W numerze:
* Nowa

Drodzy Czytelnicy!
Pragnê zachêciæ do przeczytania kolejnego numeru naszego Biuletynu. Powód jest szczególny, bo jestemy
ju¿ w nowej (politycznie) Polsce. Teraz  wynika to z zapowiedzi zwyciêskich ugrupowañ politycznych  czeka nas w
kraju wiele zmian. Nie omin¹ one pewnie te¿ samorz¹dów.
Jaki jest wynik parlamentarnych wyborów, co mo¿e nas
nowego czekaæ  w artykule Nowa scena polityczna.
W numerze tym sporo miejsca powiêcamy rolnictwu. Powód jest te¿ szczególny  po raz pierwszy obchodzilimy Powiatowe wiêto Plonów. Uroczystoci odby³y siê w G³obinie. Do¿ynki by³y okazj¹ do podsumowania zbiorów w rolnictwie, wrêczenia odznaczeñ pañstwowych i wyró¿nieñ wielu naszym rolnikom.
We wrzeniu wróci³a z Miñska grupa s³upskich
przedsiêbiorców, którzy byli tam z misj¹ gospodarcz¹. By³a
to rewizyta po misji gospodarczej Bia³orusinów w S³upsku,
w czerwcu ub. roku, zorganizowanej przez nasze starostwo
i S³upsk¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹. Wyjazd do Miñska okaza³ siê udany. Nawi¹zane kontakty maj¹ zaowocowaæ rozszerzeniem wspó³pracy. Co zaoferowano naszym
przedsiêbiorcom, piszemy w artykule Bia³oru  nieodkryty obszar biznesu.
Powiat nasz wyró¿nia siê pod wzglêdem dzia³alnoci w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Organizujemy wiele badañ profilaktycznych, podejmujemy dzia³ania
edukacyjne. Dostrze¿ono nasz¹ aktywnoæ w Warszawie i
zaproszono nasze starostwo do podzielenia siê swoimi dowiadczeniami na ogólnopolskim seminarium powiêconym
problemom ochrony zdrowia. Czym siê ono zakoñczy³o,
jak na nim wypadlimy  odpowied w artykule Rola samorz¹du w promocji zdrowia.
Bezrobocie pozostaje wci¹¿ wa¿nym problemem.
Powiatowy Urz¹d Pracy prowadzi szkolenia dla osób poszukuj¹cych pracê. Musi zabiegaæ o rodki na ten cel. Obiegowe opinie mówi¹, ¿e szkolenia nic nie daj¹. A jak jest
naprawdê polecam artyku³ Szkolenia szans¹ na zatrudnienie.
Wrzesieñ okaza³ siê pomylny tak¿e pod innym
wzglêdem. W Ustce oddano do u¿ytku now¹ halê widowiskowo-sportow¹ przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym oraz
nowy Komisariat Policji. Niewiele buduje siê teraz w kraju
obiektów u¿ytecznoci publicznej. Zatem i ten powód do
radoci jest uzasadniony.
Zachêcam do lektury pisma.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Po wyborach - 23 wrzenia 2001

Nowa scena polityczna

W nowym Sejmie RP, wybranym 23 wrzenia br., znajdzie siê szeæ ugrupowañ: Sojusz Lewicy Demokratycznej  Unia Pracy (41,04 %), Platforma Obywatelska (12,68%),
Samoobrona RP (10,2%), Prawo i Sprawiedliwoæ (9,5%), Polskie Stronnictwo Ludowe (8,98%) i Liga Polskich Rodzin (7,87%). Do parlamentu nie wesz³y m.in. Akcja
Wyborcza Solidarnoæ Prawicy (5,6%) i Unia Wolnoci (3,1%).
Wynik wyborczy okaza³ siê sporym
zaskoczeniem dla najwiêkszych przegranych - ugrupowañ sprawuj¹cych w ostatnich czterech latach w³adzê w Polsce. Jest
to jednak swego rodzaju cena jak¹ p³ac¹
zawsze rz¹dz¹cy. Tylko w przypadku
ugrupowania ostatnio rz¹dz¹cego ta
cena okaza³a siê bardzo wysoka! Wynik ten nie by³ z pewnoci¹ zaskoczeniem dla
wyborców, którzy sami
zdecydowali o takim
uk³adzie politycznym.
Wiele powinna jednak
dawaæ wszystkim do mylenia zbyt niska frekwencja wyborcza (poni¿ej 50
%).
Charakterystyczne
jest, czy to taka prawid³owoæ, ¿e wyniki wyborcze zanotowane w
okrêgu gdyñsko-s³upskim s¹ prawie odzwierciedleniem wyników
krajowych, a okrêgowe
 tych zanotowanych w
regionie. W obejmuj¹cym powiat s³upski okrêgu nr 26 na
850459 uprawnionych do g³osowania, w
wyborach do Sejmu RP, Sojusz Lewicy
Demokratycznej  Unia Pracy otrzyma³y 140483 g³osy, Platforma Obywatelska
 96009, Prawo i Sprawiedliwoæ 
35833, Samoobrona Rzeczypospolitej
Polskiej  35489, Liga Polskich Rodzin 
30314, Polskie Stronnictwo Ludowe 
19117, Akcja Wyborcza Solidarnoæ Prawicy 16435, Unia Wolnoci  10354 i Alternatywa Ruch Spo³eczny  1223.
Zdobyte przez ugrupowania polityczne g³osy pozwoli³y wprowadziæ do Sejmu SLD-UP  6 pos³ów ( Izabela Jaruga-Nowacka, W³adys³aw Szkop S³upsk, Jan Sieñko  S³upsk, Joanna
Senyszyn, Andrzej Ró¿añski, Jacek
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Kowalik), Platformie Obywatelskiej  4
(Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Donald Tusk, Jerzy Budnik, Kazimierz
Plocke), Prawu i Sprawiedliwoci  1
(Wies³aw Walendziak), Samoobronie RP
 1 (Lech Zielonka), PSL  1 (Jaros³aw
Kalinowski), Lidze Polskich Rodzin  1
(Robert Str¹k  S³upsk).

Do Senatu (SLD-UP zdoby³y 75 mandatów, Blok Senat 2001 - 18, PSL  4,
Liga Polskich Rodzin  1, inne ugrupowania 3), z okrêgu gdyñsko-s³upskiego
uda³o siê wprowadziæ SLD-UP  2 senatorów (Gerard Czaja  Bytów, Ewa Serocka), a Blokowi Senat 2001  1 (Edmund Wittbrodt).
Wysoka wygrana Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Unii Pracy (za ma³a
jednak by utworzyæ wiêkszociowy
rz¹d) oznacza przejêcie w³adzy i wprowadzenie zapewne wielu zmian w rz¹dzeniu krajem. Generalnie od lewicowego ugrupowania oczekuje siê zmian w
polityce gospodarczej i spo³ecznej, które
powinny zaowocowaæ zwiêkszeniem
miejsc pracy i popraw¹ bytu wielu tysiêcy biednych i ubo¿ej¹cych rodzin. Euro-

pa natomiast oczekuje od nas dalszego
poparcia dla idei integracji Polski z
Uni¹, a to oznaczaæ bêdzie koniecznoæ
kontynuowania zapocz¹tkowanych przez
AWS wielu reform, nie zawsze akceptowanych przez wiêkszoæ spo³eczn¹.
Nowa w³adza, to tak¿e nowe podejcie do spraw samorz¹dowych. Sojusz
Lewicy Demokratycznej ju¿ zapowiada, ¿e
bêdzie zabiega³ o po³¹czenie niektórych powiatów, ograniczenie
liczby radnych. Chce
przenieæ wybory samorz¹dowe na wiosnê
i wprowadziæ bezporednie wybory wójtów, burmistrzów oraz
prezydentów. Zamierza
zlikwidowaæ
wszystkie zbêdne urzêdy, agencje i fundacje
rz¹dowe. Zostanie wymienionych wielu wojewodów. Po tych zapowiedziach w S³upsku i
Koszalinie od¿y³a idea utworzenia województwa rodkowopomorskiego  z nadziej¹, ¿e bêdzie mog³a wreszcie byæ spe³niona.
A gdyby mia³a siê nie spe³niæ  czy
mo¿na mieæ nadziejê, ¿e pod rz¹dami lewicowego wojewody w Gdañsku, S³upsk
i ca³a Ziemia S³upska bêd¹ teraz lepiej
traktowane, ni¿ by³y za obecnego wojewody?
Czy region s³upski jest w stanie siê
rozwijaæ, pozostaj¹c w graniach województwa pomorskiego? A jak wobec rz¹dów lewicowych bêdzie zachowywa³ siê
Sejmik Województwa Pomorskiego, zdominowany przez radnych prawicowych?
Czy i on stanie siê ³askawszy dla powiatów z regionu s³upskiego?
Z. Babiarz-Zych

Rolnictwo
nadal dominuje
Rozmowa ze Stanis³awem K¹dziel¹  starost¹ s³upskim
- Ziemie powiatu s³upskiego s³ynê³y
zawsze z dobrego rolnictwa. S³upskie,
pomimo znacznego upañstwowienia
gospodarki rolnej, przez wiele lat uwa¿ane by³o za zag³êbie ziemniaczane kraju, orodek bardzo nowoczesnej hodowli byd³a mlecznego, trzody chlewnej i produkcji mleka. Czy równie¿ dzisiaj, po wprowadzeniu
gospodarki wolnorynkowej, rolnictwo odgrywa nadal znacz¹c¹ rolê w powiecie s³upskim?
- Pomimo istotnych zmian w³asnociowych, jakie dokona³y siê w
ostatnich dziesiêciu latach, w ca³ej gospodarce, du¿ego bezrobocia strukturalnego spowodowanego likwidacj¹ PGR-ów, a tak¿e
zmniejszenia siê generalnie produkcji rolniczej, rolnictwo pozostaje nadal g³ównym ród³em
utrzymania ludnoci wiejskiej w
powiecie s³upskim. Ziemia S³upska dostarcza³a du¿e iloci surowca drzewnego, zbó¿, miêsa, mleka, ziemniaków. W pewnym okresie swego rozwoju uchodzi³a rzeczywicie za krajowe zag³êbie
ziemniaczane, du¿ego producenta mleka, rzepaku, a tak¿e mebli,
skór dla przemys³u obuwniczego
i spirytusu. Rozwój technologiczny w produkcji oraz prowadzone na wysokim poziomie prace hodowlane umo¿liwia³y szybki rozwój rolnictwu, przez
wiele lat dominuj¹cemu w gospodarce regionu. Po uwolnieniu gospodarki i otwarciu polskich granic dla zachodniego biznesu, du¿e walory rolnicze terenów docenili przedsiêbiorcy zagraniczni, zw³aszcza
holenderscy, którzy utworzyli spó³ki, a po
wydzier¿awieniu budynków oraz ziemi od
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa prowadz¹ z powodzeniem produkcjê rolnicz¹, nastawiaj¹c siê te¿ g³ównie
na uprawê ziemniaków i hodowlê byd³a.
Przy okazji wprowadzaj¹ ma³o stosowa-

ne uprawy ogrodnicze. W przetwórstwo
mleka zainwestowali szwajcarzy ze znanego koncernu Nestle, wykupuj¹c najwiêksz¹ w regionie mleczarniê i dostosowuj¹c j¹ do produkcji wyrobów na najwy¿szym wiatowym poziomie. Na du¿¹
skalê rozwijana jest hodowla ryb ³ososio-

watych oraz przetwórstwo rybne. Na ogólny area³ 224 600 ha gruntów rolnych ponad 114 tys. ha stanowi¹ u¿ytki rolne.
Oprócz wielkoobszarowych gospodarstw
dzier¿awionych lub wykupionych od
AWRSP wykorzystuje je równie¿ jeszcze
oko³o 4,8 tys. gospodarstw mniejszych 
ch³opskich, których rednia wielkoæ wynosi ok. 15 hektarów. Pog³owie krów hodowanych w naszym powiecie w roku
ubieg³ym wynosi³o 7300 sztuk, a trzody
chlewnej ok. 3500 sztuk. Zbo¿ami obsiano ogó³em 53,3 tys. ha (61,5 proc. area³u), a ziemniakami obsadzono w roku
ubieg³ym  5,6 tys. ha (6,3 proc.), w tym

oko³o 1700 ha na potrzeby holenderskiego przemys³u Farm Frites. ¯yta uprawia
siê u nas 11 000 ha, pszenicy - ok. 8000
ha, pszenicy jarej - 8400 ha a jêczmienia
jarego - 10 400 ha. Sprywatyzowany Orodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach
zdobywa nadal g³ówne nagrody na krajowych konkursach, a
Stacja Oceny Odmian
w Kar¿niczce kontynuuje prace dowiadczalne w uprawach
zbó¿ i ziemniaków, testuj¹c i wprowadzaj¹c
do hodowli nowe odmiany.
- Bez pracy pozostaje jednak stale w
powiecie oko³o 10 tysiêcy osób i s¹ to
g³ównie mieszkañcy
dawnych wsi popegeerowskich, a spore
ukryte bezrobocie
wystêpuje jeszcze
przecie¿ w gospodarstwach ch³opskich.
W niektórych gminach powiatu stopa
bezrobocia przekroczy³a 30 procent. Do
tych problemów trzeba dodaæ jeszcze k³opoty ze zbytem p³odów rolnych, brak op³acalnoci produkcji rolniczej, drogie kredyty i
ogromn¹ konkurencjê, jakiej musi
sprostaæ nasze rolnictwo. Jak z tymi
problemami radzi sobie powiat s³upski?
- Z oko³o 95 tysiêcy mieszkañców powiatu s³upskiego, 56 tysiêcy to osoby w
wieku produkcyjnym. W gospodarce zatrudnienie znajduje 15,4 tys. osób, a ogó³em pracuj¹cych w powiecie jest 21, 9 tys.
i oko³o 16 tys. zajmuj¹cych siê rolnictwem
(wraz z rodzinami) w przesz³o 4,8 tys.
gospodarstwach indywidualnych. Najwiêcej - blisko 6 tys. osób pracuje w przemyci¹g dalszy na str.6
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le, nastêpnie w handlu i us³ugach, lenictwie, ochronie zdrowia i opiece socjalnej,
obs³udze nieruchomoci, administracji
publicznej i rybo³ówstwie. Ze wzglêdu na
przewagê rolnictwa oraz wprowadzanie
nowych technologii, a co siê z tym wi¹¿ê
koniecznoæ redukcji przerostów zatrudnienia (nie tylko w tym g³ównym dziale
gospodarki), lokalny rynek pracy jest stosunkowo ubogi i nie daje mo¿liwoci przesuniêcia zwalnianych pracowników do innych dzia³ów. To stwarza okrelone trudnoci. Dodatkowy k³opot to ten, ¿e ponad
po³owê bezrobotnych stanowi¹ kobiety,
dla których w regionie rolniczym o wiele
trudniej o pracê. Problem jest bardzo dotkliwy, dlatego staramy siê prowadziæ w
powiecie s³upskim aktywn¹ politykê d¹¿¹c¹ do pe³nego zatrudnienia, ale to nie
jest takie ³atwe i proste.
- Ziemia S³upska otrzyma³a w 1997
roku od rz¹du - S³upsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹, która mia³a pomóc w
³agodzeniu trudnego problemu bezrobocia. Czy nale¿y rozumieæ, ¿e okaza³
siê to ma³o skuteczny instrument?
- Mo¿na i tak powiedzieæ, chocia¿ zarz¹dzaj¹cy stref¹, czyli Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w S³upsku poczyni³a wiele starañ, by wesz³o do
niej jak najwiêcej inwestorów. Po likwidacji województwa s³upskiego w 1999
roku okaza³o siê to trudne, bo SSSE przyby³y dwie konkurentki  strefy w ¯arnowcu i Tczewie. W³adze nowego województwa zamiast wspieraæ strefê s³upsk¹, chyba na zasadzie bli¿sza koszula cia³u
wspiera³y g³ównie strefy w Tczewie i ¯arnowcu, którymi i tak inwestorzy interesowali siê bardziej ni¿ stref¹ s³upsk¹. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, w
tym strefa s³upska stwarzaj¹ mo¿liwoci
rozwoju firmom. Ale ca³ej gospodarki nie
da siê przenieæ do stref i zatrudniæ w nich
wszystkich bezrobotnych. Istniej¹ce i
funkcjonuj¹ce w normalnych warunkach
firmy te¿ powinny mieæ mo¿liwoci rozwoju. Tymczasem coraz wiêcej firm zamiast rozwijaæ siê i zwiêkszaæ zatrudnienie wprowadza grupowe zwolnienia. Za
tak¹ polityk¹ nie nad¹¿y nawet najlepszy
Program aktywizacji wsi i przeciwdzia³ania bezrobociu.
- Powiat s³upski buduje jednak
pierwsz¹ na polskim wybrze¿u aukcjê
rybn¹, bêdzie mia³ w Ustce akwaland
zbudowany na wzór zachodnich wodnych parków, jest laureatem krajowego Konkursu Zwi¹zku Miast Polskich
na najlepsz¹ powiatow¹ inicjatywê gospodarcz¹ (za pomys³ Ba³tyckiego Cen6

trum Rybo³ówstwa), ma najlepszych w
kraju wójtów  finalistów krajowego
konkursu Nasz cz³owiek na urzêdzie.
Teraz ma szansê staæ siê zag³êbiem nowoczesnych technologii w zakresie
ochrony rodowiska i ekologicznego
wykorzystania produktów rolnych...
- Z inicjatywy naszego starostwa realizowany jest projekt budowy biorafinerii do produkcji paliwa z rzepaku, tañszego ni¿ olej napêdowy i przyjaznego rodowisku. Zlecilimy Instytutowi Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie opracowanie analizy mo¿liwoci produkcji i zastosowania
paliw z rzepaku w rodkach transportu i
ród³ach energetycznych w regionie s³upskim. Powsta³o takie opracowanie. Jest ju¿
prywatny przedsiêbiorca, który zdecydowa³ siê zainwestowaæ w budowê zakladu
i chce produkowaæ takie paliwo. Do niedawna rzepak wykorzystywano przede
wszystkim do produkcji oleju i w niewielkim stopniu jako dodatek do pasz. W
ostatnich dziesiêciu latach z uwagi na
znaczny wzrost cen paliwa silnikowego
oraz ze wzglêdu na okresowe trudnoci z
zagospodarowaniem nadwy¿ek rzepaku w
Europie i Polsce wzros³o zainteresowanie
przemys³owym wykorzystaniem tych nasion jako materia³u energetycznego, przetwarzanego na biopaliwo. Ostatnie lata
przynios³y znaczny postêp w zakresie
mo¿liwoci produkcji takiego paliwa. W
Europie i Polsce opracowano nowe technologie. W Europie, zw³aszcza w Czechach, S³owacji, Austrii, Francji doæ powszechne jest ju¿ przetwórstwo rzepaku
na biopaliwo. W naszym kraju s¹ dostêpne urz¹dzenia do t³oczenia oleju i dalszego przetworzenia go na biopaliwo. W
powiecie s³upskim rzepak jest uprawiany
na areale 5627 ha. rednie plony wynosi³y 20,8 dt/ha, a produkcja rzepaku ogó³em 11 715 t. Obliczylimy, ¿e roczne zapotrzebowanie wszystkich gospodarstw
rolnych na paliwo w naszym powiecie
wynosi razem 8863,2 tys. litrów, tj.
7640,68 tys. ton. Aby obni¿yæ koszty produkcji rolniczej mo¿na bêdzie zast¹piæ go
tañszym biopaliwem. Zamierzamy ju¿ w
sierpniu przysz³ego roku wyprodukowaæ
ok. 3 milionów litrów tego tañszego paliwa. Jeli pomys³ siê powiedzie, zak³ad bêdzie stopniowo rozbudowywany, a produkcja biopaliwa zwiêkszana.
- Innym s³upskim ekologicznym pomys³em jest pozyskiwanie energii z
elektrowni wiatrowych...
- Mamy ju¿ w regionie producenta takich wiatrowni. Niebawem w gminie Ust-

ka powinno stan¹æ 100 wiatraków, które
bêd¹ produkowaæ tani¹ energiê. Nie brakuje inwestorów zainteresowanych stawianiem kolejnych si³owni wiatrowych w
kilku innych gminach. Mamy w powiecie
równie¿ pomys³ na wykorzystywanie nasion zbó¿ do produkcji naczyñ ekologicznych jednorazowego u¿ytku. Plany zbudowania takiego zak³adu wprawdzie ostatnio nieco siê oddali³y, ale z pewnoci¹ do
nich wrócimy. Chodzi o produkcjê talerzy z ¿yta. Podobne talerze z pszenicy s¹
wykorzystywane na Zachodzie. Te z ¿yta
s¹ nieco twardsze, ale te¿ smaczne, nadaj¹ce siê do wykorzystania jako ró¿nego
rodzaju tacki i podstawki. Jako pierwsi w
kraju wprowadzilimy segregacjê odpadów na parkingach lenych. Teraz wspólnie z Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej w S³upsku przymierzamy siê te¿
do produkcji oleju opa³owego z odpadów
tworzyw sztucznych. Do jego produkcji
maj¹ byæ wykorzystywane przede wszystkim butelki typu PET. Linia technologiczna, rodem z Be³chatowa, pozwala na wykorzystanie 250 ton odpadów z tworzyw
sztucznych rocznie.
Za dwa lata w okolicy Charnowa (gm.
Ustka) powinien ruszyæ zak³ad produkuj¹cy s³ód na potrzeby browarów, który
bêdzie przetwarza³ rocznie ok. 75 tys. ton
jêczmienia i produkowa³ 50 tys. ton s³odu. Z jego zbytem nie powinno byæ problemu, bo rocznie sprowadzamy do kraju
ogromne iloci tego surowca na potrzeby
naszych browarów. Starostwo podjê³o siê
roli koordynatora dzia³añ zmierzaj¹cych
do jak najszybszego uruchomienia zak³adu. Podejmujemy dzia³ania z zakresu
ochrony rodowiska poniewa¿ s¹ one
szczególnie wa¿ne w naszym regionie,
atrakcyjnym turystycznie. Poza tym to
przejaw naszego d¹¿enia do integracji z
Uni¹ Europejsk¹, która na sprawy ochrony rodowiska k³adzie ogromny nacisk.
Zale¿a³o nam równie¿ na podjêciu niedocenianego tematu jakim jest ochrona powietrza. Jak wa¿ny to temat udowadniaj¹
zmiany w pogodzie.
- Rozmawiaj¹c ze starost¹ s³upskim
nie sposób nie podkreliæ roli turystyki
dla rozwoju Ziemi S³upskiej. Teraz nabiera ona chyba jeszcze wiêkszego znaczenia.
- Powiat nasz ma jedno z najmniejszych zaludnieñ w kraju (41 osób/ km2).
Specyficzny morski klimat, czyste rodowisko powoduj¹, ¿e stanowimy jeden z
piêkniejszych przyrodniczych zak¹tków
na polskim wybrze¿u. Pla¿e nasze s¹ chêtnie odwiedzane przez turystów krajowych

i zagranicznych. Du¿¹ atrakcj¹ s¹ unikalne ruchome wydmy w S³owiñskim Parku
Narodowym - wiatowym Rezerwacie
Biosfery. W granicach naszego powiatu
znajduje siê Park Krajobrazowy Dolina
S³upi, w którym na rzece S³upi wytyczono Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Europie. Jest to jeden z naszych
turystycznych produktów markowych.
Drugi nasz produkt markowy to szlak
Krainy w kratê ci¹gn¹cy siê od Dar³owa po £ebê. Jest to unikalny krajobrazowo obszar w Polsce, gdzie zachowa³o siê
budownictwo o konstrukcji szachulcowej
sprzed 150 lat. Powiat s³upski ma te¿ wiele
obszarów chronionego krajobrazu, bogat¹ kulturê. Jest co zwiedzaæ i gdzie odpoczywaæ. W opracowanej strategii województwa pomorskiego za³o¿ono, ¿e powiat nasz ma byæ obszarem potencjalnego lokalnego rynku pracy, gotowy na przyjêcie inwestycji i tworzyæ lokalne zaplecze do wypoczynku i rekreacji. Turystykê traktujemy nie tylko jako zjawisko gospodarcze, ale równie¿ jako czynnik rozwoju spo³ecznego. Przywi¹zujemy du¿¹
wagê do jej rozwoju.
- Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³:
Zbigniew Babiarz-Zych

Powiatowe wiêto Plonów

Podziêkowanie
za zbiory
W niedzielê, 16 wrzenia w G³obinie obchodzono Powiatowe wiêto Plonów. Rzêsisty deszcz nie przeszkodzi³ w
przeprowadzeniu do¿ynkowej ceremonii.
Powiatowe uroczystoci rozpoczê³y
siê msz¹ wiêt¹ w kociele w G³obinie.
Nastêpnie korowód do¿ynkowy, poprowadzony przez orkiestrê Centrum Specjali-

Gdy Bierkowianki zapiewa³y plon
niesiemy plon, w gospodarza dom, do¿ynkowy chleb starocie s³upskiemu Stanis³awowi K¹dzieli i wójtowi gminy

Nagrodzone
wyroby
Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego Micha³ Korganowski i ska ze S³upska zaj¹³ pierwsze
miejsce w konkursie Mój najlepszy wyrób na miêdzynarodowych targach przemys³u spo¿ywczego Polagra Food 2001 w
Poznaniu. Nagrodzone zosta³y
szynka jubilatka i boles³awicka, które wygra³y rywalizacjê z
60 innymi produktami.
W innym konkursie - o tytu³
najlepszego producenta wêdlin,
profesorowie Instytutu Technologii Miêsa Akademii Rolniczej w
Gdañsku przyznali zak³adowi
s³upskiemu trzecie miejsce w
grupie wêdlin podrobowych za
pasztet kremowy z miêsa wieprzowego. (z)

Starostowie do¿ynek - Ewa Jako³cewicz i Zenon Wich³acz z G³obina
stów Marynarki Wojennej w Ustce, uda³
siê na boisko przy Szkole Podstawowej.
Tutaj w strugach deszczu mia³y miejsce
g³ówne uroczystoci.
Powiatowy wieniec stan¹³ na estradzie
w namiocie, wieñce przywiezione przez
gminy i so³ectwa ustawiono obok. W sumie przywieziono 17 wieñców. Nietypowy, w kszta³cie wozu, bardzo du¿y wieniec z zaprzêgiem konnym przywioz³a
gmina Ustka.

S³upsk Mariuszowi Chmielowi - gospodarzom do¿ynek, wrêczyli Ewa Jako³cewicz i Zenon Wich³acz z G³obina.
- Przynosimy Wam ten dorodny chleb
upieczony z tegorocznych zbiorów. Mamy
nadziejê, ¿e bêdziecie dzieliæ go sprawiedliwie, aby dla nikogo nie zabrak³o - mówi³ Z. Wich³acz. Starosta do¿ynek zwróci³ te¿ uwagê na bardzo z³¹ sytuacjê wielu rolników, którzy w zwi¹zku z niesprzyjaj¹c¹ pogod¹ ponieli ogromne straty.
ci¹g dalszy str 8
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Prawie w tym samym czasie symboliczny chleb od swoich gminnych starostów odebrali te¿ wójtowie gmin powiatu. Po oficjalnych przemówieniach gospodarze do¿ynek i wójtowie czêstowali
wszystkich zebranych chlebem.
Na estradzie prezentowa³y siê zespo³y ludowe i folklorystyczne, a tak¿e zespo³y dzieciêce. Specjalnie wyst¹pi³ zespó³ Barwy Lwowa z Gdañska, sk³adaj¹cy siê z Lwowiaków. Gminy i starostwo
przygotowa³y swoje stoiska promocyjne.
Na stoisku starostwa mo¿na by³o podziwiaæ piêkn¹ dekoracjê symbolizuj¹c¹
zbiór zbó¿ i... miodu. Zgromadzono wiele eksponatów wykorzystywanych przy
zbiorach z³ocistego napoju. Z Budowa
przywieziono prawdziwy ul. Na innych
sto³ach mo¿na by³o podziwiaæ prace plastyczne przygotowane przez dzieci z
Domu Dziecka w Ustce oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku.
Swoje stoiska wystawi³y szko³y rednie z powiatu - Technikum Lene w Warcinie, Zespó³ Szkó³ Rolniczych w S³upsku i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ustce.
By³ równie¿ namiot Orodka Doradztwa
Rolniczego w Strzelinie.
Na stoiskach gminnych prezentowano
prace lokalnych artystów, rzebiarzy, malarzy, hafciarek.Szkoda, ¿e nie dopisa³a
pogoda, bo gminy przygotowa³y naprawdê interesuj¹ce stoiska, a trzeba by³o je
szybko zdemontowaæ, by nie zala³ wszystkiego deszcz.
Organizatorzy starannie przygotowanej imprezy zadbali o tradycyjn¹ grochówkê, któr¹ przygotowa³o wojsko. By³y stoiska z napojami. Nie zapomniano o dzieciach i zabawie dla nich.
W sali gminnego Orodka Kultury i
Sportu w G³obinie przygotowano dla oficjalnych goci, delegacji gminnych, so³tysów do¿ynkowy poczêstunek. Mo¿na
by³o popróbowaæ wyrobów ze wini pstrej
z³otnickiej, hodowanej od niedawna w powiecie s³upskim i bytowskiem. Podano je
w specjalnie zbudowanym sza³asie, firmowanym (podobnie jak wyroby) przez Stowarzyszenie Hodowców i Producentów
wini Z³otnickiej Pstrej £aciata. Wspania³e wypieki poda³y panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w G³obinie.
Po poczêstunku, gdy za oknem la³o,
wielu bawi³o siê przy muzyce. Powiatowe wiêto by³o okazj¹ do wielu odznaczeñ i wyró¿nieñ. Postanowieniem Prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³u-
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gi dla rozwoju polskiej wsi i rolnictwa
oraz dzia³alnoæ na rzecz spo³ecznoci
lokalnej odznaczeni zostali Apolonia Jelonek i Zenon Wich³acz, a Z³otymi
Krzy¿ami Zas³ugi - Jerzy Tarnowski i
Agnieszka Wiczkowska.
Odznak¹ Honorow¹ Ministra Rolnictwa Za zas³ugi dla rolnictwa uhonorowano: Janusza niegulê, Wojciecha
Czarnackiego, Leona Antoniego Kiziu-

Piotr Kostrubiec z S¹borza, Marzena i
Piotr Kirko z Mrówczyna, Teresa i Józef Bejnarowicz z Mielna, Kazimiera i
Stanis³aw Daleki z Podola Ma³ego,
Ma³gorzata i Zenon Gola z Zelkowa,
Regina i Tadeusz Peta ze Skórzyna,
Regina i Stefan Roman z Warcina,
Ma³gorzata i Stanis³aw liwka z Barcina, Ewa i Janusz Jówiak z Zêbowa,
Anna i Józef Gawrych z Widzina, Mariola i Bazyli
Medyñscy ze
Skórowa,
Stefania i Jan
Kubelewicz z
G³uszynka,
Janina i Jan
Kulpa z Bruskowa Ma³ego, Janina i
Teodor £uczka z Wiklina,
Jolanta i Ryszard Romanowscy z Siecia, Tomasz
Szymczak z
Witkowa, Jolanta i Zbigniew Roskowiñscy
z
Mo¿d¿anowa, Anna i
Piotr Grzegorczyk z Zimowisk.
Podziêkowania dla najlepszych rodzin rolniczych
Przewodnicz¹cy Kokiewicza, Zbigniewa Roskowiñskiego, misji Problemowej Pomorskiej Izby RolJózefa Ró¿añskiego, Grzegorza Jawor- niczej w S³upsku Eugeniusz Dañczak
skiego, Franciszka Wekwerta, Tomasza przygotowa³ nagrody rzeczowe dla najlepWszó³kowskiego, Halinê Cerowsk¹, szych kombajnistów tegorocznych ¿niw.
Barbarê Kopañczyk, Zbigniewa Ko- Otrzymali je: Wies³aw Zamêcki z Damwalczyka, Wies³awê Wich³acz, Feliksa nicy, Wojciech Wichniarek z DobieszeNowackiego, Jerzego Raptê, Stanis³a- wa, Miros³aw Kijewski z Rzuszcz, Jan
wa Formelê, ks. W³odzimierza Jankow- Pozorski z Osiek, Roman Wasilewski z
skiego, Jozefa Krawczyka, Eugeniusza Sycewic, Jerzy Boyke z Warcimina,
Dañczaka i Zygmunta Gabriela.
Zbigniew Gabriel z G³obina, Mirion
Medale Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Kowalczyk z miejscowoci Siecie i Jan
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych Sapa z Mo¿d¿anowa.
Order Serca - Matkom Wsi otrzymaRozstrzygniêto powiatowe konkursy
³y: Agnieszka Wiczkowska, Maria na chleb i wieniec do¿ynkowy. Komisja
Anna Kapiszka, Genowefa Du³ak i Ire- Konkursowa pracuj¹ca pod przewodnicna Neumiiller.
twem Marzenny Mazur - etnografa z
Starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela Muzeum Pomorza rodkowego w S³upwyró¿ni³ najlepsze rodziny rolnicze. Spe- sku, sporód zg³oszonych do oceny 16
cjalne podziêkowania za wzorowe prowa- chlebów do¿ynkowych, I nagrod¹ wyró¿dzenie gospodarstwa rolnego oraz du¿e ni³a chleb ze Smo³dzina, II - z G³ówczyc,
zaanga¿owanie w rozwój rolnictwa po- III - z Kêpic. Sporód zg³oszony 17 wieñwiatu s³upskiego otrzymali: Dorota i ców, I miejsce przyznano wieñcowi z Sie-

mianic (gm. S³upsk), II - z Mo¿d¿anowa
(gm. Ustka), III - z Dêbnicy Kaszubskiej.
Oceniano tylko wieñce zbudowane na tradycyjnej podstawie (ko³a lub kwadratu) i
wykonane ze zbó¿, p³odów rolnych i owoców uprawianych w regionie s³upskim.
Chleb musia³ byæ upieczony z m¹ki ze
zbó¿ uprawianych te¿ w regionie s³upskim.

Z. Babiarz-Zych

***
Wyst¹pienie starosty
s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli na Powiatowym wiêcie Plonów w G³obinie.
Szanowni Pañstwo !
Do¿ynki nale¿¹ do charakterystycznych i najpiêkniejszych polskich obrzêdów rolniczych i s¹ zabytkiem obyczajowym naszego pierwotnego rolnictwa.
Dziêkuj¹c dzisiaj za ten piêkny, do¿ynkowy wieniec i bochen chleba, pragnê
z³o¿yæ ho³d i oddaæ nale¿ny szacunek
wszystkim ludziom rolniczego trudu,
mieszkañcom naszego powiatu.
Niestety, choæ do¿ynki zosta³y zorganizowane jak na tradycjê przysta³o, to nie
wszyscy maj¹ powód do wiêtowania.
Ciê¿kie warunki pogodowe spowodowa³y, ¿e nie mogê powiedzieæ, i¿ jest to symbol zakoñczenia ¿niw. Na polach do zbioru pozosta³o jeszcze oko³o 10 procent
zbó¿. Lipcowe ulewne deszcze spowodowa³y, ¿e ¿niwa tradycyjnie rozpoczynaj¹ce siê w po³owie lipca, rozpoczê³y siê w
tym roku ze znacznym opónieniem, dopiero 5 sierpnia.
Prace nie nale¿a³y do ³atwych. Do zebrania by³o zbo¿e z ponad 47 tysiêcy hektarów. Oznacza to, ¿e obsiano nim ponad
po³owê ogólnej powierzchni gruntów ornych w naszym powiecie. Ogó³em, dziêki
sprawnie przeprowadzonym pracom, uda³o siê zebraæ ju¿ 148 tys. ton ziarna. G³ównie jest to jêczmieñ jary, ¿yto, pszenica
ozima i pszenica jara  tych zbó¿ bowiem
siejemy ostatnio najwiêcej.
rednie plony wszystkich zbó¿ wynios³y 33 kwintale z hektara. Musimy jednak
pamiêtaæ, ¿e zbo¿a, które pozosta³y na
polu s¹ wy³o¿one i dadz¹ ju¿ niewielki
plon.
Niekorzystne warunki pogodowe spowodowa³y, ¿e jakoæ zebranego ziarna nie
jest najlepsza, nie spe³nia³o ono wymaganych parametrów jakociowych i uzyska-

ne za nie ceny nie mog¹ satysfakcjonoWiele wskazuje, ¿e równie¿ nied³ugo
waæ. Tu z pewnoci¹ nie ma powodów do ruszy w okolicach Charnowa w gminie
zadowolenia. Spora grupa naszych gospo- Ustka zak³ad produkuj¹cy s³ód na potrzedarstw utraci³a zdolnoæ inwestowania, a by browarów. Bêdzie on przetwarza³ roczwiele rodzin rolniczych ¿yje po prostu w nie oko³o 75 tysiêcy ton jêczmienia i probiedzie.
dukowa³ 50 tysiêcy ton s³odu.
Wszystko to sprawia, ¿e pog³êbia siê
Pojawia siê wiêc kolejna szansa na
recesja na wsi. W niektórych rodzinach zbyt zbo¿a i poprawê jakoci ¿ycia mieszsytuacja jest bardzo z³a. Nie staæ je nawet kañców naszych wsi. Staramy siê wspiena wykupienie biletów miesiêcznych na raæ rolników. Rozwijamy wspó³pracê z
dojazdy dzieci do szkó³. Od poziomu wszystkimi instytucjami, zwi¹zkami i inwykszta³cenia zale¿eæ bêdzie przecie¿ nymi organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz
dalsza przebudowa polskiej wsi.
rolnictwa.
Liczymy na korzystniejsze zmiany w
Jestem przekonany, ¿e tylko dobrze
nowej polityce rolnej oraz polityce spo- pojêta wspó³praca wszystkich jednostek
³ecznej po zbli¿aj¹cych siê wyborach par- mo¿e przyczyniæ siê do osi¹gniêcia w³alamentarnych i zmianie rz¹du.
ciwego celu, jakim jest ogólnie pojête
Zmian niekorzystnych zjawisk upatru- dobro naszych rolników.
jemy w integracji z Uni¹ Europejsk¹. Nie
jest ona naszym celem strategicznym.
Szanowni Pañstwo!
Przyjêcie Polski do Unii mo¿e daæ jedKoñcz¹c, pragnê jeszcze raz podziênak szanse naszemu rolnictwu, jeli zo- kowaæ wszystkim rolnikom powiatu s³upstanie ono objête zasadami wspólnej po- skiego za to, ¿e pozostajecie naszymi ¿ylityki rolnej, która opiera siê na kwoto- wicielami i dbacie o kontynuowanie trawaniu produkcji, organizacji rynków zby- dycji polskiej wsi. Ukoronowaniem jej jest
tu p³odów rolnych i dop³atach dla rolników.
W powiecie s³upskim
nie czekamy na rozwój
wydarzeñ. Sami, nie patrz¹c na trudnoci i k³opoty, staramy siê zaradziæ
naszym problemom.
Przed nami te¿ ci¹gle
nowe wyzwania, którym
musimy sprostaæ, a rodki jakimi dysponujemy s¹
niewspó³miernie ma³e do
potrzeb.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom pobudzenia koniunktury w rolnictwie opracowalimy program produkcji oleju napêdowego z rzepaku. W
Sycewicach rozpoczêta
zosta³a ju¿ budowa zak³adu, który bêdzie przetwarza³ oko³o 120 tysiêcy ton
rzepaku rocznie i produkowa³ taki olej. Rolnicy
bêd¹ mogli sprzedaæ rzepak i jednoczenie kupiæ
tañsze od oleju napêdo- Do¿ynkowy poczêstunek
wego biopaliwo do swoich traktorów.
dzisiejsze, nasze wspólne, wiêto. Jestem
Powstan¹ nowe miejsca pracy. Jest to przekonany, ¿e nie zabraknie nam nigdy
niezmiernie wa¿ne w naszym regionie. polskiego chleba. Jako gospodarz tej zieMamy przecie¿ wysokie bezrobocie. mi, odpowiedzialny za jej rozwój, pragnê
Szczególnie wa¿ne jest to dla mieszkañ- zapewniæ, ¿e bêdê dzieli³ go sprawiedliców naszych wsi.
wie, tak aby starczy³o dla wszystkich.
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Nowy produkt markowy

winie w ³atki

W powiatach s³upskim i bytowskim realizowany jest Pilota¿owy program ochrony
chowu i hodowli rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich zagro¿onych erozj¹ genetyczn¹ na przyk³adzie wini z³otnickiej pstrej.
Program zak³ada te¿ wykorzystywanie
surowca do odtwarzania i upowszechniania polskiego dziedzictwa w zakresie regionalnych produktów markowych. Wy-

przez przesiedleñców z okolic Wilna i
Nowogródka, w³anie na teren woj. olsztyñskiego. Zakupione zwierzêta umieszczono w Rolniczym Zak³adzie Dowiad-

winie rasy pstrej z³otnickiej
sokie walory przyrodnicze obu powiatów
maj¹ sprzyjaæ rozwojowi tradycyjnych
gospodarstw rolnych, które bêd¹ mog³y
specjalizowaæ siê w produkcji ¿ywnoci
metodami ekologicznymi. Projekt upowszechniany jest wród rolników i przetwórców. Jego realizacja ma przyczyniæ siê do utworzenia nowych miejsc
pracy na wsi, rozwoju turystyki wiejskiej i aktywizacji spo³ecznoci lokalnej.
Pocz¹tki hodowli wini rasy z³otnickiej pstrej siêgaj¹ lat 1946-1949, kiedy
prof. Aleksandrowicz przeprowadzi³ badania nad winiami prymitywnymi w powiatach województwa olsztyñskiego. Ich
efektem by³ zakup w latach 19491952
piêciu knurów i 18 loszek przywiezionych
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czalnym w Z³otniku. W istocie by³y to
mieszañce prymitywnych wiñ d³ugouchych i krótkouchych - z przewag¹ tych
pierwszych i byæ mo¿e z domieszk¹ wielkich bia³ych angielskich. Sporód zwierz¹t stanowi¹cych populacjê wyjciow¹
przewa¿a³y osobniki o umaszczeniu czarno-laciatym i bia³ym, zdarza³y siê osobniki czarne, szare, rude, równie¿ z prêgami. W trakcie pracy hodowlanej, opartej
wy³¹cznie o racjonalnie prowadzon¹ selekcjê materia³u zwierzêcego, wyodrêbniono dwie odmiany wiñ z³otnickich bia³¹ o u¿ytkowoci miêsnej i pstr¹ o u¿ytkowoci miêsno-s³oninowej.
W latach tych obowi¹zywa³a rejonizacja ras oraz typów u¿ytkowych i winie
odmiany pstrej nie mog³y byæ hodowane

w województwie poznañskim. Dlatego
przewieziono je z powrotem do województwa olsztyñskiego, umieszczaj¹c po
30 loch w Zak³adzie Polskiej Akademii
Nauk w Popielnem i w
Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym w Preczu.
Prowadzono tam rozmna¿anie stosuj¹c od pocz¹tku
metodê doborów i selekcji.
Po 13 latach, rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 27 grudnia 1962
roku w sprawie prowadzenia ksi¹g zwierz¹t zarodowych, odmiany wiñ z³otnickich uznane zosta³y za
dwie odrêbne rasy i otwarto dla nich ksiêgi zarodowe trzody chlewnej. W
grudniu 1982 roku zniesiono rejonizacjê hodowli ras
i typów u¿ytkowych. Mo¿na by³o ju¿ utworzyæ
chlewnie zarodowe w województwach: poznañskim
i bydgoskim. W 1984 roku
winie z³otnickie pstre
objêto hodowl¹ zachowawcz¹, jako jedyn¹ rasê rodzim¹ wiñ
w Polsce. Chodzi³o o utrzymanie odrêbnego genotypu wyró¿niaj¹cego siê wród
innych ras w kraju z bardzo urozmaiconym zestawem genów. Uporowi i determinacji hodowców winie rasy z³otnickiej
pstrej zawdziêczaj¹ swoje istnienie.
Wyzwaniem dla hodowców wini ztotnickiej pstrej jest wytworzenie z jej miêsa markowego produktu lokalnego. Wyroby z supermarketów powoli trac¹ ju¿
swoj¹ popularnoæ. Ludzie zaczynaj¹ poszukiwaæ produktów lokalnych. Walory
smakowe i trwa³oæ przechowywanego
miêsa ze wini z³otnickiej pstrej doskonale siê do tego nadaj¹. Zwierzêta te mog¹
tak¿e znaleæ swoje miejsce w gospodarstwach agroturystycznych i stanowiæ

atrakcyjny element krajobrazu wiejskiego. winie z³otnickie pstre charakteryzuj¹ siê stosunkowo du¿¹ odpornoci¹ na
pomór, pryszczycê i grulicê, lepiej ni¿
inne rasy szlachetne znosz¹ te¿ z³e warunki rodowiskowe.
W padzierniku 2000 roku grupa rolników z powiatów s³upskiego i bytowskiego zainteresowana hodowl¹ wini z³otnickiej pstrej i utworzeniem nowego produktu markowego, wy³oni³a ze swego grona
komitet za³o¿ycielski Stowarzyszenia
Hodowców i Producentów wini Z³otnickiej Pstrej £aciata. Rolników zachêcano prowadz¹c szkolenia, spotkania i degustacjê wyrobów z miêsa wini z³otnickiej pstrej.
Stado z³otnickiej pstrej liczy obecnie
26 macior, dwa knury i oko³o 220 prosi¹t.
Rolnicy nale¿¹cy do stowarzyszenia
tworz¹ najwiêkszy orodek hodowli
pstrej w Polsce. Pilota¿owy program
wdra¿any jest w II fazach. Pierwsza (do
roku 2008) zak³ada osi¹gniêcie docelowej populacji 500 loch stada podstawowego utrzymywanego w kilku orodkach hodowlanych. Druga - od roku
2009 zak³ada utrzymanie populacji
chronionej na zak³adanym poziomie
(500 sztuk) oraz prowadzenie prac
maj¹cych na celu zwiêkszenie op³acalnoci prowadzonej hodowli.
Realizatorzy Projektu ubiegaæ siê bêd¹
o wypromowanie produktu markowego i
otrzymanie znaku Polska Dobra ¯ywnoæ. Wyroby ze wini z³otnickiej pstrej
promowano m.in. na wiêcie Ryby 2001

Markowe wyroby z pstrej zlotnickiej

w S³upsku i Powiatowym wiêcie Plonów
2001 w G³obinie. Mo¿na je kupiæ na jednym ze stoisk w hali targowej przy ulicy
Wolnoci w S³upsku.
***
Produkt markowy - produkt charakterystyczny dla danego terenu, wyró¿niaj¹cy siê odrêbnoci¹, wysok¹ jakoci¹, oryginalnoci¹. Posiadanie produktu markowego, to mo¿liwoæ zawierania nowych kontaktów, wiêksze zainteresowanie regionem. Szacunek do
produktu markowego jest cech¹ cywilizacji i miar¹ rozwoju gospodarczego
kraju. Dobry produkt markowy nierzadko urasta do wizytówki obszaru, z
którego pochodzi. Produkt markowy to
mocna pozycja regionu, s³awa dla producentów, sponsorów, patronów. Produkt markowy przynosi korzyci
wszystkim. Konsument kupuj¹cy dobry
produkt otrzymuje gwarancjê jakoci,
spe³nionych norm technologicznych i
atestów bezpieczeñstwa. Produkt markowy jest kluczem do miêdzynarodowych rynków zbytu. W krajach o
ukszta³towanej gospodarce rynkowej
ma okrelon¹ wartoæ materialn¹.
Bogus³aw Piechota
Przewodnicz¹cy Rady Programowej
Stowarzyszenia Hodowców
i Producentów
wini Z³otnickiej Pstrej £aciata

Z PRAC ZARZ¥DU
Odby³o siê spotkanie negocjacyjne
z trzema bankami w sprawie z³o¿onych
ofert kredytu na modernizacjê dróg powiatowych. Wybrano ofertê Banku Gospodarki ¯ywnociowej w S³upsku.
Praca komisji przetargowej oraz wynik
negocjacji uzyska³y aprobatê Zarz¹du
Powiatu. Wynik postêpowania przetargowego zosta³ og³oszony w Biuletynie
Zamówieñ Publicznych. W najbli¿szym
czasie powinna byæ podpisana umowa
z Bankiem.
***
Przyjêto lubowanie i wrêczono
akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 23 nauczycielom szkó³ powiatu. Uzyskanie awansu poprzedzone
by³o procedur¹ kwalifikacyjn¹, przez
któr¹ przeszli pomylnie wszyscy nowo
mianowani nauczyciele. Wrêczenie nominacji mia³o charakter uroczysty,
uczestniczyli w nim przedstawiciele
Kuratorium Owiaty, zwi¹zków zawodowych, dyrektorzy szkó³ i placówek
owiatowych.
***
Ustalono nowy kszta³t organizacyjno-etatowy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w S³upsku. W najbli¿szym czasie wszystkie gminy powiatu
otrzymaj¹ dok³adny rozk³ad godzin pracy pracowników Poradni. W zwi¹zku z
reorganizacj¹ poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, Zarz¹d Powiatu podziêkowa³ za dotychczasow¹ pracê Danucie Gleñ - dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Ustce, która od 1 wrzenia br. pracuje
na stanowisku zastêpcy dyrektora zreorganizowanej Poradni w S³upsku.
***
Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze
sprawozdaniem z realizacji w I pó³roczu br. Programu przeciwdzia³ania
bezrobociu i aktywizacji wsi w powiecie s³upskim do 2002 roku. Dokument
ten bêdzie przed³o¿ony pod obrady Sesji Rady Powiatu. Niestety, mimo tworzenia nowych miejsc pracy i podejmowania przez Powiatowy Urz¹d Pracy
wielokierunkowych dzia³añ, ronie liczba osób pozbawionych pracy.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Bia³oru  nieodkryty
obszar biznesu
Starostwo Powiatowe w S³upsku zorganizowa³o wspólnie ze S³upsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹
Misjê Gospodarcz¹ na Bia³oru. Dwudniowe rozmowy z przedsiêbiorcami bia³oruskimi zakoñczy³y
siê podpisaniem dwóch kontraktów i kolejnymi zapowiedziami wspó³pracy.
Misja odby³a siê w dniach 5-9 wrzenia. Wziê³o w niej udzia³ 36 przedsiêbiorców z 24 firm, m.in. Famarolu, Zasty, Alki, Mesiru, Fabryki Okien
M&S, Lotonu, SAFO, Zak³adu Doskonalenia Zawodowego, Grwipolu, Przed-

pobytu w Miñsku (7.09.) zapoznawali siê
z dzia³alnoci¹ Wolnej Ekonomicznej
Strefy Miñsk oraz odbyli spotkanie w
Biurze Radcy Handlowego RP.
Wizyta na Bia³orusi okaza³a siê
owocna. O jej efektach poinformowa-

Bia³oruskie Maz-y z Dêbnicy Kaszubskiej
siêbiorstwa Wielobran¿owego Hansa
Nord.
W³adze samorz¹dowe reprezentowa³a Gra¿yna Pokuæ - wicestarosta s³upski,
a biznesowe - Maciej Kobyliñski - prezes S³upskiej Izby Przemys³owo-Handlowej. Na Bia³oru pojecha³ m.in. te¿ przedstawiciel Pomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w S³upsku, a tak¿e rektor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Grupê s³upsk¹ podejmowa³ Miñski
Oddzia³ Bia³oruskiej Izby Przmys³owoHandlowej - partner s³upskiej izby. Pierwszego dnia (6.09) s³upscy biznesmeni prowadzili rozmowy z bia³oruskimi przedsiêbiorcami, poznawali ich zak³ady, ofertê
gospodarcz¹ i handlow¹. Drugiego dnia
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no na zorganizowanej w Starostwie
Powiatowym w S³upsku konferencji
prasowej. Oprócz przedstawicieli biznesu - uczestników misji, wzi¹³ w niej
udzia³ tak¿e konsul generalny Republiki Bia³orusi w Gdañsku Michai³ Aleksiejczyk - inicjator wielu bia³oruskich
kontaktów gospodarczych i kulturalnych z Polsk¹, w tym misji organizowanych na Bia³oru. Jak poinformowano na konferencji  ze s³upskimi firmami
spotka³o siê 37 firm z Miñska. Nawi¹zano 64 bezporednie kontakty.
Niemal wszyscy uczestnicy konferencji podkrelali, ¿e warto nawi¹zywaæ kontakty gospodarcze i handlowe z Bia³orusi¹. To dla nas, Polaków dobry rynek zby-

tu, niemal worek bez dna. Tak swoje
mo¿liwoci handlowe oceni³ m.in. Ryszard Jeziorski  w³aciciel gospodarstwa spod S³upska, prowadz¹cego szkó³karstwo iglaków i krzewów ozdobnych.
Zadowolone z wizyty w Miñsku by³o te¿
kierownictwo s³upskiego
Lotonu i przedstawiciel
przedsiêbiorstwa Hansa
Nord S.A. (Reprezentanci
firm, które podpisa³y ju¿
kontrakty  m.in. Grwipolu i Safo byli nieobecni.)
Zgodnie podkrelano,
¿e Bia³oru jest krajem o
wiele bardziej bezpieczniejszym ni¿ Polska. Tak¿e pod wzglêdem politycznym znacznie przerysowanym przez polskie media i obiegowe opinie. Pó³ki nie tylko na bazarach,
równie¿ w sklepach pe³ne
s¹ zachodnich towarów.
Tylko polskich produktów
nie ma w nich za wiele. A
mamy tak blisko o wiele
bli¿ej ni¿ na przyk³ad
Niemcy. Bia³oru to przecie¿ nasz najbli¿szy s¹siad!
Polska jest dopiero na 5-6 pozycji pod
wzglêdem zainwestowanego kapita³u na
Bia³orusi. Najwiêcej zainwestowali tam
dot¹d Rosjanie i Niemcy.
Mówi¹c m.in. o tym i zachêcaj¹c do
kontaktów gospodarczych z Bia³orusi¹,
konsul generalny tego kraju w Gdañsku
M. Aleksiejczyk podkrela³, ¿e nie spotka³ jeszcze Polaka, który straci³ choæ
z³otówkê w interesach z jego krajem.
Zyskuj¹ szczególnie ci, którzy na Bia³orusi inwestuj¹. Wspólnymi inwestycjami i nowymi technologiami zainteresowani s¹ najbardziej przedsiêbiorcy bia³oruscy. Zw³aszcza potrzebne s¹
im nowe technologie.

- Bia³oru to wci¹¿ nieodkryty dla
nas obszar biznesu, podobnie jak Kaliningrad czy Ukraina. Tkwi¹ tam nieograniczone mo¿liwoci dla polskich przedsiêbiorców. By³em u nich kilka razy i muszê
powiedzieæ, ¿e media w Polsce zniekszta³caj¹ obraz Bia³orusi, przedstawiaj¹c j¹
jako niebezpieczn¹ i niestabiln¹, co wywo³uje strach inwestorów. 36 odwa¿nych,
którzy pojechali tam z misj¹ gospodarcz¹,
przekona³o siê, ¿e to nieprawda  mówi³
i te¿ wyranie zachêca³ do kontaktów z
naszym wschodnim s¹siadem prezes S³upskiej Izby Przemys³owo-Handlowej M.
Kobyliñski.
Na Bia³orusi inwestorzy mog¹ korzystaæ m.in. z kilkuletnich ulg podatkowych w strefach wolnoc³owych, a
tak¿e z innych przywilejów. Nasi biznesmeni dowiedzieli siê o tym zaraz
pierwszego dnia podczas spotkania w
Miñskim Oddziale Bia³oruskiej Izby
Przmys³owo-Handlowej. O tym jak
wygl¹da to inwestowanie mogli przekonaæ siê na w³asne oczy podczas pobytu
w jednej z takich stref. Natomiast w
Biurze Radcy Handlowego RP otrzymali komplet przepisów prawnych reguluj¹cych kwestie wspó³pracy gospodarczej i handlowej z Bia³orusi¹.
Przepisy te mo¿na otrzymaæ w Wydziale Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia w s³upskim Starostwie przy ulicy Szarych Szeregów 14 lub w biurze S³upskiej
Izby Przemys³owo-Hnadlowej przy ul.
Tuwima 22 a.
***
Misja s³upszczan na Bia³oru by³a rewizyt¹ po spotkaniu z bia³oruskimi przedsiêbiorcami w czerwcu ub. roku w S³upsku, do którego dosz³o równie¿ z inicjatywy Starostwa Powiatowego i S³upskiej
Izby Przemys³owo-Handlowej. Do S³upska przyjecha³o wówczas 41 przedsiêbiorców z Bia³orusi. Dosz³o do pierwszych
kontaktów i bezporednich spotkañ. Efektem tamtej wizyty by³o m.in. podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy
S³upsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹
a Miñskim Oddzia³em Bia³oruskiej
Izby Przemys³owo-Handlowej. Dziêki
podpisanemu wówczas temu dokumentowi mog³o dojæ do zorganizowania
kolejnej misji i maj¹ byæ utrzymywane
oraz rozwijane dalsze kontakty gospodarcze i handlowe.
Warto przypomnieæ, ¿e Bia³orusini
gdy byli w S³upsku, przywieli konkretn¹
ofert¹ gospodarcz¹, któr¹ zaprezentowali
na spotkaniu z przedsiêbiorcami w starostwie. G³ównie interesowa³ ich zakup w

Polsce produktów ¿ywnociowych (cukru,
m¹ki, konserw miêsnych, miêsa drobiowego), ale chcieli kupowaæ te¿ produkty i
surowce przemys³owe (farby, poliestyry,
tkaniny obiciowe do mebli, sp³awy aluminiowe, ³o¿yska, druty miedziane). Co
najciekawsze, z³o¿yli równie¿ interesuj¹c¹ ofertê organizacji w Polsce, g³ównie na wybrze¿u, wspólnych przedsiêbiorstw i przedsiêwziêæ gospodarczych.
Zaproponowali s³upskim biznesmenom
utworzenie m.in. wspólnej montowni
silników elektrycznych, przedsiêbiorstwa, które zajê³oby siê produkcj¹ komputerów i elektronicznej aparatury pomiarowej, a tak¿e utworzenie wspólnych przedsiêbiorstw w zakresie produkcji maszyn rolniczych i czêci to
tych maszyn, produkcji maszyn do obróbki drewna, damskiej bielizny, produktów rolno-spo¿ywczych.
Jedna z firm zainteresowana by³a
wspólnym za³o¿eniem szkó³ki do uprawy
drzew i krzewów ozdobnych. Ogromny
Kombinat Miêsny z Miñska poza tym, ¿e
oferowa³ sprzeda¿ skór wiñskich, rogów
i kopyt, zainteresowany by³ nawi¹zaniem
konkretnej wspó³pracy z podobn¹ polsk¹
firm¹ zajmuj¹c¹ siê ubojem i przetwórstwa miêsa, w tym tak¿e miêsa drobiowego. Niektóre firmy, chcia³y kupowaæ
kompletne linie technologiczne do produkcji kartonów i innych opakowañ,
produkcji soków i koncentratów z warzyw.
Bia³orusini szukali te¿ zbytu na swoje towary. Jedna z firm, zajmuj¹ca siê
wiadczeniem us³ug w zakresie przetwórstwa drewna, gotowa by³a sprzedaæ od zaraz 1,5 tys. m szec. tarcicy ró¿nego rodzaju. Inna chcia³a sprzedawaæ laktozê dla
potrzeb medycyny. Jeszcze inna (IP
MGGwud), maj¹ca pod sob¹ 2 tys. tartaków na Bia³orusi, Syberii, Litwie, £otwie i Ukrainie - pi³y do traków. Zainteresowana by³a znalezieniem w Polsce
dealerów i otwarciem punktów sprzeda¿y swych wyrobów.
Mi³awica, zajmuj¹ca siê od lat produkcj¹ wysokiej jakoci damskiej bielizny (90 proc. na eksport!), zainteresowana by³a odbudow¹ polskiego rynku. Spora grupa przedstawicieli bia³oruskiego
biznesu zainteresowa³a siê polskimi maszynami do obróbki drewna i produkcji
mebli.
Mo¿e warto jeszcze skorzystaæ z tych
ofert, mo¿e nie wszystkie siê ju¿ zdezaktualizowa³y.
Zbigniew Babiarz-Zych

Nowy Komisariat w Ustce

Przyjazny
ludziom

W Ustce otwarto nowy Komisariat Policji - najnowoczeniejszy na Pomorzu. W uroczystoci
otwarcia wzi¹³ udzia³ minister
spraw wewnêtrznych i administracji Marek Biernacki.

Nowy komisariat powsta³ po rozbudowie i modernizacji starego przy ulicy
Grunwaldzkiej. W dobudowanym skrzydle mieci siê m.in. nowoczesny system
³¹cznoci, zapewniaj¹ce anonimowoæ
lustro fenickie, recepcja dla petentów, s¹
nowe pokoje przes³uchañ.
Obiekt budowano od lipca 2000 roku.
W sumie budynek ma teraz 60 pokoi o
³¹cznej powierzchni ponad 900 metrów
kw. - trzy razy wiêcej ni¿ przed przebudow¹. Bior¹cy udzia³ w otwarciu starosta
s³upski Stanis³aw K¹dziela podkreli³, ¿e
nowy komisariat to wizytówka Ustki. W ró¿nych sprawach bêd¹ tutaj przychodziæ mieszkañcy oraz turyci. Mylê, ¿e
dziêki temu, ¿e policjantom bêdzie siê lepiej pracowa³o, bêdzie bezpieczniej na
ulicach - mówi³ starosta.
Policja chce skracaæ dystans miêdzy
obywatelami a stró¿ami prawa i dlatego
buduje nowoczesne, przyjazne ludziom
komisariaty. W nied³ugim czasie podobnych komisariatów w Polsce ma byæ wiêcej. Komendant Miejski Policji w S³upsku Waldemar Fusch zapowiedzia³, ¿e
w nastêpnej kolejnoci bêd¹ wyremontowane komisariaty w G³ówczycach i Kêpicach.
(zbz)
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Hala na miarê kurortu

Skorzystaj¹ wszyscy

Przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika w Ustce oddano do u¿ytku
now¹ halê widowiskowo-sportow¹.

G³ówne wejcie podoba siê m³odzie¿y
M³odzie¿ otrzyma³a salê sportow¹ o
wymiarach 44 x 30 metrów, któr¹ mo¿na
podzieliæ specjalnymi kotarami na trzy
czêci i prowadziæ w nich odrêbne zajêcia sportowe. Hala zosta³a wyposa¿ona
we wszystkie niezbêdne urz¹dzenia.
Pieniêdzy starczy³o równie¿ na salê do
gimnastyki, saunê, si³owniê i kawiarenkê. Na trybunach z krzese³kami przygotowano 600 miejsc. Takiej drugiej du¿ej hali w Ustce nie ma i bêd¹ mog³y w
niej odbywaæ siê równie¿ imprezy sportowe. Na pewno, oprócz m³odzie¿y szkolnej z jej oddania ucieszy³y siê tak¿e usteckie sekcje i kluby sportowe.
Inwestycjê rozpoczêto pod koniec
1998 roku i prowadzono przez blisko trzy
lata. Jej koszt wyceniono na 6,3 mln z³otych. Po ok. 2 mln 150 tys. da³y: samo-
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rz¹d miejski w Ustce
i Rada Powiatu
S³upskiego, resztê ok. 2 mln z³ - Urz¹d
Kultury Fizycznej i
Sportu w Warszawie.
W tym miejscu godzi siê przypomnieæ,
¿e liceum usteckie
mieci siê równie¿ w
nowych obiektach,
oddano je trzy lata
temu. Liceum i hala
kosztowa³y ³¹cznie
ponad 12 mln z³otych.
G³ównym wykonawc¹ hali by³ Mostostal S.A. w Gdañsku. Uroczystoci
otwarcia zgromadzi³y
wielu oficjalnych goci. Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Tomasz Wszó³kowski i
starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela
przyjechali z nowym komputerem. Symboliczn¹ wstêgê przeciê³a w towarzystwie
goci licealistka Ma³gorzata Roman.

Budynek hali w ca³ej okaza³oci

Widok z trybun
Ogromnego wzruszenia i zadowolenia z
nowego obiektu nie kry³a dyrektorka szko³y Barbara Ko³akowska, której uda³o siê
sprawnie zrealizowaæ obie inwestycje.
Na tym nie koniec owiatowych
prezentów. W Ustce realizowana jest
jeszcze budowa obiektów dla Zespo³u
Szkó³ Technicznych. (zbz)

Powiat wyró¿niony

Rola samorz¹du
w promocji zdrowia

Starosta s³upski zaproszony zosta³ przez Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych w
Warszawie do przedstawienia na wrzeniowym seminarium pracownikom samorz¹dów swoich osi¹gniêæ w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych postanowi³ rozpocz¹æ w bie¿¹cym roku wspó³pracê z samorz¹dami. W
jej ramach przekazano do 2489 gmin i 308
powiatów w ca³ej Polsce ankiety dotycz¹ce dzia³alnoci samorz¹du w zakresie
ochrony zdrowia. Wielu pracowników
samorz¹dów w przekazanych do
UNUZ ankietach, a tak¿e podczas spotkañ osobistych, zg³asza³o potrzebê zorganizowania szkoleñ na temat organizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, roli samorz¹du w
tym systemie oraz zasad tworzenia programów promocji zdrowia przez samorz¹d. Starosta s³upski zosta³ zaproszony
do przedstawienia, na zorganizowanym 5
wrzenia br. seminarium w kinie Capitol Warszawie, podejmowanych najwa¿niejszych dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹
zdrowia, sposobu ich planowania i realizacji. Mia³ to byæ swoisty poradnik dla
innych samorz¹dów jak dzia³aæ w zakresie ochrony zdrowia.
W seminarium wziê³o udzia³ ok. 180
samorz¹dowców z ca³ej Polski, a oprócz
Starostwa Powiatowego w S³upsku, swoimi dowiadczeniami dzieli³y siê równie¿
Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy, Piekarach l¹skich, ¯yrardowie, Wejherowie
i Koninie, Urz¹d Miasta w Chorzowie
oraz Urz¹d Gminy Warszawa Ursynów.
W imieniu starosty s³upskego program
prezentowa³a J.Or³owska - naczelnik
Wydzia³u Rozwoju, Promocji i Zdrowia.
Próbowano sobie przede wszystkim odpowiedzieæ, jak s¹ opracowywane i finansowane programy promuj¹ce zdrowie w
samorz¹dach, jak realizowane s¹ zadania
samorz¹dów wynikaj¹ce z pe³nionych
funkcji organów za³o¿ycielskich zak³adów

opieki zdrowotnej. Seminarium wykaza³o, ¿e samorz¹dy powiatowe i gminne
realizuj¹ w ró¿ny sposób zadania z zakresu promocji zdrowia. Bogatsze gminy, np. Ursynów zakupuj¹ gotowe programy i zlecaj¹ ich realizacjê szko³om,

Badanie s³uchu
stowarzyszeniom i innym instytucjom
oraz organizacjom. Czêæ samorz¹dów,
w zale¿noci od posiadanych rodków
finansowych, przygotowuje roczne programy promocji i ochrony zdrowia.
Samorz¹d powiatu s³upskiego jest w
skali kraju wyj¹tkowy, poniewa¿, jako jeden z nielicznych, posiada wieloletni program promocji i ochrony zdrowia, który
realizuje od 2000 roku. W wiêkszoci re-

alizowanych w kraju programów przez
samorz¹dy, ich zleceniodawcy skupiaj¹ siê na zapobieganiu chorobom kobiecym (raka piersi, raka szyjki macicy).
Innym dominuj¹cym tematem jest
zmniejszenie zjawisk uzale¿nieñ wród
m³odzie¿y i zwi¹zanych
z nimi szkód zdrowotnych.
Program Zdrowego
stylu ¿ycia powiatu s³upskiego, w przeciwieñstwie do innych programów, obejmuje szeroki
zakres problemów zdrowotnych. Nawi¹zuje bezporednio do Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia. Udaje siê go realizowaæ przy niewielkich rodkach finansowych, dziêki pozyskiwanym ró¿nym sponsorom.
Powiat s³upski w 2001
roku na promocjê
zdrowia ma 12000 z³.
Dla porównania powiat
wejherowski ma 39. 000
z³, a warszawska gmina
Ursynów - 3 000 000 z³.
Przy tak skromnych
rodkach powiatowi s³upskiemu uda³o siê
ju¿ pozyskaæ od sponsorów na realizacjê
programu dodatkowo 28 000 z³otych. Niektóre zadania zrealizowano nie ponosz¹c
znacznych kosztów.
Powiat s³upski nie jest organem za³o¿ycielskim dla funkcjonuj¹cych w S³upsku i Ustce publicznych szpitali. Jest jednak organem prowadz¹cym dla Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego ci¹g dalszy na str.16
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Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w S³upsku. Mimo, ¿e
jest to nasza jednostka, to korzysta z niej
niewielka grupa pacjentów z powiatu.
Obs³uguje on g³ównie mieszkañców S³upska. Wiêkszoæ powiatów w kraju ma
swoje szpitale i zobowi¹zana jest je dofinansowywaæ. Rodzi to wiele problemów, bo powiaty nie maj¹ funduszy.
Ponadto, kto inny utrzymuje obiekty,
a kto inny zatrudnia lekarzy i personel. By³ to g³ówny zarzut pod adresem
ministerstwa zdrowia, ¿e dopuci³o do
takiego podzia³u kompetencji pomiêdzy
kasami chorych a samorz¹dami.
Na seminarium poinformowano o najwa¿niejszych zmianach w powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, które zosta³y wprowadzone ustaw¹ z dnia 20 lipca
2001 roku. Sk³adka na ubezpieczenie
zdrowotne zwiêkszy siê do wysokoci 9
proc. w 2006 roku (o 0,25 proc. co roku).
Je¿eli wyliczona wysokoæ sk³adki bêdzie wy¿sza od zaliczki na podatek od
osób fizycznych, wówczas jej wysokoæ
zostanie obni¿ona do wysokoci zaliczki.
Ubezpieczeni bêd¹ musieli byæ wszyscy cudzoziemcy przebywaj¹cy na terenie naszego kraju (studenci, osoby z prawem do pracy, osoby pobieraj¹ce rentê lub
emeryturê), jak równie¿ Polacy zamieszkuj¹cy poza granicami kraju, je¿eli s¹
objêci ubezpieczeniem spo³ecznym na
podstawie polskich przepisów. Jednoznacznie zosta³o potwierdzone prawo do
zawierania umów z Kas¹ Chorych przez
grupowe praktyki lekarskie oraz grupowe
praktyki pielêgniarek i po³o¿nych.
Uszczelnione zostan¹ kontrole recept
wypisywanych na bezp³atne leki dla inwalidów wojennych.
Seminarium potwierdzi³o potrzebê
zweryfikowania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a tak¿e organizowania spotkañ powiêconych problemom ochrony i promocji
zdrowia. Samorz¹dom powierzono zadania organizacji i ochrony zdrowia nie
zapewniaj¹c rodków finansowych na
ten cel oraz mo¿liwoci efektywnego
dzia³ania.
Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia
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Jak jest realizowany program?

Wspólne zdrowie
Od czerwca 2000 roku realizowany jest Powiatowy Program Zdrowego Stylu ¯ycia. Ujête w nim zadania na 2001
rok dotycz¹ g³ównie usprawnienia wczesnej diagnostyki
i zwiêkszenia efektywnoci leczenia nowotworów z³oliwych u kobiet.
Wspólnie z Pomorsk¹ Regionaln¹
Kas¹ Chorych w Gdañsku i Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Gdañsku kontynuowane s¹ badania mammogra-

zwiêkszenie wykrywalnoci zmian nowotworowych we wczesnych stanach zaawansowania choroby . Ogó³em w latach

Pracownia USG w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej Salus w S³upsku
ficzne dla kobiet. Z PRKCh prowadzi siê
je pod has³em "Jeste Tego Warta - Zbadaj Swoje Piersi". Badaniami tymi objêto
250 kobiet - na 428 z rocznika 1947.
Koszty badañ (12 875 z³) pokrywaj¹ Kasa
Chorych i starostwo po po³owie. Badania
wykonuje Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w S³upsku. Na
wys³anych 370 zaproszeñ z badañ skorzysta³o ju¿ 195 kobiet.
W ramach podobnego programu, realizowanego wspólnie z Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, na zaplanowanych 500 badañ dla kobiet z grupy wiekowej 45-60 lat, przebadano - 300. Badania wykonywane s¹ w Niepublicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej - Lecznicy
"Salus" w S³upsku. Starostwo partycypuje w kosztach programu w kwocie 3000
z³. Prowadzone badania maj¹ na celu

1999-2001objêto ju¿ nimi w powiecie
1454 kobiet.
W 2001 roku zaplanowano trzy spotkania edukacyjne dla kobiet w gminach:
Damnica, Dêbnica Kaszubska i S³upsk.
Pierwsze zorganizowano w czerwcu w
gminie S³upsk. Przyj¹³ na nie zaproszenie starosty s³upskiego St.K¹dzieli, specjalista onkolog, prof. Roman Czekanowski z Warszawy. Dwa pozosta³e odbêd¹ siê w padzierniku i listopadzie br.
Starostwo, wspólnie z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Oddzia³em w S³upsku, by³o w maju organizatorem w Krzyni seminarium pn. Stop
rodkom uzale¿niaj¹cym!  zakres i mo¿liwoci oddzia³ywañ profilaktycznych".
Wziê³o w nim udzia³ ponad 40 osób, w
tym przedstawiciele miejskich i gminnych
komisji rozwi¹zywania problemów alko-

holowych. Ponadto starostwo, wspólnie z
Powiatow¹ Komisj¹ ds. Uzale¿nieñ oraz
Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹
w S³upsku, zorganizowa³o Powiatowy
Konkurs Wiedzy z Profilaktyki Uzale¿nieñ pod has³em Jestem wolny od na³ogów". Fina³ konkursu odby³ siê w czerwcu br. Wziê³o w nim udzia³ 49 uczestników z 12 gimnazjów. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze i drugie miejsce
zajêli uczniowie gimnazjów z gminy
S³upsk, trzecie - z gminy Ustka, miasta
Ustki i gminy Kobylnica, czwarte - z gminy Kobylnica i Ustki.
Za opracowane plakaty jury wyró¿ni³o gimnazja w Ustce, £upawie, Siemianicach, Objedzie i Kobylnicy. Wyró¿niono równie¿ opiekunów, którzy przygotowali m³odzie¿ do udzia³u w konkursie:
Teresê Miko³ajczyk (Gimnazjum w Kobylnicy), Kamilê Jab³oñsk¹-Bojczuk
(Gimnazjum w Redzikowie) i El¿bietê
Madurajsk¹ (Gimnazjum w Ustce). Konkurs by³ podsumowaniem prowadzonej
przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Centrum Onkologii akcji edukacyjnej pn.
NIE TRUJ SIÊ".
W ramach trzeciego bloku zagadnieñ
dotycz¹cego zwiêkszenia skutecznoci
edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa, starostwo, wspólnie z Samopomocowym
Stowarzyszeniem Kobiet "Wiejskie Klimaty", zorganizowa³o w kwietniu br. w
Kobylnicy konferencjê pod has³em "Moja
wiadomoæ". Podsumowano na niej program pod nazw¹ "Edukacja i samoedukacja kobiet wiejskich". Mia³ on na celu edukacjê kobiet w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego.
Wspólnie z gdyñsk¹ firm¹ Aparaty
S³uchowe ASton" zorganizowano w
kwietniu br. bezp³atne badania s³uchu.
Prowadzono je w pierwszym w Polsce audiobusie wyposa¿onym w specjalistyczny sprzêt diagnostyczny i objêci zostali
nimi doroli mieszkañcy gminy Dêbnica
Kaszubska. Audiobus odwiedzi³ wsie:
Borzêcino, Budowo, Dêbnica Kaszubska
i Gogolewo. £¹cznie z badañ w miejscowociach tych skorzysta³o ok. 400 mieszkañców gminy. Powiat s³upski znalaz³ siê
w jednej z pierwszych grup w województwie pomorskim, którego mieszkañcy mieli mo¿liwoæ skorzystania z takich badañ.
Nad prowadzon¹ akcj¹ patronat objê³y
Ambasada Królestwa Danii i Instytut
Medycyny Pracy w £odzi.
Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia

Z dzia³alnoci Powiatowego Urzêdu Pracy

Szkolenia szans¹
na zatrudnienie
Dzia³ Porednictwa Zawodowego i Szkoleñ Powiatowego
Urzêdu Pracy w S³upsku aktywnie poszukuje rodków
na organizacjê kursów dla bezrobotnych.
W okresie od stycznia do koñca
czerwca 2001 r. PUP otrzyma³ minimalny limit rodków przeznaczonych na szkolenia dla osób pozostaj¹cych bez pracy.
Ze rodków Funduszu Pracy zorganizowany zosta³ w tym czasie kurs Minimum
sanitarne,który ukoñczy³o 105 osób. Z
grupy tej 58 osób znalaz³o ju¿ pracê w gastronomii i handlu.
Pracownicy
Dzia³u Porednictwa
Zawodowego i Szkoleñ poszukuj¹ mo¿liwoci pozyskiwania
rodków na op³acanie
kursów z innych róde³. Dziêki wspó³pracy z Towarzystwem
Edukacji Bankowej
S.A. w Poznaniu Fili¹ w S³upsku; skierowano na bezp³atne
szkolenie w zakresie obs³ugi komputera
(z wykorzystaniem programu finansowoksiêgowego Symfonia) 6. bezrobotnych, którzy poszerzyli na nim ju¿ posiadan¹ wiedzê. Zwiêkszyli tym samym swoje szans na znalezienia pracy.
Bezrobotni z powiatu, zamieszkuj¹cy miejscowoci, których liczba ludnoci
nie przekracza 15 tysiêcy, mogli uczestniczyæ w szkoleniach z programu wojewódzkiego pod nazw¹ Rozwój zasobów
ludzkich na obszarach wiejskich. W programie tym, realizowanym przez Zarz¹d
Województwa Pomorskiego, wziê³o
udzia³ 111 bezrobotnych. Czternastu bezrobotnych, w ramach programu tego,
ukoñczy³o kurs obs³ugi komputera, 23 kurs spawacza elektrycznego, 16 - kurs
menad¿era grup producenckich, 12
przeszkolono w zawodzie dekarz-blacharz, 10 w zawodzie murarz-tynkarz.

Szesnacie osób ukoñczy³o kurs dla monterów urz¹dzeñ sanitarnych, 4 zdoby³y
uprawnienia agenta ochrony mienia, a jedna osoba ukoñczy³a kurs agroturystyki.
Przy wspó³udziale Instytutu W³ókien
Naturalnych z Poznania - jedynej w Polsce jednostki badawczej zajmuj¹cej siê

badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem surowców w³ókienniczych - zorganizowano kurs tkactwa artystycznego. W
op³aconym przez Instytut kursie uczestniczy³o 7 bezrobotnych kobiet wytypowanych przez Urz¹d Pracy. Ukoñczenie
szkolenia otwiera teraz przed tymi kobietami szansê na otwarcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Podjêto równie¿ wspó³pracê z Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w
Gdañsku. W jej wyniku opracowano 21
umów o zorganizowanie szkoleñ dla bezrobotnych, którzy udokumentuj¹ pracê
w³asn¹ lub cz³onków rodziny w by³ych
PGR-ach. W ramach zawartych umów z
Agencj¹ zamierza siê przeszkoliæ 295
osób. Obecnie prowadzone s¹ szkolenia
z zakresów: minimum sanitarne (18 osób),
obs³uga kas fiskalnych (16 osób), brukarz
(11 osób), obróbka wstêpna ryb (9 osób),
ci¹g dalszy na str.18
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filetowanie ryb (10 osób), uprawa rolin
zielarskich (12 osób), obs³uga wózków
jezdniowych (12 osób), podstawy ksiêgowoci z komputerem (16 osób), malarztynkarz (8 osób).
O 246 osób wzros³a w sierpniu br. (w
porównaniu z lipcem) liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w S³upsku i wynosi³a
na koniec miesi¹ca 21319 osób ( w tym
11589 kobiet). Wzrost odnotowano we
wszystkich gminach powiatu, oprócz
gminy G³ówczyce oraz miasta i gminy
Kêpice. W sierpniu zarejestrowano
1229 nowych bezrobotnych, w tym 148
absolwentów szkó³ ponadpodstawowych. W tym samym czasie z ewidencji skrelono, z ró¿nych powodów
(podjêcie pracy, nie potwierdzenie gotowoci do pracy, rezygnacja ze statusu bezrobotnego, osi¹gniêcie wieku
emerytalnego), 983 osoby. Do PUP trafi³y 583 oferty pracy (380 ofert pracy
sta³ej). Najwiêcej propozycji by³o dla
kobiet. Poszukiwano krawcowych,
szwaczek obuwia, sprzedawczyñ, fryzjerek, nauczycieli jêzyków obcych
(g³ównie niemieckiego i angielskiego).
Wród mê¿czyzn - spawaczy, lusarzy,
stolarzy oraz kierowców. Stopa bezrobocia wynosi³a 30,8 proc.
Prowadzony jest jeszcze nabór na
kursy: dekarz-blacharz, operator sprzêtu
ciê¿kiego, podstawy jêzyka angielskiego
dla osób, które zakwalifikowa³y siê na
wyjazd do Irlandii. Dzia³ Szkoleñ zajmuje siê bowiem tak¿e kierowaniem osób
bezrobotnych do pracy za granic¹. Oczekiwani s¹ tam specjalici w zawodach:
mechanik maszyn rolniczych, operator
wtryskarki, operator maszyn w przemyle przetwórczym, rzenik, pracownik fizyczny w rolnictwie, ogrodnictwie, na terenach zielonych i w budownictwie. Bezrobotni kierowani s¹ równie¿ do pracy w
Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii
i Francji.
W sumie, od pocz¹tku roku do koñca
czerwca, przeszkolonych zosta³o 355
osób, z czego 133 osoby ju¿ podjê³y pracê zawodow¹. Szkoli siê jeszcze 116 osób,
a 70 przejdzie szkolenie do koñca roku. Z
Funduszu Pracy na szkolenia uzyskano
98533 z³, pozosta³¹ niezbêdn¹ kwotê 208
tys. z³ uda³o siê pozyskaæ z innych róde³.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
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Bibliotekarz to piêkny zawód!

Biblioteka, pojmowana jako instytucja gromadz¹ca i przechowuj¹ca ksi¹¿ki, jest prawie tak stara jak sama ksi¹¿ka. Du¿o póniejsze jest zagadnienie udostêpniania publicznego zgromadzonych zbiorów oraz wi¹¿¹ca siê z tym
sprawa odpowiedniego ich przygotowania do udostêpniania.
Jeli chodzi o bibliotekê jako placówkê owiatow¹, dla której ksi¹¿ka nie jest
skarbem sama w sobie, lecz narzêdziem
oddzia³ywania kulturalno-owiatowego i
wychowawczego na czytelnika i rodowisko, to taka jej koncepcja kszta³tuje siê
dopiero wspó³czenie. W pracy codziennej bibliotekarza wci¹¿ dominuj¹ czynnoci o charakterze organizacyjnotechnicznym. Aktualna problematyka
¿ycia rodowiska, na terenie którego
biblioteka dzia³a, z trudem przenika
zarówno do wnêtrza biblioteki, jak i do
rodowiska samego bibliotekarza. Na
taki stan rzeczy wp³ywaj¹ dwie g³ówne
przyczyny: niewspó³mierne do nowej koncepcji pracy biblioteki przygotowanie bibliotekarzy i wiadomoæ zawodowa bibliotekarza.
Pracownicy Dzia³u Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku, sprawuj¹cy nadzór i
wiadcz¹cy pomoc merytoryczn¹ bibliotekarzom województwa pomorskiego, od
wielu ju¿ lat staraj¹ siê przybli¿aæ pracownikom bibliotek publicznych problematykê pracy kulturalno-owiatowej w rodowisku. Wspó³czesna koncepcja biblioteki traktuje j¹ jako instytucjê kulturalno-owiatow¹, uczestnicz¹c¹ w ca³okszta³cie ¿ycia spo³ecznego rodowiska i maj¹c¹ na celu zaspokojenie potrzeb kulturalno-owiatowych jego
mieszkañców za porednictwem ksi¹¿ki jako g³ównego narzêdzia jej pracy.
Bibliotekarz nie mo¿e ograniczyæ siê do
biernego oczekiwania na czytelnika, lecz
musi wyjæ mu niejako na spotkanie, staraæ siê go pozyskaæ.
Jako pierwszy wy³ania siê tutaj problem ogarniêcia czytelnictwem mieszkañców rodowiska, którzy posiadaj¹ warunki, aby staæ siê czytelnikami biblioteki. Ju¿

to wymaga od bibliotekarza wyjcia sporód czterech cian lokalu bibliotecznego. Powinien on poznaæ zainteresowania
mieszkañców,. znaæ wszelkie instytucje i
organizacje dzia³aj¹ce w otoczeniu, by
uwzglêdniæ je w planowaniu wspó³pracy.
Bibliotekarz  to w pierwszym rzêdzie
rzecznik ksi¹¿ki i powinien mieæ przede
wszystkim na uwadze w³aciwe wykorzystanie posiadanego ksiêgozbioru. Jednak
dzia³alnoæ bibliotek odbiega doæ daleko od wymogów, a co najgorsze od potrzeb rodowiska.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pimie skierowanym do wojewodów i wszystkich w³adz samorz¹dowych w Polsce przypomina: Zgodnie z
Ustaw¹ o bibliotekach w ka¿dej gminie powinna byæ gminna biblioteka z
odpowiedni¹  do wielkoci rodowiska
 liczb¹ filii, oddzia³ów i punktów bibliotecznych. (Analogicznie  co najmniej jedna biblioteka powiatowa w
ka¿dym z powiatów oraz co najmniej
jedna biblioteka wojewódzka w województwie). Biblioteki publiczne i rozwój czytelnictwa s¹ wa¿nymi elementami d³ugofalowej polityki kulturalnej
pañstwa. Od kszta³tu, wyposa¿enia,
efektywnoci dzia³ania bibliotek zale¿y poziom cywilizacyjny spo³eczeñstwa.
Minister w pimie tym jasno wskazuje na niektóre dzia³ania samorz¹dów terytorialnych pozostaj¹cych w sprzecznoci z obowi¹zuj¹cymi ustawami. Wymienia m. in. fakt ³¹czenia bibliotek publicznych ze szko³ami czy orodkami kultury.
Zaznacza wyranie: W³¹czanie bibliotek w struktury centrów i orodków
kultury o odmiennych zadaniach statutowych przyjmuje niepo¿¹dane formy. Biblioteki trac¹ osobowoæ praw-

n¹ i autonomiê, a ich statutowe zadania traktowane s¹ jako zadania drugorzêdne.
Biblioteka w ma³ym rodowisku spo³ecznym wsi jest czêsto jedn¹ z niewielu
dzia³aj¹cych tam placówek kulturalnoowiatowych. Powinna zaspokajaæ ró¿norodne potrzeby rodowiskowe. Wa¿n¹ rzecz¹ jest orientowanie siê bibliotekarza w
potrzebach kulturalno-owiatowych czytelników. Od w³aciwego ich rozeznania
zale¿y g³ównie trafnoæ i skutecznoæ jego
zabiegów wokó³ rozwijania czytelnictwa
na terenie danej placówki i we wspó³pracy z instytucjami z tego terenu.Przyjrzyjmy siê liczbom. Najwiêksz¹ liczbê bibliotek zanotowano w Polsce w 1989 roku 
10313, w 1993 roku spad³a ona do 9605),
w 1998 (ostatni rok dzia³ania bibliotek w
uk³adzie dwustopniowym administracyjnym) - 9167.
Tradycyjna forma ksi¹¿ki jest mo¿e
trochê wypierana przez technikê (telewizja, wideo, komputer, internet), tote¿ jeszcze wa¿niejsza jest rola bibliotekarza. Wiele mo¿na by dawaæ przyk³adów wskazuj¹cych, ¿e kierowanie
czytelnictwem obecnie jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga wiedzy, wra¿liwoci ale i przebojowoci i kreatywnoci. Najpiêkniejsze i najm¹drzejsze
treci i uczucia zawarte w ksi¹¿kach
pozostaj¹ martwe, jeli nie trafiaj¹ do
ludzi. Bibliotekê i jej zasoby (ksi¹¿ki,
czasopisma itp.) musimy przybli¿aæ ludziom, stosuj¹c ró¿norodne formy pracy z czytelnikiem jak równie¿ szeroko
zakrojon¹ wspó³pracê w rodowisku.
Bibliotekarz  to piêkny zawód, lecz
ca³y czas musi podnosiæ swoje umiejêtnoci. Czêstym b³êdem bibliotekarza jest
zaanga¿owanie siê tylko w typow¹ pracê
z ksi¹¿k¹ i czytelnikiem. Dopiero jak doskwieraj¹ problemy finansowe zwracamy siê do w³adz o rozwi¹zanie tej kwestii. Poprzez swoj¹ aktywnoæ w kontaktach z w³adzami, jak równie¿ z instytucjami, które mog¹ nas wesprzeæ finansowo, mo¿emy realizowaæ bardziej wszechstronnie zamierzenia typowo merytoryczne, dotycz¹ce biblioteki, ksi¹¿ki i czytelnika.
El¿bieta Nichnerowicz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Gdañsku
Tekst ten jest skrótem wyst¹pienia wyg³oszonego na seminarium zorganizowanym z okazji Dnia Dzialacza Kultury w
Damnicy.

Zmiana przeznaczenia gruntów
Wy³¹czenie z produkcji rolnej gruntu rolnego lub lenego jest mo¿liwe pod warunkiem, ¿e dopuszcza to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z artyku³em 6 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych ( Dz. U. Z 1995 r. nr 16,
poz. 78 ze zmianami ) - na cele nierolnicze i nielene mo¿na przeznaczyæ przede
wszystkim nieu¿ytki, a w przypadku ich
braku  inne grunty o najni¿szej przydatnoci produkcyjnej.
Gruntami rolnymi w rozumieniu ustawy s¹ grunty: okrelone w ewidencji gruntów jako u¿ytki rolne, pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, s³u¿¹cymi wy³¹cznie dla potrzeb rolnictwa;
pod budynkami mieszkalnymi wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych oraz
innymi budynkami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi wy³¹cznie produkcji rolniczej oraz
przetwórstwu rolno-spo¿ywczemu; pod
budynkami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi bezporednio do produkcji rolniczej uznanej
za dzia³ specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób
prawnych, parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami ródpolnymi, w tym równie¿ pod pasami przeciwwietrznymi i przeciwerozyjnymi; pracowniczych ogrodów dzia³kowych i ogrodów botanicznych; pod urz¹dzeniami:
melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpo¿arowych, zaopatrzenia
rolnictwa w wodê, kanalizacji oraz utylizacji cieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkañców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; torfowisk i oczek
wodnych, pod drogami dojazdowymi do
gruntów rolnych.
Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lenych dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporz¹dzonym w trybie okrelonym w przepisach o zagospodarowa-

niu przestrzennym. Konieczna jest przy
tym zgoda odpowiednich organów. W
przypadku gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne klas I  III, jeli zwarty ich
obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha  wymaga uzyskania zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W przypadku gruntów lenych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa potrzebna jest zgoda ministra rodowiska lub
upowa¿nionej przez niego osoby.
Zgody wojewody wymaga zmiana
przeznaczenia: gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas IV, je¿eli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha; gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas V i
VI, wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego i oczek wodnych, je¿eli
maj¹ byæ przeznaczone na cele budowy
zbiorników wodnych, eksploatacji z³ó¿
kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych; pozosta³ych gruntów lenych.
Wyra¿enie zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele
nierolnicze i nielene nastêpuje na wniosek zarz¹du gminy. Do takiego wniosku,
dotycz¹cego gruntów lenych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, do³¹cza
siê opiniê dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, a w przypadku
gruntów parków narodowych - opiniê dyrektora parku.
W przypadku gruntów rolnych klas I
 III i gruntów lenych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa  do wniosku o
zmianê ich przeznaczenia, wojewoda do³¹cza swoj¹ opiniê i przekazuje go odpowiedniemu ministrowi w terminie 30 dni
od z³o¿enia wniosku przez zarz¹d gminy.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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Miasto i Gmina Kêpice

Rzebi

i

Kontynuujemy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w
dorobkiem, a tak¿e przybli¿enie naszym Czytelnikom wartoci charakterystycznych
artystów.
W 1999 roku powsta³ zespó³ wokalny seniorów Kanon. Wykonywany repertuar to pieni niepodleg³ociowe, ko-

Zespó³ wokalny seniorów Kanon
lêdy, przypiewki ludowe, piosenki do
w³asnych tekstów. Zespó³ wystêpuje na
imprezach gminnych, wyje¿d¿a na
przegl¹dy kolêd organizowane w S³upsku, Dêbnicy Kaszubskiej i Miastku.
Kierownikiem grupy jest p. Maria
£awrenowicz.
Inny zespó³ wokalny dzia³aj¹cy w
gminie to Kleks. Istnieje od 1999 roku,
nale¿¹ do niego dzieci ze szko³y podstawowej i gimnazjum w Kêpicach. piewaj¹ piosenki dzieciêce, ludowe, wspó³czesne oraz kolêdy. Dzieci bra³y udzia³ w
powiatowych przegl¹dach kolêd w
S³upsku, Dêbnicy Kaszubskiej i Miastku. Uczestnicz¹ we wszystkich imprezach
organizowanych przez Dom Kultury w
Kêpicach. Kierownikiem zespo³u jest p.
Rafa³ Prynkiewicz.

Prezentacje doæ sporej grupy twórców rozpoczynamy od malarza m³odego
pokolenia Jacka Adamczyka. Jest absol-

wentem Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, cz³onkiem Klubu Plastyka Amatora im. Stefana Moraw-

Obieraj¹ca ziemniaki - J.Adamczyk

Malowane na szkle - Prace Alicji Adamczyk
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maluje

gminach powiatu s³upskiego. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie z ich
dla kultury regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych

Rzeby Wojciecha Czubajewskiego i Krzysztofa Czelewicza
skiego w S³upsku. Bierze udzia³ w corocznych przegl¹dach plastyki amatorskiej i poezji w S³upsku oraz w konkursach sztuki ludowej, rêkodzie³a i plastyki amatorskiej organizowanych
przez Muzeum Pomorza rodkowego
w S³upsku. W zbiorach Muzeum znajduje siê kilka jego prac. Swoje obrazy
wystawia³ ju¿ na wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 1998 roku otrzyma³ nagrodê burmistrza miasta i gminy
Kêpice, w roku 2000 nagrodê I stopnia w
kategorii malarstwo.
Jego obrazy tematycznie nawi¹zuj¹
do tradycji polskiego malarstwa XIX wieku. Taki wybór jest wiadomy. - W dobie
pêdu cz³owieka za pieni¹dzem staram siê
pokazywaæ wiat, w którym zatrzyma³ siê
czas, wiat bez udziwnieñ i upiêkszeñ mówi artysta. - S¹ to g³ównie architektura, pejza¿ i ludzie z Pomorza rodkowego. wiat, choæ szary, brudny, czasem
niepokoj¹cy, maj¹cy w sobie specyficzne bogactwo treci i koloru. Jest zara-

zem unikatowy, poniewa¿ niektórych bu-

dowli, scen, przedmiotów a nawet ludzi
nie ujrzymy ju¿ w rzeczywistoci.
Inny rodzaj malarstwa kredk¹ na p³ótnie uprawia Piotr Szopiak (rocznik 1963)
r. Maluje g³ównie pejza¿e i portrety.
Mieszka w Bronowie. Jego prace znajduj¹ siê m.in. w Muzeum w Bytowie oraz w
zbiorach prywatnych. W Konkursie
Sztuki Ludowej, Rêkodzie³a i Plastyki
Amatorskiej organizowanym przez
Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku zdoby³ nagrodê I stopnia. Z kolei
Jerzy Szyd³owski (rocznik 1959) maluje
obrazy olejne, uprawia te¿ grafikê i rzebê. Ukoñczy³ Pañstwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Bydgoszczy. Tematem
jego prac jest równie¿ pejza¿, a tak¿e martwa natura i portret .Posiada w³asn¹ galeriê.
Ewa Olszewska uprawia malarstwo,
grafikê i karykaturê. W 1983 roku ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w
S³upsku. Przez cztery lata pracowa³a jako
instruktor w Miejsko-Gminnym Orodku

wit (olej) - Jerzy Szyd³owski
ci¹g dalszy na str.22
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Kultury. Obecnie pracuje jako nauczycielka klas m³odszych w Szkole Podstawowej w Kêpicach. Uczestniczy³a w plenerach malarskich, organizowa³a wysta-

Wojciech Czubajewski jest m³odym
(rocznik 1978) rzebiarzem samoukiem.
Jego rzeby ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem. Podziwiaæ je mo¿na m.in. na Jar-

Z tryptyku Bez zasi³ku, cz. III
Odpoczynek - J.Adamczyk
ne w konkursie organizowanym przez Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku.
Chata w Warcinie - (olej) - J.Adamczyk
wy oraz wiele przedsiêwziêæ artystycznych wród dzieci i m³odzie¿y. Jest autork¹ wielu projektów graficznych oraz
dekoracji. Prace p. Ewy zdobi¹ m.in. Nadlenictwo Warcino, Szko³ê Podstawow¹

markach Gryfitów w S³upsku oraz w miejscowociach nadmorskich. Swoje prace
wystawi³ te¿ m.in. w Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku.
Rzeb¹ w drewnie zajmuje siê równie¿ kêpiczanin Krzysztof
Czelewicz (rocznik 1976).
Wykonuje równie¿ wspania³e kompozycje z ptasich piór
i ozdoby z poro¿y. Dot¹d wykonywa³ swoje prace g³ównie
dla przyjació³ i znajomych. W
czerwcu br. pokaza³ je
pierwszy raz na wystawie z
okazji Dnia Kêpic. Andrzej
Duha (rocznik 1984) jest reprezentantem jeszcze m³odszego pokolenia. Pierwsze
prace zacz¹³ wykonywaæ jeszcze w szkole podstawowej.
Obecnie uczy siê w S³upsku,
a rzebienie w drewnie i kamieniu to co, co ukocha³ najbardziej.
Alicja Adamczyk reprezentuje zupe³nie inny rodzaj
sztuki. Jest hafciark¹. Wykonuje haft krzy¿ykowy i richelieu. Ponadto maluje obrazy
Z tryptykuBez zasi³ku,cz.IPraca- J.Adamczyk
olejne oraz na szkle. Uczestniczy w plenerach malarskich
w Kêpicach, ilustruj¹ zbiorek fraszek i konkursach. Zdoby³a m.in. I nagrodê za
Grzegorza Chwieduka oraz znajduj¹ siê haft richelieu i wyró¿nienia za obrazy olejw wielu zbiorach prywatnych.
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Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia

Konkurs

Ameryko,
Poeci s¹ z Tob¹!
Polskie Stowarzyszenie Bia³ego Bluesa Poezji og³asza Miêdzynarodowy Konkurs Otwarty pod has³em: Ameryko, poeci s¹ z Toba! Jest to uk³on, wspó³czucie
i solidaryzowanie siê z narodem amerykañskim, w tak straszliwych wymiarach
niepokoju ca³ej cywilizacji XXI wieku
przez si³y terrorystyczne, przez wrogów
¿ycia w pokoju.
Chodzi o to, by poeci swoje uczucia i
odczucia zainspirowali w wierszu, ku
przestrodze, opamiêtaniu siê, ¿e ¿ycie
ka¿dego cz³owieka jest jedno...
PSBBP powsta³o samoczynnie 12
wrzeni, dzieñ po tragedii w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Organizator zamierza
wydaæ prace konkursowe w formie antologii pt. Bia³y blues poezji. Wiersze
wraz z not¹ i zdjêciem nale¿y przes³aæ na
adres: Polskie Stowarzyszenie Bia³ego
Bluesa Poezji, ul. Marynarki Polskiej 57/
6, 76-270 Ustka. Termin: do 2 maja 2002
roku. (Z.P.)

