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Biuletyn rozsy³any jest do radnych, parlamentarzystów,
wszystkich so³tysów, jednostek OSP, szkó³, domów kultury, jed-
nostek organizacyjnych powiatu, firm biznesowych oraz urzê-
dów miast i gmin. Zamieszczony jest równie¿ na stronie inter-
netowej www.powiat.slupsk.pl
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Koñczy siê czteroletnia kadencja samorz¹-
du powiatowego. �Samoobrona� Andrzeja Lep-
pera zapowiedzia³a ju¿ przejêcie ca³ej w³adzy w
terenie. Czy siê tak stanie, to inna sprawa. ¯ycie
coraz czê�ciej dowodzi, ¿e tam gdzie górê bierze
polityka, gorzej bywa z konkretnymi dzia³ania-
mi na rzecz ludzi, gminy, regionu. W naszych
PSL-SLD-owskich dzia³aniach w Radzie Powia-
tu ma³o by³o politykowania, dlatego te¿ nie mamy
dzi� k³opotów z rozliczeniem siê z kadencji wo-
bec naszych wyborców. Nie chcemy rezygnowaæ
z  podjêtych ju¿ dzia³añ na rzecz powiatu i po-
wo³ali�my apolityczne Porozumienie Samorz¹-
dowe, w ramach którego zamierzamy ubiegaæ
siê o spo³eczny mandat na now¹ kadencjê samo-
rz¹dow¹.

Porozumienie nasze jest otwarte dla liderów
lokalnych, którzy nie boj¹ siê trudnych spo³ecz-
nych i gospodarczych problemów. W naszym ko-
mitecie wyborczym s¹ cz³onkowie Stronnictwa,
dzia³acze kó³ek i organizacji rolniczych, stowa-
rzyszeñ bezrobotnych, biznesowych, przedstawi-
ciele s³u¿by zdrowia, nauki.

Powo³uj¹c Porozumienie Samorz¹dowe
chcieli�my podkre�liæ, ¿e w naszych dzia³aniach
s¹ najwa¿niejsze sprawy miejscowej spo³eczno-
�ci, na których chcemy siê nadal koncentrowaæ.
W biuletynie �Powiat S³upski� od ponad pó³to-
ra roku � jak tylko zacz¹³ siê ukazywaæ � stara-
my siê przybli¿aæ mieszkañcom naszego powia-
tu, sprawy o jakie walczymy w samorz¹dzie.
Przypomnê tylko w najwiêkszym skrócie, ¿e jest
to uruchomienie produkcji biopaliwa, s³odu na
potrzeby przemys³u spo¿ywczego, modernizacja
i rozbudowa dróg powiatowych, utworzenie w
S³upsku m.in. Centrum Rolniczego, a tak¿e Uni-
wersytetu �rodkowopomorskiego i Wy¿szej
Szko³y Biznesu Wiejskiego. Opowiadamy siê te¿
za utworzeniem województwa �rodkowopomor-
skiego i bêdziemy o takie walczyæ.

Stanis³aw K¹dziela
                                                     Starosta S³upski



4

Szwedzi w S³upsku

Partnerskie kontakty
W dniach 13 � 14 czerwca br. powiat s³upski go�ci³ siedmioosobow¹ delegacjê z Kronobergu (po³u-
dniowa Szwecja). Do S³upska przyjechali: Ulf Anderson � przewodnicz¹cy Zarz¹du ds. Rozwoju
Województwa Kronoberg, Paul Johansson i Gunnar Hollerdal - zastêpcy przewodnicz¹cego, Eva Char-
lotte Nilson z Centrali Gazety Mówionej, Josefin Sjökvist - dziennikarka z Gazety Mówionej, Per
Schöldberg - sekretarz Wydzia³u ds. Rozwoju Województwa i Henryka Björkman -  t³umacz.

Na ¿yczenie go�ci przygotowano wi-
zytê w Powiatowym Obwodzie Lecznic-
twa Ogólnego Samodzielnym Publicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej, Zespole
Szkó³ Technicznych w Ustce, Technikum
Le�nym w Warcinie, Zwi¹zku Niewido-
mych w S³upsku i Urzêdzie Miasta w Ust-
ce.

Podczas spotkania w starostwie po-
wiatowym z przedstawicielami Zarz¹du
Powiatu, dyrektorem
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Hali-
n¹ Mrozik oraz kierow-
nikiem Powiatowego
Urzêdu Pracy Janu-
szem Cha³ubiñskim
omawiano sprawy zwi¹-
zane m.in. z mo¿liwo-
�ci¹ obustronnej wymia-
ny personelu pielêgniar-
skiego w celu poznania
zakresu pracy jak i kon-
taktu z pacjentami.
Wstêpnie uzgodniono,
¿e by³yby to dwutygo-
dniowe praktyki. Ponad-
to rozwa¿ano mo¿liwo�æ
przekazania ze Szwecji
sprzêtu dla osób niepe³-
nosprawnych. Kierow-
nik PUP J. Cha³ubiñski zapozna³ go�ci z
trudnym problemem bezrobocia, jaki wy-
stêpuje w powiecie s³upskim. Zapropono-
wa³ wspó³pracê przy pisaniu programów
o pozyskanie �rodków z Unii Europejskiej
- w celu rozwi¹zania tego problemu. Zg³o-
szono równie¿ stronie szwedzkiej goto-
wo�æ podjêcia wspó³pracy z Biurem Po-
�rednictwa Pracy w Kronobergu.

Wizyta w Powiatowym Obwodzie
Lecznictwa Ogólnego mia³a na celu za-
poznanie go�ci ze specyfik¹ funkcjonowa-
nia zak³adu, po wprowadzeniu reformy w
s³u¿bie zdrowia. Dyrektor Kazimierz
Czy¿ przedstawi³ strukturê organizacyj-
n¹ jednostki, omówi³ rolê lekarza rodzin-
nego oraz zasady �wiadczenia us³ug szpi-
talnych. Rozwa¿ano mo¿liwo�æ pracy pie-
lêgniarek i lekarzy polskich w Szwecji. Jak
siê okaza³o - jedyn¹ przeszkod¹ jest brak
znajomo�ci jêzyka szwedzkiego.

Spotkanie z dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce mia³o na celu pod-

sumowanie wizyty m³odzie¿y szwedzkiej,
która przebywa³a w dniach 7- 11 czerwca
br. w Ustce. M³odzie¿ polska i szwedzka
pod kierunkiem instruktorów poznawa³a
tajniki krêcenia filmów krótkometra¿o-
wych oraz zasad monta¿u. Tematyka, jak¹
wybra³a, dotyczy³a �tolerancji� w zakre-
sie patologii spo³ecznej. Efektem pracy
by³o przygotowanie krótkich reklamówek
zapowiadaj¹cych tre�æ filmu. We wrze�niu

do Szwecji pojedzie grupa m³odzie¿y z
Zespo³u Szkó³ Technicznych, aby dokoñ-
czyæ krêcenie filmu. Po realizacji zosta-
nie zg³oszony on do konkursu, a nastêp-
nie bêdzie  wykorzystywany do celów dy-
daktycznych. M³odzie¿ szwedzka, by³a
zauroczona atmosfer¹ i warunkami, jakie
przygotowano jej w Ustce.

Wizyta w Technikum Le�nym w War-
cinie zakoñczy³a siê o�wiadczeniem dy-
rektora Piotra Mañki o gotowo�ci pod-
pisania umowy o wymianie m³odzie¿y ze
szko³¹ w Rysby. Na jesieni br. umowa zo-
stanie podpisana, a pierwsi praktykanci
wymieni¹ siê wiosn¹ przysz³ego roku.
Szko³y zapewni¹ praktykê i pobyt, a
uczestnicy op³ac¹ koszty przejazdu. M³o-
dzie¿ polska bêdzie mia³a mo¿liwo�æ za-
poznania siê z urz¹dzeniami i maszyna-
mi, jakich u¿ywaj¹ Szwedzi do prac w
lesie przy obróbce drewna, a m³odzie¿
szwedzka pozna pracê w lasach polskich
przy hodowli i pielêgnacji drzew li�cia

stych.
Spotkanie w Zwi¹zku Niewidomych

zaowocowa³o ustaleniami odno�nie przy-
gotowania �gazety mówionej�. Strona
szwedzka przekaza³a ta�my do nagrywa-
nia oraz sprzêt nagrywaj¹cy w postaci ma-
gnetofonów, mikrofonów i odtwarzaczy.
Na pocz¹tek gazetê bêdzie otrzymywa³o
50 osób. Strona szwedzka poprzez inter-
net pomo¿e Zwi¹zkowi w przekazywaniu

materia³ów, które bêdzie
mo¿na zamieszczaæ w
gazecie. Do dalszej
wspó³pracy ze s³upskim
Zwi¹zkiem Niewido-
mych, Szwedzi  oddele-
guj¹ przedstawiciela
Zwi¹zku Niewidomych
z Kronobergu.

 W S³upsku zapre-
zentowano Szwedom, w
jaki sposób prowadzone
s¹ zajêcia terapeutyczne
z dzieæmi niewidomymi
i z innymi upo�ledzenia-
mi. Go�cie nie kryli s³ów
uznania dla pracy reha-
bilitantów i warunków,
jakie stworzono osobom
niepe³nosprawnym. Dy-
rektor Halina Mrozik

zaprezentowa³a równie¿ pozosta³e o�rodki
terapeutyczne w powiecie. Radna Teresa
Szamlicka zaproponowa³a poszerzenie
wspó³pracy o osoby niepe³nosprawne z
wadami s³uchu i nies³ysz¹ce. - Wiele dzie-
ci i osób starszych skorzysta³oby z u¿y-
wanego szwedzkiego sprzêtu s³uchowe-
go, który w Polsce jest drogi i trudnodo-
stêpny � przekonywa³a.

Na spotkaniu z samorz¹dem Ustki
zaprezentowano miasto jako g³ówny o�ro-
dek wczasowy i uzdrowiskowy powiatu
s³upskiego. Przedstawiono te¿ mo¿liwo-
�ci rozwoju Ustki poprzez m.in. budowê
portu jachtowego, parku wodnego i au-
kcji rybnej. Spacer po usteckiej prome-
nadzie i pla¿y utwierdzi³ Szwedów, ¿e do
Ustki warto przyjechaæ na wypoczynek
nie tylko latem, ale równie¿ zim¹.

Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju

 Promocji Powiatu,  i Zdrowia

Podczas spotkania w s³upskim starostwie
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Przygotowanie do sezonu turystycznego

Morze kusi turystów
W powiecie s³upskim jest 260 obiektów turystycznych (12 proc. bazy w woj. pomorskim), 17600 miejsc
noclegowych (14 proc.), w tym 2550 miejsc ca³orocznych (ok. 8 proc.). W S³upsku jest 11 obiektów
noclegowych, w tym 10 ca³orocznych. Powiat s³upski jest drugim, po wejherowskim, powiatem, który
dysponuje najwiêksz¹ baz¹ turystyczn¹ w województwie pomorskim. Us³ugi turystyczne �wiadczyæ
bêdzie te¿ 35 gospodarstw wiejskich dysponuj¹cych ok. 750 ³ó¿kami. Najwiêcej gospodarstw agrotu-
rystycznych jest w gminach Smo³dzino � 26 (206 miejsc noclegowych), G³ówczyce � 10 (80 m/n), Ustka
� 8 (70 m/n), S³upsk � 6 (30 m/n), Dêbnica Kaszubskia � 5 (30 m/n).

W Rowach, Dêbinie,
Podd¹biu, Krzyni do dys-
pozycji go�ci przygoto-
wano 260 domków letni-
skowych. Szkolne schro-
niska m³odzie¿owe (sta³e)
przygotowano w Ustce i
S³upsku, sezonowe - w
Smo³dzinie, Gardnie
Wielkiej i Obje�dzie.
£¹cznie dysponuj¹ one
150 miejscami sezonowy-
mi i 80 sta³ymi. Zawieszo-
no dzia³alno�æ w czterech
schroniskach (Smo³dziñ-
ski Las, Redzikowo, Kê-
pice, S³upsk) z uwagi na
brak �rodków na dzia³al-
no�æ oraz wymogi , wyni-
kaj¹ce z ustawy o us³u-
gach turystycznych.

Z informacji przed³o-
¿onych przez gestorów
o�rodków, biura tury-
styczne i gminy wynika,
¿e sezon turystyczny za-
cznie siê w tym roku od
lipca i potrwa do 20 sierp-
nia. Sprzedano niewielk¹
ilo�æ miejsc na turnusy
czerwcowe i w drugiej po-
³owie sierpnia. Jest  to
symptom zubo¿enia spo-
³eczeñstwa i zbyt wyso-
kich cen skierowañ. �red-
nia cena osobodnia na
wczasy wynosi od 70 do
150 z³ w o�rodkach wczasowych i pen-
sjonatach, a 70 z³ na kwaterach. �rednia
cena za osobodzieñ na kolonie i obozy wy-
nosi 55-70 z³. Do po³owy maja sprzeda-
no tylko ok. 40 proc. miejsc w obiektach
wczasowo-kolonijnych. Podane ceny nie
uwzglêdniaj¹ op³at miejscowych, wstê-
pów do S³owiñskiego Parku Narodowe-
go, Muzeum Przyrodniczego w Smo³dzi-
nie, Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach,

op³at za parkingi, za korzystanie z us³ug
przewodnickich itp. Wstêp na pla¿e we
wszystkich miejscowo�ciach jest bezp³at-
ny. Ceny biletów do S³owiñskiego Parku
Narodowego, Muzeum Przyrodniczego w
Smo³dzinie, Latarni w Czo³pinie, Wie¿y
Widokowej na Rowokole ustalono na 3
z³ (bilet normalny) i 1,5 z³ (ulgowy). Bi-
let na wie¿ê i pomost widokowy w  Klu-
kach kosztuje odpowiednio 3 i 1,50 z³, do

Muzeum Wsi S³o-
wiñskiej w Kukach -
5 i 3 z³, przewodnik
po muzeum 40 z³.
�rednio ceny biletów
wzros³y o 40 proc. w
stosunku do cen roku
ubieg³ego.

 Op³aty miejsco-
we pobierane bêd¹ w
mie�cie Ustka, gmi-
nie Ustka, w gminach
Smo³dzino, G³ów-
czyce i wynosiæ bêd¹
od 0,70 - 1,50 z³ za
dzieñ.

Zainteresowanie
go�ci zagranicznych
wypoczynkiem na
ziemi s³upskiej spa-
d³o o 40 proc. w sto-
sunku do roku ubie-
g³ego (o tyle sprzeda-
no mniej miejsc).
Spadek ten notuje siê
g³ównie w przyjaz-
dach grupowych. Za-
interesowanie wyjaz-
dami zagranicznymi
jest wiêksze o ok. 15
proc. G³ównym po-
wodem s¹ relatywnie
ni¿sze ceny skiero-
wañ, �rednio o 40�50
proc. Bardzo zachê-
caj¹ce s¹ na przyk³ad
oferty na tzw. �Last

Minute� (na ostatni¹ chwilê), stosowane
w okresach przedsezonowych i d³ugich
weekendach.

     Kultura i rekreacja
Przed sezonem wydano, staraniem

powiatu, ilustrowany �Informator o impre-
zach kulturalnych, sportowych, turystycz-
nych i gospodarczych 2002�. Przedsta-
wiono w nim imprezy od miêdzynarodo-
wych i krajowych, po gminne i wiejskie,

Na pla¿y w Ustce

ci¹g dalszy na str. 6
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odbywaj¹ce siê w powiecie. Rowerzystom
udostêpniono trasy �Zwiniêtych Torów�
w gminie Ustka, szlaki piesze i rowerowe
�Krainy w Kratê�, szlaki piesze i kajako-
we tras¹ �Najstarszych elektrowni wod-
nych w Europie� w Parku Krajobrazowym
�Dolina S³upi�, piesze po S³owiñskim
Parku Narodowym, rowerowe wokó³ je-
ziora Ob³ê¿e  w gminie Kêpice. W miej-
scowo�ciach: Wodnica, £osino, Redziko-
wo, Smo³dziñski Las mo¿na bêdzie wy-
po¿yczyæ rowery lub skorzystaæ z jazdy
konnej. Zarz¹d Oddzia³u PTSM w S³up-
sku zg³osi³ do Kuratorium O�wiaty orga-
nizacjê 5 obozów, tzw. wyjazdowych z po-
wiatu s³upskiego (dla 110 dzieci). Po s³up-
skich szlakach zg³osi³o chêæ wêdrowania
15 obozów z terenu kraju. W porównaniu
z rokiem ubieg³ym liczba obozów wê-
drownych z powiatu s³upskiego spad³a o
po³owê, a obozów przyje¿d¿aj¹cych jest
mniej o 40 proc.  W zwi¹zku z tak¹ sytu-
acj¹ zaniechano proponowania obozom
wêdrownym korzystania z typowych tras.

Sporo ciekawych imprez przygotowa-
no w Rowach i Ustce. Podobnie jak w roku
ubieg³ym bêdzie kursowa³ prom pasa¿er-
ski z Ustki na Bornholm. Us³ugi informa-
cyjne (sprzeda¿ materia³ów promocyj-
nych, po�rednictwo w znalezieniu nocle-
gów) �wiadczyæ bêd¹ o�rodki informacji
w S³upsku, Ustce, Rowach i Smo³dzinie.
Informacji udzielaæ bêd¹ równie¿ pracow-
nicy w urzêdach gminnych.

Us³ugi przewodnickie �wiadczyæ
bêd¹: Regionalny Oddzia³ PTTK w S³up-
sku, S³owiñski Park Narodowy, pracow-
nicy Muzeum Pomorza �rodkowego w
S³upsku i Muzeum Wsi S³owiñskiej w
Klukach. Za korzystanie z us³ug przewod-
nika po S³owiñskim Parku Narodowym
grupa zap³aci 110 z³ (8 godzin), po S³up-
sku � 65 z³ (5 godzin). Ciekawa jest pro-
pozycja SPN obs³ugi przewodnickiej po
�cie¿kach przyrodniczych, a tak¿e orga-
nizowaniu prelekcji tematycznych z mo¿-
liwo�ci¹ dojazdu do o�rodków wczaso-
wych i kolonijnych.
        Stan sanitarno-porz¹dkowy

Stan sanitarno-porz¹dkowy ocenia siê
jako dobry. G³ówne szlaki komunikacyj-
ne, nawierzchnie dróg i pobocza s¹ po-
rz¹dkowane. Nadal istnieje jednak pro-
blem usprawnienia ruchu samochodowe-
go wzd³u¿ wybrze¿a w zwi¹zku z koniecz-
no�ci¹ tranzytu przez �ródmie�cie S³up-
ska. Infrastruktura zwi¹zana z transportem
osobowym (parkingi, stacje benzynowe)
nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ. W dal-
szym ci¹gu wystêpuj¹ trudno�ci z podnie-
sieniem standardu �ródle�nych miejsc par-
kingowych, tym bardziej, ¿e miejsca te
traktowane bêd¹ jako postojowe do spo-

¿ycia posi³ków i wyposa¿one jedynie w
kosze na odpadki. Znacznej poprawie
uleg³ stan sanitarny stacji benzynowych
(toalety dla podró¿nych, punkty gastrono-
miczne, sklepy itp.). Przy stacji paliw w
Boles³awicach  urz¹dzono punkt zlewa-
nia nieczysto�ci p³ynnych z autokarów.

Zaopatrzenie w wodê do picia i na
potrzeby gospodarcze S³upska, Ustki i
Kêpic ocenia siê jako dobre. Jako�æ wody
w innych miejscowo�ciach wczasowych
nie budzi zastrze¿eñ. Wszystkie obiekty
w Rowach, Podd¹biu i Dêbinie s¹ pod³¹-
czone do wodoci¹gu publicznego. Pozo-
sta³e obiekty wczasowo-turystyczne ko-
rzystaæ bêd¹ z w³asnych ujêæ wody do pi-
cia.Nieczysto�ci gromadzone s¹ prawi-
d³owo. Wszystkie obiekty turystyczne
maj¹ zawarte umowy na wywóz nieczy-
sto�ci sta³ych. �cieki odprowadzane s¹ do
oczyszczalni w Rowach i Ustce.

Stan sanitarno-techniczny obiektów
turystycznych jest zró¿nicowany - obok
obiektów o wysokim standardzie funkcjo-
nuj¹ obiekty o standardzie przeciêtnym.
Dot¹d tylko 8 obiektów turystycznych ca-
³orocznych i dwa sezonowe otrzyma³y in-
dywidualne decyzje o spe³nieniu wymo-
gów wynikaj¹cych z ustawy o us³ugach
turystycznych.

S³upsk i Ustka maj¹ po jednym sani-
tariacie czynnym przez ca³y rok. Sytuacjê
poprawiaj¹ toalety zlokalizowane w
obiektach publicznych. Samorz¹dy za-
pewniaj¹, ¿e w miejscowo�ciach nadmor-
skich ustawione zostan¹ toalety tymcza-
sowe. Podobnie bêdzie na k¹pieliskach
�ródl¹dowych.

K¹pieliska nadmorskie w Ustce, Ro-
wach, Podd¹biu, Orzechowie i 12 k¹pie-
lisk na jeziorach zosta³o dopuszczonych
do k¹pieli. Jedynie k¹pielisko na S³upi w
S³upsku jest zamkniête z powodu zanie-
czyszczeñ bakteriologicznych. Nadzorem
sanitarnym objêtych zostanie ok. 300
obiektów prowadz¹cych dzia³alno�æ w
zakresie ¿ywienia, obrotu ¿ywno�ci¹ i pro-
dukuj¹cych ¿ywno�æ. Organizatorów obo-
zów pod namiotami zobowi¹zano do
wprowadzenia toalet sp³ukiwanych oraz
usuwania nieczysto�ci sta³ych, p³ynnych
i wywo¿enie do oczyszczalni komunal-
nych. Zdecydowan¹ poprawê obiektów
kolonijnych zauwa¿ono po wdro¿eniu roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
lutego 2000 r. w sprawie warunków sani-
tarnych oraz zasad przestrzegania higie-
ny przy produkcji i obrocie �rodkami spo-
¿ywczymi, u¿ywkami i substancjami do-
datkowymi dozwolonymi.
                 Bezpieczeñstwo

 Za najwa¿niejsze uznano zapewnie
nie bezpieczeñstwa na drogach, wodach,

parkingach, campingach i w obiektach
noclegowych. Komenda Miejska Policji
w S³upsku powo³a od 21 czerwca ca³odo-
bowy sezonowy Komisariat Policji w
Rowach. Komisariaty w Ustce, Dêbnicy
Kaszubskiej, Kêpicach pracowaæ bêd¹ na
tzw. wyd³u¿onym czasie pracy. Policja
korzystaæ bêdzie z pomocy ¿andarmerii
wojskowej, stra¿y miejskich, sta¿y gra-
nicznej. Wzmo¿one bêd¹ dzia³ania ope-
racyjne w miejscowo�ciach turystycznych
i wypoczynkowych, zw³aszcza pod k¹tem
kradzie¿y pojazdów i rozbojów.

W Ustce funkcjonowaæ bêd¹ dwa k¹-
pieliska strze¿one - na pla¿y wschodniej i
zachodniej. W stosunku do roku ubieg³e-
go d³ugo�æ pla¿ strze¿onych po stronie
wschodniej zostanie wyd³u¿ona o 150
metrów. £¹cznie d³ugo�æ pla¿ strze¿onych
wyniesie 500 metrów. Bezpieczeñstwa
osób k¹pi¹cych siê strzec bêdzie 17 ra-
towników etatowych i 5 spo³ecznych. Wy-
dzielono sektory kolonijne o ³¹cznej d³u-
go�ci 200 metrów i do ich obs³ugi przy-
dzielono 6 ratowników. W Rowach d³u-
go�æ pla¿ strze¿onych wynosiæ bêdzie 300
metrów, w Podd¹biu - 200 metrów; nad-
zorowaæ bêdzie je 22 ratowników. Nie
bêdzie pla¿ strze¿onych w Orzechowie i
Dêbinie. K¹pieliska strze¿one na wodach
�ródl¹dowych bêd¹ tylko, w gminie Kê-
pice. Na pozosta³ych wodach nie bêdzie
zorganizowanych k¹pielisk strze¿onych.
       Wspó³praca z samorz¹dami
             i bran¿¹ turystyczn¹

Polska Izba Turystyki na Walnym
Zgromadzeniu w listopadzie  ub. roku
podjê³a uchwa³ê o utworzeniu 16 oddzia-
³ów. W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ utworzo-
no Oddzia³ Pomorskiej Izby Turystycznej
po po³¹czeniu S³upskiej i Gdañskiej Izby
Turystycznej. Przedstawiciele bran¿y na
wspólnym posiedzeniu w styczniu br. w
Gdyni, szczególn¹ uwagê zwrócili na rolê
samorz¹dów w rozwoju turystyki.  Powin-
na ona byæ ukierunkowana na: budowê  in-
frastruktury turystycznej, zró¿nicowanie
cen przy zakupie terenów pod inwestycje
turystyczne (zwrot kosztów inwestycji tu-
rystycznych nastêpuje po 9 latach), zró¿-
nicowanie wysoko�ci op³at (podatku od
gruntów i nieruchomo�ci) w stosunku do
gestorów bazy turystycznej (prawie po³o-
wa bazy noclegowej to obiekty  sezono-
we), kompleksow¹ promocjê regionu.
Przed³u¿a siê powo³anie Pomorskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej, któ-
ra zobowi¹zana jest zaj¹æ siê promocj¹
ca³ego województwa.
                                   Joanna Or³owska
               Naczelnik Wydzia³u Rozwoju
               Promocji Powiatu, i Zdrowia
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Brak znajomo�ci jêzyka
Praca za granic¹

Jednym z zadañ Dzia³u Po�rednictwa Zawodowego i Szkoleñ Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku
jest po�rednictwo w kierowaniu osób bezrobotnych do pracy za granic¹. Odbywa siê to we wspó³pra-
cy ze s³upsk¹ fili¹ Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, w ramach tzw. ofert anonimowych i otwartych.

Anonimowe oferty pracy zagranicznej
PUP otrzymuje z Krajowego Urzêdu Pra-
cy za po�rednictwem Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Gdañsku. S¹ to g³ównie pro-
pozycje pracy  sezonowej -  do trzech mie-
siêcy w ci¹gu roku. Zagraniczny praco-
dawca nie posiada konkretnego kandyda-
ta do pracy i oczekuje, i¿ strona polska,
po przeanalizowaniu warunków jakim
musi odpowiadaæ potencjalny pracownik,
wska¿e odpowiedni¹ osobê. Oferty te s¹
skierowane wy³¹cznie do osób bezrobot-
nych, zarejestrowanych w  urzêdzie pra-
cy.

W dziale szkoleñ prowadzony jest
rejestr osób zg³aszaj¹cych osobi�cie lub
za po�rednictwem klubów pracy chêæ
wyjazdu za granic¹.  W momencie otrzy-
mania oferty dokonywana jest weryfika-
cja zg³oszonych osób, uwzglêdniaj¹ca wa-
runki, jakie przedstawi³ pracodawca.

Dziêki wspó³pracy Polski  z  Niem-
cami w roku 2001, w ramach takich
ofert wyjecha³o do Niemiec 38 bezro-
botnych.  By³y to prace przy uprawie i
zbiorach owoców i warzyw, przecince
drzew, gastronomii, w weso³ych mia-
steczkach i przy imprezach widowisko-
wych. W ofertach anonimowych pod-
stawowym warunkiem, jakie musi spe³-
niaæ kandydat, jest znajomo�æ przynaj-
mniej w stopniu podstawowym jêzyka
niemieckiego. Inne warunki to:  ukoñ-
czone 18 lat  i nie przekroczenie 40 lat,

do�wiadczenie zawodowe
we wskazanej bran¿y.

Do urzêdu pracy wp³ywa-
j¹ równie¿  tzw. oferty otwar-
te-  skierowane do wszystkich
zainteresowanych wyjazdami.
Oferty te rozsy³ane s¹ do urzê-
dów gmin, wywieszane tam na
tablicach informacyjnych, a
tak¿e przekazywane do prasy.

Powiatowy Urz¹d Pracy
informuje o kryteriach oraz
wydaje ankiety i formularze
przekazane przez oferenta.
Zainteresowane osoby, spe³-
niaj¹ce zawarte w ofercie wy-
mogi,  zg³aszaj¹ siê z doku-
mentami do Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy, który weryfiku-
je kandydatów i umawia na
bezpo�rednie spotkanie z pra-
codawc¹ lub jego przedstawi-
cielem.

W  2001 roku do PUP
wp³ynê³o ponad 40 otwar-
tych ofert pracy, g³ównie do
Niemiec, na Wyspê Jersey,
do Norwegii,  Portugalii i
Francji. Bezrobotni nie od-
powiedzieli jednak na te
oferty, ale 47 osób zg³osi³o
deklaracjê op³acania sk³a-
dek na Fundusz Pracy. Z
tego mo¿na domniemywaæ, i¿ same pod- jê³y zatrudnienie za granic¹.

S³upski urz¹d pracy po�redniczy rów-
nie¿ w rozpowszechnianiu ofert pracy
pozyskanych przez firmy, które posiada-
j¹ upowa¿nienie Prezesa Krajowego Urzê-
du Pracy na po�rednictwo w kierowaniu
obywateli polskich do pracodawców za-
granicznych. W 2001 roku podjêto sta³¹
wspó³pracê z Biurem Prawnym Macieja
Kobyliñskiego w S³upsku. Jest to jedyne
� jak na razie � w S³upsku biuro posiada-
j¹ce koncesje na po�rednictwo pracy. Dys-
ponuje ono g³ównie ofertami pracy w Ir-
landii, do której wyjecha³o ju¿ ok. 70
osób. Byli to g³ównie rze�nicy, piekarze,
stolarze, kierowcy i pracownicy niewy-
kwalifikowani, zatrudnieni przy konfek-
cjonowaniu artyku³ów spo¿ywczych. W
tym roku jest równie¿ zapotrzebowanie na
rze�ników i pomocników masarzy, choæ
z powodu kryzysu, jaki dotkn¹³ Irlandiê,
wyjazdy przesunê³y siê w czasie. Rola
urzêdu w tym przypadku polega na roz-
powszechnianiu informacji o mo¿liwo�ci
zatrudnienia oraz udostêpnianiu stosow-
nych formularzy zg³oszeniowych, których

Bezrobocie
spad³o...
Powia³o optymizmem na s³up-
skim rynku pracy. Po raz pierw-
szy od kilku  miesiêcy liczba bez-
robotnych spad³a w maju o po-
nad 450 osób.

Za wcze�nie jednak na rado�æ. Jest
to, niestety tylko spadek chwilowy, spo-
wodowany udzia³em wielu bezrobotnych
w Narodowym Spisie Powszechnym. W
czas pracy musia³y one wyrejestrowaæ siê
z ewidencji,  ale po spisie zaraz siê po-
nownie zarejestruj¹. Ponadto rozpoczê-
³y siê prace sezonowe.

Na koniec maja w ewidencji PUP
figurowa³o 23965 bezrobotych, w tym
882 by³o absolwentów. Du¿y nap³yw ab-
solwentów obserwuje siê zawsze pod ko-
niec czerwca, wraz z zakoñczeniem siê

roku szkolnego.
W maju wzrost bezrobotnych odno-

towano tylko w gminie Dêbnica Kaszub-
ska, w pozosta³ych gminach oraz mie�cie
S³upsku i Ustce liczba bezrobotnych spa-
d³a. Najwiêkszy spadek odnotowano w
Ustce � o 94 osoby, gminie G³ówczyce -
50 osób i gminie Ustka � 44 osoby.

Z ewidencji  wy³¹czono 1432 oso-
by, z czego 1060 osób z powodu podjê-
cia pracy. Do urzêdu zg³oszono 437 ofert
pracy. Z aktywnych form przeciwdzia³a-
nia bezrobociu korzysta³y 454 osoby, w
tym 10 odbywa³o szkolenia, a 141 � sta-
¿e. W ramach umów absolwenckich za-
trudniono by³y 34 osoby, w ramach ro-
bót publicznych - 78, prac interwencyj-
nych - 165 osób.

Od pocz¹tku stycznia do maja br. w
Powiatowym Urzêdzie Pracy zarejestro-
wano 5944 osoby, a wykre�lono z ewi-
dencji 3963 osoby.

ci¹g dalszy na str.8
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w 2001 roku wydano oko³o dwustu. PUP
nie dysponuje jednak informacj¹ zwrot-
n¹, co do efektów tych dzia³añ.

Upowszechniana by³a równie¿ infor-
macja o zapotrzebowaniu na personel
medyczny we W³oszech i w Norwegii, na
podstawie porozumienia podpisanego po-
miêdzy Krajowym Urzêdem Pracy a Dy-
rekcj¹ Pracy w Norwegii. Jednak ze
wzglêdu na wysokie wymagania (jêzyk
plus studia pielêgniarskie) do tej pracy
zakwalifikowano zaledwie 3 osoby.

Zagraniczni pracodawcy poszukuj¹
polskich pracowników w bran¿ach: hote-
larsko-gastonomicznej, rolniczej, ogrod-
niczej, handlowej, turystycznej i s³u¿bie
zdrowia. Zg³oszono równie¿ zapotrzebo-
wanie na pomoce domowe i opiekunki do
dzieci. Ta ostatnia oferta skierowana jest
g³ównie do ludzi m³odych, którzy opie-
kuj¹c siê dzieæmi i mieszkaj¹c u rodzin
za granic¹, maj¹ szansê przede wszystkim
doskonaliæ swój jêzyk. Za pracê dostaj¹
kieszonkowe oraz maj¹ zagwarantowan¹
naukê w szkole jêzykowej.

Oferty pracy zagranicznej ciesz¹ siê
olbrzymim zainteresowaniem, nie tylko
osób bezrobotnych, ale równie¿ pracuj¹-
cych. Wiêkszo�æ ze staraj¹cych siê o wy-
jazd nie spe³nia jednak kryteriów okre�la-
nych przez pracodawców. Najwiêksz¹
przeszkod¹ jest wci¹¿ nieznajomo�æ jêzy-
ków obcych, nawet w stopniu �rednim.
Drug¹ powa¿n¹ barier¹ s¹ wymagania
wiekowe. Pracodawcy poszukuj¹ najczê-
�ciej osób do 40 roku ¿ycia i tej bariery
nie daje siê omin¹æ.
                                  Marcin Horbowy

    Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Podziêkowanie
Dyrekcja Domu Pomocy Spo³ecznej w
Machowinie sk³ada serdeczne podziê-
kowanie Biuru Turystyki TOP TO-
URIST w S³upsku za zorganizowanie
naszym mieszkañcom wycieczki  �Po-
znajemy nasz¹ ma³¹ ojczyznê�.

Hojno�æ i dobre serce Pañstwa po-
zwoli³o naszym mieszkañcom zwiedziæ
zamek krzy¿acki w Bytowie oraz prze-
piêkne okolice naszego regionu a szcze-
gólnie Park Krajobrazowy �Dolina S³u-
pi�. Piesza wyprawa, pieczenie kie³basek
oraz niezapomniane widoki krajobrazowe
na d³ugo pozostan¹ w pamiêci uczestni-
ków wycieczki. Swoj¹ postaw¹ i dobro-
ci¹ sprawili�cie Pañstwo naszym miesz-
kañcom wiele rado�ci, za co jeste�my bar-
dzo wdziêczni, dlatego te¿ jeszcze raz w
imieniu w³asnym, personelu i mieszkañ-
ców sk³adam serdeczne podziêkowanie.

 Ewa M³ynarczyk
    Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
                                       w Machowinie

Starosta interweniuje

Mleczarze
zbulwersowani
Producentów mleka z powiatu s³upskiego zbulwersowa³a decyzja
Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdañsku,
który nie zezwoli³ miejscowemu - Powiatowemu Inspektorowi Sa-
nitarnemu w S³upsku na badanie próbek wody, jakie musz¹ oni
wykonaæ.

Na spotkaniu w G³ówczycach, zorga-
nizowanym przez S³upsk¹ Spó³dzielniê
Mleczarsk¹ z udzia³em przedstawiciela
firmy �Nestle-Polska� w S³upsku, oma-

wiano m.in. warunki sanitarne skupu mle-
ka. Jednym z nich jest uzyskanie odpo-
wiedniego atestu od s³u¿b weterynaryj-
nych. Niezbêdne w tym przypadku jest
zbadanie u ka¿dego rolnika zdrowotnej
jako�ci wody. Badania takie wykonuje
Pañstwowy Inspektor Sanitarny.

Rolnicy s¹dzili, ¿e bêd¹ mogli wyko-
naæ je w najbli¿szym im - Powiatowym
Inspektoracie Sanitarnym w S³upsku.
Tymczasem dowiedzieli siê, ¿e w tej spra-
wie musz¹ udaæ siê a¿ do Gdañska, bo na
prowadzenie badañ w S³upsku nie ma zgo-
dy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go w Gdañsku.

Niezrozumienie jest tym wiêksze,
poniewa¿ laboratorium w S³upsku spe³-
nia wszystkie wymogi Ministra Zdrowia i
mog³oby wykonywaæ takie badania, a tak
dowo¿enie próbek wody do Gdañska (150
km w jedn¹ stronê) zabierze rolnikom wiê-
cej czasu i znacznie podro¿y koszt. W po-
wiecie s³upskim ponad pó³ tysi¹ca hodow-
ców byd³a i producentów mleka bêdzie
musia³o wykonaæ takie badania. Postano-
wi³ im pomoc starosta s³upski Stanis³aw
K¹dziel¹, który wyst¹pi³ ju¿ do wojewo-
dy pomorskiego Jana Ryszarda Kuryl-

czyka z wnioskiem, aby ten zmieni³ tê nie-
korzystn¹ dla rolników i s³upskiego sane-
pidu decyzjê. Zmniejszenie  bowiem za-
kresu badañ to tak¿e uszczuplenie docho-

dów tej placówki, któ-
ra, u³atwiaj¹c znacznie
¿ycie rolnikom, mog³a-
by zarobiæ ok. 80 tys.
z³otych.

Starosta s³upski
Stanis³aw K¹dziela
interweniowa³ ostatnio
te¿ u marsza³ka woje-
wództwa pomorskiego
Jana Zarêbskiego .
Tym razem w sprawie
podzia³u dodatkowych
�rodków z Funduszu
Pracy na realizacjê

programu �Pierwsza praca�. Powiat s³up-
ski otrzyma³ ich o ponad 354 tys. z³ mniej
ni¿ siê ubiega³. Tak znaczne uszczuplenie
dotacji nie pozwoli na udzielenie pomo-
cy ok. 160 absolwentom, koñcz¹cym
szko³y w bie¿¹cym roku. Bez wystarcza-
j¹cej pomocy finansowej dla pracodaw-
ców zatrudniaj¹cych absolwentów, nie
zrealizuje siê wszystkich za³o¿eñ okre�lo-
nych w projekcie.

Starosta prosi marsza³ka o ponowne
przeanalizowanie dokonanego podzia³u
�rodków Funduszu Pracy. - Analizuj¹c
tabelê obrazuj¹c¹ podzia³ dodatkowych
�rodków z Funduszu Pracy wed³ug powia-
tów, nie mo¿na pozostaæ obojêtnym wo-
bec faktu, ¿e pomocy finansowej we wnio-
skowanej wysoko�ci nie otrzyma³y g³ów-
nie powiaty z terenu by³ego wojewódz-
twa s³upskiego, mimo du¿o gorszej sytu-
acji na lokalnych rynkach pracy, znacz-
nego oddalenia od aglomeracji miejskich,
które daj¹ szansê na zatrudnieni. Takie
dzia³ania prowadz¹ do pog³êbienia i tak
bardzo du¿ych dysproporcji miêdzy regio-
nami województwa pomorskiego i do po-
wolnej agonii obszarów wiejskich �  na-
pisa³ m.in.starosta do marsza³ka.(z)
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Bêd¹ nowe kadry

Powstaje wiejski uniwersytet
W Warcinie ko³o Kêpic ma szansê powstaæ Wy¿sza Szko³a Biznesu Wiejskiego. By³aby to pierwsza
wy¿sza uczelnia na wsi, która uczy³aby zarz¹dzania biznesem wiejskim.

Z inicjatyw¹ zorganizowania uczelni
wyszed³ starosta s³upski Stanis³aw K¹-
dziel¹ oraz dr in¿. Stanis³aw Szyszko z
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiegow
Olsztynie. Dotkniêta wysokim bezrobo-
ciem wie� potrzebuje wysokokwalifiko-
wanych kadr, które bêd¹ w stanie zmieniæ
jej oblicze. Szczególnie potrzebni s¹ me-
nad¿erowie wiejskiej gospodarki, potra-
fi¹cy zachêciæ przedsiêbiorców do inwe-
stowania na wsiach i tworzenia nowych
miejsc pracy. Niezmierne wa¿na jest te¿
umiejêtno�æ zarz¹dzania wiejsk¹ prze-
strzeni¹, a tak¿e umiejêtno�æ nowego spoj-
rzenia na wie� pomorsk¹ i jej rolê, jak¹
bêdzie mia³a do spe³nienia po wej�ciu
Polski do Unii Europejskiej.

Bez nowoczesnego zarz¹dzania, bez
marketingu, uwzglêdniaj¹cego specyfikê
�rodowiska wiejskiego, niewiele da siê
zmieniæ w podej�ciu mieszkañców wsi do
czekaj¹cych ich nowych zadañ i wyzwañ.
I w³a�nie, takich nowoczesnych mened¿e-
rów rozumiej¹cych problematykê i spe-
cyfikê pomorskiej wsi, a tak¿e potrafi¹-
cych zaproponowaæ jej now¹ wizjê roz-
woju, bêdzie kszta³ciæ Wy¿sza Szko³a
Biznesu Wiejskiego w Warcinie. Na po-
cz¹tek wydzia³ biznesu i gospodarki prze-
strzennej z dwoma kierunkami � marke-
ting i zarz¹dzanie oraz gospodarka prze-
strzenna. Ka¿dy z kierunków mia³by dwie
specjalno�ci, w tym m.in. zarz¹dzanie biz-
nesem wiejskim.

Nauka bêdzie trwa³a trzy lata i koñ-
czy³a siê egzaminem licencjackim. Potem
mog³aby siê odbywaæ w systemie magi-
sterskim. Technikum Le�ne w Warcinie,
bo to na jego bazie planuje siê urucho-
mienie uczelni, dysponuje odpowiednimi
pomieszczeniami i te¿ jest zainteresowa-
ne jej uruchomieniem. Mo¿e od razu przy-
j¹æ 150 studentów dziennych i 300 zaocz-
nych. G³ówny trzon kadry dydaktycznej
stanowiliby pracownicy Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, wspierani ka-
dr¹ s³upskich wy¿szych uczelni. Koszty
studiów za jeden semestr skalkulowano na
1,3 tys. z³otych.

Inicjatorzy powo³ania do ¿ycia, wiej-
skiej wy¿szej uczelni uwa¿aj¹, ¿e nie bê-
dzie mia³a ona problemów z naborem
chêtnych. Poziom studiów nie bêdzie  ni

ski.
Poparcia inicjatywie powo³ania Szko-

³y udzieli³ m.in. wojwoda pomorski Jan
Ryszard Kurylczyk oraz marsza³ek wo-
jewództwa pomorskiego Jan Zarêbski.

W maju br. dokumenty akredytacyjne
zosta³y z³o¿one w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej i Sportu, i jest szansa na to
¿e pozytywna decyzja w tej sprawie za-
padnie jeszcze we wrze�niu br.

Wobec rosn¹cego zainteresowania t¹
uczelni¹ podajemy adres, pod którym
mo¿na uzyskac szczegó³owe informacje:
Wy¿sza Szko³a Biznesu Wiejskiego,
Warcino 1A, 76-230 Kêpice, tel./fax
0-prefiks-59-857-66-01, e-mail:
tl_warcino_ksiegowosc@pro.onet.pl;
www.tlwarcino.pl
                                     Z. Babiarz-Zych

Siedziba Technikum Le�nego w Warcinie
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Forum spe³nia oczekiwania
S³upsk nie ma za du¿o imprez promocyjnych, dlatego organizowane od piêciu lat wspólnymi si³ami
Starostwa Powiatowego, Urzêdu Miejskiego i Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-
Technicznych NOT, S³upskie Forum Motoryzacji powinno byæ kontynuowane ka¿dego roku.

Impreza stwarza nie tylko mo¿liwo�æ
zapoznania siê z najnowszymi osi¹gniê-
ciami w polskiej i �wiatowej motoryza-
cji, stanowi równie¿ okazjê do powa¿nych
dyskusji na wa¿ne dla regionu tematy. Jest

jedn¹ z nielicznych propozycji ciekawe-
go i po¿ytecznego spêdzenia czasu w dwa
wolne, majowe dni. Tegoroczne Forum
po�wiêcono jednemu z najwa¿niejszych
w regionie problemów, a mianowicie dro-
dze krajowej nr 6 jako osi integracji Po-
morza �rodkowego.

Dlaczego by³ to tak wa¿ny temat?
Po pierwsze, droga ta jest najwa¿niej-
sz¹ na Pomorzu �rodkowym arteri¹ ko-
munikacyjn¹, a w planach rz¹dowych
rozwoju dróg i autostrad zdeklasowa-
no j¹ do normalnej drogi krajowej.
Trzeba by³o wysi³ku prawie wszystkich
samorz¹dów regionu ¿eby zmieniæ tê
niekorzystn¹ dla drogi tej i przysz³o�ci
Pomorza �rodkowego sytuacjê.
Wszystko wskazuje, ¿e w koñcu pew-
nie siê to uda.

Po drugie, w wyniku wprowadzenia
w 1999 roku reformy administracyjnej
kraju, Pomorze �rodkowe zosta³o rozbi-
te, ca³y obszar by³ych województw kosza-
liñskiego i s³upskiego w³¹czono do woje-
wództwa zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Region ten przez to wiele ju¿ stra-
ci³ i od dwóch lat toczy bataliê o utworze-
nie w³asnego województwa, �rodkowopo-
morskiego. Droga krajowa nr 6 - jako ta

najwa¿niejsza  mog³aby byæ osi¹ integra-
cji regionu, bo to wokó³ niej toczyæ bê-
dzie siê g³ównie ¿ycie.

Oczywistym jest, ¿e im wy¿szy bê-
dzie status tej drogi, tym szanse na roz-

wój gospo-
darczy regio-
nu bêd¹
wiêksze. Bê-
dzie to mia³o
znaczenie te¿
dla rozwoju
motoryzacji,
bo drog¹
s z y b k i e g o
ruchu prze-
je¿d¿aæ bê-
dzie wiêcej
samochodów
ni¿ zwyk³¹
drog¹ krajo-
w¹.

By³o
wiêc siê o co

upominaæ na konferencji zorganizowanej
w ramach Forum i po�wiêconej w³a�nie
temu g³ównemu tematowi. Gdy do tego
dodaæ, ¿e wraz z przywróceniem wyso-
kiego statusu drodze nr 6, rosn¹ nadzie-
je na budowê niezbêdnych obwodnic,
znaczenie tego problemu dla regionu
staje siê jeszcze wa¿niejsze. Na takie ob-
wodnice od dawna czekaj¹ przecie¿
S³upsk, S³awno i Sianów.

Choæ ni-
gdy niczego
nie powinno
siê z góry
przes¹dzaæ, to
wydaje siê, ¿e
s³upska kon-
f e r e n c j a ,
przygotowa-
na przez na-
ukowców Po-
litechniki Ko-
szaliñskiej i z
u d z i a ³ e m
m.in. dyrekto-
ra Oddzia³u
Regionalnego
w Gdañsku
G³ównej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Jac-
ka Rogowicza w jakim� stopniu przyczy-
ni³a siê do szybszego rozwi¹zania tego
problemu, po my�li gospodarzy pomija-
nego w wa¿nych decyzjach i degradowa-
nego regionu, w jego licznych ró¿nych sta-
raniach.

Godne podkre�lenia jest, ¿e w tego-
rocznej konferencji wziê³a udzia³ grupa
blisko dwudziestu naukowców z Politech-
niki Koszaliñskiej, w tym sam rektor prof.
Krzysztof Wawryn. Oprócz tematów
czysto technicznych i mechanicznych, zaj-
mowano siê równie¿ takimi sprawami, jak:
nonotechnologia w motoryzacji, ronda w
S³upsku, produkcja biopaliwa, nowocze-
sne aspekty w transporcie mleka, produk-
cja nowoczesnych autobusów. S¹ to rów-
nie¿ wa¿ne tematy dla regionu.

Organizowana w ramach Forum wy-
stawa nowych samochodów i sprzêtu mo-
toryzacyjnego zgromadzi³a na Placu Zwy-
ciêstwa oko³o 100 nowych pojazdów, w
tym kilka nowo�ci, co wydaæ siê mo¿e
nawet pewnym zaskoczeniem w sytuacji
nie organizowania w tym roku, w takim
rozmiarze jak zawsze � Poznañskich Tar-
gów Motoryzacyjnych. Prezentowano
m.in. nowe marki Citroena, Renault i
BMW. Te ostatnie samochody w ogóle
po raz pierwszy pojawi³y siê w tym roku
na s³upskiej wystawie. By³y te¿ mi³ym
zaskoczeniem. Stoisko spó³ki Almot ze
S³upska, która wystawi³a te auta - zo-

Wystawa motoryzacyjna - widok z Ratusza

Konferencja naukowo-techniczna - na sali obrad



11

sta³o od razu zauwa¿one i docenione
przez komisjê oceniaj¹c¹ stoiska i przy-
znaj¹c¹ tegoroczne wyró¿nienia.

Oferta wszystkich stoisk by³a cieka-
wa, chocia¿, pod wzglêdem ilo�ci wysta-
wionych samochodów, chyba trochê nie-
co skromniejsza ni¿ w latach poprzednich.
Mimo ogólnego regresu w motoryzacji
starano siê jednak eksponowaæ rzeczy
naprawdê nowe i godne promocyjnej pre-
zentacji.

Niestety, na tym tle trochê gorzej
wypad³y s³upskie firmy produkcyjne, a
to g³ównie dlatego, ¿e zaprezentowa³y
siê tylko dwie � Scania-Kapena i Za-
sta. Obie jednak wystawi³y swoj¹ naj-
nowsz¹ ofertê handlow¹, a Scania-Ka-
pena zainaugurowa³a na s³upskiej wy-
stawie nowy rodzaj dzia³alno�ci. Poka-
za³a nowoczesne autobusy, które zaczê-
³a produkowaæ w S³upsku, w miejsce
koñczonej produkcji ciê¿arówek i ci¹-
gników siod³owych. Te ostatnie te¿ �
pewnie ju¿ po raz ostatni � mo¿na by³o
zobaczyæ na wystawie.

V S³upskie Forum Motoryzacyjne z
pewno�ci¹ spe³ni³o stawiane przed nim
oczekiwania. Je¿eli  zwa¿y siê, i¿ impre-
za ta jest organizowana du¿ym nak³adem
si³ spo³ecznych i prawie siê samofinansu-
je, jej pojawienie siê w kalendarzu przy-
sz³orocznych imprez, powiatowych i miej-
skich, nie powinno budziæ ¿adnych w¹t-
pliwo�ci.

Z. Babiarz-Zych

W nowym autobusie Scanii-Kapeny. Od
lewej: Andrzej Obecny-wiceprezydent
S³upska, Stanis³aw K¹dziela-starosta
s³upski, Witold Namy�lak-wieceprzewod-
nicz¹cy Sejmiku Województwa Pomor-
skiego

Pierwszy w Polsce atrakcyjny program mieszkaniowy

Mieszkanie za...
ksi¹¿eczkê
Przedsiêbiorstwo budowlane �Mat-Bet� ze S³upska, wspólnie z miej-
scowym oddzia³em Banku Przemys³owo-Handlowego PBK  S.A.,
zaprosi³o �Powiat S³upski� na konferencjê prasow¹, na której
przedstawiono  uruchomiony, z my�l¹ o m³odych ludziach, program
�Pierwsze mieszkanie�.
      W kraju brakuje ok. 2 milionów
mieszkañ. Ponadto mieszkania w Polsce
s¹ �rednio o po³owê mniejsze ni¿ w kra-
jach Unii Europejskiej i mniej ich ni¿ po-
³owa jest w³asno�ci¹ obywateli. W 1993
roku, zbli¿aj¹c siê do 50 tysiêcy oddanych
mieszkañ, polskie budownictwo osi¹gnê-
³o najgorszy wynik w najnowszej kilku-
letniej historii. W ubieg³ym roku, przeka-
zuj¹c u¿ytkownikom 110 tys. nowych
mieszkañ, uzyskano ponad 100-procento-
wy wzrost, ale wielu, zw³aszcza m³odych
ludzi, nadal nie ma w³asnego upragnio-
nego �M� i dla wielu uzyskanie go, g³ów-
nie ze wzglêdów finansowych, staje siê
ma³o realne. Tylko w I kwartale br. licz-
ba mieszkañ wybudowanych w Polsce
spad³a znowu o 15 proc. w porównaniu
z I kwarta³em roku ubieg³ego.

Przygotowany przez s³upsk¹ firmê
Mat-Bet i s³upski Oddzia³ Banku Przemy-
s³owo-Handlowego PBK S.A.  program
�Pierwsze mieszkanie� jest atrakcyjn¹
ofert¹ na polskim rynku mieszkaniowym.
Nie jest on bowiem adresowany � jak to
zwykle bywa - do ludzi zamo¿-
nych, których staæ kupiæ sobie
nowe mieszkanie, a przeciwnie
- adresowany jest do ludzi zara-
biaj¹cych �rednio i to �rednio na
poziomie s³upskim, gdzie � jak
wiadomo � zarobki s¹ du¿o
mniejsze ni¿ w wielu innych re-
gionach kraju. Autorzy progra-
mu mianowicie uznali, i¿ oso-
by, które posiadaj¹ ksi¹¿eczki
mieszkaniowe, mog¹ byæ do-
brymi klientami po mieszka-
nie, s¹ osobami wiarygodnymi
dla banku. Ze wzglêdu na to,
¿e wymagany wk³ad w³asnego
mieszkania by³ czêsto barier¹
w zakupie mieszkañ oraz ¿e
nowe mieszkania s¹ pó�niej
czêsto sprzedawane na rynku
wtórnym po cenie wy¿szej ni¿
cena zakupu, bank z którym
Mat-Bet wspó³pracuje zdecy-
dowa³ siê na obni¿enie wk³a-
du w³asnego w kredytach z³o-
tówkowych do 10 proc.

Kto�, kto ma ksi¹¿eczkê

mieszkaniow¹ z przys³uguj¹c¹ mu premi¹
gwarancyjn¹, a reflektuje np. na mieszka-
nie 30-metrowe (takie Mat-Bet buduje
najmniejsze) wystarczy, ¿e   wp³aci 2500
z³ (5 proc. warto�ci mieszkania), przeka-
¿e swoj¹ ksi¹¿eczkê mieszkaniow¹, któ-
rej wk³ad zaliczony zostanie mu na po-
czet nastêpnych 5 proc., przed³o¿y za-
�wiadczenie o sta³ych dochodach i po kil-
ku miesi¹cach bêdzie móg³ wprowadziæ
siê ju¿ do nowego mieszkania. Od chwili
wprowadzenia siê bêdzie ono miesiêcz-
nie kosztowaæ przysz³ego w³a�ciciela �
z tytu³u kredytu i odsetek 341 z³, a kosz-
tów utrzymania dwóch doros³ych osób
� 130 z³. Razem miesiêczny koszt takie-
go mieszkania (o warto�ci ok. 50 tys. z³)
wyniesie 471 z³. Mat-Bet do dyspozycji
swoich klientów stawia tak¿e mieszkania
43 i 50-metrowe.

- Taka niska rata jest mo¿liwa dziêki
stosunkowo niskiemu oprocentowaniu
kredytu, które, z uwzglêdnieniem nowej
ulgi mieszkaniowej (polega na odliczeniu

Osiedle le�ne w Damnicy

ci¹g dalszy na str.12
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od podstawy opodatkowania odsetek za-
p³aconych z tytu³u kredytu zaci¹gniêtego
na zakup mieszkania) wyniesie w skali
rocznej 8,4 proc. � mówi Jerzy Gierzyñ-
ski, w³a�ciciel Mat-Betu. -  Bêdzie to kre-
dyt z³otówkowy, o sta³ym oprocentowa-
niu, przyznany na 30 lat z mo¿liwo�ci¹
zmiany oprocentowania co 5 lat. Wspól-
nie z bankiem bierzemy na siebie wszyst-
kie koszty zwi¹zane z jego przyznaniem.
I co jeszcze istotne: w czasie sp³aty kre-
dytu bêdzie istnia³a mo¿liwo�æ zamiany
mieszkania np. na wiêksze, a tak¿e jego
sprzedania z hipotek¹.

Mieszkania w proponowanym syste-
mie s¹ ju¿ do kupienia w S³upsku w blo-
kach budowanych przy ulicy Sygietyñ-
skiego i Drewnianej oraz przy ulicy Na
Wydmie w Ustce. Inicjatorzy programu
licz¹, ¿e w ci¹gu trzech lat wybuduj¹ i
sprzedadz¹ ok. 300 mieszkañ o po-
wierzchni 30-52 metrów kw. Bêd¹ to
mieszkania o pe³nym standardzie. Nie
nastawiaj¹ siê na budowanie mieszkañ
du¿ych, bo celem programu jest � de-
klaruj¹ - zapewnienie ma³ego, ale pew-
nego mieszkania m³odym ludziom w
my�l zasady: �Lepiej p³aciæ miesiêczne
raty na poczet w³asnego mieszkania ni¿
prawie taki sam czynsz za wynajem
mieszkania obcego�.  W tym roku  Mat-
Bet ryzykuje wspólnie z bankiem przygo-
towanie w tym systemie 60 mieszkañ do
sprzeda¿y. Czy tyle sprzeda? Wiele bê-
dzie zale¿eæ od tego, czy PKO BP wy-
wi¹¿e siê ze swoich zobowi¹zañ wobec
w³a�cicieli ksi¹¿eczek mieszkaniowych,
czy bêdzie mia³ pieni¹dze na wyp³acenie
im premii gwarancyjnej?

 Mat-Bet jest firm¹ wiarygodn¹. Wy-
budowa³ i sprzeda³ w S³upsku oraz Ustce
ju¿  osiemset  mieszkañ, a do koñca tego
roku liczba ich osi¹gnie równy tysi¹c. W
ramach kredytu w BPH PBK S.A. sprze-
daje rocznie 130-140 mieszkañ.  - W kra-
ju jest podobno oko³o 3 milionów ksi¹-
¿eczek mieszkaniowych, a w samym
S³upsku 3 tysi¹ce. Szacuje siê, ¿e zgro-
madzonych jest na nich oko³o 30 miliar-
dów z³otych. Gdyby zatem za naszym
przyk³adem posz³y tak¿e inne firmy bu-
dowlane i banki, to tyle w skali kraju
pieniêdzy mo¿na by uruchomiæ na bu-
dowê mieszkañ, co poci¹gnie za sob¹
rozwój innych bran¿ w gospodarce �
mówi J. Gierzyñski. � Zapewnienie,
zw³aszcza ludziom m³odym, w³asnego
mieszkania to nie tylko problem samych
obywateli, lecz równie¿ rz¹du. Jednak
ten � jak dot¹d - nie podj¹³ jeszcze kom-
pleksowych dzia³añ zmierzaj¹cych w
tym kierunku.

W kraju nie ma takiej drugiej oferty.
Ale pomys³ s³upskiego programu �Pierw-
sze mieszkanie� zosta³ ju¿ udostêpniony
innym firmom buduj¹cym i sprzedaj¹cym
mieszkania w Polsce. Mo¿e siê przyjmie?

Z. Babiarz-Zych

50 lat Zespo³u Szkó³ Rolniczych

Absolwenci na miarê
regionu
W czerwcu br. Zespó³ Szkó³ Rolniczych im. W³adys³awa Reymonta
w S³upsku � jedna z najbardziej zas³u¿onych dla regionu placówek
o�wiatowych obchodzi³a jubileusz 50-lecia.

Pocz¹tki szko³y siêgaj¹ 1951 roku.
Wówczas to powsta³o w S³upsku Liceum
Rolnicze, w którym utworzono 2 klasy:
pierwsza z naboru liczy³a 16 uczniów,
druga przeniesiona ze zlikwidowanego
Liceum Rolniczego w Drawsku - 23

uczniów. Szko³a przejê³a gospodarstwo i
pomieszczenia po szkole dla Inwalidów
Wojennych i Wojskowych przy ul. Szcze-
ciñskiej i Che³moñskiego. By³y to dwa
baraki i cztery kamienice czynszowe w
z³ym stanie technicznym. Z pocz¹tku za-
jêcia lekcyjne prowadzono w trzech sa-
lach jednego z baraków. Pozosta³e budyn-
ki przeznaczono na internat, pomieszcze-
nia administracyjne i mieszkania dla pra-
cowników szko³y. Pierwszym dyrektorem
by³ Edward Niemira.

W roku szkolnym 1952/53 rozpoczê-
³o dzia³alno�æ Pañstwowe Technikum
Rolnicze. Uczniowie z naboru w 1952
roku byli pierwszymi absolwentami szko-
³y i z tego powodu ten rok przyjêto, jako
rok powstania szko³y. Uczniowie, któ-
rzy rozpoczynali naukê w 1951 roku zo-
stali przeniesieni do szkó³ w Wa³czu i Z³o-
towie.

W latach 1952-1955 szko³¹ kierowa³
Zygmunt Sanecki. Pierwszymi nauczy-
cielami byli: Ryszarda D¹browska,
Maria Lesiecka i Józef Sychla (od 1952
r.), Maria Gruntowicz (od 1953 r.) Ta-
deusz Kwiatkowski i Micha³ Kozielski
(od 1954 r.). W koñcu lat piêædziesi¹tych
podjêli pracê  Stanis³aw ¯uralski i Ry-
szard Nikiel.

Niezwykle trudna by³a  realizacja za-
dañ dydaktyczno - wychowaw-
czych. Piln¹ potrzeb¹ sta³o siê
wybudowanie nowych obiek-
tów szkolnych, tym bardziej, ¿e
szybko zwiêksza³a siê ilo�æ
uczniów i ros³y zadania szko-
³y. W 1953 roku przy Techni-
kum Rolniczym uruchomiono
kszta³cenie systemem zaocz-
nym. Pierwsz¹ szko³¹ tego typu
by³o 4-letnie Technikum Rol-
nicze dla Pracuj¹cych.

Przez ponad 20 lat Tech-
nikum Rolnicze w S³upsku
by³o jedyn¹ placówk¹ na Po-
morzu �rodkowym prowa-
dz¹c¹ szko³y zaoczne tego
typu. By³y okresy, ¿e liczba

Jan Kotwica - profesor Polskiej Akade-
mii Nauk. W szkole mówili mu, ¿e nadaje
siê tylko do pomocy w gospodarstwie

Tablica na upamiêtnienie 50-lecia szko³y
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osób ucz¹cych siê tym systemem, prze-
wy¿sza³a ilo�æ uczniów ucz¹cych siê sta-
cjonarnie.

W roku szkolnym 1955/56 dyrekto-
rem szko³y zosta³ Brunon Paczyñski. Za
jego kadencji zosta³ wybudowany nowy
obiekt dydaktyczny z sal¹ gimnastyczn¹
przy ulicy Szczeciñskiej 36, powsta³y te¿
budynki dla gospodarstwa szkolnego.
Zajêcia szkolne w nowych pomieszcze-
niach rozpoczêto w pa�dzierniku 1959
roku. Inwestycja tylko czê�ciowo rozwi¹-
za³a problemy szko³y. Na podstawie de-
cyzji ówczesnych w³adz ograniczono bo-
wiem wielko�æ budynku do o�miu sal lek-
cyjnych.

W 1954 roku odby³a siê pierwsza
matura w Technikum Zaocznym, a w
Technikum M³odzie¿owym - w 1956 roku.
W roku szkolnym 1958/59 czteroletnie

Technikum Rolnicze zo-
sta³o przekszta³cone w
technikum piêcioletnie.
W roku nastêpnym utwo-
rzono Zasadnicz¹ Szko-
³ê Ogrodnicz¹, która ist-
nieje do dzisiaj. Funkcjê
dyrektora zacz¹³ pe³niæ
Stanis³aw Kolbusz, a po
nim  Wies³aw �wiêch.

W latach 1961-1965
na stanowisku dyrektora
pracuje Jerzy Biskup-
ski. Szybko powiêksza
siê grono nauczycielskie.
Pracê podejmuj¹: Irena
Wodecka, Czes³aw

Szniger, Alicja Jarmoliñska, Zofia Szni-
ger, Andrzej Juszczak, Stanis³aw Tur-
czyk, Waldemar Borczon, Krystyna
Kabat, Zbigniew Kostecki, Teresa
Krzyk, Irena Rauf, Janina Romanow-
ska, W³odzimierz Majchrzak, Jan Bu-
bieñczyk, Andrzej Olczyk, Stanis³aw
P³oñczak i Krystyna P³oñczak. Dzia³a-
j¹: Samorz¹d Uczniowski, Zwi¹zek Har-
cerstwa Polskiego, Zwi¹zek M³odzie¿y
Wiejskiej i  Ludowe Zespo³y Sportowe.

Od 1965 roku dyrektorem szko³y jest
Czes³aw Kotecki. Zostaje utworzone sta-
nowisko wicedyrektora, które obejmuje
Alicja Jarmoliñska. Poprawia siê wypo-
sa¿enie pracowni chemicznej i fizycznej,
pracowni uprawy, hodowli i mechaniza-
cji. Liczba pracowni klasowych jednak
jest wci¹¿ za ma³a, a uczniów tak du¿a,
¿e  trzeba by³o wprowadziæ nauczanie na
dwie zmiany.

W roku szkolnym 1992/1993 odda-
no do u¿ytku stadion szkolny z bie¿ni¹
lekkoatletyczn¹, jakiego nie posiada³a
¿adna inna szko³a w S³upsku.

W maju 1972 roku Technikum Rol-
nicze obcho-
dzi³o 20-lecie
dzia³alno�ci.
Na podstawie
decyzji Mini-
stra O�wiaty
szkole nada-
no imiê W³a-
dys³awa Rey-
monta. Komi-
tet Rodziciel-
ski ufundo-
wa³ sztandar.
Z tej okazji
odby³ siê
pierwszy w
historii szko³y
zjazd absol-

wentów.
We wrze�niu 1973 roku funkcjê dy-

rektora szko³y powierzono Andrzejowi
Juszczakowi, który pe³ni³ j¹ nieprzerwa-
nie przez dwadzie�cia sze�æ lat, do 31
sierpnia 1999 roku. Dziêki niemu, w 1974
roku, decyzj¹ Kuratora O�wiaty i Wycho-
wania w S³upsku, zosta³ utworzony Ze-
spó³ Szkó³ Rolniczych im. W. Reymonta.
W 1976 roku funkcjê wicedyrektora ob-
jê³a Bronis³awa �widerska i pe³ni j¹ do
dzi�. Wkrótce otwarte zostaje 4�letnie
Technikum Ogrodnicze (od 1984 r. 5-let-
nie), w 1979 roku powsta³a Zasadnicza
Szko³a Rolnicza o specjalno�ci mechani-
zator rolnictwa. W szkole podjê³a pracê
kolejna grupa nauczycieli: Agnieszka
Mi¹czyñska, Bo¿ena Kotusiñska, Ge-
nowefa Jank, Halina Magiera, Teresa

Wpis do Ksiêgi Pami¹tkowej

Andrzej Juszczak (w �rodku) przez 26 lat
pe³ni³ funkcjê dyrektora szko³y

Podczas koncertu w Teatrze Impresaryjnym w S³upsku

Tomasz Wszó³kowski-przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³up-
skego i Marianna Matias - obecna dyrektor szko³y

ci¹g dalszy na str.14
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Koziarska, S³awomira Koz³owska, Bo-
les³awa Podskarbi, Anna Szwabowicz,
Halina Pokrzywnicka, Marianna An-
drzejewska, Halina Redloch, Zofia Szu-
bielska, Maria G³owiñska, Alicja Olesz-
czuk, Gra¿yna Kryszczuk, Marianna
Matias, Maria Ko¿uchowska, Tadeusz
Chmielarski, Leszek Bia³ek i Maria
Fabisiak.

 W latach 1985-1987 wybudowano
nowy budynek dydaktyczny z dziesiêcio-
ma nowoczesnymi gabinetami przedmio-
towymi. Przy równoczesnej modernizacji
starego budynku, stworzone zosta³y wa-
runki do otwierania nowych kierunków
kszta³cenia. Poprawi³y siê warunki pracy
uczniów i nauczycieli. Zlikwidowano pra-
cê na dwie zmiany.

Okres transformacji ustrojowej, spo-
wodowa³ istotne zmiany w pracy szko³y.
Upadek pañstwowych gospodarstw rol-
nych, brak zapotrzebowania na absolwen-
tów w tradycyjnych kierunkach, wp³yn¹³
na zmiany w kszta³ceniu. W roku szkol-
nym 1989/1990 powsta³a Zasadnicza
Szko³a Zawodowa o specjalno�ciach:
ogrodnik terenów zielonych oraz opera-
tor maszyn i urz¹dzeñ przemys³u spo¿yw-
czego. W roku nastêpnym utworzono 5-
letnie Technikum Ochrony �rodowiska.
W roku szkolnym 1997/98 - 5-letnie Li-
ceum Agrobiznesu, w roku 1998/1999 -
5-letnie Technikum ̄ ywienia i Gospodar-
stwa Domowego. Powsta³y pracownie:
ochrony �rodowiska, informatyki i gospo-
darstwa domowego.

W 1999 roku organem prowadz¹-
cym szko³y zosta³a Rada Powiatu S³up-
skiego. Czê�æ zas³u¿onych, d³ugoletnich
nauczycieli przesz³a na emeryturê. Pra-
cê podjêli nowi nauczyciele. Od 1999
roku szko³¹ kieruje  Eugeniusz Piotrow-
ski, a od 1 wrze�nia 2001 dyrektorem
jest  Marianna Matias.

We wspó³pracy ze starostwem uda-
³o siê rozwi¹zaæ kilka problemów zwi¹-
zanych z baz¹ szko³y. Budynki szkolne
zostaj¹ pod³¹czone do miejskiej sieci
ciep³owniczej. Wymieniono okna i
drzwi w g³ównym budynku szkolnym.
Unowocze�niono pracowniê chemii i
analizy wody. Utworzono pracownie
techniki biurowej.

W ci¹gu 50-letniej dzia³alno�ci ZSR
opu�ci³o ponad 7 tys. absolwentów.
Obecnie szko³a liczy 60 nauczycieli i 677
uczniów.

  Marianna Matias
               Dyrektor Zespo³u Szkó³
                  Rolniczych w S³upsku

�Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹�...

Ambitna szko³a
Absolwenci Technikum Le�nego w Warcinie zajmuj¹ obecnie wiele
eksponowanych stanowisk w wiêkszo�ci Nadle�nictw w kraju,
w Generalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, Ministerstwie Ochrony
�rodowiska i wydzia³ach le�nych wy¿szych uczelni. Czêsto jest jed-
nak tak, ¿e opinia o szkole rodzi siê na podstawie tego, jak j¹ po-
strzegaj¹ � zgodnie ze znanym porzekad³em - �jak ciê widz¹, tak
ciê pisz¹�. Dlatego, kiedy podczas ostatniego spotkania z rodzica-
mi, dyrektor mgr in¿. Piotr Mañka omawia³ ostatnie osi¹gniêcia
pozadydaktyczne szko³y, uzna³em, ¿e nale¿y je rozpropagowaæ.

Koñcz¹cy siê rok szkolny  2001/2002
obfitowa³ w wydarzenia, z których wiele
stanowi powód do dumy. Choæby  osi¹-

gniêcia sygnalistów. Zespó³ liczy 11
uczniów. Kierownikiem jest uczeñ klasy
trzeciej Tomasz Jab³oñski, a opiekunem
Roman Seta. Sygnali�ci zajêli pierwsze
miejsce w III Pomorskim Konkursie Sy-
gna³ów i Muzyki My�liwskiej w Bytowie
(wrzesieñ 2001), zwyciê¿yli w XI Krajo-
wym Przegl¹dzie
Sygnalistów w
Przechlewie (kwie-
cieñ 2002), zajêli
te¿ drugie miejsce
w VIII Wielkopol-
skim Konkursie
Sygnalistów My-
�liwskich w Gora-
ju (maj 2002) oraz
pierwsze miejsce w
II Lubuskim Kon-
kursie Sygnalistów
w £agowie w kla-
sach �G� i �M�
(czerwiec 2002).

W czerwcu zagraj¹ jeszcze w prze-
gl¹dzie w Barwicach i wezm¹ udzia³ w
kolejnej edycji presti¿owego konkursu �O
Róg Wojskiego�. Konkurs ten nieoficjal-
ne uznawany jest za mistrzostwa Polski.
Uczniowie z Warcina wygrali je ju¿ w
1997 i 2000 roku. W 1998 i 1999 roku
zajêli trzecie miejsce, a w roku 2001  zo-
stali sklasyfikowani na drugim miejscu.

Specyfik¹ szko³y jest jej po³o¿enie w
pewnej odleg³o�ci od instytucji kultural-
nych. Nie przeszkadza to jednak w aktyw-
nym ¿yciu m³odzie¿y. Co roku odbywa siê
w szkole �Tydzieñ Kultury Warciñskiej�.
Uczniowie mog¹ zaprezentowaæ swój
dorobek artystyczny od muzyki rockowej
poczynaj¹c, a na teatrze amatorskim koñ-
cz¹c. Spektakle przygotowuje zespó³ te-
atralny �ASPEKT� pod kierunkiem Kry-
styny £abêdzkiej. Ostatnio zespó³ pre-
zentowa³ spektakl S³awomira Mro¿ka pt.
�Szczê�liwe wydarzenie�. W kwietniu,
podczas IX M³odzie¿owych Konfrontacji
Sztuk Teatralnych w S³upsku, �ASPEKT�
zdoby³ �Srebrnego Arlekina� (drugie
miejsce).

Zespó³ rockowy �MANDINGO�,
pracuj¹cy w czteroosobowym sk³adzie
pod opiek¹ Romana Krê¿o³ka, nagra³
p³ytê, wystêpowa³ w s³upskim radiu. Zwy-
ciê¿y³ w eliminacjach do III Inwentary-
zacji M³odych Talentów Estrady i bra³
udzia³ w koncercie fina³owym tej impre-

Zespó³ Sygnalistów

W ptasim szpitalu
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zy w Budzyniu, gdzie zdoby³ wyró¿nie-
nie trzeciego stopnia.

W szkole dzia³a równie¿ zespó³ wo-
kalny, sk³adaj¹cy siê z siedmiu  uczniów
(5 dziewcz¹t, 2 ch³opców). Na przegl¹-
dzie piosenki w klubie �Kwadrat� w S³up-
sku zdoby³ on wyró¿nienie), a na Warsz-
tatach Wokalnych �VOX-2002� w S³up-
skim O�rodku Kultury zakwalifikowa³ siê
do  koncertu fina³owego, transmitowane-
go przez telewizjê gdañsk¹. Opiekunem
zespo³u jest te¿ Roman Krê¿o³ek.

Na I Miêdzypowiatowym Festiwalu
Kultury Europejskiej - Ustka 2002  w
marcu br., szko³a z Warcina prezentowa-
³a dorobek kulturalny, zwyczaje i trady-
cje Szwecji. Uczniowie klas drugich i trze-
cich, pod opiek¹ Antoniny Jêdrzejow-
skiej-Baj, zdobyli drugie miejsce � ustê-
puj¹c jedynie gospodarzom. Trafno�æ i
autentyczno�æ prezentacji potwierdzili
goszcz¹cy na praktykach w Warcinie
uczniowie szko³y le�nej ze Svenljungi �
miasta le¿¹cego na po³udniu Szwecji.

Jedn¹ z wa¿niejszych wizytówek tech-
nikum jest dzia³alno�æ O�rodka Rehabili-
tacji Ptaków Drapie¿nych. W minionym
roku szkolnym rehabilitowano w nim  21
ptaków, w tym tak cenne jak: orze³ bielik,
myszo³ów w³ochaty, trzmielojad czy ja-
strz¹b. O�rodek czêsto, z racji swoich
szczególnych zadañ, go�ci na ³amach pra-
sy. Znany jest szerokim rzeszom le�ników,
przyrodników i zwyk³ych pasjonatów
przyrody w Polsce pó³nocnej.

Ostatnio odby³ siê w Goraju kolejny
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
Szkó³ Le�nych. Ekipa z Warcina, przygo-
towana przez Henrykê Wi�niewsk¹, za-
jê³a  pierwsze miejsce dru¿ynowo. Indy-
widualnie zwyciê¿y³ Mateusz Szarkow-
ski, a drugi by³ Wojciech Michalczyk �
obaj te¿ z Warcina. W konkursie wiedzy
po¿arniczej, Grzegorz Pajor wygra³ za-
wody gminne i powiatowe. W finale wo-
jewódzkim zaj¹³ czwarte miejsce. Na Miê-
dzynarodowych Zawodach Ekologicz-
nych (odby³y siê w czerwcu br. w Bi³go-
raju) ekipa  Technikum Le�nego zajê³a I
miejsce. Podstawowym celem dzia³ania
szko³y jest kszta³cenie �rednich kadr dla
potrzeb le�nictwa. Z zadania tego szko³a
wywi¹zuje siê nale¿ycie. Dowodem na to
jest m.in. wysoka �rednia ocen na tego-
rocznych egzaminach dojrza³o�ci. Na
wspomnianym spotkaniu z rodzicami,
dyrektor P. Mañka przywita³ wszystkich
s³owami �.Witam Pañstwa w szkole dru-
giego miejsca�. Tak siê bowiem sk³ada,
¿e ostatnie tygodnie przynios³y reprezen-
tantom Technikum Le�nego kilka takich
w³a�nie lokat w ró¿nego rodzaju konkur-
sach i przegl¹dach. I chocia¿ jest to wy-
sokie miejsce, to jednak ambicje warciñ-
skiej m³odzie¿y s¹ wiêksze.
                                              Piotr Pilak

Na XXX-lecie PTN

Dawne monety
pomorskie
W dniach od 11 maja do 23 czerwca br. w Muzeum Pomorza �rod-
kowego w S³upsku mo¿na by³o obejrzeæ interesuj¹c¹ wystawê przy-
gotowan¹ z okazji XXX-lecia S³upskiego Oddzia³u Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego. Na ekspozycji, w salach czasowych
Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich, zgromadzono zbiory s³upskich kolek-
cjonerów uzupe³nione obiektami muzealnymi.

Kolekcjonerstwo monet to najstarsze
na �wiecie hobby. W Europie ju¿ w VIII
wieku, za czasów Karola Wielkiego, mo¿-
na by³o spotkaæ zbieraczy starych monet.
W Polsce kolekcjonowano monety od cza-
sów W³adys³awa Jagie³³y. W wiekach
ubieg³ych zbieraczami monet byli: kanc-
lerz Jan £aski, Joachim Lelewel, w³a�ci-
ciel Wilanowa Alfred Potocki, król Jan
Olbracht, Jan III Sobieski i Stanis³aw
August Poniatowski. Na s³upskiej wysta-

wie interesuj¹co prezentowa³a siê kolek-
cja monet pomorskich. �redniowieczne
mennictwo by³o reprezentowane przede
wszystkim przez srebrne brakteaty z po-
³owy XIII wieku oraz denary poszczegól-
nych miast pomorskich z XIV i XV wie-
ku, m. in. S³upska. Te ostanie na awersie
maj¹ trzy faliste linie symbolizuj¹ce trzy
odnogi rzeki S³upi � czê�æ herbu miasta,
na rewersie � gryfa, czyli herb ksi¹¿êcy.
Wybite zosta³y prawdopodobnie w men-
nicy s³upskiej, któr¹ za³o¿y³ oko³o 1430
roku ksi¹¿ê Bogus³aw IX. Uda³o siê rów-
nie¿ zgromadziæ denary innych miast:
Dymina, Pyrzyc, Ko³obrzegu, Koszalina,
Szczecina, Stargardu Szczeciñskiego,
Wolina i Trzebiatowa.

Okres nowo¿ytny w mennictwie po-
morskim reprezentuj¹, w zbiorach mu-
zeum i kolekcjonerów z PTN, trzy grupy
monet. Pierwsza z nich, nawi¹zuj¹ca jesz-
cze do mennictwa pó�no�redniowieczne-
go, to szel¹gi i szel¹gi podwójne. Do dru-
giej grupy zaliczyæ mo¿na jednostki no-
wo¿ytnego systemu talarowego � talary i
ich czê�ci: 1/2 talara, 1/16 talara, 2/3 ta-
lara, grosze i pierwsz¹ zachodniopomor-
sk¹ monetê miedzian¹ � szerfa. Grupê
trzeci¹ reprezentuje moneta z³ota w po-
staci wysoko próbnego dukata.

Na wystawie uwagê zwraca³o przed-
stawienie Wielkiego Herbu Pomorza (na

niektórych talarach i dukatach bitych za
panowania ksiêcia Bogus³awa XIV), jako
dziesiêciopolowej tarczy, na której dodat-
kowo (jako dziesi¹ty) wystêpuje herb bi-
skupiego ksiêstwa kamieñskiego, tj. srebr-
ny równoramienny krzy¿ grecki. Monety
posiadaj¹ce tak¹ tarczê herbow¹ s¹ nie-
zwykle interesuj¹ce i rzadkie, posiadaj¹
wysok¹ warto�æ historyczn¹. Ciekawost-
k¹ s¹ monety emitowane dla Pomorza
Zachodniego przez Szwecjê w latach 1640

� 1808. Zaprezentowano je na przyk³a-
dach: talara wybitego za panowania kró-
lowej szwedzkiej Krystyny, 2/3 talara
Karola XI i 3 fenigów Gustawa III.
Wszystkie te monety pochodzi³y ze zbio-
rów s³upskich numizmatyków.

Jedn¹ z atrakcji wystawy by³o poka-
zanie technologii tworzenia medalu lane-
go. W gablotach zaprezentowano rysun-
ki, matryce, formy i opisy dotycz¹ce po-
wstawania medalu wydanego przez S³up-
ski Oddzia³ PTN z okazji XXX-lecia. Cie-
kawie prezentowa³ siê równie¿ zbiór me-
dali s³upskich z lat 1884 � 1934. Meda-
lem, w ogólnym pojêciu, okre�la siê przed-
miot wykonany z kawa³ka metalu o okr¹-
g³ym lub owalnym kszta³cie, zdobiony po
jednej lub po obu stronach reliefem. Naj-
czê�ciej wykonuje siê go technik¹ bicia
lub odlewania, rzadziej cyzelowania i try-
bowania. Wykonywano je ju¿ w staro¿yt-
nej Grecji i Rzymie. S³upskie medale bite
by³y okazjonalnie lub dla upamiêtnienia
wa¿nych wydarzeñ dla miasta, np. 250-
lecia Miejskiego Bractwa Strzeleckiego,
z okazji Wystawy Przemys³owej w 1896
roku � ten medal mia³ szczególn¹ rangê i
wiele firm umieszcza³o go w swoich re-
klamach jako wyraz skutecznej dzia³alno-
�ci i presti¿u. Inne obiekty to: plakiety z
rajdu balonowego i motoryzacyjnego, ¿e-
tony i znaki s³upskie, np. Domu Ludowe-

ci¹g dalszy na str. 16
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go w S³upsku, Fabryki Powozów, Stowa-
rzyszenia Ojczy�nianego Kobiet z 1910
roku, Banku S³upskiego, znaczki zespo-
³ów sportowych i medale za osi¹gniêcia
sportowe - przyk³adem mo¿e tu byæ s³up-
ski medal Hindenburga za V miejsce w
dziesiêcioboju.

Odrêbn¹ grupê na wystawie stanowi-
³y odznaczenia i ordery Wojska Polskie-
go II RP, PRL i III RP, m.in. Virtuti Mili-
tari oraz pañstwowe - order Or³a Bia³ego
(ustanowiony w 1705 roku). Zwyczaj roz-
dawania medali za ró¿ne osi¹gniêcia w
s³u¿bie �króla, narodu i pañstwa� rozpo-
wszechni³ w Polsce Stanis³aw August Po-
niatowski, tworz¹c regularn¹ instytucjê
odznaczeñ, bij¹c je w mennicy, któr¹ sam
kaza³ uruchomiæ. Za jego panowania za-
czê³a siê wspó³czesna historia medali i
odznaczeñ wojskowych. Na wystawie zo-
baczyæ mo¿na by³o order Virtuti Militari,
którego projektodawc¹ by³ ksi¹¿ê Józef
Poniatowski. Nowy order przeznaczony
by³ wy³¹cznie dla wojskowych, za zas³u-
gi po³o¿one na polu bitwy, a powsta³ w
tragicznych dla Rzeczypospolitej Polskiej
czasach, gdy przysz³o j¹ broniæ przed ob-
cymi wojskami. Pierwsze egzemplarze
wybite zosta³y prawdopodobnie w czerw-
cu 1792 roku. Po raz pierwszy Virtuti
Militari nadano za walkê w bitwie stoczo-
nej w dniu 18 czerwca 1792 roku z woj-
skiem carskim pod Zieleñcami.

Zwiedzaj¹cych zainteresowaæ móg³
te¿ zbiór medali zwi¹zanych z Ustk¹ oraz
seria medali: wybitni wodzowie i dowód-
cy wojskowi. Mo¿na by³o siê te¿ zapo-
znaæ z seri¹ medali �Królewskich� przed-
stawiaj¹c¹ polskich w³adców. Powsta³a
ona na zlecenie Polskiego Towarzystwa
Archeologicznego i Numizmatycznego
dla uczczenia dzia³alno�ci. Ich autorem
by³ Witold Korski z Krakowa, architekt,
prorektor politechniki, medalier, numi-
zmatyk, który postanowi³ stworzyæ nowy
medalierski poczet królewski. Medale te
s¹ zaskakuj¹ce, pe³ne prostoty i umiaru, a
przy tym bardzo wspó³czesne.

W osobnej gablocie eksponowano
medale upamiêtniaj¹ce postaæ Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Falerystykê repre-
zentowa³y wyró¿niki i odznaczenia Po-
morskiego Okrêgu Wojskowego i Jednost-
ki Obrony Wybrze¿a, przedstawione ra-
zem z obszernymi opisami. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³a  prezentacja zastawy porce-
lanowej zdobionej herbem S³upska. Mo¿-
na by³o m.in. podziwiaæ fili¿anki, wazo-
niki, puzderka, które przed laty by³y pa-
mi¹tkami wywo¿onymi przez turystów z
naszego miasta.

Mo¿liwo�æ pokazania zwiedzaj¹cym,
g³ównie mieszkañcom S³upska, ale tak¿e
turystom odwiedzaj¹cym S³upsk, tak cie-
kawych i ró¿norodnych eksponatów, by³a
dla organizatorów wystawy ogromn¹ sa-
tysfakcj¹ i nagrod¹ za wysi³ek i pracê w³o-
¿one w przygotowanie tej ekspozycji.

Dorota Ciecholewska
Muzeum Pomorza �rodkowego

Z PRAC
ZARZ¥DU

Bud¿et powiatu, w wyniku zmiej-
szenia dotacji, subwencji zosta³
uszczuplony o ponad 2 mln z³.Zarz¹d
Powiatu nie móg³ uwzglêdniæ wnio-
sku Komisji Bud¿etu i Finansów o
równonierne obci¹zennie skutkami
zmniejszenia subwencji i dotacji nie
tylko transportu, ale równie¿ innych
dzia³ów bud¿etu. Bo wówczas
zmniejszenia dotknê³yby o�wiaty i
opieki spo³ecznej, a s¹ to dziedziny,
w których nie ma ju¿ ¿adnych mo¿li-
wo�ci zmniejszenia �rodków. W
o�wiacie, kwotê 700 tys. z³, zaplano-
wan¹ na rozbudowê Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce wygospodaro-
wano poprzez ograniczenie do mini-
mum wydatków rzeczowych, nato-
miast pomoc spo³eczna, to g³ównie
�rodki przeznaczone na funkcjonowa-
nie domów pomocy spo³ecznej. Po
ich zmniejszeniu nie starczy³oby pie-
niêdzy na niezbêdne wydatki rzeczo-
we, w tym równie¿ na wy¿ywienie
pensjonariuszy.

***
Zarz¹d Powiatu nie uwzglêdni³ te¿

wniosku zg³oszonego przez Komisjê
Zdrowia i Polityki Spo³ecznej, Rol-
nictwa i Ochrony �rodowiska oraz
Bud¿etu i Finansów dotycz¹cego
przekazania Wojewódzkiemu Szpita-
lowi Zespolonemu w S³upsku 2600
z³ na przeszkolenie rehabilitanta dla
ma³ych dzieci. Szkolenie pracowni-
ków nale¿y do obowi¹zków jednost-
ki zatrudniaj¹cej. Zarz¹d popiera
sam¹ ideê wniosku,  uznaje j¹ za po-
trzebn¹, jednak w trudnej sytuacji fi-
nansowej powiatu nie móg³ sfinanso-
waæ tego wydatku.

***
4 czerwca br.  Zarz¹d Powiatu

wizytowa³ inwestycje prowadzone na
drogach powiatu i finansowane z za-
ci¹gniêtego na ten cel kredytu d³ugo-
terminowego. Zapoznano siê z odno-
wionymi drogami i z drogami, na któ-

rych prace jeszcze trwaj¹ (Lubucze-
wo-Kar¿cino, Smo³dzino-Kluki, Ob-
jazda-Ba³am¹tek, Machowino-Bydli-
no). Zarz¹d uzna³ stan robót za zado-
walaj¹cy, zarówno pod wzglêdem ter-
minowo�ci, jak i jako�ci.

***
Zarz¹d Powiatu dokona³ podzia³u

�rodków Powiatowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Aktualny stan konta Fundu-
szu wynosi 99 900 z³.  O dotacjê wy-
st¹pi³y cztery gminy: miasto Ustka,
gmina Ustka, miasto i gmina Kepice
i gmina Smo³dzino, a tak¿e Komen-
da Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w S³upsku oraz Nadle�nictwo
Ustka. Gmina Ustka otrzyma³a 25 tys.
z³,  miasto Ustka - 20 tys. z³,  miasto i
gmina Kêpice - 14 tys. z³, a  gmina
Smo³dzino 15 tys. z³.  Komendzie
Miejskiej PSP przydzielono 6 tys. z³.
Wniosku Nadle�nictwa nie za³atwio-
no poniewa¿ wykazany w nim cel
przeznaczenia �rodków nie by³ zgod-
ny z kryteriami uchwalonymi przez
Radê Powiatu.

***
Zarz¹d Powiatu zdecydowa³ o ob-

sadzeniu stanowiska dyrektora w
Domu Pomocy Spo³ecznej w Macho-
winku. W zwi¹zku z wyczerpaniem
przez dotychczasow¹ dyrektor, okre-
�lonego Kodeksem Pracy, limitu
zwolnieñ lekarskich, Zarz¹d rozwi¹-
za³ z ni¹, z dniem 20 czerwca br. umo-
wê o pracê bez wypowiedzenia. Po-
wo³a³ na to stanowisko Marka Króla
pe³ni¹cego w okresie niezdolno�ci do
pracy dotychczasowej dyrektor, jej
obowi¹zki. Nowy dyrektor otrzyma³
wszelkie pe³nomocnictwa do kiero-
wania bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹ jednost-
ki.

Aleksandra Gr¹dzka
   Wydzia³ Organizaycjno-Prawny
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W Muzeum
Piekarnictwa i Chleba
Atrakcj¹ turystyczn¹ Ustki jest mieszcz¹ce siê przy ulicy Marynarki Polskiej - Muzeum Pie-
karniczo-Cukiernicze pañstwa Marii i Eugeniusza Brzósków.

Jest to jedna z czterech tego typu sta-
³ych ekspozycji muzealnych w kraju i na
pewno pierwsza na Pomorzu. Czym to,
usteckie muzeum wyró¿nia siê od innych
tego typu placówek? W pomieszczeniach
nad czynn¹ piekarni¹ prezentuj¹ gospo-
darze maszyny i urz¹dzenia piekarskie,
urz¹dzenia do produkcji wyrobów cu-
kierniczych i karmelarstwa, obszern¹ bu-
kinistykê, w tym stare (ponad 100-letnie)
opracowania ksi¹¿kowe i tak zwane
�babcine przepisy�, ponadto medalier-
stwo, numizmatykê, ordery i odznacze-
nia, filatelistykê oraz dokumenty zwi¹-
zane z tymi eksponatami.

A wszystko zaczê³o siê wiele lat
temu, kiedy to w 1931 roku Boles³aw
Brzóska (ojciec pana Eugeniusza) otwo-
rzy³ swoj¹ piekarniê w polskiej Gdyni.
Wybuch wojny, nastêpnie pobyt w obo-
zie koncentracyjnym Stutthof, przerwa³
na lata jego zawodow¹ dzia³alno�æ. Po
wyzwoleniu wróci³ jednak do piekarnic-
twa i przysposobi³ do zawodu jednego
ze swoich synów � Eugeniusza. Zanim
odszed³ z piekarniczego fachu w 1969
roku, syn Eugeniusz w pe³ni przygoto-

wany by³ ju¿ do samodzielnej pracy pie-
karniczo-cukierniczej. Od 1945 roku
klan Brzósków zwi¹za³ siê z nadmorsk¹
Ustk¹. Z czasem kontynuatorem mistrza
Eugeniusza sta³ siê, po ukoñczeniu spe-
cjalistycznych studiów, jego syn, Adam.
Pod �czujnym okiem mistrza � taty�
wprowadza w praktykê zdobyt¹ na stu-
diach wiedzê. W rodzinnej firmie odpo-
wiada m.in. za technologiê produkcji pie-
czywa.

Wielopokoleniowa tradycja cukier-
niczo-piekarnicza, dziêki kolekcjoner-
skiej pasji pana Eugeniusza, zaowoco-
wa³a otwarciem 18 kwietnia 1998 roku
prywatnego muzeum. W wy³o¿onej, pa-
mi¹tkowej ksiêdze jedna ze zwiedzaj¹-
cych osób wpisa³a �... jest tu wszystko,
co interesuje gospodyniê domow¹, me-
daliera, numizmatyka, zawodowca pie-
karza-cukiernika, historyka czy nauczy-
ciela z uczniami. Najkrócej mo¿na
stwierdziæ; dla ka¿dego co� ciekawe-
go...�.

Usytuowanie muzeum nad czynnym
zak³adem piekarniczym powoduje, ¿e
wchodz¹c jeste�my mile dra¿nieni zapa-

chem pieczonych ciast i chleba. Do sal
ekspozycyjnych trafiamy przechodz¹c
w�ród kamiennych kó³ � ¿aren, maszyn
do zarabiania ciasta (nie mieszcz¹cych
siê w pomieszczeniach). Godnymi szcze-
gólnego zainteresowania s¹ ryciny, ob-
razy, rze�by przedstawiaj¹ce ciê¿k¹ pra-
cê rolnika jako producenta ziarna zbo-
¿owego. Zaprezentowano te¿ ciê¿k¹ pra-
cê piekarza. W�ród rarytasów zawodu
wyeksponowane s¹ urz¹dzenia do pro-
dukcji sêkacza, specjalna stolnica do
obróbki ciasta piernikowego (jeszcze te-
raz pachn¹ca cynamonem), bezpr¹dowa
lodówka na tzw. �suchy lód�. O wiele
³atwiej jest wymieniæ to, czego w eks-
pozycji brakuje, ni¿ to, co zosta³o zgro-
madzone i wyeksponowane. S¹ nawet

piekarskie przyprawy: zmielony agar,
kora drzewa cynamonowego.

Specjaln¹ ekspozycj¹ jest zawodo-
wa historia rodu, w tym przedstawiona
droga z Gdyni przez Stutthof do Ustki.
S¹ dyplomy czeladnicze, mistrzowskie,

Garnki, kocio³ki i formy do ciast

Eugeniusz Brzóska - w³a�ciciel
muzeum

ci¹g dalszy na str.18
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akty awansu zawodowego, patenty itp.
Ca³o�æ dokumentacji uzupe³niaj¹ (zamy-
kaj¹c tê czê�æ ekspozycji) rozwieszone
sztandary cechowe piekarzy.

Szczególnym zbiorem, stale rozbudo-
wywanym i uzupe³nianym przez gospo-
darza, jest kolekcja medali, odznak, od-

znaczeñ i numizmatów z �k³osem i chle-
bem zwi¹zanych�. Pan Eugeniusz Brzó-
ska to nie tylko kolekcjoner, zbieracz i
piekarz, ale tak¿e jeden z za³o¿ycieli Od-
dzia³u S³upskiego Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego. Podczas uroczysto�ci
XXX-lecia oddzia³u, Zarz¹d G³ówny
PTN wyró¿ni³ tego zas³u¿onego medalie-
ra oraz jego ¿onê specjalnym dyplomem
honorowym.

E.Brzóska specyficzny zbiór meda-
liersko�numizmatyczny uzupe³nia ci¹gle
o nowe nabytki kupione na jarmarkach,
�pchlich targach� i aukcjach. Wyekspo-
nowane s¹ tak¿e (bardzo cenione przez
gospodarza i specjalnie eksponowane)
prezenty od go�ci muzeum. Jednym z
ostatnich nabytków pana Eugeniusza jest
medal, który na awersie przedstawia go-
spodyniê domowa, karmi¹c¹ ziarnem
kury.

Wa¿ny jest nie tylko sposób prezen-
tacji, ale i opowiadania gospodarza mu-
zeum o zbiorze. Go�cie tak to oceniaj¹:
�... trzeba bardzo kochaæ swój zawód i
kolekcjonerstwo by z takim ciep³em oraz
swobod¹ mówiæ o pracy i eksponatach...�
Niejedn¹ �¿yw¹ lekcjê historii� przepro-
wadzili ju¿ w muzeum nauczyciele, nie-
jedn¹ przeprowadzi³ te¿ sam gospodarz,
zapraszaj¹cy zawsze do odwiedzenia pla-
cówki.                         Zdzis³aw Dróbka

Dawne urz¹dzenia do produkcji ciast

Odpowied� prezesa Zwi¹zku Banków Polskich

Korzystny
dla obu stron
W kwietniowym biuletynie �Powiat S³upski� pisali�my o interwen-
cji Powiatowego Rzecznika Konsumentów Mieczys³awa Remiszew-
skiego u Andrzeja Topiñskiego � prezesa Zwi¹zku Banków Polskich
w Warszawie, spowodowanej dziwn¹ polityk¹ banków polskich po-
legaj¹c¹ na znacznej obni¿ce oprocentowania ROR i depozytów ban-
kowych, i gwa³townie rosn¹cymi prowizjami za us³ugi bankowe.
Rzecznikowi odpowiedzia³ prezes A. Topiñski. Przys³a³ pismo, które
skierowa³ te¿ do Cezarego Banasiñskiego � prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Prezes - przy ca³ej mo¿na by rzec
sympatii do klientów - nie zgadza siê z
zarzutami postawionymi przez Powiato-
wego Rzecznika i stwierdza, i¿ zdaniem
Zwi¹zku Banków Polskich praktyka ban-
ków w zakresie taryfy prowizji i op³at, za-
pewnia konsumentom wymierne korzy�ci
z posiadania rachunku bankowego. Tary-
fy i oprocentowanie rachunków jest
bardzo zró¿nicowane, co umo¿liwia
klientowi wybór banku oferuj¹cego
oczekiwan¹ jako�æ us³ug za rozs¹dn¹
cenê. Zwi¹zek dokona³ zestawienia taryf
prowizji i op³at stosowanych obecnie
przez dziesiêæ najwiêkszych banków dzia-
³aj¹cych w Polsce, obs³uguj¹cych ok. 90
proc. rynku bankowych us³ug detalicz-
nych, i wynika z niego na przyk³ad, ¿e
�redni koszt przelewu, wa¿ny dla p³ac¹-
cych comiesiêczne �wiadczenia na ra-
chunku w innym banku, wynosi 2,78 z³, a
na poczcie klient musi zap³aciæ 3,50 z³.
Za niektóre us³ugi banki, poza zdarzaj¹-
cymi siê wyj¹tkami, nie pobieraj¹ op³at w
ogóle, albo s¹ to op³aty nieznaczne. Op³ata
za prowadzenie rachunku, po u�rednieniu
w dziewiêciu bankach, wynosi 3,78 z³
miesiêcznie.

Zwi¹zek Banków Polskich stoi na sta-
nowisku, ¿e za prawid³owy nale¿y uznaæ
poziom cen, który przynosi korzy�ci
obu stronom umowy rachunku: konsu-
mentowi przez to, ¿e korzystanie z ra-
chunku nie jest dla niego dro¿sze w po-
równaniu z operowaniem gotówk¹, dla
banku przez to, ¿e mo¿e realizowaæ zysk
z prowadzenia rachunku. W ocenie
Zwi¹zku Banków Polskich - obecny po-
ziom op³at, stosowany przez banki, da siê
obroniæ jako przynosz¹cy korzy�ci obu
stronom transakcji. Op³aty pobierane
przez banki europejskie s¹ zwykle wy¿sze
od op³at pobieranych przez banki w Pol-
sce. Generalnie banki europejskie w ogó-
le nie oprocentowuj¹ rachunków bie¿¹-
cych, wk³ady oszczêdno�ciowe (lokaty) o
niskich nomina³ach (do 2500 EURO)
oprocentowane s¹ wnich w wysoko�ci 1
proc., wy¿sze wk³ady do 3 proc. i o wy-
sokim oprocentowaniu debetu (ponad 10
proc.). W Polsce dominuje tendencja w
g³ównych bankach do pobierania niskiej

op³aty za powadzenie rachunku, po³¹czo-
na z op³atami za operacje, ustawionymi
tak, aby zachêcaæ do realizacji operacji w
formie bezgotówkowej, najlepiej zauto-
matyzowanej. Nie jest to jednak w intere-
sie wielu tzw. klientów konserwatywnych,
(dokonuj¹cych niewielu operacji), którzy
woleliby, aby nie by³o w ogóle op³aty sta-
³ej, nawet przy wy¿szych kosztach opera-
cji. Przyczyn¹ wysokiego oprocentowa-
nia kredytu konsumenckiego w bankach
s¹ natomiast wysokie stopy banku central-
nego, wysokie oprocentowanie lokat
(dwukrotnie przewy¿szaj¹ce inflacjê) i
wysokie ryzyko kredytowe. Du¿ym u³a-
twieniem dla kredytobiorców ma byæ
wej�cie w ¿ycie ustawy o kredycie kon-
sumenckim standaryzuj¹cym m.in.
ceny kredytu. Obecnie kredyt taki w ta-
nich bankach, oprocentowany jest na po-
ziomie ok. 16 proc., co przy obecnym
poziomie stóp podstawowych wydaje siê
byæ � w �wietle porównañ europejskich �
poziomem normalnym � czytamy w pi-
�mie prezesa A. Topiñskiego. � Stawka ta
oznacza ok. 6 pkt. mar¿y ponad stawki
rynku miêdzybankowego (dzi� nieco po-
wy¿ej 10 proc.). Natomiast szereg ban-
ków, w tym kilka du¿ych, oferuje kredyty
po znacznie wy¿szych stawkach. W po-
równaniu z krajami europejskimi, tanie w
relacji do stóp podstawowych s¹ kredyty
w ROR, lecz tam nie s¹ one tak popular-
ne, jak u nas.

Nie jest prawd¹, ¿e banki obraca-
j¹c naszymi pieniêdzmi osi¹gaj¹ du¿e
zyski. W 2001 roku banki zarobi³y netto
(po opodatkowaniu) 1,02 punktu procen-
towego w relacji do swych aktywów (�rod-
ków, którymi obraca³y). W roku 2000 zysk
by³ podobny i wyniós³ netto 1,04 proc. ak-
tywów. Dane te � wed³ug ZBP � pokazu-
j¹ najlepiej jak silny wp³yw na poziom cen
w sektorze bankowym maj¹ stopy rynku i
stopy banku centralnego. Przychody net-
to z prowizji stanowi¹ ok. 40 proc. wyni-
ku z odsetek. £¹cznie wynik z odsetek i
prowizji stanowi³ 4,63 proc. od aktywów.
Koszty bie¿¹ce dzia³ania banków wynio-
s³y w 2001 roku 3,47 proc. od aktywów,
czyli by³y tylko nieco (0,16 pkt.) wy¿sze
od wyniku z odsetek. Je¿eli do kosztów
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bie¿¹cych dodaæ amortyzacjê i koszty (sal-
do rezerw), ³¹cznie ok. 1 pkt. procento-
wego, oka¿e siê, ¿e koszty funkcjonowa-
nia banku(4,7 proc. aktywów) s¹ ni¿sze
od wyniku odsetkowego i wyniku z pro-
wizji i op³at zaledwie o 0,16 punktu. Po-
zosta³y zysk (0,86 proc. aktywów) banki
zrealizowa³y na innych operacjach: z wy-
miany walut, operacji na papierach war-
to�ciowych, operacjach pozabilansowych
itp. � nie na obs³udze klienta detaliczne-
go.

W 2001 roku nast¹pi³ niewielki, o
0,03 punktu aktywów wzrost wyniku z
prowizji i op³at. Odczuwalny by³ on dla-
tego, ¿e w pierwszej po³owie roku wynik
z prowizji mala³ w relacji do aktywów, a
banki podnios³y swe dochody z tego tytu-
³u w IV kwartale, co spowodowa³o liczne
protesty. Nieznacznemu wzrostowi wyni-
ku z prowizji i op³at towarzyszy³ znacz-
nie g³êbszy spadek mar¿y bankowej o 0,7
punktu aktywów. W 2001 roku banki zdo-
³a³y (a¿ do III kwarta³u) amortyzowaæ spa-
dek mar¿y, wzrostem wyniku z pozosta-
³ej dzia³alno�ci. Prognozy na ten rok nie
s¹ dobre. Wszyscy spodziewaj¹ siê dal-
szego spadku mar¿, a to, niestety praw-
dopodobnie oznaczaæ bêdzie wzrost
prowizji i op³at.

 W Polsce s¹ wysokie mar¿e, które
wynikaj¹ z wysokiego poziomu kosztów
funkcjonowania banków w porównaniu z
bankowo�ci¹ rozwiniêtych krajów euro-
pejskich. Niski poziom zamo¿no�ci powo-
duje, ¿e �rednie stany na rachunkach s¹ w
Polsce wielokrotnie ni¿sze ni¿ w spo³e-
czeñstwach bogatych, a koszt prowadze-
nia rachunku zale¿y g³ównie od ich licz-
by i ilo�ci operacji, a nie od salda rachun-
ku. Wy¿sze saldo pozwala realizowaæ wy-
¿sze dochody odsetkowe przy ni¿szych
prowizjach i op³atach. Pozwala to przy-
puszczaæ, ¿e w przysz³o�ci upowszechniaæ
siê bêdzie zapewne czêsta w Europie prak-
tyka zwalniania z op³at posiadaczy wyso-
kich sald.

Prezes A. Toczyñski powo³uje siê na
praktyki innych banków w problematyce
mar¿ odsetkowych, op³at i prowizji. W
najwiêkszym detalicznym brytyjskim
banku � Lloyds TSB oprocentowanie
rachunku wynosi 0,1 proc. rocznie, lo-
katy  - 0,1-3,5 proc. w zale¿no�ci od
kwoty. Stawki kredytowe w porówna-
niu z depozytami s¹ szokuj¹ce: debet
18,4 proc., kredyt 14,9 �17,9 proc, kre-
dyt samochodowy 15,9-17,7 proc.. Tani
jest kredyt mieszkaniowy 6,1 proc. Dane
raportu The Boston Consulting Group
�Global Payments 2002� pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e w bankach europejskich
po³owa przychodów z prowadzenia ra-
chunków bierze siê z odsetek, druga z pro-
wizji. W bankach amerykañskich i azja-
tyckich, rola odsetek jest wy¿sza. Do nie-
dawna w Stanach Zjednoczonych by³ na-
wet ustawowy zakaz oprocentowania ra-
chunków bie¿¹cych. (z)

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej

Na wyrównanie
ró¿nic regionów
Fundusze Strukturalne s¹ podstawowym elementem polityki eko-
nomicznej pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zosta³y usta-
nowione w 1988 roku. Podstawê stanowi³ tzw. Jednolity Akt Euro-
pejski, przyjêty w 1986 roku, uznaj¹cy za jedno z zadañ - zapewnie-
nie �spójno�ci� w polityce gospodarczej i spo³ecznej pañstw cz³on-
kowskich.

Wsparcie finansowe dla realizacji tej
polityki pochodzi przede wszystkim z naj-

bogatszych pañstw cz³onkowskich i kie-
rowane jest do regionów biedniejszych za
pomoc¹ Funduszu Spójno�ci i czterech
Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Z Funduszu Spójno�ci (Cohesion
Fund) korzystaj¹ kraje cz³onkowskie, w
których wystêpuje zapotrzebowanie na
rozwój sieci komunikacyjnych oraz inwe-
stycji poprawiaj¹cych stan �rodowiska
naturalnego. S¹ to obecnie Grecja, Hisz-
pania, Irlandia i Portugalia.

�rodki Funduszy Strukturalnych prze-
znaczane s¹ na: poprawê konkurencyjno-
�ci regionów biedniejszych, zwiêkszenie
i rozwój zatrudnienia w ca³ej Unii Euro-
pejskiej, zapewnienie zrównowa¿onego
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.
�rodki te rozdzielane i wydatkowane s¹
w kilkuletnich �okresach programowa-
nia�. Obecny okres trwa od 2000 i zakoñ-
czy siê w 2006 roku. Obowi¹zuj¹ w nim
trzy cele: 1/ wspieranie rozwoju i struktu-
ralnego dostosowania regionów opó�nio-

nych (takich, gdzie Produkt Krajowy Brut-
to na jednego mieszkañca wynosi poni¿ej

75% �redniej unijnej); 2/ wspieranie go-
spodarczej i spo³ecznej transformacji ob-
szarów przemys³owych, wiejskich, miej-
skich oraz zale¿nych od rybo³ówstwa, sto-
j¹cych w obliczu problemów struktural-
nych; 3/ pomoc na rzecz modernizacji
polityki i systemów o�wiaty, szkolenia za-
wodowego oraz zatrudnienia.

Cztery Fundusze Strukturalne maj¹
ró¿ne cechy i ró¿ne zadania. Ka¿dy z nich
mo¿e finansowaæ odmienne rodzaje dzia-
³alno�ci. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (ERDF- Europen Regio-
nal Development Fund) finansuje inwe-
stycje infrastrukturalne, inwestycje two-
rz¹ce nowe miejsca pracy, wspiera lokal-
ne inicjatywy oraz udziela pomocy ma-
³ym i �rednim przedsiêbiorstwom. Euro-
pejski Fundusz Socjalny (ESF-Europe-
an Social Fund) wspiera powrót na ry-
nek pracy osób bezrobotnych poprzez fi-
nansowanie szkoleñ zawodowych dla lu-
dzi m³odych, którzy nie mog¹ znale�æ pra-

Czy Fundusze Strukturalnepomog¹ wyrównaæ ró¿nice?

ci¹g dalszy na str. 20
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cy. Ze �rodków tych finansowane s¹ rów-
nie¿ dzia³ania zwi¹zane z rozwojem za-
trudnienia poprzez zachêcanie przedsiê-
biorstw do tworzenia miejsc pracy z
uwzglêdnieniem zasady równego dostê-
pu do pracy kobiet i mê¿czyzn. Europej-
ski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej ( EAGGF- European   Agricul-
ture Guidance and Guarantee Fund) fi-
nansuje dzia³ania zwi¹zane z transforma-
cj¹ rolnictwa oraz rozwojem obszarów
wiejskich. Udziela wsparcia dzia³aniom
zwi¹zanym z reform¹ rolnictwa i le�nic-
twa (wspomaganie kapita³owe gospo-
darstw, popieranie wspólnego wykorzy-
stania maszyn, udzielanie pomocy gospo-
darstwom po³o¿onym w regionach opó�-
nionych w rozwoju), �wiadczy pomoc w
rozwoju regionów wiejskich poprzez po-
budzanie �wiadomo�ci spo³ecznej w za-
kresie ochrony �rodowiska oraz osi¹gniê-
cie odpowiedniego poziomu ¿ycia przez
rolników. Finansowy Instrument Wspie-
rania Rybo³ówstwa (FIFG-Financial
Instrument for Fisheries Guidance)
pomaga w dostosowaniu oraz unowocze-
�nianiu sektora rybo³ówstwa poprzez po-
moc w modernizacji floty, rozwoju gospo-
darstw rybnych, promocji produktów itp.

Od listopada 2001 roku realizowany
jest Projekt Twinningowy zwi¹zany z po-
trzeb¹ przygotowania województwa po-
morskiego do korzystania z Funduszy
Strukturalnych, które Polska otrzyma w
momencie wst¹pienia do Unii Europej-
skiej. Realizacja tego projektu bêdzie po-
mocna w opracowaniu programów ope-
racyjnych, w którym wezm¹ udzia³ m.in.
samorz¹dy lokalne. Projekt zak³ada bez-
po�redni¹ wspó³pracê administracji samo-
rz¹dowej województwa z jednostkami
administracji regionalnej kraju cz³onkow-
skiego. Województwo pomorskie korzy-
sta z do�wiadczeñ brytyjskich regionów
Strathclyde i Newcastle, a realizacj¹ pro-
jektu kieruje doradca przedakcesyjny
David Aldworth.

 Kontrakty wojewódzkie s¹ pierw-
szym krokiem przygotowania Polski do
uczestnictwa w Funduszach Struktural-
nych Unii Europejskiej. Zasady progra-
mowania, na jakich oparty jest kontrakt
wojewódzki, a tak¿e zasady wprowadza-
nia go w ¿ycie, zbli¿one s¹ do zasad, któ-
re bêd¹ obowi¹zywa³y przy wdra¿aniu
programów rozwoju regionalnego, finan-
sowanych z funduszy strukturalnych. Sko-
rzystamy z nich wtedy, je¿eli siê dobrze
przygotujemy, a pomóc w tym nam mo¿e
realizowany program Twinning.

                                  Joanna Or³owska

W Damnicy obchodzono Dzieñ Dzia³acza Kultury

Nagrody    
W Gminnym O�rodku Kultury i Sportu w Damnicy odby³y siê Po-
wiatowe Obchody Dnia Dzia³acza Kultury. Do po³udnia w gronie
etatowych pracowników placówek kulturalnych dyskutowano o roli
kultury gminnej i powiatowej. W godzinach popo³udniowych od-
by³a siê uroczysto�æ, na której wrêczono listy gratulacyjne i nagro-
dy starosty wyró¿niaj¹cym siê dzia³aczom kultury.

Daremnie szukaæ we wspó³czesnych
kalendarzach Dnia Dzia³acza Kultury. W
dziale informacji jednej ze s³upskich in-
stytucji kultury powiedziano nam, ¿e
Dzieñ ten, ustanowiony dla podkre�lenia
spo³ecznej aktywno�ci dzia³aczy kultural-

nych, nie ma
ju¿ sta³ej daty.
Obchodzony
jest w Polsce w
ró¿nych dniach,
ale na ogó³ za-
wsze w maju.
Obchody te za-
pocz¹tkowane
zosta³y w latach
sze�ædziesi¹-
tych i wi¹¿¹ siê
z dawnymi ma-
jowymi obcho-
dami Dni Kul-
tury, Ksi¹¿ki i
Prasy, które
dzi� równie¿
nie s¹ ju¿ tak
obchodzone jak
kiedy�. W
Damnicy zor-

ganizowano Dzieñ Dzia³acza Kultury, bo
ludziom pracuj¹cym w kulturze nale¿y siê
to �wiêto i � je¿eli nie od spo³eczeñstwa,
to przynajmniej od w³adzy - podziêkowa-
nie za ich trudn¹, ale w sumie piêkn¹ pra-
cê.

Listy gratulacyjne i nagrody starosty
s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli otrzyma-
li:

Z gminy Damnica:
Katarzyna Sobolewska (Jest pracowni-
kiem Gminnego O�rodka Kultury i Spor-
tu, odpowiada za wszystkie dzia³ania pla-
styczne. Ze swoim ko³em plastycznym
wielokrotnie zdobywa³a pierwsze miejsca
w plastycznych konkursach powiatowych
i wojewódzkich.);Wojciech Wilkowski
(Jest so³tysem Bobrownik i radnym gmin-
nym. Zorganizowa³ m.in. si³ownie dla
m³odzie¿y w Damnicy i Bobrownikach.
Prowadzi ko³o strzeleckie LOK, organi-
zuje rajdy, imprezy rekreacyjne.).

Z gminy Dêbnica Kaszubska:
Beata Stachowicz (Kieruje �wietlic¹ w
Podolu Ma³ym. Utworzy³a Klub Kobiet
Wiejskich �S³onecznik�, który o¿ywia i
uatrakcyjnia ¿ycie mieszkañców tej ma-
³ej wsi.); Andrzej Gan (Choæ w swoim
¿yciu wykonywa³ ju¿ ró¿ne prace, by³ pa-
stuchem, hutnikiem w walcowni, kierow-
c¹ pogotowia ratunkowego, hydraulikiem,

Wicestarosta Gra¿yna Pokuæ wrêcza nagrodê Mieczys³awowi
Krymskiemu z Potêgowa

W.Godlewski:Mamy organizowaæ festyny
sportowe czy imprezy kulturalne?
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  Starosty

kowalem, korespondentem �Goñca Po-
morskiego�, to jednak najwiêksz¹ jego
pasj¹ jest rze�biarstwo. W 1997 roku za-
cz¹³ realizowaæ du¿e rze�by figuratywne
o tematyce religijno-mitologicznej. Od

maja tego roku prowadzi pracow-
niê rze�biarsk¹ w
Gminnym O�rodku
Kultury w Dêbnicy
Kaszubskiej.); Je-
rzy Fryckowski
(Nauczyciel  jêzyka
polskiego, poeta,
pisarz, wychowaw-
ca m³odych poetów.
Wyda³ �Cierpli-
wo�æ ubogich�
(1989), �Aleja
dusz� (1992). Lau-
reat ponad 200 kon-
kursów poetyc-
kich.).

Z gminy
   G³ówczyce:
Danuta Leper (Prowadzi ko³o
plastyczne w Gminnym O�rodku
Kultury, jest nauczycielem plasty-
ki w szkole, sama projektuje i wy-
konuje dekoracje.); Emilia Zim-
nicka (Pisze piêkne wiersze o
Izbicy, Klukach, Smo³dzinie.);Ta-
deusz Burzyñski (Prowadzi sek-
cjê muzyczn¹ w Gminnym O�rod-
ku Kultury. Przygotowuje wiele
imprez okoliczno�ciowych, po-

�wiêca bardzo du¿o czasu na pracê z
dzieæmi.).

Z miasta i gminy Kêpice:
Maria £awrenowicz (Prowadzi ka-

baret �¯¹d³o Pedagogiczne�, Zespó³ Wo-
kalny Seniorów w Miejsko-Gminnym
O�rodku Kultury.);Urszula Borsuk (Prze-
pracowa³a w kulturze � na stanowiskach
od instruktora do kierownika Domu Kul-
tury w Kêpicach
� ponad 35 lat.
Prowadzi sekcjê
taneczn¹.).

Z gminy
     Kobylnica:
Anna Ja�kie-
wicz (Od o�miu
lat prowadzi z
sukcesami Klub
Turystyki Pie-
szej TRAMP,
ma niesamowity
kontakt z m³o-
dzie¿¹, gra na
instrumentach,
�piewa, sama
prowadzi im-
prezy kultural-

ne.); Kazimierz Herda (Prowadzi chór
ludowy �Ruczaj�. Bra³ udzia³ w niezliczo-
nej liczbie imprez gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich.).

Z gminy Potegowo:
Zbigniew Ulaszek (Ponad 30 lat zwi¹za-
ny jest z dzia³alno�ci¹ kulturaln¹, od 15
lat opiekuje siê  zespo³em �Potêgowian-
ki�.  Wielokrotnie wyró¿niany i nagradza-

ny, m.in. odznaczeniami �Za zas³ugi dla
województwa s³upskiego�, odznak¹ �Za-
s³u¿ony Dzia³acz Kultury�.); Mieczys³aw
Krymski (Inicjator budowy otwartego w
1991 roku Domu Ludowego w ̄ ochowie.
W 2001 roku reaktywowa³ dzia³alno�æ
kulturaln¹ w ̄ ochowie, za³o¿y³ m.in. trzy
zespo³y wokalno-instrumentalne:�Jutrzen-
ka�, �Spleen�  i �Milenium�.).

Z gminy Smo³dzino:
Henryka Jura³owicz (Pisze jedne z naj-
piêkniejszych wierszy o Smo³dzinie, mi-
³o�ci, przyja�ni ludzkiej. udziela siê w
zespole ludowym �Rowokó³�.); Paulina
Szewczyk (Prowadzi spo³ecznie ko³o haf-
ciarskie w Smo³dzinie. Jej prace podzi-
wiaæ mo¿na m.in. na wystawach organi-
zowanych w Muzeum Pomorza �rodko-
wego w S³upsku.).
                                        ci¹g dalszy na str.22

ZAIKS-owi trzeba p³aciæ

Kwiaty dla Teresy Opackiej z Ustki

Nagrodê wójta gminy Dêbnica Kaszubska otrzy-
ma³a Gra¿yna Chojnowska

Dyskusja o gminnej i powiatowej kulturze
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Z gminy S³upsk:
Janina Nowosielska (Jest malark¹.

Pomaga przy wykonywaniu wielu deko-
racji w szko³ach i na imprezach plenero-
wych.); Danuta Po¿da³ (Pracuje w �wie-
tlicy wiejskiej w Ga³êzinowie. Dziêki jej
zaanga¿owaniu �wietlica ta pe³ni rolê pla-
cówki kulturalno-wychowawczej.).

Z Ustki:
Dorota Pa�ciak (Animatorka wielu

dzia³añ plastycznych w Miejskim Domu
Kultury. Prowadzi pracowniê plastyczn¹
�Pod dachem�.); Teresa Opacka (Pisze
teksy poetyckie,  sama uk³ada do nich
muzykê. �piewa w chórze �Morska
Fala�.); Zygmunt Jan Prusiñski (Poeta,
za³o¿yciel i dzia³acz Polskiej Partii Bied-
nych, inicjator i aktywny uczestnik spo-
tkañ poetyckich organizowanych w staro-
stwie, autor wydanego w tym roku tomi-
ku poetyckiego �W krainie ¿ebraków s³y-
szê bluesa�.);  Jaros³aw Rus (Prowadzi
zespo³y tañca nowoczesnego, wspó³cze-
snego i towarzyskiego.).

Z gminy Ustka:
Krystyna Czucha (Malarka, w Ma-

chownie prowadzi gospodarstwo agrotu-
rystyczne a w nim m.in. prywatn¹ galeriê
artystyczn¹.); Alfred Pluta (Od 1989 roku
aktywny cz³onek kapeli �S³owiñcy� z
Objazdy.); Kazimierz Kostka (Rze�biarz
i kamieniarz. Laureat wielu konkursów i
nagród.).

Nagrodê starosty s³upskiego otrzyma³
równie¿ Jan Wanago, który, choæ nie jest
mieszkañcem powiatu s³upskiego (miesz-
ka we Wrze�nicy), ukocha³ ziemiê s³up-
sk¹ i jest ca³y czas z ni¹ zwi¹zany. Nie ma
miesi¹ca, a niekiedy i tygodnia, ¿eby nie
odwiedzi³ s³upskiego starostwa. Poeta
ch³opski, satyryk, organizator wielu spo-
tkañ poetyckich, autor kilku tomików
prawdziwie ch³opskiej poezji.

Nagrody rzeczowe dla dzia³aczy
kulturalnych ufundowali równie¿ nie-
którzy wójtowie. Wójt gminy Dêbnica
Kaszubska, Tadeusz Kraus wyró¿ni³ Gra-
¿ynê Chojnowsk¹ � dyrektorkê Gminne-
go O�rodka Kultury. Wójt gminy Ustka,
Tomasz Wszó³kowski uhonorowa³ Kry-
stynê Czuchê i Alfreda Plutê. Wójt gmi-
ny Damnica, Grzegorz Jaworski nagrodzi³
Barbarê Jarzmick¹ � so³tysa wsi Doma-
radz  i Wojciecha Wilkowskiego, a wójt
G³ówczyc, Czes³aw Kosiak � Danutê Le-
per, Emiliê Zimnick¹  i Tadeusza Bu-
rzyñskiego.

Uroczysto�æ u�wietni³y prezentacje
wierszy uczestników Grupy Poetyckiej
�Wtorkowe Spotkania Literackie� oraz
wystêp-recital Teresy Opackiej z Ustki.

                                      Z.Babiarz-Zych

Socjologicznie obserwujê cechy na-
szych odruchów, na co dzieñ i nie wiem,
czy to jest zaleta, czy wada. Z tego prze-
gl¹du doszed³em do tej tezy, ¿e ten, kto
pracuje siê spieszy i ten, co nie pracuje
te¿ siê spieszy. To tempo jest jednakie.
Polacy wci¹¿ siê spiesz¹, choæby efekt
by³ nijaki, pró¿ny, a mo¿e i improwizu-
j¹cy.

   Dok¹d siê
   spieszysz?

Niedawno odby³y siê Powiatowe
Dni Dzia³acza Kultury. By³em i ja za-
proszony przez Starostwo Powiatowe w
S³upsku do Damnicy, gdzie zjechali siê
nie tylko dzia³acze kultury poszczegól-
nych gmin, ale te¿ spora rzesza twórców,
poetów z powiatu. To wielki uk³on ze
strony powiatowych w³adz, i¿ zaanga-
¿owali siê (pod skrzyd³o tej kultury),
przekazaæ nam do dyspozycji salê, ale
te¿ kreowaæ i popularyzowaæ nasz¹
twórczo�æ. Powiem wprost: nikt nikogo
nie kokietuje, ¿adna strona, i to jest zdro-
we i ma taka wspó³praca wielk¹ przy-
sz³o�æ.

I w³a�nie ten, jeden dzieñ w roku �
tak wa¿ny dla dzia³aczy, nie powinien
byæ lekcewa¿ony przez nikogo, je�li w
sercu nosi odblask zaanga¿owania w
kulturze regionalnej. Jeden dzieñ powi-
nien ka¿dy dotrwaæ do koñca i prze¿yæ
to wyró¿nienie z satysfakcj¹. Obecno�æ
z urzêdu by³a wzorem dla innych. Do
koñca byli te¿ poeci ziemi s³upskiej, któ-
rzy kulturê regionaln¹, niestety czyni¹
za darmo! A ci, w wiêkszo�ci dzia³acze,
którzy i za ten dzieñ mieli zap³acone z
bud¿etówki, nagle rozpry�li siê w nie-
eleganckim takcie. (Powia³a nimi wia-
trowa kultura!).

Pytam siê, gdzie jest powaga? Czy
jeste�my tacy wa¿ni na przodku Euro-
py, cywilizacji, ¿e mo¿emy pofolgowaæ,
naigrywaæ siê z tak wa¿nej dziedziny,
jak¹ jest k u l t u r a? Zdziwi³ mnie te¿
absolutny brak mediów. Przecie¿ nie
mnie chwaliæ trzeba, ¿e w okresie tak
zwanej ludowej w³adzy w PRL-u, kul-
tura by³a jednak na pierwszym miejscu,
bo có¿  warty jest Naród bez kultury!?
Dzia³a³em i w tamtym systemie, i z au-
topsji to znam. Czy nam siê ju¿ w g³o-
wach poprzewraca³o, i¿ jeste�my na licz-
niku pierwsi i na ustach ca³ego �wiata?
Nie! Zatem, dok¹d siê spieszysz dzia³a-
czu kultury? Do znudzenia czêsto mó-
wiê i bêdê powtarza³, ¿e cz³owiek musi
mieæ w sobie rdzeñ mi³o�ci, rdzeñ uczuæ,
rdzeñ zaanga¿owania siê do ka¿dej
czynno�ci powo³anej... A tak, to s³yszê
d�wiêk kruków i takowy w �rodku pro-
wincjonalizm -  nie profesjonalizm. I to
jest smutny fakt.
                        Zygmunt Jan Prusiñski

Odnawia siê dawne poniemiec-
kie pomniki i obeliski, a nad za-
s³u¿onymi Polakami, czêsto po-
chylaæ siê musz¹ jedynie brzozy
i trawy na parafialnych i komu-
nalnych cmentarzach.

W pods³upskiej Damnicy ods³oniêto
tablicê pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ nie¿yj¹-
cemu ju¿ Romanowi Radzikowskiemu.
Ufundowali j¹ dzia³acze kulturalni, któ-
rzy spotkali siê tu na powiatowych obcho-
dach Dnia Dzia³acza Kultury. Grupa dzia-
³aczy, po dyskusji nad przysz³o�ci¹ gmin-
nej i powiatowej kultury, uda³a siê pieszo
pod skromny dom rze�biarza i tu, w obec-
no�ci wdowy Wies³awy Radzikowskiej,
ods³oni³a tablicê umocowan¹ na trwa³e na,
frontonie budynku. Ka¿dy teraz przeczy-
ta, ¿e w latach 1964-1996 ¿y³ w nim i two-
rzy³ Roman Radzikowski - uznany rze�-
biarz ludowy. Nie by³ urodzonym Pomo-
rzaninem. Pochodzi³ z Dêbu pod Rado-
miem. Na Pomorze przyby³ maj¹c osiem-
na�cie lat. Z pocz¹tku pracowa³ w sk³ad-
nicy drewna w Potêgowie. Z ¿on¹ miesz-
kali u te�ciów w Skórowie. Potem trafi³o
siê mu mieszkanie w Damnicy i praca
drwala w lesie. Krótko jednak nim by³, bo
szybko zosta³ rencist¹. W 1967 wydawa-
³o siê, ¿e ju¿ nic z niego nie bêdzie. W
szpitalu dosta³ osiem i pó³ litra krwi na
wzmocnienie. Przetrzyma³ jednak choro-
bê. ¯eby utrzymaæ rodzinê (w domu do
wykarmienia i ubrania by³o sze�cioro
ma³ych dzieci) musia³ byæ krawcem,

Bêd¹

Ods³oniêcie tablicy
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teraz pamiêtaæ
bie. � Prawdziwy artysta jednak nie pa-
trzy na modê, robi tak, jak mu w duszy

gra!� Jemu
nie gra³o za
rado�n ie .
Szare, ciê¿-
kie ¿ycie,
jakie wiód³,
nie dostar-
cza³o do
tego powo-
dów. St¹d
wiele jego
prac przed-
stawia po-
stacie smut-
ne. Rze�bi³
du¿o. Ju¿ w
l a t a c h
osiemdzie-
s i ¹ t y c h
chwali³ siê,
¿e zrobi³
pó³tora ty-
si¹ca figu-

rek. Potem by³ coraz bardziej znany. Cza-
rownica na miotle (ta legendarna ze s³up-
skiej baszty) by³a ca³a czarna, bejcowa-
na. By³ przekonany, ¿e uda³a mu siê. Tak¹
w³a�nie sobie wyobra¿a³. Obok niej dia-
be³ z wid³ami. Czarny, pe³nokrwisty. Te¿
taki, jaki powinien byæ � z d³ugim czer-
wonym jêzorem i czerwonymi oczami.
Kum czarownicy. �Jad¹ na £ys¹ Górê po-
harcowaæ� � obja�nia³ swoje prace.

Prosty i naturalny by³ w ¿yciu Roman
Radzikowski. Taki sam w rze�bieniu, ca-
³ym swoim zachowaniu. Zawsze u�mie-
cha³ siê do ludzi. Ale spod tego u�miechu

szklarzem, murarzem, fryzjerem. Dopie-
ro pod koniec lat siedemdziesi¹tych zaj¹³

siê rze�biarstwem. O swojej pracy tak
opowiada³: - �Najpierw kloc obciosam.
Potem wg³êbiam siê d³utem. Wykañczam
no¿em. Ostre krawêdzie wyg³adzam pa-
pierem �ciernym. Ca³o�æ poci¹gam lakie-
rem bezbarwnym albo bejcujê past¹ do
butów.�

Roman Radzikowski upodoba³ sobie
rze�by ciemne, bejcowane, najczê�ciej
czarn¹ past¹ do butów. Z pocz¹tku rze�-
bi³ w lipie i brzozie. Z czasem zacz¹³ wy-
korzystywaæ te¿ drewno olchowe i twar-
de � dêbowe. Jednego roku na jarmark do
S³upska wzi¹³ trzydzie�ci dwie figurki.
Wszystkie sprzeda³. Znany by³ z tego, ¿e
nigdy nie wraca³ do domu z pe³nymi tor-
bami. Czêsto opuszcza³ cenê. Sprzedawa³
tanio, bo, zale¿a³o mu na pieni¹dzach.
Sprzeda¿ rze�b okaza³a siê cennym �ró-
d³em po¿¹danego dochodu. Struga³ du¿o
�wi¹tków, postaci historycznych i mu
wspó³czesnych. Czêsto zabiera³ siê za pra-
ce o bardzo rozbudowanym temacie, sk³a-
daj¹ce siê z kilku figur o odpowiedniej
kompozycji. Wyrze�bi³ prawie wszystkich
wielkich polityków polskich i zagranicz-
nych. Nastruga³ siê te¿ ró¿nych bab, dzia-
dów, figurek zwierz¹t. Interesowa³y go
tematy zwi¹zane zarówno z macierzyñ-
stwem, jak i przemijaniem ¿ycia, a tak¿e
z wiejsk¹ codzienno�ci¹, piêknem natury.

Czêsto podkre�la³, ¿e �wi¹tki maj¹
jednak u ludzi wiêksze wziêcie. Bo czê-
�ciej o nie pytaj¹. � �Chc¹ mieæ �wi¹tki,
bo widaæ przypominaj¹ im dawne czasy.
A tak¿e, bo moda taka� � t³umaczy³ so-

wyra�nie by³o widaæ wyrysowan¹ na twa-
rzy chorobê. Mimo to rze�bi³ do koñca.
W ko�ciele parafialnym, w Damnicy stoi
jego Matka Boska. Dla ko�cio³a tego zro-
bi³ jeszcze m.in. stacje do drogi krzy¿o-
wej, szopkê noworoczn¹ i ró¿nych innych
�wiêtych. Od ksiê¿y mia³ du¿o zamówieñ.
Jego prace kupi³o m.in. Muzeum Pomo-
rza �rodkowego w S³upsku i Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. Zna-
ny by³ w �rodowisku twórców ludowych,
szanowany i lubiany przez mieszkañców
swojej wsi, w której do koñca mieszka³.
Zmar³ w wieku 63 lat, w 1996 roku. Zo-
sta³ pochowany na cmentarzu w Damni-
cy. Pozosta³y po nim drewniane figurki i
teraz ta tablica na frontonie rodzinnego
domu. Na uroczysto�ci jej ods³oniêcia
przemówi³ m.in. Jan Wanago � ch³opski
poeta z Wrze�nicy pod S³awnem. Piêknie
wspomnia³ zmar³ego rze�biarza. Jego bar-
dzo sugestywne przemówienie zrobi³o na
wszystkich du¿e wra¿enie. Z Radzikow-
skim spotyka³ siê czêsto na jarmarkach i
ró¿nych wystawach.

Dot¹d nie by³o na ziemi s³upskiej ta-
kiego  zwyczaju. Nie czczono w ten spo-
sób zas³u¿onych ludzi dla �rodowiska
wiejskiego. A przecie¿ nie tylko arty�ci
¿yli i tworzyli na tej ziemi. Zas³u¿yli siê
dla jej rozwoju równie¿ ksiê¿a, nauczy-
ciele, dzia³acze samorz¹dowi, sportowi,
a tak¿e zwyczajni, przywiezieni tu z ró¿-
nych stron Polski, ch³opi.  Mo¿e bêdzie
to dobry pocz¹tek i teraz wreszcie zaczn¹-
pojawiaæ siê nastêpne tablice upamiêtnia-
j¹ce ¿ycie innych ludzi, zas³u¿onych dla
ziemi s³upskiej.

Z. Babiarz-Zych

Przemówili:  T. Wszó³kowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskie-
go i J. Wanago - poeta ch³opski z Wrze�nicy

Dzia³acze kultury przed domem R. Radzikowskiego
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Regionalizm w szkole
Czym jest regionalizm, jak¹ odgrywa rolê w wychowaniu m³odego
pokolenia? - na te pytania starano siê odpowiedzieæ podczas dys-
kusji na seminarium w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sie-
mianicach, po�wiêconym prezentacji do�wiadczeñ w zakresie re-
alizowania regionalnych programów edukacyjnych.

Dyrektor Szko³y Podstawowej i Gim-
nazjum Danuta Kasprzak, odwo³uj¹c siê
do �Karty regionalizmu polskiego�
uchwalonej na V Kongresie Regionalnych
Towarzystw Kultury we Wroc³awiu,
stwierdzi³a, i¿ �ma³a ojczyzna� dla ka¿-
dego cz³owieka stanowi punkt wyj�cia for-
mowania siê postaw. W �ma³ej ojczy�nie�
uczymy siê uczestnictwa w ¿yciu spo³ecz-
no�ci lokalnej, regionu, kraju, Europy i
�wiata. Edukacja regionalna u³atwia po-
szukiwanie i odnalezienie korzeni, jest
wa¿nym czynnikiem budowania spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, uczy tolerancji,
otwarto�ci na innych. Nie mo¿e byæ jed-
nak to¿sama z etnocentryzmem, nie mo¿e
dzieliæ kultury na �lepsz¹� i �gorsz¹�.

S³owo wstêpne pani dyrektor rozpo-
czê³o pierwsz¹ czê�æ seminarium, podczas
której nauczyciele wraz z uczniami pre-
zentowali osi¹gniêcia i  programy autor-
skie.(M. im. dotycz¹cy metod poznawa-
nia S³upska i jego historii przez uczniów
szkó³ wiejskich, �¯yjmy w zgodzie z na-
tur¹� -  wykorzystuj¹cy metody anga¿u-
j¹ce uczniów do poznania �rodowiska
przyrodniczego i sposobów jego ochro-
ny.).

W drugiej czê�ci przedstawiciele or-
ganizacji samorz¹dowych, kulturalnych
mówili o mo¿liwo�ciach i znaczeniu
wspó³pracy ze szko³ami, nauczycielami i
uczniami. Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w S³upsku, Joanna Or³ow-
ska przypomnia³a o wspó³pracy z dyrek-
cj¹ Parku Krajobrazowego �Dolina S³u-
pi�, umo¿liwiaj¹cej kontakt z przyrod¹. -
Ciekawe zak¹tki powiatu mo¿na zwiedzaæ
udaj¹c siê na wycieczki rowerowe tzw.
�tras¹ zwiniêtych torów�. Szczególn¹ tro-
sk¹ otoczono �krainê w kratê� z jej stoli-
c¹ - Swo³owem. Dziêki temu mog¹ odby-
waæ siê tam niecodzienne lekcje historii �
mówi³a m.in. pani naczelnik.

Na �cis³¹ wspó³pracê gminnego samo-
rz¹du ze szko³ami wskaza³ Mariusz
Chmiel - wójt gminy S³upsk. W Urzêdzie
Gminy odbywaj¹ siê lekcje wiedzy o sa-
morz¹dzie. wspólnie z Gimnazjum w Sie-
mianicach zorganizowano m.in. konkurs
�Gmina - moja ma³a ojczyzna�. Donio-
slo�æ wspó³pracy ze szko³ami w zakresie
edukacji regionalnej podkre�li³a równie¿
Teresa Krupa � dyrektor  Gminnego
O�rodka Kultury i Sportu z siedzib¹ w
G³obinie. Bo¿ena Sikora - dyrektorka

Parku Krajobrazowego �Dolina S³upi�
mówi³a o wszechstronnej dzia³alno�ci
edukacyjnej na terenie Parku, a Katarzy-
na Kwiatek z �G³osu Pomorza� podkre-
�li³a te¿ wagê poszukiwania i zapoznania
m³odych ludzi z regionem. - Poprzez �ro-
dowiska spo³eczne, przyrodnicze, kultu-
rowe mog¹ siê poczuæ nie tylko mieszkañ-
cami swojej miejscowo�ci, ale tak¿e Po-
lakami i Europejczykami � mówi³a.

Wypowiadali siê równie¿ doradcy me-
todyczni - El¿bieta Pliszka i Warcis³aw
Machura, a tak¿e Ma³gorzata Lenart
(specjalizuj¹ca siê w wydawaniu regiona-
liów) i Urszula Papoñ ze S³upskiego
Centrum Wspomagania Organizacji Po-
zarz¹dowych, która zaprezentowa³a m.in.
mo¿liwo�ci tworzenia programów oraz
wspó³pracy ze szko³ami.
       Seminarium by³o ciekaw¹ i udan¹ lek-
cj¹ regionalizmu. Wystawie prac uczniów
towarzyszy³ pokaz haftu kurpiowskiego
znanej twórczyni rêkodzie³a ludowego,
El¿biety Kaliszewskiej z Siemianic.

Zofia Made³a
Szko³a Podstawowa i Gimnazjum

w Siemianicach

 W Zespole Szkó³ Rolniczych im. W³.
Reymonta w S³upsku przeprowadzono
zajêcia edukacyjne w sze�ciu klasach
trzecich, w ramach ogólnopolskiego
programu profilaktycznego �Zapobie-
gamy nowotworom piersi.�

Rozumiej¹c potrzebê prowadzenia
edukacji dyrekcja szko³y wyrazi³a zgodê
na zorganizowanie zajêæ równie¿ dla ma-
tek uczniów. Program spotkania obejmo-
wa³ szkolenie z zakresu profilaktyki raka
piersi (prowadzi³a je Krystyna Duszyñ-
ska), prelekcjê  Wies³awy Gajewskiej ze
Stowarzyszenia Amazonek oraz pokaz
kosmetyków i makija¿u firmy Avon.

Zajêcia koordynowali: Gra¿yna Stê-
pieñ � pielêgniarka szkolna, Beata Szy-
bowska � pedagog szkolny i  Jaros³aw
Budniak � nauczyciel wychowania fi-
zycznego. Honorowym go�ciem spotka-
nia by³a Teresa Mi³aszewska - naczelnik
Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Urzêdu Miasta w S³upsku.(inf. szkol.)

Przeciw rakowi

Wspólne
malowanie

Ka¿da szko³a boryka  siê
z mniejszymi lub z wiêkszy-
mi  trudno �ciami finanso-
wymi , ale dziêki  ludziom
z inicjatyw¹ mo¿na im
zaradziæ.

Komitet  Rodzicielski  Szko³y Pod-
stawowej w Damnicy i dyrektor Maria
Janusz wyszli z inicjatyw¹, aby gospo-
darskim sposobem odnowiæ sale le-
kcyjne. Przedstawiony pomys³ na zeb-
raniu ogólnym rodziców spotka³ siê z
ogóln¹ aprobat¹. Wkrótce odby³o siê
wielkie malowanie. Do pracy
przyst¹pili  rodzice uczniów z poszc-
zególnych klas. Ojcowie  odmalowali
sale lekcyjne, a mamy posprz¹ta³y. Na
zakoñczenie, odby³o siê spotkanie nauc-
zycieli z rodzicami, na którym Maria
Janusz poziêkowa³a wszystkim za pomoc

i przedstawi³a szacunkowy kosztorys
wykonanych prac. Okaza³o siê, ¿e
zaoszczêdzono w ten sposób ok. 7500
z³. Wójt gminy Grzegorz Jaworski z
podziwem przygl¹da³ siê odnowionym
salom lekcyjnym. Maluszki ucz¹ siê
teraz w otoczeniu koloru zielonego
groszku, a starsze dzieci � s³onecznej
brzoskwini.

W akcjê malowania szko³y
zaanga¿owali siê szczególnie: Lidia
£odygowska, Marzena Topel,
Ryszard Oleszek, Krzysztof
Kasprowicz, Teresa Wilkowska, Ag-
nieszka Repke, Andrzej  Repke,
W ³adys³aw Stenka, Jolanta Wilk,
Jolanta Kurach , Irena Dudzik,  Hali-
na Góralska, Piotr  Curzytek , Jan
Kowalczyk, Anna Ca³ka, Piotr  Rut-
kowski, Grzegorz Biarda , Bo¿ena
Krysiak , Alina  Szpak, Maria  Dygul-
ska, Wies³aw Rzepecki, Adam Kirko ,
Ewa Przyborowska, Miros ³awa Pyt-
lak i Maria  Matysek.  Fachow¹ rad¹ i
pomoc¹ s³u¿y³ Tadeusz Czarnowski,
w³a�ciciel Przedsiêbiorstwa Us³ug Bu-
dowlanych  �CZAR - BUD”  w Dam-
nicy. (M .M .)
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Gminy Festiwal Teatrzyków Dzieciêcych

�Teatr - dzieciêca pasja�
Pod takim has³em blisko 120 dzieci z klas I-III szkó³ podsta-
wowych bra³o udzia³ w drugim Gminnym Festiwalu Teatrzy-
ków Dzieciêcych, który odby³ siê we W³ynkówku.

Sze�æ grup teatralnych zaprezentowa-
³o swoje spektakle.  Dzieci w przedsta-
wieniach wykorzysta³y motywy bajek lu-
dowych, muzykê,  pie�ni i tañce. Zapre-
zentowa³y równie¿ inscenizacje o tema-

tyce wspó³czesnej. Komisja konkursowa
najwy¿ej oceni³a grupê ze Szko³y Podsta-
wowej w Bierkowie za ba�ñ �Królowa
�niegu� (przygotowana pod kierunkiem
Jolanty Bajorskiej) oraz uczniów klasy
trzeciej Szko³y Podstawowej we W³yn-
kówku za inscenizacjê �O Agatce, skra-
dzionym ksiê¿ycu i czterdziestu rozbój-
nikach� (opiekun Renata Lemisiewicz).
Drugie miejsce przyznano dzieciom z te-
atrzyku �Drops�, pracuj¹cego pod kierun-
kiem Ma³gorzaty Ju�wikowskiej oraz
Ma³gorzaty £aska przy  Szkole Podsta-
wowej w G³obinie. M³odzi aktorzy zapre-
zentowali �Najkrótsz¹ historiê Ziemi�.
Równorzêdne drugie miejsce zajê³y te¿
dzieci ze Szko³y Podstawowej w Redzi-
kowie za ba�ñ Hansa Christiana Anderse-
na �Calineczka� przygotowan¹ pod kie-
runkiem Czes³awy Markiewicz.

Ciekawie zaprezentowa³a siê  grupa
ze szko³y w Siemianicach w insceniza-
cjach pt. �Zwierzêta zagro¿one� oraz
�Wolno�æ�. (opiekunowie Ma³gorzata
Taba³a i Anna Rokuszewska). Ucznio-
wie  Szko³y Podstawowej we Wrze�ciu
przedstawili, pod kierunkiem Ma³gorza-
ty Zagdan- Dymek inscenizacjê pt.
�Czarno czy bia³o?�.

Praca z grupami teatralnymi daje na-

uczycielom mo¿liwo�æ zrealizowania wie-
lu wa¿nych celów dydaktycznych i wy-
chowawczych, a dla dzieci - jest �ród³em
niezapomnianych prze¿yæ i doznañ. Przy-
gotowuj¹c spektakl uczniowie æwicz¹

poprawn¹ wymowê, dykcjê, g³o�ne i wy-
raziste czytanie. Jest to te¿ sposobno�æ do
doskonalenia pamiêci poprzez naukê krót-
szych i d³u¿szych tekstów. Szkolne zajê-
cia teatralne umo¿liwiaj¹ dzieciom zro-
zumienie znaczenia wspó³pracy, koniecz-
no�ci liczenia siê z innymi lud�mi. To na-
uka wspó³odpowiedzialno�ci, szansa dla
dzieci nie�mia³ych, które nie potrafi¹ zna-
le�æ swojego miejsca w klasie. Czêsto
chcia³yby one uczestniczyæ w jakich� im-
prezach, ale brak im odwagi i wiary we
w³asne si³y. Zajêcia teatralne pomagaj¹ im
oswoiæ siê z trudn¹ dla nich sytuacj¹. Po-
nadto dzieci lubi¹ siê �prezentowaæ�. Po-
przez swój w³asny wysi³ek, po�wiêcony
czas i energiê, lepiej rozumiej¹ i docenia-
j¹ pracê innych ludzi (np. aktorów, rodzi-
ców, nauczycieli).
       Edukacja teatralna ma ogromn¹ przy-
sz³o�æ, jest zgodna z duchem reformy i
nadaje kszta³t nowoczesnej polskiej szko-
le. Przygotowuj¹c dzieci do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, szko³a kszta³ci
nowe pokolenie widzów, �wiadomych i
krytycznych.

Renata Lemisiewicz
Doradca metodyczny

nauczania zintegrowanego

W szko³ach prowadzonych przez
Radê Powiatu S³upskiego przy-
znawane s¹ nagrody dla najlep-
szych abiturientów. W tym roku
NAGRODY SUPERMATU-
RZYSTY 2002 od starosty s³up-
skiego (wysokiej klasy przeno�ny
sprzêt radiofoniczny) otrzymali:
Marek Skierka z Technikum
Le�nego w Warcinie, Jacek Sko-
tak z Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Ustce (abiturient Tech-
nikum Mechanicznego), Stani-
s³aw Wasilewski z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w S³upsku (abitu-
rient Technikum Rolniczego)
i Maciej Warsiñski z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Ustce.

Supermatu-
rzy�ci 2002

Jacek Skotak w 1997 roku roz-
pocz¹³ naukê w
Technikum Me-
chanicznym w
Ustce. W ci¹gu
piêciu szkolnych
lat zaliczany by³
zawsze do grupy
n a j l e p s z y c h
uczniów. �redni¹
ocen na �wiadec-
twie maturalnym

mia³ 4,2, a z przedmiotów, z których
zdawa³ egzamin - 4,3. Na egzaminie
ustnym z wszystkich przedmiotów
otrzyma³ oceny bardzo dobre. Ju¿ w
czwartej klasie szko³y podstawowej
zacz¹³ trenowaæ pi³kê siatkow¹, któ-
rej w szkole �redniej ca³kowicie siê
po�wiêci³. Trenowa³ j¹ równie¿ w klu-
bie sportowym AZS Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej w S³upsku. Zdo-
by³ z nim m.in. mistrzostwo makrore-
gionu pomorskiego. Reprezentuj¹c
szko³ê z zespo³em zdoby³ II miejsce
na S³upskiej Olimpiadzie Sportu. Naj-
wiêkszym osi¹gniêciem sportowym
Jacka jest jednak zdobycie VII miej-
sca w Akademickich Mistrzostwach
Polski w pla¿owej pi³ce siatkowej.

Edukacja teatralna ma ogromna przysz³o�æ...

ci¹g dalszy na str.26
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Jacek interesuje siê filmem, mu-
zyk¹, lubi te¿ po�wiêciæ czas dobrej
ksi¹¿ce. Jako ulubionego autora wy-
mienia S. King�a, a spo�ród powie�ci
tego autora  - �Zielon¹ milê�. Po ukoñ-
czeniu szko³y swoj¹ przysz³o�æ zamie-
rza zwi¹zaæ z Wy¿sz¹ Szko³¹ Morsk¹
w Gdyni lub Politechnik¹ Opolsk¹.

M a c i e j
W a r s i ñ s k i
ukoñczy³ Li-
ceum Ogólno-
kszta³c¹ce im.
Miko³aja Ko-
pernika w Ust-
ce ze �redni¹
ocen z egzami-
nu dojrza³o�ci
� 5,0. Dwu-
krotny stypen-

dysta Prezesa Rady Ministrów, dwu-
krotny Mistrz Ortografii Powiatu
S³upskiego. Awansowa³ m.in. do III
etapu Konkursu Wiedzy o Samorz¹-
dzie. Aktywny cz³onek zespo³u pro-
jektowego �M³odo�æ bez granic� (pro-
gram UE Socrates Comenius). Wzo-
rowy gospodarz klasy i przewodnicz¹-
cy Samorz¹du Uczniowskiego (do I
pó³rocza klasy IV). Anga¿owa³ siê
m.in. w dzia³ania Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy oraz przygoto-
wanie koncertu charytatywnego �na
rzecz Beaty�.

Stanis³aw
Wa s i l e w s k i
ukoñczy³ Tech-
nikum Rolnicze
w S³upsku.
Mieszka w Kê-
picach. Uzyski-
wa³ �redni¹
ocen w klasie V
� 4,92, a na eg-
zaminie matu-
ralnym - 5,0. W

roku szkolnym  2001/2002 by³ stypen-
dyst¹ Prezesa Rady Ministrów. Dwu-
krotny finalista konkursów historycz-
nych. Bra³ te¿ udzia³ w Olimpiadach
Wiedzy i Umiejêtno�ci Rolniczych.
Chce studiowaæ le�nictwo.

(Informacja przekazana przez
Wydzia³ O�wiaty i Kultury

Fizycznej)

Z Agencj¹
i Kas¹ Chorych
Kontynuowane s¹ badania mammograficzne dla kobiet wiejskich. Pro-
wadzi siê je teraz w ramach programu �Jeste� Tego Warta - Zbadaj
Swoje Piersi�.  Przedsiêwziêcie realizowane jest wspólnie z Pomorsk¹
Regionaln¹ Kas¹ Chorych.

Programem objêto 200 kobiet (na
892) urodzonych w 1946 i 1948 roku. W
uzgodnieniu z Pomorsk¹ Regionaln¹ Kas¹
Chorych w Gdañsku przeprowadzono

przetarg na wy³onienie realizatora badañ.
Najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³ Sa-
modzielny Publiczny Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w S³upsku i z nim podpisa-
no umowê. Koszt przedsiêwziêcia wynie-
sie 8300 z³. Starostwo partycypuje w kwo-
cie 4150 z³. Wykaz kobiet objêtych bada-
niami szpital otrzyma³ z bazy danych Po-
morskiej Regionalnej Kasy Chorych w
Gdañsku. W br. zaplanowano przeprowa-
dzenie te¿ badañ w kierunku wykrycia
wad rozwojowych w�ród dzieci z terenów
popegeerowskich. W marcu br. starostwo
wyst¹pi³o o wsparcie finansowe przedsiê-
wziêcia do Agencji W³asno�ci Rolnej
Skarbu Pañstwa w Gdañsku. Planowane
koszty programu wynosz¹ 19219,50 z³.
Gdañski oddzia³ Agencji zadeklarowa³
kwotê w wysoko�ci 5000 z³. Udzia³ sta-
rostwa planowany jest te¿ w takiej kwo-
cie. Wyst¹piono do gmin z pro�b¹ o
wsparcie badañ. Realizacja programu bê-
dzie uzale¿niona od ilo�ci zgromadzonych
�rodków. W Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Damnie przeprowadzone zo-

sta³y warsztaty na temat zdrowego stylu
¿ycia. Wziê³y w nich udzia³ dzieci z dzie-
wiêciu szkó³ podstawowych powiatu s³up-
skiego. Starostwo Powiatowe, wspólnie z

Miejsk¹ Stacj¹ Sanitarno-Epidemiolo-
giczn¹ w S³upsku, zorganizowa³o konkurs
z okazji ��wiatowego Dnia bez Tyto-
niu�.By³ on prowadzony w szko³ach �red-
nich powiatu. Zadaniem uczniów by³o u³o-
¿enie hase³ zwi¹zanych z na³ogiem pale-
nia tytoniu, jednocze�nie przedstawiaj¹-
cych pozytywne strony ¿ycia bez na³ogu.
Nagrodzono sze�ciu uczniów. Na nagro-
dy i wyró¿nienia przeznaczono w sumie
250 z³.

W bud¿ecie powiatu na realizacjê za-
dañ z zakresu ochrony i promocji zdro-
wia  przeznaczono kwotê 12000 z³. Wy-
korzystano ju¿ 9686,10 z³. Pozosta³e ok.
2300 z³ przeznaczone zostan¹ na eduka-
cjê w zakresie osteoporozy, chorób kr¹-
¿enia, cukrzycy oraz kampaniê informa-
cyjn¹ w trakcie �wiatowego Dnia AIDS.
Do maja br. na zadana pozyskano dodat-
kowo 9150 z³ (5000 z³ z AWRSP w Gdañ-
sku i 4150 z PRKCH w Gdañsku).

Danuta Rolbiecka
                 Wydzia³ Rozwoju  Promocji
                                Powiatu, i Zdrowia
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Cudze chwalicie, swego nie znacie...

Nasza ma³a ojczyzna
Czy mo¿na zainteresowaæ m³odzie¿ histori¹ w³asnej miejscowo�ci i
regionu, zabytkami architektury, sztuki i budownictwa, piêknem i
warto�ci¹, jak¹ s¹ nieska¿ona przyroda i krajobrazy powiatu s³up-
skiego, tradycjami rodzinnymi i regionalnymi?

G³êboko wierzê, ¿e poznanie stron
rodzinnych kszta³tuje u m³odych ludzi
poczucie to¿samo�ci i przynale¿no�ci,
pokazuje rolê spo³eczno�ci i jednostek
teraz i w przesz³o�ci w kszta³towaniu �ro-
dowiska, w jakim przysz³o ¿yæ m³odemu
cz³owiekowi i nam wszystkim, a tym sa-
mym wzbudza poczucie odpowiedzialno-
�ci, patriotyzm, wra¿liwo�æ na piêkno i
dobro  ogólnospo³eczne, budzi  inicjaty-
wê i chêæ dzia³ania na rzecz lokalnej spo-
³eczno�ci.

Kilka miesiêcy temu zaprosi³am
gimnazja powiatu s³upskiego do udzia-
³u w I edycji imprezy regionalnej pod
has³em �Powiat s³upski � moj¹ ma³¹
ojczyzn¹�. Og³osi³am konkurs fotogra-
ficzny �Ocaliæ od  zapomnienia�. Jego
celem by³o sporz¹dzenie dokumentacji
fotograficznej obiektów zabytkowych
prezentuj¹cych charakterystyczne dla
Pomorza �rodkowego cechy architek-
tury i budownictwa, wystêpuj¹ce w
okolicach szko³y. Poniewa¿ wa¿nym
zagadnieniem dla ka¿dego cz³owieka
jest tak zwane poczucie zakorzenienia,
zaproponowa³am wziêcie udzia³u w
badaniach ankietowych na temat po-
chodzenia pierwszych powojennych
mieszkañców naszego regionu. Ankieta
by³a anonimowa i  zawiera³a nastêpuj¹ce
pytania: W jaki sposób i kiedy rodzina
pañstwa znalaz³a swój dom na Pomorzu
�rodkowym? Sk¹d pochodzili pierwsi z
pañstwa rodziny osadnicy na Pomorzu
�rodkowym? Czy w rodzinie pañstwa za-
chowa³y siê tradycje lub obyczaje z okre-
su przed osiedleniem siê na Pomorzu
�rodkowym dotycz¹ce jêzyka mówione-
go, kultury niematerialnej i kultury mate-
rialnej?

Zaprosi³am te¿ gimnazja do wziêcia
udzia³u w konkursie wiedzy o powiecie
s³upskim. Chêæ udzia³u w nim zg³osi³y
gimnazja z Dêbnicy Kaszubskiej, Niepo-
glêdzia, Potêgowa, Siemianic, Kobylnicy
i oczywi�cie gospodarze z Damnicy. 22
maja w gimnazjum naszym odby³o siê
podsumowanie i prezentacja wyników
prac. Plonem konkursu fotograficzne-
go by³a wystawa przepiêknych fotogra-
fii pa³aców, dworów i budowli sakral-
nych. Zaprezentowano równie¿ foto-
grafie budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, szachulcowych i z czerwonej
ceg³y. Oprócz wystawy fotograficznej

mo¿na by³o podziwiaæ wystawê posterów
przygotowanych przez  uczniów Gimna-
zjum w Damnicy, prezentuj¹cych gminy
powiatu s³upskiego. W konkursie wiedzy
o powiecie s³upskim uczniowie wyka-
zali siê ogromn¹ wiedz¹ na temat gmin.
Uzupe³niali mapki konturowe powiatu
rozpoznawali nazwê gminy na podsta-
wie jej krótkiego opisu, odpowiadali na
pytania dotycz¹ce osobliwo�ci przyrod-
niczych,  szlaków  turystycznych i  cie-
kawostek turystyczno-krajoznawczych
oraz aktualnych wydarzeñ gospodar-
czych.

Wyniki ankiety na temat pochodze-
nia pierwszych powojennych mieszkañ-
ców powiatu s³upskiego przynios³y cie-
kawe odpowiedzi. A¿ 48 rodzin odpo-
wiedzia³o, ¿e swój dom na Pomorzu
�rodkowym znalaz³o w latach 1945-
1950 (przyjechali tu jako osadnicy cy-
wilni lub wojskowi); 20 - w ramach
przesiedleñ akcji �Wis³a� w roku 1947,
34 rodziny przyjecha³y na Pomorze
�rodkowe  w latach 1945-1950 jako re-
patrianci �zza Buga�. Trzydzie�ci jeden
osób odpowiedzia³o, i¿ ich rodzina
mieszka³a na Pomorzu �rodkowym
przed  II wojn¹, a 87, i¿ osiedli³a siê na
Pomorzu �rodkowym po roku 1950. Na
pytanie, sk¹d pochodzili pierwsi z ro-
dziny osadnicy na Pomorzu �rodko-
wym � 14 osób odpowiedzia³o, ¿e z Ka-
szub, 44 � Ma³opolski (kieleckie, rze-
szowskie), 37 � Ukrainy, 15 � Bia³oru-
si, 12 � Litwy, 21 � Mazowsza (³ódzkie,
warszawskie), 7 � Lubelszczyzny, 1 �
Wielkopolski, 15 � Kujaw, Mazur, �l¹-
ska, Zakopanego, Konina.

Na pytanie trzecie (Czy w rodzinie
pañstwa zachowa³y siê tradycje lub oby-
czaje z okresu przed osiedleniem siê na
Pomorzu �rodkowym?) odpowiedzi by³y
sporadyczne i bardzo ogólne, raczej bez
przyk³adów i charakterystyki, lub nega-
tywne.

Do wyników ankiety nawi¹za³ histo-
ryk z Pomorskiej Akademii Pedagogicz-
nej w S³upsku, dr Tomasz Katafiasz, któ-
ry wyst¹pi³ z wyk³adem  na temat trudnej
historii pierwszych lat powojennych na
Pomorzu �rodkowym. Wiele faktów, o
których mówi³ nie by³o dot¹d nigdzie pu-
blikowanych. Podsumowaniem ankiety
by³a równie¿ wystawa przepiêknych ha-
ftów kaszubskich i ukraiñskich, które

przywie�li go�cie z Dêbnicy Kaszubskiej.
Mam nadziejê, ¿e dziêki takim spotka-
niom  m³odzie¿ gimnazjalna zacznie iden-
tyfikowaæ siê ze swoj¹ ma³¹ ojczyzn¹. Byæ
mo¿e  wielu m³odych ludzi zda sobie rów-
nie¿ sprawê, ¿e ziemia s³upska w pe³ni
zas³uguje na to, aby darzyæ j¹  szczegól-
nym uczuciem.

Iwona  K³os
Nauczycielka  geografii

                 w  Gimnazjum  w  Damnicy

Dziêki firmie �Wosana� Szko³a
Podstawowa w Damnicy zosta³a
przy³¹czona do Internetu za po-
moc¹ ³¹cza sta³ego o du¿ej prze-
pustowo�ci.

Szko³a zakupi³a niezbêdny sprzêt
warto�ci ok. 3000 z³. Wynegocjowa³a u
TP S.A. u³o¿enie dodatkowej wi¹zki prze-
wodów na odcinku �Wosana� � budynek
szko³y. Zestawienia po³¹czenia podj¹³ siê
nauczyciel informatyki � Jan Lubiñski.
Prace trwa³y dwa miesi¹ce, obejmowa³y
m.in. wykonanie przy³¹cza po stronie
�Wosany� i szko³y, zainstalowanie i skon-
figurowanie serwera �Linux�, zainstalo-
wanie w serwerze karty z szybkim por-
tem szeregowym, zainstalowanie i skon-
figurowanie szybkiego modemu cyfrowe-
go.

Dzieci w czasie zajêæ lekcyjnych
mog¹ teraz w ka¿dej chwili korzystaæ ze
�wiatowych zasobów Internetu, komuni-
kowaæ siê z rówie�nikami za pomoc¹
poczty elektronicznej. Mog¹ korzystaæ z
gotowych scenariuszy lekcji, pisaæ inte-
raktywne sprawdziany i testy � bez ¿ad-
nych ograniczeñ. Na podstawie decyzji
Komitetu Rodzicielskiego postanowiono
udostêpniæ szkoln¹ pracowniê kompute-
row¹ wszystkim mieszkañcom gminy. Za-
jêcia pod nazw¹ �Spotkania z Internetem�
odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu: we
wtorki w godzinach 1500 do 1700 i w pi¹t-
ki w godzinach 1600 do 1800.  Prowadzi je
spo³ecznie Jan Lubiñski.

                                            (M.M.)

Ka¿dy
mo¿e
skorzystaæ

Internet w gminie
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�Zielona �cie¿ka absolwentów�

Dbaj¹ o �rodowisko
Szko³a Podstawowa w Damnicy przy³¹czy³a siê do �wiatowego ruchu ekologicznego. Systematycznie
wdra¿a siê uczniów do aktywnej dzia³alno�ci na rzecz najbli¿szego �rodowiska.

Corocznie organizowane s¹ obcho-
dy �Dni Ziemi�. Jeden z ciekawszych
konkursów dotyczy konstruowania z
surowców wtórnych ró¿nego rodzaju
przedmiotów u¿ytkowych i ozdobnych.
Dzieci robi¹ zabawki, ekolo-
giczne kwiatki, motyle.
Uczestnicy konkursu prze�ci-
gaj¹ siê w niebanalnych po-
mys³ach.

Tradycyjnym punktem
obchodów �Dni Ziemi� s¹
konkursy wiedzy przyrodni-
czej i ekologicznej, które
przygotowuje nauczycielka
przyrody � Gra¿yna Arci-
szewska i nauczycielka na-
uczania zintegrowanego - Jo-
lanta Kozyrska. W roku
1998 odby³ siê rajd pieszy do
Zagórzyczek. Rok pó�niej
otwarto �cie¿kê przyrodniczo
� edukacyjn¹ na trasie Dam-
nica � Kar¿niczka oraz tro-
piono nielegalne wysypiska
�mieci. Og³oszono te¿ kon-

kurs na has³o propaguj¹ce �Dzieñ Zie-
mi�. W 2000 roku by³a akcja pod ha-
s³em �Puszki na z³otówki�, z której
dochód przeznaczono dla s³upskiego

schroniska dla bezdom-
nych zwierz¹t. Organizo-
wane s¹ spotkania z cieka-
wymi lud�mi, odczyty i
wyk³ady o tematyce eko-
logicznej.

Podczas �Dni Ziemi�
w szkole obowi¹zuje zie-
lony strój, odbywaj¹ siê
�zielone dyskoteki� i wy-
stawy plakatów o tematy-
ce ekologicznej. We wrze-
�niu 2001 roku, na podsu-
mowanie akcji sprz¹tania
�wiata, uczniowie szko³y
wrêczyli wójtowi gminy
Grzegorzowi Jaworskie-
mu listê postulatów doty-
cz¹cych ochrony �rodowi-
ska, przede wszystkim se-
gregowania odpadów nie-

ekologicznych. Postulowali, by  posta-
wiæ wiêcej koszy na odpadki, zlikwi-
dowaæ nielegalne wysypiska �mieci, ka-
raæ ludzi, którzy �tworz¹� dzikie wysy-

Odby³ siê festiwal ekologicznych piosenek i pokaz indiañskiej mody

Dzieci z indiañskiej wioski
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Badania
s³uchu
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w S³upsku
w³¹czy³a siê do ogólnopol-
skiego Systemu Badañ S³u-
chu �S³yszê�. W dziewiêciu
szko³ach powiatu s³upskiego
-  Biesowicach, Dêbnicy Ka-
szubskiej, G³obinie, Kobylni-
cy, Koñczewie, Motarzynie,
Siemianicach, Ustce i Wrze-
�ciu prowadzili je pracowni-
cy Poradni - Ma³gorzata
Daglis-Hopa³o (logopeda) i
Jolanta £aæwik-Kowalczuk
(psycholog).

Komputerowym badaniem
s³uchu objêto 300 uczniów
uczêszczaj¹cych do klas 0-VI.
Wykryto 62 przypadki zaburzeñ.
Osoby te skierowano na badania
lekarskie, w celu ustalenia stop-
nia niedos³uchu oraz podjêcia
stosownego leczenia lub rehabi-
litacji. Rodzicom dzieci, u któ-
rych wykryto problemy ze s³u-
chem przekazano informacjê o
placówkach �wiadcz¹cych w ta-
kich przypadkach pomoc dzie-
ciom.

Dane uzyskane w wyniku ba-
dañ zosta³y przes³ane do Instytu-
tu Fizjologii i Patologii S³uchu w
Warszawie, gdzie zostan¹ wyko-
rzystane w celach poznawczych.
Tam te¿ - przed rozpoczêciem ba-
dañ - pracownice Poradni prze-
sz³y odpowiednie przeszkolenie.

Romuald Machaliñski
Dyrektor Poradni

Psychologiczno-
Pedagogicznej  w S³upsku

piska �mieci, zwiêkszyæ liczbê pojem-
ników na opakowania plastikowe i
szklane, dostawiæ pojemniki na ¿elazo,
papier i stare ubrania, wdra¿aæ miesz-
kañców gminy do segregowania domo-
wych odpadków.

Tegorocznej imprezie towarzyszy-
³o has³o: �Indiañska �cie¿ka ekologicz-
na�.  Zorganizowano konkurs plastycz-
ny, polegaj¹cy na wykorzystaniu odpa-

dów � surowców wtórnych � do odtwo-
rzenia przedmiotów kojarz¹cych siê z
kultur¹ Indian. Jak zwykle pomys³o-
wo�æ dzieci nie mia³a granic. Zwyciêz-
c¹ w kategorii dzieci m³odszych oka-
za³ siê Mateusz Krug³y ze Szko³y Pod-
stawowej w Domaradzu. Wykona³ on
bardzo efektowny strój indiañski, wy-
korzystuj¹c worki do ziemniaków, kap-
sle, zakrêtki. Mo¿na by³o podziwiaæ
przepiêkne wisiory, fajki pokoju, toma-
hawki z puszek, czy bêbny z plastiko-
wych butelek.

Sala gimnastyczna zamieni³a siê w
indiañski obóz. Stanê³y wigwamy, za-
p³onê³o ognisko, w kr¹g zasiedli ucznio-
wie i zaproszeni go�cie, w�ród których
nie zabrak³o: Zdzis³awa Ko³odziej-
skiego - dyrektora O�rodka Doradztwa
Rolniczego w Strzelinie, Ryszarda
Moskala � przewodnicz¹cego Rady
Gminy Damnica, Grzegorza Jawor-
skiego � wójta gminy. Ka¿da klasa ob-
ra³a sobie ekologiczne imiê. Przygoto-
wano te¿ indiañskie okrzyki (�My je-
ste�my Ekoapacze - chcemy dbaæ o ca³y
�wiat, aby zapanowa³ ³ad�.).

Odby³ siê festiwal ekologicznych
piosenek indiañskich i pokaz indiañ-
skiej mody. Szkolny ekokabaret, pracu-
j¹cy pod kierunkiem Joanny Zawadz-
kiej, przedstawi³ sztukê pod tytu³em
�Kongres smogów�. By³ turniej wiedzy
ekologicznej, przygotowany i poprowa-
dzony przez Gra¿ynê Arciszewsk¹. Na
koniec za³o¿ono �Zielon¹ �cie¿kê ab-
solwentów�. Pierwsze drzewko, prezent

od ODR w Strzelinie, zosta³o  wkopa-
ne wspólnie przez dyrektora O�rodka
Zdzis³awa Ko³odziejskiego, dyrektora
szko³y Mariê Janusz, wychowawców
klas VI  i przysz³ych absolwentów.

 - Mam nadziejê, ¿e ta aleja rozra-
staæ siê bêdzie, nie tylko przy okazji
�Dnia Ziemi� - powiedzia³a do uczniów
dyrektorka szko³y. Mi³ym zakoñcze-
niem by³o wspólne ognisko, przy któ-
rym uczniowie spotkali siê z Indianami
Têczy z wioski indiañskiej w Runowie
ko³o Lêborka. W ten sposób obchodzo-
ne �Dni Ziemi� przyczyni³y siê nie tyl-
ko do pog³êbienia �wiadomo�ci ekolo-
gicznej w�ród dzieci. By³y okazj¹ do
wspólnych dzia³añ na ró¿nych p³aszczy-
znach. W zabawie wziêli te¿ udzia³
uczniowie O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Damnicy, Szkó³ Podsta-
wowych - w Damnie i Domaradzu.
Dzieci siêga³y do literatury traktuj¹cej
o Indianach, bo  oni uwa¿ali Ziemiê za
swoj¹ matkê.

    Ma³gorzata Modzelewska
      Szko³a Podstawowa w  Damnicy

Uczestnictnicy konkursu prze�cigaj¹ siê w pomys³ach
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Ziemia, plane-
ta ludzi i in-
nych stwo-
rzeñ, jest na-
sz¹ Matk¹
dawczyni¹ ¿y-
cia. ¯ycie jest
wokó³ nas.
�piew ptaków,
b r z ê c z e n i e
owadów, sze-
lest mrówek w

le�nym runie, �wiadczy o jego istnieniu.
Miliardy mikroorganizmów w powietrzu,
wodzie i ziemi, to cud, który nas otacza.
Tajemnic¹ do dzi� nie rozszyfrowan¹
przez najwybitniejsze umys³y naukow-
ców, jest histori¹ powstania Naszej Ziemi
� Matki  Rodzicielki. Ksiêga Genezis 1,1-
2,4) z ,Biblii� mówi o pocz¹tku powsta-
nia �wiata. �Na pocz¹tku Bóg stworzy³
niebo i ziemiê. Ziemia za� by³a bez³adem
i pustkowiem....Wtedy to rzek³ Bóg:
� Niechaj siê stanie �wiat³o�æ�. Ka¿da mi-
tologia: egipska, grecka, hinduska czy
rzymska ma sw¹ teoriê na temat naszej
Ziemi. W ka¿dym razie nasza ziemia jest
pe³na wspania³o�ci. Zachód, czy wschód
s³oñca zmieniaj¹ niebo w feriê �wiate³,
barw tak przecudnych, ¿e zapieraj¹ dech
w piersiach. Drzewa w lesie, sosny, dêby,
�wierki przes¹czaj¹ to �wiat³o, tworz¹c
najcudniejsze widowisko.

Formy ¿ycia na naszej planecie to ge-
nialna twórczo�æ Pana Stworzenia. Np.
nietoperze pos³uguj¹ siê sonarem, wêgo-
rze i ryby g³êbinowe wytwarzaj¹ elek-
tryczno�æ, mewy odsalaj¹ wodê morsk¹,
osy potrafi¹ produkowaæ papier, o�mior-
nice poruszaj¹ siê dziêki napêdowi odrzu-
towemu, mrówki zajmuj¹ siê ogrodnic-
twem oraz hoduj¹ mszyce, za� �wietliki
maj¹ wbudowane latarki.

Ziemia jest naszym domem, ¿ywi nas
i ubiera. Tu cz³owiek ma optymalne wa-
runki do rozwoju fizycznego i psychicz-
nego. Dla nas, Polaków Matk¹ Rodziciel-
k¹ jest ziemia polska. Ograniczona od
po³udnia górami - Karpatami, od pó³nocy
Morzem Ba³tyckim. Polska jest nasz¹ Oj-
czyzn¹. Poprzez wieki ró¿ne by³y losy Po-
laków. Mimo ¿e samowystarczalna, czê-
sto jej synowie w wyniku wojen i z³ych
rz¹dów, przymierali g³odem. Szczególn¹

Ziemia �
Matka Rodzicielka

biedê cierpieli ch³opi zdominowani przez
szlachtê. Maria Konopnicka w swym wier-
szu pisze z ogromn¹ doz¹ uczucia: �...a
czemu¿ wy ch³odne rosy padacie.../ gdym
ja, nagi, gdym ja bosy, g³ód w chacie.../
czy nie dosyæ, ¿e cz³ek p³acze na ziemi.../
to ta nocka sypie ³zami srebrnymi�...

Ziemiê, Matkê rodz¹c¹ chleb, ludzie
niszcz¹, zatruwaj¹c wodê, glebê i powie-
trze. Dzieje siê tak nie tylko w Polsce, lecz
na ca³ym �wiecie. Cywilizacja i nowocze-
sno�æ, dla wygody cz³owieka, niszcz¹ na-
turalne �rodowisko. Scenariusz obecnej
sytuacji na ziemi przypomina obrazy z
dramatu  �Stara kobieta wysiaduje�.

Nasz¹ Matk¹ i Rodzicielk¹ jest zie-
mia pomorska, bogata w lasy rybne jezio-
ra, morze i urokliwe krajobrazy. Od wie-
ków ¿yli i pracowali na tej ziemi Kaszu-
bi. Po II wojnie �wiatowej ziemia ta jest
ojczyzn¹ ludno�ci nap³ywowej.Ogromny
obszar od brzegu Wis³y, od wschodu, po
Zalew Szczeciñski od zachodu, od po³u-
dnia granicz¹cy z Wielkopolsk¹ i Ziemi¹
Lubusk¹, od pó³nocy wsparty o Ba³tyk,
to nasze Pomorze. Piêkna to ziemia: Klu-
ki, Swo³owo, Smo³dzino i inne o�rodki
�wiadcz¹ce o wysokiej kulturze  material-
nej naszej pomorskiej ziemi. Ludno�æ
trudni¹ca siê rybo³ówstwem, rolnictwem,
prac¹ w lesie, wytworzy³a swoist¹ kultu-
rê. Piêkne urokliwe okolice Lêborka,
S³upska, S³awna przedstawiane s¹ w baj-
kach i podaniach zebranych przez Gracja-
na Fija³kowskiego, Czes³awa Piskorow-
skiego i innych nam wspó³czesnych, mó-
wi¹ o pracy ludzi tutaj mieszkaj¹cych. Na
przyk³ad ba�ñ �Jesiotry braciszka Urba-
na� mówi o rybakach. Historia tej ziemi
to równie¿ legendy, odzwierciedlaj¹ce
upór, hart kaszubskiego ludu. �wiadczy o
tym ba�ñ �Pie�ñ �wiêtobora�. Ziemia po-
morska i jej wspó³czesno�æ, to obszar
popegeerowskiej nêdzy, ale równie¿ agro-
turystyka, oraz rozwój miast po wej�ciu
do Unii Europejskiej. Najwa¿niejszym
elementem Ziemi - Matki Rodzicielki jest
cz³owiek. Wed³ug s³ów wybitnego Pola-
ka, papie¿a Jana Paw³a II:...�Cz³owiek jest
wielki, nie przez to co ma, lecz przez to
kim jest /...Nie przez to co ma, lecz tym
czym siê z innymi dzieli.�  Podobnie jest
z nasz¹ ziemi¹, która dla wszystkich lu-
dzi jest Matk¹. Wspó³zawodnictwo, kon-

flikty, nienawi�æ, wojny, �mieræ nie wy-
graj¹ z dobrem i piêknem. Dlatego ka¿dy
cz³owiek winien kochaæ  z ca³ego serca
Matkê Ziemiê, kochaæ rozumnie, by przy-
sz³e pokolenia mówi³y o swych przodkach
z szacunkiem.

Emilia Zimnicka
Izbica

Mo¿e...

Mo¿e gdy po �mierci
Na Ma³ym Wozie.
Wzniosê siê hen wysoko w górê
I przed obliczem �wiêtego Piotra
stanê.

Najwy¿szy daruje mi winy
Za to, ¿e piêkn¹ pomorsk¹ ziemiê
s³awiê.
Izbicê, Klêcino, Pob³ocie, G³ówczyce
Umajon¹ w kwiaty okolicê.

Ziemiê, której modre oczy jezior
Patrz¹ w otch³añ niebiesk¹.
Jej piêkno i S³oñce
Kocham i ludzi na niej ¿yj¹cych.

Rzeka £upawa

W�ród pól i lasów zieleni
Rzeka £upawa p³ynie.
Niesie swe wody w ryby bogate
Od wieków w pomorskiej ziemi.
Dawno, pradawno temu
W czasach gin¹cych, w pomroce
dziejów.
S³owiañskie dziewczêta
Nad rzek¹ kwiaty zrywa³y
I wianki z nich latem uplecione
Na fale £upawy rzuca³y.
Ko³o Damnicy w gaju dêbowym
Sta³ pos¹g �wiatowida stary.
Tam nie�li dary, starcy S³owianie
Z ognia wró¿yli oparów.
Dzi� jeszcze kiedy w noc Kupa³y
Otuli rzekê mg³a srebrno-szara
Powstaje obraz ognisk p³on¹cych
Pie�ni i tañców prastarych.
Ten, ten tylko mo¿e widzieæ te dziwy
Kto zjawi siê tam o pó³nocy
Serce ma czyste ...my�li uczciwe
I innym s³u¿y pomoc¹.
Rzeka jak dawniej ... przez ³¹ki p³ynie
Damnicê ... stroj¹ wiosenne sady.
Mo¿e by tylko ws³uchaæ siê w szum
rzeki
By star¹ us³yszeæ balladê.
                                  Emilia Zimnicka
                                                    Izbica


