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Drodzy Czytelnicy!
Z du¿ym przejêciem ogl¹dam emitowany od kilku tygodni przez drugi program Telewizji Polskiej dokumentalny film powiêcony dramatycznej sytuacji
bezrobotnych z gminy Postomino. Nie jest to gmina
naszego powiatu, ale pokazywany w niej problem jest
bardzo nam bliski. Trudno zachowaæ spokój, gdy ogl¹da siê takie dramatyczne obrazki. Bezradnoæ w³adzy lokalnej wobec tego problemu jest rzeczywicie
¿enuj¹ca. Sam siê czasem zastanawiam, jak historia
osadzi kiedy tych wszystkich, którzy zgotowali ludziom taki los i nie potrafili im w tej, dla nich bardzo
trudnej sytuacji ¿yciowej, pomóc? Czy znajd¹ siê winni dziej¹cych siê na naszych oczach, prawdziwych
ludzkich dramatów? Czy ka¿da zmiana systemu musi
poci¹gaæ ofiary?
Muszê przyznaæ, ¿e w tych trudnych sprawach
zawodzi nawet najbardziej ch³odna ch³opska logika.
Gubi¹ siê gdzie m¹droci tych, którym wydaje siê,
¿e maj¹ ich najwiêcej i zawsze potrafi¹ zrobiæ z nich
po¿ytek. Ale z jednej strony pañstwowa telewizja
oskar¿a w wymownym filmie w³adzê o bezradnoæ,
z drugiej, ta sama telewizja zapomina chyba o swojej
publicznej powinnoci. Sama poddaje siê powszechnemu procesowi komercjalizacji i goni za pieni¹dzem.
Ka¿e sobie oto p³aciæ za relacje z samorz¹dowych imprez i wydarzeñ, których sama nie organizuje.
Dowiadujê siê ostatnio, ¿e je¿eli zap³acimy 20 tysiêcy z³otych to zorganizuje z nami wiêto Ryby.
Mo¿na zapytaæ, to na czym polegaæ ma jej publiczna
rola, za co p³acimy coraz dro¿szy abonament? Publiczna telewizja widocznie uzna³a, ¿e je¿eli regiony
chc¹ mieæ swój program, to musz¹ same zañ p³aciæ.
Szkoda ¿e nikt nie chce podpowiedzieæ, sk¹d samorz¹dy maj¹ na to wszystko braæ, skoro i tak ju¿
uchwalaj¹ najwy¿sze podatki, zaci¹gaj¹ kredyty, a
niektóre nawet, ¿eby ³ataæ bud¿etowe dziury, pracuj¹ za darmo!
W naszym powiecie te¿ niektórym siê wydaje, ¿e
samorz¹d powiatowy ma byæ lekarstwem na wszystkie problemy, z którymi nie radzi sobie nasze pañstwo. Mno¿¹ siê ¿¹dania i s³ychaæ pokrzykiwania.
Starsi ludzie wiedz¹, ¿e gro¿enie nigdy nic dobrego
nikomu nie przynios³o, ale ci, trochê m³odsi, nie zawsze chc¹ o tym pamiêtaæ. Mo¿e kiedy siê te¿ sami o
tym przekonaj¹.
Zachêcam do lektury naszego pisma.

Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Potrzebne wiêksze wsparcie
Na XXIII sesji Rady Powiatu S³upskiego radni zapoznali siê z informacj¹ Komendanta Miejskiego
Policji o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz informacj¹ Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o stanie ochrony przeciwpo¿arowej w 2001 roku. Sprawozdanie z³o¿y³ równie¿ Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
W 2001 roku liczba przestêpstw w
powiecie s³upskim wzros³a o 285 w porownaniu z rokiem 2000. Na stwierdzonych 3140 przestêpstw, 375 pope³nili
nietrzewi kieruj¹cy. We wszystkich
jednostkach zanotowano poprawê wykrywalnoci. W KP Ustka - o 9,4% (wynios³a 50,3%), w KP Kêpice o 8,4%
(51,3%), w KP G³ówczyce o 13,7%
(57,4% ). Przestêpstwa kryminalne stanowi³y 83% wszystkich stwierdzonych
przestêpstw. Generalnie przestêpczoæ
przeciwko mieniu ronie, ale poprawi³ siê wskanik efektywnoci pracy
s³u¿b patrolowo-interwencyjnych. W
dyskusji radni z du¿ym niepokojem
odniesieli siê do systematycznego
zmniejszania rodków bud¿etowych
policji, ci¹g³ych reorganizacji i odgórnych zakazów zatrudniania nowych policjantów. Wyra¿ono opiniê,
¿e policja musi uzyskaæ wiêksze
wsparcie ze strony samorz¹dów lokalnych.
W roku 2001 odnotowano 630 interwencji jednostek stra¿y po¿arnej  o
2,2% wiêcej ni¿ w 2000 roku. Odnotowano wzrost miejscowych zagro¿eñ o
53,4% (316), fa³szywych alarmów o
44,8% (42) i spadek iloci po¿arów o
28,6% (272). Pañstwowa Stra¿ Po¿arna sprawdza³a stan przygotowania jednostek lenych do dzia³añ ratowniczych
w okresie wzmo¿onej palnoci oraz stan
przygotowania do sezonu letniego. W
obiektach szkolnych dokonano oceny prawid³owoci technicznego i organizacyjnego przygotowania warunków ewakuacji. Stwierdzono, i¿
najwiêkszym problemem w tych
obiektach jest zapewnienie prawid³owego oznakowania dróg, przejæ i
wyjæ ewakuacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
Jednym z wa¿niejszych zadañ realizowanych w 2001 roku przez PSP
by³o utworzenie Centrum Powiadamiania Ratowniczego, które ma byæ podstawowym elementem Zintegrowanego
Systemu Ratowniczego. Na uruchomienie CPR potrzeba ponad 1 mln z³. W
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roku 2001, zakupiono sprzêt niezbêdny do uruchomienia I etapu CPR. Przeprowadzono remont pomieszczeñ, wykonano te¿ inne niezbêdne prace.
Do zadañ Powiatowego Rzecznika
Konsumentów nale¿y w szczególnoci
zapewnienie bezp³atnego poradnictwa
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2001
roku rzecznik udzieli³ 192 porady
prawne. Najwiêcej dotyczy³o zasad
reklamacji butów, nowych pakietów
telefonicznych, uprawnieñ wynikaj¹cych z gwarancji i zasad reklamacji,
uprawnieñ i zasad funkcjonowania
polubownych s¹dów konsumenckich.
Na 114 podjêtych przez rzecznika interwencji  73 za³atwiono pozytywnie.
Jednym z zadañ Powiatowego
Rzecznika konsumentów jest te¿ edukacja konsumencka obywateli. W tym
te¿ celu rzecznik przyjmowa³ raz w tygodniu interesantów w gminach powiatu s³upskiego. Du¿¹ wagê przyk³ada³ do
edukacji m³odzie¿y szkolnej z zakresu
prawa konsumenckiego.
Interpelacje
Radny Kazimierz Pamu³a pyta³ o
dzia³ania Zarz¹du w sprawie zamierzonej likwidacji internatu Zespo³u Szkó³
Rolniczych w S³upsku.
Paw³a Gonerê - radnego z G³ówczyc i Wojciecha Lewandowskiego 
burmistrza Ustki interesowa³ problem
przeznaczenia niezagospodarowanych
rodków na podwy¿ki dla pracowników
starostwa i jednostek organizacyjnych
powiatu. Radny Pawe³ Gonera pyta³
równie¿: dlaczego przedsiêbiorcom zagranicznym wydaje siê zgodê na eksploatacjê ujêæ wodnych, jak wygl¹da
sprawa dalszego funkcjonowania Kasy
Zapomogowo-Po¿yczkowej dla nauczycieli, czy do prac drogowych, zwi¹zanych z popraw¹ stanu poboczy i
oczyszczeniem rowów, zatrudniani s¹
bezrobotni w ramach prac interwencyjnych?

Radny Stanis³aw Jank z Dêbnicy
Kaszubskiej interpelowa³ w sprawie poprawy sp³awnoci rzek S³upi i Skotawy. Pyta³, czy jest przewidziana likwidacja Oddzia³u Narodowego Banku
Polskiego w S³upsku, ile osób bezrobotnych pracuje przy pracach drogowych finansowanych z kredytu d³ugoterminowego?
Radna Teresa Szamlicka z gminy
Kobylnica (cz³onek Zarz¹du Powiatu)
wyrazi³a zaniepokojenie fatalnym stanem dróg powiatowych, oddalonych od
g³ównych tras komunikacyjnych, stanem rowów przydro¿nych oraz jakoci
prac wykonywanych na drogach.
Radny Andrzej Kordylas z Damnicy (Cz³onek Zarz¹du Powiatu) zwróci³ siê z prob¹ do starosty o interwencjê w sprawie uszkodzonej przez przedsiêbiorców holenderskich drogi wiêcichowo-Damno oraz o wyjanienie:
dlaczego Dom Pomocy Spo³ecznej w
Lubuczewie nie mo¿e byæ zwolniony z
podatku od nieruchomoci?
Radny Eugeniusz Dañczak z Dêbnicy Kaszubskiej prosi³ o interwencjê
u s³u¿b skarbowych w sprawie ³amania
prawa przy srzeda¿y paliwa na bony dla
rolników. Z niepokojem odniós³ siê do
stanu dróg i koniecznoci szybkiej ich
naprawy.
Radny S³awomir Ziemianowicz z
Ustki pyta³, czy skutki likwidacji, b¹d
upad³oci POLO obci¹¿¹ samorz¹d
powiatu w sytuacji, kiedy maj¹tku tej
jednostki nie wystarczy na pokrycie d³ugów?
Rada Powiatu odnios³a siê z niepokojem do braku koncepcji zagospodarowania obiektów opieki zdrowotnej na terenie powiatu s³upskiego. Stanowisko w tej sprawie skierowa³a do Marsza³ka Województwa
Pomorskiego oraz Przewodnicz¹cego
Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura
Rady Powiatu

Zalesianie gruntów porolnych

Nadzieja w lesie
O potrzebie zamiany na u¿ytki lene gruntów s³abych (o z³ej strukturze) lub w przypadku chêci zaprzestania przez rolnika produkcji rolnej ze wzglêdu na jej nieop³acalnoæ, podesz³y wiek czy brak
nastêpców, mówi³o siê dawno. Podstawy prawne da³a do tego dopiero ustawa z 8 czerwca 2001 roku
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia br.
Grunt rolny bêd¹cy czêci¹ gospodar- stawia siê nastêpuj¹co: Bór suchy (najstwa rolnego lub stanowi¹cy jego ca³oæ, ubo¿sze i skrajne suche fragmenty gleb
mo¿e byæ przeznaczony do zalesienia, je- ornych VI kl.), sk³ad gatunkowy drzew:
¿eli spe³nia co najmniej jeden z poni¿- sosna - 80%, brzoza, olcha, jarz¹b, i inne
szych warunków: jest gruntem klasy V lub VI, le¿y na stoku o rednim nachyleniu powy¿ej 15%, jest
gruntem okresowo zalewanym lub
zdegradowanym.
£¹czna powierzchnia gruntu
przeznaczonego do zalesienia nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,4 ha i nie
mo¿e przekroczyæ 30 ha. G³ównym wykonawc¹ ustawy jest starosta, który corocznie, do 31 stycznia, okrela tzw. roczny limit zalesieñ. Ich wielkoæ ustalana jest
po zasiêgniêciu opinii w³aciwego
nadlenictwa i w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zainteresowani sk³adaj¹ do starosty wnioski o wyra¿enie zgody na
przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia. Do wniosku do³¹cza siê
wypis z ewidencji i kserokopie z
mapy ewidencyjnej. Starosta rozpatruje wnioski w kolejnoci
wp³ywu i wydaje decyzje administracyjne, które przekazywane s¹
równie¿ do wiadomoci wójta,
nadleniczego i zarz¹du Woje- Las sosnowy w okolicach Ustki
wódzkiego Funduszu Ochrony
- 20%; Bór wie¿y (gleby orne VI kl.):
rodowiska i Gospodarki Wodnej. Nad- sosna - 60-80%, brzoza - 10-20%, d¹b,
leniczy w terminie 30 dni od otrzyma- buk, lipa, grab - 10-20%; Bór mieszany
nia decyzji sporz¹dza plan zalesienia i wie¿y (gleby orne V kl.),: sosna - 40-5%,
dostarcza go z sadzonkami w³acicielo- modrzew - 10-20%, buk, d¹b, brzoza wi gruntu. Po zalesieniu rolnik prowa- 20-30%; Las mieszany wie¿y (gleby
dzi uprawê zgodnie z uproszczonym orne IV. kl.): buk, d¹b, lipa, klon - 40planem urz¹dzenia lasu.
5%.
Dobór sk³adu gatunkowego uprawy
Je¿eli uprawa lena zostanie za³olenej zale¿y od klasy jakoci rolniczej ¿ona zgodnie z planem zalesieñ, a jej
gleby ornej, odpowiadaj¹cej okrelonemu udatnoæ bêdzie nie mniejsza ni¿ 70%,
typowi siedliskowemu lasu i przynale¿no- starosta w terminie 3 miesiêcy od dnia
ci do krainy przyrodniczo-lenej. W I zg³oszenia wykonania zalesieñ, wyda
Krainie Ba³tyckiej (w jej granicach znaj- decyzjê administracyjn¹ o stwierdzeniu
duje siê teren powiatu s³upskiego) sk³ad prowadzenia uprawy lenej. Je¿eli rolgatunkowy na gruntach porolnych przed- nik dokona zalesienia gruntu niezgod-

nie z planem, starosta w takiej sytuacji
odmówi mu wydania decyzji na prowadzenie uprawy, a na wniosek nadleniczego, w przypadku umylnej winy w³aciciela gruntu, obci¹¿y go kosztami sporz¹dzenia planu zalesieñ i
kosztami sadzonek.
W³aciciel gruntu, który
otrzyma pozytywn¹ decyzjê starosty nabywa prawo do miesiêcznego ekwiwalentu wyp³acanego w
nastêpuj¹cych wysokociach: 150
z³ za hektar przy zalesieniu od 0,40
ha do 10 ha, 50 z³ za hektar przy
zalesieniu od 10,01 ha do 20 ha, 25
z³ za ka¿dy hektar powy¿ej 20,01
ha do 30 ha.
W³aciciel gruntu otrzymuje
ekwiwalent do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez okres 20 lat.
Je¿eli w³acicielami gruntu s¹ ma³¿onkowie otrzymuj¹ ekwiwalent w
dwóch równych czêciach, a je¿eli
jedno z nich nabêdzie prawo do
emerytury lub renty, to drugi
wspó³ma³¿onek otrzymuje ekwiwalent zmniejszony o 25%.
Je¿eli wspó³w³aciciele nie s¹
ma³¿onkami ekwiwalent uzyskuje
wy³¹cznie jeden z nich na podstawie upowa¿nienia udzielonego
przez pozosta³ych wspó³w³acicieli. Uprawnienia do ekwiwalentu
mo¿na nabyæ równie¿ na drodze
spadkobrania, ale tylko w przypadku,
kiedy zalesiony grunt nabêdzie jedna
osoba nie posiadaj¹ca innych dochodów. Z nabytych uprawnieñ korzysta
siê tylko w okresie 20 lat.
Ograniczenia uprawnieñ nie stosuje
siê, gdy spadkobierc¹ jest ma³oletnie
dziecko lub inwalida I lub II grupy. W tym
przypadku uprawnienia otrzymuje siê do
czasu osi¹gniêcia pe³noletnoci lub ukoñczenia nauki, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Rolnik, który zalesi³ swoje grunty i
dla którego g³ównym ród³em utrzymania jest ekwiwalent uzyskany z tego ty-

ci¹g dalszy na str. 6

5

tu³u, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu. Ekwiwalent podlega rocznej waloryzacji w wysokoci okrelonej wskanikiem inflacji. Po uzyskaniu pierwszej
pozytywnej oceny udatnoci upraw (2
lata od zalesienia), ekwiwalent mo¿e
byæ podwy¿szony o 50% w przypadku
gdy nast¹pi likwidacja gospodarstwa
rolnego, a w³aciciel zalesionego gruntu nie posiada gruntu rolnego lub dzia³ki siedliskowej, wiêkszej ni¿ 0,80 ha.
Wyp³ata podwy¿ki ekwiwalentu dokonywana jest raz w roku.
W przypadku zniszczenia uprawy lenej lub braku pielêgnacji, starosta podejmie decyzjê o wstrzymaniu wyp³aty ekwiwalentu, mo¿e nakazaæ te¿ zwrot pobranego ju¿ ekwiwalentu wraz z odsetkami.
Po pierwszej pozytywnej ocenie, która jest
dokonywana po up³ywie 2 lat od zalesienia gruntu rolnego, starosta z urzêdu przeklasyfikuje grunt rolny na leny.
Do Starostwa Powiatowego w S³upsku wp³ynê³o ju¿ 147 wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia na ogóln¹ powierzchniê 710,79 ha.
Najwiêcej - 44 z gminy G³ówczyce.
W akcjê zalesieñ zaanga¿owany zosta³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, który bêdzie zwraca³ nadlenictwom koszty sadzonek i koszty sporz¹dzania planów zalesieñ. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeka¿e starocie rodki na wyp³acenie w³acicielom gruntów
ekwiwalentu. W powiecie s³upskim, gdzie
istnieje sporo gruntów s³abej jakoci ekwiwalent ten mo¿e dla znacznej grupy osób
staæ siê ród³em ³atwego dochodu, ale tylko pozornie, bo wbrew temu, co niektórzy s¹dz¹, las sam nie ronie!
Przybli¿ony koszt za³o¿enia uprawy lenej kszta³tuje siê w granicach 3
tys. z³, z czego 50% przypada na sadzonki. Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku poinformowa³ starostê s³upskiego, ¿e posiada zarezerwowane rodki na sadzonki i sporz¹dzenie planów
zalesieñ. Ich uruchomienie uzale¿nione
jest jednak od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
przekazaniu starocie rodków na wyplacenie rolnikom ekwiwalentu.
Teresa Bielecka
Wydzia³ Ochrony
rodowiska i Rolnictwa
Limit zalesieñ na 2002 rok dla powiatu
s³upskiego zosta³ ustalony przez ARiMR
na 36 ha.
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Jaki los spotka wiejskie orodki zdrowia?

Lekarze ponaglaj¹,
a marsza³ek...

Na ostatniej sesji Rada Powiatu S³upskiego przyjê³a stanowisko
w sprawie przejêcia przez samorz¹dy gminne zabudowanych nieruchomoci, po³o¿onych na terenie powiatu i stanowi¹cych w³asnoæ
województwa pomorskiego, a u¿ytkowanych przez zak³ady opieki
zdrowotnej.
Chodzi o budynki, w których znajduj¹ siê wiejskie orodki zdrowia oraz gabinety lekarskie. W gminach powiatu s³up-

ub. roku odpowiedzia³ starocie s³upskiemu Stanis³awowi K¹dzieli, ¿e z³o¿one
przez gminy wnioski o nieodp³atne prze-

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Bruskowie Wielkim
skiego jest ich ok. 30 i funkcjonuj¹ one
na ogó³ w obiektach, które s¹ mieniem samorz¹du wojewódzkiego. Zarz¹dza nimi
Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w S³upsku.
Problem polega na tym, ¿e wiêkszoæ tych obiektów znajduje siê ju¿ w
nie najlepszym stanie technicznym,
wymagaj¹ one wielu napraw i remontów, a tak¿e przystosowania do nowych
wymogów stawianych placówkom s³u¿by zdrowia. Tymczasem prac tych od
lat nie wykonuje ich w³aciciel, a sami
lekarzem te¿ nie s¹ nimi zainteresowani. Podkrelaj¹, ¿e to nie s¹ ich obiekty.
Dawno ju¿ proponowali gminom, aby te
stara³y siê o przejêcie budynków, w których znajduj¹ siê orodki zdrowia w zasób gminnego mienia komunalnego. Choæ
gminy podjê³y ju¿ na sesjach stosowne
uchwa³y i przekaza³y je marsza³kowi województwa pomorskiego, to sprawa ta ci¹gle jest nie za³atwiona.
Ponaglany marsza³ek województwa
pomorskiego Jan Zarêbski w listopadzie

kazanie nieruchomoci, na których znajduj¹ siê orodki zdrowia podlegaj¹ rozpatrzeniu jak ka¿dy inny podobny wniosek. Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie
przyznaj¹ gminom ¿adnego roszczenia.
Wnioski takie nie wszczynaj¹ równie¿
postêpowania administracyjnego, wiêc nie
podlegaj¹ rozpatrzeniu w formie decyzji
administracyjnej. Sposób zagospodarowania powy¿szych nieruchomoci, a tak¿e
ewentualnego rozporz¹dzania nimi, nale¿y do wy³¹cznego uznania w³aciciela 
województwa pomorskiego. Decyzjê tak¹
podejmuje Sejmik Województwa Pomorskiego po analizie ca³okszta³tu okolicznoci oraz kieruj¹c siê zasadami racjonalnej
gospodarki.
O to w³anie chodzi³o, ¿eby Sejmik
kieruj¹c siê takimi zasadami, podj¹³ stosowne decyzje w tej sprawie. A rzecz w
tym, ¿e tego jeszcze nie zrobi³, nie wiadomo czy zamierza to zrobiæ i kiedy? Dlatego Rada Powiatu S³upskiego, zaniepokojona faktem braku koncepcji zagospodarowania przez samorz¹d woje-

Niszczycielska
si³a Ba³tyku

Urz¹d Morski w S³upsku administruj¹cy 170-kilometrowym odcinkiem brzegu morskiego od Dwirzyna po £ebê zajmuje siê m.in.
ochron¹ wydm przed niszczycielskim wp³ywem morza, umocnieñ
brzegowych i utrzymaniem zalesieñ w obrêbie pasa technicznego.

wódzki obiektów opieki zdrowotnej
podjê³a na ostatniej sesji stanowisko, w
którym domaga siê od Zarz¹du Województwa Pomorskiego zdecydowanych
dzia³añ w tej sprawie. Zdaniem radnych
aktualnie nieruchomoci te wymagaj¹ natychmiastowych prac w zakresie utrzymania ich przydatnoci technicznej, wynikaj¹cych z obowi¹zków w³aciciela na³o¿onych przepisami prawa budowlanego.
Przejêcie obiektów, w których znajduj¹
siê wiejskie orodki zdrowia na rzecz mienia komunalnego gmin z przeznaczeniem
na dalsze wykorzystanie dla celów s³u¿by
zdrowia wydaje siê byæ obecnie jedynym
rozs¹dnym rozwi¹zaniem  czytamy w
stanowisku Rady Powiatu.
Chocia¿ marsza³ek województwa
pomorskiego nie dostrzega mo¿liwoci
przekazania gminom tych obiektów, to
Rada Powiatu wskazuje tak¹ mo¿liwoæ. Proponuje przekazanie ich na
rzecz mienia komunalnego gmin na
podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zwi¹zku z art. 6 pkt. 6 ustawy z 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomociami - w drodze zbycia bezprzetargowego na realizacjê zadañ w³asnych
gminy, okrelonych w artykule 7 ust. 1
pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym.
W przepisach tych mówi siê m.in.,
i¿ nieruchomoæ mo¿e byæ zbyta w drodze bez przetargu, je¿eli zbycie to nastêpuje miêdzy Skarbem Pañstwa a jednostk¹ samorz¹du terytorialnego i jego
celem jest utrzymanie pomieszczeñ dla
obiektów publicznych. A takimi w rozumieniu ustawy s¹ m.in. orodki
ochrony zdrowia.
Z. Babiarz-Zych

W granicach powiatu s³upskiego znajduje siê 57 kilometrów brzegu morskiego. Jego ochron¹ zajmuje siê Obwód
Ochrony Wybrze¿a w £ebie, któremu
podlegaj¹ odcinki w R¹bce, Czo³pinie i
Smo³dzinie. Natomiast Obwodowi Ochrony Wybrze¿a w Ustce podlegaj¹ odcinki
w Rowach, Ustce i Modlinku. Brzeg w
tym rejonie ma charakter klifowy i wydmowy. Na odcinkach klifowych wystêpuj¹ zjawiska osuwiskowe i obrywy. Natomiast na brzegach wydmowych, w wyniku procesów abrazyjnych, nastêpuje zanik pla¿ i wydm.
W bezmrone i beznie¿ne zimy,
kiedy brzeg nie jest chroniony pokryw¹ lodu morskiego, a sztormy rozwijaj¹ siê przy dominacji wiatrów pó³nocnych, dochodzi do najwiêkszych zniszczeñ. Wiatry i pr¹dy powietrzne powoduj¹ przemieszczanie piasku i rumowiska na znaczne odleg³oci, co wp³ywa
na stopniowe zmniejszanie siê rumowiska w podbrze¿u. Takie zimy mia³y miejsce w latach 1913/1914, 1982/1983, 1986/
1987, 1999/2000. Do ciep³ych mo¿na
zaliczyæ tak¿e ostatni¹ zimê 2001/2002,
kiedy to, w okresie od padziernika do
marca, by³o 8 gronych w skutkach sztormów o niespotykanej sile i skali wywo³anych zniszczeñ. Powsta³y ogromne straty
na wybrze¿u. Zniszczeniu uleg³y m.in. hy-

drotechniczne i biotechniczne umocnienia
brzegowe, ogrodzenia i zejcia na pla¿ê.
Du¿e szkody odnotowano w drzewostanie pasa technicznego.
W Obwodzie Ochronnym Wybrze¿a w Ustce straty wynios³y 968 149 z³, a
w Obwodzie Ochronnym Wybrze¿a w
£ebie - 1 717 798 z³. £¹cznie oszacowane je na 2 685 947 z³. Najwiêksze
szkody powsta³y w rejonie Ustki, po
wschodniej stronie portu. Pla¿a uleg³a
na tym odcinku znacznemu zniszczeniu,
a fale sztormowe wdar³y siê za zniszczon¹ w poprzednim okresie opaskê
granitow¹. Ma³o stabilna wydma zosta³a podciêta przez fale sztormowe i zagro¿ony zosta³ wschodni koniec promenady i zaplecza w tym rejonie. Oprócz
zniszczeñ w umocnieniach brzegowych,
zniszczony w 80% zosta³ refulat do transportu piasku z dna Ba³tyku, w celu powiêkszenia pla¿y.
W wielu miejscach na klifowym i
wydmowym brzegu ods³oniête zosta³o
pod³o¿e macierzyste. W okolicach Rowów morze ods³oni³o resztki prehistorycznego lasu i torfowisk sprzed kilku
tysiêcy lat. W wiêkszoci s¹ to dêby
sprzed 3,8  4,5 tysi¹ca lat. Torfowisko
to jest przedmiotem badañ naukowców
Instytutu Geografii s³upskiej PAP. Od
ujcia rzeki £upawy w kierunku £eby silci¹g dalszy na str.8

Uszkodzona wydma za zniszczon¹ opask¹ granitow¹
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nie wyrównane wybrze¿e ma charakter
wydmowo - mierzejowy. Na tym odcinku

toringu strefy brzegowej i badañ wyprzedzaj¹cych.

W dniach 7 - 8 marca zebra³ siê
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu S³upskiego. Omawiano mo¿liwoæ zmiany klasyfikacji lokali i budynków letniskowych, kolonijnych
oraz pensjonatów na lokale mieszkalne.
*
9 marca w Damnicy odby³y siê III
Wybory Miss i I Wybory Mistera Wsi
Powiatu S³upskiego. Miss zosta³a Katarzyna Jesionek z Redzikowa, a Misterem  Roman Paszke z G³ówczyc.

KALENDARIUM
Fale sztormowe przed opask¹ granitow¹
dziesi¹tki tysiêcy metrów szeciennych
wa³u wydmowego zosta³o zniszczone i
odprowadzone przez fale sztormowe na
du¿e g³êbokoci.
¯ywio³ nie oszczêdzi³ te¿ zjazdów i
zejæ na pla¿ê, co w powa¿nym stopniu
zdezorganizowa³o pracê s³u¿b Inspektoratu Ochrony Wybrze¿a. Skala zniszczeñ
jest tu ró¿na. Zjazdy na pla¿ê w okresie
wiosennym koniecznie powinny zostaæ
odbudowane, poniewa¿ s³u¿¹ do prowadzenia prac zwi¹zanych z ochron¹
brzegu i s¹ wykorzystywane
przez Polskie Ratownictwo Okrêtowe
w akcjach ratowania ¿ycia i mienia
ludzkiego na morzu.
Silne sztormy zdarzaj¹ siê co kilka i
kilkanacie lat. Skromne rodki bud¿etowe z trudem wystarczaj¹ na bie¿¹ce naprawy szkód oraz ograniczaj¹ mo¿liwoci prowadzenia systematycznego moni-

Zniszczony wa³ wydmowy i zatrawienia
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Przedstawiciele Urzêdu Morskiego w
S³upsku uczestnicz¹ w konferencjach i
sympozjach powiêconych poszukiwaniu
skutecznych metod ochrony brzegów
morskich i odtwarzania pla¿. Bior¹ te¿
udzia³ w spotkaniach odbywaj¹cych siê
najczêciej po okresie sztormów jesienno-zimowych, kiedy miasta i gminy nadmorskie rozpoczynaj¹ przygotowania do
sezonu turystycznego. Strategia ochrony
brzegu morskiego jest równie¿ tematem
organizowanych spotkañ i konferencji
przez Zwi¹zek Miast i Gmin Morskich.
Na przyk³ad, na ostatniej konferencji w
Ko³obrzegu, wójtowie gmin i burmistrzowi, dokonuj¹c oceny dzia³añ Urzêdu Morskiego w S³upsku, wypracowali wspólne
stanowisko w celu zahamowania zaniku
pla¿ pasa nadmorskiego.
Obserwowane od d³u¿szego czasu
zjawisko postêpuj¹cej erozji brzegu
morskiego i zaniku pla¿, spowodowanego efektem cieplarnianym, stanowi
powa¿ne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
powodziowego terenów nadmorskich i
ekonomicznego bytu gmin wybrze¿a.
Sytuacja ta wymusza koniecznoæ pilnego podjêcia zdecydowanych dzia³añ
opartych na naukowej prognozie.
Opracowana przez Instytut Morski w Gdañsku Strategia ochrony
brzegów morskich, prognozuj¹c mo¿liwe wzrosty poziomu morza, ukazuje
najbardziej zagro¿one odcinki brzegu,
wskazuje rodzaj i zakres prac ochronnych przed niszczycielsk¹ dzia³alnoci¹
morza oraz koszty takiej profilaktyki.
Trzeba teraz zrobiæ wszystko, by strategia ta by³a realizowana.
Regina Borowska
Urz¹d Morski w S³upsku
Zdjecia: Wojciech Dziedzic

*
12 marca zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat narkomanii w rodowisku szkolnym.
*
14 marca w Gimnazjum w Dêbnicy Kaszubskiej odby³ siê I Powiatowy Konkurs Ekonomiczny.
*
15 marca starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela, wspólnie z wojewod¹
pomorskim Janem Ryszardem Kurylczykiem, wizytowa³ przedsiêbiorstwa
holenderskie w Lêborku i Bobrownikach.
*
15 marca goci³a w powiecie s³upskim delegacja Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a. Niemcy przywieli
dary (artyku³y spo¿ywcze), którymi
wspomogli Dom Dziecka w Ustce.
*
18 marca starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela uczestniczy³ w Gdañsku w debacie nt. Lepsze perspektywy dla rynku pracy - warunki zatrudnienia w województwie pomorskim.
*
20 marca minister sprawiedliwoci Barbara Piwnik obieca³a podczas
wizyty w Gdañsku przenieæ z Gdyni
do S³upska jeden z wydzia³ów Krajowego S¹du Rejestrowego oraz utworzyæ w S³upsku Orodek Migracyjny.
*
23 marca w sali Domu Kultury w
Ustce odby³ siê l Powiatowy Festiwal
Kultury Europejskiej.Wziê³o w nim
udzia³ ponad 240 m³odych uczestników.

K¹pieliska morskie

Niew¹tpliwie najwiêkszym walorem turystycznym powiatu s³upskiego jest blisko szeædziesiêciokilometrowy pas wybrze¿a ba³tyckiego. W sezonie letnim tysi¹ce wczasowiczów i mieszkañców korzystaj¹ ze s³oñca na pla¿ach i z k¹pieli morskich. Warunkiem bezpiecznego przebywania w falach Ba³tyku
jest odpowiednia jakoæ i czystoæ wody.
Kontrol¹ jakoci wody w k¹pieliskach
zajmuje siê Inspekcja Sanitarna Miejskiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
S³upsku. Kryteria oceny przydatnoci

tycznych. Przed rozpoczêciem sezonu
2001, w kwietniu przeprowadzono wewszystkich punktach poboru wody badania bakteriologiczne.

Na pla¿y w Ustce
wody i czêstotliwoæ badañ, uleg³y zmianom. Od 2000 roku obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 4 wrzenia
okrelaj¹ce, jakim warunkom powinna
odpowiadaæ woda do picia, na potrzeby
gospodarcze i woda w k¹pieliskach. Minimalna czêstotliwoæ pobierania próbek
wody w k¹pieliskach, w okresie od 1
kwietnia do 30 wrzenia zosta³a okrelona na dwa tygodnie. Tak¹ czêstotliwoæ
uda³o siê utrzymaæ w 2001 roku.
Monitorowana jest jakoæ wody w
k¹pieliskach Ustka - zachód, Ustka wschód, Orzechowo, Podd¹bie, Dêbina,
Rowy - zachód i Rowy - wschód. Na
ka¿dym k¹pielisku próby wody s¹ pobierane z dwóch miejsc, w których wystêpuje najwiêksze dzienne zagêszczenie k¹pi¹cych siê. Oddzielne monitorowanie k¹pielisk w Ustce i Rowach jest
spowodowane przedzieleniem ich przez
uchodz¹ce do morza rzeki S³upiê i £upawê, które, w zale¿noci od uk³adu
pr¹dów morskich, wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na jakoæ wody morskiej w
rejonach ujciowych.
Kontrola czystoci wód polega na
wykonaniu badañ bakteriologicznych, fizyko-chemicznych oraz ocen organolep-

Woda pobrana z 14 punktów odpowiada³a wymaganiom bakteriologicznym, a najczystsza by³a w Dêbinie
i Podd¹biu. Obecnoci pa³eczek Salmonelli nie stwierdzono w ¿adnej próbie.
Kontynuowane póniej badania potwierdzi³y dobr¹ jakoæ wody we
wszystkich k¹pieliskach. Na 392 wykonane oznaczenia bakteriologiczne, jedynie w 4 próbkach stwierdzono ponadnormatywn¹ iloæ bakterii.
W trakcie ka¿dej kontroli k¹pielisk
oznaczone s¹ we wszystkich punktach
poboru wody: biologiczne piêciodobowe
zapotrzebowanie tlenu, zawartoæ procentowa tlenu rozpuszczonego oraz pH. Ocen
organoleptycznych dokonuje siê dla barwy, zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli, osadów smolistych i innych przedmiotów oraz zakwitu sinic.
W okresie badawczym w 2001 roku
nie stwierdzono przekroczeñ parametrów fizyczno-chemicznych. Oceny organoleptyczne wypad³y te¿ pozytywnie.
Szczególnie zas³uguje na uwagê brak
zanieczyszczeñ substancjami olejopodobnymi oraz nie wystêpowanie w lipcu masowego zakwitu sinic.

W obserwacjach czystoci k¹pielisk
morskich, prowadzonych wspólnie z Inspekcj¹ Sanitarn¹, uczestnicz¹ równie¿
ratownicy zatrudnieni na k¹pieliskach,
a w obserwacji stanu czystoci pe³nego
morza - rybacy oraz s³u¿by ratownictwa morskiego i stra¿y granicznej. O
ka¿dym ska¿eniu olejami lub nadmiernym zakwicie sinic Inspekcja Sanitarna oraz zarz¹dcy k¹pielisk zostaliby
natychmiast powiadomieni.
W okresie od padziernika do kwietnia prowadzona jest obserwacja czystoci k¹pielisk. W przypadku jakichkolwiek
obserwacji stwierdzaj¹cych pogorszenie
siê stanu wody, zosta³yby natychmiast
podjête kompleksowe badania. Dotychczas taka potrzeba nie zachodzi³a.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e dziêki systematycznej poprawie gospodarki ciekowej
w miastach i wsiach powiatu, nasze rzeki i strumienie bêd¹ wnosiæ coraz mniej
zanieczyszczeñ do morza. Przestrzeganie wymogów ochrony rodowiska
przez jednostki p³ywaj¹ce przyczynia
siê te¿ do utrzymania wód przybrze¿nych i morskich w nale¿ytej czystoci.
mgr in¿. Alfons Kukie³czynski
Kierownik Oddzia³u Higieny
Komunalnej MSSE w S³upsku

Radoæ z k¹pieli
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Z PRAC ZARZ¥DU

W dniach od 3 do 5 maja br. odbêd¹ siê w powiecie s³upskim
Dni powiatu Herzogtum Lauenburg. To efekt podpisanego
w maju ubieg³ego roku porozuNowe profile kszta³cenia
mienia o wspó³pracy miêdzy obu
powiatami. Dni Lauenburga
Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu
maj¹ przyczyniæ siê do zacienie- 5 marca przeanalizowa³ przed³o¿onia nawi¹zanych kontaktów.
ne przez dyrektorów szkó³ propozycje, a nastêpnie ustali³ planowane
Powiat s³upski odwiedzi blisko
160-osobowa delegacja z Niemiec,
sk³adaj¹ca siê z radnych i polityków,
przedstawicieli stra¿y po¿arnej, rodowisk twórczych i kulturalnych.

rzecz gminy S³upsk ujêcia wody
znajduj¹cego siê na terenie Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie.
Z propozycj¹ tak¹ wyst¹pi³ wójt,
oferuj¹c w zamian zwolnienie
Domu Pomocy Spo³ecznej z op³at

Dni
Lauenburga
Uroczyste otwarcie Dni (4 maja)
uwietni parada m³odzie¿owej orkiestry Jugendspielmannszug z Ratzeburga, która przejdzie spod budynku
starostwa, Bulwarem Popie³uszki do
Parku Kultury i Wypoczynku. Tam
odbêdzie siê jej pierwszy koncert.
Imprezy zaplanowano w S³upsku,
Ustce, Klukach i gminie Damnica.
W kocio³ach w S³upsku i Ustce odbêd¹ siê wspólne koncerty chórów: z
Lauenburga, Kanteli ze S³upska,
Allegro z Dêbnicy Kaszubskiej i z
chórem Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Miko³aja Kopernika w Ustce. Zaproszony chór z Niemiec wyst¹pi
równie¿ w kociele w Zagórzycy.
W Klukach orkiestra z Ratzeburga wemie udzia³ w organizowanym
tu, w Muzeum Wsi S³owiñskiej,
Czarnym weselu. Niemcy zaprezentuj¹ te¿ wiat maskotek (kolekcjê misiów), malarstwo technik¹
woskow¹, a grupy Folks-Club
Mölln (folklorystyczna) i taneczna
- przedstawi¹ taniec ludowy i pieni pó³nocnych Niemiec.
W siedzibie starostwa spotkaj¹ siê
radni i politycy obu powiatów, aby
omówiæ kwestie zwi¹zane z dalsz¹
wspó³prac¹.
Radni z Ratzeburga zapoznaj¹ siê
z dzia³alnoci¹ Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie i Technikum
Lenego w Warcinie.

Do¿ywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Zaleskich

profile kszta³cenia, liczbê oddzia³ów
i uczniów w szko³ach ponadgimnazjalnych oraz liczbê miejsc w internatach i bursach szkolnych. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy
szkó³, którzy mówili tak¿e o przewidywanych zagro¿eniach, zwi¹zanych z przewidywanym, ma³ym naborem uczniów do liceów profilowanych.
Zarz¹d Powiatu zgodzi³ siê
wprowadziæ zaproponowane profile kszta³cenia ogólnozawodowego w
liceach profilowanych oraz zawody
w zasadniczych szko³ach zawodowych i technikach. Ustalono równie¿, ¿e pierwsze klasy w szko³ach
ponadgimnazjalnych liczyæ bêd¹ od
26 do 34 uczniów, a ka¿da inna liczba wymagaæ bêdzie zgody Zarz¹du.
W przypadku, gdy licea profilowane nie bêd¹ siê cieszyæ zainteresowaniem, dyrektorzy szkó³ skieruj¹
uczniów do techników b¹d liceów
ogólnokszta³c¹cych.

podatkowych. Przekazanie gminie
tego ujêcia wymaga³oby rozbudowy
hydroforni, zawarcia umowy u¿yczenia, ustalenia s³u¿ebnoci gruntowej na dojazd do obiektu, a tak¿e
dokonania zmian w pozwoleniu
wodno-prawnym, dlatego uznano,
¿e sprawy nie mo¿na za³atwiæ pozytywnie.O zwolnienie DPS z podatku Zarz¹d bêdzie zabiega³ poprzez swego przedstawiciela na sesji Rady Gminy.
Przekszta³cenie
Domu Dziecka

Wypracowano koncepcjê nowego programu naprawczego dla
Domu Dziecka w Ustce, który nazwano Indywidualny plan pracy z
dzieckiem i rodzin¹. Towarzystwo
Nasz Dom z Warszawy zaoferowa³o w tym zakresie daleko id¹c¹
pomoc merytoryczn¹, organizacyjn¹ i finansow¹, sugeruje sprzeda¿
budynku Domu Dziecka i rozmieszczenie jego wychowanków w piêciu
Ujêcie wody
zakupionych mieszkaniach.
Aleksandra Gr¹dzka
Zarz¹d
Powiatu
analizowa³
kweJoanna Ozdarska
Wydzia³ Organizacyjno- Prawny
stiê ewentualnego przekazania na
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Atrakcyjny program na ca³y rok

Muzeum w Klukach
przyci¹ga turystów
Kluki to ma³a wie po³o¿ona w S³owiñskim Parku Narodowym. W centrum, po obu stronach drogi
uwagê zwracaj¹ stoj¹ce poród drzew i ogrodów szachulcowe budynki, pokryte dwuspadowymi b¹d
naczó³kowymi dachami. Cha³upy te, wtopione w naturalny krajobraz wsi, s¹ jednym z niewielu ladów kultury S³owiñców - autochtonicznych mieszkañców tych ziem.

Czêstowanie chlebem ze smalcem
Wraz z zachowanymi b¹d rekonstruowanymi budynkami gospodarczymi,
studniami, piwnicami, piecami chlebowymi, cha³upy te s¹ chronione przez istniej¹ce od 1963 roku Muzeum Wsi S³owiñskiej. Wówczas, w jednej z zagród, zbudowanej w XIX wieku i zachowanej w
miejscu pierwotnej lokalizacji, zorganizowano sta³¹ ekspozycjê prezentuj¹c¹ kulturê ludnoci zamieszkuj¹cej niegdy tereny nad jeziorami Gardno i £ebsko.
Do II wojny wiatowej zachowa³y
siê w Klukach jedynie fragmenty starych tradycji s³owiñskich, g³ównie w
nazwach dzia³ek osadniczych, toni jezior, narzêdzi i sprzêtu rybackiego.
Najtrwalsze jednak okaza³o siê nazewnictwo kaszubskie w przypadku nazwisk. ród³em potwierdzaj¹cym ich
istnienie jest miejscowy cmentarz, za³o¿ony w XVIII wieku przy wjedzie do
Kluk, bêd¹cy teraz integraln¹ czêci¹
muzeum.
S³owiñców ju¿ nie ma, ale pozosta³y
po nich pami¹tki kultury materialnej. By

to wiadectwo przetrwa³o, w latach osiemdziesi¹tych powsta³ program rozbudowy
skansenu. Dzisiaj trzon dziesiêciohektarowego muzeum stanowi¹ trzy zagrody in
situ, a pozosta³e cha³upy przeniesiono i
zlokalizowano na starych siedliszczach.
Przygotowano te¿ fundamenty pod cha³upê z Wierzchocina, która zostanie zaadaptowana na regionaln¹ karczmê.
Architektura muzealnych budynków, drzewa przy nich rosn¹ce, ogródki przydomowe i pola uprawne, pozostawione w obejciu narzêdzia rolnicze
i sprzêt rybacki, wiernie odtwarzaj¹
s³owiñsk¹ wie ryback¹. Z³o¿ony obraz
ekspozycji nadaje muzeum niezwyk³ej
autentycznoci, stwarza klimat wsi
sprzed stu lat. Wartoæ ekspozycji podnosz¹ pieczo³owicie odtworzone wnêtrza poszczególnych obiektów. Zaaran¿owane wnêtrza cha³up przypominaj¹
specyficzny wystrój tworzony przez
miejscow¹ ludnoæ z tego okresu. Stare
meble, ³ó¿ka, maszyny do szycia, naczy-

nia, kosze do noszenia ryb, niecki i przetaki, a nawet czapki i buty wyeksponowane s¹ w taki sposób, by sprawia³y
wra¿enie zamieszka³ej wci¹¿ chaty.
Ekspozycje te uzupe³niaj¹ wnêtrza budynków gospodarczych i inwentarskich, w których przedmioty, pokazane w funkcjonalnym uk³adzie, same
mówi¹ o swoim zastosowaniu.
Dzia³alnoæ muzeum uzupe³niaj¹
wystawy tematyczne, przedstawiaj¹ce
najbardziej typowe dla kultury tych ziem
zajêcia ludnoci, u³atwiaj¹ce poznanie
przesz³oci i cech regionu. Co roku organizowanych jest te¿ tu wiele imprez folklorystycznych i spotkañ plenerowych,
podczas których prezentuje siê charakterystyczne dla tego regionu zajêcia domowe, techniki rzemios³a i elementy obrzêdowoci.
Sezon letni w skansenie otwiera impreza pod nazw¹ Czarne Wesele nawi¹zuj¹ce do s³owiñskiej tradycji kopania torfu, polegaj¹cej na wspólnej
pracy przy jego pozyskiwaniu i wieczornym biesiadowaniu. Bagniste tereny wokó³ jeziora Gardno i £ebsko obfituj¹ w ró¿nej jakoci z³o¿a torfu, który w XIX wieku wykorzystywany by³
tu g³ównie jako materia³ opa³owy. W
s³owiñskich wioskach kopano go w
pierwszej po³owie maja, wówczas bowiem niski by³ poziom wód gruntowych, a do jesieni wystarczaj¹co du¿o
czasu, by wysech³. Prezentacja techniki jego wydobywania jest g³ównym celem Czarnego Wesela. Na imprezê
sk³adaj¹ siê równie¿ elementy innych
sfer ¿ycia ludnoci s³owiñskiej. Przy
piecu chlebowym mo¿na zaobserwowaæ
wypiek chleba wed³ug miejscowej receptury, przy wiacie na ³odzie - dawne
techniki szycia i naprawiania sieci rybackich, pod cha³upami - plecionkarzy,
wyplataj¹cych kosze z korzenia sosny i
wikliny. Mo¿na te¿ poznaæ sposób budowy cha³up s³owiñskich i krycia dachów trzcin¹ nadjeziorn¹, sposób tarci¹g dalszy na str.12
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cia drewna rêczna pi³¹ traczn¹, a tak¿e
zobaczyæ konia... w butach.

Pokaz haftu kaszubskiego
Atrakcj¹ s¹ typowe zajêcia kobiece:
tkanie, przêdzenie, pranie i maglowanie.
Szczególnym powodzeniem cieszy siê
garncarz, tocz¹cy garnki na kole. W
zwi¹zku z tym, ¿e w zbiorach Dzia³u Etnograficznego Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku znajduj¹ siê liczne przyk³ady XVIII- i XIX- wiecznej ceramiki
wytwarzanej w ówczesnych warsztatach
s³upskich oraz od³amki naczyñ, wydobyte w 1954 roku z dna rzeki S³upi, muzeum
rekonstruuje, wspó³pracuj¹c z garncarsk¹
rodzin¹ Neclów-Elasów z Chmielna, naczynia ceramiczne ze zdobnictwem kaszubskim, uwzglêdniaj¹c szko³ê s³upsk¹.
W ramach tej wspó³pracy chêtni mieszkañcy Kluk uczyli siê toczenia glinianych
naczyñ i techniki ich zdobienia. Wyroby
ich dotychczas wypalano w Chmielnie, ale
wkrótce bêd¹ wypalane równie¿ na miejscu, w piecu garncarskim, który muzeum
specjalnie do tego celu buduje.

Wyplatanie koszy
12

Kreowanie przez Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach autentycznych zdarzeñ pozwala
rozwin¹æ zainteresowanie przesz³oci¹ regionu,
sztuk¹ i rêkodzie³em ludowym. 1
czerwca ka¿dego roku
muzeum zaprasza dzieci
na specjalnie
organizowan¹ dla nich
imprezê.
Wszyscy
mog¹ spróbowaæ wytoczyæ garnek
na kole, upleæ kosz czy utkaæ kawa³ek
szmaciaka na krosnach. Mog¹ dotkn¹æ
wielu eksponatów, wzi¹æ udzia³ w konkursach, grach i zabawach terenowych.
Latem organizowane s¹ Dni z muzyk¹ i chlebem, czyli sobotnio - niedzielne spotkania kapel i zespo³ów prezentuj¹cych folklor Kaszubów i osadników przyby³ych na Pomorze po II
wojnie wiatowej. Przez trzy tygodnie na prze³omie lipca i sierpnia odbywaj¹ siê Dni rzemios³ i technik.
Wszystkie podejmowane dzia³ania
zmierzaj¹ do tego, by o¿ywiæ skansen,
stworzyæ wra¿enie ma³ej zamieszka³ej
wsi. Dlatego w Klukach pielêgnuje siê
stare ogródki kwiatowo - warzywne
wraz z zachowanymi tam drzewami
owocowymi, uprawia pola z owsem,
ziemniakami i lnem, hoduje siê zwierzêta, dba o ca³e kalendarium prac zwi¹zanych z t¹ dzia³alnoci¹. Wrzesieñ jest
okazj¹ do zorganizowania wielkiego
przedstawienia ³¹cz¹cego prace jesienne w domu i zagrodzie.
W cyklu dwuletnim odbywaj¹ siê etnograficzne plenery malarsko - rzebiarskie, które skupiaj¹ twórców ludowych i
artystów amatorów. Celem tych spotkañ
jest promowanie sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, a twórcom umo¿liwienie dyskusji na jej temat.Muzeum organizuje te¿
konferencje kaszubsko-pomorskie, których tematem s¹ g³ównie zagadnienia historyczne, jêzykoznawcze i etnograficzne, dotycz¹ce dziejów kultury polskich
regionów nadba³tyckich.
Dzia³ania te siê op³acaj¹, bo Kluki
rocznie odwiedza 60-70 tys. turystów, którzy poznaj¹ kulturê dawnych S³owiñców.
Zachowane zostaje dziedzictwo kulturowe.
Gabriela W³odarska
Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach

Nowa Stacja
Kontroli
Pojazdów

Starosta s³upski udzieli³ firmie Niciejewscy T. J. z Sycewic zezwolenia
na prowadzenie badañ technicznych
w Okrêgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Jest to pierwsza w województwie pomorskim stacja, która uzyska³a certyfikat
Instytutu Transportu Samochodowego,
wed³ug nowej formu³y. Ze wzglêdu na
wysokoæ bramy wjazdowej stanowiska
kontrolnego (4,20 m) mo¿na tu badaæ zespo³y pojazdów z tzw. podniesion¹ wysokoci¹ o¿ebrowania. Dwudziestoszeciometrowa d³ugoæ stanowiska zapewnia ich badanie bez koniecznoci roz³¹czania. Stanowisko to wyposa¿ono w
obowi¹zuj¹ce urz¹dzenia produkcji
polskich firm UNIMETAL ze Z³otowa i PRECYZJA z Bydgoszczy. Oka¿e siê jak bêdzie ono konkurowaæ z
uznanymi na zachodzie produktami
firm MACH i SCREN.
Firma Niciejewscy T.J., oprócz
okrêgowej stacji, zlokalizowa³a w swoim
obiekcie równie¿ autoryzowan¹ stacjê
obs³ugi MAN-STAR oraz serwis czêci zamiennych takich mare, jak: BPW,
WEBASTO, SAF czy VISTEON. Loka-

Nowe stanowisko kontrolne
lizacja obiektów po prawej stronie drogi
krajowej nr 6, za przejazdem kolejowym
w Sycewicach, stwarza dogodne warunki
dojazdu, szczególnie dla du¿ych zestawów samochodowych.
Andrzej Zielnik

Mo¿na tworzyæ
rodzinne domy pomocy
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby wymagaj¹ pomocy innych, a s¹ jej pozbawione,
przys³uguje taka pomoc w formie us³ug opiekuñczych. Przys³uguje ona równie¿ osobom, którym rodzina nie mo¿e jej zapewniæ, i mo¿e byæ ona wiadczona w domu pacjenta lub w domach pomocy
spo³ecznej.

Znowelizowana ustawa o pomocy spo³ecznej proponuje potrzebuj¹cym - rodzinne domy pomocy, a wszystko po to, aby
osoby w wieku podesz³ym, przewlekle chore lub niepe³nosprawne, mog³y jak najd³u¿ej przebywaæ w miejscu dotychczasowego zamieszkania, w rodowisku rodzinnym
i s¹siedzkim, wród rodziny, przyjació³ i
znajomych.
Domów pomocy spo³ecznej, zapewniaj¹cych us³ugi ca³odobowe, jest stosunkowo
ma³o. S¹ one znacznie oddalone, znajduj¹
siê czêsto w innym powiecie lub nawet
województwie. W rodzinnym domu pomocy mo¿na stworzyæ ciep³¹, domow¹ atmosferê dla kilku osób.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej
okreli³ standardy, rodzaj i zakres us³ug
bytowych i opiekuñczych, zasady kierowania, odp³atnoci i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy. O skierowanie do
takiego domu mo¿e ubiegaæ siê osoba
wymagaj¹ca ca³odobowej opieki, gdy rodzina nie mo¿e zapewniæ jej us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania. Rodzinny dom pomocy mo¿e prowadziæ osoba lub rodzina, która uzyska pozytywn¹
opiniê organu samorz¹dowego i rz¹dowego. Opinia ta winna potwierdziæ, ¿e
osoba lub rodzina ubiegaj¹ca siê o wiadczenie us³ug opiekuñczych i bytowych,
gwarantuje nale¿yte ich wykonywanie.
Rodzaj i zakres us³ug opiekuñczych,
wiadczonych przez rodzinny dom pomocy, okrela siê w drodze porozumienia miêdzy gmin¹ a osob¹ lub rodzin¹ zg³aszaj¹c¹
gotowoæ ich wiadczenia. Powinno ono
dotyczyæ w szczególnoci: zakresu wiadczonych us³ug, zgodnie z wymaganymi standardami, poddania siê kontroli orodka pomocy spo³ecznej, ponoszenia miesiêcznych
wydatków na us³ugi opiekuñcze.
Osoby zg³aszaj¹ce gotowoæ wiadczenia tego typu us³ug powinny do³¹czyæ
ponadto informacjê o tytule prawnym do
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kierownik orodka pomocy
spo³ecznej bêdzie musia³ przed zawarciem porozumienia ustaliæ, czy osoba lub
rodzina, która zg³osi³a gotowoæ do
wiadczenia takich us³ug, zapewni
wszystkie warunki okrelone w rozporz¹dzeniu. Przede wszystkim, czy us³ugi
opiekuñcze wiadczone bêd¹ w miejscu
zamieszkania osoby lub rodziny prowadz¹cej rodzinny dom pomocy.
Sposób wiadczenia us³ug powinien
uwzglêdniaæ: stan zdrowia, sprawnoæ fizyczn¹ i intelektualn¹, indywidualne mo¿-

liwoci i potrzeby osoby przebywaj¹cej w
rodzinnym domu pomocy, prawa cz³owieka, a w szczególnoci prawo do godnoci,
wolnoci, intymnoci i poczucia bezpieczeñstwa.

bory toaletowe.
Osoba wymagaj¹ca ca³odobowej opieki mo¿e byæ skierowana do rodzinnego
domu pomocy na jej wniosek, który nale¿y
z³o¿yæ w orodku pomocy spo³ecznej.De-

Zajêcia w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie
Us³ugi opiekuñcze musz¹ zapewniæ
pomoc w czynnociach ¿ycia codziennego, organizacjê czasu wolnego, pomoc
w zakupie odzie¿y, rzeczy osobistych, pielêgnacjê w chorobie, pomoc w korzystaniu ze wiadczeñ zdrowotnych. Rodzinny dom pomocy musi mieciæ siê w budynku bez barier architektonicznych. W
budynkach wielokondygnacyjnych bez
wind, pokoje mieszkalne musz¹ byæ usytuowane na parterze, wyposa¿one w ³ó¿ko lub tapczan, szafê, stó³, krzes³a i szafkê nocn¹ dla ka¿dej osoby. Pokoje jednoosobowe nie mog¹ mieæ mniejszej powierzchni ni¿ 9 m2,, a dwu- i trzyosobowe - nie mniej ni¿ 6 m2 na osobê.
Rodzinny dom pomocy musi zapewniaæ pokój dziennego pobytu, s³u¿¹cy jako
jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, jedn¹ ³azienkê dla nie wiêcej
ni¿ 5 osób (dostosowan¹ dla osób niepe³nosprawnych), toaletê dla 4 osób. Podopiecznym nale¿y zapewniæ co najmniej
trzy posi³ki, w tym dietetyczne, zgodnie ze
wskazaniem lekarza, dostêpnoæ do drobnych posi³ków i napoi miêdzy posi³kami,
sprz¹tanie pomieszczeñ w miarê potrzeby,
nie rzadziej jednak ni¿ raz dziennie, rodki
higieny osobistej, rodki czystoci i przy

cyzje w sprawie skierowania i ustalenia odp³atnoci za pobyt wydaje kierownik orodka po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego.
Odp³atnoæ ustala siê w wysokoci odpowiadaj¹cej poniesionym wydatkom,
uzgodnionym w porozumieniu zawartym
miêdzy gmin¹ a osob¹ lub rodzin¹ wiadcz¹c¹ us³ugi. Zgodnie z art. 39 ustawy o
pomocy spo³ecznej, kierownik orodka pomocy spo³ecznej, na wniosek pracownika
socjalnego, mo¿e w drodze umowy ustaliæ
z ma³¿onkiem, wstêpnymi (rodzicami) i
zstêpnymi (dzieæmi) wysokoæ wiadczonej
przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegaj¹cej siê o przyznanie wiadczenia.
Ustalona na podstawie umowy wielkoæ pomocy pieniê¿nej lub w naturze nie
mo¿e byæ mniejsza od kwoty stanowi¹cej
30% wiadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik orodka pomocy spo³ecznej mo¿e czêciowo lub
ca³kowicie zwolniæ osobê przebywaj¹c¹
w rodzinnym domu pomocy z ponoszenia odp³atnoci.
Halina Mrozik
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
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Dom ¿yczliwych ludzi
22 marca mia³em przyjemnoæ gociæ na drugich urodzinach rodowiskowego Domu Samopomocy
w Rumsku (gm. G³ówczyce). Od razu wyjaniam, ¿e w niczym nie przedobrzy³em u¿ywaj¹c s³owa
przyjemnoæ. Mi³a uroczystoæ, jak¹ przygotowano, starannie dobrane grono uczestników, a tak¿e
honory z jakimi wszystkich traktowano, w pe³ni uzasadniaj¹ u¿ycie takiego w³anie okrelenia.
rodowiskowy Dom Samopomocy
jest tak¹ dziwn¹ placówk¹, która funkcjonuje trochê za pieni¹dze gminne, tro-

Dlatego pomoc¹ takim ludziom s³u¿¹ rodowiskowe Domy Samopomocy.
rodowiskowe  bo organizowane s¹ w

Wystêp artystyczny w wykonaniu podopiecznych

chê dziêki hojnoci sponsorów, a znajduj¹ w niej prawie ca³odzienn¹ opiekê ludzie sprawni inaczej. Co to znaczy sprawni inaczej? Ano znaczy to tyle, ¿e kto
jest takim samym cz³owiekiem jak zdecydowana wiêkszoæ ludzi na tym wiecie, tylko ma nieco inne, tzn. du¿o przychylniejsze i swobodniejsze podejcie do
¿ycia. Bierze je takim, jakim ono jest, a
nie próbuje dostosowywaæ do swoich
wymagañ, których praktycznie nie ma.
Sprawni inaczej, to na ogó³ sympatyczne wiejskie Mietki, Zosie i Marysie,
które mo¿emy spotkaæ czêsto umiechaj¹ce siê do nas i próbuj¹ce czym zagadaæ na przystanku PKS-u, w sklepie, w
autobusie - kiedy nie ma w nim zbyt wielu ludzi i du¿ego cisku. Sprawni inaczej
maj¹ na ogó³ bardzo pogodne usposobienie, lubi¹ chodziæ na ryby, zbieraæ butelki, bezinteresownie pomagaæ innym, s¹
niekiedy uzdolnieni artystycznie, ale s¹ te¿
 co jest ich najwiêksz¹ wad¹ - ³atwowierni, trochê ma³o zaradni ¿yciowo i ma³o
odporni na ró¿ne przeciwnoci losu. I to
im czêsto przeszkadza normalnie funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.
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rodowiskach, w których ci ludzie przybywaj¹. A samopomocy - bo ich podopieczni czy - jak kto woli - pensjonariusze sami sobie wzajemnie pomagaj¹.
Przebywaj¹c w grupie tworz¹ jedn¹ wielk¹ rodzinê, która wzajemnie wspiera siê
w swoich poczynaniach. Personel takiego domu jest skromny, liczy zaledwie 2-3
osoby, s³u¿¹ce pomoc¹ w organizowaniu codziennego ¿ycia podopiecznym.
W rodowiskowym Domu Sampomocy w Rumsku, który powsta³ przed
dwoma laty z inicjatywy Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w G³ówczycach, w budynku po by³ej szkole podstawowej, przebywa obecnie 16 podopiecznych. S¹ to ludzie ju¿ doroli, ale
w bardzo ró¿nym wieku, którzy niezale¿nie od pory roku i pogody, je¿eli chc¹ razem przebywaæ i braæ udzia³ we wspólnych zajêciach, musz¹ codziennie sami
dotrzeæ rano ze swojego sta³ego miejsca
zamieszkania do wspólnego domu.
Robi¹ to chêtnie, bo w domu tym
maj¹ zapewnione bardzo dobre warunki
socjalne, otrzymuj¹ pe³ny posi³ek i mog¹
 co jest dla nich równie¿ wa¿ne - uczest-

niczyæ w wielu atrakcyjnych i po¿ytecznych zajêciach. Przez to czuj¹ siê bardziej
potrzebni. Ponadto ucz¹ siê wspólnego
¿ycia, odpowiedzialnoci i wiêkszej samodzielnoci.
Na drugie urodziny swojego domu
jego wychowankowie przygotowali prawdziwy popis swoich umiejêtnoci aktorskich. Wszyscy gocie, których zjecha³o
wielu, byli pod du¿ym wra¿eniem tego,
co us³yszeli i zobaczyli. Widaæ by³o, ¿e
organizuj¹ca od pocz¹tku placówkê i kieruj¹ca ni¹ Danuta Stegienta, z pe³nym
powiêceniem oddaje siê swojej pracy.
Bardzo powa¿nie traktuje to, co robi. Podobnie ca³y wspó³pracuj¹cy z ni¹ personel. Jest to bardzo wa¿ne, bo inaczej przebywaj¹cy w tym domu podopieczni pewnie nie uwierzyliby w zasadnoæ prowadzonej z nimi pracy.
Jeden z wychowanków oprowadza³
wszystkich po ca³ym budynku. Chwali³
siê nowoczenie wyposa¿on¹ kuchni¹,
sal¹ ze sprzêtem do æwiczeñ rehabilitacyjnych. Na cianach podziwiaæ mo¿na
piêkne prace plastyczne. Wród nich du¿e drzewko szczêcia, na którym
umieszczono imiona wszystkich pensjonariuszy.
W jednej z wykonywanych piosenek
z sarkazmem przypomniano, ¿e ma³o kto
wierzy³, i¿ rodowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku przetrwa d³u¿ej ni¿ rok.
A przetrwa³ ju¿ dwa lata! Wzbogaca siê
o nowy sprzêt. Ma coraz wiêcej uczestników codziennych zajêæ, sta³ych sponsorów. Wszyscy chc¹ ¿eby istnia³ jak najd³u¿ej, bo jest bardzo potrzebny jego podopiecznym.
Wyg³adzone piêknie na bia³o, czysto
utrzymane i wyposa¿one w nowe meble
sale, w niczym nie przypominaj¹ ju¿ dawnej szko³y. Tylko bry³a budynku nie zmieni³a siê, choæ wymieniono ju¿ w niej okna
na bardziej nowoczesne. Zmienia siê na
lepsze atmosfera w domu i jego otoczenie, o które dbaj¹ równie¿ wszyscy sami
jego bywalcy, którzy, jak na tak¹ rodzinê przysta³o, witaj¹ zawsze wszystkich
i ¿egnaj¹ w progu budynku.
Zbigniew Babiarz-Zych

Najlepsza w Pomorskiem!

Ferie na sportowo...

Szko³a Podstawowa w Siemianicach zajê³a pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim IX Ogólnopolskiego Konkursu Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo. Jako jedn¹ z dwóch szkó³
pomorskich nominowano j¹ do ostatniego etapu konkursu.
Zimowisko zorganizowano w dniach
od 28 stycznia do 8 lutego br. Wziê³o w
nim udzia³ 105 dzieci w wieku od 3 do 18
lat. Dziewczêta ze Szkolnego Klubu
Wolontariusza z Gimnazjum sprawowa-

Zima posk¹pi³a organizatorom niegu i
mrozu, ale korzystano z ka¿dej sprzyjaj¹cej chwili, by wyjæ na wie¿e powietrze. W Siemianicach jest piêkny las,
wiêc wybrano siê na wycieczkê, by ob-

Zajêcia w szkolnej wietlicy
³y opiekê nad najm³odszymi. Dziêki
otwartemu wstêpowi na zimowisko mo¿na by³o przyjæ o ka¿dej porze dnia. rednio w zajêciach uczestniczy³o ok. 80 dzieci dziennie. Rekordowa liczba (96 osób)
przysz³a w dniu wyjazdu do kina.
Dzieci podzielono na cztery grupy wg
wieku i zainteresowañ. Przynale¿noæ
mo¿na by³o zmieniaæ w zale¿noci od rodzaju zajêæ. Wszyscy otrzymali drugie
niadanie. Program zosta³ tak u³o¿ony,
by ka¿de dziecko mog³o znaleæ dla siebie interesuj¹ce zajêcia i jednoczenie,
by odpowiada³ on regulaminowi ogólnopolskiego konkursu Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo. Zajêcia sportowe odbywa³y siê
g³ównie w hali sportowej, w sali do æwiczeñ korekcyjnych i na wie¿ym powietrzu. Prowadzi³ je nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Rybak. Wród
ch³opców najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê rozgrywki w pi³kê no¿n¹, siatkówkê i tenisa sto³owego. Dziewczêta
preferowa³y dwa ognie i koszykówkê.
Wszystkich, bez wzglêdu na wiek, cieszy³y ró¿nego rodzaju gry, zabawy, tory przeszkód i æwiczenia ogólnorozwojowe.

serwowaæ, co dzieje siê w nim zim¹.
Pokonanie naturalnych przeszkód, æwiczenia przy drzewach, bieg pod górê i
marsz krosowy, to tylko niektóre z zastosowanych form zajêæ.

W basenie k¹pielowym

W ramach realizowanego programu
Ferie w wodzie wyje¿d¿ano z dzieæmi
na basen k¹pielowy. Zajêcia te, poprowadzone przez instruktorów WOPR, sprawi³y dzieciom du¿o radoci. W trosce o
bezpieczeñstwo przypomniano obowi¹zuj¹ce regulaminy zimowiska, kodeks
postêpowania w czasie zimy, wskazówki dla pieszych, zasady poruszania siê
po drogach i korzystania ze rodków
komunikacji oraz regulamin szkolny.
Zaproszono policjantów z II Komisariatu Policji w S³upsku, którzy przeprowadzili zajêcia na temat bezpieczeñstwa dzieci na drogach. W przystêpny
sposób omówiono te¿ zasady zorganizowania kuligu. Przestrzegano przed
lizganiem siê na zamarzniêtych zbiornikach wodnych i zjazdami z górki prosto na jezdniê. O zasadach ruchu drogowego traktowa³ równie¿ program
komputerowy Berde1.0. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê uk³adanka
Znaki drogowe. piewano piosenkê
o bezpiecznych feriach w szkole.
Propagowano zdrowy styl ¿ycia. Zajêcia prowadzi³a Zofia Pietrzak. Dotyczy³y one palenia papierosów, alkoholizmu, higieny cia³a, w³aciwego ubioru,
miejsca pracy i wypoczynku, lenistwa i
przesiadywania przed telewizorem. Czêæ
pomys³ów zaczerpniêto z programów profilaktycznych: Dziêkujê, nie, Drugi ele-
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mentarz, Nasze spotkania oraz Wyrawa po nie¿nobia³y umiech.
Realizuj¹c zajêcia z kultury wybrano
siê na film Harry Potter traktuj¹cy o
przygodach ma³ego czarodzieja. Na zajêciach bibliotecznych, prowadzonych
przez Zofiê Made³ê, dzieci mia³y mo¿liwoæ poznania bli¿ej ksi¹¿ki Angeliki
Joanny K.Rowling Harry Potter i kamieñ filozoficzny. Ukoronowaniem by³
konkurs na rysunek do filmu i wykonanie
miot³y czarodzieja Nimbus 2000. Zajêcia muzyczne, prowadzone przez El¿bietê Jesionowsk¹, powiêcono nauce
piosenki pt. Ferie w Siemianicach. Na
zakoñczenie odby³ siê konkurs na piosenkê.
Nauczycielki Ma³gorzata Taba³a i
Anna Rokuszewska uczy³y dzieci wykonywaæ lalki do teatrzyku cieni. Filatelici
uczestniczyli w zajêciach prowadzonych
przez Andrzeja Remelskiego, na których
przegl¹dano katalogi, porz¹dkowano
zbiory, kupowano i sprzedawano znaczki.
Du¿ym zainteresowaniem m³odszych
dzieci cieszy³y siê malowanki, wycinanki, uk³adanki i bajki na video. Starsze dzieci preferowa³y zagadki, rebusy i krzy¿ówki. Sporo radoci dostarczy³ wszystkim bal
kostiumowy, koñcz¹cy zajêcia w szkole i
rozpoczynaj¹cy ferie. By³a te¿ dyskoteka
po³¹czona z kultywowaniem tradycji T³ustego czwartku.
Na zajêciach komputerowych dzieci
mog³y rozwijaæ zdolnoci w rysowaniu w
programie graficznym Paint, pisaniu w
programie Mistrz klawiatury i Maszynistka. Mog³y uczyæ siê jêzyka angielskiego i surfowaæ po internecie.
Zrealizowanie tak atrakcyjnego wypoczynku feryjnego dla dzieci nie by³oby
mo¿liwe, gdyby nie pomoc materialna i
zaanga¿owanie wielu ¿yczliwych szkole
ludzi i instytucji. Za wszystko Rada i Kadra Zimowiska sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania.
Zofia Pietrzak
Kierownik Zimowiska

Lena zaprawa
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To ju¿ trzydzieci lat!

Pasjonaci
historii

W maju minie 30 lat dzia³alnoci oddzia³u s³upskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Pocz¹tki ruchu siêgaj¹ 1845 roku,
kiedy to wspó³twórca polskiego kolekcjonerstwa, Karol Beyer zainaugurowa³ w Warszawie czwartki numizmatyczne.

S³upscy numizmatycy zawi¹zali swoje
ko³o przy oddziale koszaliñskim 16 maja
1966 roku, by w kwietnia 1972 roku utworzyæ w³asny oddzia³, obchodz¹cy w tym
roku swoje 30-lecie. Jego cz³onkowie
przycupniêci k¹tem w Muzeum Pomorza rodkowego, zbieraj¹ i opracowuj¹
kolekcje (monety, medale, ordery, odznaczenia, falerystyka). Prezentuj¹ je na licznych wystawach uwietniaj¹cych uroczystoci pañstwowe czy regionalne.
Ostatnie piêtnacie lat to czas szczególnie aktywnej dzia³alnoci oddzia³u
w promocji kultury ziemi s³upskiej.
S³upscy numizmatycy opracowali miêdzy innymi historiê s³upskiego pieni¹dza zastêpczego (notgelda) z lat 19181923, monografiê medali i odznak Szko³y Policji, monografiê odznak wojskowych jednostek Obrony Wybrze¿a.
Profesjonalnie przygotowane wystawy uwzglêdniano w informatorach kulturalnych miasta i powiatu. W ostatnich
kilku latach numizmatycy wystawiali siê
w domach kultury w Dêbnicy Kaszubskiej, Kobylnicy, Ustce, szko³ach podstawowych we Wrzeciu, Jezierzycach
i Kobylnicy, jednostkach wojskowych
s³upskiego garnizonu, placówkach sakralnych, w tym wiele razy w Kociele pod
wezwaniem w. Jacka w S³upsku. Najciekawsz¹ prezentacj¹ zbiorów s¹ profesjonalnie, dowcipne i przystêpnie prowadzone przez numizmatyków ¿ywe lekcje historii
Dla upamiêtnienia swojej dzia³alnoci,
towarzystwo wyda³o karty pocztowe, na

których prezentuje denarki pomorskie,
medale (w tym 10-lecia i najnowszy z
herbami miast ziemi s³upskiej), ¿eton
GRYF upamiêtniaj¹cy 30-lecie towarzystwa. W Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku prezentowany jest pe³ny
zbiór pomorskich denarów, medali i
¿etonów przedwojennego S³upska. Prezentowane s¹ tam medale i falerystyka
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej,
inne ciekawe kolekcje orderów i medali.
Na szczególna ucztê numizmatycy
zapraszaj¹ do tego muzeum 11 maja. Upowa¿nieni przez gospodarzy, zapraszaj¹
równie¿ do Muzeum Piekarnictwa i
Cukiernictwa w Ustce, gdzie panie bêd¹
mog³y zobaczyæ, jak przed 100 laty ich
prababcie piek³y ciasta, panowie zachwyciæ siê monetami i medalami tematycznie
zwi¹zanymi z chlebem, a dzieci zabawi¹
siê w piekarzy.
Du¿¹ satysfakcjê cz³onkom towarzystwa sprawiaj¹ wystawy w szko³ach i placówkach opiekuñczych. Maj¹ bowiem nadziejê, ¿e dziêki nim mo¿e jaki uczeñ
uratuje od zapomnienia medal po dziadku, czy zacznie dokumentowaæ historiê
swojej rodziny. Niew¹tpliwie najbardziej wypróbowanymi przyjació³mi numizmatyków s¹ w³anie uczniowie
szkó³. W powiecie s³upskim zainteresowania takie rozwijane s¹ w szko³ach we
Wrzeciu, Jezierzycach i Kobylnicy
oraz Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie.
Bez dzia³alnoci PTN nie by³oby te¿
monografii i tablicy powiêconej poczmistrzowi von Stephanowi, tablicy Pomordowanym na wschodzie policjantom i ¿o³nierzom. Numizmatycy to nie tylko specjalici od odznak, monet i medali, ale
równie¿ dokumentalici dorobku Pomorza, a ziemi s³upskiej szczególnie.
Zdzis³aw Dróbka
Prezes Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Oddzia³ w S³upsku

Powiatowy Rzecznik Konsumentów interweniuje

Banki ci¹gn¹ z klientów
- Klienci nie mog¹ zrozumieæ ostatniej polityki bankowej w zakresie oprocentowania ROR, depozytów, kredytów oraz wysokoci prowizji. Pomimo obni¿enia przez Radê Polityki Pieniê¿nej podstawowych stóp procentowych w 2002 roku o 7,5 pkt., obserwuje siê ostatnio proces szybszej i g³êbszej
redukcji oprocentowania ROR i depozytów, ni¿ kredytów przeznaczonych na cele gospodarcze i konsumpcyjne  napisa³ do Andrzeja Topiñskiego  prezesa Zwi¹zku Banków Polskich w Warszawie,
Mieczys³aw Remiszewski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Rzecznik przypomina, ¿e w marcu
br. oprocentowanie rodków bie¿¹cych
ludnoci w 20 najwiêkszych bankach na
kontach osobowych ROR, wynosi³o
2,84 %, lokaty terminowe 1- miesiêczne oprocentowane by³y w wysokoci 7, %, 6-miesiêczne - 7,49 %, 12-miesiêczne - 7,91% , 24-miesiêczne- 8,49
%. rednie oprocentowanie kredytów
dla ludnoci w 20 najwiêkszych bankach dla posiadaczy ROR wynosi³o: 3
miesiêcznych - 18,13%, 12 miesiêcznych - 18,45%, 24- miesiêcznych 19,34%. Kredyty na cele gospodarcze
oprocentowane by³y w wysokoci
15,41%. Oprocentowanie kredytów dla
ludnoci nie posiadaj¹cej kont osobistych wynosi³o w wielu bankach powy¿ej 20%.
Na za³o¿enie rachunku oszczêdnociowo-rozliczeniowego (ROR) w bankach skusi³o siê ok. 13 milionów Polaków, lecz wielu z nich podjê³o decyzjê
pod presj¹ pracodawców. £atwiej i bezpieczniej jest przelewaæ wyp³aty na
konta osobiste pracowników, ni¿ przywoziæ pieni¹dze do kasy firmy. Ponadto ROR mia³ u³atwiæ ¿ycie wszystkim
klientom banków, byæ tanim sposobem
rozliczeñ z gazowni¹, elektrowni¹, telekomunikacj¹, spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ itp. Tak by³o, dopóki nie spad³o
znacz¹co oprocentowanie, a nie wzros³y prowizje i op³aty za us³ugi bankowe.
- Dzisiaj przechowywanie oszczêdnoci na ROR jest co najmniej nierozs¹dne, gdy¿ oprocentowanie rachunku wynosi obecnie rednio w 20
najwiêkszych bankach 2,84%, a w
styczniu 2001 roku wynosi³o 8,55% stwierdza M. Remiszewski. - W ci¹gu zaledwie roku, w najwiêkszym
banku detalicznym, tj. PKO BP odsetki ROR zmala³y z 8% do 2,6%.
Przy dalszym obni¿aniu inflacji i stóp

procentowych przez Radê Polityki
Pieniê¿nej, klienci banków bêd¹ musieli s³ono dop³acaæ, zamiast zarabiaæ
na korzystaniu z ROR. Za posiadanie ROR w naszym kraju zap³acimy
rednio 50 z³ rocznie nawet nie dokonuj¹c ¿adnych operacji. Jest to
znacznie dro¿ej ni¿ w wielu krajach
Unii Europejskiej.
D³uga jest lista us³ug, za wiadczenie których banki pobieraj¹ od swych
klientów coraz to wy¿sze prowizje.
Darmowe jest tylko wejcie do banku, pobranie ulotek oraz pobranie
pieniêdzy z bankomatu wystawcy
karty. Nie we wszystkich bankach
mo¿na za darmo pobraæ z rachunku
gotówkê w kasie oddzia³u. W BG¯
kosztuje to 50 groszy, BZ WBK - 1
z³, w BPH PBK - 4 z³.
Wiêkszoæ banków nie ma zwyczaju informowania klientów o zmianie
op³at, o wy¿szych prowizjach klienci
dowiaduj¹ siê dopiero po dokonaniu
operacji, studiuj¹c wyci¹g. Tabele op³at
i prowizji s¹ na ogó³ dostêpne w placówkach banków, lecz s¹ tak rozbudowane, i¿ z ich interpretacj¹ maj¹ trudnoci nawet pracownicy.
Daremne okaza³y siê nadzieje
klientów, i¿ takie zjawiska jak po³¹czenia banków czy rozwój bankowoci elektronicznej, przyczyni¹ siê do
obni¿enia ponoszonych op³at. Przyk³adem mo¿e byæ po³¹czenie w styczniu br. Banku Przemys³owo- Handlowego z Powszechnym Bankiem Kredytowym, w efekcie czego dla klientów
by³ego PBK koszt przeprowadzenia kilku podstawowych operacji wzrós³ o
14,58% w porównaniu z czerwcem
roku ubieg³ego. Osoby, które mia³y konto w WBK, w wyniku po³¹czenia tego
banku z Bankiem Zachodnim, p³ac¹ teraz o 8,26 % wiêcej ni¿ p³aci³y w czerwcu 2001 roku.

- Wyp³ywa z tego wniosek, ¿e banki nie konkuruj¹ ze sob¹ o klienta i
maj¹ przy tym u³atwione zadanie,
gdy¿ generalnie klienci banków s¹
s³abo zorientowani w us³ugach finansowych. Konsekwencj¹ tego jest ma³a
sk³onnoæ do zmiany banku, a instytucje finansowe tê sytuacjê wykorzystuj¹  uwa¿a M. Remiszewski.
Obowi¹zuj¹ce od 7 stycznia br.
zmiany w prawie bankowym nak³adaj¹
na banki obowi¹zek poszerzenia zakresu informacji, które maj¹ u³atwiæ klientowi ocenê sytuacji finansowej banków
oraz ryzyka wi¹¿¹cego siê z powierzeniem im pieniêdzy. Ale, jak widaæ, nie
wszystkie banki przejê³y siê tym obowi¹zkiem. Problemy rolników dotycz¹
generalnie odmowy przez banki udzielania im zarówno kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych czy na zakup
rodków do produkcji rolnej.
- Praktycznie ka¿dy rolnik ma
trudnoci z uzyskaniem kredytu, pomimo, ¿e czêsto posiada dobrych i
wiarygodnych porêczycieli, a wartoæ
hipoteczna jego gospodarstwa przewy¿sza wielokrotnoæ po¿¹danego
kredytu - pisze M. Remiszewski. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e
banki s¹ instytucjami dzia³aj¹cymi
dla zysku, który pragn¹ corocznie pomna¿aæ, ale nie mog¹ one zapominaæ,
¿e s¹ instytucjami ¿yj¹cymi z zaufania klientów, którzy stanowi¹ ich najwiêkszy kapita³. W zwi¹zku z powy¿szym klient nie mo¿e byæ dla banku
uci¹¿liwym petentem, z którego trzeba wycisn¹æ jak najwiêcej korzyci,
lecz powinien byæ mile traktowanym
partnerem. (z)
Do chwili oddawania tego numeru biuletynu do druku rzecznik nie otrzyma³
jeszcze odpowiedzi na swoje pismo.
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Zmiana budynków letniskowych
na mieszkaniowe

Poni¿szy materia³ przypomina obowi¹zuj¹ce przepisy prawne w zakresie zmiany klasyfikacji lokali
i budynków letniskowych, kolonijnych i pensjonatów - na lokale mieszkaniowe.
strzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, przepisami techniczno-budowlanymi. Zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego lub jego czêci,
wymaga pozwolenia starosty.
Przez zmianê sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego lub jego czêci,
rozumie siê w szczególnoci: przeróbkê pomieszczenia z przeznaczeniem na
pobyt ludzi albo z przeznaczeniem do
u¿ytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio mia³o inne
przeznaczenie, b¹d by³o budowane w
innym celu. Podjêcie lub zamieszkanie
w obiekcie budowlanym lub jego czêci dzia³alnoci zmieniaj¹cej warunki
bezpieczeñstwa po¿arowego, pracy, higieniczno-sanitarne itp.
Dom Wczasowy Per³a w Ustce
Regulacje zawarte w ustawie z 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15
z 1999 r. poz.139 z pón. zm.)

ny. W sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka siê, w drodze decyzji, na podstawie
ustaleñ takiego w³anie planu.

W studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin
uwzglêdnia siê uwarunkowania wynikaj¹ce z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W
studium tym okrela siê w szczególnoci
obszary, które mog¹ byæ przeznaczone
pod zabudowê, ze wskazaniem obszarów
przewidzianych do zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej; obszary, które
mog¹ byæ przeznaczone pod zabudowê
mieszkaniow¹, wynikaj¹c¹ z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty mieszkaniowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala siê przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania; lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wyznacza siê tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Taki plan sporz¹dza siê obowi¹zkowo dla budownictwa
mieszkaniowego, a uchwala go Rada Gmi-

Regulacje zawarte z ustawie
z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126
z pón. zm.)
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Przez budowê nale¿y rozumieæ wykonanie obiektu w okrelonym miejscu, a
tak¿e dobudowê, rozbudowê oraz przebudowê obiektu budowlanego. Przez pozwolenie na budowê rozumie siê decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na rozpoczêcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych. Przez dokumentacjê
budowy - pozwolenie na budowê wraz z
za³¹czonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protoko³ami odbioru robót i operatami geodezyjnymi. Projekt budowlany powinien spe³niaæ wymogi okrelone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, okrelaæ funkcjê, formê i konstrukcjê obiektu
budowlanego. Projekt taki podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowê. Przed wydaniem takiej decyzji
sprawdza siê zgodnoæ projektu z miejscowym planem zagospodarowania prze-

Uregulowania zawarte
w Rozporz¹dzeniu M.G.P. i B.
z 15.12.1994 r. w sprawie warunków
i trybu postêpowania (...) pozwoleñ na
zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów budowlanych lub ich czêci
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 47)
Przy zmianie sposobu u¿ytkowania
starosta mo¿e ¿¹daæ od inwestora dodatkowych danych o obiekcie budowlanym,
je¿eli siê to oka¿e konieczne do wyjanienia zgodnoci projektowanych rozwi¹zañ
(funkcji) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami.
Starosta wydaje pozwolenie na zmianê
sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci po stwierdzeniu zgodnoci funkcji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przepisami.
Uregulowania zawarte
w Rozporz¹dzeniu M.G.P. i B.
z 14.12.1994 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich sytuowanie
(Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 140)
Przepisy tego rozporz¹dzenia stosuje siê przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie sposobu u¿ytkowania budynków i budowli. Ilekroæ mowa

jest o budynku mieszkalnym  rozumie
siê przez to budynek wielorodzinny, dom
mieszkalny zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 4
mieszkania, dom jednorodzinny wraz z
urz¹dzeniami zwi¹zanymi z ich obs³ug¹
oraz zieleni¹ i rekreacj¹ przydomow¹.
Przez budynek zamieszkania zbiorowego rozumie siê budynek przeznaczony do
okresowego pobytu ludzi poza sta³ym
miejscem zamieszkania (hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko
turystyczne, internat, dom studencki, kolonie), a tak¿e dom rencistów i dom dziecka. Przez pomieszczenie mieszkalne rozumie siê pokoje w budynku mieszkalnym
oraz pomieszczenia do pobytu dziennego
i sypialnie w budynku zamieszkania zbiorowego. Przez pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu rozumie siê kolonie,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia s³u¿¹ce do komunikacji wewnêtrznej oraz przechowywania ubrañ,
przedmiotów gospodarstwa domowego, a
tak¿e produktów ¿ywnociowych. Przez
zgodnoæ z przeznaczeniem budynku
lub pomieszczenia rozumie siê to, i¿ spe³nione zosta³y wymagania u¿ytkowe, okrelone przez inwestora oraz warunki dla
tego rodzaju budynku lub pomieszczenia,
ustalone w rozporz¹dzeniu, przepisach
szczególnych, Polskich Normach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i
decyzjach organów do tego upowa¿nionych, a tak¿e w decyzji o pozwoleniu na
budowê lub na zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu.
Przeznaczenie budynku oraz sposób
zabudowy i zagospodarowania dzia³ki
budowlanej powinny byæ zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzj¹ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Podsumowanie
Inwestor przed przyst¹pieniem do
budowy ustala przeznaczenie (funkcjê)
obiektu budowlanego. Gmina ustala dla
tej funkcji warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Inwestor, w oparciu o
powy¿sze warunki sporz¹dza projekt
budowlany i wystêpuje o pozwolenie na
budowê. Starosta wydaje pozwolenie na
budowê, zatwierdzaj¹c projekt budowlany (wraz z jego funkcj¹ - przeznaczeniem). Inwestor mo¿e jedynie wybudowaæ i u¿ytkowaæ obiekt o przeznaczeniu ustalonym w wy¿ej wymienionych
aktach prawnych i decyzjach administracyjnych.
Ze wzglêdu na wystêpowanie w potocznym rozumieniu pojêæ zwi¹zanych z

budownictwem obiektów na pobyt ludzi,
nale¿y wyjaniæ, i¿ obiekty te mo¿na dzieliæ na przeznaczone na pobyt sta³y (budynki jednorodzinne - do 4 mieszkañ: szeregowe): wolnostoj¹ce, budynki wielorodzinne), czasowy (ponad 4 godziny):
domy letniskowe, hotele, pensjonaty, motele, orodki wczasowe, koszary itp.; budynki u¿ytecznoci publicznej: urzêdy,
galerie, teatry, dworce itp. Obiekty te podzieliæ mo¿na tak¿e na: obiekty mieszkalne (budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynki mieszkaniowe jednorodzinne, budynki letniskowe, hotele, motele, orodki wczasowe, pensjonaty, koszary, internaty itp.) i obiekty niemieszkalne (urzêdy, placówki pocztowe, dworce, galerie, teatry, kina itp.).
Dla ka¿dego z wy¿ej wymienionego
przeznaczenia wymagane s¹ inne i odrêbne sposoby kszta³towania zabudowy, wyposa¿enia w urz¹dzenia techniczno-sanitarne i przeciwpo¿arowe oraz komunikacji. Zasad¹ podstawow¹ lokalizacji
obiektu o okrelonym przez inwestora
przeznaczeniu, jest mo¿liwoæ realizacji tej funkcji we wskazanym terenie.
O tej mo¿liwoci rozstrzyga wy³¹cznie
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu mieszkalnego letniskowego na obiekt mieszkaniowy wymaga,
zgodnie z art. 71 ust.1. ustawy prawo
budowlane, decyzji starosty. W tym
przypadku zastosowanie ma §3 pkt. 16.
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich sytuowanie.
Dowodem wiadcz¹cym o dotychczasowym przeznaczeniu obiektu jest pozwolenie na budowê i projekt budowlany.
Zmiany sposobu u¿ytkowania dokonaæ
bêdzie mo¿na jedynie po sprawdzeniu
zgodnoci funkcji mieszkaniowej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Nie ma znaczenia, ¿e inwestor nie musi prowadziæ robót adaptacyjnych i przebudowy, znaczenie natomiast ma przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Je¿eli plan ten ustala
jedynie w danym terenie mo¿liwoæ zabudowy letniskowej, pensjonatowej
(mieszkalnej), to zabudowa mieszkaniowa (te¿ mieszkalna) dopuszczalna
bêdzie po zmianie planu. Tym samym
dopuszczalna bêdzie zmiana sposobu
u¿ytkowania po zmianie planu.
Andrzej Adamski
Naczelnik Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego

Z³ote
rêce
Pani Zofia Sobolewska ze wiata³
(gm. Damnica) jest mistrzyni¹ w wykonywaniu paj¹ków z kolorowych bibu³ek, a tak¿e obrazów ze s³omy. Umiejêtnoci tych naby³a od swojej mamy i babci. Ca³a kilkuosobowa rodzina Sobolewskich zajmuje siê rêkodzielnictwem.
Córki maluj¹ i wyklejaj¹ piêkne obrazy,
a synowie rzebi¹ w drewnie.
Seniorka rodu urodzi³a siê na Kurpiach, a od piêtnastu lat mieszka w wita³ach. Przez wiele lat pracowa³a dla Cepelii i w ten sposób zarabia³a na ¿ycie.
W latach dziewiêædziesi¹tych firma ta
jednak podupad³a finansowo i dzi ju¿
praktycznie nie istnieje. Rodzinie Sobolewskich pozosta³o wykonywanie prac
na organizowane ró¿ne targi rêkodzie³a
artystycznego, w tym równie¿ na Targi
Dominikañskie w Gdañsku. Prace pani
Sobolewskiej sprzedaje tam mieszkaj¹ca w Gdañsku jedna z jej córek. Druga 
Katarzyna udziela siê w Gminnym
Orodku Kultury i Sportu w Damnicy, i
na potrzeby organizowanych w nim imprez przygotowuje m.in. piêkne dekoracje scenograficzne. (z)

Pani Zofia Sobolewska przy wyszywaniu
makatek
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Gmina G³ówczyce

Nastrojowa poezja
i bajkowe zamki
Kontynuujemy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w gminach powiatu
s³upskiego. Celem publikacji jest zapoznanie z ich dorobkiem, a tak¿e przybli¿enie naszym Czytelnikom wartoci charakterystycznych dla kultury regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych
przez lokalnych artystów.

Piotr Sakson i jego rzeby

Wizytówka gminy G³ówczyce jest
kurpiowski zespó³ Klêcinianki. Za³o¿y³a go w 1975 roku Józefa Szmajda z
Klêcina. Obecnie zespó³ liczy 20 osób i
niemal zawsze wystêpuje w strojach kurpiowskich, w oryginalnym wzorze.
Wiêkszoæ cz³onkiñ pochodzi z Kurpi,
jedna z pañ przywioz³a stamt¹d ludowy
strój, a pozosta³e uszy³y je sobie wed³ug
tego, przywiezionego wzoru.W swojej
d³ugo- letniej dzia³alnoci zespó³ bra³
udzia³ w przegl¹dach artystycznych, imprezach gminnych i powiatowych. Wyst¹pi³ te¿ m.in. na Wojewódzko-Diecezjalnych Do¿ynkach w Pelplinie w 2000
roku. W tym te¿ roku, z okazji jubileuszu 25-lecia zorganizowa³ mi³¹ uroczystoæ, w której uczestniczy³y w³adze
gminy, powiatu, Wojewódzkiego Orodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolniczych.
Przy Gminnym Orodku Kultury w
G³ówczycach dzia³aj¹ cztery dzieciêce i
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m³odzie¿owe. zespo³y wokalnotaneczne: Kok Kolorum, Bergamutki,
Batutki i nie¿ynki. Roztañczone
i rozpiewane dzieciaki uwietniaj¹ swo-

Zespó³ Klêcinianki z Klêcina

imi wystêpami imprezy gminne i powiatowe. Opiekunem i choreografem zespo³ów jest instruktor Miros³awa Krzemiñska.
Plastycy Wioletta i Tomasz Pop³awscy od trzech lat mieszkaj¹ w Skórzynie. Zamieszkali tu z dala od miejskiego gwaru. Prowadz¹ gospodarstwo z ró¿norodnym inwentarzem.Ich marzeniem
jest za³o¿enie ART. RANCZA  miejsca dla turystów chc¹cych obejrzeæ efekty ich pracy i odpocz¹æ na ³onie natury.
Zajmuj¹ siê przede wszystkim ceramik¹. Lepi¹, wypalaj¹ i maluj¹ bajkowe,
miniaturowe zamki, dziwne stworki i postacie. Pan Tomasz lubi malowaæ, pani
Wioletta uwielbia rêczne robótki. We
wszystkich ich pracach zauwa¿a siê ukochanie przyrody, zwierz¹t i ludzi. S¹ bardzo gocinni, zapraszaj¹ serdecznie
wszystkich do swojej zagrody. Chêtnie
zdradz¹ tajniki lepienia ceramicznych
cudów i pokazuj¹ swoje artystyczne
dzie³a. Czêsto mo¿na spotkaæ ich na festynie, kiermaszu w Klukach, Jarmarku

Fot: Archiwum

Gliniane zamki - W.T. Pop³awscy

Gryfitów w S³upsku, skansenie we uczy³ artystycznego rzemios³a dzieci
Wdzydzach Kiszewskich.
z miejscowej szko³y podstawowej. Od
Pani Emilia Zimnicka reprezentuje kilku lat ju¿ nie ¿yje, le¿y pochowany
wiat piêknej, wiejskiej, nastrojowej po- na cmentarzu w Pob³ociu. W domu, w
ezji. Mieszka w Izbicy. Jej utwory opi- którym tworzy³, stoj¹cym przy trasie do
suj¹ ulubione miejsca, wspomnienia z £eby, ¿yje nadal jego rodzina. Wielu
dzieciñstwa, osoby którymi siê zauroczy- mieszkañców wsi pamiêta go jako sym³a, a przede wszystkim - przyrodê. Wiêk- patycznego sprzedawcê w sklepie sposzoæ jej wierszy nie by³a nigdzie publi- ¿ywczym w Cecenowie. Na cmentarzu
kowana. Pani Emilia z chêci¹ przeczyta³a je na Wieczorze Poetów
(Nie)profesjonalnych w Damnicy.
Obecnie jest aktywnym uczestnikiem
Wtorkowych Spotkañ Poetyckich organizowanych w
ka¿dy trzeci wtorek
miesi¹ca w starostwie.
W Drze¿ewie,
w pegeerowskim
bloku ¿y³ i tworzy³
Jan Dylewski - autor wielu satyrycznych wierszy, fra- Tomasz Pop³awski i jego ulubiona natura
szek o szarej, wiejskiej rzeczywistoci. Drukowa³ je tygo- w Pob³ociu le¿y te¿ pochowany Micha³
dnik Zbli¿enia, potem G³os Pomo- Kowal  prawdziwy dzia³acz spo³eczrza. Z gminy G³ówczyce pochodzi Piotr ny, niestrudzony animator wiejskiej kulSakson  twórca ludowy, samorodny tury, organizator ludowego ruchu sporrzebiarz, laureat nagrody im. Oskara towego. Przez wiele lat prowadzi³ s³yKolberga. W Pob³ociu ¿y³ wiele lat i n¹cy z du¿ej aktywnoci klub Ruchu
mieszka³. Tu te¿, w Wiejskim Domu Kul- w Cecenowie, prezesowa³ Ludowym Zetury mia³ swoj¹ pracowniê, w której spo³om Sportowym. Organizowa³ mecze

pi³ki no¿nej w Pob³ociu i Cecenowie.
Potem zast¹pi³ go w tej roli Marian Zieliñski z Pob³ocia  dzi ju¿ równie¿ zas³u¿ony organizator wiejskiego sportu.
Gmina G³ówczyce, w ramach specjalnego programu reaktywuje teraz dzia³alnoæ wiejskich wietlic w kilku miejscowociach. Natomiast w Wiejskim Domu
Kultury w Pob³ociu (jeden z nielicznych
w powiecie s³upskim) do dzi odbywa
siê wiele imprez rodowiskowych. Niestrudzon¹ animatork¹ kultury jest tu
Maria Babiñska (radna powiatu), za
miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich
nale¿y do jednych z najaktywniejszych.
Od wielu lat wierne jest tradycji organizowania wspólnych wieczorków, spotkañ, prezentacji. W Pob³ociu w latach
szeædziesi¹tych istnia³ amatorski teatr
sk³adaj¹cy siê z licznego grona sympatyków ¿ywego s³owa i gry scenicznej.
Grane ¿ywo i sugestywnie na miejscowej scenie przez aktorów-amatorów
sztuki teatralne cieszy³y siê du¿ym uznaniem okolicznej ludnoci. Szkoda, ¿e do
tych piêknych tradycji teatralnych póniej nikt ju¿ nie nawi¹za³. Szkoda, ¿e nie
o wszystkich zas³u¿onych ludziach siê
pamiêta. Wspomniani P. Sakson i M.
Kowal zas³uguj¹ co najmniej na tablice upamiêtniaj¹ce ich dzia³alnoæ.
W Pob³ociu ¿yje i
mieszka Maria
Babiarz  laureatka wielu lokalnych
i regionalnych
konkursów na pisanki wielkanocne. W Stowiêcinie
¿yje
Bernard
Kornacki, który w
latach osiemdziesi¹tych zorganizowa³ jeden z najlepiej wyposa¿onych i dzia³aj¹cych Zak³adowych
Fot: Archiwum
Domów Kultury w
Polsce! Wiele lat
¿ycia gminnej kulturze muzycznej powiêci³ i powiêca nadal Tadeusz Burzyñski z G³ówczyc. Na
wiejskich zabawach, weselach ze dwadziecia lat gra³a rodzina Czy¿ewskich
z Ciemina.
Halina Oczachowska
Z. Babiarz-Zych
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Spotkania z poezj¹

Joanna
Jank

chowam moje zmys³y
poza wiat wyobrani
ze wspomnieniem
niedawno prze¿ytego
horroru
Ale bojê siê, Witkacy,
B³êkitnych twarzy!
I tych zdjêæ te¿ siê bojê
Podwieczorek
pijê kawê
z polnym konikiem tu¿ obok podstawka
a zza szarlatañskiego ciasta
wychyla siê wierszcz
- cichaczem próbuje znaleæ
wiêksze kawa³ki jab³ka
bierzcie i jedzcie z tego wszyscy
wszyscy maluczkowie
kolejny raz udowodnijcie
¿e wiat jest najlepszy z mo¿liwych
a wasz ¿ywot
pozornie bezcelowy
a mo¿e nie o kawê i jab³ka chodzi
wszyscy chc¹ byæ dostrze¿eni
(mrówki tylko  skromnicami)
wszyscy maluczkowie
gin¹ od dostrze¿eñ
bo wiat  najlepszy z mo¿liwych

Jest dopiero uczennic¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego Nr 1 w S³upsku, a poezj¹
para siê ju¿ kilka lat. Od 1997 roku wygrywa co roku jaki konkurs. Jest laureatk¹ VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodê Zygmunta Bukowskiego w Przywidzu, XIII, XIV i XV Konkursu Literackiej Twórczoci Dzieciêcej
w S³upsku, V Konkursu Jednego Wiersza
o P³oñsk¹ Ro¿ê, V Konkursu Poetyckiego im. Marty Aluchny  Emelianow w
S³upsku. Mieszka w Dêbnicy Kaszubskie.
W padzierniku ub. roku bra³a udzia³ w I
Powiatowych Spotkaniach z Poezj¹
(Nie)Profesjonaln¹ w Damnicy.
***
Otworzy³am wszystkie moje zmys³y
w wiecie wyobrani
zapali³am wieczkê i...
i bojê siê
bojê siê czerwieni drzew,
bieli niegów
ciemnoci nocy
i tego cienia, Witkacy, bojê siê
Bojê siê, Witkacy!
I tych liter na twych obrazach
te¿ siê bojê
gaszê wieczkê
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Poczta redakcji

Kocham
przyrodê
Pan Jan Wanago przys³a³ mi miesiêcznik Powiat S³upski, a w nim przeczyta³em o mojej przyjani z Jankiem.
Serdecznie dziêkujê.
Szanowny Panie Starosto Powiatu
S³upskiego, dziêkujê za pamiêæ i mam
nadziejê, ¿e przyjmiecie mnie w poczet
mi³oników ziemi s³upskiej. W S³upsku
mieszka mój dawny kolega i nazywa siê
nawet... S³upski.
Kocham przyrodê, Polaków i Polskê,
czemu da³em niejednokrotnie wyraz pisz¹c na ³amach krajowych gazet. Niech
ta, rzucona przeze mnie niæ, bêdzie cz¹stk¹ tej sieci, jak¹ obecnie chcecie zrobiæ,
by ten po³ów by³ obfity finansowo i gospodarczo.
¯yczê Panu ponownego, jesiennego
wyboru na to stanowisko, a Wam, wszystkim pracownikom Urzêdu Powiatu zdrowia i by ta Wasza ziemia s³upska rozs³awia³a nasze wybrze¿e i nasz¹ Ojczyznê.
Szczêæ Bo¿e.
Jan Kulasza
Strzelce Krajeñskie

Piêkne
Marzanny

Obrzêd odrzucenia z³ej zimy
i przywo³ania wiosny zgromadzi³
260 uczestników II Powiatowego Konkursu Plastycznego Forma Przestrzenna MARZANNA, zorganizowanego przez
Gminny Orodek Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej.
21 marca ulicami wsi przeszed³ kolorowy, piewaj¹cy orszak z³o¿ony z 42
Marzann. Kiedy w parku przy GOK, wokó³ ognisk z kie³baskami posilali siê zziêbniêci twórcy piêknych form przestrzennych, w sali kominkowej, w b³yskawicznym tempie aran¿owano wystawê Marzann, a jury wnikliwie ocenia³o prace.
Wreszcie nast¹pi³ oczekiwany moment
otwarcia wystawy. Wernisa¿ rozpocz¹³
koncert zespo³ów GOK. Gapulki wyst¹pi³y w zimowym tañcu, S³owiki z Budowa i Motarzynki z Motarzyna zapiewa³y o wionie, a Duet Wokalny ze rodowiskowego Hufca Pracy w S³upsku wykona³ piosenki mi³osne.
Zwyciêzcami konkursu zostali - w
kategorii I: Wiejski Dom Kultury we
Wrz¹cej (instruktor Barbara Wielgus),
Szko³a Podstawowa w Gogolewie (Renata Padzio), Szko³a Podstawowa w Gogolewie (Gra¿yna Bujwid); w kategorii II:
Gminny Orodek Kultury i Sportu w Damnicy (instruktor: Katarzyna Sobolewska),
wietlica w Podwilczynie (Kazimiera
Bruska), Szko³a Podstawowa w Dobieszewie (Andrzej Szczygielski); w kategorii
III: Gimnazjum w G³ówczycach (instruktor Teresa Janusewicz), Gminny Orodek
Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej  £abiszewo (Andrzej Wijata), Ko³o Regionalne z gminy Kobylnica (Anna Jakiewicz);
w kategorii IV: Klub Seniora Nasz Czas
przy GOK w Dêbnicy Kaszubskiej (instruktor Miros³aw Ma³szycki), Klub Seniora przy GOKiS w Damnicy (Alina
Kwiatkowska). Puchar publicznoci zdoby³a Marzanna nr 3 z GOK w Dêbnicy
Kaszubskiej  wietlica w Podwilczynie.
Nagrody laureatom wrêczyli wicestarosta powiatu s³upskiego Gra¿yna Pokuæ
oraz wójt gminy Dêbnica Kaszubska Tadeusz Krauz. Wystawê Marzann mo¿na
ogl¹daæ do koñca kwietnia br. Kolekcja
oryginalnych form wzbogaca siê co roku
o nowe, wspania³e obiekty, nie spotykane
nigdzie wiêcej w kraju.
Gra¿yna Chojnowska
GOK w Dêbnicy Kaszubskiej

