W numerze:
Drodzy Czytelnicy!
Odziana w gwiazdy, przystrojona zorz¹ mknê³a polska kolêda
do Betlejem: wioz³a Narodzonemu garæ folkloru zamkniêtego, jak
w szkatule, w ch³opskim piewie. Ust¹pili jej miejsca królowie, ucich³o nawet niebo wysokie, kiedy k³ad³a u stóp Jezusa w ¿³obie polskiego ludu serdeczn¹ têsknotê  pisa³ w piêknym wierszu Jecha³a kolêda jeden z najwiêkszych poetów ch³opskich XX wieku, nie¿yj¹cy ju¿ Jan Pocek.
Chcia³oby siê zapytaæ: a jaka jest ta, wspó³czesna polska kolêda? Co ona wiezie Narodzonemu? Czy równie¿ garæ folkloru w
polskim piewie? I przed ni¹ te¿ ucichnie nawet niebo wysokie, by
mog³a wypiewaæ teraniejsz¹ ch³opsk¹ têsknotê? Jaka? Nie trzeba
byæ poet¹, ¿eby wiedzieæ czego ¿yczyæ w wigilijny wieczór wielu tysi¹com wiejskich rodzin. Sztuk¹ jest wiedzieæ, co zrobiæ, ¿eby te ¿yczenia mog³y siê spe³niæ.
Radosna choinka, upstrzona b³yskotkami sprzed lat i bia³y op³atek podawany z rêki do rêki, potrafi¹ jednoczyæ i pomagaj¹ przetrwaæ nawet najtrudniejsze chwile. Problem w tym, ¿e nasze ¿ycie
nie sk³ada siê tylko z samych wi¹t. Dni smutnych, szarych jest w
nim zdecydowanie wiêcej. I to tak samo du¿o jest ich u tych biednych, jak i tych bogatych. Trzeba umieæ radziæ sobie równie¿ wtedy
- gdy nie ma bo¿onarodzeniowej choinki, wielkanocnego baranka i
ca³ego tego wi¹tecznego blichtru. Jak to robiæ wiedz¹ najlepiej ci,
którzy takich chwil dowiadczaj¹. Wiedz¹ te¿, ¿e tych ¿ycz¹cych przy
ró¿nych okazjach, zwykle szczerze, nie brakuje, nie dostrzegaj¹ tylko jako ich m¹droci w naprawianiu wiata.
Przychodz¹c z kolejnym numerem Powiatu S³upskiego do Waszych domów, pod wi¹teczn¹ choinkê, choæ wiemy, ¿e bêdzie to z
pewnoci¹ trudne, to jednak chcielibymy zasiaæ w Was odrobinê
nadziei. Choæ sprawy czêsto id¹ jak po grudzie, to jednak kilka uda³o siê ju¿ za³atwiæ. Przypominamy je pisz¹c o wizycie w S³upsku (w
tym równie¿ w naszym starostwie) nowego wojewody pomorskiego
Jana Ryszarda Kurylczyka. Zaraz obok wyranie definiujemy problemy, które wymagaj¹ rozwi¹zania, i w czym niezbêdna bêdzie pomoc.
Liczymy, ¿e choæ odrobinê nadziei wnios¹ kolejne prezentowane nasze inicjatywy gospodarcze  zapowied budowy wreszcie aukcji rybnej w Ustce i wytwórni s³odu dla potrzeb browarnictwa w
Charnowie. Szczególnie ta pierwsza inicjatywa dowodzi najlepiej
jak trudno realizuje siê dzisiaj takie zadania, ile musi up³yn¹æ czasu
i ile trzeba w³o¿yæ wysi³ku, ¿eby od pomys³u mo¿na by³o przejæ do
fazy realizacji. A i tak - jak siê ostatnio okazuje  sprawa nie jest
taka prosta.
Garæ ciep³a i wi¹tecznej otuchy powinien przynieæ równie¿
artyku³ powiêcony naszym kochanym wiejskim poetom, którzy zebrali siê na I Powiatowych Spotkaniach Poezji (Nie) profesjonalnej
w Damnicy. Du¿o ciep³a i serdecznoci powiêcamy tym ludziom, bo
z nich bije samo ciep³o i serdecznoæ, ogromna mi³oæ do wiata, do
cz³owieka, do ziemi, do poezji. Choæ w tym numerze, z braku miejsca, nie drukujemy ich poezji, to jednak jest ona najlepszym prezentem pod choinkê w te wiêta. Bêdzie jeszcze okazja j¹ poznaæ. Wyp³akuje ca³¹, tê ch³opsk¹ i,tê niezupe³nie ch³opsk¹, têsknotê. To najszczersza, najprawdziwsza polska kolêda, która pozostanie wiadectwem obecnych czasów.
Chcia³bym w tej szczególnej chwili podpowiedzieæ, co nale¿y
zrobiæ, aby odmieniæ los wiêkszoci Polaków na lepszy, ale niestety
ja te¿ nie do koñca potrafiê. Dlatego muszê równie¿ pozostaæ w
sferze marzeñ. ¯yczê Wszystkim Pañstwu zdrowych i pogodnych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz bardziej radosnej kolêdy ni¿ ta, któr¹ zmuszony by³em przywo³aæ na pocz¹tku. Niech cztery dzwony
dzwoni¹ na jej radoæ  a nie na serdeczn¹ têsknotê.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Osi¹gniêcia i oczekiwania
powiatu s³upskiego
przedstawione wojewodzie pomorskiemu Janowi Ryszardowi Kurylczykowi
na spotkaniu 21 listopada br. w Starostwie Powiatowym w S³upsku

Osi¹gniêcia
* Przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. M. Kopernika w Ustce oddano do
u¿ytku now¹ halê sportowo-widowiskow¹. Ogólny koszt inwestycji wyniós³ 6
350 tys. z³.
* Zorganizowano kszta³cenie specjalne i objêto obowi¹zkiem szkolnym
uczniów w wieku do lat 25, upoledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i g³êbokim - pensjonariuszy domów
pomocy spo³ecznej w Machowinku i
Przytocku.
* Podjêto inicjatywê budowy biorafinerii do produkcji paliwa z rzepaku. Bêdzie to pierwsza taka inwestycja w kraju. Biorafineria powstanie w Sycewicach
i rozpocznie produkcjê biopaliwa w roku
przysz³ym.
* W Charnowie ruszy zak³ad produkuj¹cy s³ód z jêczmienia na potrzeby browarów. Obsianie jêczmieniem 25 tys. ha
znacznie poprawi sytuacjê rolników. Powstan¹ te¿ nowe miejsca pracy.
* Uporz¹dkowano gospodarkê odpadami w lasach poprzez segregacjê odpadów na wszystkich parkingach lenych.
Jest to przedsiêwziêcie unikatowe w skali
kraju. Rocznie z lasów wywo¿onych bêdzie ok. 900 m3 odpadów.
* Pod koniec br. roku zlikwidowany
zostanie mogilnik w Biêcinie. D¹¿enia
w³adz powiatu s³upskiego oraz uzyskiwane przez nas efekty w gospodarce odpadami spowodowa³y, ¿e mogilnik w
Biêcinie likwidowany bêdzie jako pierwszy w województwie pomorskim.
* Wybudowano 5,3 km nowych dróg
o nawierzchni twardej, o wartoci ogó³em 800 tys. z³, 3,6 km chodników dla
pieszych (wartoæ robót 400 tys. z³);
zmodernizowano i odnowiono 11 km
dróg o nawierzchni bitumicznej (1500
tys. z³); naprawiono 3 obiekty mostowe
(120 tys. z³); wyremontowano ok. 300
km dróg o nawierzchni bitumicznej i brukowanej i ok. 70 km nawierzchni dróg
gruntowo-¿u¿lowych. W ramach zaci¹gniêtego kredytu d³ugoterminowego w
latach 2001 - 2002 zmodernizowanych
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zostanie 17,6 km dróg, 21,6 mb mostów
oraz odnowionych 68,7 km nawierzchni
drogowych - wszystko za ogóln¹ kwotê
15 mln z³.
* Sfinalizowano budowê i oddano do
u¿ytku Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie. Placówka jest przeznaczona
dla osób przewlekle psychicznie chorych, spe³nia wszystkie wymagane standardy. Przebywa w niej 70 pensjonariuszy.
* W Domu Dziecka w Ustce utworzono Izbê Dziecka dla nieletnich wymagaj¹cych natychmiastowej opieki, w okresie niezbêdnym do ustalenia ich to¿samoci.
* Rozwi¹zano problem braku pogotowia opiekuñczego poprzez zorganizowanie go w ramach rodzin zastêpczych.
Certyfikat na prowadzenie takiej dzia³alnoci otrzyma³y 3 rodziny.
* Rozwi¹zano problem braku powiatowego orodka interwencji kryzysowej.
Osoby bêd¹ce ofiarami przemocy przyjmowane s¹ w domu interwencji kryzysowej w S³upsku.
* Opracowano strategiê spo³eczno-gospodarczego rozwoju powiatu na lata
2001-2011. Dokument okrela misjê,
cele i kierunki dzia³ania powiatu.
* Powiat przyj¹³ w czerwcu 2000 roku
Misjê Gospodarcz¹ bia³oruskich przedsiêbiorców z Miñska i uczestniczy³ w
przygotowaniu Misji Gospodarczej s³upskich przedsiêbiorców na Bia³oru, która odby³a siê we wrzeniu br.
* Nawi¹zano partnerskie kontakty z
województwem Kronoberg w Szwecji, z
powiatem Herzogtum Lauenburg w
Niemczech i okrêgiem La Manche we
Francji.
* Zg³oszono do konkursu Zwi¹zku
Miast Polskich - Liga Inicjatyw Powiatowych 2000 budowê Ba³tyckiego Centrum Rybo³ówstwa oraz Aukcji Rybnej
w Ustce. W efekcie BCR znalaz³o siê w
gronie 7 cis³ych finalistów konkursu 
na ok. 400 zg³oszonych inicjatyw powiatowych. Budowê aukcji rybnej ju¿ rozpoczêto.
* Kontynuowane s¹ dzia³ania w zakre-

sie promocji regionu poprzez organizacjê wiêta Ryby - najwiêkszej krajowej imprezy rodowiska rybackiego,
konkursu Srebrny Niedwied- Lider
Promocji S³upskiej Gospodarki i S³upskiego Forum Motoryzacji po³¹czonego
z wystaw¹ nowych samochodów i sprzêtu motoryzacyjnego.

Oczekiwania
* Oczekuje siê na ostateczn¹ decyzjê
Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, a
tak¿e Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wniosków
inwestora - P.T. Niciejewscy - o partycypacjê w kosztach budowy zak³adu produkcji oleju napêdowego z rzepaku w
Sycewicach.
* W ramach Kontraktu dla Województwa Pomorskiego powinny nap³yn¹æ
rodki w wysokoci 35 mln z³ na uruchamiany w Charnowie zak³ad do produkcji s³odu browarnego.
* Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w S³upsku oczekuje na wsparcie finansowe przez EKOFUNDUSZ budowy instalacji transformuj¹cej odpady
z tworzyw sztucznych w Bierkowie. W
tej sprawie starostwo wspó³pracuje od
roku z Instytutem Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz w³acicielem technologii
EKOSYSTEM Spó³ka z o.o. z Be³chatowa. Czêæ rodków finansowych na ten
cel wstêpnie obiecuje Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku. Niezbêdna jest jednak pomoc EKOFUNDUSZU z Warszawy; wartoæ inwestycji to ok. 9 mln z³.
* Oczekuje siê na dofinansowanie w
roku 2002 kwot¹ 14 tys. z³ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Dzia³alnoæ Inspektoratu jest utrudniona z uwagi na specyfikê powiatu s³upskiego.
* Oczekuje siê na uzyskanie od Wojewody Pomorskiego pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Zespo³u Szkó³ Tech-

nicznych w Ustce. Obecnie baza Zespo- dzone w stopniu umiarkowanym i znacz- wiatu zobowi¹za³a POLO do wdro¿enia
³u Szkó³ Technicznych nie jest przygo- nym, przebywaj¹ce w domach pomocy i konsekwentnej realizacji programu natowana do realizacji zamierzeñ II etapu spo³ecznej. Przewidziana w subwencji prawczego w celu zapewnienia p³ynnoreformy systemu edukacji. Zosta³y jed- owiatowej wartoæ wskaników, o jakie ci finansowej. Za III kwarta³y br. wynik
nak poczynione niezbêdne kroki do wzrasta wielkoæ standardu owiatowe- finansowy zamyka siê strat¹ 3,1 tys. z³,
wdra¿ania zmian. Istnieje pe³na doku- go nie dzia³a mobilizuj¹co na organy pro- ale stare d³ugi pozosta³y.
mentacja rozbudowy i modernizacji pla- wadz¹ce te placówki. Tymczasem licz- * Oczekuje siê ujêcia w ramach koncówki. Wykonane zosta³y prace przygo- ba uczniów nie zmala³a, a wzros³a gdy¿, traktu wojewódzkiego odnowy natowawcze pod przysz³¹ inwestycjê. Po- w gimnazjach specjalnych powsta³y kla- wierzchni dróg wojewódzkich i powianiesiono ju¿ nak³ady wielkoci 240 tys. sy trzecie.
towych. Pilnej odnowy wymagaj¹ droz³. Wartoæ segmentu dydaktycznego * Spotykamy siê z du¿ym naciskiem gi: Nr 203 S³upsk-£eba na odcinku Luprzewidzianego do rozbudowy to 4,2 mln na powrót szkó³ rolniczych i lenych do buczewo-G³ówczyce (20 km), Nr 211
z³, a koszt ca³ej inwestycji - 8,8 mln. z³. ministerstw. Jasno okrelone stanowisko Nowa D¹browa-Kartuzy na odcinku od
Z planowanej subwencji
owiatowej na rok 2002
Zarz¹d Powiatu maksymalnie na ten cel mo¿e
przeznaczyæ 700 tys. z³.
* Oczekuje siê na partycypacjê finansow¹ Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w modernizacji przy³¹cza ciep³a do
Bursy M³odzie¿owej w
Ustce. Koszt inwestycji
wyniesie 50 tys. z³. Jej realizacja jest mo¿liwa tylko
przy partycypacji w kosztach z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
* Delegatura Kuratorium Owiaty w S³upsku
powinna mieæ kompetencje umo¿liwiaj¹ce jej sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szko³ami, w
Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk odpowiada na pytania dziennikarzy
tym tak¿e nad dzia³alnoci¹ poradni psychologiczno-pedago- rz¹du w tej sprawie wyciszy³oby wci¹¿ drogi krajowej Nr 6 do Malczkowa (8
gicznych. Po¿¹danym by³oby te¿ wypo- odradzaj¹c¹ siê nadziejê na realizacjê km). W sprawie tej wielokrotnie intersa¿enie Delegatury Kuratorium Owia- tego pomys³u. Trudno w obecnych wa- pelowali radni powiatu s³upskiego. Poty w S³upsku w odpowiednie kompeten- runkach tworzyæ klimat do dobrej wspó³- trzeby te przekazywano do Zarz¹du Dróg
cje i sprawowanie nadzoru pedagogicz- pracy szkó³ z organami samorz¹dowymi. Wojewódzkich w Gdañsku. Do realizanego nad dzia³alnoci¹ poradni psycho- * Oczekuje siê zwiêkszenia rodków cji zadañ w ramach kontraktu wojewódzlogiczno-pedagogicznych.
na utrzymanie i funkcjonowanie Powia- kiego, Zarz¹d Powiatu S³upskiego zg³o* Od 1 stycznia 1999 roku, to jest od towego Urzêdu Pracy w S³upsku. Proble- si³ modernizacjê trzech dróg powiatoczasu przejêcia szkó³ resortowych rolni- my finansowe tej instytucji ograniczaj¹ wych: Nr 39-179 £osino-Barcino o d³uczych i lenych przez jednostki samo- realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy goci 15,8 km, Nr 39-134 Smo³dzino-Lurz¹du terytorialnego przesta³ istnieæ nad- o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezro- buczewo o d³ugoci 19,4 km, Nr 39-138
zór merytoryczny nad kszta³ceniem za- bociu. Urz¹d Pracy nie ma zapewnio- Kluki-Smo³dzino o d³ugoci 10,6 km,
wodowym w tych szko³ach. Konieczne nych rodków nawet na tzw. etaty kal- drogi te stanowi¹ podstawowe ci¹gi kojest jak najszybsze jego przywrócenie.
kulacyjne. Zaleg³oci PUP wobec Za- munikacyjne o znaczeniu gospodarczym
* Oczekuje siê zmiany w finansowa- k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z ty- i turystycznym, o wymiarze ponadregioniu kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y ze spe- tu³u niep³acenia sk³adek na ubezpiecze- nalnym. Drogi Lubuczewo-Smo³dzino i
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W nia zdrowotne bezrobotnych bez prawa Smo³dzino-Kluki prowadz¹ bowiem do
powiecie s³upskim nie ma przedszkola, do zasi³ków wynosz¹ 2460000 z³.
S³owiñskiego Parku Narodowego oraz
grupy, ani klasy integracyjnej przygoto- * Oczekuje siê odd³u¿enia Powiato- do Skansenu S³owiñców w Klukach. Ich
wanych do kszta³cenia dzieci i m³odzie- wego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - stan techniczny jest z³y i wymaga pilnej
¿y ze specjalnymi potrzebami edukacyj- Samodzielnego Publicznego Zak³adu poprawy. Mimo to ¿adne ze zg³oszonych
nymi. Uregulowañ prawnych wymaga Opieki Zdrowotnej w S³upsku. Przejêty zadañ nie zosta³o zakwalifikowane do retworzenie warunków do realizacji obo- d³ug PKP (poprzedniego organu za³o¿y- alizacji w latach 2001-2002.
wi¹zku szkolnego przez dzieci upole- cielskiego) wynosi 464 tys. z³. Rada PoAleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Po wizycie w Okrêgu Limousin we Francji

Dostrzeglimy wiele ró¿nic
Rozmowa z Gra¿yn¹ Pokuæ  wicestarost¹ powiatu s³upskiego
- Uczestniczy³a pani w wyjedzie
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do Francji. Proszê powiedzieæ, jaki
by³ cel tej wizyty?
- We Francji organizacje pozarz¹dowe obchodz¹ 100-lecie istnienia ustawy
reguluj¹cej ich dzia³alnoæ. Pojechalimy
tam na Miêdzynarodowe Forum powiecone budowaniu partnerstwa europejskiego. Forum odbywa³o siê w zaprzyjanionym z województwem pomorskim Okrêgu Limousin, a oprócz Francuzów i naszych przedstawicieli, brali w nim udzia³
równie¿ gocie z £otwy, Rosji, Danii, Finlandii i Norwegii. W wyjedzie tym wziê³a
udzia³ tak¿e oficjalna delegacja w³adz
samorz¹dowych naszego województwa z
marsza³kiem Janem Zarêbskim. Sesja plenarna odby³a siê w dniach 23-24 padziernika, przez kolejne dwa dni (25 i 26) odwiedzalimy placówki oraz stowarzyszenia francuskie i zapoznawalimy siê z ich
dzia³alnoci¹. 27 padziernika gospodarze zaproponowali nam zwiedzanie atrakcji turystycznych swego regionu. Zawieli
nas m.in. do Groty La Cave i pokazali
sanktuarium Roccamadur. Do Francji pojechalimy dzieliæ siê naszymi dowiadczeniami w pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, jednoczenie nauczyæ czego
od Francuzów, a tak¿e rozmawiaæ o
wspó³pracy.
-I jak wypad³a ta nauka?
- Muszê powiedzieæ, ¿e ró¿nic dostrzeglimy wiele. Mamy na przyk³ad,
jako samorz¹d powiatowy, wspó³pracowaæ z naszymi organizacjami pozarz¹dowymi, a w bud¿ecie funduszy na tê wspó³pracê nie mamy prawie ¿adnych. We Francji jest inaczej. W bud¿ecie pañstwa z
roku na rok zwiêksza siê rodki na wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi,
które przekazywane s¹ tym organizacjom
poprzez samorz¹dy .Wszystko odbywa siê
wed³ug zatwierdzonego programu. Organizacje pozarz¹dowe pozyskuj¹ wolontariuszy, dziêki którym mog¹ rozszerzaæ
dzia³alnoæ i realizowaæ swoje programy.
Z regu³y na dzia³alnoæ wystarcza im rodków. Nie musz¹ pozyskiwaæ dodatkowych
pieniêdzy. U nas, w Polsce jest odwrotnie, bo nasze organizacje pozarz¹dowe w
ramach zatwierdzonych programów otrzymuj¹ tylko pewn¹ iloæ rodków, a resztê
musz¹ w ró¿ny sposób zdobywaæ. I nie
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mo¿e byæ inaczej, je¿eli u nas w bud¿ecie pañstwa na wsparcie tej dzia³alnoci
przeznacza siê 0,2 proc. rodków, a we
Francji 30 procent.
- Jakimi sprawami zajmuj¹ siê organizacje pozarz¹dowe we Francji?

- Bardzo ró¿nymi. Na przyk³ad rozwi¹zywaniem problemów z zakresu upowszechniania owiaty, przygotowaniem
m³odych ludzi do doros³ego ¿ycia, ochron¹ osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, zachowaniem i ochron¹
dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
Uczestniczy³am w pracy zespo³u zajmuj¹cego siê osobami uwra¿liwionymi, czyli sprawnymi inaczej, niepe³nosprawnymi.
U nas takie osoby kieruje siê do domów
pomocy spo³ecznej i tam zapewnia im
ca³odobow¹ opiekê. We Francji wolontariusze z organizacji pozarz¹dowych opiekuj¹ siê takimi ludmi w ich domach.
Rodzina lub otoczenie zg³asza potrzebê i
taka osoba otrzymuje pomoc psychologa,
lekarza, dochodz¹cej pielêgniarki, a tak¿e  je¿eli zachodzi potrzeba  konkretn¹
pomoc w produktach ¿ywnociowych,
odzie¿y, sprzêcie, rodkach czystoci itp.
Ludzie nie s¹ izolowani od rodziny, swojego otoczenia. Czuj¹ siê pewniej i bezpieczniej. To jest bardzo du¿a korzyæ.
Nie musz¹ czekaæ, jak u nas latami, na
miejsce w domu pomocy spo³ecznej. Po-

nadto poprzez tak¹ organizacjê pomocy
tworzone s¹ nowe miejsca pracy, bo
sprawdzaj¹cy siê w pracy wolontariusze
po jakim czasie staj¹ siê pracownikami
stowarzyszenia, otrzymuj¹ w nim zatrudnienie. We Francji ludzie niepe³nosprawni przygotowywani s¹ do samoobs³ugi.
Tylko te osoby, którym nie mo¿na
ju¿ pomóc w miejscach ich zamieszkania, kieruje siê do specjalnych domów opiekuñczych. Na
przyk³ad Stowarzyszenie dla Pomocy Matkom i Rodzinom w
Domu (AAMFD) istnieje od 1929
roku i w ca³ym Haute-Vienne zatrudnia ponad 200 pracowników
zawodowych. Udziela ono pomocy materialnej i psychologicznej.
Broni interesów materialnych i moralnych rodzin, w szczególnoci
tych, które s¹ w trudnej sytuacji.
Pomaga ponad 900 rodzinom rocznie. Dziêki umowom podpisanym
z Kas¹ wiadczeñ Socjalnych,
Kas¹ Emerytaln¹ Ubezpieczeñ
Zdrowia, Rad¹ Generaln¹ i Ubezpieczeñ Wzajemnych us³ugi wiadczone przez to stowarzyszenie rodzinom s¹ finansowane w ca³oci
lub czêciowo, i rodziny ponosz¹ tylko
czêæ kosztów w zale¿noci od dochodów.
Pracownica rodzinna przychodzi z pomoc¹ rodzinie bêd¹cej w potrzebie tak, jakby robi³a to druga matka. Musi pozyskaæ
zaufanie rodziny, uczestniczyæ na bie¿¹co w zajêciach domowych, daj¹c pos³uch
i s³u¿yæ przyk³adem. Inne ze stowarzyszeñ
 Pomocy w Domu dla Inwalidów i Chorych Samotnych (AADHMI) pojawi³o siê
we Francji wraz z kreowaniem przez pañstwo w 1985 roku w Haute-Vienne stanowisk pomocy ¿ycia. Ma na celu pozwoliæ
inwalidom i osobom zale¿nym, które musz¹ korzystaæ z pomocy osób trzecich w
wype³nianiu podstawowych czynnoci
¿ycia, aby mog³y pozostaæ we w³asnym
domu. Stowarzyszenie to pomaga rocznie
ok. 400 osobom. Koszt us³ug mo¿e byæ w
tym przypadku skompensowany pomoc¹
finansow¹ przyznawan¹ podopiecznym :
zasi³kiem kompensuj¹cym trzeciej osoby,
dodatkiem dla trzeciej osoby od ubezpieczalni lub, dla osób maj¹cych mniej ni¿
20 lat, dodatkiem dla zasi³ku kszta³cenia
specjalnego 2-ej kategorii, zasi³kiem dla

doros³ych inwalidów, us³ug¹ specjaln¹ dla otwartoæ na cz³owieka. Je¿eli kto ma
- Czy francuskie dowiadczenia daj¹
zale¿nych itp. Pomocnica ¿ycia dostoso- problem, nie wstydzi siê tego, idzie po siê przenieæ na grunt s³upski?
wuje siê do ka¿dego specyficznego przy- pomoc. My, Polacy na ogó³ krêpujemy siê
- Mówi³am tylko o jednej grupie propadku. Musi pomóc po³o¿yæ siê i wstaæ, w³asnego ubóstwa. Wstydzimy siê go na- blemów bêd¹cych zainteresowaniem naprzy toalecie, ubieraniu, przygotowaniu i wet wtedy, kiedy pomoc ju¿ nadchodzi. szej delegacji. Inne grupy naszych przedjedzeniu posi³ków, w drobnym sprz¹taniu, We Francji z pomocy spo³ecznej korzy- stawicieli zapoznawa³y siê z terapi¹ osób
szyciu dla niewidz¹cych. Towarzyszy przy staj¹ g³ównie ci, którzy poszli ze wsi do starszych, zagospodarowaniem obszarów
przemieszczaniu siê, pomaga w czynno- miasta i tam spotka³y ich k³opoty. Fran- wiejskich pod k¹tem turystyki, nowymi
ciach ¿ycia socjalnego, takich jak: za³a- cuska wie jest wyludniona. Jest to m.in. technologiami, relacjami miêdzy w³adzatwianie wszelkich formalnoci, poczta, skutek wspólnej polityki rolnej Unii Eu- mi publicznymi a podmiotami sektora pryzakupy, wyjcia. Mo¿e równie¿ zapewniæ ropejskiej. Po prostu dla ma³ych gospo- watnego. Próbowano sobie odpowiedzieæ,
opiekê nad dzieckiem inwalid¹ podczas darstw nie ma miejsca. Mieszkañcom wsi, czy w tej ostatniej sprawie istnieje zale¿czasowej nieobecnoci rodziców. Nie którzy likwiduj¹ gospodarstwa przygoto- noæ, czy komplementarnoæ. Na pewno
wype³nia natomiast ¿adnych czynnoci wuje siê pracê w miecie. Nie przychodzi bêdziemy chcieli prowadziæ nadal wymiamedycznych i nie mo¿e przewoziæ niko- ona jednak szybko. Ludzie ci musz¹ nê m³odzie¿y ze szkó³ rednich, bo taka
go w swoim samochodzie.
wspó³praca zosta³a ju¿
Stowarzyszenie samo zarozpoczêta i jest roz³atwia wszelkie formalnowijana. Mo¿emy du¿o
ci administracyjne zwi¹nauczyæ siê od Francuzane ze wiadczon¹ pomozów w zakresie zagoc¹. W przypadku, gdy
spodarowywania obprzydzielony pracownik
szarów wiejskich w
do pomocy zachorowa³,
kontekcie wejcia
albo przydarzy³a mu siê
Polski do Unii Euroinna przykroæ i nie mo¿e
pejskiej. Powinnimy,
podj¹æ pracy, zapewnia
wzorem Francuzów,
zastêpstwa. Samo dostarzabiegaæ o wiêksze
cza podopiecznym zarz¹dowe rodki dla orwiadczenia niezbêdne do
ganizacji pozarz¹douzyskania ulg podatkowych, bardziej je uakwych.
tywniæ pod k¹tem pi- Co podpatrzy³a
sania programów i siêpani jeszcze u Francugania po rodki z buzów?
d¿etu wojewódzkiego,
- Bardzo ciekaw¹
bo i na tym polu akform¹ s¹ Banki ¯ywno- Przekazanie upominków przedstawicielom agencji i stowarzyszeñ
tywnoæ naszych orgaciowe, zajmuj¹ce siê or- francuskich
nizacji jest jeszcze
ganizowaniem pomocy ¿ywnociowej dla przejæ ró¿ne szkolenia, nauczyæ siê no- bardzo ma³a. Powinna byæ prowadzona
osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji, wych zawodów. I co charakterystyczne, dalsza wymiana dowiadczeñ pomiêdzy
zwalczaj¹ce jednoczenie marnotrawstwo zatrudniani s¹ póniej przez stowarzysze- naszymi organizacjami pozarz¹dowymi a
¿ywnoci. Próby powo³ania takich ban- nia i dostaj¹ pracê najczêciej ponownie organizacjami francuskimi. Banki ¿ywnoków czynione by³y ju¿ na terenie by³ego na wsi, tylko ju¿ w nowych zawodach. ci mog³yby powstaæ ju¿ teraz w naszym
województwa s³upskiego przez S³upskie Sami doje¿d¿aj¹ lub s¹ dowo¿eni do pra- powiecie. Zamiast wyci¹gaæ rêkê po poCentrum Wspomagania Organizacji Po- cy. Natomiast my, w Polsce chcemy pro- moc do ró¿nych firm, moglibymy za³azarz¹dowych. Pozyskuj¹ one wszystkie blem wiejskiego bezrobocia za³atwiæ bez twiæ ten problem drog¹ organizacji takich
produkty ca³kowicie jadalne pochodz¹ce migracji ludnoci wiejskiej. Na francu- banków, bardzo dobrze sprawdzaj¹cych
z nadwy¿ek produkcyjnych lub tych, któ- skiej wsi zostaj¹ tylko ci, którzy maj¹ kon- siê we Francji. Z ich zaopatrzenia mog³yre nie mog¹ byæ sprzedane w trybie nor- kretne plany, wiedz¹ po co to robi¹ i so- by korzystaæ np. nasze domy pomocy spomalnym, a tak¿e pochodz¹ce ze zbiórek i bie radz¹.
³ecznej, Dom Interwencji Kryzysowej,
W regionie Limousin dominuje domy dziecka, bezdomni. Zastanawia³adarowizn. Gromadz¹ je w swoich magazynach i nastêpnie daruj¹ wspó³pracuj¹- stara zabudowa, niektóre pokrycia domów bym siê jednak, czy próbowaæ zast¹piæ
cym z nimi stowarzyszeniom, które maj¹ pochodz¹ jeszcze z 1900 roku. Francja nie nasze domy pomocy spo³ecznej zorganina celu niesienie pomocy ¿ywnociowej ucierpia³a tak w czasie II wojny wiato- zowan¹ opiek¹ chorych w ich domach roosobom potrzebuj¹cym. Taki bank jest wej jak Polska. Nie mia³a takich du¿ych dzinnych, tak jak robi¹ to we Francji. Stokierowany przez ochotników i dzia³a dziê- zniszczeñ. Hoduje siê tam byd³o miêsne, warzyszenia nasze musia³yby siê do tego
ki pracy dwu sta³ych pracowników zatrud- du¿o owiec. S¹ gospodarstwa, które ho- starannie przygotowaæ. Ponadto - jak ju¿
nionych w systemie zatrudnienie  m³o- duj¹ kozy na mleko; jest to bowiem rejon wczeniej zaznaczy³am  system opieki
dzie¿. Banki ¿ywnoci przyczyniaj¹ siê produkcji serów. Widzielimy du¿e upra- spo³ecznej we Francji jest bardziej rozwe Francji do zwalczania g³odu u osób i wy kukurydzy i zbó¿. Funkcjonuje du¿o budowany ni¿ u nas w Polsce, potrzeburodzin najubo¿szych. Czêsto s¹ to osoby stadnin koni wykorzystywanych do celów j¹cy otrzymuj¹ tam wiêksz¹ pomoc finanposzkodowane przez los, a tak¿e te, które turystycznych. Sporo jest obiektów sakral- sow¹ od pañstwa i organizacje pozarz¹straci³y pracê. Moglimy przekonaæ siê, nych z XIII i XIV wieku zachowanych w dowe mog¹ rekompensowaæ swoj¹ dzia¿e pomoc socjalna we Francji jest mocno nienaruszonym stanie. Rozwiniêta jest tu- ³alnoæ. U nas, na obecnym etapie, nie
rozbudowana, zupe³nie inaczej ni¿ u nas, rystyka rowerowa nad brzegami jezior i by³oby to jeszcze mo¿liwe.
du¿¹ rolê odgrywaj¹ w niej organizacje turystyka kajakowa. Jest to te¿ rejon pro- Powiat s³upski nawi¹za³ pierwpozarz¹dowe. We Francji jest wiêksza dukcji francuskiej porcelany.
sze kontakty z regionem La Manche we
ci¹g dalszy na str. 8
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Francji, z którym zamierza wspó³pracowaæ. Czy ta wizyta bêdzie mia³a jaki
wp³yw na szybsze podpisanie partnerskiej
umowy?
- Mylê, ¿e dziêki tej wizycie bardziej
przekonalimy siê do Francuzów. Wiêcej
wiemy o tym kraju. Na pewno bêdziemy
starali siê aktywniej uczestniczyæ w wymianie z Francuzami w ramach podpisanej ju¿ umowy z województwem pomorskim. Wspó³praca pomiêdzy regionem
Limousin i województwem pomorskim
datuje siê ju¿ od 1991 roku, zosta³a nawi¹zana jeszcze za czasów województwa
gdañskiego, rozwija siê coraz dynamiczniej zarówno w dziedzinie ekonomicznej,
jak i kulturalnej. Doprowadzi³a do nawi¹zania kontaktów na ró¿nych szczeblach
oraz rozwoju dzia³alnoci w ró¿nych dziedzinach. My zamierzamy wspó³pracowaæ
z okrêgiem La Manche i mylê, ¿e ten
zamiar siê powiedzie. W³adze samorz¹dowe z tego okrêgu odnios³y dobre wra¿enie po tegorocznej wizycie w naszym
powiecie.
Rozmawia³: Zbigniew Babiarz-Zych

Wnioski z pobytu delegacji s³upskiej w regionie
Limousin
*Konfrontacja francusko-polskich dowiadczeñ dowiod³a, ¿e ruch stowarzyszeniowy nie ma granic, gdy¿ wszêdzie
ludmi kieruje chêæ wspólnego dzia³ania w celu dokonywania pozytywnych
zmian, razem mo¿na zrobiæ wiêcej i
dzia³aæ skuteczniej, zakres dzia³añ powierzonych stowarzyszeniom jest szeroki i ró¿norodny  od pomocowych i
socjalnych po specjalistyczne;
*Pañstwo francuskie w stowarzyszeniach posiada powa¿nego partnera, któremu zleca bardzo du¿o zadañ, ministrowie kolejnych rz¹dów (turystyki,
kultury i sztuki) aby zdecentralizowaæ
i uczyniæ bardziej demokratyczne dzia³ania, powo³uj¹ ró¿norodne stowarzyszenia;
*Powierzenie we Francji zadañ w formie projektów stowarzyszeniom wi¹¿e
siê z równoczesnym powierzeniem (do
90%) rodków na ich realizacjê;
*Pobyt przedstawicieli s³upskich stowarzyszeñ w placówkach stowarzyszeñ
francuskich pozwoli³ nawi¹zaæ znajomoci, które prawdopodobnie zaowocuj¹ realizacj¹ wspólnych projektów;
*Z ruchem kopanionów zaplanowano
organizacjê w Limousin i Pary¿u wspólnej wystawy wyrobów artystycznou¿ytkowych naszych bezrobotnych kobiet.
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Polski nie by³o na
We Wrzeciu odby³y siê powiatowe obchody wiêta
Niepodleg³oci.

Szko³y Podstawowej w Bierkowie, Gimnazjum z Jezierzyc oraz panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Bierkowie. W jednej ze szkolnych sal urz¹dzono wystawê

Zbigniew Kamiñski - gospodarz uroczystoci
Uroczystoci rozpoczê³a msza w. odprawiona za pomylnoæ Ojczyzny. Wziê³a w niej udzia³ orkiestra z Centrum Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce.
Nastêpnie poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, wszyscy gocie przeszli przed budynek Szko³y Podstawowej,
gdzie z³o¿ono kwiaty przy tablicy pami¹tkowej powiêconej genera³owi Stefanowi Grotowi Roweckiemu. Orkiestra z
CSMW w Ustce zagra³a Rotê. Dalsza
czêæ uroczystoci odby³a siê w sali gim-

Wystêp dzieci szkolnych
nastycznej szko³y. W specjalnym programie artystycznym wyst¹pi³y m.in. dzieci
ze Szko³y Podstawowej we Wrzeciu,

upamiêtniaj¹c¹ odzyskanie przez Polskê
niepodleg³oci.(z)

Wyst¹pienie Tomasza Wszó³kowskiego - przewodnicz¹cego
Rady Powiatu S³upskiego
Szanowni Pañstwo!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt wyst¹pienia na dzisiejszej, powiatowej uroczystoci z okazji Narodowego wiêta
Niepodleg³oci. I Rzeczpospolita zginê³a
pod zaborami, osamotniona. Przez sto
dwadziecia lat nie
by³o na
mapie Europy pañstwa licz¹cego 13
milionów
mieszkañców. Dopiero I wojna wiatowa, doprowadzaj¹c
do starcia
miêdzy zaborcami,
stworzy³a
szansê na
odzyskanie
niepodleg³oci. I szansa ta zosta³a przez
naród polski wykorzystana. Osiemdziesi¹t
trzy lata temu powsta³o pañstwo, które w
sposób budz¹cy podziw Europy, przyst¹-

mapie Europy
pi³o do jednoczenia ziem by³ych zaborów
i odbudowy zniszczonej gospodarki. Na
jego czele stan¹³, ciesz¹cy siê wielkim autorytet e m ,
twórca
legionów, Józef Pi³sudski.
I
I
Rzeczpospolita przez
niemal
dwa lata
musia³a
jeszcze
walczyæ
o obronê graPrzemawia T. Wszó³kowski
n i c .
Dana, ¿yj¹cym dzisiaj pokoleniom wolnoæ, okupiona zosta³a krwi¹ l¹skich powstañców, lwowskich orl¹t i ¿o³nierzy
wojny z Rosj¹, którzy nie wrócili spod
Ossowa i Radzymina, nie prze¿yli Bitwy
Warszawskiej.
Polskê lat miêdzywojennych mo¿na
ró¿nie oceniaæ. Znacznie silniejsze od krytyk i rozczarowañ, które przynios³a, by³o

przewiadczenie narodu, ¿e o tê utracon¹
niepodleg³oæ warto by³o walczyæ i warto
by³o j¹ odzyskaæ. W III Rzeczpospolitej
powrócilimy do wiêtowania rocznic
odzyskania Odrodzonej Ojczyzny. Kto
bowiem nie zna swojej przesz³oci, ten nie
tylko traci to¿samoæ, ale jest skazany na
ci¹g³e powtarzanie tych samych b³êdów.
Tymczasem historia zatoczy³a ko³o. Chcemy wejcia do Unii Europejskiej. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê nie uroñmy najmniejszej cz¹stki z naszej suwerennoci. Pamiêtajmy jak trudno j¹ by³o zdobyæ.
Wdziêcznoæ i wyrazy uznania nale¿¹ siê kombatantom i osobom represjonowanym za ich powiêcenie, oddanie i
trud, nie tylko w okresie II wojny wiatowej, ale i przez powojenne pó³wiecze. I
choæ dzisiaj istniej¹ce okolicznoci nie
sprzyjaj¹ temu aby nam wszystkim by³o
tak dobrze jak bymy tego pragnêli, a k³opoty dnia codziennego niejednokrotnie
nas przyt³aczaj¹, to przecie¿ nie straci³o
nic ze swej wartoci powiedzenie, ¿e:
najszlachetniejsze wykorzystanie wolnoci polega na jednoczeniu obywateli, nie
na tworzeniu podzia³ów. Kieruj¹c siê tym
przes³aniem serdecznie dziêkujê Pañstwu
za to, ¿e jestemy tu razem i ¿yczê nam
wszystkim wszelkiej pomylnoci.
Zdjêcia: Jerzy Walczak

Usteckie Liceum
najlepsze

Mszê w. za Ojczyznê odprawi³ ks.pra³at
J.Giriatowicz - proboszcz parafii w.
Jacka w S³upsku

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs pt.
83 rocznica odzyskania niepodleg³oci.
Wziê³o w nim udzia³ 12 szkó³
ponadgimnazjalnych z miasta S³upska i powiatu s³upskiego. I miejsce
dru¿ynowo zajê³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kopernika w
Ustce, II - Zespó³ Szkó³ Rolniczych
w S³upsku, a III - Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr IV w S³upsku
I miejsce indywidualnie zaj¹³
Wojciech Stochnia³ek - uczeñ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku
(opiekun Bo¿ena Stochnia³ek), II i
III miejsce zajêli uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M.
Kopernika w Ustce - Anna Jarczyñska i Mi³osz Kazimierski (opiekun
Arkadiusz Kubiak ).(D.S.)

Zarz¹d Powiatu zaktualizowa³ i przekaza³ Radzie Powiatu Harmonogram Robót
Drogowych. Dokument dostosowano do
nowych uwarunkowañ, w tym przede
wszystkim spónionego w stosunku do
za³o¿eñ, terminu uruchomienia kredytu i
w zwi¹zku z tym koniecznoci prowadzenia remontów w jesienno-zimowych warunkach pogodowych. Postêp prac na drogach jest na bie¿¹co monitorowany. W
najbli¿szym czasie cz³onkowie Zarz¹du
zamierzaj¹ zwizytowaæ drogi na których
prowadzone s¹ roboty remontowe.
*
Zarz¹d przekaza³ pod obrady Rady projekt bud¿etu powiatu s³upskiego na rok
2002. Niestety, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ kraju, wielkoci dotacji
i subwencji (podstawowych elementów
bud¿etu powiatu) w porównaniu do roku
bie¿¹cego zosta³y znacznie okrojone.
Konstruuj¹c projekt musiano wiêc z koniecznoci ograniczyæ do niezbêdnych
za³o¿enia finansowe, a tak¿e, co zawsze
przy ogólnym niedostatku rodków jest
niezwykle trudne, dokonaæ wielu przesuniêæ bud¿etowych.

Z PRAC
ZARZ¥DU
Og³oszony zosta³ konkurs na dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
S³upsku. Rozstrzygniêcie - 5 grudnia br.
*
Zarz¹d Powiatu uzna³, ¿e podjête dzia³ania w ramach zaleconego programu
oszczêdnociowego, w tym szczegó³owe
i bie¿¹ce rozliczenie wykonania planu finansowego oraz dokonane w nim niezbêdne przeniesienia bud¿etowe, zabezpieczaj¹ funkcjonowanie Domu Dziecka w Ustce do koñca bie¿¹cego roku.
*
21 listopada br. w posiedzeniu Zarz¹du
Powiatu uczestniczy³ wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk. Zadeklarowa³ on powiatowi pomoc, podkreli³ jednak, ¿e dotyczyæ ona mo¿e wy³¹cznie
spraw, które mieszcz¹ siê w jego kompetencjach. Za najwa¿niejsz¹ uzna³ funkcjê
przedstawiciela rz¹du w terenie oraz dba³oæ by dzia³ania w³adz lokalnych by³y
zgodne z polityk¹ rz¹du. Do swoich priorytetów zaliczy³ hamowanie procesu
upadku miejscowych firm, a w konsekwencji zmniejszanie bezrobocia. Wojewoda zaapelowa³ o wiêksz¹ aktywnoæ
zarz¹du S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.(A.G.)

9

Po trzech latach starañ

Aukcja rybna w Ustce

W padzierniku br. Jan Zarêbski  marsza³ek województwa pomorskiego podpisa³ z Andrzejem
Tyszkiewiczem  prezesem spó³ki Rolno-Rybny Rynek Hurtowy Aukcja Rybna w Ustce, oraz jego
zastêpc¹ S³awomirem Ziemianowiczem kontrakt na budowê aukcji rybnej w Ustce  pierwszej na
polskim wybrze¿u.

Teraz zarz¹d spó³ki powinien podpisaæ umowê wykonawcz¹ z wojewod¹ pomorskim. Koszt aukcji wynieæ ma 7,5
mln z³otych, z tego 5,6 mln z³ ma przekazaæ bud¿et pañstwa w ramach podpisanych przez województwa kontraktów z
rz¹dem. W³anie z powodu tych, brakuj¹cych, a obiecanych ju¿ raz przez rz¹d
pieniêdzy, przed³u¿a³a siê budowa aukcji
rybnej w Ustce.
Rolno-Rybny Rynek Hurtowy - Aukcja Rybna w Ustce spó³ka z o.o. wpisany zosta³ do rejestru handlowego 17 grudnia 1998 roku i stanowi uwieñczenie trwaj¹cych nieprzerwanie od 1996 roku prac
grupy inicjatywnej, w sk³ad której wchodzili przedstawiciele rybaków morskich
zrzeszonych w Krajowej Izbie Rybackiej
z siedzib¹ w Ustce, rybaków s³odkowodnych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Rybackim w Poznaniu, rolników
reprezentowanych przez S³upsk¹, (aktualnie Pomorsk¹ Izbê Rolnicz¹ w Gdañsku), Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych by³ego województwa s³upskiego.
Inicjatywa ta po reformie administracyj10

z³.

nej kraju uzyska³a zapewnienie
wsparcia Starostwa Powiatowego w S³upsku i Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku. Równie¿ podczas prowadzonych w
2000 roku rozmów w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, tak resort rolnictwa
jak i agencja, potwierdzi³y
utrzymanie poparcia dla idei
utworzenia aukcji rybnej w Ustce. Wczeniej decyzjê grupy inicjatywnej o powstaniu aukcji
poprzedzi³y pozytywne opinie
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, jak równie¿
ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej. Ich wyrazem by³o m.in.
umieszczenie aukcji rybnej w
Ustce w programie resortowym
Budowa rynków i gie³d towarowych do 2000 roku i przypisanie wstêpnej kwoty wsparcia
kapita³owego przez Agencjê
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w wysokoci 0,9 mln

Miasto przekaza³o spó³ce pod aukcjê
grunty po przedsiêbiorstwie przetwórczym Korab wycenione na 1,3 mln z³,
rybacy mieli wnieæ 600 tys. z³. W roku
2000 spó³ka podjê³a trud przekszta³cenia
formy prawnej na spó³kê akcyjn¹ i podwy¿szenia swego kapita³u do wysokoci
650 000 z³. Mia³o to byæ ostateczn¹ przeszkod¹ warunkuj¹c¹ umieszczenie akcji w
rz¹dowym programie oraz objêcia akcji
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak siê jednak nie sta³o. Rz¹d nie do koñca by³ pewny czy chce
aukcji rybnej w Ustce. Zmienia³ swoj¹
politykê. Okaza³o siê, ¿e na polskim wybrze¿u ma powstaæ kilka aukcji rybnych i
budowê wszystkich trzeba dofinansowaæ,
potem, ¿e zamiast typowych aukcji ma
powstaæ jedna du¿a teleaukcja z centralnym biurem w Warszawie i biurami terenowymi, w tym m.in. w Ustce.
W koñcu zwyciê¿y³a koncepcja
pierwsza i s³upsk¹ inicjatywê budowy
aukcji rybnej w Ustce uda³o siê wpisaæ
do kontraktu województwa pomorskiego,
który ma teraz zagwarantowaæ brakuj¹ce

pieni¹dze. Spó³ka - jak zdradza jej wiceprezes S. Ziemianowicz  planuje zakoñczenie budowy do koñca przysz³ego roku
i oddanie aukcji do u¿ytku na pocz¹tku
roku 2003. Kamieñ wêgielny wmurowano uroczycie podczas obchodzonego w
ostatnim dniu czerwca br. wiêta Rybaka
w Ustce. Zaszczytu tego dost¹piæ mia³
premier Jerzy Buzek, skoñczy³o siê na
wicepremierze Longinie Komo³owskim.
Rybacy licz¹, ¿e przysz³a aukcja pe³niæ bêdzie istotn¹ funkcjê rynku formalnego, którego istot¹ jest stworzenie okrelonych mechanizmów bezpieczeñstwa
dostaw wie¿ych ryb i zap³aty za nie. Bêdzie stanowiæ swoist¹ gwarancjê pe³nego
zagospodarowania po³owów. Przyczyni
siê do udzielenia naszemu rybo³ówstwu
ba³tyckiemu pomocy finansowej poprzez
wprowadzenie cen minimalnych oraz ca³ego systemu odbioru ryby, takiego jaki
funkcjonuje w Unii Europejskiej. Stosowane drapie¿ne formy rynku, wystêpuj¹cy ³añcuch poredników i monopolistów
na drodze ryby od rybaka do konsumenta,
brak podstawowych zasad sanitarnych i fitosanitarnych, standaryzacji  wszystko to
nie sprzyja konkurencyjnoci i rozwojowi gospodarki rybnej w Polsce. Przek³ada siê ujemnie na ostateczn¹ rentownoæ
i dochody rybaków oraz ca³ej sfery przetwórstwa. Po integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ ca³a z³owiona w Ba³tyku ryba
bêdzie mog³a byæ sprzedawana tylko za
porednictwem wyznaczonych centrów
odbioru ryb. W³anie aukcja w Ustce ma
byæ jednym z takich centrów, jednoczenie miejscem, gdzie skupia siê poda¿,
popyt i kszta³tuje cena towaru. Aukcja
bêdzie odpowiadaæ wszystkim standardom europejskim. W przyjêtych za³o¿eniach mówi siê, ¿e bêdzie publiczna, co
oznacza, ¿e wszystkie kutry, tak¿e zagraniczne, bêd¹ mog³y zawijaæ do portu w
Ustce i dostarczaæ na aukcjê swoje po³owy. Ca³y personel ma liczyæ 10 osób. System sprzeda¿y, który zamierza siê wprowadziæ, to sprzeda¿ z pierwszej rêki stwarzaj¹ca mo¿liwoæ ustalenia cen w warunkach otwartej, przejrzystej konkurencji
pomiêdzy kupuj¹cymi. Ustecka aukcja ma
byæ wyposa¿ona w niezbêdne budynki i
hale z urz¹dzeniami ch³odniczymi oraz do
transportu i sortowania ryb. Budynki i
budowle wyposa¿one bêd¹ te¿ w urz¹dze-

nia wa¿¹ce, umo¿liwiaj¹ce wstêpn¹ kontrolê, sprzeda¿ i dystrybucjê.
Ryby przygotowane do sprzeda¿y
bêd¹ posortowane wed³ug gatunków, rozmiaru i jakoci. Po zakoñczonej transakcji bêd¹ musia³y byæ odebrane z hal w ci¹gu kilku godzin lub na zlecenie dostarczone odbiorcy przez aukcjê. Tak sprawnie
funkcjonuj¹ bowiem aukcje rybne na zachodzie i tak ma byæ w Ustce. Podkrela
siê, ¿e zalet¹ systemu sprzeda¿y z pierwszej rêki jest fizyczna obecnoæ kupuj¹cych i produktów równoczenie w tym
samym miejscu. Kupuj¹cy ma mo¿liwoæ
ka¿dego dnia osobicie uczestniczyæ w
prezentacji poszczególnych partii towarów wystawionych do sprzeda¿y, mo¿e
sam oceniæ jakoæ, a nastêpnie podj¹æ
konkurencyjn¹ licytacjê z pozosta³ymi
uczestnikami aukcji. System ten uznaje siê
za najbardziej bezpieczny z punktu widzenia producentów i samej aukcji. Zakupiona w takim systemie ryba nie podlega reklamacji. Z jednej strony cechuje go du¿a
prostota, z drugiej - jego wdro¿enie anga¿uje nieporównywalnie mniejsze nak³ady.
Dopiero w nastêpnym etapie ma byæ wprowadzona internetowa sprzeda¿ ryb.
Budowa aukcji rybnej w Ustce to tylko jeden z elementów pocz¹tkuj¹cych
trudn¹ i g³êbok¹ restrukturyzacjê sektora
rybnego w Polsce. Nasze rybo³ówstwo czeka jeszcze wiele innych zmian: odnowienie floty rybackiej, poddanie siê ostrym rygorom fitosanitarnym, prowadzenie na odpowiednim poziomie gospodarki zarybieniowej, od której zale¿eæ bêdzie wielkoæ
po³owów niektórych gatunków ryb.
Wszystkie te zmiany wymusza rosn¹ca konkurencja i integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Z. Babiarz-Zych

Bêdzie zbyt na jêczmieñ browarny

S³odowy biznes

Do 2003 roku w Charnowie (gm. Ustka) ma powstaæ
zak³ad produkuj¹cy jêczmienny s³ód na potrzeby browarów.
Pomys³ budowy s³odowni powsta³ w
starostwie s³upskim, które próbuje zaradziæ trudnej sytuacji rolników, maj¹cych

k³opoty ze zbytem swoich p³odów rolnych, a tym samym nie mog¹cym rozwijaæ w takim stopniu produkcji rolnej, na
jaki pozwalaj¹ lokalne warunki glebowe
i klimatyczne. Biznesplan przedsiêwziêcia opracowa³o Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego w Gdañsku. Wynika z niego, ¿e s³odownia w Charnowie
mog³aby wyprodukowaæ rocznie 60 tysiêcy ton s³odu, przetwarzaj¹c w tym celu
75 tysiêcy ton jêczmienia. By³aby to produkcja antyimportowa, bo obecnie w kraju rocznie wykorzystuje siê 400 tys.ton
s³odu, w tym prawie 20 tysiêcy ton z importu. Za tonê jêczmienia browarnego z
importu trzeba zap³aciæ ok. 140 dolarów.
Dla rolników by³aby wiêc to op³acalna
produkcja. Aby uzyskaæ 75 tys. ton jêczmienia trzeba by obsiaæ nim 25 tysiêcy
hektarów ziemi. W 1999 roku w powiecie s³upskim ³¹cznie jêczmieniem jarym i
ozimym obsianych by³o ok. 12 tys. ha.
Realizacja inwestycji wymagaæ bêdzie jednak zapewnienia ok. 60 mln z³otych plus 10 mln na jej rozruch. Prawie
50 proc. funduszy jest ju¿ zagwarantowanych, bo budow¹ wytwórni s³odu w Charnowie zainteresowanych jest kilka ban-

ków. Aportem w postaci piêciu hektarów
ziemi do spó³ki chce wejæ gmina wiejska Ustka. Potrzeba jeszcze ok. 35 mln
z³otych, dlatego mile
widziani s¹
kolejni inwestorzy
zainteresowani s³odowym biznesem. Byæ
mo¿e jak¹
czêæ funduszy uda siê
pozyskaæ od
marsza³ka
województwa pomorskiego.
Po uruchomieniu
nowego zak³adu w produkcjê jêczmienia browarnego w regionie mog³oby byæ zaanga¿owanych nawet
6 tys. gospodarstw. Na tym jednak nie koniec korzyci, bo uruchomienie z kolei
produkcji s³odu bêdzie wymaga³o zatrudnienia 30-40 osób. Powstan¹ wiêc nowe
miejsca pracy. Kolejne osoby bêd¹ mog³y znaleæ pracê w firmach transportowych i innych wspó³pracuj¹cych z wytwórni¹.
Kolejny pomys³ na zagospodarowanie lokalnych p³odów rolnych (i rozwi¹zywanie ekologicznych problemów), to
projekt produkcji biopaliwa z rzepaku.
Jest on wynikiem wspó³pracy starostwa z
duñsk¹ fundacj¹ BIORAF i Instytutem
Budownictwa, Mechanizacji i Eelektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Duñczycy
przeprowadzili stosowne analizy i okazuje siê, ¿e wszystkie proponowane technologie s¹ op³acalne w produkcji, ponadto
bêdzie mo¿na staraæ siê o rodki z Unii
Europejskiej na ich realizacjê.
Warto przypomnieæ, ¿e nastêpne
s³upskie pomys³y to: produkcja naczyñ
biodegradowalnych, czyli takich, które same siê rozk³adaj¹ oraz produkcja
oleju napêdowego z plastiku. (z)
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Po dziesiêciu latach czekania

Zasi³ki
przedemerytalne
7 listopada br. wesz³a w ¿ycie ustawa o
zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, na podstawie
której byli pracownicy by³ych Pañstwowych Gospodarstw Rolnych mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie zasi³ków przedemerytalnych.
Zgodnie z powy¿sz¹ ustaw¹ prawo do
zasi³ku przys³uguje osobom, które w dniu
wejcia ustawy osi¹gnê³y wiek 50 lat dla
kobiet i 55 lat dla mê¿czyzn. Istotne jest
sformu³owanie w dniu wejcia ustawy.
Jak wyjania na ³amach Rzeczpospolitej (nr 260 z 7 listopada 2001 r.) Tadeusz Olejarz, wicedyrektor Departamentu
Polityki Rynku Pracy w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej, sformu³owanie to nie odnosi siê do nowelizacji ustawy, ale do ustawy matki, która wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 1995 roku. Tak wiêc
prawo do wiadczenia mia³yby kobiety, które ukoñczy³y 56 lat i mê¿czyni,
którzy ukoñczyli 61 rok ¿ycia.
Bezrobotni, ubiegaj¹cy siê o zasi³ek
przedemerytalny, musz¹ spe³niaæ poza
tym jednoczenie dwa warunki: musieli
przez co najmniej dziesiêæ lat pracowaæ
w pañstwowych przedsiêbiorstwach gospodarki rolnej, w dniu nabycia prawa do
wiadczenia zamieszkiwaæ w powiecie lub
gminie uznanej za zagro¿on¹ szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym. Do
takich gmin zalicza siê wszystkie gminy
w powiecie s³upskim. Prawa takiego nie
posiadaj¹ bezrobotni zameldowani w
miecie S³upsku, pomimo tego, ¿e w
przesz³oci mogli przecie¿ pracowaæ w
przedsiêbiorstwach gospodarki rolnej.
Osoby spe³niaj¹ce powy¿sze warunki uzyskuj¹ prawo do wiadczenia od nastêpnego dnia po dacie z³o¿enia wniosku
w Urzêdzie Pracy. wiadczenie to jest
równe obowi¹zuj¹cemu zasi³kowi przedemerytalnemu i wynosi obecnie 572 z³ 10
gr. Bêdzie ono finansowane z wp³ywów
pieniê¿nych Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa przekazywanych Funduszowi Pracy.
Do dnia 13 listopada w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w S³upsku z³o¿ono 140
wniosków o przyznanie takiego wiadczenia.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
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Pomagaj¹ w Machowinie
Od 27 sierpnia br. realizowana jest umowa podpisana przez starostê s³upskiego Stanis³awa K¹dzielê i dyrektora Aresztu ledczego
w S³upsku p³k. Zbigniewa Obsta w sprawie nieodp³atnej pracy
skazanych z OZ w Ustce na rzecz Domu Pomocy Spo³ecznej w Machowinie.
Codziennie do pracy staje czterech
skazanych. Dom zapewnia im dowóz do
pracy i z powrotem, odzie¿ ochronn¹, narzêdzia, sprzêt oraz posi³ek regeneracyjny. Skazani wykonuj¹ g³ownie prace porz¹dkowe w 7-hektarowym parku, w którym od kilkudziesiêciu lat, ze wzglêdu na
brak funduszy, nikt nic nie robi³. Znaczna
czêæ parku zosta³a ju¿ uporz¹dkowana i
dopiero teraz widaæ jego piêkno. Praca
wykonywana jest solidnie. Skazani uporz¹dkowali równie¿ teren przy nowo powsta³ym oddziale oraz II bloku; wykarczowali stare krzewy, usunêli zbêdne

budowie altanki. Wykonuj¹ równie¿ inne
prace remontowe.
- Skazani bardzo zintegrowali siê z
mieszkañcami Domu podczas wspólnie
wykonywanych prac. Uwa¿amy, ¿e jest to
bardzo dobra forma resocjalizacji  mówi
Halina Mrozik, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w S³upsku,
która nadzoruje placówkê w Machowinie.
- Poniewa¿ prac remontowych i porz¹dkowych jest bardzo du¿o, dobrze by³oby
przed³u¿yæ umowê z Aresztem ledczym
w S³upsku na dalsze prace. Skazani wykazuj¹ siê du¿¹ kultur¹ osobist¹ i zdyscy-

Uporz¹dkowany park
ogrodzenie, wykosili trawê, rozplantowali
ziemiê. Pomogli te¿ przy ociepleniu oraz

plinowaniem. Dom Pomocy Spo³ecznej w
Machowinie ponosi niewielkie koszty, a
pomoc uzyskuje spor¹. (PCPR)

W zbiorach starostwa

Teodolity  instrumenty geodezyjne do pomiaru k¹tów
W geodezji wszystkie pomiary terenowe odnosz¹ siê do kierunku pionu i do prostopad³ej do niej
p³aszczyzny poziomej. W tym uk³adzie geometrycznym wykonuje siê równie¿ pomiar k¹tów pionowych i poziomych.
Narzêdzia k¹tomiercze znane s¹ od chodz¹c¹ przez punkt geodezyjny. Czyn- o dok³adnoci odczytu 10 lub 30 (2c
wieków. W miarê up³ywu czasu konstru- noæ tê nazywamy centrowaniem.
lub 1c), czêsto maj¹ one jeszcze noniuIstnieje kilka typów teodolitów ró¿ni¹- szowy system odczytowy; teodolity o doowano narzêdzia nowe i ulepszano dawniejsze. Przestano u¿ywaæ na przyk³ad go- cych siê od siebie odmienn¹ konstrukcj¹ k³adnoci redniej (dok³adnoæ odczytu
niometrów, astrolabii i innych narzêdzi za- niektórych czêci sk³adowych. Mo¿na je 6(20cc); teodolity o dok³adnoci wy¿szej
(dok³adnoæ odczytu 1 (
opatrzonych w ko³o poziome, czyli s³u¿¹cych wy³¹cz2cc ); teodolity precyzyjne
nie do pomiaru k¹tów po(dok³adnoæ odczytu 0,2
ziomych. Zamiast nich po(1cc).
Przedstawione na
wszechnie u¿ywanym nazdjêciu instrumenty nalerzêdziem k¹tomierczym sta¿¹ do klasy o ma³ej do³o siê narzêdzie uniwersalk³adnoci i w chwili obecne, zaopatrzone w ko³o ponej maj¹ ju¿ tylko wartoæ
ziome i ko³o pionowe, a
wiêc s³u¿¹ce do jednoczehistoryczn¹. U¿ywane
by³y g³ównie na pocz¹tku
snego pomiaru k¹tów poziomych i pionowych.
dwudziestego wieku do lat
Te uniwersalne narzêosiemdziesi¹tych. Du¿y
dzia nazwano teodolitami,
zbiór takich narzêdzi k¹chocia¿ pocz¹tkowo nazwa
tomierczych znajduje siê
ta oznacza³a narzêdzia k¹w s³upskim Starostwie Potomiercze zaopatrzone wywiatowym  Wydziale
³¹cznie w ko³o poziome.
Geodezji, Gospodarki
Teodolit jako instrument,
Nieruchomociami i Kataktórym mo¿na by by³o w Teodolity ze zbiorów Starostwa Powiatowego w S³upsku
stru. Mo¿emy tutaj zobaprosty sposób mierzyæ k¹ty
czyæ teodolity produkopoziome i pionowe, musi byæ wyposa¿o- podzieliæ na stoj¹ce i wisz¹ce, w zale¿no- wane w Polsce i w innych krajach: Gerny w lunetê, daj¹c¹ siê skierowaæ na do- ci od tego, czy przyrz¹d ustawia siê na lach Warszawa - datowany na ok. 1920
wolny punkt w przestrzeni i pozwalaj¹c¹ statywie, czy te¿ ma on urz¹dzenia s³u¿¹- rok, TT  2 PZO Warszawa, Hildebrand
zbudowaæ p³aszczyznê pionow¹ przecho- ce do zawieszania go na s³u¿¹cym do tego  Wichmann (Niemcy) datowany na 1950
dz¹c¹ przez ten punkt. P³aszczyznê tak¹ trzpieniu. Ze wzglêdu na sposób osadze- rok, Dietzgen (USA). W zbiorze starostwa
wyznacza o celowa lunety przy jej od- nia lunety na instrumencie rozró¿nia siê s¹ te¿ instrumenty do pomiarów topograchylaniu w górê i w dó³. Luneta pochyla teodolity z lunet¹ osadzon¹ centrycznie i ficznych (kierownice): KR  2 i KR  47
ekscentrycznie. Ze wzglêdu na rodzaj PZO Warszawa.
siê dziêki jej osadzeniu na osi obrotu.
Do pomiaru k¹tów poziomych teodo- przyrz¹du do odczytywania k¹tów rozró¿Obecnie pomiary k¹tów i odleg³oci
lit zaopatrzony jest w kr¹g (ko³o) z po- nia siê teodolity noniuszowe i mikrosko- wykonuje siê przy pomocy tachimetrów
dzia³k¹ k¹tow¹, czyli w tak zwany limbus, powe. W zasadzie jednak najwa¿niejsz¹ elektronicznych z zamontowanymi rejeosadzony prostopadle do osi obrotu instru- cech¹ teodolitu jest liczba jego osi obrotu stratorami wewnêtrznymi, oprogramowamentu i nieruchomy w czasie naprowadza- i z tego wzglêdu dzielimy teodolity na jed- nymi z mo¿liwoci¹ wykonywania oblinia osi celowej na cel. Do ustawienia teo- noosiowe, czyli zwyk³e i dwuosiowe, czyli czeñ. Dla przyk³adu tachimetr TOPCON
dolitu na wierzcho³ku mierzonego k¹ta, repetycyjne.
z serii GPT 2005 ma zasiêg pomiaru elekBardzo istotna jest klasyfikacja ze tronicznego odleg³oci na jeden pryzmat
czyli do scentrowania, s³u¿y pion (sznurkowy, sztywny lub optyczny). Do pozio- wzglêdu na przydatnoæ teodolitu do po-  7000 m przy dok³adnoci pomiaru 3 mm
mowania instrumentu s³u¿¹ zamontowa- szczególnych rodzajów pomiaru, a to za- + 2mm / km i dok³adnoæ pomiaru k¹ta
ne na nim libele (poziomnice ). Do po- le¿y od dok³adnoci instrumentu, któr¹ 5. Instrument ten jest wodoszczelny, ma
miaru k¹tów pionowych s³u¿y inny lim- okrela siê w zasadzie rednim b³êdem mo¿liwoæ za³o¿enia 30 ró¿nych robót,
bus, zwany pionowym, osadzony na osi pomiaru kierunku przy dwóch po³o¿e- oraz posiada rejestracjê wewnêtrzn¹ 8000
niach lunety. Klasyfikuj¹c teodolity we- punktów lub 16000 wspó³rzêdnych.
obrotu lunety, prostopadle do tej osi.
W terenie teodolit ustawiany jest na d³ug ich dok³adnoci odczytu mo¿emy je
statywie w ten sposób, aby o obrotu in- podzieliæ na cztery klasy: teodolity o maHenryk Chabrowski
strumentu pokrywa³a siê lini¹ pionu prze- ³ej dok³adnoci (zaliczmy tu instrumenty
Geodeta Powiatowy
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Telekomunikacja odpowiada:

Dawne wierzenia ludowe na Kaszubach

Decyduje Dziwne sposoby za
ekonomia

Ludowe sposoby nie ogranicza³y siê tylko do leczenia zwierz¹t,
nu, miejscowoci, dostêpnych rodków i obowi¹zuj¹cych zwyczajów.
W ostatnim numerze Powiatu S³up- cego, zio³a, magiczne znaki i talizmany.
skiego (8/2001) informowalimy o pimie Mieczys³awa Remiszewskiego 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
do prezesa Telekomunikacji Polskiej
S.A. w Warszawie w sprawie obni¿enia
ceny abonamentu pakietu oszczêdnociowego do 10 z³ oraz ceny rozmów za
po³¹czenia lokalne (za 3 minuty rozmowy). Rzecznik proponowa³ te¿ obni¿yæ
bardzo wysokie stawki za po³¹czenia z
sieciami komórkowymi.
Telekomunikacja odpowiedzia³a na te
propozycje. W pimie Kornelii Mathea
 dyrektora ds. marketingu, skierowanym
do Rzecznika, czytamy: Ustosunkowuj¹c siê do przedstawionych propozycji
przez Pana Rzecznika chcia³abym zwróciæ uwagê na fakt, i¿ przy konstruowaniu
ofert taryfowych dla klientów (w tym pakietów taryfowych) musz¹ byæ rozwa¿ane
oprócz aspektów rynkowych i socjalnych
równie¿ uwarunkowania ekonomiczne
wiadczenia us³ug, a w szczególnoci
wysokoæ ponoszonych kosztów. Uwarunkowania te znajduj¹ odzwierciedlenie w
cenie us³ug. Po wprowadzeniu w Polsce
gospodarki rynkowej, niezbêdne sta³o siê
urealnienie cen us³ug, w tym us³ug telekomunikacyjnych, polegaj¹ce na ustaleniu ich wysokoci w oparciu o faktyczne
koszty wiadczenia, a nie tylko o kryteria
socjalne.
Wprowadzone od wrzenia br. pakiety taryfowe, adresowane s¹ do ró¿nych
grup klientów w zale¿noci od ich potrzeb
korzystania z us³ug jak i ich zamo¿noci.
Ceny us³ug objête pakietem, wynikaj¹ z
rachunku ekonomicznego uwzglêdniaj¹cego zró¿nicowany udzia³ poszczególnych
us³ug w ramach danego pakietu, z zachowaniem op³acalnoci ich wiadczenia.
Dlatego te¿, nie jest mo¿liwe obni¿enie w
ramach danego pakietu ceny jednej z
us³ug, bez podniesienia cen us³ug pozosta³ych.Odnosz¹c siê do propozycji zmiany rozliczeñ za us³ugi pragniemy poinformowaæ, ¿e jest ona zbie¿na z dzia³aniami, które zosta³y ju¿ podjête ze strony TP
S.A. (...) Aktualnie prowadzone s¹ prace
i wed³ug za³o¿eñ, przejcie na system czasowy nast¹pi najwczeniej pod koniec
2002 roku. Podsumowuj¹c, pragniemy
zapewniæ, i¿ dalsze dzia³ania TP S.A. w
zakresie zmian cen us³ug bêd¹ s³u¿yæ dostosowaniu obecnej oferty do oczekiwañ
rynkowych, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu ekonomii ich wiadczenia. (z)
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Zabezpieczenie byd³a przed jadowitymi ¿mijami i gadami polega³o na podawaniu zwierzêtom w wieczór wigilijny
chleba wiêconego w dzieñ w. Agaty (5
lutego). Obecnie jeszcze istnieje zwyczaj
kropienia krów wiêcon¹ wod¹ przed
pierwszym wiosennym pêdzeniem na pastwisko i w wieczór wigilijny. Krowa, która po wycieleniu mia³a pójæ po raz pierwszy na pastwisko, musia³a byæ okadzona
dymem z pal¹cych siê zió³ ustawionych
w garnku na progu obory. Przy zmianie
pastwiska nale¿a³o podaæ krowom wiêcone nagietki.
Wed³ug B. Rychtera byd³o wypêdzone po raz pierwszy na paz¹c (pastwisko)
uderzano ga³¹zkami wierzby zanurzonymi w wodzie wiêconej w Niedzielê Palmow¹. W Klukowej Hucie wierzono, ¿e
ochwat u krów (sucha ¿aba) powoduj¹
jaskó³ki przelatuj¹ce nisko nad g³ow¹ krowy. Aby zabezpieczyæ byd³o przed chorobami, wcierano krowom terpentynê
wokó³ rogów oraz nozdrzy. W £¹czyñskiej Hucie przed pierwszym wypasem na
wiosnê smarowano byd³u jêzyk oraz wargi smo³¹ drzewn¹ (dziegciem) po to, aby
zwierzêta nie jad³y zbyt ³apczywie m³odej trawy, która mog³a byæ powodem ró¿nych schorzeñ. Przed zapaleniem wymienia zabezpieczano krowy podaj¹c im do
picia trzykrotnie poid³o ze wiêconych
zió³, wród których najwa¿niejszy by³ pio³un, a na po³udniu Kaszub dodatkowo
dziewannê. Zio³a te by³y wiêcone w dniu
Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia). Przynosi³y je do kocio³a kobiety. Wed³ug F.
Lorentza pewn¹ rolê odgrywa³a ich liczba, musia³o ich byæ 7 lub 9 albo te¿ 77
lub 99. Zio³a wi¹zano powrozem od koñskiej uzdy, a niekiedy niesiono ca³¹ uzdê
z powrozem do kocio³a po to, aby powiêcony sznur chroni³ konie przed nieszczêciem.(...)
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia podawano g¹siorowi odrobinê wiêconego
chleba z samogonem, co mia³o mu zapewniæ przewodnictwo w stadzie i potencjê
seksualn¹. W drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego
Narodzenia (w. Szczepana) wiêcono
owies, nastêpnie czêæ ziarna dodawano
do paszy byd³a i koni, a resztê mieszano z
ziarnem siewnym. Mia³o to zabezpieczyæ
urodzaj i pomylnoæ w hodowli. W noc
wigilijn¹ gospodarze odwiedzali zwierzê-

ta domowe. Krowom podrzucano koniczynê, koniom owies, kurom pszenne ziarno, winiom nalewano do koryta mleka.
W dniu Trzech Króli pokrapiano dom i
obejcie wod¹ w. Agaty, która mia³a broniæ równie¿ przed ogniem.
Pisklêta drobiu przed pierwszym wejciem na trawê okadzano dymem z pal¹cych siê zió³. Mia³o o zabezpieczyæ je
przed czarownicami i urokami. Nastêpnie
za przepuszczano je trzykrotnie przez
nogawki mêskich spodni. Wed³ug F. Lorentza gêsiêta wychodz¹ce po raz pierwszy na trawê musia³y przejæ pod wyciêtym kwadratowym kawa³kiem murawy,
poniewa¿ mia³o je to chroniæ przed wronami. W latach 1933-1935 w okolicy
Przodkowa by³emu powiatowemu lekarzowi weterynarii, zwalczaj¹cemu cholerê drobiu, powiedziano, ¿e najlepszym
lekarstwem jest odczytanie Ewangelii w.
Jana, natomiast w zalecenia lekarza nie
uwierzono. Oprócz tego za skuteczny sposób w zapobieganiu chorobom piskl¹t
uwa¿ano trzykrotne pokropienie ich moczem ludzkim oraz podawanie im go do
picia.. (...)
Kaszubi zabezpieczali przed czarownicami jeziora, rzeki i stawy przez wlewanie do nich dziegciu w noc wiêtojañsk¹. Uwa¿ali, ¿e tym samym zapewni¹
pisklêtom p³ywaj¹cym po stawie zdrowie
i bezpieczeñstwo. Wierzono równie¿, ¿e
najlepiej zapobiegnie chorobom piskl¹t
podawanie im paszy z dodatkiem siekanej pokrzywy.
Specjalne zasady obowi¹zywa³y przy
podk³adaniu jajek pod kwokê. W Kartuskiem oraz Wejherowskiem, a tak¿e w
Puckiem pod gniazdo kwoki podk³adano
¿elazo (¿eliwo) lub te¿ robiono je w starych ¿eliwnych garnkach do gotowania.
W Wierzchucinie podk³adano widelec.
Mia³o to chroniæ jajka przed zag³uszeniem od pioruna. Przed po³o¿eniem jaj
kaczych pod kwokê (kurê) nale¿a³o próbnie posadziæ kwokê na kilku jajach kurzych, po dwóch dniach je wyj¹æ, jaja kacze w³o¿yæ do mêskiej czapki, pokropiæ
wod¹ wiêcon¹ robi¹c znak krzy¿a, a nastêpnie wk³adaæ pod kwokê. Nasadzanie
jaj gêsich rozpoczynano wczesn¹ wiosn¹
na nowiu i pod dobrym znakiem, tzn. Barana, Byka. Najodpowiedniejszym dniem
by³ dzieñ w. Józefa (19 marzec). Kury

pobiegania chorobom zwierz¹t
ale równie¿ mia³y na celu zapobieganie chorobom. S¹ one ró¿norodne, zale¿ne od pory roku, regioSzczególnie du¿e znaczenie mia³y rodki zwi¹zane z kultem religijnym, pochodzenia zwierzênasadzano równie¿ w nowiu w ciemny,
pochmurny dzieñ (¿eby jaja by³y ciemne
i zap³odnione). Aby kurczaki l¿ej siê wy-

kluwa³y nale¿a³o sadziæ na nich kwokê w
dzieñ wiêtej, a nigdy wiêtego, a szczególnie nie w dzieñ, którego patronem by³
mêczennik. Nasadzanie drobiu odbywa³o
siê w milczeniu, pónym wieczorem, gdy
wszyscy pozostali domownicy spali, dlatego ¿eby przysz³e pisklêta nie piszcza³y,
tylko szybko sz³y spaæ. Jajka powinna
podk³adaæ kobieta po dwa i przy tym jeæ,
wówczas przysz³e pisklêta bêd¹ bardzo
chêtnie jad³y. Nie warto podk³adaæ jaj w
dzieñ w. Marka, bo pisklêta bêd¹ bardzo
ruchliwe i bêd¹ baæ siê ludzi (bêd¹ lataæ
jak w. Marek po piekle). W celu podniesienia nonoci kur w zimie nale¿a³o do
gniazd wk³adaæ koñsk¹ mierzwê oraz
sieræ, co podnosi³o temperaturê i kurom
by³o cieplej w nogi, a u kwok wzmaga³o
chêæ wysiadywania piskl¹t. Do pomieszczeñ, gdzie prowadzony by³ wylêg piskl¹t,
nie powinny wchodziæ osoby obce. Do
wody przeznaczonej do picia dla g¹si¹t
nale¿a³o wk³adaæ szczypiorek lub cebulê.(...)
W wiêto Trzech Króli (6 styczeñ)
znaczono drzwi wiêcon¹ kred¹ literami
K + M + B, aby wiedmy, czarownice i

inne z³e duchy nie wchodzi³y do domu i
stajni. Zgodnie z wierzeniami Kaszubów
czarownice mia³y najwiêksz¹ moc w wieczór wiêtojañski. W owym dniu malowano na wszystkich drzwiach krzy¿e ze
smo³y, która mia³a moc oddalania czarownic oraz innych z³ych duchów. Krowom
podawano wówczas dziegieæ, który mia³
powodowaæ utrzymanie ich mlecznoci.
Prócz rolin wiêconych moc zabezpieczaj¹c¹ zwierzêta przed chorobami
mia³y roliny niewiêcone jak np. dzika
ró¿a przybita nad drzwiami, która chroni³a ludzi i zwierzêta przed zaraz¹. W wigiliê w. Jana rzucano garæ tataraku po k¹tach chlewni, aby strzec winie przed czarownicami. Moc odstraszaj¹c¹ z³e duchy
mia³y równie¿ ga³¹zki klonu, które
umieszczano wszêdzie tam, gdzie mog³y
przechodziæ z³e duchy. Wed³ug B. Stelmachowskiej zielone ga³¹zki klonu nak³adano byd³u na szyjê. L. Roppel podaje,
¿e równie¿ uciêty w wigiliê w. Jana g³óg
dwuszyjkowy zatkniêty przy drzwiach
stajni lub obory zabezpiecza³ dobytek
przed czarami. Ja³owca oraz bursztynu
u¿ywano do okadzania pomieszczeñ.
W wierzeniach kaszubskich bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywa³ tzw. urok. Kaszubi
wierzyli, ¿e niektórzy ludzie mog¹ wywieraæ z³y wp³yw na zwierzêta i ludzi. W³aciwoci nak³adania uroków mieli ludzie
urodzeni w czepku. Starano siê ¿yæ z
nimi w zgodzie, aby nie dawaæ im powodu do zemsty. Odczarowanie ludzi w
czepku urodzonych polega³o na zdjêciu go noworodkowi i spaleniu po siedmiu dniach, a proszek nale¿a³o daæ mu do
wypicia. Objawami zwiastuj¹cymi urok
by³o niespokojne zachowanie siê, pocenie, brak apetytu oraz inne objawy, których przyczyn nie potrafiono wyt³umaczyæ. Walka z urokiem by³a najwiêkszym
problemem Kaszubów. wiadcz¹ o tym
liczne rodki i praktyki sk³adaj¹ce siê na
magiê ochronn¹. Oto niektóre bardziej
znane: wchodz¹c do pomieszczeñ inwentarskich nale¿a³o zawsze patrzeæ prosto,
a nie zerkaæ spod oka; nie wolno by³o
wpatrywaæ siê w inwentarz ani go chwaliæ; osoby obce wchodz¹ce do obory powinny trzymaæ rêce w kieszeni lub za paskiem spodni; kupcowi nale¿a³o od razu
pokazaæ sztukê na sprzeda¿; nie nale¿a³o
pozwalaæ kupcowi, aby sam sobie wybie-

ra³ sztuki, które chcia³ kupiæ; konia przeznaczonego do sprzeda¿y winien wyprowadziæ ze stajni gospodarz. Kupuj¹cemu
nie wolno tego uczyniæ, bo mo¿e zabraæ
wraz z koniem ca³¹ dobr¹ passê chowu
koni; gê wolno by³o sprzedaæ tylko na
targu.
W Wierzchucinie b. pow. Puck przy
zakupie prosi¹t kupuj¹cy zabiera³ trochê
s³omy z ich gniazda po to, aby w nowym
miejscu czu³y siê one jak w domu. Sprzedaj¹cy broni³ siê przed tym uwa¿aj¹c, ¿e
kupuj¹cy mo¿e zabraæ mu szczêcie przy
ich chowie.
Konie zabezpieczano przed urokiem
wplataj¹c im czerwon¹ wst¹¿kê w grzywê, a rebakom wi¹zano na szyi, niekiedy za wplatano wst¹¿kê do ogona lub
przywi¹zywano do bata. Koniom doros³ym celem zabezpieczenia ich przed urokiem przyszywano czerwony pomponik
lub kawa³ek czerwonego materia³u do
uzdy. Wierzono równie¿, ¿e zakopane
przed wejciem do stajni bagno chroni
zwierzêta przed urokiem. Jeszcze w 1981
roku w Chwarzenku b. pow. Kocierzyna, jak mnie poinformowano, mia³o miejsce odczynianie uroku. Mieszkanka wsi
Chwarzenko zakupi³a w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych 200 sztuk kurcz¹t, które
po kilku dniach zaczê³y chorowaæ i padaæ. Przeprowadzone badania lekarskoweterynaryjne w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej nie pozwoli³y postawiæ diagnozy. Leczenie objawowe oraz dezynfekcja nie da³y oczekiwanych rezultatów. Gospodyni przypomnia³a sobie, ¿e w 1980
roku kupi³a od mieszkanki s¹siedniej wsi
jajka kurek tzw. liliputów, z których wylêg³y siê pisklêta i mia³a jeszcze kilka
doros³ych sztuk. Od s¹siadów dowiedzia³a
siê równie¿, ¿e kobieta, która jej sprzeda³a jajka liliputów, rzuca uroki. Postanowi³a wiêc usun¹æ wszystkie liliputy. Po
tym zabiegu kurczêta przesta³y chorowaæ
i padaæ. (...)
Stanis³aw Jank
Powy¿szy tekst jest fragmentem ksi¹¿ki
Stanis³awa Janka  wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu S³upskiego, zastêpca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
S³upsku, wieloletniego lekarza weterynarii pt. Weterynaria ludowa Kaszub.
Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê w 1993 roku staraniem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddzia³u w S³upsku.
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Decyduje jakoæ produktu

Dzia³alnoæ kulturalna
w promocji samorz¹du
Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dzia³alnoæ kulturalna mo¿e byæ
elementem promocji samorz¹du?
Na pocz¹tku wyjaniê kilka podstawowych pojêæ. Przez dzia³alnoæ kulturaln¹ rozumiem wszelk¹ aktywnoæ ludzk¹, s³u¿¹c¹ zachowaniu przejêtych tradycji, rozrywce, a tak¿e - i przede wszystkim - tworzeniu (powstawaniu) nowych
wartoci artystycznych, zachowañ, oby-

dy cz³owiek powinien tak ¿yæ, by pozostawi³ po sobie trwa³y lad - na d³ugo pozostawa³ w pamiêci ¿yj¹cych. Je¿eli bêdziemy podchodziæ tak do ¿ycia, to z pewnoci¹ bêdziemy mieli co wspólnego z
KULTUR¥. Nasze ¿ycie z³o¿y siê na
KULTURÊ. Mówi¹c o kulturze w promocji powinny interesowaæ nas
przede wszystkim trzy jej
aspekty: tworzenie, animowanie i ochrona dziedzictwa narodowego. Prowadzona na co
dzieñ dzia³alnoæ kulturalna
nie mo¿e byæ elementem promocji, bo ta - podobnie jak
ka¿da reklama - wymaga dzia³añ szczególnych. W odró¿nieniu jednak od reklamy komercyjnej, kultura w promocji
musi byæ naprawdê wysokich
lotów - o du¿ych wartociach.
W wykszta³conych spo³eczeñstwach zachowania aktywne wynikaj¹ na ogó³ z wysokiej edukacji, a co z a tym
idzie - wy¿szej wiadomoci,
wiêkszych i bardziej wyszukanych potrzeb.W spo³eczeñstwach gorzej wyedukowanych ta aktywna postawa wobec ¿ycia bierze siê najczêciej
z jakich przykrych prze¿yæ,
czêsto prze¿yæ rodzinnych,
buntu wobec problemów i
Uznany rzebiarz Kazimierz Kostka z Wodnicy
wiata, z którymi cz³owiek sobie nie radzi. Tworzone warczajów, kszta³towaniu pewnych umiejêt- toci przez takie osoby bêd¹ na ogó³ w¹tnoci itp.
pliwym elementem promocji, choæ zdaDo czego spo³ecznociom lokalnym rzaj¹ siê wyj¹tki.
potrzebna jest dzia³alnoæ kulturalna? Do
Jakiego rodzaju dzia³alnoci¹ kultugodnego ¿ycia, zachowania tradycji, two- raln¹ mo¿e zatem promowaæ siê gmina,
rzenia nowych wartoci, kszta³cenia szcze- powiat? Przede wszystkim dobrym twórgólnych umiejêtnoci (taniec, gra na in- c¹ ludowym (malarzem, rzebiarzem, mustrumentach, malarstwo, rzebiarstwo, zykiem, poet¹), dobrym twórc¹ wspó³czemetaloplastyka, teatr, piew, itp).
snym, dobrym zespo³em folklorystyczCo to znaczy ¿yæ godnie? ¯yæ god- nym, ludowym, dobrym wspó³czesnym
nie to znaczy ¿yæ aktywnie, z sensem. zespo³em teatralnym, muzycznym, taneczKa¿de ¿ycie ludzkie powinno mieæ jaki nym, wokalnym itp., imprezami nawi¹zusens - poza podtrzymaniem gatunku. Ka¿- j¹cymi do dawnych tradycji, ale przygo-
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towanymi na dobrym poziomie, dziedzictwem narodowym i tworzeniem nowych
tradycji lokalnych.
Dobrze prowadzona dzia³alnoæ w
Gminnym Orodku Kultury, Wiejskim
Domu Kultury bêdzie zawsze elementem
promocji samorz¹du, czêsto w skutkach
lepszym od efektownie przeprowadzonego festynu czy innej imprezy z udzia³em
nawet kupionych gwiazd. Istot¹ dobrej
promocji jest bowiem eksponowanie autentycznych wartoci, a nie zabawy s³u¿¹cej rozrywce i.... czêsto popularnoci
polityków. Twierdzê, ¿e najlepiej przygotowany festyn z najwymylniejszymi konkurencjami typu: rzucanie wa³kiem do
celu, siedzenie na s³upie, mocowanie siê
z ciê¿k¹ opon¹, nie wypromuje gminy i
nie przekona do niej, je¿eli gmina ta pozbawiona bêdzie autentycznych walorów
i wartoci kulturowych.
Organizacj¹ bardzo popularnych
ostatnio, i coraz czêciej nawet po¿¹danych festynów, powinny zajmowaæ siê
wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, zwi¹zki lokalne, które mog¹ nawet zdobywaæ na ten cel pieni¹dze. Orodki kultury powinny zajmowaæ siê edukacj¹ kulturaln¹ spo³ecznoci lokalnych,
kszta³ceniem twórczych, niespokojnych
postaw, organizowaniem imprez stricte
kulturalnych.
Dzia³alnoæ kulturalna powinna byæ
jednak tak prowadzona, by, bêd¹c nakierowan¹ na kszta³cenie postaw aktywnych
 twórczych, s³u¿y³a jednoczenie ca³ej
gminnej spo³ecznoci i w sposób maksymalny integrowa³a mieszkañców danej
gminy (wsi, miasteczka, osady) z ich ma³¹
ojczyzn¹. Wtedy bêdzie co promowaæ i
efekty takiej promocji bêd¹ z pewnoci¹
wiêksze.
Zbigniew Babiarz-Zych
Tekst ten powsta³ na potrzeby seminarium
o powiatowej kulturze zorganizowanego
w Orodku Szkolno-Wychowawczym w
Damnicy przez tamtejszy Gminny Orodek Kultury.

Poznajemy so³ectwa

£ebieñ turystyczny
Dzisiejszy £ebieñ (gmina Damnica) jest so³ectwem zamieszkiwanym przez 250 mieszkañców. Postrzegany kiedy jako zag³êbie hodowli owiec - dzisiaj pozostaje nadal miejscowoci¹ z gospodarstwami
rolnymi i takimi zak³adami jak: BUKPOL, Zak³ad Blacharstwa Pojazdowego, Zak³ad JajczarskoDrobiarski, POL-PLAST - Zak³ad Produkcji Okien PCV , Zak³ad Us³ug Lenych, Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych i Lenictwo.

Elektownia wodna na rzece £upawie
So³ectwu przewodzi ju¿ dwie kadencje Wanda Kucharska, która wraz z
mê¿em Piotrem i 15-letnim synem Mateuszem, jest g³ównym organizatorem kilku festynów so³eckich w okresie wakacyjnym. Wspieraj¹ j¹ w tej dzia³alnoci inni
mieszkañcy £ebienia z rodzin: Banaszków, Ptaszków, Karasiów, Parolów,
Giezów i Golan. Pani Wanda zaznacza,
¿e nie uda³o by siê jej nic zorganizowaæ
bez dobrowolnych sk³adek mieszkañców
oraz sponsorów, m.in. Krzysztofa Gieca, leniczego Dariusza Wasilewskiego.
£ebieñ jest dwukrotnym zwyciêzc¹
Turnieju So³ectw Gminy Damnica - w
1999 i 2001 roku. Dawne nazwy wsi to
m.in. Labun (1281) i Labehn (1654).
Nazwy te wywodz¹ siê najprawdopodobniej od s³owa ³aba/³apa (³aba to noga zwierzêcia, ³abaj - wielki pies). Pierwsza
wzmianka o £ebieniu wystêpuje w dokumencie wystawionym przez ksiêcia Mszczuja II dla klasztoru w Ko³baczu, w którym zatwierdza on darowizny na jego uposa¿enie. ledz¹c historiê mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e wie ta znajdowa³a siê kolejno w
rêkach Zitzewitzów, Weiherów, von
Grumbków, aby ponownie wróciæ w
XVIII wieku w rêce Zitzewitzów. Ci ostatni wybudowali w £ebieniu pa³ac, który
sta³ do lat 60-tych. Ostatnimi w³acicielami maj¹tku by³a rodzina von Kleistów.
Powojenny £ebieñ to przede wszystkim przesiedleñcy z lubelskiego i zamoj-

pierwsza na wiecie modelowa turbina lewarowa (przelewowa). Nad £upaw¹ rozci¹ga siê okaza³y trzy³ukowy wiadukt kolejowy, w jego filarze mieci³ siê podczas
wojny posterunek obrony wraz z dwoma
budkami wartowniczymi na samym wiadukcie. Osobliwoci przyrodnicze to tak¿e choina kanadyjska, d¹b szypu³kowy,
ponad 200-letnia aleja lipowa, stanowisko
ponad 40-metrowych daglezji, stanowiska
wawrzynka wilcze ³yko.
Sporód wystêpuj¹cych na Pomorzu
dzikich zwierz¹t, w wodach £upawy przep³ywaj¹cej przez £ebieñ zadomowi³y siê
bobry, norki amerykañskie, jenoty, wydry.
Ciekawostk¹ archeologiczn¹ s¹ cmentarzyska kurhanów. Przez £ebieñ przebiega niebieski szlak Dolin¹ £upawy - z
Gardny Wielkiej do Czarnej D¹brówki.
Warto odwiedziæ tê piêkn¹ miejscowoæ i
poznaæ jej uroki.
W³odzimierz Godlewski
Damnica

skiego pamiêtaj¹cy w otoczeniu pa³acu
ogromn¹ oran¿eriê, park dworski, stajniê,
altanê myliwsk¹, stawy karpiowe, z których ¿o³nierze radzieccy po rozkopaniu grobli i spuszczeniu wody
wybierali ryby. Jeden nawet przez
swoj¹ g³upotê straci³ ¿ycie. W³o¿y³ lufê do wody, gdy strzeli³ cinienie rozrywaj¹c broñ, urwa³o
mu pó³ g³owy. Najstarsi mieszkañcy wspominaj¹ zajazd dla koni,
karczmê, m³yn na rzece, tartak,
kurn¹ chatê, stolarza, kowala, ko³odzieja i murarzy. Zmienia³y siê
koleje losu wsi, budynków, w³¹cznie z okaza³ym pa³acem, który
rozkradziono z parkietów, stolarki okiennej i drzwiowej, p³ytek ceramicznych. W latach 60-tych
resztki murów wysadzono w powietrze. Ze starych zabudowañ zosta³a tylko murowana piêtrowa
obora podworska z 1862 roku.
Jedn¹ z wielu osobliwoci
wspó³czesnego £ebienia jest rzeka £upawa maj¹ca wspania³e warunki do uprawiania kajakarstwa;
kiedy s³u¿y³a do sp³awiania
drewna do nie opodal po³o¿onego tartaku spalonego przez wojska radzieckie. Na £upawie pracuj¹ dwie elektrownie wodne, jedna z turbin¹ Francisa, druga - to Trzy³ukowy wiadukt kolejowy
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Gmina Smo³dzino

Kapela, hafciarki
Kontynuujemy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w
a tak¿e przybli¿enie naszym Czytelnikom wartoci charakterystycznych dla kultury
j¹c swoje hafty wystêpuj¹ w wanym przez GOK w Dêbnicy Kaszubstrojach ludowych Kaszu- skiej. Zosta³a wyró¿niona te¿ przez ofibów S³owiñskich. Ko³o za- cynê Wydawnicz¹ w Szczecinie za cykl
³o¿y³a Zofia Górecka, któ- wierszy pt. Mi³oæ.
ra w miejscowym rodowi- Znanym i cenionym zespo³em jest kasku uznawana jest za mi- pela ludowa Rowokó³. Powsta³a te¿
strzyniê ig³y. Bra³a udzia³ w w 1998 roku, kierownikiem jest Danukilkunastu wystawach i na ta Grabowska, opiekunem wokalnym
ka¿dej zdobywa³a nagrody.  Klemens Rudowski, a instrumentalW 2001 roku zaproszona nym  Piotr Pendzich. Cz³onkowie
zosta³a do uczestnictwa w zespo³u wystêpuj¹ w strojach ludomiêdzynarodowej wystawie wych, które zaprojektowa³a etnograf
w Krakowie pt. Jan Pawe³ Hugona Ostrowska - Wójcik, kustosz
II w sztuce i otrzyma³a tam Muzeum Pomorza rodkowego w S³upwyró¿nienie.
Ciekaw¹ postaci¹ jest
Henryka
Jura³owicz ze
Smo³dzina.
Jej
piêkne hafty w ró¿nej kolorystyce
i
Zofia Górecka i jej hafty, obok:Danuta Grabowska - t e c h n i c e
dyrektor Gminnego Orodka Kultury
znajduj¹
wielu naPrzy Gminnym Orodku Kultury w bywców. Niedawno
Smo³dzinie dzia³a Ko³o Hafciarskie, w pani Henryka odkry³a
którym 15 pañ kontynuuje piêkn¹ sztu- swój jeszcze jeden takê haftu. Powsta³o w lutym 1998 roku. lent: siêgnê³a po pióro
Panie pobiera³y lekcje haftu u Józefy i pisze wiersze - piêkSitarz z Przechlewa. Obecnie znaj¹ ju¿ nie, ciep³e. Odwa¿y³a
wszystkie techniki oraz wszystkie szko- siê uczestniczyæ w
³y haftu. Ig³¹ potrafi¹ stworzyæ praw- konkursach literackich
dziwe dzie³a sztuki, ich prace wystawio- i od razu pojawi³y siê
ne s¹ w miejscowym orodku kultury, sukcesy. Zdoby³a I
a w miesi¹cach letnich podziwiaæ mo¿- miejsce w powiatona w Muzeum Wsi S³owiñskej w Klu- wym konkursie na najkach. Na pokazach i imprezach folklo- piêkniejsze ¿yczenia Grupa teatralna Arlekin w przedstawieniu Królewna
rystycznych cz³onkinie ko³a prezentu- wi¹teczne zorganizo- Makówka
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i Diabliki
gminach powiatu s³upskiego. Celem publikacji jest zapoznanie z ich dorobkiem,
regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych artystów.
j¹ swoimi wystêpami wszystkie
imprezy gminne.
Ka¿dego roku wystêpuj¹ te¿ w Siecieminie ko³o Koszalina na Konwencie EwangelickimS³oneczne
wiêto lata. Zaproszone zosta³y
równie¿ do Niemiec, do Trawemunde.
Grupa teatralna Arlekin ze
Smo³dzina dzia³a
od szeciu lat.
Opiekunem jest
Danuta Grabowska. Ciekawie
przygotowane
przedstawienia
uwietniaj¹ imprezy okolicznociowe Gminnego

Orodka Kultury. Grupa uczestniczy
równie¿ w wojewódzkich przegl¹dach
zespo³ów kolêdniczych, otrzyma³a propozycjê reprezentowania powiatu s³upskiego na Pomorskim Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych w Sierakowicach,
w styczniu 2002 roku.
Wiele osób zajmuje siê twórczoci¹
artystyczn¹. £atwo dostêpny materia³,
jakim jest wiklina, korzenie, sprawia,
¿e ludzie wyplataj¹ kosze i inne przedmioty codziennego u¿ytku. Pawe³
Olechnowicz z Gardny Ma³ej - to m³ody, utalentowany rzebiarz. Jego rzeby w drewnie, przedstawiaj¹ce ludzi ze
zmêczonymi twarzami i spracowanymi
rêkami, znajduj¹ wielu nabywców. Pawe³ twierdzi ¿e: ukazanie smutku i
przygnêbienia, wydobywanie duszy nadaje wartoæ jego pracom. Marzy o
indywidualnej wystawie swoich prac.
Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia

Kapela ludowa Rowokó³ na tle cha³upy
w Muzum Wsi S³owiñskiej w Klukach

sku. Nazwa zespo³u pochodzi od wiêtej góry Rowokó³ w Smo³dzinie. Pomimo krótkiego sta¿u kapela zyska³a
sobie sympatiê odbiorców, wykonuje
piosenki i przypiewki kaszubskie, ludowe, biesiadne, melodie do tañca. Zapraszana jest do uwietniania wielu imprez plenerowych, spotkañ, bankietów,
organizowanych ognisk, wesel. We
wszystkie soboty i niedziele lipca i
sierpnia podziwiaæ mo¿na j¹ podczas
wystêpów w Muzeum Wsi S³owiñskiej
w Klukach.
Dzieciêcy zespó³ taneczny Diabliki z Gardny Wielkiej powsta³ w 1984
roku. Roztañczone dzieciaki uwietnia-

Zespó³ Diabliki w pokazowym tañcu
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Kodeks m³odego rowerzysty
Do wszystkich szkó³ podstawowych i gimnazjów powiatu s³upskiego rozes³any zosta³
Kodeks rowerzysty regionu s³upskiego.
Zamiarem organizatorów akcji 
Pomorskiej Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego
Orodka Ruchu Drogowego w S³upsku,

Strona tytu³owa kodeksu

Stowarzyszenia Bezpieczny S³upsk i
Starostwa Powiatowego w S³upsku by³o
aby publikacjê otrzyma³ ka¿dy uczeñ w
miecie S³upsku i powiecie s³upskim.

Ulica Marynarki Polskiej w Ustce
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Dziêki zaanga¿owaniu siê Starostwa Powiatowego mo¿na
b y ³ o
zwiêkszyæ
w
tym
roku nak³ad wydawanego
od ubieg³ego roku
kodeksu,
który zosta³ zmie- Ulica G³ówna w Dêbnicy Kaszubskiej
niony i
rowerzystów obejmuj¹ przyk³adowe
uaktualniony.
Autorem opracowania jest Jan Hu- skrzy¿owania w S³upsku oraz miejscobert Zmys³owski  egzaminator nad- wociach gminnych powiatu - Smo³dzizoruj¹cy w Wojewódzkim Orodku Ru- nie, Damnicy, G³ówczycach, Potêgochu Drogowego w S³upsku. Przez 15 wie, Kêpicach, Kobylnicy, Dêbnicy Kalat z zami³owaniem szkoli³ kandydatów szubskiej i Ustce.
Autor sam we wstêpie uprzedza, ¿e
na kierowców i przygotowywa³ dzieci
ksi¹¿ka
pisana jest trudnym jêzykiem,
do egzaminu na kartê rowerow¹.
ale
wymaga
tego terminologia prawniW pierwszej czêci omawia on zacza.
Opracowania
jej podj¹³ siê nieodsady ruchu drogowego, nastêpnie znap³atnie.

Je¿eli
dziêki
tej ksi¹¿ce choæki drogowe, sygna³y wietlne i sygna³y
by
jedno
dziecko
uniknie
mierci lub
dawane przez uprawnione osoby. Przykalectwa,
bêdzie
to
po
stokroæ
warte
gotowane przez H. Zmys³owskiego 22
trudu
w³o¿onego
w
jej
wydanie

napizadania do rozwi¹zania przez m³odych
sa³.
Najwiêkszy wk³ad finansowy w wydanie kodeksu wniós³ tradycyjnie Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego
w S³upsku. Swoje cegie³ki do³o¿y³y
reklamuj¹ce siê w publikacji firmy ze
S³upska i powiatu slupskiego: Opaliñski Sp. z o. o w Boles³awicach, Honda
Igmar w S³upsku, Przedsiêbiorstwo
Transportowe Dana-Ustka, EuroAuto-Czêci Tanix w Kobylnicy, Nissan Autosalon, Serwis Warszewski w
Boles³awicach, Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej Rami Sp.
z o.o. w Ustce, Suzuki Auto-Alek
Aleksander Winiarczyk w Siemianicach, T.J. Niciejewscy Sp. z o.o w Sycewicach, Toyota AMS Anetta i Mariusz Staniuk w S³upsku (z)

Zespó³ Szkó³ Rolniczych
im. W. Reymonta w S³upsku
otrzyma³ w IV edycji konkursu
na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich nagrodê w wysokoci 3000 z³ za
szerzenie edukacji ekologicznej wród dzieci i m³odzie¿y.
Uczniów ze Szkolnego Ko³a
ród³o, którzy wywalczyli tê
nagrodê, do udzia³u w konkursie przygotowa³a Maria Wiechowska.
Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê 29 listopada br.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

LAUREACI
KONKURSÓW
W lutym 2002 roku odbêdzie siê II edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego
organizowanego przez Ko³o
M³odych Polonistów z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce. Mistrzem ortografii powiatu s³upskiego w roku 2001 zosta³ Maciej Warsiñski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
M. Kopernika w Ustce.Pierwszym wicemistrzem zosta³a Katarzyna Patynowska  z LO
w Ustce (opiekun: Dorota Koz³owska), a drugim wicemistrzem zosta³ Daniel Cierplikowski z Technikum Lenego w
Warcinie (opiekun: Maria Mazur).
(Informacja Wydzia³u
Owiaty i Kultury
Fizycznej)

To, co z soli i co z roli...

Kochani
wiejscy poeci
Piêkna sala lustrzana 100-letniego damnickiego pa³acu goci³a w
pi¹tek, 16 listopada wiejskich poetów. Odby³y siê tu I Powiatowe
Spotkania z Poezj¹ (Nie)profesjonaln¹. Piêkne strofy wierszy recytowa³y dzieci ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Damnie, a po
nich kolejno prezentowali siê wiejscy poeci, którzy z ziemi¹ s³upsk¹ zwi¹zani s¹ czêsto od wielu, wielu lat  prawdziwi mi³onicy
s³owa, piewcy swojej ma³ej ojczyzny.
Zaproszenie do Damnicy przyjêli te¿
profesjonalni twórcy ze Zwi¹zku Literatów Polskich  Jerzy Fryckowski z Dêbnicy Kaszubskiej i Zygmunt Jan Prusiñski z Ustki. Mi³o by³o, gdy wród goci
powiatowych spotkañ z poezj¹ w Damnicy zobaczylimy równie¿ Irenê Peszkin
z Koszalina oraz Zbigniewa Leszczyñskiego z Debrzna, piêknie piewaj¹cego
poezjê. By³o jeszcze milej, gdy do listy
zaproszonych poetów dopisywali siê nowi
poeci z powiatu, w tym równie¿ ludzie
m³odzi, próbuj¹cy dopiero swych si³ w pisaniu wierszy i prozy. Krystyna Pilecka
 kanclerz Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie nades³a³a telegram, w
którym ¿yczy³a wszystkim przyjacio³om
po piórze Weny twórczej i wiele serdecznoci.
Do Damnicy, wspólnie z tamtejszym
Gminnym Orodkiem Kultury i Orodkiem Szkolno-Wychowawczym, zaprosilimy g³ównie wiejskich poetów, których
wczeniej mia³em przyjemnoæ poznaæ z
moim redakcyjnym koleg¹ Janem Maziejukiem z dawnych Zbli¿eñ i G³osu
Pomorza. Dawno im ju¿ obiecywalimy
takie spotkanie, niestety wielu go nie doczeka³o. Zbyt d³ugo to wszystko trwa³o,
zbyt d³ugo zbieralimy siê z jego organizacj¹, a¿ w koñcu spotkanie takie wymóg³
na s³upskim starostwie Jan Wanago z
Wrzenicy. Przyje¿d¿a³ czêsto do starostwa, zawstydza³, i w koñcu, wymusi³. I
bardzo dobrze siê sta³o, bo poetów kochaj¹cych wie do Damnicy zjecha³o wielu.
Mylê, ¿e nie bêdzie ¿adnej przesady, gdy napiszê i¿ I Powiatowe Spotkania
z Poezj¹ (Nie)profesjonaln¹ dowiod³y, ¿e
by³y bardzo potrzebne. Wszyscy piêknie
siê prezentowali, by³a mo¿liwoæ wzajemnego poznania siê, porozmawiania. Przede
wszystkim by³o to wielkie prze¿ycie duchowe i artystyczne. Jest co niezwyk³ego w ludziach, ¿e czêsto po ciê¿kim dniu
pracy, chce siê im jeszcze pónym wie-

czorem, chwyciæ za pióro i napisaæ wiersz
o mi³oci, przyjani, o Ojczynie. Chce
siê im napisaæ fraszkê, czasem nawet d³u¿sz¹ bajkê, poemat i dzieliæ z innymi swoj¹ ¿yciow¹ filozofi¹. Ale jak¿e jest to czêsto filozofia m¹dra, pouczaj¹ca. I nie jest
wa¿ne, ¿e niekiedy jêzyk w tym wyra¿aniu myli bywa nieporadny, styl mo¿e zawi³y, a rym czêstochowski. Liczy siê to,
co z g³êbi duszy p³ynie, co chce siê powiedzieæ, przekazaæ drugiemu cz³owiekowi, jakie wyraziæ uczucie. Liczy siê mi³oæ do ludzi, do przyrody, do s³owa. Ci,
którzy sami próbuj¹ pisaæ czytaj¹ innych,
poznaj¹ z przyjemnoci¹ narodow¹ literaturê, kochaj¹ swoich Wieszczów, s¹ bardzo wra¿liwymi ludmi. Tacy nie skrzywdz¹ nawet najmniejszego robaczka, a co
dopiero drugiego cz³owieka. Takich ludzi
nie mo¿na nie kochaæ.
Nie¿yj¹cy ju¿ Antoni Niedzielski 
Prawdes³aw z Grabna pod Ustk¹ (Prawdê mówi, prawdê s³awi, now¹ Polskê b³ogos³awi) mia³ 91 lat, gdy go pozna³em.
Ma³o ju¿ chodzi³, wiêcej le¿a³. Nie umia³
ani czytaæ, ani pisaæ. By³ analfabet¹. A
uk³ada³ wiersze. Samych rymów mia³ w
swojej g³owie  jak mówi³  ze sto tysiêcy, a mo¿e i wiêcej. Wszystkie pamiêta³.
Potrafi³ na poczekaniu piêknie recytowaæ.
Jak on kocha³ Polskê, jaki mia³ szacunek
do ziemi, do pracy! Jaki, mimo swego sêdziwego wieku, by³ ch³onny jeszcze wiedzy?
A taki Jan Jagielski z Zagórzycy?
Przyjecha³ na spotkanie do Damnicy. Ca³e
¿ycie pracuje w lesie. Jest zwyk³ym drwalem, po ca³ym dniu pracy przychodzi do
domu i tutaj, ju¿ przy poduszce, bywa ¿e
do latarki albo i wieczki, uk³ada swoje
wiersze o Polsce, o mi³oci, o lesie. Miejscowi mówi¹ o nim: Jasiu, to drugi nasz
Mickiewicz. Czy¿ to nie piêkne? Czy¿
nie przyjemnie byæ wspó³czesnym Mickiewiczem?
ci¹g dalszy na str. 22
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A Iwona Wróblewska? Z Kobylni- wy ch³opskie i wiejskie. W Damnicy, re- zy. Obecny by³ wiceprzewodnicz¹cy Rady
cy przyjecha³a do Damnicy z kilkumie- cytuj¹c swoje wiersze, pokaza³a, ¿e jest Powiatu  Stanis³aw Jank, cz³onek Zasiêcznym dzieckiem. Takie wa¿ne by³o dla te¿ zabawn¹ poetk¹. Zgodzi³a siê obj¹æ rz¹du Powiatu  Andrzej Kordylas, radny powiatowy
niej to spotkanie, tak
Zbigniew Stubardzo liczy siê z tym,
dziñski. Przybyco pisze i dla kogo pi³y w³adze gminsze. A przecie¿ nie tylne w osobach
ko dla siebie! Pawe³
Ryszarda MoWilkowski z Bobrowskala  przenik, te¿ przedstawiciel
wodnicz¹cego
m³odszego pokolenia,
Rady Gminy w
mówi³ ¿e ma kilka miDamnicy i wójta
³oci w ¿yciu. Pierwsza
Damnicy Grzeto Bóg, druga to Ma³gogorza Jaworsia, trzecia  Ewa a
skiego. Wójt
czwarta  Ojczyzna, bo
wspólnie z wiceostatnio by³ w wojsku. I
przewodnicz¹dlatego pisze o Bogu, o
cym Rady Pomi³oci, o Ojczynie.
wiatu St. JanA pani Emilia
kiem wrêczyli
Ziemnicka? Choæ by³a
wszystkim
póna godzina, to przyuczestnikom
jecha³a z Izbicy, gdzie
spotkañ orygi¿yje i mieszka. A Izbica
nalne pami¹tkoto ju¿ koniec wiata, Jan Wanago odbiera podziêkowanie z r¹k wójta gminy Damnica Grzegorza
we dyplomy.
stamt¹d autobus nie je- Jaworskiego
Dopisali dziendzie dalej, tylko musi
zawróciæ w stronê G³ówczyc. Bo dalej to patronat nad I Powiatowymi Spotkania- nikarze. Wspaniale spisa³ siê W³odek Godlewski  dyrektor Gminnego Orodka
ju¿ tylko bagna, jezioro i morze. Biedna mi z Poezj¹.
Trudno w krótkim artykule zaprezen- Kultury w Damnicy ze Zdzis³awem Kwato wie ta dzisiejsza Izbica, ale przez to
pewnie piêkna, bo po³o¿ona w otulinie towaæ wszystkich poetów wiejskich, któ- niewskim  dyrektorem Orodka SzkolS³owiñskiego Parku Narodowego. Pani rzy przyjechali do Damnicy i mieli odwa- no-Wychowaczego. Jako gospodarze zaEmilia j¹ kocha, opisuje w swoich wier- gê przedstawiæ swoje wiersze i opowia- dbali o grzane czerwone wino, kawê, ciaszach, pieci s³owem najprawdziwiej jak dania. Poszczególne sylwetki bêdziemy sto i... o pami¹tkowe znaczki.
umie. I trzeba kochaæ j¹ za to, szanowaæ, prezentowaæ w naszym biuletynie. PostaZ.Babiarz-Zych
¿e taka jest, ¿e tak chce. Bo inaczej wszy- ramy siê te¿ wiersze s³upskich poetów
ch³opskich oraz ich przyscy zapomn¹.
Trzeba te¿ szanowaæ i ceniæ pani¹ jació³ wydaæ w zwartym
Henrykê Jura³owicz za to, ¿e tak piêk- tomiku. Mo¿e bêdzie to
nie pisze o Smo³dzinie i jego okolicach. mo¿liwe ju¿ w przysz³ym
A Jan Wanago z Wrzenicy, z powiatu roku. Dzi ograniczê siê
s³awieñskiego  popularny Januszek. To jeszcze tylko do wymiedopiero dziwak  prawdziwy poeta nienia pozosta³ych uczestch³opski, niedocigniony kabareciarz, ników I Powiatowych
cz³owiek  instytucja. Organizuje biesia- Spotkañ z Poezj¹ w Damdy poetyckie u siebie w domu, na które nicy. A wiêc swoj¹ obecpotrafi zaprosiæ nawet 100 osób. Sam wie- noci¹ progi damnickiego
le podró¿uje po Polsce, odwiedza podob- pa³acu zaszczycili równych mu poetów ch³opskich, uczestniczy nie¿: Janina Penk z MaGrzegorz
w konkurach, przegl¹dach kabaretów chowina,
wiejskich. Wszêdzie potrafi byæ dusz¹ Chwieduk z Kêpic, Syltowarzystwa. Jak umie wspaniale bawiæ wia Katarzyna Mackus
publicznoæ pokaza³ równie¿ w Damni- z Ustki, Anna Rojewska
cy. Do satyry jak¹ uprawia trzeba mieæ ze S³upska, Joanna Jank
szczególny dar i talent. A on go ma! W z Dêbnicy Kaszubskiej,
ci¹gu dwóch lat wyda³ szeæ tomików fra- Teresa Opacka z Ustki,
Magda Szóstakiewicz z
szek.
Wicestarosta powiatu s³upskiego Gra- Potêgowa. Zygmunt Jan
¿yna Pokuæ równie¿ pisze wiersze. Prusiñski z Ustki nie tylMieszka w Dar¿ynie, sk¹d codziennie ko recytowa³ swoje najdoje¿d¿a do pracy w S³upsku. Urodzi³a nowsze wiersze, ale rówsiê tego samego dnia i miesi¹ca co Maria nie¿ zapiewa³ piosenki
Konopnicka. I to pewnie zawa¿y³o na jej do w³asnych s³ów.
Damnickie spotkanie
charakterze i zdolnociach artystycznych.
Wielokrotnie wczeniej udowodni³a ju¿, zgromadzi³o wielu przyja¿e potrafi piewaæ, a tak¿e walczyæ o spra- ció³ wiejskiej poezji i pro- Uczestnicy spotkania z poezj¹
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