdy¿
FIFG. Jest to te¿ najwiêksza finanso- oznacza przecie¿ zubo¿enie maj¹tku
wo, bo ponad 30-procentowa pozycja narodowego oraz koniecznoæ utrzymyw ca³ym Sektorowym Programie Ope- wania (w jaki sposób) 2000-2500 osób,
racyjnym "Rybo³ówstwo i Przetwór- które utrac¹ pracê. Jednoczenie nie
stwo Ryb".
wp³yn¹ od tej grupy osób podatki, któNajwiêcej finansowych rodków (w re p³aci ka¿dy zatrudniony.
tym g³ównie z FIFG - 80,1 mln euro) prePowody, dla których zamierza siê siêliminowano na priorytet 1, dzia³anie 1 - gn¹æ po tak drastyczne rodki s¹ znane i
Z³omowanie statków rybackich. Wed³ug oczywiste - w Ba³tyku jest zbyt ma³o i
Programu w roku docelowym - 2006 coraz mniej ryb wartociowych handloz³omowaniu ma ulec oko³o 120 statków wo, dlatego te¿ op³acalnoæ po³owów
rybackich. Tona¿ wycofanych statków maleje (lub niektórzy rybacy nawet pookrelono na 10 000 BRT.
nosz¹ straty!). Zak³ada siê, ¿e zmniejszoW nastêpnej kolejnoci znalaz³ siê ne limity po³owowe zostan¹ rozdzielone
priorytet 4 - dzia³anie 2. Dzia³ania spo- pomiêdzy znacznie zmniejszon¹ iloæ
³eczno-ekonomiczne, a w nim: wczeniej- kutrów, które w zwi¹zku z tym od³owi¹
sze emerytury; rycza³towa premia za za- wiêcej ryb. Poprawie powinna wiêc ulec
przestanie dzia³alnoci; premia za prze- efektywnoæ po³owów. Bêdzie tak jedkwalifikowanie; pomoc na stabilizacjê dla nak pod warunkiem, ¿e kutry unijne
m³odych rybaków. Zmniejszenie poten- (zw³aszcza duñskie, ale te¿ szwedzkie i

niemieckie), które bêd¹ mia³y dostêp do
polskich obszarów morskich nie wy³owi¹ (w ramach swoich limitów po³owowych) ryb, tak ¿e stanie siê niemo¿liwa
realizacja limitów po³owowych przez
polskich rybaków!
Jeli przyjmiemy, ¿e nie ma alternatywy dla wycofania z eksploatacji znacznej iloci kutrów, to nale¿y z zadowoleniem przyj¹æ 75-procentowy finansowy
w tym udzia³ funduszy (FIFG). S¹ jednak znaczne koszty ze strony bud¿etu
pañstwa, z których w Sektorowym Programie Operacyjnym "Rybo³ówstwo i
przetwórstwo ryb" podano tylko czêæ (w
priorytecie 1, dz. 1 i priorytecie 4, dz. 2).
Bêd¹ musia³y byæ przecie¿ poniesione
dodatkowo koszty zwi¹zane z uszczelnianiem kontroli po³owów! Ze szczegó³owej analizy wynika ponadto, ¿e preliminowane kwoty s¹ zbyt wysokie.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e zgodnie z now¹
wspóln¹ polityk¹ dotycz¹c¹ rybo³ówstwa
(CFP) modernizacja statków jest mo¿liwa tylko do koñca 2004 roku (i tylko dla
statków poni¿ej 400 GT). Czy zatem bêdzie mo¿liwy do realizacji priorytet 2 w
2005 i 2006 roku? Dlatego te¿ powinna
byæ mo¿liwoæ przesuwania rodków
niewykorzystanych w danym roku na
nastêpny rok. Ponadto nale¿a³oby w
uzasadnionych przypadkach umo¿liwiæ
przesuniêcie rodków pomiêdzy priorytetami i dzia³aniami. Takie podejcie
u³atwi³oby lepsze wykorzystanie dostêpnych pomocowych funduszy na inne cele.
Artyku³ 15 Rozporz¹dzenia Rady
(EC) nr 2371/2002, stwarza omal nieograniczone mo¿liwoci zawieszenia pomocy finansowej z FIFG, za wyj¹tkiem rodków na z³omowanie statków rybackich.
S¹dzê jednak, ¿e zamieszczenie w Rozporz¹dzeniu stwierdzenia, ¿e Pomoc finansowa zostanie zawieszona proporcjonalnie do stopnia niestosowania siê do
przepisów, zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Rady (WE) nr 2792/1999. pozostawia
furtkê do ubiegania siê o finansowe rodki na wszystkie preliminowane dzia³ania,
choæ z pewnoci¹ zabieganie o nie wymaga du¿ego wysi³ku, a pomylny wynik starañ nie jest pewny.
Prof. Jolanta Zieziula
Katedra Miêdzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Handlu
Zagranicznego
Wydzia³ Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki ¯ywnociowej
Akademia Rolnicza w Szczecinie
PS. Materia³ ten zosta³ przygotowany na Forum Dyskusyjne w ramach VIII
wiêta Ryby 2004. Tytu³ i ródtytu³y
pochodz¹ od redakcji. (z)
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Na jakie zawody bêdzie zapotrzebowanie?

Przysz³oæ (nie)zbyt
optymistyczna

Fot.: Jan Maziejuk

W gospodarce wolnorynkowej konieczne staje siê wprowadzanie zmian w edukacji zawodowej m³odzie¿y, których celem powinno byæ zapewnienie maksymalnej elastycznoci nauczania, poprzez powi¹zanie kszta³cenia z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

Na znalezienie zatrudnienia nie bêd¹ mogli w najbli¿szym czasie narzekaæ specjalici od turystyki, rehabilitacji, pracownicy
budowlani i farmaceuci.
M³odzie¿y koñcz¹cej szko³y najtrudniej jest znaleæ zatrudnienie, poniewa¿
wiedza i umiejêtnoci nabyte podczas
nauki czêsto nie pokrywaj¹ siê z wymaganiami rynku pracy. Pracodawcy
wprawdzie poszukuj¹ ludzi m³odych i
wykszta³conych, ale posiadaj¹cych ju¿
dowiadczenie zawodowe. Obawiaj¹c
siê kosztów wynikaj¹cych z przygotowania m³odego cz³owieka do powierzanej mu pracy, najchêtniej zatrudniaj¹
m³odych ludzi na subsydiowane miejsca, na przyk³ad na sta¿e. Ze wzglêdu
na szczup³oæ posiadanych rodków finansowych Powiatowy Urz¹d Pracy nie
mo¿e jednak ka¿dego m³odego cz³owieka skierowaæ na op³acany sta¿. Ponadto
rozwój nowych technologii spowodowa³
zapotrzebowanie na nowe zawody, jak
chocia¿by na wszystkie zwi¹zane z zaawansowan¹ informatyk¹. Do m³odych
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profesji zaliczaj¹ siê równie¿ zawody
zwi¹zane z reklam¹, zasobami ludzkimi i
ubezpieczeniami.

Handlowiec pod ka¿d¹ nazw¹

Z analizy aktualnych ofert pracy wynika, ¿e obecnie zawodem, na który jest
najwiêksze zapotrzebowanie jest handlowiec i to pod ka¿d¹ nazw¹ - od zwyk³ego
handlowca poprzez doradców klienta,
agentów handlowych, specjalistów ds.
sprzeda¿y po menad¿erów rynku. Du¿e
zapotrzebowanie jest tak¿e na robotników budowlanych, robotników w gospodarstwie ogrodniczym, sprzedawców w handlu detalicznym, krawców,
doradców inwestycyjnych, kierowców
samochodu ciê¿arowego.
Wed³ug analityków rynku pracy na
trudnoci w znalezieniu zatrudnienia nie
bêd¹ mogli narzekaæ w najbli¿szym czasie absolwenci z wykszta³ceniem zwi¹za-

nym z obs³ug¹ turystyki, rehabilitanci,
pracownicy budowlani i farmaceuci,
agenci biur pomagaj¹cy w prowadzeniu
ró¿nej dzia³alnoci, technicy obs³ugi komputerów, fizycy, chemicy, pracownicy
ochrony, sekretarki i operatorzy maszyn
biurowych, robotnicy produkcji wyrobów
precyzyjnych z metali, gospodarze budynków. Przewiduje siê tak¿e wzrost zapotrzebowania na doradców finansowych,
prawnych i ubezpieczeniowych.
Najwiêkszy spadek zapotrzebowania
wyst¹pi natomiast w zawodach: robotnik
obróbki skór, górnik, robotnik obróbki
kamienia, pracownik ¿eglugi i lotnictwa,
rybak.

W Unii nie chc¹!

Od 1 maja br. Polska znajduje siê w
strukturach Unii Europejskiej, co w
znacznym stopniu powinno u³atwiæ zatrudnienie bezrobotnych z pañstwach

unijnych. Wiêkszoæ nie otworzy³a jednak swoich rynków pracy dla obywateli nowych pañstw unijnych, w tym dla
Polaków. Z analiz przeprowadzonych pod
k¹tem zapotrzebowania na zawody wynika, i¿ za kilka lat w krajach unii potrzebni bêd¹ szczególnie pracownicy zajmuj¹cymi siê chorymi, niepe³nosprawnymi
i osobami starszymi, fizjoterapeuci, logopedzi, instruktorzy fitness, kosmetyczki,
specjalici ds. organizacji turystyki i rekreacji oraz czasu wolnego, doradcy zawodowi, porednicy edukacyjni, szkoleniowcy, informatycy, specjalici transmisji danych, specjalici z dziedziny telekomunikacji, specjalici systemów zintegrowanych, graficy komputerowi, sprzedawcy i dystrybutorzy energii, planici
trakcji kolejowych, in¿ynierowie ds. elektryfikacji, infrastruktury, organizacji ruchu, in¿ynierowie ds. transportu powietrznego, specjalici ds. projektowych, menad¿erowie ma³ych i rednich firm, negocjatorzy, sprzedawcy, logistycy, kierowcy, osoby zajmuj¹ce siê teleprac¹, ochron¹ mienia, budynków mieszkalnych i biurowych, mienia i danych komputerowych.
Bez sznas na pracê bêd¹: górnicy, rybacy, lusarze, stolarze, kowale, operatorzy maszyn. Z naszych bie¿¹cych obserwacji wynika, i¿ obecnie najwiêksze zapotrzebowanie jest na pracowników w
zawodach budowlanych, w ogrodnictwie i warzywnictwie, opiekunów osób
starszych, dzieci i niepe³nosprawnych,
sprz¹taczki, kucharzy, pomocy kuchennych, robotników gospodarczych - czyli
w zawodach, w których nie chc¹ pracowaæ obywatele wysoko rozwiniêtych
pañstw unijnych. Przy czym przy ka¿dej z zachodnich ofert wymagana jest
przynajmniej podstawowa znajomoæ
jêzyka kraju, do którego chce siê jechaæ
pracowaæ. Dlatego te¿ szczególny nacisk nale¿y k³aæ na dobr¹ i skuteczn¹
naukê jêzyka obcego.

Zespó³ opracowa³

Jak wiadomo, na s³upskim rynku
podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu
ograniczenie bezrobocia wród absolwentów. Jednym z takich dzia³añ by³o powo³anie przez Prezydenta S³upska zespo³u
do opracowania tzw. mapy edukacyjnej
S³upska oraz prognozy zawodów, na które bêdzie du¿y popyt do 2010 roku. Badania na ten temat w ci¹gu czterech miesiêcy prowadzi³a Pracownia Badañ Rynku i Opinii Publicznej z Koszalina oraz
gdañska firma zajmuj¹ca siê programami dotycz¹cymi rynku pracy. Przy analizie zespó³ uwzglêdni³ wspó³dzia³anie z
powiatami: ziemskim s³upskim, lêborskim, s³awieñskim, cz³uchowskim i miasteckim. Okaza³o siê, ¿e najbardziej za-

gro¿eni bezrobociem s¹ absolwenci
szkó³ zawodowych i rednich ogólnokszta³c¹cych, policealnych i rednich
zawodowych. Niepokoi równie¿ fakt
wzrostu bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem. Przyczyn¹ takiego zjawiska jest w du¿ej mierze niedostosowanie kierunków kszta³cenia do zapotrzebowania.
Nale¿y wiêc d¹¿yæ do takiego zreformowania systemu kszta³cenia, aby
szko³y opuszczali tylko absolwenci, którzy nie bêd¹ mieli problemów ze znalezieniem pracy. W tym celu potrzebne
s¹ zmiany struktury kszta³cenia, a
przede wszystkim wprowadzenie
kszta³cenia praktycznego w oparciu o
zak³ady pracy i dobrze wyposa¿one
szkolne pracownie æwiczeñ. Podstawowym zadaniem szko³y zawodowej powinno byæ stworzenie warunków do
nabycia przez ucznia niezbêdnych kwalifikacji do pracy w wyuczonym zawodzie.
Wydaje siê, ¿e potrzebne jest równie¿ wprowadzenie do programów nauczania elementów orientacji i doradztwa edukacyjnego oraz zawodowego
przy cis³ym wspó³dzia³aniu z urzêdami pracy. Jak bowiem stwierdzono, tylko 20 procent zatrudnionych ma szansê wykonywaæ ten sam zawód przez
ca³y okres swojej aktywnoci zawodowej. Dlatego nale¿y przygotowywaæ ju¿
dzi m³odzie¿ do kszta³cenia i zdobywania kwalifikacji niemal przez ca³e
swoje ¿ycie. Kwalifikacje zawodowe s¹
dzi towarem, który nale¿y umieæ dobrze sprzedaæ, a kszta³cenie ustawiczne bêdzie na pewno zwiêkszaæ szansê
na zatrudnienie i dobr¹ pracê.

Lokalny rynek
ma swoje preferencje

Z badañ przeprowadzonych w 65 zak³adach pracy przez Instytut Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w
S³upsku wynika, i¿ pracodawcy na
pierwszym miejscu stawiaj¹ kwalifikacje zawodowe i to najlepiej w zakresie
ró¿nych specjalnoci oraz dowiadczenie i odpowiednie cechy osobowociowe pracownika. Poza tym za najistotniejsze uznali: umiejêtnoæ organizacji
miejsca pracy, umiejêtnoæ obs³ugi
komputera i urz¹dzeñ biurowych, maszyn i urz¹dzeñ w przemyle. Inne wa¿ne preferowane dzi cechy, którymi
powinien charakteryzowaæ siê dobry
pracownik to: uczciwoæ, dyspozycyjnoæ i dobry stan zdrowia.
Na podstawie przeprowadzonych badañ sporz¹dzono wykaz zawodów z przysz³oci¹, czyli takich, na które bêdzie istnia³o zapotrzebowanie. S¹ to: chemik,

ekonomista, in¿ynier elektryk, in¿ynier
mechanik, in¿ynier samochodowy, in¿ynier technolog drewna, in¿ynier programowania obrabiarek numerycznych, elektromonter, informatyk, ksiêgowa, ekonomista, radca prawny, analityk finansowy, profesor, nauczyciel jêzykoznawca, specjalista do spraw
sprzeda¿y i marketingu, specjalista do
spraw poligrafii, specjalista stylizacji i
konstrukcji obuwia, specjalista produkcji wyrobów z laminatu, pilot wycieczek zagranicznych, agent ubezpieczeniowy, elektromonter, spawacz, palacz kot³ów wysokoprê¿nych, elektryk
samochodowy, kierownik budowy, kierowcy z uprawnieniami, licencjonowani agenci ochrony, monta¿yci obuwia,
masarz - wêdzarz, malarz proszkowy,
blacharz, operator koparki, pracownik
instalacji sanitarnych, sprzedawca, stolarz, szklarz, mechanik maszyn i urz¹dzeñ, lusarz narzêdziowy, tapicer, tokarz, robotnik przetwórstwa rybnego,
goniec, baga¿owy, portier, sprzedawca
na stacji paliw, kosmetyczka, fryzjer
stylista, wiza¿ysta, laborantka przemys³owa, szwaczka, prasowaczka, krawcowa.
Wed³ug przewidywañ cz³onków zespo³u w najbli¿szym czasie zmniejszy siê
zapotrzebowanie na: pracowników kolei,
stolarzy meblowych, techników - leników, techników - rolników, nauczycieli
nauczania pocz¹tkowego i przedszkolnego, rybaków, kowali, robotników stoczniowych, robotników obróbki skóry, rolników upraw polowych i produkcji zwierzêcej, ogrodników, pracowników bez
kwalifikacji.

Nauka do skutku

Wniosków nasuwa siê kilka. Przede
wszystkim zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w dzisiejszych czasach nawet dobry dyplom
nie chroni przed bezrobociem, wiêc nale¿y ca³y czas poszerzaæ swoje kwalifikacje i liczyæ siê z koniecznoci¹ zmiany zawodu, szczególnie w tych rejonach, gdzie coraz trudniej jest znaleæ
jakiekolwiek zatrudnienie. Przygotowywaæ do poszukiwania pracy powinna ju¿ szko³a. W szko³ach uczniowie
powinni byæ przygotowywani tak¿e do
umiejêtnego sprzedawania swojej wiedzy i kwalifikacji. Takie przygotowanie
u³atwi im z pewnoci¹ start w doros³e
¿ycie, którego nie powinni przecie¿ rozpoczynaæ od zarejestrowania siê w urzêdzie pracy.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku
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Nowa wspó³praca
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku zakoñczy³ ju¿ wspó³pracê w zakresie udzielania po¿yczek dla osób bezrobotnych prowadzon¹ ze S³upskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci.
ustawodawca nie przewiduje tak¿e
mo¿liwoci wydatkowania Funduszu
Pracy rodków na dofinansowanie ró¿nic pomiêdzy stop¹ procentow¹ kredytu refinansowanego, a preferencyjn¹
stop¹ procentow¹ stosowan¹ dla po¿yczkobiorców Funduszu Pracy.
Do czasu wejcia w ¿ycie ustawy na
mocy porozumienia pomiêdzy Powiatowym Urzêdem Pracy w S³upsku a S³upskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci zawierane
by³y umowy trójstronne, które dotyczy³y
refundacji odsetek od po¿yczek udzielonych przez Fundusz Przedsiêbiorczoci
funkcjonuj¹cy przy Stowarzyszeniu. Po¿yczki te mia³y oprocentowanie wy¿sze
ni¿ te udzielane z Funduszu Pracy, po za-

warciu umowy urz¹d pracy dop³aca³
kredytobiorcy ró¿nicê w odsetkach.
Umowy zawarte przed wejciem
w ¿ycie nowej ustawy, kontynuowane bêd¹ do czasu zakoñczenia okresu kredytowania. Nowe po¿yczki nie
bêd¹ ju¿ udzielane, ale Powiatowy
Urz¹d Pracy bêdzie nadal wspó³pracowa³ ze Stowarzyszeniem w zakresie korzystania z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, lokalnych
programów ³agodzenia skutków
bezrobocia, a tak¿e szkoleñ i przekwalifikowañ bezrobotnych.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

Fot.: Jan Maziejuk

Zgodnie z artyku³em 46 nowej
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta nie mo¿e
ju¿ ze rodków Funduszu Pracy udzielaæ po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej. Dostêpne od 1 czerwca br. formy pomocy bezrobotnym
chc¹cym rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoæ
to: mo¿liwoæ przyznania rodków na
podjêcie dzia³alnoci gospodarczej
oraz refundacja kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotycz¹cego podjêcia takiej dzia³alnoci.
Dla pracodawców mo¿liwa jest
refundacja kosztów wyposa¿enia i
doposa¿enia stanowiska pracy dla
bezrobotnego w wysokoci zapisanej
w umowie. Ponadto w nowej ustawie

A teraz S³upsk chowamy do teczki... Marsza³ek województwa pomorskiego - Jan Koz³owski i wojewoda pomorski - Cezary
D¹browski podczas obrad III S³upskiego Forum Gospodarczego.
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Gmina wiejska S³upsk laureatem krajowego konkursu

Nagrodzone
kot³ownie

Gmina S³upsk otrzyma³a wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja roku zorganizowanym pod patronatem prezydenta RP Aleksandra
Kwaniewskiego.

Konkurs ten rozgrywany jest w kilku
kategoriach. W kategorii Obiekty
szkolnictwa podstawowego, redniego
i wy¿szego wyró¿niono gminê wiejsk¹

Na zdjêciu z lewej: uk³ad przewodów
w nowej kot³owni we W³ynkówku, z
prawej: urz¹dzenie do uzdatniania
S³upsk za mo- wody w kot³owni w Siemianicach.
dernizacjê systemu grzewcze- dlarek - powiatowy inspektor nadzoru
go w budyn- budowlanego. Wójt gminy S³upsk, Makach szkó³ pod- riusz Chmiel dziêkuj¹c za to zg³oszenie
stawowych we w specjalnym pimie skierowanym do
W ³ y n k ó w k u , pani inspektor napisa³: Uhonorowanie
Wrzeciu, Bier- nas wyró¿nieniem przez Komisjê Konkowie, G³obinie kursow¹ jest wyrazem wielkiej dba³oi Siemianicach. ci o dobrze pojêt¹ ochronê rodowiska,
W szko³ach tych za Pani starania zmierzaj¹ce do zatradycyjne wê- uwa¿enia naszych wysi³ków - mam naglowe kot³ownie dziejê - dadz¹ impuls do dzia³añ na
zast¹piono no- rzecz zachowania naturalnych walorów
wymi ekologicz- przyrody i budowania obiektów spe³nymi kot³ownia- niaj¹cych europejskie wymogi ochrony
mi na biomasê, pracuj¹cymi w systemie rodowiska. (z.)
automatycznym.
Fot. Pawe³ P³awski
Zmodernizowane szkolne kot³ownie
do konkursu zg³osi³a Ma³gorzata Szku25

Nowa
nawierzchnia
W gminie Damnica oddano do u¿ytku przebudowany 502-metrowy odcinek drogi powiatowej Bobrowniki - Stara D¹browa.

Starosta S³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski, wójt gminy
S³upsk Mariusz Chmiel i
wójt gminy Ustka Tomasz
Wszó³kowski podpisali porozumienie o wspólnie wykonywanych robotach na
drogach powiatowych i
gminnych.

Strony ustali³y, ¿e bêd¹ wspó³dzia³aæ
przy realizacji projektu Silna infrastruktura drogowa podstaw¹ rozwoju tury-

Fot.: Jan Maziejuk

Porozumienie
drogowe

Wstêgê przecinaj¹ (od lewej): Stanis³aw Kozie³ - dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w S³upsku, Grzegorz Jaworski - wójt gminy Damnica i S³awomir Ziemianowicz - wicestarosta S³upski.
Drogê tê przebudowano za
rodki uzyskane w ramach programu SAPARD, od Urzêdu
Gminy w Damnicy i Starostwa
S³upskiego. Wartoæ robót wynios³a 523 039 z³; z unijnego
programu SAPARD uda³o siê
pozyskaæ 179 366 z³, samorz¹d
Damnicy do³o¿y³ 143 000 z³, a
samorz¹d powiatowy pozosta³e 200 673 z³ote.
Istniej¹c¹ nawierzchniê
bitumiczn¹ o szerokoci 3,5 m
poszerzono do 5,5- 6,0 metrów
i z obu stron uzupe³niono o
krawê¿niki uliczne. Dla poprawy bezpieczeñstwa ruchu ko³owego i pieszego u³o¿ony zosta³
chodnik na powierzchni 674
metrów kwadratowych. Ponadto jezdnia wyposa¿ona zosta³a w
kanalizacjê deszczow¹.
Roboty wykona³a spó³ka
Drogi i Mosty ze S³upska.
Stanis³aw Kozie³
Dyrektor
Zarz¹du Dróg Powiatowych
w S³upsku

Nowa nawierzchnia drogi Bobrowniki - Stara
Zdjêcia.: Marek Wojciñski D¹browa.
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styczno-gospodarczego Krainy w Kratê. Obejmuje on lata 2004-2006 i sk³ada
siê nañ jedenacie inwestycji obejmuj¹cych remonty dróg powiatowych, gminnych oraz naprawê mostu w Charnowie.
W kilku miejscowociach po³o¿one
zostan¹ nowe chodniki, w Grabnie,
Mo¿d¿anowie i Siemianicach, a tak¿e na
odcinkach dróg: Zaleskie-Starkowo-Swo³owo-Reblino, Charnowo-Ga³êzinowo,
Wielichowo-Ga³êzinowo, Bruskowo
Wielkie-Duninowo, Wodnica-Charnowo,
Swochowo-Bukówka i Strzelinko-W³ynkowo poszerzona bêdzie jezdnia do piêciu metrów. Naprawionych zostanie w
sumie 21,5 kilometrów dróg za oko³o
18,5 miliona z³otych, z czego ponad 13
milionów ma pochodziæ z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, ponad 1,8 mln z bud¿etu pañstwa, ok. 1,5
mln z³ od gminy S³upsk, ok. 1,1 mln z³
od gminy Ustka. Starostwo wyasygnuje ok. 340 tys. z³ i bêdzie koordynowaæ
ca³oci¹ prac.
Wniosek o dofinansowanie wspólnego przedsiêwziêcia z unijnych funduszy
trafi³ ju¿ do Urzêdu Marsza³kowskiego w
Gdañsku.
Tekst: Leszek Kreft

Kolejna nowa hala sportowa

Czekali najd³u¿ej

Fot.: Jan Maziejuk

Kosztem oko³o szeciu milionów z³otych zbudowano w G³ówczycach now¹
halê sportow¹, z której korzystaj¹ ju¿ dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.

£adnie prezentuj¹cy siê obiekt nowej hali zbudowano tu¿ przy gminnym stadionie sportowym.
Fot.: Jan Maziejuk

G³ówczyce s¹ ostatni¹ miejscowoci¹ gminn¹ w by³ym województwie s³upskim, w której
m³odzie¿ najd³u¿ej czeka³a na
now¹ halê sportow¹. Zbudowa³
j¹ dopiero wójt Czes³aw Kosiak.
G³ówna p³yta liczy ponad 1100
metrów kwadratowych powierzchni. Jest ³adna widownia
na 150 miejsc z pe³nym zapleczem sanitarnym i gospodarczym, si³ownia. S¹ te¿ pomieszczenia do rehabilitacji i tenisa
sto³owego.
Z nowej hali korzysta blisko
900 dzieci, które do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywa³y na boisku lub na szkolnych korytarzach. Niektóre klasy mia³y zajêcia w sali Gminnego Orodka Kultury.
Teraz hala jest przede
wszystkim do dyspozycji dzieci szkolnych, a po godzinie 16tej mog¹ z niej korzystaæ rów- W przestrzennej sali m³odzie¿ rozgrywa ju¿ pierwsze mecze.
nie¿ inni mieszkañcy G³ówczyc
zainteresowani uprawianiem sportu i
Druga, du¿o mniejsza ju¿ hala przy Szkole Podstawowej w Pob³ociu.
rekreacji.
sportowa budowana jest w tej gminie (z)
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Sala Pszczelarska now¹ atrakcj¹ turystyczn¹

Po¿ytki z miodu

Rejonowe Ko³o Pszczelarzy w S³upsku istnieje ju¿ piêædziesi¹t piêæ lat. Od marca br. siedziba zarz¹du ko³a mieci siê w Krzemienicy, a jego prezesem jest Leszek Onisiewicz.
Ko³o zrzesza szeædziesiêciu pszczelarzy, s¹ to przewa¿nie ludzie starsi, amatorzy, którzy
prowadz¹ pasieki z zami³owania do pszczó³ - prawdziwi pasjonaci pszczelarstwa.
s¹ zielone lekcje,
prelekcje, i szkolenia
Droga do Krzemienicy
o tematyce pszczelarJed ze S³upska na Dar³owo,
skiej dla dzieci, m³ominiesz z lewej wie Bierkowo,
dzie¿y i doros³ych.
zjedziesz z górki w Do³ek Kaczy
Celem tej dzia³alnoi Bruskowo wnet zobaczysz.
ci jest popularyzaDalej bêdzie Wierzbiêcino cja pszczelarstwa w
przejed przez nie z hard¹ min¹,
szeroko rozumianym
spójrz na lasy przewspania³e
i w Bruskowo wjedziesz Ma³e.
znaczeniu, przybli¿eGdy las z prawej siêgnie szosy
nie wiedzy o biologii
popraw rozmierzwione w³osy,
rodziny pszczelej,
obrzuæ wzrokiem okolicê
przekazywanie ini zobaczysz Krzemienicê.
formacji o produkTu¿ za sklepem ujrzysz chatê,
tach pszczelich i ich
tak¹ jak w Krainie w kratê,
znaczeniu dla zdroz gliny i dêbowych bali to pomorskich dzie³o drwali.
wia cz³owieka. Sala ta
Dom otwarty jest dla goci,
znajduje siê w poktórych pszczelarz tu ugoci,
mieszczeniu zbudoryzacjê pszczelarstwa poczêstuje dobrym miodem
wanym systemem
i pogada mimochodem...
zw³aszcza wród ludzi.
szachulcowym, chaPasieka Leszka Onisierakterystycznym dla Krainy w kratê,
wicza i jego ¿ony Gra¿yny nosi nazwê
ciany jej stanowi surowa glina po³¹czoWêdrowna Braæ i znajduje siê w Krzena z drewnianymi balami. G³ówn¹
mienicy w gospodarstwie ch³opskim z
atrakcj¹ s¹ dwa szklane ule, w których
pierwszej po³owy XX wieku. Jest to pamo¿na obserwowaæ rodziny pszczele.
sieka wêdrowna, licz¹ca 65 pni pszczelich
Wystrój tworz¹ siedziska z brzozoi wykorzystuj¹ca od dwóch do trzech powych okr¹glaków, stare miodarki,
¿ytków pszczelich w sezonie. Pierwszym
dawniej u¿ywany sprzêt pasieczny
i najbardziej obfitym po¿ytkiem jest rzeoraz prace plastyczne o tematyce pszpak ozimy, kolejnymi: malina, lipa, gryczelarskiej wykonane przez dzieci. Jak
ka, facelia b³êkitna, rolinnoæ ³¹k i lasów.
podaje gospodarz - salê tê odwiedzi³o ju¿
Podstawowymi produktami pozyskiwanyponad dwa tysi¹ce osób. Wpisy i rysunmi z pasieki s¹: miód, propolis, py³ek
ki w ksiêdze pami¹tkowej wiadcz¹ o dukwiatowy i wosk.
¿ym zainteresowaniu i potrzebie konty- W zwi¹zku z tym, ¿e dobry i czynnuowania takiej dzia³alnoci.
ny biologicznie miód krystalizuje siê,
- Narastaj¹cy w ostatnim czasie
wbrew potocznej opinii, ¿e tylko p³ynpowrót do zdrowego trybu ¿ycia, zdrony miód jest dobry, ca³oæ pozyskanego
wego od¿ywiania, poszanowania romiodu, bezporednio po miodobraniu,
dowiska naturalnego, wymusza ponalewamy zaraz do s³oików, aby unikwstawanie miejsc, w których te oczen¹æ jego podgrzewania - mówi pszczekiwania, chocia¿ w czêci s¹ zaspokalarz. - Nabywców zachêcamy do kupojane. Nasza Sala Pszczelarska jest liczwania miodu czynnego biologicznie, manie i chêtnie odwiedzana przez turyj¹cego oprócz walorów smakowych
stów krajowych i zagranicznych, ludrównie¿ w³aciwoci lecznicze.
noæ miejscow¹, grupy zagraniczne i
Onasiewiczowie prowadz¹ w swoim
osoby indywidualne, sta³a siê ciekagospodarstwie szeroko zakrojon¹ dzia³alwostk¹ turystyczn¹ regionu - chwali siê
noæ edukacyjn¹. W kwietniu br. utworzyli
pszczelarz. (z)
Salê Pszczelarsk¹, w której prowadzone
Fot.: Jan Maziejuk

Leszek Onisiewicz

Leszek Onisiewicz z ¿on¹ Gra¿yn¹.
Pod opiek¹ pszczelarzy zrzeszonych
w kole znajduje siê 1560 pni pszczelich.
Ich w³aciciele otrzymuj¹ miód, a dziêki
czêsto ich bezinteresownej, bez znacz¹cych korzyci materialnych, pracy przyroda i rolnictwo otrzymuje bezcenny dar,
jakim jest zapylanie przez pszczo³y sadów, upraw rolniczych, kwiatów, rolin ³¹kowych i lenych. Wymierne korzyci w
postaci wy¿szych plonów odnosz¹ producenci rolni.
- Wysokie koszty utrzymania rodziny pszczelej, niskie dochody pszczelarzy i ich czêsto podesz³y wiek, w obliczu ma³ego zainteresowania pszczelarstwem przez ludzi m³odych, gro¿¹
zmniejszaniem siê iloci pasiek, a to w
konsekwencji odbije siê du¿ymi stratami dla rodowiska naturalnego i rolnictwa - mówi L. Onisiewicz. - Nasze ko³o,
by pomóc pszczelarzom w prowadzeniu pasiek, zabiega o dodatkowe fundusze od instytucji zajmuj¹cych siê
ochron¹ rodowiska oraz lokalnych
w³adz, w których interesie powinna byæ
dba³oæ o liczebnoæ i zdrowotnoæ pszczó³. Pozyskane fundusze rozdzielane s¹
wród pszczelarzy na dop³aty do drogich leków dla pszczó³, przeznaczane na
szkolenia, spotkania z naukowcami zajmuj¹cymi siê pszczelarstwem, popula28

W wiecie starych melodii i wspomnieñ z przesz³oci

Ten od patefonów

- Ju¿ jako 13-14-latek, gdy inni pasjonowali siê Beatlesami, ja s³ucha³em rodzimych wykonawców, najpierw powojennych - Fogga, Mirskiej, Zylskiej, Gniadkowskiego i innych.
Nie by³a to przekora, tak po prostu chcia³em - mówi Mieczys³aw Krymski z ¯ochowa.
- Z czasem siêgn¹³em do skarbnicy
przedwojennej polskiej piosenki, tak¿e
muzyki klasycznej.
St¹d, wród ponad
trzech tysiêcy zgromadzonych przeze
mnie p³yt, sporo jest
grafitowych firmy
Syrena Rekord i Syrena Grand Rekord
sprzed pierwszej
wojny wiatowej
oraz Syrena Elektro
W swojej kolekcji ma kilka takich patefonów.
z lat dwudziestych i
trzydziestych ubieg³ego stulecia. S¹ to zainteresowañ ojca posz³a
p³yty z pierwszymi piosenkami Fogga, jego córka i prowadzi wspaFaliszewskiego i Trio Dana.
niale przygotowany wokalnie
Mieczys³aw Krymski jest kierowni- zespó³ m³odzie¿owy Jukiem Domu Ludowego w ¯ochowie (gm. trzenki w ¯ochowie.
Potêgowo), prawdziwym, rzadko ju¿ dzi
- Najchêtniej s³ucham
gdzie indziej spotykanym, spo³ecznikiem tych p³yt z patefonów na
i wyj¹tkowym mi³onikiem kultury re- korbkê z ig³ami stalowymi.
gionalnej. Na jednym ze spotkañ literac- P³yn¹cy dwiêk muzyki z
kich w Starostwie Powiatowym zdradzi³ takiego urz¹dzenia jest niesiê, ¿e w latach m³odoci aspirowa³ do powtarzalny i sk³ania do zajednego z modnych w latach 60-tych dumy. W mojej kolekcji pozespo³ów bitowych. Na wzór Niebie- siadam kilka egzemplarzy
sko-Czarnych, Czerwono-Czar- takich patefonów i gramo- Zgromadzi³ wiele starych p³yt.
nych czy Czerwonych Gitar napi- fonów na korbkê, wród
sa³ nawet swoj¹ Odê do m³odoci, których jest tak¿e okaza³y gramofon z p³yt, pocztówek. Na pewno spodoba siê
któr¹ sam wykonywa³. Mimo up³ywu wbudowan¹ wewn¹trz drewnian¹ tub¹ ekspozycja starego sprzêtu u¿ywanego
czasu, piosenka ta wcale siê nie zesta- z 1912 roku i nieco sfatygowany gra- kiedy w gospodarstwach domowy, jaki
rza³a i - jak twierdzi jej autor - jest nadal mofon powojenny. Oba s¹ sprawne zgromadzi³ i te¿ pokazuje. Ale autor
aktualna. Zreszt¹ wcale nie zawaha³ siê technicznie - mówi M. Krymski. - wiat Ody do m³odoci zaskakuje jeszcze
jej wykonaæ na innym ze spotkañ z udzia- starych melodii oczarowa³ mnie do tego czym - doskona³¹ znajomoci¹ histo³em sporej publicznoci.
stopnia, ¿e zacz¹³em gromadziæ te¿ rii terenów, na których od lat mieszka.
Widaæ by³o, ¿e jest to nie do koñca przedmioty z przesz³oci, meble, ksi¹¿- Wspaniale opowiada o pa³acu w Pogaspe³niony autor. Gdzie tam, w sercu, ki, bibeloty. Z szacunkiem dla tego, co nicach, o starym m³ynie na £upawie, o
pozosta³a zapewne nutka ¿alu, ¿e nie minione postanowi³em utrwaliæ w kro- wielu zespo³ach parkowych.
znalaz³ siê w sk³adzie jednego z tych, nikach dzieje rodziny. Wiele kart poGdyby tak w ka¿dej gminie by³
modnych w latach szeædziesi¹tych, ze- wiêconych bêdzie historii i czasom choæ jeden taki Mieczys³aw Krymski...
spo³ów, o czym zapewne marzy³. Ale wspó³czesnym, pobliskim miejscowoZ. Babiarz-Zych
przecie¿ nie marnuje czasu. Doskona- ciom, znajduj¹cych siê w nich zabytle spe³nia siê jako kierownik Domu Lu- kom i zamieszka³ej ludnoci.
Zdjêcia: Jan Maziejuk
dowego (jedynego takiego w powiecie
Robi¹ wra¿enie eksponaty sprzed
s³upskim i zapewne jednego z nielicz- prawie wieku, którymi chwali siê
nych ju¿ w kraju). W lady muzycznych M. Krymski, wzrusza muzyka ze starych
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Pracownia
Ceramiczna
W S³upsku otwarto pierwsz¹ w tym miecie pracowniê ceramiczn¹, w której wytwarzane
bêd¹ naczynia garncarskie z tradycyjnymi s³upskimi wzorami odtworzonymi przez pracowników Muzeum Pomorza rodkowego.

Tomasz Pop³awski demonstruje swój
kunszt garncarski.
Jak przypomnia³a na uroczystym
otwarciu pracowni jedna z jej inicjatorek
Marzenna Mazur, etnograf z Muzeum
Pomorza rodkowego - przed wojn¹ tylko przy ulicy Garncarskiej w S³upsku
mieci³o siê ponad dwadziecia zak³adów garncarskich. Potem tak fach ten,
jak i sztuka garncarska posz³y w zapo30

mnienie. Zupe³nie niedawno postanowiono jednak wróciæ do tych tradycji,
uda³o siê odtworzyæ dawne s³upskie
wzory ceramiczne i teraz bêd¹ one powielane w nowo otwartej pracowni.
Pracownia mieci siê w oficynie przy
ulicy Wojska Polskiego 10, w pomieszczeniu, w którym jeszcze nie tak dawno
znajdowa³a siê piekarnia znanego s³upskiego rzemielnika piekarskiego - Zbigniewa Szycy. W jej przygotowanie zaanga¿owali siê szczególnie S³upski
Orodek Kultury oraz Zarz¹d Budynków Komunalnych, który wyremontowa³ i zaadaptowa³ skromny obiekt na
cele garncarskie. Pracownia zosta³a wyposa¿ona w piec zakupiony u naszych po³udniowych s¹siadów - w Czechach oraz
w dwa profesjonalne ko³a garncarskie. Na
pierwsze wyroby ceramiczne glinê przywieziono te¿ z Czech. Instruktorami sztuki ceramicznej s¹ Maciej Gawlak ze
S³upska i Tomasz Pop³awski ze Skórzyna - znany na ziemi s³upskiej artysta plastyk, tworz¹cy w³anie w glinie i posiadaj¹cy w Skórzynie w³asn¹ mini-galeriê.
Od padziernika br. pod ich profesjonaln¹ opiek¹ sztuki garncarskiej uczyæ
bêd¹ siê dzieci szkolne i m³odzie¿. Pracownia prowadziæ bêdzie tak¿e zajêcia
z terapii rehabilitacyjnej dla osób nie-

pe³nosprawnych ze S³upska i powiatu
s³upskiego.
W otwarciu pracowni udzia³ wziêli
g³ówni inicjatorzy jej utworzenia - Marzenna Mazur i Henryk Soja z Muzeum
Pomorza rodkowego w S³upsku. Symboliczne pierwszy kubek podczas uroczystego otwarcia na drzwiach rozbi³ Maciej
Kobyliñski, prezydent S³upska. Obecny
by³ tak¿e m.in. g³ówny orêdownik tego
rodzaju dzia³añ w miecie odpowiedzialny za kulturê, wiceprezydent Ryszard
Kwiatkowski. Na uroczystociach otwarcia nie zabrak³o oczywicie wielu innych
przyjació³ sztuki ceramicznej w S³upsku,
w tym znanej s³upskiej dziennikarki i pisarki Jolanty Nitkowskiej, która z tej
okazji podarowa³a prezydentowi M. Kobyliñskiemu w³asnorêcznie wykonan¹ figurkê z gliny. Sztuki ceramicznej nauczy³a siê na plenerach plastycznych organizowanych m.in. przez s³upskie rodowisko kulturalne.
Nale¿y podkreliæ, ¿e pracownia ceramiczna jest drug¹ now¹ placówk¹
kulturaln¹ otwart¹ ostatnio w miecie.
Pierwsz¹ jest reaktywowany teatr dramatyczny, który przyj¹³ nazwê Nowego Teatru w S³upsku.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia.: Jan Maziejuk

Dla miasta i powiatu

Wróci³ teatr

Trzeba by³o a¿ trzynastu lat, ¿eby teatr miejski, ze sta³¹ scen¹, wróci³ do
S³upska. Sta³o siê tak na mocy uchwa³y Rady Miejskiej, która postanowi³a
reaktywowaæ tê zas³u¿on¹ dla S³upska placówkê i przeznaczy³a na ten cel
prawie pó³tora miliona z³otych.
S³upsk mia³ swój teatr w okresie powojennym ze scen¹ dramatyczn¹. Pod
koniec lat siedemdziesi¹tych utworzono tu Teatr Muzyczny, który zosta³ póniej przemianowany na Teatr Dramatyczny i dzieli³ scenê z Pañstwow¹ Orkiestr¹ Kameraln¹. Na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy do kultury
polskiej zawita³ finansowy kryzys,
ówczesny wojewoda s³upski Wies³aw
Rembieliñski zlikwidowa³ s³upsk¹ scenê. By³a to decyzja tym bardziej niezrozumia³a, ¿e wojewoda uchodzi³ za cz³owieka kultury. W swoim gospodarstwie
w Wa³dowie k. Miastka tworzy³ nawet
sam co w rodzaju bardzo osobliwego teatru.
W S³upsku pozosta³a tylko Pañstwowa Orkiestra Kameralna, do której do³¹czono impresariat teatralny.
W³adze uzasadnia³y, ¿e nic siê nie sta³o, bo... teatr przecie¿ pozosta³! Owszem, pozosta³, tylko dramatyczny zast¹piono impresaryjnym. Nie by³o ju¿
sta³ego zespo³u aktorskiego.
Na szczêcie nie zlikwidowano w
S³upsku do koñca ¿ycia teatralnego, które toczy³o siê nadal wokó³, utrzymywanego za samorz¹dowe pieni¹dze, Orodka Teatralnego Rondo i Pañstwowego
Teatru Lalki Têcza, którego finansowanie przejê³o te¿ miasto. Po trzynastu latach, gdy pojawi³ siê stosowny moment,
postanowiono reaktywowaæ sta³¹ scenê.
18 sierpnia br. Rada Miejska podjê³a
uchwa³ê, na mocy której nada³a jej nazwê
Nowy Teatr w S³upsku. Wczeniej podjê³a oczywicie decyzjê o przyznaniu teatrowi na dzia³alnoæ do koñca roku 1,4
miliona z³otych.
Koncepcje, jak to zwykle bywa, by³y
ró¿ne. Chciano powo³aæ w S³upsku filiê
Teatru Dramatycznego w Koszalinie, potem filiê Teatru Wybrze¿a w Gdañsku.
Planowano tworzyæ te¿ samodzielny zespó³ w oparciu o osobê znanego telewizyjnego re¿ysera tyle, ¿e ju¿ w zaawansowanym wieku. Skoñczy³o siê na og³oszonym konkursie, który wygra³ Bogus³aw Semotiuk z Koszalina i to on skompletowa³ nowy zespó³. Oprócz kilku dowiadczonych aktorów znaleli siê w
nim tak¿e m³odzi adepci sztuki teatralnej.

W sumie przygotowano jedenacie
etatów aktorskich i dziesiêæ administracyjnych. Choæ teatr funkcjonuje w tych
samych obiektach, co Pañstwowa Orkiestra Kameralna (finansowana od 1999 r.
ju¿ tak¿e z bud¿etu miasta) i musi dzieliæ
z ni¹ scen¹, to prowadzi odrêbn¹ administracjê. Rozpocz¹³ ju¿ swoj¹ dzia³alnoæ
artystyczn¹ i wystawi³ Szalon¹ lokomotywê Ignacego Stanis³awa Witkiewicza
w re¿yserii Jana Peszka i Micha³a Zadary.
Zgromadzona widownia przyjê³a
premierê wrêcz entuzjastycznie, choæ
kogo zapytaæ, ka¿dy przyznawa³, ¿e
przez wiêksz¹ czêæ spektaklu nie wiedzia³, o co aktorom i re¿yserowi chodzi³o. Dopiero wyrane o¿ywienie i rozwój akcji w drugiej czêci, uczyni³y
przedstawienie bardziej zrozumia³ym
i ciekawym. Z nastêpnymi spektaklami by³o gorzej, bo brak³o zainteresowania. Na domiar z³ego media rozdmucha³y jeszcze aferê ze zbyt drogim bankietem za 25 tysiêcy z³otych, który zafundowa³o sobie i swoim gociom kierownictwo teatru na jego otwarcie.
Wszystko to sprawi³o, ¿e w 100-tysiecznym miecie zamiast przez najbli¿szy miesi¹c dyskutowaæ o nowym przedstawieniu, poruszonej w nim problematyce, grze aktorów, dyskutowano o drogim bankiecie i szukano winnych trwonienia publicznych pieniêdzy.
Na szczêcie ten falstart nie zniechêci³ ambitnego zespo³u. Szybko przygotowano kolejn¹ premierê i trwaj¹ daleko zaawansowane prace nad nastêpn¹. W
re¿yserii i z udzia³em Jana Machulskiego wystawiono Niebezpieczne zabawy.
Natomiast Bogus³aw Semotiuk przygotowuje Moralnoæ Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
Rzeczywistoæ okaza³a siê jednak
bardziej zaskakuj¹ca. Gdy w S³upsku
wiêtowano otwarcie teatru i próbowano
delektowaæ siê wystawion¹ sztuk¹ Witkiewicza, w Krakowie, w jednym z tamtejszych teatrów, swój pisarski sukces próbowa³ wiêciæ Daniel Odija - m³ody
s³upski pisarz, nominowany do tegorocznej nagrody Nike za tom opowiadañ
Tartak. W³anie wystawienia tych opowiadañ za spraw¹ m³odej, debiutuj¹cej

dopiero re¿yserki i przy pomocy samego
autora, podj¹³ siê ten teatr i próba ta okaza³a siê - jak donios³y media - jedn¹ klap¹.
A szkoda, bo Tartak jest przecie¿
rodem ze s³upskich wsi popegeerowskich, nieznanych prawie wcale krakowskiemu rodowisku. Gdyby jej wystawienia podj¹³ siê na przyk³ad teatr
s³upski byæ mo¿e spotka³aby siê ona z
¿ywszym przyjêciem. Dotyczy przecie¿
ludzi tu ¿yj¹cych.
Ludzie lubi¹ ogl¹daæ siebie w kinie,
lubi¹ o sobie czytaæ w gazetach, przyszliby zapewne te¿ zobaczyæ siebie w teatrze. M³ody autor mo¿e mia³by wiêcej powodów do satysfakcji. Nie musia³by jechaæ ze swoj¹ sztuk¹ a¿ do odleg³ego Krakowa...
Oczywicie ka¿dy szef ma swoj¹ wizjê teatru. Tak¹ wizjê ma zapewne Bogus³aw Semotiuk. Wa¿ne jednak, ¿eby poza
artystycznym aspiracjami i ambicjami, za
które nie wolno nikogo ganiæ nie zapominaæ, ¿e teatr jest dla ludzi i oni musz¹
chcieæ do niego przychodziæ. ¯eby tak
by³o musi byæ komunikatywny, czytelny,
zaczepny, dra¿liwy, musi zaskakiwaæ i
prowokowaæ.
Otwarcie w S³upsku, po trzynastu
latach przerwy, teatru Szalon¹ lokomotyw¹ Witkacego nie by³o zapewne
wydarzeniem artystycznym, bo na wydarzenie id¹ t³umy ludzi, a w S³upsku
tak przecie¿ nie jest. By³o z pewnoci¹
wydarzeniem, które zapisze siê w historii 100-tysiêcznego miasta. Bo takie
miasto jak S³upsk zas³uguje na teatr zawodowy. Tylko naprawdê z³e kierownictwo czy beznadziejna organizacja pracy mog¹ spowodowaæ, ¿e nie ugruntuje on w nim swej pozycji.
Powo³anie i tworzenie dzisiaj teatru
z publicznych pieniêdzy, w sytuacji kiedy ¿ycie spo³eczne bardzo podupad³o, a
w samorz¹dach jawi siê wiele innych finansowych potrzeb, mo¿na odebraæ tylko w kategoriach bardzo odwa¿nej i odpowiedzialnej decyzji. Tak¹ decyzjê podjê³y w³anie w³adze miejskie. Powo³any
przez nie na nowo teatr musi zrobiæ teraz
wszystko, ¿eby potwierdziæ s³usznoæ tej
decyzji.
Z. Babiarz-Zych
Fot. J. Maziejuk
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Kocio³y filialne

Fot.: Krzysztof Kopacz

Fot.: Krzysztof Kopacz

W poprzednim numerze Powiatu S³upskiego zaprezentowalimy koció³ parafialny
w Kobylnicy. Teraz prezentujemy kolejne trzy zabytkowe kocio³y - filialny kobylnickiej
parafii w Sierakowie, parafialny w Kwakowie i filialny w Kuleszewie.

Koció³ w Sierakowie.
Koció³ pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny w Sierakowie po³o¿ony jest w centrum wsi po
zachodniej stronie szosy z £osina do Koñczewa. Wie¿a wi¹tyni mo¿e pochodziæ
z XV wieku, aczkolwiek wed³ug opracowañ niemieckich zbudowano j¹ prawdopodobnie ju¿ w XIV wieku. Koció³ ten
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zaliczany jest do najstarszych i najwartociowszych zabytków kultury sakralnej w
powiecie s³upskim.

Nie ma rozbie¿noci

co do faktu, i¿ w 1736 roku wi¹tyniê
przebudowano wznosz¹c istniej¹c¹ obecnie nawê g³ówn¹ oraz wy¿sze nieistniej¹ce ju¿ czworoboczne prezbiterium. Jesz-

Koció³ w Kwakowie.
cze w XIX wieku na gzymsie koronuj¹cym po³udniow¹ cianê wie¿y istnia³a inskrypcja UM ANNO SOLI DEO GLORIA 1736 DEN JUNIJ J.B. P.M.. Kolejna przebudowa mia³a miejsce na pocz¹tku XIX wieku. Wówczas to dobudowano
trzyboczn¹ apsydê, przebito okna w po³udniowej cianie wie¿y oraz powiêkszono okna nawy. Do zakoñczenia II wojny
wiatowej koció³ by³ zborem protestanckim. wi¹tyniê powiêci³ w lutym 1946
roku ksi¹dz Karol Chmielewski.
Kiedy w 1951 roku parafiê w Kobylnicy przejmowa³ ksi¹dz Kolik obiekt
otoczony by³ oparkowanym placem, a w
wie¿y wisia³y dwa dzwony. Na cmentarzu przykocielnym znajdowa³ siê zespó³
¿eliwnych krzy¿y nagrobkowych i krat z
lat 1819 - 1854. Betonow¹ figurê Najwiêtszego Serca Pana Jezusa na istniej¹cym z czasów poniemieckich granitowym postumencie z krzy¿em maltañskim
i tablic¹ inskrypcyjn¹ o nieczytelnym napisie umieci³ ksi¹dz Jan Sposób.

Powiêcenie figury

odby³o siê 23 listopada 1968 roku. Staraniem tego samego proboszcza miejsce
starych, zmursza³ych cegie³, które s³u¿y³y za posadzkê wewn¹trz kocio³a, w
sierpniu 1973 roku zast¹pi³y czarne i bia³e p³ytki terakotowe, a rok póniej rozpo-

czê³o siê wznoszenie przybudówki od
pó³nocnej strony obiektu z przeznaczeniem na zakrystiê i pomieszczenia katechetyczne. Zakoñczenie tej inwestycji
przypad³o ju¿ jednak w udziale proboszczowi Tadeuszowi Rzenickiemu.
Wnêtrze kocio³a kilkakrotnie przemalowywano a na dachu przek³adano i
uzupe³niano star¹ dachówkê. Staraniem
ksiêdza K. Wilkosa dokonano ca³kowitej wymiany dachu na wie¿y, nad naw¹ i
nad prezbiterium. Dachy te pokryte zosta³y now¹ dachówk¹ ceramiczn¹. Wykonano te¿ remont wiêby dachowej polegaj¹cy na wymianie elementów uszkodzonych biologicznie. Wymieniono rynny, opierzenia blacharskie, wykonano prace konserwatorskie elewacji ceglanych,
u³o¿ono wewn¹trz, estetyczn¹ posadzkê,
odmalowano ciany wewnêtrzne kocio³a.

Murowany z ceg³y

i osadzony na kamiennych fundamentach
koció³ jest jednonawowy. Pierwsza kondygnacja wie¿y - ma w¹tek krzy¿owy,
druga kondygnacja wendyjski. Elewacja
zachodnia wie¿y w pierwszej kondygnacji jest jednoosiowa. Umieszczony w tej
kondygnacji g³ówny otwór drzwiowy
wiod¹cy do wnêtrza wi¹tyni zamyka ³uk
odcinkowy ujêty ostro³ukowym portalem.
W tympanonie znajduje siê okr¹g³y otwór
okienny w ceglanej opasce. Druga kondygnacja tej strony podzielona jest szecioma ostro³ukowymi blendami, w
dwóch rodkowych wkomponowane s¹
niewielkie otwory okienne zamkniête pe³nymi ³ukami. Gzyms kordonowy jest prosty, a gzyms koronuj¹cy - schodkowy.
Elewacja po³udniowa w pierwszej
kondygnacji jest równie¿ jednoosiowa, a
w drugiej dwuosiowa. Umieszczony w
przyziemiu du¿y otwór okienny zamkniêty ³ukiem ostrym okala ceglana opaska.
Podzia³ tej dwukondygnacyjnej elewacji
jest analogiczny jak zachodniej, z tym, ¿e
pod oknem zamkniêty pe³nym ³ukiem, a
miêdzy rodkowymi b³êdami widnieje
XVIII-wieczny zegar o drewnianej okr¹g³ej tarczy. Wie¿ê przykrywa dach czterospadowy, na którego szczycie znajduje
siê krzy¿.

Elewacja po³udniowa

otynkowanego korpusu g³ównego jest
czteroosiowa, na czwartej osi znajdowa³
siê otwór drzwiowy zamkniêty ³ukiem odcinkowym. Du¿e ostro³ukowe otwory
okienne rozmieszczone s¹ symetrycznie
i podobnie jak pozosta³e ujête ceglanymi
opaskami. Elewacja pó³nocna nawy jest
podobna, z tym, ¿e w po³owie zas³ania j¹
wspó³czesna dobudówka i jest dwuosiowa. cianê szczytow¹ elewacji wschodniej dzieli osiem schodkowych wnêk.
Ni¿sza trzyosiowa apsyda z dwuskokowymi przyporami ma du¿e, równie¿

ostro³ukowe otwory okienne. W naro¿nikach ciany wschodniej ustawiono ukonie, jednoskokowe przypory. Apsydê
przykrywa dach piêciospadowy. Czêæ
wschodnia nawy g³ównej, gdzie kiedy
znajdowa³o siê prezbiterium jest nieco
wy¿sza od zachodniej, ca³¹ nawê przykrywa dach dwuspadowy.

Do wnêtrza wchodzi siê

przez dwuskrzyd³owe, deskowo-listwowo-zastrza³owe, zawieszone na zawiasach pasowych z hakiem g³ówne drzwi.
O wiele mniejsze drzwi boczne od strony
po³udniowej, ramowo-p³ycinowe, opierzone deskami s¹ jednoskrzyd³owe. Krosnowe, dwudzielne, czteropoziomowe
okna zdobi szk³o witra¿owe. Stropy wie¿y i korpusu g³ównego s¹ drewniane, p³askie i otynkowane. Wiod¹ce na chór zabiegowe schody wewnêtrzne równie¿ wykonane s¹ z drewna i zakoñczone tralkow¹ balustrad¹. Kubatura kocio³a wynosi
1340 metrów szeciennych, a powierzchnia u¿ytkowa 122 metry kwadratowe. W
kociele znajduje siê XIV-wieczna granitowa chrzcielnica, XVII-wieczna ambona, a z czó³ XVII-wiecznych ³awek zrobiono najprawdopodobniej podstawê o³tarza zaprojektowanego w okresie powojennym przez ksiêdza Adama Ska³baniê
(o³tarz ten zosta³ usuniêty), za z pochodz¹cego z tego samego wieku o³tarza powsta³ konfesjona³. Koció³ umieszczony
jest oczywicie w rejestrze zabytków.

Koció³ Parafialny
w Kwakowie

ma tak¿e stare pochodzenie Karl - Hainz Pagel nadmienia w swojej obszernej
publikacji powiêconej powiatowi s³upskiemu, ¿e wybudowany zosta³ on w 1208
roku i przechodzi³ wielokrotne przebudowy, a¿ po 660 latach zburzono stary koció³, a w jego miejsce postawiono nowy,
który powiêcono 18 grudnia 1865 roku.
Wiadomoæ o pierwszym kociele
katolickim istniej¹cym ju¿ w XIII wieku,
w Kwakowie potwierdza tak¿e zapis w
kronice parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny w Kwakowie. Spisuj¹cy, jako pierwszy kronikê parafialn¹ ksi¹dz Tadeusz
Rusiniak powo³uje siê na Eclesiae de
Quakor i podaje, ¿e drewniany koció³
zbudowano na starym grodzisku (piaszczystym cyplu otoczonym z trzech stron
bagnami). Po po¿arze zbudowano w XIV
wieku koció³ murowany z glazurowej ceg³y, czego lady s¹ widoczne na froncie
wie¿y. XIV-wieczny koció³ gotycki podlega³ licznym naprawom.
W XV wieku przebudowano zapadniêty portal wejciowy. Tu warto nadmieniæ, ¿e mimo posadowienia na gruncie
piaszczystym, z powodu zalegania w g³êbokich warstwach torfu, podstawa kocio³a czêsto osuwa³a siê, st¹d widoczne s¹

na nim liczne pêkniêcia.

Wed³ug niektórych róde³

wie¿a wi¹tyni pochodzi z XIV, wed³ug
innych z XV wieku. Koció³ zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu w
centrum wsi. Przykocielny cmentarz zajmuje 0,31 hektara. Zbli¿ony do prostok¹ta plac otacza ogrodzenie z metalowych
prêtów na kamiennej podmurówce i kamiennych s³upkach. wi¹tynia jest murowana: wie¿a z ceg³y osadzona na kamiennych fundamentach - w¹tek wendyjski, nawa za z kamienia z ceglanymi elementami dekoracji. Wie¿a kocielna kryta jest blach¹ ocynkowan¹, korpus i zakrystia - dachówk¹ ceramiczn¹ karpiówk¹. Obiekt zbudowano na planie prostok¹ta z wie¿¹ wy¿sz¹ znajduj¹c¹ siê od zachodniej strony i trzybocznym prezbiterium od wschodu. Przy prezbiterium po
pó³nocnej stronie znajduje siê prostok¹tna zakrystia.

Bry³a obiektu jest zwarta.

Na korpusie g³ównym po³o¿ono dach
dwuspadowy, na wie¿y czterospadowy z
omioboczn¹ latarni¹, nad prezbiterium
dach piêciospadowy, a nad zakrysti¹ jednospadowy. W elewacji zachodniej wie¿y znajduje siê ostro³ukowy portal. Empora organowa posiadaj¹ca szerokoæ
nawy wsparta jest na czterech s³upkach.
Okna s¹ du¿e i zamkniête ³ukami ostrymi. wi¹tynia posiada wyposa¿enie dziewiêtnastowieczne, do którego nale¿¹:
ambona, chrzcielnica, prospekt organowy
i empora. Ze starego kocio³a, aczkolwiek
z nie najwczeniejszych jego czasów, zachowa³y siê masywne spi¿owe dzwony.
Na pocz¹tku 1947 roku koció³ w
Kwakowie by³ jeszcze nieczynny, ¿o³nierze Armii Czerwonej klucz przekazali
wójtowi gminy ¯elki dopiero 23 listopada. Ju¿ jednak 8 grudnia dokonano aktu
powiêcenia kocio³a. Nowy o³tarz g³ówny wykonany wed³ug projektu Czes³awy
Lewandowskiej z Krakowa powiêci³ w
grudniu 1953 roku rz¹dca ordynariatu
gorzowskiego ks. pra³. Zygmunt Szel¹¿ek.
Koció³ w Kwakowie jest zabytkiem
III klasy od 21 grudnia 1965 roku figuruje równie¿ w rejestrze zabytków.

Trzeci koció³

- pod wezwaniem w. Józefa w Kuleszewie po³o¿ony jest na owalnym placu o
powierzchni niespe³na dziesiêciu arów.
Znajduje siê w samym centrum wsi.
Obrze¿a placu otoczonego wspó³czesnym
murkiem porastaj¹ stare drzewa. I w tej
wsi, okazuje siê, ¿e by³y dwa kocio³y.
Fundatorami pierwszego, wzniesionego w
1587 roku, byli Georg i Micha³ Boehnowie. Powi¹zania rodziny Boehnów ze
wi¹tyni¹ powiadczaj¹ inskrypcje na
epitafium z 1626 roku. Szachulcowy koció³ od powstania a¿ do 1945 roku otoci¹g dalszy na str. 34
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Dobrowolne
stypendia
Zarz¹d S³upskiego Stowarzyszenia Pomocy Naukowej
ufundowa³ uczniom 100 -z³otowe stypendia na rok szkolny
2004/2005.

Koció³ w Kuleszewie.
czony by³ patronatem tej rodziny. Cenne
wyposa¿enie, tj. barokowy o³tarz oraz
kamieñ nagrobny z p³askorzeb¹ Franza
von Boehn i jego ¿ony Anny przetrwa³y
do dzi.
wi¹tynia budowana by³a dla potrzeb
wyznania ewangelickiego. W 1596 i 1632
roku Boehnowie ufundowali dzwony, a w
1866 roku Aleksander von Boehn zamówi³ now¹, srebrn¹ dekoracjê o³tarza, za
jego brat Ludwig organy. W czasie pierwszej wojny wiatowej pochodz¹cy z 1632
roku dzwon zosta³ przetopiony. Nowy na
jego miejsce zakupili w 1925 roku Georg
i Ernst von Boehn. W 1862 roku w wie¿ê kocio³a uderzy³ piorun, nie zosta³a ona
ju¿ nigdy odtworzona, przez co powiêkszono jego wnêtrze.
W XVI lub w po³owie XVII wieku w
Kuleszewie...

wzniesiono prawdopodobnie
drugi koció³.

Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku na skutek b³êdnie przeprowadzonego remontu ciany wi¹tyni od wewn¹trz uleg³y zawilgoceniu i zmurszeniu.
Sprawê ponownego remontu zainicjowa³a Helena von Boehn, córka przedwojennych w³acicieli wsi. Jej czêste wizyty w
Kuleszewie przyczyni³y siê do powstania
w 1994 roku Spo³ecznego Komitetu Odbudowy Kocio³a. I tak zrodzi³a siê decyzja o odrestaurowaniu zabytku. Trzeba
by³o koció³ rozebraæ do fundamentów i
zbudowaæ od nowa. Rekonstrukcja zosta³a sfinalizowana w ci¹gu czterech lat, a
prowadzi³a j¹ pracownia konserwatorska
Plintus ze S³upska.
Rzut przyziemia obiektu oparty jest
na planie krzy¿a, jest to budynek jednokondygnacyjny, bezwie¿owy, jednonawowy z dwoma symetrycznymi przybudów34

kami. G³ówne wejcie do wnêtrza znajduje siê od strony zachodniego szczytu,
dwa wejcia boczne prowadz¹ przez przybudówki. W prawym pomieszczeniu
bocznym mieci³a siê przedtem salka katechetyczna, w pomieszczeniu lewym
by³a i nadal pozosta³a zakrystia.

Ca³a szerokoæ kocio³a

zajmuje dostosowana do ciany frontowej
antresola chóru, wsparta na czterech, ustawionych w czworobok s³upkach, skromnie profilowanych. Na wprost wejcia
g³ównego znajduje siê barokowy o³tarz z
1744 roku W górn¹ czêæ o³tarza wkomponowana jest rzeba o cechach pónego
gotyku przedstawiaj¹ca Chrystusa na
krzy¿u. Pochodzi ona prawdopodobnie z
pierwszego, drewnianego kocio³a. Obok
o³tarza znajduje siê p³yta epitafijna kanonika z Ko³obrzegu Franza Boehn z ma³¿onk¹, ubranego w rycerski strój dworski
datowana na 1626 rok. Obok epitafium
wkomponowano ambonê wykonan¹ w
tym samym stylu, co o³tarz.
Fundament stanowi¹ kamienie polne
po³¹czone zapraw¹. Okna s¹ prostok¹tne
i maj¹ podwójny podzia³ krzy¿owy. Na
chór wiod¹ drewniane, drabiniaste, obudowane schody. I ten koció³ tak¿e figuruje w rejestrze zabytków. Warto jeszcze
dodaæ, ¿e do u¿ytku katolickiego powiêcono go po 1945 roku.
W S³owniku historycznym miast i
wsi województwa s³upskiego mo¿emy
przeczytaæ, ¿e przez wieki istnia³ ma³y
koció³ek ewangelicki w Koñczewie, który zosta³ zniszczony po ostatniej wojnie.
Eugeniusz Wi¹zowski
Kobylnica

Stypendia otrzyma dziesiêcioro
uczniów szkó³ ponagimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Warto przypomnieæ, ¿e w latach 1999-2004 otrzyma³o
je ze rodków finansowych stowarzyszenia ju¿ 122 uczniów ze s³upskich wsi. Wyp³acono im ³¹cznie 49 575 z³otych, na które z³o¿y³y siê dobrowolne wp³aty radnych
powiatu, pracowników starostwa, jego
jednostek organizacyjnych oraz prywatnych sponsorów.
Konto stowarzyszenia (23 1540 1098
2001 5550 0568 0001) jest nadal otwarte. Prezes dr Stanis³aw Jank zachêca do
dokonywania dobrowolnych wp³at, które pozwol¹ uczniom na zakup przyborów
szkolnych lub biletu na dojazd do szko³y.

Dla najlepszych
Marsza³ek Województwa Pomorskiego przyzna³ trzydziestu
piêciu najlepszym studentom
specjalne stypendia. Na licie
znalaz³o siê omiu studentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku.

Stypendia marsza³ka otrzymali: Magdalena Kosmalska (IV rok pedagogiki socjalnej i opiekuñczo-wychowawczej), Julia Kryszewska (II rok pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej) Grzegorz Piekarski
(IV rok pedagogiki resocjalizacyjnej), Bartosz Rutkowski (IV rok historii), Aleksandra Cielesz (III rok pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej), Ewa Gontek (II rok
historii), Dariusz Warmbier (IV rok pedagogiki resocjalizacyjnej), Anna Zduñczyk
(IV rok biologii).
Aby siêgn¹æ po marsza³kowskie stypendium studenci musieli mieæ redni¹
ocen powy¿ej 4,6 oraz legitymowaæ siê
dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ na rzecz innych
rodowisk. Wyró¿nieni dostawaæ bêd¹ po
300 z³ miesiêcznie.
W³adze uczelni s¹ bardzo dumne z faktu, ¿e tak du¿a liczba s³upskich studentów
znalaz³a siê w gronie najlepszych w województwie.
Jolanta Nitkowska

Raz na tysi¹c lat?

Poczta redakcji

Naprawiam
Na Pomorzu
zatrzês³a siê ziemia i zbieram

Fot.: J. Maziejuk

We wtorek 22 wrzenia br. nawiedzi³o Pomorze
trzêsienie ziemi. Pierwszy wstrz¹s o sile 4-4,5 stopni w skali Richtera da³ o sobie znaæ o godz. 13.35,
drugi silniejszy, bo o skali powy¿ej 5 stopni - o
15.43. Zjawisko takie zdarza siê w tej czêci Polski podobno raz na 1000 lat!

Pêkniêta ciana w jednym ze s³upskich budynków.
Wstrz¹sy trwa³y zaledwie kilka sekund a ich epicentrum znajdowa³o siê w
odleg³oci oko³o 40 kilometrów od brzegu Ba³tyku, mniej wiêcej na linii granicy
polsko-rosyjskiej. Odczuli je mieszkañcy obwodu kaliningradzkiego, Warmii
i Mazur, Pomorza, Kujaw, Podlasia, a
tak¿e Bia³orusi, Litwy i Czech. W
mieszkaniach przesuwa³y siê meble,
dr¿a³y ¿yrandole, ze sto³ów spada³y naczynia, pêka³y szyby. W pierwszej chwili
nie wszyscy wiedzieli, co siê dzieje, gdy¿
w tej czêci Polski raczej nie spotyka siê

wstrz¹sów tektonicznych. Zdarzaj¹ siê
one raz na tysi¹c lat.
Zaskoczenie by³o zupe³ne. Na
szczêcie straty nie wyst¹pi³y du¿e, tylko w niektórych, zw³aszcza starszych
budynkach odnotowano pêkniêcia
cian i szyb.
Pêkniêcie cian zauwa¿ono m.in. te¿
w budynku by³ego Urzêdu Wojewódzkiego przy ulicy Jana Paw³a II i w niektórych wie¿owcach na osiedlach mieszkaniowych. (z)

W S³upsku powsta³ pierwszy
warsztat naprawy wózków inwalidzkich i przyrz¹dów do rehabilitacji dla osób, które oczekuj¹ takiej pomocy, a maj¹ wadliwy lub
niesprawny sprzêt. Jeli ktokolwiek mia³by problem z napraw¹
to zapraszam do mojego warsztatu.
Jednoczenie kierujê probê do
wszystkich, którzy dysponuj¹
sprzêtem dla osób niepe³nosprawnych, a go nie u¿ywaj¹, aby przekaza³y go potrzebuj¹cym. Oprócz
tego, ¿e zajmujê siê naprawami to
jeszcze drobnymi us³ugami na rzecz
osób, które wymagaj¹ pomocy w
poruszaniu siê takim sprzêtem.
Jest to jedyny taki punkt w 100tysiecznym miecie, a zapotrzebowanie na pomoc osobom niepe³nosprawnym jest bardzo du¿e.
Wszelkiego rodzaju wózki,
chodziki, kule lub ka¿dy inny
sprzêt, który by³ kiedy pomocny a
obecnie jest nieu¿ywany, chêtnie
wykorzystam i dziêki temu bêdê
móg³ pomóc innym potrzebuj¹cym.
Warsztat mój mieci siê w S³upsku przy ulicy Kociuszki 3 w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy.
Za okazan¹ ¿yczliwoæ i
wdziêcznoæ w imieniu wszystkich
niepe³nosprawnych z góry serdecznie dziêkujê.
Stanis³aw Ko³gan
S³upsk
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Raz w roku - Dzieñ Otwartego Starostwa

Bo tak nale¿y!

31 lipca by³ Dniem Otwartego Starostwa. Ka¿dy móg³ przyjæ do urzêdu, zwiedziæ najwa¿niejsze sale, gabinety, obejrzeæ przygotowane wystawy, wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej.

Fot.: Jan Maziejuk

dach 100-lecia budynku. Podziwia³ nowe stylizowane
meble gdañskie starosty
otrzymane w darze po
ostatnim wojewodzie s³upskim - po likwidacji województwa s³upskiego. Doskonale pamiêta³, ¿e jeszcze
za czasów Urzêdu Rejonowego i Wojewódzkiego Sejmiku budynek ten wewn¹trz
wygl¹da³ zupe³nie inaczej prezentowa³ siê du¿o gorzej
ni¿ obecnie.
Otwarte starostwo
umo¿liwi³o z³o¿enie jednej
ze s³upskich rodzin skargi
na dzia³alnoæ szpitala w
miecie.
W g³ównym holu budynku na pierwszym piêtrze
przygotowano wystawê kolorowych ok³adek wydawanego od 2001 roku miesiêcznika Powiat S³upski. Na
wystawie tej znalaz³y siê
te¿ egzemplarze Wsi TwoZ okazji Dnia Otwartego Starostwa ukaza³ siê specjalny folder, w którym przybli¿ono zwiedzaj¹- rz¹cej - specjalnego docym ponad 100 - letni¹ historiê budynku starostwa.
datku do "Powiatu S³upskiego", w którym prezenPo raz pierwszy Dni Otwartego Sta- cie¿ mieszkam w stolicy powiatu od po- tuj¹ siê wiejscy poeci. Do dyspozycji
rostwa obchodzono w 2003 roku i by³y cz¹tku. Niejeden materia³ znalaz³em w
zwiedzaj¹cych by³y m.in. Wydzia³y: Orone po³¹czone z uroczystociami 100-le- internecie i w bibliotecznym dziale in- ganizacyjno-Prawny, Geodezji, Gospocia budynku starostwa. W tym roku sta- formacji i przet³umaczy³em go z zapa- darki Nieruchomociami i Katastru, Korostwo postanowiono otworzyæ dla zwie- ³em, bo tak nale¿y - napisa³. - Historia
munikacji i Drogownictwa, Rozwoju,
dzaj¹cych 31 lipca. By³a to sobota. T³oku S³upska i jego powiatu zaczyna siê Promocji Powiatu i Zdrowia, Biuro Rady
nie by³o, bo pogoda tego dnia sprzyja³a gdzie hen, dawno temu. My jestemy Powiatu S³upskiego, gabinety starosty i
raczej pla¿owaniu ni¿ zwiedzaniu, ale tu ledwie prawie 60 lat, ale wydaje siê,
wicestarosty, gabinet przewodnicz¹cego
okaza³y gmach odwiedzi³o trochê osób ¿e zostaniemy tu na bardzo d³ugo (na Rady Powiatu, du¿a sala konferencyjna.
zainteresowanych jego histori¹. Do ksiê- zawsze?). Dlatego musimy znaæ i szaDo odwiedzin starostwa zachêca³a
gi pami¹tkowej wpisa³a siê m.in. Kry- nowaæ historiê nasz¹, a tak¿e tych, któprzygrywaj¹ca i piewaj¹ca kapela
styna Byliñska. Napisa³a, ¿e w tym rzy mieszkali tu wczeniej. Tego uczy Zgoda ze S³upska, która jest zaprzygmachu przepracowa³a 36 lat (od 1950 nas Europa - a my jestemy uczniami janiona z powiatem s³upskim i wystêdo 1987 roku) i bardzo mi³o wspomina co najmniej dobrymi. ¯yczê Wam
puje na wiêkszoci przygotowywanych
ten okres. Jest s³upszczank¹ od 1946 wszystkiego dobrego teraz i na nastêp- przez powiat imprez. Tego samego dnia,
roku. Przyjecha³a tu z Kresów Wschod- ne wieki..
przed budynkiem starostwa rozpocz¹³
Pan Wojciech zanim wpisa³ siê do
nich, z by³ego województwa wileñskiesiê II Rajd Rowerowy dla Osób Niepe³go. ¯yczy wszystkim pracownikom ksiêgi pami¹tkowej bardzo dok³adnie nosprawnych powiêcony pamiêci Stadu¿o sukcesów w pracy i ¿yciu osobi- zwiedzi³ wszystkie udostêpnione po- nis³awa K¹dzieli - przedwczenie zmarstym.
mieszczenia starostwa, podziwia³ od³ego starosty s³upskiego.
Godny odnotowania jest te¿ wpis zna- nowione przez starostwo korytarze i g³ównego s³upskiego historyka - amatora Woj- ne hole. Zapozna³ siê z galeri¹ powojenZ. Babiarz-Zych
ciecha Wachniewskiego. - Co prawda nych starostów s³upskich, a tak¿e z innynie pracowa³em tu ani chwili, ale prze- mi pami¹tkami pozosta³ymi po obcho36

Rajd imieniem Stanis³awa K¹dzieli

Humory
dopisywa³y

Domy Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku zorganizowa³y II Rajd Rowerowy Osób Niepe³nosprawnych im. Stanis³awa K¹dzieli.

Na trasê rajdu wyruszy³o ponad stu cyklistów.
nie pierwszego etapu zajê³o ³ecznej.
cyklistom ponad godzinê.
Po godzinnym wypoczynku du¿a
Na teren Domu Pomocy grupa rowerzystów wyruszy³a w drogê do
Spo³ecznej wprowadzili Domu Pomocy Spo³ecznej w Machowinuczestników cyklici z miej- ku.
scowego Ko³a Dynamo.
Pierwszy uczestnik przekraczaj¹c
W czasie krótkiego odpo- metê III etapu przywitany zosta³ czerwoczynku szef kuchni czêsto- n¹ ró¿¹, a najm³odszy kolarz, czteroletni
wa³ wszystkich smacznym Krzy otrzyma³ od dyrektora Marka KróRajd wystartowa³ sprzed budynku starostwa.
jad³em oraz napojami. la pami¹tkowy odlew gipsowy. Jacek
Honorowy patron starosta s³upski Mieszkañcy zaprezentowali siê w pro- Chomczyñski wszystkich rajdowiczów
Zdzis³aw Ko³odziejski odczyta³ list wdo- gramie Dom to nie teatr.
poczêstowa³ lodami ze swojej s³ynnej
wy po Stanis³awie K¹dzieli, Krystyny
Po tym programie dyrektor Marian- usteckiej lodziarni. Napoje zafundowa³a
K¹dzieli, skierowany do uczestników i na Kawiecka wsiad³a na rower i rajd ru- Wosana z Damnicy. Atrakcj¹ okaza³
organizatorów. Dziêkuj¹c za pamiêæ o szy³ w dalsz¹ trasê - do Domu Pomocy siê przemarsz orkiestry z Centrum
mê¿u ¿yczy³a ona kolarzom wspania- Spo³ecznej w Machowinie. Gdy zza za- Szkolenia Marynarki Wojennej w Ust³ych wra¿eñ na trasie. Nastêpnie gru- krêtu pokaza³ siê pierwszy rowerzysta, ce.
pa ponad 100 uczestników, eskortowa- okrzykom i oklaskom nie by³o koñca.
W Podd¹biu pyszn¹ grochówkê zana przez Policjê uda³a siê na Cmentarz
W rodku du¿ego peletonu jecha³a te¿ fundowa³a so³tys Objazdy, a w³acicielka
Komunalny w S³upsku. Tutaj starosta, dyrektor Ewa M³ynarczyk.
pobliskiej karczmy przekaza³a w prezenwiceprezydent S³upska Andrzej ObecW Machowinie na rajdowiczów cie lody. Zak³ad Masarski M. Korgany, dyrektor Powiatowego Centrum czeka³ wspania³y bigos zasponsorowa- nowski ze S³upska zafundowa³ kie³baPomocy Rodzinie Halina Mrozik oraz ny m.in. przez spó³kê Bistal, SCA sê na ognisko. Pieczywo zasponsorowadyrektorzy, pracownicy i mieszkañcy HYGIENE PRODUCT z O³awy oraz ³a Gminna Spó³dzielnia Samopomoc
Domów Pomocy Spo³ecznej z³o¿yli Wytwórniê Wêdlin Zygmunta Morcin- Ch³opska w Ustce.
kwiaty na grobie przedwczenie zmar- ka ze S³upska. Pobyt umila³a rajdowMarek Król
³ego by³ego starosty.
com muzyka w wykonaniu Piotra
Rajd ruszy³ do Lubuczewa. Pokona- Smoczyñskiego z Domu Pomocy SpoZdjêcia: Jan Maziejuk
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Spotkanie
kulturalne

W sierpniu br. ju¿ po raz siódmy odby³o siê w dawnym pa³acu kanclerza Otto von Bismarcka w Warcinie spotkanie kulturalne w ramach zjazdu Przedstawicieli miast i okrêgu pomorskiego. Przyby³o
ponad 50, przewa¿nie by³ych mieszkañców Pomorza i ich dzieci.

Powiatowy Urz¹d Pracy w
S³upsku otrzyma³ w ramach programu PHARE
2002 ponad 28 tysiêcy euro
na zwalczanie bezrobocia.
Przygotowany i przyjêty
do realizacji projekt pod
nazw¹ Aktywna m³odzie¿ skierowany jest do
m³odzie¿y do 26 roku ¿ycia
z wykszta³ceniem ogólnym,
rozpoczynaj¹cej dopiero
swoj¹ karierê zawodow¹.
Jak siê bowiem okazuje w szczególnie niekorzystnej sytuacjê znajduj¹ siê
absolwenci liceów ogólnokszta³c¹cych,
którzy po skoñczeniu szko³y nie maj¹ ¿ad-

Dla absolwentów
liceów

Odby³o siê wiele spotkañ pomiêdzy
poprzednimi i obecnymi mieszkañcami
Pomorza, a tak¿e wspólna uroczystoæ we
wsi Ob³ê¿e wraz z niemieckimi mniejszociami narodowymi w S³upsku, Miastku
i Lêborku. Grupê goci przyjmowali: burmistrz £eby i Kêpic, pani Halina Kliñska i pan Piotr Mazur, a tak¿e pan starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski i pan
wicestarosta - S³awomir Ziemianowicz.
Zdjêcie zrobione w Starostwie S³upskim ukazuje, od lewej: pana S³awomira
Ziemianowicza, Eckarda Witta (dawne38

go mieszkañca Ob³ê¿a, autora tej korespondencji), starostê Zdzis³awa Ko³odziejskiego i wiceprezesa Przedstawicieli miast i okrêgu pomorskiego dr-a Hansa Gunthera Cnotkê (wczeniej mieszkañca Szczecina).
Szczególne podziêkowania chcia³bym przekazaæ gospodarzowi Szko³y Lenej w Warcinie - panu dyrektorowi Piotrowi Mañce. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê w dniach 9-16 sierpnia 2005 roku.
Eckhard Witt
Detmold

nych kwalifikacji ani dowiadczenia zawodowego. Dlatego te¿, do tej grupy
bezrobotnych skierowany jest nowy
program, z którego w sumie skorzysta
50 osób. Otrzymaj¹ one wszechstronn¹ pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego oraz bêd¹ mog³y uczestniczyæ w zajêciach aktywizuj¹cych.
Ka¿dy z uczestników we wspó³pracy z doradc¹ zawodowym stworzy dla siebie Indywidualny Plan Dzia³ania. Nastêpnie podczas zajêæ okrelona zostanie lista potencjalnych pracodawców, m³odzie¿
przygotuje swój ¿yciorys, list motywacyjny, przeprowadzone zostan¹ æwiczenia
autoprezentacji (rozmów z pracodawc¹)
oraz odbêdzie siê wspólne poszukiwanie
pracy zgodnej z okrelonymi wczeniej
preferencjami.
Dzia³ania te powinny pomóc m³odzie¿y. Dyplomy i certyfikaty zdobyte
na kursach zwiêksz¹ zapewne atrakcyjnoæ absolwentów w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami.
Po zakoñczeniu projektu piêtnacie
osób zostanie zatrudnionych przez okres
6 miesiêcy w ramach prac interwencyjnych, piêtnacie nastêpnych odbywaæ
bêdzie sta¿e u pracodawców, a dwadziecia odbêdzie szkolenia w celu podniesienia lub zdobycia nowych kwalifikacji.
Proponowane kierunki szkoleñ to:
Komputerowe programy obs³ugi firm i
Ksiêgowoæ komputerowa. Na koniec
utworzonych zostanie dwadziecia piêæ
sta³ych miejsc pracy.
Marcin Horbowy

Ochrona przeciwpo¿arowa a bezpieczeñstwo publiczne

Ochotnicy
najwa¿niejsi

Jednym ze znacz¹cych elementów bezpieczeñstwa publicznego jest ochrona przeciwpo¿arowa. W rozumieniu aktualnej ustawy o tej ochronie, zakres funkcjonowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, oprócz podstawowego zadania, jakim jest zwalczanie po¿arów, zosta³ znacznie rozszerzony.
Obecnie na ratownictwo realizowane przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
sk³ada siê ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne (przedlekarskie), drogowe, wysokociowe i
wodne. W ramach dzia³alnoci PSP
funkcjonuje tak¿e kilka grup ratowników z psami tropi¹cymi, zajmuj¹cymi
siê poszukiwaniem osób zasypanych
podczas katastrof budowlanych, trzêsieñ ziemi itp.
W powiecie s³upskim funkcjonuj¹ trzy Jednostki Ratowniczo - Ganicze Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej:
Nr 1 przy ul. M³yñskiej w S³upsku w sile minimum czternastu osób na
jednej zmianie, Nr 2 przy ul. Towarowej - w sile minimum siedmiu osób
na jednej zmianie oraz Nr 3 w Ustce
- w sile minimum tak¿e siedmiu osób
na jednej zmianie. Wszystkie te trzy
jednostki sk³adaj¹ siê na jeden zespó³
ochraniaj¹cy jednoczenie miasto
S³upsk i powiat s³upski. Ka¿da, w ramach swojego rejonu dzia³ania, realizuje podstawowy rodzaj ratownictwa, jakim jest walka z po¿arami.
Oprócz tego jednostki te wykonuj¹
ratownictwa specjalistyczne: jednostka Nr 1 - ratownictwo chemiczne i wysokociowe, jednostka Nr 2 ratownictwo przeciwpowodziowe, a
jednostka Nr 3 - ratownictwo wodne
ze szczególnym uwzglêdnieniem ratownictwa podwodnego.
Rozwój ratownictwa specjalistycz-

nego wynika z konkretnych, szczególnych zagro¿eñ w danym rejonie, które
narzucaj¹ potrzebê wyposa¿enia jednostek w dodatkowy, specjalistyczny
sprzêt. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ w³aciwe przygotowanie i specjalistyczne wyszkolenie kadry. Proces
szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr w znacznym stopniu umo¿liwia ceniony nie tylko w województwie pomorskim - Orodek Szkolenia
Po¿arniczego w S³upsku, który prowadzi tak¿e szkolenie cz³onków
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
W Powiatowym Systemie Ratowniczo - Ganiczym niebagateln¹ rolê
odgrywaj¹ jednostki Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, szczególnie te, które zosta³y zakwalifikowane do Krajowego Systemu Ratowniczego. Ich rozlokowanie na terenie powiatu jest jednorodne. W ka¿dej gminie znajduje siê
przynajmniej jedna z takich jednostek.
W sumie jest ich osiemnacie, a wszystkich OSP, z tymi najmniejszymi w³¹cznie, jest czterdzieci siedem. Czêsto
one pierwsze przybywaj¹ do po¿aru
lub innego zdarzenia, dlatego ich
wyszkolenie i funkcjonowanie jest
szczególnie wa¿ne i cenne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dzia³aj¹ one spo³ecznie.
Jest to jedna z nielicznych, spo³ecznie i prê¿nie funkcjonuj¹cych organizacji w rodowisku wiejskim. I
dzia³alnoæ ratowniczo - ganicza nie
jest jedyn¹ dziedzin¹ aktywnoci tej

organizacji.
W praktyce dzia³alnoæ jednostek
stra¿ackich stanowi podstawowe ogniwo w systemie ratowniczym w zakresie ochrony ludnoci i spina ono pozosta³e ogniwa systemu. Dotyczy to
szczególnie szczebla gminnego i powiatowego. Dlatego ich dobre funkcjonowanie i wyposa¿enie w sprzêt
nie pozostaje obojêtne w³adzom samorz¹dowym S³upska i powiatu s³upskiego, które dok³adaj¹ wszelkich
starañ, aby jednostki te dzia³a³y jak
najsprawniej.
Na razie statystyka za pierwsze pó³rocze jest optymistyczna. Jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej interweniowa³y w tym okresie tylko 1028 razy. W
porównaniu z analogicznym okresem
roku ubieg³ego jest to o 31,8 proc.
mniej wyjazdów. W samym powiecie
s³upskim spadek ten jest jeszcze wiêkszy, bo wynosi a¿ prawie 42 procent.
W dalszym ci¹gu jednak iloæ zdarzeñ w powiecie jest wiêksza ni¿ w
miecie. Du¿o by³o wiosennych wyjazdów do pal¹cych siê traw. Sporo
jest te¿ po¿arów budynków mieszkalnych i, niestety, nadal jeszcze sporo
wyjazdów do alarmów fa³szywych.
Adam Olejniczak
Inspektor
w Wydziale ds. PPO i ZK¯
Fot.: Jan Maziejuk
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Jan Towarnicki, poeta i prozaik ze S³upska

Opowiadania
jak niespokojny sen
S³upski autor Jan Towarnicki, rocznik 1941, wci¹¿ pozytywnie zaskakuje.
Jego siódma ksi¹¿ka, mimo ¿e objêtociowo skromna jest prozatorsk¹ pere³k¹. Trzy opowiadania to kawa³ek dobrej, wspó³czesnej prozy o S³upsku i
jego mieszkañcach.

W¹tki s³upskie przeplataj¹ siê w tej
ksi¹¿ce ze wspomnieniami autora, szczególnie tymi ze Wschodu. Towarnicki urodzi³ siê w Dublanach, ówczesnym województwie lwowskim. To tu¿ obok s³ynnego Drohobycza, gdzie miêdzy innymi
¿y³, tworzy³ i zosta³ zastrzelony przez pijanego Niemca na ulicy nasz znakomity
pisarz - Bruno Szchultz. I w³anie tym
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Dohrobyczem jest do
dzisiaj zauroczony
s³upski pisarz. Odwiedza miejsce urodzenia,
spotyka siê z miejscow¹ Poloni¹, pisarzami
ukraiñskimi, a tak¿e
t³umaczy z tego jêzyka oraz rosyjskiego
wiersze. Opublikowa³
ju¿ kilka swoich ksi¹¿ek. Warto dodaæ, ¿e
jako repatriant zjawia
siê w S³upsku w roku
I959. A ciekawostk¹
jest, ¿e nie zna dobrze
jêzyka polskiego i w
jego nauce pomaga
mu, wtedy ma³o znana
Marta Aluchna-Emelianów. Nie¿yj¹ca ju¿
wybitna polska poetka, która wtedy prowadzi³a wietlicê na
dworcu PKP. Ale to
osobna historia i miejmy nadzieje, ¿e Towarnicki kiedy j¹ opisze w osobnej ksi¹¿ce.
Wróæmy jednak
do opowiadañ. Ju¿
pierwsze pt. Za sowieck¹ sprawê czyta
siê jak prawdziwy krymina³. Autor przedstawia ¿yciorys s³upszczanina, który by³...
szpiegiem wyszkolonym w czasie wojny
przez Sowietów, a dzia³a³ ze swoj¹ misj¹ na terenie by³ego RFN do 1956 roku.
Po czym wróci³ za specjalnym zezwoleniem spec-szefa z ambasady ZSRR w
Berlinie do grodu nad S³upi¹. Strach o posiadanej wiedzy i swoich szpiegowskich
uczynkach zosta³ mu do koñca ¿ycia. Odnajdujemy tu tak¿e lady nieistniej¹cych

ju¿ budynków, jak na przyk³ad tego u zbiegu ulic Sienkiewicza i 9 Marca, gdzie dzisiaj zlokalizowano rondo.
Mamy w ksi¹¿ce tak¿e obrazek z lat
80-tych, gdy powstawa³a Solidarnoæ,
a przeniesionych sytuacyjnie w XXI wiek.
Oczywicie pod przewrotnym tytu³em
Towarzysze walki. W szpitalu na jednej sali, ³ó¿ko w ³ó¿ko le¿¹ obok siebie by³y szef' zak³adowej Solidarnoci i
by³y I sekretarz PZPR tego samego zak³adu. Konstatacja opowiadania sprowadza siê w zasadzie do pytania - czy warto
by³o siê tak opluwaæ, niszczyæ psychicznie i fizycznie, skoro dzisiaj pieni¹dze i
sto³ki zdobyli nie ideowcy, tylko cwaniacy, i to po obu stronach barykady?
Oczywicie nazwiska s¹ zmienione,
funkcje te¿, bo po co autor ma siê ci¹gaæ
po s¹dach o znies³awienie? Jednak tutaj
mam spory niedosyt. Oto obaj przeciwnicy polityczni s¹ po ciê¿kich zawa³ach,
jedn¹ nog¹ byli ju¿ na drugim wiecie.
Jeden zwleka siê z ³ó¿ka i podchodzi do
drugiego, by podaæ mu - chyba rêkê? Czytelnik ma sobie dopowiedzieæ resztê.
Tymczasem to za ma³o, tym bardziej, ¿e
brakuje dobrej, prozatorskiej ksi¹¿ki rozliczeniowej z tamtych i tych czasów. A
jest o czym pisaæ i Towarnicki zna szczegó³y, bo w tym tyglu by³. Przecie¿ po og³oszeniu stanu wojennego w 1981 roku
pierwszy w Polsce lojalkê podpisa³ w³anie szef s³upskiej Solidarnoci. To ówczesny sekretarz partii Jan Ryszard Kurylczyk tak¿e by³ internowany. To po obaleniu ustroju inny szef regionu s³upskiego Solidarnoci lata³ jak z pêcherzem i
wywozi³ na taczkach Bogu ducha winnych dyrektorów i zwalnia³ wojewodów.
A¿ siê prosi, by o tym napisaæ szczerze,
a¿ do bólu. Mylê, ¿e Towarnicki, bêd¹c
ju¿ emerytem, siê o to w koñcu pokusi.
Autor pisze ostatnio du¿o. Kilka miesiêcy wczeniej ukaza³ siê jego tom poezji pt. Niepokorny sen. Piêkne motto

Miros³aw Kocieñski
Jan Towarnicki Niepokorny sen, poezje, S³upsk 2003 r. Spo³eczna Oficyna Wydawnicza Literatów w S³upsku.
Jan Towarnicki Trzy opowiadania, proza, S³upsk 2004 r. Spo³eczna Oficyna Wydawnicza Literatów w S³upsku.

W trosce o nasze zdrowie

Fot.: Jan Maziejuk

zaczerpniête z twórczoci Teresy Ferenc
- Dlaczego glina wypada z nas powoli,
czemu wykruszanie siê popio³u z cia³a
boli znakomicie oddaje przes³anie
wszystkich wierszy Towarnickiego.
Wród liryków przewija siê tak¿e chêæ
sporu z m³odszymi kolegami po piórze.
W Licie do Jerzego Fryckowskiego
poeta przewrotnie i szczerze pisze - Codziennie dziêkujê Panu Bogu/ ¯e narodzi³em siê w Zwi¹zku Radzieckim/ Tam
pozna³am cenê ch³odnej przestrzeni/ Na
której gubili siê wszyscy/Uczuleni na
czerwony kolor. Chcia³oby siê stwierdziæ, ¿e jak¿e to adekwatne do wielu m³odych nie tylko poetów, którzy bior¹ w
przys³owiowy czambu³ komunê, zapominaj¹c, ¿e gdyby nie ona, to nigdy w ¿yciu
nie ukoñczyliby chocia¿by studiów.
W pos³owiu do ksia¿ki Jerzy D¹browa-Januszewski, tak¿e cz³onek s³upskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich
trafnie zauwa¿a, ¿e Poeta maluje widziany oczyma wyobrani wiat - barwami
wyrazistymi, w tonacji minorowej. Mo¿na s¹dziæ, ¿e to obraz bli¿szej i dalszej
okolicy widzianej po raz ostateczny, jakby na po¿egnanie. Poeta na dobre jednak
nigdy nie odchodzi, wiêc tym okrutniejsze bêd¹ nawroty - im czystsze powroty
w strefy, wydawa³oby siê zamkniête.
Mam jednak pewne zastrze¿enia do
doboru wierszy. O ile ka¿dy z nich z osobna jest dobry, a niektóre to pere³ki poezji,
o tyle dobór tematyczny czasami jest zbyt
odleg³y od siebie. A szczególnie razi
mnie, a trudno to nawet nazwaæ psychicznym rozchwianiem, nastawienie do niektórych tematów. T³umaczy to jednak sobie ciê¿k¹ chorob¹ autora i jego pobytem
w szpitalu. Znaj¹c dzisiejsz¹ s³u¿bê zdrowia nietrudno dociec, sk¹d ogromny pesymizm w niektórych wierszach.
A ¿e autor potrafi siê otrz¹sn¹æ i
wyjæ z do³ka psychicznego wiadcz¹
inne wiersze. wietny jest Koció³ Mariacki w S³upsku, XXX - Szewachowi
Weissowi czy dziesiêæ pierwszych wierszy bez tytu³u.
Jan Towarnicki w swojej twórczoci
wyranie siê pieszy. Czekam wiêc z du¿¹
nadziej¹ na porz¹dny, wrêcz opas³y tom
jego prozy. Bo ¿yciorys ma przebogaty. I
potrafi go przelaæ na papier.

Programy
profilaktyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpocz¹³ realizacjê trzech programów profilaktycznych - profilaktyki raka szyjki
macicy (etap podstawowy i diagnostyczny adresowany do kobiet w wieku 30-59 lat), profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób uk³adu kr¹¿enia (etap
podstawowy i pog³êbiony dla kobiet w wieku 35-55
lat) oraz program edukacyjno-diagnostyczny wczesnej przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc (adresowany do palaczy w wieku 40-65 lat).
Pierwszy program - profilaktyki i
wczesnego wykrywania chorób uk³adu
kr¹¿enia realizuje Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Smo³dzinie. Podpisana umowa opiewa na 400
badañ. Program drugi - profilaktyki raka
szyjki macicy realizowany bêdzie równie¿ w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Smo³dzinie (350 badañ) oraz w Niepublicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy (400 badañ), Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Ustce (732
badania) i Niepublicznym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej w Dêbnicy Kaszubskiej (350 badañ). Program trzeci - edukacyjno-diagnostyczny wczesnej przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc realizowany bêdzie tylko w Niepublicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy. Ma on podpisana umowê na 600

badañ.
Osoby z ustalonej grupy wiekowej
otrzymaj¹ imienne zaproszenia do uczestnictwa w badaniach (ze wskazaniem miejsca, daty, godziny badania oraz informacji dotycz¹cej badania). Wszystkie zainteresowane badaniami osoby z grupy
wiekowej okrelonej programem proszone s¹ te¿ o osobisty kontakt telefoniczny z zak³adami opieki zdrowotnej
w Smo³dzinie (tel. 811-73-76), Kobylnicy (tel. 842-90-49), Ustce (tel. 814-5339) i Dêbnicy Kaszubskiej (tel. 813-1296).
Pomorski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdañsku
og³osi³ tak¿e konkurs ofert na populacyjny program wykrywania raka piersi metod¹ mammografii przesiewowej. Wyniki konkursu nie s¹ jeszcze znane.
Danuta Rolbiecka
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S³upsk dawniej Stolp na pocztówkach - Poprawki do albumu

W szczegó³ach
diabe³ siedzi

Mam przed sob¹ ostatnio wydany w S³upsku album widoków miasta na starych pocztówkach. Autorem dzie³a jest pan W³adys³aw Piotrowicz, nasz znany restaurator, szef Metra, a nade wszystko kolekcjoner i cz³owiek zakochany w S³upsku i jego dziejach, zw³aszcza tych do 1945 roku, kiedy miasto nazywa³o siê Stolp-in-Pommern i by³o zdecydowanie najwiêksze miêdzy Stettinem na zachodzie i Danzigiem na wschodzie.

Strona tytu³owa wydanego albumu.
Chce siê krzykn¹æ: Dobra robota,
Szefie! - bowiem mieszkañcy i gocie
miasta dostaj¹ do rêki wspania³y zbiór,
licz¹cy æwieræ tysi¹ca starych s³upskich
widokówek, czyli lekko licz¹c, a¿ jedn¹
czwart¹ z tego, co w ogóle szef Metra
ma w swojej kolekcji. Stwierdzam od
razu, ¿e jestemy obecnie w znakomitej sytuacji - my wszyscy, którym dzieje S³upska zwanego w swoim czasie
Stolpem-in-Pommern s¹ drogie:
krótko po sobie ukaza³y siê ju¿ dwa
wspania³e albumy przedwojennych
pocztówek z widokami naszego piêknego miasta, których pró¿no ju¿ dzi szukaæ, bowiem czas nie stoi w miejscu, a
S³upsk ¿yje swoim ¿yciem...
Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e album pana
W³adys³awa bije na g³owê poprzedni al42

bumik pocztówek, wydany staraniem
Muzeum Pomorza rodkowego i firmy
LenART. Wydawcy tego ostatniego bowiem zaprzepacili wielk¹ szansê dania
mi³onikom i gociom miasta prawdziwej pere³ki w postaci zupe³nie zmienionej drugiej czêci ich S³upska na dawnych pocztówkach, w której mogliby
pomieciæ te wszystkie wspania³oci,
które trafi³y im w rêce po wydaniu
pierwszej, a które moglimy podziwiaæ
jaki czas temu, na pamiêtnej wystawie w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera. Szkoda, ¿e zamiast owej drugiej
czêci - wiat³o dzienne ujrza³a jedynie
druga edycja tego, co ju¿ by³o, nieznacznie tylko wzbogacona i w zielonej, miast
w czerwonej ok³adce (z takim samym
widokiem naszego piêknego Ratusza).

Pan W³adys³aw i Koledzy tego
b³êdu ju¿ nie pope³nili. Ma³o tego ich wspólne dzie³o niesie ze sob¹ ciekawe informacje, bowiem dopiero st¹d
dowiedzia³em siê na przyk³ad, ¿e budyneczek przy kociele w. Ottona
(zob. strony 82 i 83) by³ szko³¹ katolick¹ (a powinienem by³, ba³wan, wiedzieæ to wczeniej, bo tam w³anie
uczy³em siê religii!), za s³ynny Vatikan, czyli siedziba Rady Parafii Mariackiej przy Bluecher, ew. Bismarckplatz 3 - to póniejsza siedziba s³upskiego WK SD (a dzi SLD) przy Alei
Sienkiewicza 3. Ciekawe, ¿e miejsce
to nosi³o przez lata a¿ piêæ kolejnych
nazw, ale budynek (widoczny na stronie 167) swoj¹ trójkê zachowa³ do
dzi!
Alici - jak powiedzia³by nieod¿a³owanej pamiêci Imæ Jerzy Waldorff wydaje siê, ¿e rzecz puszczona zosta³a
do druku i rozpowszechniania nieco
na ¿ywio³. Ja te¿ nie mogê oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e w wielu szczegó³ach ksi¹¿eczki wci¹¿ siedzi ów diabe³, którego
ani autor swoistego portretu miasta, ani
jego Koledzy nie zdo³ali z niej pogoniæ. Dodajmy, w szczegó³ach od razu widocznych dla oka tak wprawnego, jak
moje!
Chodzi za o powa¿ne b³êdy w podpisach pod niektórymi zdjêciami. Oto
tylko parê z nich:
Ot, choæby informacja zaraz przy
pierwszej reprodukowanej pocztówce warto by³o dla dowcipu dodaæ, ¿e nasz
Stolp uzyska³ swój status powiatu miejskiego dok³adnie w pierwszym dniu
kwietnia (w Prima Aprilis!) wspomnianego 1898 roku.
Na stronie 14 - owa Brama od zawsze
by³a M³yñsk¹, a nie jakiego tam M³yñka, bo od razu chce siê zapytaæ: A kto to
by³ ten M³yniek?
Strona 17 - w stopce (pod kresk¹)

widoczny skrót Kl. na widokówce) - w odró¿nieniu od Grosse
Auckerstrasse, czyli dzisiejszej
ulicy S³owackiego.
Strona 128 - dawny Rosengarten to dzi chyba raczej Park
Jerzego Waldorffa; imæ pan Szymanowski ma w nim jedynie
swój pomnik.
Budynek na widokówce ze
strony 129 to prawdopodobnie
budynek pewnej sporej kliniki.
Dzi w tym miejscu stoi budynek Teatru.
Strona 132 - widoczna tu
widokówka przedstawia dzisiejsz¹, odciêt¹ czêæ ulicy W. Lutos³awskiego, a nie ulicê Dominikañsk¹ (która jest dalej w g³êbi!).
Na stronie 75 wspomina siê o Zau³ku Kocielnym, a przecie¿ der Kirchplatz to ¿aden zaStrona 160-61: Ów Plac
u³ek (Gasse), tylko Plac Kocielny.
Bluechera (potem Plac Bimamy informacjê, ¿e w 1851 roku bur- rzejê Starego Rynku, na obu widaæ Dom smarcka) nazywa siê dzi Alej¹ (a nie
mistrz Ottomar wprowadzi³ w S³upsku marsza³ka Bluechera (Haus Lemme) na Placem) H. Sienkiewicza.
(Stolpie) numerowanie domów. Tu rogu Lange- i Schmiedestrasse.
Podpis pod widokówk¹ ze strony 171
mamy istny Vidal-Sassoon-Dwa-w-JedNa stronie 74 - budynek obecnego jest ca³kiem do bani! Jest Stolp i. Pom.
nym-Wash-And-Go, bo po pierwsze: nie KMPiK jest dopiero trzeci od lewej, o den. Die Post, a powinno byæ tylko: Die
¿aden Ottomar, tylko imæ pan Ottomar czym warto by³o wspomnieæ.
Post (bo to wczeniejsze oznacza przecie¿
Runge; po drugie ów¿e pan Runge, który
Na stronie 75, wspomina siê o Za- St. i. P., dnia ... (w miejscu na korespon(nawiasem) po swojej mierci spocz¹³ w u³ku Kocielnym, a przecie¿ der Kirch- dencjê, o czym powinni byli wiedzieæ!).
kierowanym przez siebie miecie - nie platz to ¿aden zau³ek (Gasse), tylko Ów za Urz¹d Pocztowy (prezent minitylko wprowadzi³ wspomniane numero- Plac Kocielny.
stra H. von Stephana dla rodzinnego miawanie domów, ale przede wszystkim doÓw tzw. Notgeld, zreprodukowany na sta!) zosta³ owego 20. listopada 1879 roku
prowadzi³ w 1851 roku do nadania ów- stronie 76, chyba nie by³ do koñca pe³no- OTWARTY.
czesnym s³upskim ulicom ich nazw, tu prawnym banknotem???
Na stronie 175 - Im Zeichen des Veri tam zachowanych do dzi, czyli przez
Cukiernia i kawiarnia ze strony 79 nie kehrs oznacza Pod znakiem komunikacji,
ponad sto piêædziesi¹t lat!
maj¹ zapewne nic wspólnego ze s³awn¹ a w tle jest budynek Dworca KolejoweStrona 18 - a¿ prosi³o siê, ¿eby po- (w 1919 roku ju¿ istniej¹c¹) Cafe Rein- go.
daæ przy owym HdP dawn¹ nazwê dzi- hardt - jeli tak, to znajdowa³y siê one
Strona 177 - jak siê to pisze: z
siejszej ulicy Mostnika, czyli Lange Stras- przy Mittelstrasse, bo sama nazwa Mittel przed Dworca", czy mo¿e raczej
se... Okazuje siê, ¿e po Stolpie i S³upsku nie znaczy nic; trzeba ju¿ by³o napisaæ do "sprzed Dworca?...
wêdrowa³y nie tylko obiekty (Kaplica koñca po polsku - przy ulicy rodkowej 6.
Strona 182 - to nie jest ¿adna ulica
w. Jerzego, czy Spichlerz Richtera), ale
Na stronie 85 mówi siê o wie¿y Ko- Ko³³¹taja, tylko róg Ko³³¹taja i Wojska
tak¿e nazwy ulic: wszak wiemy dzi cio³a NMP. W tym miejscu a¿ prosi³o Polskiego.
wszyscy, gdzie jest ulica D³uga w S³up- siê, by dodaæ, ¿e ta w³anie wie¿a wyStrona 192 - tu jest b³¹d w podpisie
sku.
znacza³a i wyznacza geograficzn¹ po- niemieckim, bo to nie jest ¿adne tam Am
Strona 25 - to nie tyle Stolp by³ zwi¹- zycjê miasta na mapach.
Bluecherplatz, tylko róg Bahnhofstrasse
zany ze Stolpmünde, lecz dok³adnie odNa stronie 117 w oryginale nie ma i Bluecherplatz w³anie. Swoj¹ drog¹ wrotnie; doæ powiedzieæ, ¿e s³owa o Panoramie, mówi siê za to o Wi- sporo da³bym za informacjê, co mieci³o
Stolpmünde istnieje jako samodzielne doku z lotu ptaka.
siê w tym piêknym i do dzi stoj¹cym
miasto ledwie od siedemdziesiêciu lat
Na stronie 118 ów budynek po pra- domu?...
(tj. od 1935 roku, kiedy otrzyma³o pra- wej stronie NIE ISTNIEJE. By³a to, o ile
Strona 210 - Ta willa nale¿a³a do
wa miejskie).
pamiêtam, kamienica nale¿¹ca do rodzi- fundacji nie jakiego Raphaela WolffaStrona 32 - swoje szeæsetlecie Stolp ny Traenkner (?). W jej miejscu stoi Stifta [!], tylko Raphaela Wolffa, bo
wiêtowa³ oficjalnie cztery dni wczeniej gmach ZUSu.
Stift(ung), moi Kochani, to po niemiec(tj. przed historyczn¹ rocznic¹), ni¿ tu
Na stronie 120 nie chodzi o Stand, ku Fundacja w³anie.
podano: przecie¿ Cesarz i Cesarzowa zje- lecz Stadt-Theater (Teatr nie tyle sta³y, czy
Uff, ³apki opadaj¹!!! Kto tam u diachali do Stolpu ju¿ pi¹tego wrzenia 1910 stoj¹cy [?!], lecz Miejski).
b³a siedzi, w tym Wydawnictwie i w jego
roku i to wtedy odby³y siê huczne obchoStrona 126 przedstawia Partie am drukarni, ¿e przepuszcza takie kwiatdy urodzin miasta ze s³awn¹ Parad¹... Bismarckplatz u. Umgebung, czyli wi- ki?!...
Na widokówce na stronie 45 widaæ dok okolic dzisiejszej Alei H SienkiewiDobrze, ¿e przy niektórych widoczwyranie, ¿e pokazany tam dom handlo- cza, a nie ¿adne centrum miasta (które kach pojawi³y siê informacje dodatkowe
wy by³ de facto salonem mody i konfek- w tamtych czasach by³o zupe³nie gdzie - tylko, dlaczego jedynie przy niektórych
cji (Modewaren - Confection).
indziej, ni¿ dzi).
i dlaczego tak chaotycznie? Przyk³ad Obie widokówki na stronach 56 i 57
Strona 127 - dzisiejsza ulica Jaracza dane o liczbie ludnoci miasta nale¿a³oprzedstawiaj¹ tê sam¹ (po³udniow¹) pie- nazywa³a siê Kleine Auckerstrasse (zob. by podaæ chyba w jakim porz¹dku, najci¹g dalszy na str. 44
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lepiej rosn¹co, bo to robi wra¿enie. Tymczasem na stronie 21 mamy informacjê,
¿e w 1899 roku liczba ludnoci w miecie przekracza³a 27,000 osób, na stronie
52 - ¿e w 1919 by³o ich ponad 37,600, a
ju¿ dalej, na stronie 72 czytamy, ¿e w 1905
roku S³upsk liczy³ ponad 31,000 dusz.
Jeszcze dalej, na stronie 84 podano liczbê mieszkañców miasta w 1925 roku jako
43,001 [!], za na stronie 91 ta rachuba
znów siê cofa do 1921 roku i do wartoci
siêgaj¹cej 42 tysiêcy. Niby drobnostka, ale
denerwuje.
Widaæ, ¿e ksi¹¿ki nikt nie przejrza³
wie¿ym okiem po jej przygotowaniu,
skoro taki sobie amator jak ja znalaz³em
w niej a¿ tyle wpadek! I na tym nie koniec, niestety: Pp. Redakcji wypada
przypomnieæ z naciskiem, ¿e nazwisko
najs³awniejszego s³upszczanina po polsku siê odmienia, i ¿e na koñcu ksi¹¿ki
nale¿a³o napisaæ: Tekst o Heinrichu
von Stephanie (bo tak napisa³oby siê
nawet o statku, gdyby jaki nosi³ to
imiê), a nie ...o Heinrich von Stephan!
A skoro o H. von Stephanie mowa to dodajmy, i¿ ten¿e by³ gor¹cym orêdownikiem wyposa¿ania niemieckich liniowców pasa¿erskich swoich czasów w radiostacje, a tak¿e wykorzystywania tych
szybkich statków do ekspresowego przewozu cennych przesy³ek pocztowych za
ocean. Niestety - nie do¿y³ ju¿ dnia 19
wrzenia 1897 roku, w którym Kaiser
Wilhelm der Grosse, pierwszy ze s³awnych Czterokominowców bremeñskiego NDL-u i od Vulcana ze Szczecina wychodzi³ w pierwszy swój rejs transatlantycki i po B³êkitn¹ Wstêgê Atlantyku.
Swoisty ho³d H. von Stephanowi odda³o
te¿ s³awne DGzRS (niemieckie Stowarzyszenie Ratownicze), które jedn¹ z ³odzi
ratowniczych, stacjonuj¹cych swego czasu w Stolpmünde, nazwa³o Der Generalpostmeister...
Wojciech M. Wachniewski
S³upsk
Ps.: Mimo wszystko, dziêki serdeczne Autorowi i Wydawcy za tê rzecz - nota
bene, bardzo niebezpieczn¹! Dlaczego?
Ano, dlatego, ¿e zasiad³szy nad ni¹ na
chwilkê ani siê cz³ek nie obejrzy, a spêdzi niejedn¹ godzinê na swoistym spacerku po Historii, zachowanej w widokówkach tak - zda siê - kruchych i nietrwa³ych
***
Nale¿y dodaæ, ¿e b³¹d tkwi ju¿ w tytule, na ok³adce albumu. Po s³owie
S³upsk brakuje mylnika, a powinien
siê znajdowaæ.(z)
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Stare odmiany drzew owocowych

Dobre, bo zdrowe

Orodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO - Szko³a ¯ycia w Wandzinie (powiat cz³uchowski) od kilku lat realizuje
program Ochrona ró¿norodnoci biologicznej
starych odmian drzew owocowych przez spo³ecznoci lokalne.

W Wandzinie za³o¿ono trzy szkó³ki i piêæ sadów starych, rodzimych wysokopiennych i mrozoodpornych odmian drzew owocowych. Stworzona
zosta³a równie¿ unikalna kolekcja stanowi¹ca swoisty bank genów.
Znalaz³o siê w niej ju¿ kilkadziesi¹t odmian jab³oni, gruszy, liw, wini
oraz czereni. EKO Szko³a ¯ycia
zajmuje siê rozpowszechnianiem tych
odmian oraz zak³adaniem sadów.
Stare odmiany s¹ odporne na ró¿ne
choroby, niskie temperatury i - jak
zapewniaj¹ realizatorzy programu tylko je bêdzie mo¿na bez ryzyka ponoszenia strat uprawiaæ bez stosowania herbicydów i innych rodków
ochrony rolin. To w³anie z tych
drzew uzyska siê owoce zdrowe, nienasycone chemi¹, ponadto owoce niektórych odmian maj¹ w³aciwoci
lecznicze.
Realizatorzy programu sprzedaj¹
sadzonki takich drzewek w cenie 10
z³otych za sztukê. Nie jest to du¿o,
zw³aszcza, ¿e korzyci, jakie siê osi¹gnie, oka¿¹ siê niewspó³mierne do tych,

jakie uzyskamy przy zakupie i posadzeniu drzewek modyfikowanych genetycznie i nie odpornych
na wiele chorób oraz trudny pomorski klimat.
Dodatkowo oferowany jest
sadownikom i wszystkim amatorom sadownictwa Poradnik sadowniczy starych odmian drzew
owocowych przygotowany pod
redakcj¹ Renaty Sobieralskiej.
Kompleksowo przedstawiono w
nim charakterystykê poszczególnych odmian oraz sposób zak³adania sadów. Poradnik ten sprzedawany jest w cenie 35 z³otych.
Podajemy pe³ny wykaz odmian jab³oni oraz innych drzew
owocowych, których sadzonki
mo¿na uzyskaæ w EKO Szkole
¯ycia w Wandzinie: jab³onie:
koksa pomarañczowa, grochówka, szwedka, boskoop, go³¹bek,
cytrynówka, bauman, oliwka
¿ó³ta, sierpniówka, ¿eleniak, cesarz
Wilhelm, papierówka czerwona,
landsberska, ananas, kosztela, kronselska, koralik, szara reneta, malak,
ripson, papierówka, grafsztynek,
boiken, talerzyk, sztetyna, z³ota reneta, kantówka, koralik jesienny,
malinówka, rajskie jab³uszko-czerwone, rajskie jab³uszko-¿ó³te, delikates, antonówka zwyk³a, grafsztynek prawdziwy, starking, boskoop
czerwony, close, primka, ananasówka, grafsztynek czerwony, antonówka pó³torafuntowa, ³abajowe, rarytas, grafsztynek inflandzki, starkimson; liwy: japoñska -ciemnoczerwona, renkloda zielona, wêgierka
zwyk³a, wêgierka earliblue; czerenie: bladoró¿owa, donissena ¿ó³ta;
winie: lucyna, ³utówka; grusze: faworytka (klapsa), dziekanka.
Marianna Ko³odziejska
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
Fot.: Jan Maziejuk

NAJBLI¯SZE
IMPREZY

"W i t o l d
Lu b in ieck i"
- 1 - 31 padziernika,
S³upsk

Morze dostarcza malarzom i fotografikom wielu interesuj¹cych tematów.

"Szczupak 2004" - Okrêgowe Zawody Spinningowe - 10 pa dz ie r nika ,
Krzynia

Wystawa z okazji 40 - lecia pracy artystycznej znanego usteckiego malarza marynisty.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81,
fax. (059) 842-65-18, email:
muzeum@mars.slupsk.pl,
http://www.mars.slupsk.pl/mps

Zawody dla reprezentacji kó³ Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego z Okrêgu
S³upskiego.
Organizator: Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, 76-200 S³upsk,
al. 3 Maja 65a, tel./fax. (059) 843-63-41,
www.pzw-slupsk.prv.pl,
e-m@il:pzw_slupsk@poland.com.

Targi Ogrodnicze "Jesieñ
2004" - 9 - 10 padziernika, Strzelino
Promocja i sprzeda¿ drzewek, krzewów owocowych i ozdobnych, nasion,
cebulek, sprzêtu ogrodniczego. Targom
towarzyszy Otwarty Turniej Szachowy o
puchar Starosty S³upskiego i podsumowanie konkursu dla najlepszych rolników
"Agroliga 2004".
Organizator: Wojewódzki Orodek
Doradztwa Rolniczego w Gdañsku, Oddzia³ w Strzelinie, 76-200 S³upsk 2, tel./
fax. (059) 847-12-81, tel.(059) 847-12-88.

Polski Zwi¹zek Wêdkarski zaprasza rybaków nie tylko na zawody odbywaj¹ce siê
na wodach ródl¹dowych; wiele emocji i niezapomnianych chwil dostarczaj¹ równie¿ zawody rozgrywane na wodach Ba³tyku.

Na Targi Ogrodnicze w Strzelinie, bez wglêdu na pogodê, przyje¿dzaj¹ zawsze tysi¹ce
amatorów i mi³oników ogrodnictwa.

Ogólnopolska Konferencja Tur yst yc z na nt .
"Kszta³towanie funkcji
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w miejscowociach uzdrowiskowych" - 8-9 padziernika,
Ustka
Konferencja powiêcona przysz³oci
polskich miejscowoci uzdrowiskowych.

Naukowcy i praktycy dyskutowaæ bêd¹
w Orodku "Posejdon". Kierownictwo
naukowe na konferencj¹ obj¹³ prof. dr
hab. Eugeniusz Rydz z Instytutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku.
Organizatorzy: Pomorska Akademia
Pedagogiczna w S³upsku, Urz¹d Miejski
w S³upsku, Urz¹d Miejski w Ustce, Starostwo Powiatowe w S³upsku, ul. Szarych
Szeregów 14, 76-200 S³upsk, tel. (059)
842-54-17.
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Dorota Zieliñska - Cebula - Wystawa indywidualna - malarstwo 22 padziernika - 21 listopada, Ustka

XI Otwar ty Turniej
w Tenisie Sto³owym i Pi³ce Siat kowe j o Puc har
Wójta Gminy - listopad,
Kobylnica

Artystka zwi¹zana jest od lat osiemdziesi¹tych ze rodowiskiem artystycznym S³upska i Ustki. Jej twórczoæ inspirowana jest natur¹ i sytuuje siê w nurcie
metafizycznym. Swój warsztat wzbogaca poprzez ci¹g³e poszukiwania specyficznych struktur wiat³a wystêpuj¹cych
w przyrodzie. Na wystawie zaprezentuje
prace jednorodne stylistycznie.
Organizator: Ba³tycka Galeria
Sztuki Wspó³czesnej, 76-270 Ustka,
ul. Zaruskiego 1a, tel. (059) 81460-89,
email: bwa@friko.onet.pl

Turniej z udzia³em amatorów pi³ki
siatkowej i tenisa sto³owego.
Organizator: Urz¹d Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. G³ówna 20,
tel./fax. (059) 842-90-70 do 72, Gminny
Orodek Kultury, 76-251 Kobylnica,
ul. G³ówna 1c/1, tel.(059) 842-90-61,
email: Kobylnicagok@poczta.onet.pl,
Okrêgowe Zrzeszenie LZS w S³upsku, ul.
Tuwima 3, 76-200 S³upsk, tel.(059) 84290-51.

"£owiectwo" - wystawa 2 listopada - 15 grudnia,
S³upsk
Wystawa ze zbiorów Muzeum £owiectwa i Jedziectwa w Warszawie,
Muzeum Borów Tucholskich, s³upskich
kó³ ³owieckich. Zaprezentowane zostan¹
trofea i akcesoria myliwskie, ozdoby z
poro¿a. Wystawê wzbogac¹ obrazy i rzeby o tematyce myliwskiej.
Organizator: Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, 76-200 S³upsk,
ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-4081, fax. (059) 842-65-18,
email: muzeum@mars.slupsk.pl,
http://www.mars.slupsk.pl/mps

Obchody wiêta Niepodleg³oci - 11 listopada,
Damnica

Jan Pamu³a - Wystawa indywidualna - malarstwo 26 listopada - 10 stycznia
2005 - Ustka
Twórczoæ artysty skupia siê na analitycznym traktowaniu formy i koloru.
rodkiem wyrazu jest jêzyk geometrii.
Pamu³a tworzy du¿e cykle "geometrycznych" obrazów i grafik komputerowych
w poszukiwaniu uk³adu wyznaczonego
przez podzia³y w rysunko-partyturze i
przekszta³ca je wprowadzaj¹c kolejne
zestawy barw. To wyj¹tkow¹ propozycja
w polskim malarstwie. Artysta nale¿y go
Grupy Krakowskiej, jest rektorem Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.
Organizator: Ba³tycka Galeria
Sztuki Wspó³czesnej, 76-270 Ustka,
ul. Zaruskiego 1a, tel. (059) 81460-89,
email: bwa@friko.onet.pl

VIII Warsztaty Turystyczne Szkó³ - 26 - 28 listopada, Damnica
Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³, promocja turystyki, zachêcenie
uczestników do organizowania imprez
turystycznych, ochrony przyrody, poznawania zabytków.
Organizator: Gminny Orodek Kultury i Sportu, 76-231 Damnica, ul. Witosa 11, tel. /fax. (059) 811-39-22, Szko³a
Podstawowa w Damnie, 76-231 Damnica, tel. (059) 811-31-77.

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Projekt Obrusu
i Serwetek Bo¿onarodzeniowych" - 10 grudnia,
Dêbnica Kaszubska
Poszukiwanie indywidualnych rozwi¹zañ plastycznych, odejcie od stereotypów proponowanych przez przemys³.
Organizator: Starostwo Powiatowe w S³upsku, ul. Szarych Szeregów 14, tel.(059) 842-54-17, fax.
(059) 842-71-11,
email: starostwo@powiat.slupsk.pl,
http://www.powiat.slupsk.pl,
Gminny Orodek Kultury, 76-248
Dêbnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia
65, tel.(059) 81-31-270.

Zdjêcia: Jan Maziejuk

Spotkanie z kombatantami, prezentacje i wystêpy artystyczne.
Organizator: Gminny Orodek Kultury i Sportu, 76-231 Damnica, ul. Witosa 11, tel./fax. (059) 811-39-22.

V Powiatowe Siemianickie
Spotkania z Folklorem 20 listopada, Siemianice
Festyn - przybli¿enie najciekawszych
tradycji kultury ludowej, promocja twórców, rêkodzielnictwa. Wystêpy kapel ludowych i zespo³ów muzycznych, prezentacje osi¹gniêæ uczniów, wystawy i pokazy rêkodzie³a ludowego.
Organizator: Zespó³ Szkó³ w Siemianicach, ul. S³upska 42, 76-200 S³upsk, tel./
fax: (059) 847-18-59, email: siem@wp.pl
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Obchody wiêta Niepodleg³oci uwietnia ciekawie prezentuj¹ca siê orkiestra
Reduta ze S³upska.

