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Drodzy Czytelnicy!
Ca³y kraj prze¿ywa³ kolejn¹, dziewi¹t¹ wizytê

papie¿a do ojczyzny. Obecno�æ w trakcie powita-
nia Ojca �wiêtego na lotnisku w Balicach ko³o Kra-
kowa najwy¿szych w³adz pañstwowych, a tak¿e
podczas realizowania programu wizyty i po¿egna-
nia Ojca �wiêtego, �wiadczy o ogromnym znacze-
niu przywi¹zywanym przez ca³¹ Polskê do tej od
dawna oczekiwanej i wyproszonej  pielgrzymki.

Polski papie¿ zmieni³ bieg historii, zawróci³ nasz
kraj na drogê demokracji, przyczyni³ siê do zupe³-
nie nowego pouk³adania �wiata i ogromnych zmian
na kontynencie europejskim. Po raz kolejny pod-
czas tej wizyty dowiedli�my, ¿e kochamy naszego
papie¿a, ¿e to Wielki Polak, z którego jeste�my bar-
dzo dumni. Zapewniali�my, ¿e bardzo powa¿nie
traktujemy tê wizytê, chcemy papie¿a s³uchaæ, sto-
sowaæ siê do jego  m¹dro�ci i  nauk.

Ko�ció³ w Polsce bêdzie niew¹tpliwie mia³ wie-
le teraz do zrobienia, ale wydaje siê, ¿e i w³adze
pañstwowe wziê³y na siebie pewne zobowi¹zania, a
jak one siê w co� anga¿uj¹, to nie mo¿e zabrakn¹æ
roli dla samorz¹dów. Przes³anie Mi³osierdzia Bo-
¿ego, z którym przyjecha³ Ojciec �wiêty do ojczy-
stego kraju, jest wielkim wyzwaniem i ogromnym
zobowi¹zaniem dla wszystkich. �Niech zapanuje
duch mi³osierdzia, bratniej solidarno�ci, zgody i
wspó³pracy oraz autentycznej troski o dobro na-
szej Ojczyzny� � apelowa³ papie¿. �Nadszed³ czas,
¿eby Chrystusowe przes³anie dotar³o do wszystkich,
zw³aszcza do tych, których cz³owieczeñstwo i god-
no�æ zdaje siê zatracaæ w mysterium iniquitatis (nie-
prawo�ci) � poucza³. � �Nadszed³ czas, aby orêdzie
o Mi³osierdziu Bo¿ym wla³o w ludzkie serca nadzie-
jê i sta³o siê zarzewiem nowej cywilizacji � cywili-
zacji mi³o�ci.�

Wszyscy chcemy, ¿eby Polska sta³a siê lepszym
krajem, przede wszystkim dla du¿ej rzeszy jej naj-
biedniejszych obywateli. Z dala od rz¹dowych ga-
binetów i ministerialnych posad, tu, na dole w sa-
morz¹dach, wiemy o tym najlepiej. Takie pragnie-
nie ludzi odczuwamy najbardziej, tak samo pew-
nie jak bardzo odczuwaj¹ je ksiê¿a w czasie swoich
codziennych pos³ug.

Osobi�cie jestem pod du¿ym wra¿eniem wizy-
ty papie¿a w Polsce. Wierzê, jestem g³êboko prze-
konana, ¿e nauczy³a ona nas wszystkich czego�, i
¿e kraj pe³en ludzkiej mi³o�ci i solidarno�ci, bêdzie-
my dalej budowaæ. �Ojczyzno moja kochana, Pol-
sko, Bóg Ciê wywy¿sza i wyszczególnia, ale umiej
byæ wdziêczna� � prosi³ s³owami �wiêtej Faustyny
te¿ Ojciec �wiêty. Czy oka¿emy sw¹ wdziêczno�æ?

Gra¿yna Pokuæ
                                                  Wicestarosta S³upski
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Odszed³ cz³owiek zatroskany
2 sierpnia br. na starym cmentarzu w S³upsku po¿egnano Stanis³awa K¹dzielê � pierwsze-
go starostê s³upskiego nowo utworzonego powiatu. Starosta zas³ab³ w poci¹gu w drodze
powrotnej z Warszawy do S³upska i mimo udzielonego mu ratunku w szpitalu w Gdañ-
sku, nie odzyska³ ju¿ przytomno�ci. Zmar³ w poniedzia³ek, 29 lipca wieczorem. Zostawi³
najbli¿sz¹ rodzinê i swój ukochany powiat. Odszed³ cz³owiek bardzo zatroskany sprawa-
mi ludzi, którego trudno bêdzie zast¹piæ.

Na s³upskim cmentarzu w Alei Za-
s³u¿onych po¿egnali Stanis³awa K¹-
dzielê  m.in. Tomasz Wszó³kowski �
przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskie-
go, Jaros³aw Kalinowski � wiceprezes
Rady Ministrów, minister rolnictwa i roz-
woju wsi, prezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Jerzy Mazurek � wicemini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji,
wieloletni prezydent S³upska, Jan Ry-
szard Kurylczyk � wojewoda pomorski,
Waldemar Pawlak � prezes Zarz¹du

G ³ ó w n e g o
Ocho tn iczych
Stra¿y Po¿arnych
RP. Przyby³y licz-
ne delegacje, w
tym Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w
Gdañsku i Sejmi-
ku Województwa
Pomorskiego z
marsza³kiem Ja-
nem Zarêbskim,
K r a j o w e g o
Zwi¹zku Rolni-
ków Kó³ek i Or-
ganizacji Rolni-
czych z przewod-

nicz¹cym W³adys³awem Serafinem, za-
przyja�nionego powiatu Lauenburg z Nie-
miec z przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu
Helg¹ Hinz oraz tysi¹ce mieszkañców
S³upska, powiatu s³upskiego,  powiatu
cz³uchowskiego, sk¹d pochodzi³ starosta,
innych gmin i powiatów z kraju. Tak du-
¿ej uroczysto�ci i tylu oficjalnych go�ci
nie by³o jeszcze na s³upskim cmentarzu.

- ̄ egnamy dzisiaj Stanis³awa K¹dzie-
lê, starostê s³upskiego, cz³owieka, który
niew¹tpliwie zas³u¿y³ siê dla ziemi s³up-
skiej, pomorskiej, dla kraju. S³owo �za-
s³u¿y³ siê� nie jest tu pewnie w³a�ciwe.
On bowiem nie pracowa³ dla zaszczytów.
Ca³e swoje doros³e ¿ycie, ca³¹ swoj¹ wie-
dz¹, m¹dro�ci¹ ¿yciow¹ - t¹ wyuczon¹ i
t¹ ci¹gle zdobywan¹ i kszta³towan¹, s³u-
¿y³ jak tylko potrafi³ ludziom, ziemi, re-
gionowi, w którym ¿y³ i pracowa³ � ¿e-
gna³ siê ze starost¹ w imieniu Rady Po-
wiatu, Zarz¹du Powiatu, pracowników sta-
rostwa i wszystkich jednostek podleg³ych
starostwu oraz w³asnym Tomasz Wszó³-
kowski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu i
wójt gminy Ustka. -  By³a to ca³y czas jego
ukochana ziemia s³upska � ta przed pierw-
sz¹ reform¹ administracyjn¹ kraju w 1975
roku, kiedy powstawa³o województwo
s³upskie i ta podrugiej reformie, w 1998
roku, kiedy powrócono znowu do powia-
tów i Jemu przypad³o byæ pierwszym sta-
rost¹. ¯egnamy dzisiaj cz³owieka zawsze
bardzo ambitnie i oddanie pracuj¹cego na

Ostatnie po¿egnanie Stanis³awa K¹dzieli

rzecz regionu i innych ludzi, ale przy tym
� co by³o ogromnie wa¿ne w Jego ¿yciu -
cz³owieka na co dzieñ dobrego, pogod-
nego, zawsze u�miechniêtego, skromne-
go, bardzo ludzkiego, którego - za jego
ch³opsk¹ logikê i nieustêpliwo�æ w podej-
�ciu do trudnych spraw i bardzo proza-
iczne podej�cie do ¿ycia, zawsze ¿yczli-
we traktowanie ludzi, podziwiali i szano-
wali wszyscy. Dlatego Stanis³aw mia³ sa-
mych przyjació³, nie potrafi³, nie umia³
chyba mieæ wrogów. Czasami reagowa³
impulsywnie, ale wtedy widaæ by³o naj-
bardziej jak wa¿ne s¹ dla niego sprawy,
w które siê zaanga¿owa³, o jakie siê sta-
ra³, o jakie walczy³.

Przewodnicz¹cy przypomnia³ sylwet-
kê zmar³ego starosty. St. K¹dziela pocho-
dzi³ z Biskupnicy ko³o Cz³uchowa, z
ch³opskiej rodziny o bogatych tradycjach
patriotycznych, spo³ecznikowskich i ludo-
wych. Ju¿ w czasach szkolnych i studenc-
kich aktywnie anga¿owa³ siê w prace
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. Potem by³
bardzo aktywnym wojewódzkim prze-
wodnicz¹cym tej organizacji w S³upsku.
W Polskim Stronnictwie Ludowym ak-
tywnie dzia³a³ od 1969 roku. Piastowa³
m.in. funkcje wiceprezesa i prezesa Za-
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Wystawienie trumny w Kaplicy Cmentarnej

Starostê ¿egna wicepremier Rz¹du RP, prezes PSL - Jaros³aw
Kalinowski

rz¹du Wojewódzkiego PSL w S³upsku
oraz skarbnika Naczelnego Komitetu Wy-
konawczego PSL w Warszawie. W bar-
dzo trudnych latach 1989 �1990, obfitu-

j¹cych w wiele przemian, kierowa³ Woje-
wódzk¹  Rad¹ Narodow¹ w S³upsku, a w
latach 1990-1993 - s³upskim Urzêdem Re-
jonowym. Piêæ lat by³ zastêpc¹ prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ko-
szalinie. By³ absolwentem trzech uniwer-
sytetów � toruñskiego, wroc³awskiego i
szczeciñskiego. Ci¹gle podnosi³ kwalifi-
kacje i doskonali³ umiejêtno�ci. Po reor-
ganizacji administracyjnej pañstwa w
1998 roku zosta³ starost¹ s³upskim i lu-
dowcy powiatu s³upskiego powierzyli mu
ponownie funkcjê prezesa � tym razem
Zarz¹du Powiatowego PSL w S³upsku..

Kierowany przez Stanis³awa K¹dzielê
powiat s³upski nale¿a³ do wyró¿niaj¹cych
siê w kraju. Jako starosta stara³ siê zna-
le�æ sposób na trudne problemy bezrobo-
cia i wystêpuj¹cej popegeerowskiej bie-
dy. Dlatego podejmowa³ cenne i wa¿ne
inicjatywy gospodarcze, z którymi wi¹za³
nadzieje na nowe miejsca pracy i wiêk-
szy zbyt produktów rolnych. Walczy³ o to
by S³upsk sta³ siê Centrum Rolniczym, by
Ustka by³a nowoczesnym o�rodkiem ry-

bo³ówstwa, a ca³y region nie by³ pomija-
ny w rozwoju gospodarczym. St. K¹dzie-
la stara³ siê o pieni¹dze na s³upski szpital,
na pomoc spo³eczn¹ dla potrzebuj¹cych.

Cieszy³ siê z od-
danych do u¿ytku
po remoncie
dróg powiato-
wych i mostów,
na które nie ba³
siê zaci¹gn¹æ wy-
sokiego kredytu.

- Czêsto po-
wtarza³, ¿e ¿yje
siê po to by reali-
zowaæ marzenia.
On mia³ ich i w³a-
snych wizji roz-
woju powiatu
znacznie wiêcej.
Kto by przypusz-
cza³, ¿e poci¹g do

którego wsiad³ przed dwoma tygodniami
w Warszawie, oka¿e siê ostatnim poci¹-
giem jego, jak¿e m³odego jeszcze ¿ycia?
Kto by przypuszcza³, ¿e nie dowiezie on
naszego Starosty, jak czyni³ to ju¿ wiele
razy, do S³upska, tylko zatrzyma siê w
Gdañsku, i tam bêdzie ju¿ kres jego pod-
ró¿y � mówi³ T. Wszó³kowski. - Podró¿y
w wieczno�æ. Wszystkie marzenia, które
mia³ bêdziemy musieli realizowaæ teraz
sami, ju¿ bez Niego. A nie bêdzie nam
³atwo.

Stanis³aw K¹dziela ma swoje nieoce-
nione zas³ugi w rozwoju szkolnictwa wy-
¿szego na Pomorzu �rodowym i w roz-
woju wiejskiej kultury. Doprowadzi³ do
przekszta³cenia Wy¿szej Szko³y Pedago-
gicznej w S³upsku w Pomorsk¹ Akademiê
Pedagogiczn¹. Jedn¹ z ostatnich jego ini-
cjatyw by³ pomys³ utworzenia Wy¿szej
Szko³y Biznesu Wiejskiego w powiecie
s³upskim. Zawsze aktywnie wspiera³ te¿
ch³opski ruch zwi¹zkowy. Swoj¹ aktyw-
no�æ spo³eczn¹ i zawodow¹ pojmowa³
szczególnie. Nawet, gdy w ubieg³ym roku

zwolni³o siê
miejsce w Sej-
mie i móg³ byæ
pos³em, nie zre-
zygnowa³ z
funkcji starosty
s³upskiego. By³
z a g o r z a ³ y m
dzia³aczem za-
wsze jednej i tej
samej partii �
P o l s k i e g o
Stronnictwa Lu-
dowego, ale
mia³ wielu przy-
jació³ w�ród po-
lityków ró¿nych
opcji. By³ sza-
nowany te¿

przez hierarchów Ko�cio³a, �rodowiska
kombatanckie, mundurowe. Cz³owiek
szlachetny, m¹dry, prawy, oddany spo³ecz-
nik, prawdziwy gospodarz, prawdziwy sa-
morz¹dowiec, lokalny patriota - mówi³
przewodnicz¹cy Rady Powiatu.

 W podobnym tonie, nie kryj¹c ¿alu i
bólu z nag³ej �mierci starosty, ¿egnali siê
z Nim tak¿e inni jego przyjaciele, którzy
przyjechali do S³upska z ró¿nych stron
kraju, czêsto zostawiaj¹c wa¿ne obowi¹z-
ki. � Trudno mi znale�æ s³owa po¿egna-
nia, bo jak¿e trudno uwierzyæ, ¿e Stani-
s³awa nie ma w�ród nas. Jeszcze dwa ty-
godnie temu by³ s³u¿bowo w Warszawie.
Zawsze ¿yczliwy, u�miechniêty i zatroska-
ny o swoj¹ ma³¹ ojczyznê � ziemiê s³up-
sk¹. Nie mogê uwierzyæ, ¿e ta podró¿ s³u¿-
bowa by³a jego ostatni¹ � mówi³ wicepre-
mier i minister rolnictwa J. Kalinowski.

- Jak okrutne s¹ chwile takie jak ta.
Jak¿e trudno mówiæ o kim� w czasie prze-
sz³ym, kiedy klika dni temu wszystko by³o

ci¹g dalszy na str. 6
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Dlaczego Ty?
Dlaczego Ty?
Dlaczego tak?
Dlaczego teraz?
   Przecie¿ przeszli�my dopiero pó³
drogi.
    Stanêli�my przed kolejnym
drogowskazem
    i czekali�my na zielone �wiat³o...
    Niektórzy przyk³adali plastry na
otarte stopy,
    inni ukradkiem dotykali spoco-
nego czo³a,
    a kto� nawet zada³ pytanie, czy
droga jest w³a�ciwa?
Ale �wiat³o siê nie zapali³o �
a my nadal czekamy,
ju¿ bez Ciebie.
   I teraz  wiemy, ¿e najbardziej z
nas wszystkich,
    to Ty odczuwa³e� ból.
A my nie podali�my Ci leku,
Nie utwierdzili�my w przekonaniu,
   ¿e NA PEWNO dobrze idziemy.
Nie zapytali�my sk¹d bierzesz
    na wszystko si³y.
 I nawet do g³owy nam nie przysz³o
   ¿eby Ci powiedzieæ, ¿e to nie Ty
nas,
   ale my Ciebie potrzebujemy.
Czy nam wybaczysz?

                   Pracownicy Starostwa
S³upsk, 29 lipca 2002 r.

Fata i pie�ñ
czarnego kwiatu
             Pamiêci Stanis³awa K¹dzieli

Pamiêtam Ciê z m³odzieñcz¹ werw¹
i twarz¹ tak ch³opiêc¹ �
choæ w³osy siwe to têtent koni
ku zadaniom wyostrzonych ambicji
gna³ w pobli¿u ciep³ych pacierzy,
nie tylko przed Bogiem
co i przed samym sob¹...

Nie zd¹¿y³e� nawlec ig³y
Nici¹ zaplanowanej jesieni ¿ycia.
Dopiero co macha³e� rêk¹
w moj¹ stronê na odleg³o�æ
przez ulicê ¿e wrócisz do poetów
pogadaæ z nimi o innym �wiecie,
w którym jak¿e przyja�nie
czuj¹ siê oni przy ognisku pokoju.

Metafizyczna przyja�ñ � to s³owo,
Bez nat³oku wzburzonych chmur
i tempa wichrowego wiatru
skupia m¹dro�æ w ka¿dym ogrodzie.

- ¯a³oba jest czarnym kwiatem...
Wieczór lipcowy zagra³ Ci
ostatni¹ balladê dla Twojego serca,
tak cicho ¿e us³ysza³e� kolibra
lot w akordzie d-mol i anielski
splot mg³y na bia³ej �cianie.

A Starostwo Powiatowe tak¿e
Przycich³o z niedowierzaniem,
gdy¿ Twoi przyjaciele nie byli
przygotowani do pogrzebowego mar-
szu,
ze �wi¹tyni ku ostatniej bramie
na ziemi � tej najwa¿niejszej,
czarnej bramy cmentarza.

                     Zygmunt Jan Prusiñski
                                                                  Ustka
  30 lipca 2002 r.

Ty� jest ¯ywy!

Z³oc¹ siê s³upskie pola rzepakowe
Niesie siê zapach nektaru miodo-
wego.
A droga Nr 6 po gruntownym re-
moncie jest tras¹ szybkiego ruchu
z dogodn¹ obwodnic¹ w S³upsku,
S³awnie, a jeszcze wcze�niej w
Lêborku, za� w starych murach pa-
³acowych Bismarcka dla m³odzie-
¿y ze �rodkowopomorskiego za-
brzmi: �Gaudeamus�.
Co jeszcze? Ano wiele, wiele
spraw i rzeczy o które wnioskowa-
³e�, inicjowa³e�, zabiega³e�, wal-
czy³e�. Twoja wizja przysz³o�ci
staje siê rzeczywisto�ci¹. A kiedy
jeszcze tak jak dotychczas w s³up-
skim Urzêdzie Starostwa (a byæ
mo¿e ju¿ wojewódzkim) w sali 53
zasi¹d¹ �architekci s³owa� by pre-
zentowaæ swoje strofy wiersza � ja
ju¿ dzi�, teraz poza jak¹kolwiek
reklam¹ ideologiczno-religijn¹ czy
zasad¹ partyjn¹ z ca³¹ pewno�ci¹
rzeknê: STANIS£AWIE K¥DZIE-
LO � TY� JEST ¯YWY!
                       Jan Wanago
                                                                                   Wrze�nica

przysz³o�ci¹. Odszed³e� w kwiecie wie-
ku, w pe³ni si³. Odszed³e� zbyt wcze�nie.
A mia³e� tyle planów, pomys³ów. Trudno
sobie wyobraziæ, ¿e ju¿ nigdy ich nie urze-
czywistnisz. Ci, którzy Ciê znali zapamiê-
taj¹ Ciebie jako oddanego ludziom spo-
³ecznika, cenionego samorz¹dowca, a
przede wszystkim jako dobrego cz³owie-
ka � mówi³ wiceminister spraw wewnêtrz-
nych i administracji J. Mazurek.

W ostatniej drodze starosty uczestni-
czy³a kompania reprezentacyjna 7 Bryga-
dy Obrony Wybrze¿a ze S³upska i orkie-
stra Centrum Specjalistów Marynarki
Wojennej w Ustce. Sygnali�ci z Techni-
kum Le�nego w Warcinie zagrali ostatnie
�Po¿egnanie my�liwskie�. Zawy³y stra-
¿ackie i policyjne syreny. Nad grobem sta-
rosty pochyli³o siê blisko czterdzie�ci
sztandarów. Uroczysto�ci pogrzebowe
celebrowa³o kilku ksiê¿y, w�ród nich de-
legat diecezji ko³obrzesko-koszaliñskiej,
który po¿egna³ zmar³ego w imieniu bisku-
pa Mariana Go³êbiewskiego i ca³ego
pomorskiego duchowieñstwa.

Z. Babiarz-Zych

Wierszem Ciebie ¿egnam
             �Twoja droga siê nie koñczy,
               po �mierci jest inna droga�.

Rozbrzmiewa nuta smutku
w sercach wêdrownych pacierzy,
gdzie w jednym s³owie: (dlaczego)
jest tysi¹ce s³ów bez odpowiedzi.

Dzisiaj w kieracie wspomnieñ,
a przecie¿ tak niedawno

podawa³e� d³oñ swoj¹ � by siê
przywitaæ z drugim cz³owiekiem,
teraz po drugiej stronie tajemnic
mówisz do nas innym g³osem.

Rozbrzmiewa nuta smutku
na wiolonczeli graj¹cego ciszê,
a¿ w gardle tworzy siê zapora
nie wypowiedzianych s³ów �
które mia³e� us³yszeæ w kieracie
trudu pracy i codziennych trosk.

Jutro drzewa bêd¹ ci tka³y
szum wiatru a ptaki jak zwykle,
niespokojne dopisz¹ resztê nut
na piêciolinii pozrywanych owoców.

�pij � spij spokojnie
prze¿ytym ¿yciem....

                                Krzysztof Galla
    2 sierpnia 2002 r.
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Z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu

Czerwcowa, XXXVI sesja Rady Powiatu S³upskiego po�wiêcona by³a m.in. ocenie re-
alizacji zadañ okre�lonych w Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Powiatu
S³upskiego. Go�æmi sesji byli radni województwa pomorskiego: Halina Gesse
i Stanis³aw £ach.

Radni wys³uchali sprawozdania sta-
rosty s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli z
pracy Zarz¹du Powiatu oraz przedstawili
interpelacje i zapytania. Radny Jerzy Aw-
chimieni po raz kolejny prosi³ o interwen-
cjê w sprawie dro-
gi nr 211 do Gdañ-
ska przez Sierako-
wice, Kartuzy, ̄ u-
kowo. Oceni³ jako
skandaliczn¹ pra-
cê Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich na
tej drodze. Zapyta³
o termin zakoñ-
czenia remontu
drogi Potêgowo �
Czerwieniec. Rad-
ny Pawe³ Gonera
apelowa³ o wyciê-
cie wszystkich
drzew w miejso-
wo�ci Pob³ocie, bo
s¹ zagro¿eniem
dla ruchu ko³owe-
go i pieszych. Ne-
gatywnie wypo-
wiedzia³ siê o dro-
dze wojewódzkiej
ze S³upska do £eby. Zaproponowa³ wy-
st¹piæ z wnioskiem o przekazanie tej dro-
gi w gestiê powiatu. Wtedy by³aby pew-
no�æ, ¿e remonty bêd¹ wykonywane na
bie¿¹co przez Zarz¹d Dróg Powiatowych.

Radny P. Gonera pyta³ te¿,  co zrobi³
Zwi¹zek Powiatów Polskich w sprawie
zmiany zapisu w ordynacji wyborczej w
kwestiach dotycz¹cych powiatów i okrê-
gów trzymandatowych, zamro¿onych p³ac
dla pracowników samorz¹dowych, wiel-
ko�ci �rodków na aktywne formy zwalcza-
nia bezrobocia, ilo�ci absolwentów za-
trudnionych w ramach programu �Pierw-
sza praca�. Zaproponowa³, aby Agencjê
W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa pod-
porz¹dkowaæ w³adzom powiatu. Zarz¹-
dzanie ziemi¹ by³oby wówczas bardziej
rozs¹dne. Radny krytycznie odniós³ siê do
niektórych pracowników AWRSP, którzy
w sposób skandaliczny zachowuj¹ siê

wobec polskich rolników, faworyzuj¹c
dzier¿awców-obcokrajowców.

Radny Marian Jarz¹bek zapyta³, na
jakich zasadach przydzielono mieszkanie
nale¿¹ce do Zespo³u Szkó³ Le�nych w

Warcinie burmistrzowi Kêpic, radnemu
powiatu Stanis³awowi Grze�kowiakowi?
Radna Teresa Szamlicka poruszy³a pro-
blem skupu zbó¿. Zaproponowa³a, aby
temat skupu by³ pilotowany przez staro-
stwo. Skrytykowa³a drogê krajow¹ E 21
biegn¹c¹ do Poznania, której pobocza  za-
gra¿aj¹ bezpieczeñstwu jej u¿ytkowni-
kom. Radny Stanis³aw Jank zapyta³, czy
bêdzie zlikwidowany oddzia³ dermatolo-
giczny w Szpitalu Wojewódzkim w S³up-
sku oraz, co siê zmieni³o w sprawie bu-
dowy elektrowni wiatrowej w Skarsze-
wie?  Zapyta³ równie¿, czy rzeczywi�cie
nikt, poza gmin¹ Ustka, Kêpice i Stra¿¹
Po¿arn¹, nie z³o¿y³ wniosku o przyznanie
�rodków z Powiatowego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska?

Radny Andrzej Kordylas poruszy³
problem rekrutacji do szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Poprosi³ o informacjê na temat

limitów punktowych obowi¹zuj¹cych w
szko³ach powiatu przy przyjmowaniu
uczniów. Radnego Eugeniusza Dañcza-
ka zaniepokoi³a sprawa niechêci s³u¿b we-
terynaryjnych do przygotowania dostaw-

ców mleka do uzy-
skania minimum
sanitarnego i nie-
mo¿no�æ wykony-
wania badañ przez
SANEPID w S³up-
sku narzucanych
przez Fabrykê NE-
STLE � POLSKA
w Kobylnicy. - Nie
osi¹ganie mini-
mum sanitarnego
powoduje, ¿e NE-
STLE nie mo¿e
eksportowaæ swo-
ich wyrobów, na-
tomiast nie wyko-
nywanie badañ
przez Sanepid w
S³upsku, nara¿a
naszych rolników
na ponoszenie wy-
sokich kosztów
zwi¹zanych z wy-

konywaniem badañ wody  przez Sanepid
w Gdañsku lub Koszalinie � mówi³ E.
Dañczak.

Radna Maria Kobylarz zapyta³a,
kiedy bêd¹ wznowione prace remontowe
na drodze wojewódzkiej z  Czarnej D¹-
brówki do Gdañska. Radny Kazimierz
Pamu³a prosi³ o informacje na temat or-
ganizowania w Warcinie Wy¿szej Szko³y
Biznesu Wiejskiego. Pytanie  brzmia³o:
kiedy Rada Powiatu wyrazi³a zgodê na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
przez Zespó³ Szkó³ Le�nych, na bazie któ-
rego ma powstaæ ta szko³a? Kolejne py-
tanie radnego dotyczy³o udzia³u pracow-
nika starostwa w utworzonej spó³ce cy-
wilnej do organizowania szko³y. Radny
S³awomir Ziemianowicz zapyta³ o skut-
ki wszystkich zabiegów przejmowania
mienia wiejskiej s³u¿by zdrowia od mar-
sza³ka województwa pomorskiego.

Mieszkañcy Koñczewa z w³asnej inicjatywy rozpoczêli budowê chodnika

Strategia rozwoju powiatu

ci¹g dalszy na str.8
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W kolejnym punkcie porz¹dku obrad
g³os zabra³a Joanna Or³owska, naczel-
nik Wydzia³u  Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia. Poinformowa³a radnych o re-
alizacji zadañ okre�lonych w Strategii
Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Po-
wiatu S³upskiego. Pierwszym  strategicz-
nym dzia³aniem by³o przyst¹pienie powia-
tu w grudniu 2001 roku do oceny wystê-
puj¹cych za-
gro¿eñ spo-
³ecznych. Wy-
nikiem tych
prac jest �Po-
wiatowa Stra-
tegia Rozwi¹-
zywania Pro-
blemów Spo-
³ecznych w la-
tach 2002-
2012�. Stano-
wi ona wy-
k³adniê dzia³a-
nia Powiato-
wego Centrum
Pomocy Ro-
dzinie w S³up-
sku.W lutym
2002 roku  Za-
rz¹d Powiatu
przyst¹pi³ do
projektowania
�Wieloletnie-
go Planu
Przed-siêw-
ziêæ Organiza-
cyjno�Inwestycyjnych dla Powiatu S³up-
skiego na lata 2002 � 2006�. Przygoto-
wano 39 programów powiatowych i wy-
znaczono 160 zadañ. Opracowan¹ doku-
mentacjê przekazano samorz¹dom, jed-
nostkom organizacyjnym powiatu, orga-
nizacjom i instytucjom z propozycj¹ oce-
ny, analizy i przedstawienia w³asnych
przedsiêwziêæ.

W lutym 2002 roku zorganizowano
cykl szkoleñ nt. pisania projektów odno-
sz¹cych siê do wieloletniego planu przed-
siêwziêæ organizacyjno � inwestycyjnych.
W kwietniu, po weryfikacji zg³oszonych
projektów wieloletnich, do dalszej reali-
zacji zakwalifikowano 28 wniosków. Bêd¹
one ujête w dokumencie �Powiatowe Pro-
gramy Operacyjne � Aplikacje Projektów
na lata 2002 � 2006�. W�ród tych 28 pro-
jektów s¹: w gminie Potêgowo: �Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci
G³uszyno z pod³¹czeniem do oczyszczal-
ni �cieków w Grapicach�, �Budowa ka-
nalizacji sanitarnej � pod³¹czenie bloku
nr 5 w Dar¿ynie do oczyszczalni �cieków
w Potêgowie�, �Budowa kanalizacji sa-

nitarnej � pod³¹czenie miejscowo�ci
Malczkowo do oczyszczalni �cieków w
£upawie�, �Budowa sieci wodoci¹gowej
w Wieliszewie z pod³¹czeniem do oczysz-
czalni �cieków i hydroforni w Kar¿nicy�;
w gminie Dêbnica Kaszubska: �Budowa
hali sportowej�, �Sk¹d nasz ród� - salon
wystawienniczy oraz Centrum Informacji
Turystycznej; z gminy S³upsk: �Hala wi-

dowiskowo � sportowa Jezierzyce�, �Mu-
zealna Zabytkowa Zagroda w Swo³owie�,
�Centrum Kulturotwórcze Pomorskiej
�Krainy w Kratê�; z gminy Kobylnica:
�Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej z baz¹ rekreacyjno � wypoczynkow¹�;
z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku:
�Organizacja M³odzie¿owego Centrum
Edukacji Ekologicznej�; z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Ustce: �Profilaktyka i
promocja zdrowia w�ród m³odzie¿y�,
�Aktywizacja szkolnego �rodowiska wy-
chowawców�, �Organizowanie powiato-
wych i regionalnych imprez kulturalno �
o�wiatowych�;  z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w S³upsku: �Utworze-
nie we wspó³pracy z Polskim Zwi¹zkiem
Niewidomych warsztatu terapii zajêcio-
wej�, �Utworzenie Pogotowia Opiekuñ-
czego w powiecie s³upskim�, �Program
wsparcia edukacji m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej�; z Zarz¹du Dróg Powiatowych
w S³upsku: �Rezerwat biosfery bez ba-
rier�, �Bli¿ej Krainy w Kratê�, �Ekolo-
giczny szlak�, �Bezpieczna S³upia�; z
Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku:

�Wiejskie Kluby Pracy�, �Przyjazna ad-
ministracja � us³ugi administracyjne naj-
wy¿szej jako�ci w przyjaznej atmosferze
poprzez doskonalenie zawodowe urzêd-
nika�; z Wydzia³u Organizacyjno-Praw-
nego Starostwa Powiatowego w S³upsku
� �Remont zabytkowego budynku � sie-
dziby powiatu s³upskiego�; z Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego Staro-

stwa Powiato-
wego w S³up-
sku: �Baza
danych o tere-
nach inwesty-
cyjnych w po-
wiecie s³up-
skim�; z Wy-
dzia³u ds. Po-
rz¹dku Pu-
b l i c z n e g o ,
Obronno�ci i
Zapobiegania
Klêskom ¯y-
w i o ³ o w y m
Starostwa Po-
wiatowego w
S³upsku: �Bu-
dowa powia-
towego syste-
mu ³¹czno�ci
radiowej po-
wszechnego
ostrzegania i
alarmowania
ludno�ci�; z
W y d z i a ³ u

O�wiaty i Kultury Fizycznej Starostwa Po-
wiatowego w S³upsku: �Rozbudowa i mo-
dernizacja Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Ustce�: z Wydzia³u Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia Starostwa Powiatowe-
go w S³upsku: �Marketing powiatu z do-
stêpem do sieci komputerowej Internet�;
z Muzeum Pomorza �rodkowego w S³up-
sku: �Rozbudowa Muzeum Wsi S³owiñ-
skiej w Klukach�.

W kolejnym punkcie porz¹dku obrad
Rada Powiatu podjê³a uchwa³y dotycz¹-
ce zmian w bud¿ecie na 2002 r. oraz nada-
nia statutu Zespo³owi Szkó³ Agrotechnicz-
nych im. W. Reymonta w S³upsku, Zespo-
³owi Szkó³ Technicznych w Ustce, Liceum
Ogólnokszta³c¹cemu im. M. Kopernika w
Ustce, Zespo³owi Szkó³ Le�nych i Ogól-
nokszta³c¹cych im. prof. Stanis³awa So-
ko³owskiego w Warcinie. Rada podjê³a
równie¿ uchwa³y o likwidacji internatu
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku oraz
podzia³u powiatu s³upskiego na okrêgi
wyborcze.

                  Jolanta Sienkiewicz
            Naczelnik Biura Rady Powiatu

Budowa podlo¿a pod chodnik na trasie Sierakowo-Koñczewo
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Zarz¹d Powiatu, S³upskiego przy-
chyli³ siê do wniosku kierownictwa
Domu Dziecka w Ustce i wyrazi³ zgodê
na spisanie wierzytelno�ci, powsta³ych
wskutek nie regulowania przez niektó-
rych rodziców nale¿no�ci za pobyt ich
dzieci w placówce. Wychowankami
Domu Dziecka s¹ w znacznej czê�ci
dzieci z rodzin bardzo biednych, czêsto
patologicznych. Rodzice tych dzieci nie
maj¹ najczê�ciej z czego ponosiæ ci¹¿¹-
cych na nich op³at. W efekcie powstaj¹
nale¿no�ci, których wyegzekwowanie
jest bardzo trudne.

Z PRAC
ZARZ¥DU

Zarz¹d Powiatu ustali³ minimalne
stawki czynszu za lokale u¿ytkowe sta-
nowi¹ce w³asno�æ powiatu i po³o¿one w
S³upsku. Ustalaj¹c wysoko�æ stawek kie-
rowano siê przede wszystkim lokaliza-
cj¹ pomieszczenia, a tak¿e wysoko�ci¹
op³at, które za wynajem podobnych po-
mieszczeñ pobiera samorz¹d S³upska.
Ustalone przez Zarz¹d stawki stanowi¹
podstawê do indywidualnego negocjo-
wania cen z najemcami poszczególnych
lokali

*
Zarz¹d Powiatu powo³a³ Iwonê Nie-

masz na stanowisko dyrektora Domu
Dziecka w Ustce. O wrêczeniu powo³a-
nia na czas nieokre�lony zdecydowa³y
przede wszystkim pozytywne zmiany,
które w ostatnim czasie zasz³y w tej pla-
cówce. Jednak ci¹gle rozwa¿ana jest kon-
cepcja prowadzenia Domu Dziecka
przez Towarzystwo �Nasz Dom� z War-
szawy.

*
Zarz¹d Powiatu dokona³ inspekcji

robót drogowych wykonywanych w ra-
mach zaci¹gniêtego przez powiat kredy-
tu d³ugoterminowego. Wizytowano pra-
ce na drogach Kar¿cino-G¹bino, Gard-
na Wielka-Smo³dzino oraz na mostach
w Smo³dzinie i Zgojewie. Oceniono, ¿e
nie ma zagro¿enia realizacji prowadzo-
nych robót.

Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Spó�niony skup
Na pocz¹tku ¿niw wydawa³o siê, ¿e nie powinno byæ proble-
mów ze zbytem zbó¿ konsumpcyjnych i paszowych. Obawia-
no siê g³ównie o pogodê, ale rzeczywisto�æ okaza³a siê zupe³nie
inna. Pogoda sprzyja³a zbiorom zbó¿, natomiast w skupie po-
wtórzy³a siê sytuacja z lat ubieg³ych.

Mimo przyznanych limitów, naj-
wiêkszy elewator w powiecie s³upskim
rozpocz¹³ skup dopiero 21 sierpnia, kiedy
¿niwa praktycznie dobiega³y ju¿ koñca.
Rolnicy w powiecie s³upskim jesieni¹ 2001
roku i wiosn¹ 2002 roku zasiali na swoich
polach w sumie blisko 48 tysiêcy hekta-
rów zbó¿ ozimych i jarych. Tak wiêc do
zbioru w okresie ¿niw 2002 by³o 163 ty-
siêcy ton ziarna. Na d³ugo przed terminem
zbioru, zarówno rolnicy, ich zwi¹zki, jak i
w³adze samorz¹dowe ¿ywo interesowali
siê stanem przygotowañ do skupu. 22 lip-
ca w Starostwie Powiatowym w S³upsku
odby³o siê spotkanie po�wiêcone temu te-
matowi. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele Agencji Rynku Rolnego, urzêdów
gmin, zwi¹zków i organizacji rolniczych,
O�rodka Doradztwa Rolniczego w Strze-
linie, banków oraz podmiotów skupuj¹-
cych zbo¿a. Wówczas scenariusz skupu
wygl¹da³ do�æ optymistycznie. Wprawdzie
spodziewano siê wy¿szych ni¿ w roku ubie-
g³ym plonów, ale te¿ limity przyznane na
skup z dop³at¹ ARR dla producenta, by³y
o wiele wy¿sze. I tak limit na skup pszeni-
cy wynosi³ 19 tysiêcy ton  (w ub. roku sku-
piono 13481 ton),  a limit na skup ¿yta 11
tysiêcy ton (w ub. roku skupiono 3499 ton).
Poza tym firmy skupuj¹ce zbo¿a dla ARR
mog³y w tym roku kupowaæ ziarno rów-
nie¿ za w³asne �rodki, nie tylko za specjal-
ny kredyt preferencyjny.

Limity na skup zbó¿ z dop³at¹ ARR
otrzyma³y: PHUP ROLMASZ  Sp. z o.o.
w S³upsku - 1000 ton  pszenicy (w sierp-
niu 400 ton ,  wrze�niu 400 ton,  pa�dzier-
niku  200 ton), 3000 ton ¿yta (w sierpniu
500 ton, wrze�niu 1500 ton , pa�dzierniku
1000 ton); AGRO-HANDEL-POLSKA w
Jezierzycach - 15000 ton pszenicy (w sierp-
niu 9000 ton, wrze�niu 5000 ton, pa�dzier-
niku 1000 ton), 8000 ton ¿yta (w sierpniu
5000 ton, wrze�niu   2000 ton, pa�dzierni-
ku 1000 ton), RAIFFPOL - 3 000 ton ps-
zenicy na pa�dziernik. Jednak skup zbó¿
konsumpcyjnych z dop³at¹ ARR wraz z
rozpoczêciem ¿niw prowadzi³a tylko fir-
ma ROLMASZ i w krótkim czasie limit
skupu na sierpieñ zosta³ wykorzystany.
AGRO-HANDEL-POLSKA Sp. z o.o.  -
elewator w Jezierzycach, podobnie jak w
latach ubieg³ych, mia³a problemy z uzyska-
niem kredytu i rozpoczê³a skup interwen-
cyjny dopiero 21 sierpnia. Natomiast zbo-

¿a paszowe rolnicy sprzedawali dla firm:
AGRO-HANDEL-POLSKA, STAN-
DARD w S³upsku, RAIFFPOL w G³obi-
nie, Centrala Nasienna  w S³upsku, Cen-
trala Nasienna w S³awnie, Adkonis w
Kwakowie.

Ceny zbó¿ paszowych kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co: pszenica- 380 z³, ¿yto i owies

� 280 z³,  pszen¿yto � 320 z³,  jêczmieñ �
300-310 z³,  owies bez³uskowy-380 z³.
Natomiast ceny zbó¿ konsumpcyjnych w
skupie z dop³at¹ ARR wynosz¹: cena
podstawowa za pszenicê � 400 z³ za tonê,
za ¿yto � 325 z³ za tonê � nale¿no�ci p³atne
w ci¹gu 14 dni od daty dostawy ziarna do
magazynu, dop³ata w nastêpuj¹cych
miesi¹cach: do 1 tony pszenicy w sierpniu
110 z³, wrze�niu 120 z³  i pa�dzierniku 130
z³; do 1 tony ¿yta w sierpniu 75 z³, wrze�-
niu 80 z³ i pa�dzierniku 85 z³ - p³atne przez
ARR na rachunek producenta w ci¹gu 30
dni kalendarzowych. Do 23 sierpnia rolni-
cy z powiatu s³upskiego sprz¹tnêli z pól
99% zbó¿, zebrali oko³o 158 tysiêcy ton
ziarna, a �redni plon z 1 ha przekracza 33
dt. Wobec powtarzaj¹cych siê co roku trud-
no�ci ze zbytem ziarna w okresie ¿niw rol-
nicy coraz czê�ciej inwestuj¹ w zakup
w³asnych suszarni i silosów zbo¿owych, by
mieæ mo¿liwo�æ przechowania zbo¿a.

Maria Ko³odziejska
Wydzia³ Rolnictwa  i Ochrony �rodowiska
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Dziêki pieni¹dzom z Funduszu Pracy

Praca dla absolwentów
Rozpoczê³a siê realizacja rz¹dowego programu �Pierwsza Praca�, który ma uchroniæ
absolwentów szkó³ przed bezrobociem i u³atwiæ im zdobycie pierwszych do�wiadczeñ
zawodowych. Opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej program
stanowi integraln¹ czê�æ strategii  spo³eczno - gospodarczej Rz¹du na lata 2003 -2005
zatytu³owanej �Przedsiêbiorczo�æ - rozwój � praca�.

W Powiatowym Urzêdzie Pracy w
S³upsku przygotowany zosta³ program �Ze
szko³y do pracy�, w którym zosta³y
uwzglêdnione wszystkie elementy ogól-
nopolskiego programu. Jego cele to: zdo-
bycie do�wiadczenia zawodowego przez
absolwentów, kreowanie podstaw przed-
siêbiorczo�ci u m³odych ludzi, przygoto-
wanie absolwentów do podjêcia pracy na
w³asny rachunek.

Na realizacjê tych zadañ PUP
otrzyma³ z Urzêdu Marsza³kowskiego
809 tys. z³,  natomiast Minister Pracy i
Polityki Spo³ecznej, na podstawie de-
cyzji z lipca br, zwiêkszy³ Fundusz Pra-
cy potwierdzaj¹c wolê finansowania
s³upskiego programu.

W S³upsku i powiecie s³upskim po-
nadgimnazjalne szko³y ukoñczy³y w
tym roku 3143 osoby, z czego ok. 1200
zarejestruje siê w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy. Ka¿dy zarejestrowany w PUP
absolwent, w ci¹gu 30 dni od daty reje-
stracji, bêdzie mia³ mo¿liwo�æ skorzysta-
nia z us³ug po�rednictwa pracy. W ramach
programu realizowany bêdzie równie¿ In-
dywidualny Plan Dzia³ania (IPD), który
umo¿liwi wspólne z doradc¹ zawodowym
wypracowanie planu dzia³ania przy poszu-
kiwaniu pierwszego zatrudnienia.

Wszyscy rejestruj¹cy siê absolwenci
bêd¹ mogli przyst¹piæ do grupowych za-
jêæ z doradc¹ zawodowym. Udzia³ w za-
jêciach bêdzie równoznaczny z przyst¹-
pieniem do programu �Pierwsza Praca� i
bêdzie potwierdzony podpisaniem dekla-
racji udzia³u w programie. Zajêcia reali-
zowane bêd¹ przez PUP i Centrum Infor-
macji i Planowania Kariery Zawodowej
w S³upsku. Zajêcia grupowe umo¿liwia-
j¹ce nabycie umiejêtno�ci w poszukiwa-
niu pracy, (pomoc w napisaniu CV, ¿ycio-
rysu, przygotowanie do rozmowy z pra-
codawc¹) prowadzone s¹ równie¿ w Klu-
bach Pracy. Podczas spotkania z doradc¹
zawodowym absolwent zostanie poinfor-
mowany o formach pomocy, z jakich mo¿e
skorzystaæ.

W ramach programu przewidzia-
na jest pomoc dla 368 absolwentów, z
czego 60 osób podejmie pracê w ramach

umów absol-
wenckich, 88
skierowanych zo-
stanie na sta¿e u
pracodawców, 50
- do prac inter-
wencyjnych, 20
podejmie pracê
w ramach robót
publicznych, 5
otrzyma po¿ycz-
kê na rozpoczêcie
w³asnej dzia³al-
no�ci gospodar-
czej, a 140 zosta-
nie skierowanych
na szkolenia pod-
nosz¹ce kwalifi-
kacje.

D z i e s i ê c i u
absolwentów od-
bywaæ bêdzie w
ramach umów ab-
solwenckich prak-
tyczn¹ naukê za-
wodu w zak³adach
p o s i a d a j ¹ c y c h
certyfikaty jako�ci
lub  przygotowu-
j¹cych siê do ich
uzyskania. Piêæ-
dziesiêciu absol-
wentów bêdzie
mia³o mo¿liwo�æ
nabycia praktyki zawodowej w wyuczo-
nych zawodach. Osiemdziesiêciu o�miu
odbêdzie sta¿e  w zakresie obs³ugi biuro-
wej i finansowej. W okresie tym PUP
wyp³aci im stypendium w wysoko�ci za-
si³ku dla bezrobotnych oraz op³aci sk³ad-
kê na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i wypadkowe.

Zatrudnienie w ramach robót publicz-
nych i prac interwencyjnych pozwoli na
zdobycie pierwszego do�wiadczenia za-
wodowego. Absolwenci zatrudniani bêd¹
przy: naprawie urz¹dzeñ melioracyjnych,
budowie dróg, porz¹dkowaniu lasów i
prowadzeniu szkó³ek le�nych,  obs³udze
firm, w ksiêgowo�ci, przy obs³udze �wie-
tlic szkolnych, ¿³obków, przedszkoli,

szkó³,  klientów banku, w us³ugach dla lud-
no�ci (gastronomia, hotelarstwo) oraz w
administracji publicznej (s¹d, prokuratu-
ra itp.)

Wymieniony w programie �Ze szko-
³y do pracy� zakres zadañ i czynno�ci
okre�lony zosta³ na podstawie  listów in-
tencyjnych z³o¿onych przez pracodawców
do Powiatowego Urzêdu Pracy w S³up-
sku.  W listach tych podano równie¿ kwa-
lifikacje i wymagania stawiane absolwen-
tom przy zatrudnieniu.

Dodatkow¹ zachêt¹ dla zak³adów
pracy przy zatrudnianiu bezrobotnych
absolwentów s¹ preferencje w ulgach i
zwolnieniach w op³atach podatkowych,
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stosowane przez samorz¹dy. W przy-
padku zdecydowania siê absolwenta na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej, zostanie on wyposa¿ony w od-
powiedni¹ wiedzê i umiejêtno�ci niezbêd-
ne przy poruszaniu siê w biznesie.  Prze-
widziane jest tak¿e udzielenie 5 po¿y-
czek na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej w wysoko�ci nie wy¿szej ni¿

stypendium w wysoko�ci 60% kwoty za-
si³ku dla bezrobotnych.

Je¿eli  bezrobotny  absolwent bêdzie
spe³nia³ jeden z warunków i sam wska¿e
szkolenie, którym jest zainteresowany,
PUP skieruje go na nie pod warunkiem,
¿e uprawdopodobni, i¿ szkolenie zapew-
ni mu uzyskanie zatrudnienia. Przedstawi
za�wiadczenie od przysz³ego pracodaw-

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku przygotowa³ projekt zak³adaj¹cy ob-
jêcie aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu 460 tegorocznych ab-
solwentów i z³o¿y³ wniosek o przyznanie na ten cel z Funduszu Pracy 1.164,139
z³. Otrzyma³  kwotê przyznan¹ przez Marsza³ka Województwa Pomorskiego
mniejsz¹ o 354,468 z³, której brak uniemo¿liwi³ objêcie programem ok. 160
absolwentów. Tak¹, nies³uszn¹ zdaniem powiatu, decyzjê oprotestowa³ w pi-
�mie do Jerzego Hausnera, ministra pracy i polityki spo³ecznej, starosta s³up-
ski. Starosta podnosi, ¿e wyliczenia matematyczne dokonane w oparciu o al-
gorytm stanowi¹cy podstawê podzia³u 90% �rodków na realizacjê programu,
nie uwzglêdni³y specyfiki rynków pracy województwa pomorskiego oraz uwa-
runkowañ lokalnych � znacznie gorszej sytuacji w regionie s³upskim ni¿ w
Gdañsku czy w Gdyni. Powiaty z by³ego województwa s³upskiego, w tym po-
wiat s³upski zosta³y potraktowane tak samo jak du¿e aglomeracje miejskie w
Pomorskiem. Takie dzia³ania prowadz¹ do pog³êbienia i tak bardzo du¿ych
dysproporcji miêdzy regionami województwa pomorskiego oraz do �powol-
nej agonii obszarów wiejskich� � napisa³ starosta. - Przyjête przez samorz¹d
wojewódzki zasady podzia³u �rodków na ³agodzenie skutków bezrobocia w�ród
absolwentów utwierdzaj¹ mnie w przekonaniu, ¿e pomimo konstytucyjnych
gwarancji udzia³u w sprawowaniu w³adzy publicznej, samorz¹dy lokalne nie
maj¹ mo¿liwo�ci zapobiegania i przeciwdzia³ania problemom bezrobocia.
Konieczna jest interwencja ze strony pañstwa, aby prowadziæ walkê z bezro-
bociem w�ród m³odych ludzi, a samorz¹dy powinny otrzymywaæ �rodki w
wysoko�ci stosownej do potrzeb i sytuacji na lokalnych rynkach pracy. (z)

dwudziestokrotno�æ przeciêtnego wy-
nagrodzenia (ok. 40 tys. z³). Oprocen-
towane one bêd¹  w wysoko�ci 50%, a
w powiatach zagro¿onych szczególnie
wysokim bezrobociem strukturalnym
30% zmiennej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego w stosunku
rocznym. Okres ca³kowitej sp³aty po-
¿yczki nie mo¿e przekroczyæ 4 lat od
dnia jej udzielenia przez Powiatowy
Urz¹d Pracy. Po dwóch latach prowa-
dzenia dzia³alno�ci 50% po¿yczki mo¿e
zostaæ umorzone. Dodatkow¹ zachêt¹
dla bezrobotnych absolwentów s¹ te¿
preferencje w ulgach i zwolnieniach w
op³atach podatkowych.

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
kierowa³ bêdzie  bezrobotnych absolwen-
tów na szkolenia i pokryje ich koszty.
Celem szkoleñ bêdzie zwiêkszenie szans
absolwentów na uzyskanie zatrudnienia
poprzez umo¿liwienie im nabycia lub pod-
wy¿szenia kwalifikacji zawodowych. W
czasie szkolenia absolwenci otrzymaj¹

cy o zamiarze zatrudnienia lub de-
klaracjê o zamiarze podjêcia w³a-
snej dzia³alno�ci gospodarczej po
ukoñczeniu kursu. Koszt takiego
szkolenia nie mo¿e przekroczyæ
dwukrotnego przeciêtnego wyna-
grodzenia.

Dziewiêædziesiêciu piêciu ab-
solwentów zostanie skierowanych
na kursy jêzyka niemieckiego, jê-
zyka angielskiego, obs³ugi sekreta-
riatu, obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ
biurowych,  spawania migomatem.
Czterdziestu absolwentów odbê-
dzie szkolenia w zakresie umiejêt-
no�ci pos³ugiwania siê nowymi
technologiami informatycznymi.
Zostan¹ oni skierowani na kursy
ksiêgowo�ci komputerowej i kom-
puterowej obs³ugi firm.

Piêciu absolwentów we�mie
udzia³ w szkoleniu �Samozatrud-
nienie dzia³alno�æ gospodarcza
krok po kroku�. Uzyskaj¹ oni

wiadomo�ci z zakresu zasad podejmo-
wania dzia³alno�ci gospodarczej, pod-
stawowych form prawnych. nadania
numeru statystycznego, otwarcia kon-
ta bankowego, op³at ZUS, ubezpiecze-
nia maj¹tku firmy, innych op³at pono-
szonych przy rozpoczêciu dzia³alno�ci
gospodarczej, sporz¹dzania biznespla-
nu, marketingu i obs³ugi programu
�P£ATNIK�.

Piêciu absolwentom udzielone zosta-
n¹ po¿yczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia, którego celem jest  umo¿liwie-
nie im podjêcia zatrudnienia wymagaj¹-
cego szczególnych kwalifikacji. Powiato-
wy Urz¹d Pracy na wniosek absolwenta
udzieli mu po¿yczki do wysoko�ci czte-
rokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia.
Okres sp³aty: do 18 miesiêcy od ustalo-
nego w umowie z PUP terminu zakoñcze-
nia szkolenia.

Oczekuje siê, ¿e dziêki zatrudnieniu
w ramach robót publicznych, prac inter-
wencyjnych czy sta¿y, absolwent bêdzie
móg³ zdobyæ potrzebne, bo wymagane
przez potencjalnych pracodawców, do-
�wiadczenie zawodowe. Podjête dzia³ania
umo¿liwi¹ przygotowanie kadry wykwa-
lifikowanych pracowników na potrzeby
lokalnej gospodarki. Dzia³ania zwi¹zane
ze wspieraniem przedsiêbiorczo�ci przy-
gotuj¹ absolwentów do prowadzenia w³a-
snej firmy poprzez dostarczenie jak naj-
szerszej wiedzy i umiejêtno�ci w zakresie
poruszania siê w gospodarce rynkowej.
Rozwój przedsiêbiorczo�ci umo¿liwi two-
rzenie nowych miejsc pracy, zmniejsze-
nie lub choæby utrzymanie na sta³ym po-
ziomie bezrobocia w regionie.

Marcin Horbowy
                       Powiatowy Urz¹d Pracy

Gdzie ta sprawiedliwa interwencja?
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Piêtnastu tegorocznych ab-
solwentów   szkó³   le�nych
z  powiatu s³upskiego odby-
waæ bêdzie sta¿e w ramach
realizowanego ogólnopol-
skiego programu �Zielone
miejsca pracy�.

�mia³a decyzja i ...

Drogi wizytówk¹
powiatu
Mieszkañcy powiatu s³upskiego i tury�ci poruszaj¹cy siê po
drogach powiatowych zauwa¿yli, ¿e stan techniczny wielu
odcinków dróg uleg³ korzystnym zmianom. Pojawi³y siê pierw-
sze trwa³e efekty w postaci odnowionych nawierzchni i zmo-
dernizowanych obiektów mostowych, które by³y mo¿liwe dziê-
ki zaci¹gniêtemu przez Zarz¹d Powiatu d³ugoterminowemu
kredytowi, w wysoko�ci 15 milionów z³otych i przeznaczone-
mu na ten cel.

W wyniku prowadzonych przez Za-
rz¹d Dróg Powiatowych prac zdecydowa-
nej poprawie uleg³y warunki ruchu ko³o-

wego, poprawi³ siê komfort jazdy oraz
poprawi³o siê bezpieczeñstwo na drogach.
Zmieni³ siê te¿ wygl¹d poboczy wzd³u¿
odnowionych nawierzchni dróg i chodni-
ków. Poprawi³o siê odwodnienie na-
wierzchni drogowych oraz ich trwa³o�æ.

Do 1 lipca br. odnowione zosta³y
nawierzchnie na nastêpuj¹cych odcin-
kach dróg powiatowych: £osino-Bar-
cino (10,7 km), Smo³dzino-Kluki (10,1
km), Zaleskie-Z³akowo (1,8 km), Rowy-
Objazda (5 km), Ustka-G¹bino (10,9
km), Przew³oka-Orzechowo (1,2 km),
Lubuczewo-Kar¿cino (1,8 km), Bydli-
no-Machowino (1,3 km), Kêpice-Bieso-
wice (0,8 km).

£¹cznie odnowiono 43,6 km dróg.
Skoncentrowano siê na naprawie dróg
po³o¿onych w pasie nadmorskim, które
prowadz¹ do miejscowo�ci turystycznych
i stanowi¹ dobr¹ wizytówkê powiatu s³up-
skiego. Nie zapomniano te¿ o obiektach
mostowych. Zmodernizowano ca³kowicie

dwa mosty i podniesiono ich klasê no�no-
�ci do 30 ton. Na drodze Starnice-Krzy-
nia w miejscowo�ci Krzynia przy elek-

t r o w n i
w o d n e j
przebudo-
wano most
o kon-
s t r u k c j i
pó³trwa³ej,
d ³ u g o � c i
12,6 m, na
most o
konstruk-
cji trwa³ej
o tej samej
d³ugo�c i .
Natomiast
na drodze
£ o s i n o -
Barcino, w
miejscowo-
�ci Siera-
k o w o ,
przebudo-

wano most o d³ugo�ci 5,1 m kamienno-
betonowy na most z blach falistych kar-
bowanych typu VIACON o d³ugo�ci 4
m. £¹czna warto�æ wykonanych robót
drogowo-mostowych wynios³a ok. 7 mln
z³.

Obecnie trwaj¹ roboty na drogach:
Izbica � G³ówczyce, Potêgowo-Skóro-
wo-Czerwieniec, Smo³dzino-Gardna
Wielka, £osino-Barcino (w miejscowo-
�ci Kuleszewo). Przebudowano ju¿ te¿
most na drodze ¯elkowo-�wiêcichowo
w Zgojewie. W najbli¿szych dniach roz-
poczête zostan¹ prace na drogach:
Damnica-�wiêcichowo, Biesowice-Cie-
cholub, Borzêcino-Starnice i Kêpice-
Biesowice. Wiêkszo�æ tych robót zakoñ-
czonych zostanie do koñca sierpnia br.
£¹cznie odnowionych zostanie 86,3 km
nawierzchni drogowych.

G³ównymi wykonawcami robót na
drogach s¹ firmy z regionu s³upskiego:
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mo-

Wylewanie nowego dywanika na drodze powiatowej w Dêbnicy
Kaszubskiej - od krzy¿ówki do Starnic

Sta¿e

w le�nictwach

Projekt finansowany jest z rezerwowych
�rodków Funduszu Pracy pozostaj¹cych
w dyspozycji Ministra Pracy, Agencjê
W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa, Naro-
dowego Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu.
Podstawê do zakwalifikowania udzia³u
powiatu w programie oraz ustalenia kwo-
ty pieniê¿nej stanowi³ wspólny wniosek
Powiatowego Urzêdu Pracy i nadle�nictw.
Chêæ udzia³u w programie zg³osi³o piêæ
nadle�nictw z terenu dzia³ania PUP w
S³upsku. Po cztery osoby na umowy sta-
¿owe zatrudni¹ Nadle�nictwa Damnica,
Warcino i Le�ny Dwór. Nadle�nictwo w
S³awnie zatrudni dwie osoby, a Nadle�nic-
two Cewice jednego absolwenta.

Podczas odbywania sta¿u m³odzi le-
�nicy maj¹ zdobyæ do�wiadczenie zawo-
dowe i przygotowaæ siê do pracy na sta-
nowiskach w s³u¿bie le�nej. Program wy-
posa¿y ich te¿ w dodatkowe umiejêtno�ci
praktyczne, niezbêdne przy pracy w nad-
le�nictwach oraz zapozna z zadaniami le-
�nictwa i nadle�nictwa.

Zadaniem Powiatowego Urzêdu Pra-
cy bêdzie wybraæ absolwentów o odpo-
wiednich kwalifikacjach (wykszta³cenie
le�ne) i skierowaæ do nadle�nictw, które
zg³osi³y chêæ udzia³u w programie. Po wy-
³onieniu  odpowiednich kandydatów pod-
pisane zostan¹ z nimi umowy na okres 12
miesiêcy. (M.H.)
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stowych ze S³upska, Drogi i Mosty Sp.
z o.o. ze S³upska, Lêborskie Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych i Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych �PEER-
DE� z Cz³uchowa. Podwykonawcy to:
Giachino Bitumi Sp. z o.o. z Sopotu,
Bitupol Sp. z o.o. z Warszawy, Strada
Sp. z o.o. ze �rody Wielkopolskiej i In-
tersphalt Sp. z o.o. z Obornik Wielko-
polskich. Wykonawc¹ robót mostowych
jest firma MOSBUD z Koszalina.

Jako�æ wykonanych dotychczas robót
ocenia siê jako dobr¹. Ju¿ dzi� mo¿na
stwierdziæ, ¿e wysi³ek finansowy powia-
tu oraz odpowiedzialny nadzór kadry in-
¿ynieryjno-technicznej Zarz¹du Dróg Po-
wiatowych i firm wykonawczych przynie-
sie trwa³e efekty w postaci dobrych na-
wierzchni i trwa³ych mostów na drogach
powiatowych, co z pewno�ci¹ przyjête
zostanie z uznaniem przez ich u¿ytkow-
ników.

Stanis³aw Kozie³
                        Dyrektor Zarz¹du Dróg
                       Powiatowych w S³upsku

***

Z a r z ¹ d
Dróg Po-
w i a t o -
wych w
S ³ u p s k u
zarz¹dza
sieci¹ 748
km dróg i
51 obiek-
tami mo-
stowymi o
³ ¹ c z n e j
d ³ u g o � c i
718 m.
Sieæ ta jest
o b s ³ u g i -
w a n a

przez dwa obwody.

Zarz¹d zatrudnia na sta³e 39 pracow-
ników. Po-
dz i e lony
jest na
dwie sek-
cje tech-
n i c z n e :
jedna zaj-
muje siê
utrzyma-
niem dróg,
druga - od-
p o w i a d a
za zamó-
wienia pu-
bliczne i
n a d z ó r
technicz-
ny. W ob-
w o d a c h
d r o g o -

wych pracuj¹ kierownicy obwodów i ich
zastêpcy, referenci i po o�miu pracowni-
ków fizycznych, w tym dwóch kierowców.
Ka¿dy obwód wyposa¿ony jest w ci¹gnik
z kosiark¹ bijakow¹, samochód dostaw-
czy z przyczepk¹ towarow¹ oraz drobny
sprzêt, taki jak przecinarki, pi³y itp.

- W³asnymi si³ami wykonujemy 95
procent remontów cz¹stkowych, najczê-
�ciej przy u¿yciu grysów kamiennych i
emulsji asfaltowych. Robimy to dobrze i
tanio, a co najwa¿niejsze jeste�my w tym
zakresie samowystarczalni i dyspozycyj-
ni. Nasze s³u¿by s¹ codziennie w ruchu.
Prowadzimy nadzór techniczny nad robo-
tami, przeprowadzamy wycinkê krzewów,
koszenie trawy w pasach drogowych i
wszelkie prace utrzymaniowe w zale¿no-
�ci od bie¿¹cych potrzeb � mówi Stani-

s³aw Kozie³, dyrektor Zarz¹du Dróg Po-
wiatowych w S³upsku.

Na drogach powiatu s³upskiego do-
minuj¹ nawierzchnie bitumiczne, jest tro-
chê brukowych, czy te¿ p³yt. Jest te¿ jesz-
cze oko³o 80 km dróg gruntowo-¿u¿lo-
wych. Tak jak w ca³ym kraju, stan tych
dróg nie jest zadowalaj¹cy. Wiele na-
wierzchni nie by³o odnawianych od kil-
kunastu lat, a niektóre od lat 30-tu.

Sprawna praca Zarz¹du Dróg jest
mo¿liwa dziêki dobrej wspó³pracy z
w³adzami powiatu, które wykazuj¹ za-
interesowanie i zrozumienie dla spraw
drogowych. Dobrym przyk³adem jest
ostatnia, trudna zima. Zarz¹d i Rada Po-
wiatu uchwali³y objêcie zimowym utrzy-
maniem wszystkich dróg komunikacji
zbiorowej oraz tych dróg, po których do-
wozi siê dzieci i m³odzie¿ do szkó³. Wy-

Przebudowany most w Krzyni

Nowy przepust na drodze powiatowej Sierakowo-Barcino

Prace na drodze w Dêbnicy Kaszubskiej

ci¹g dalszy na str. 14
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³¹czone by³y z zimowego utrzymania tyl-
ko drogi o nawierzchni gruntowej, z tym,
¿e ZDP by³ przygotowany na to, aby wszê-
dzie przyj�æ z pomoc¹ na wypadek zda-
rzenia losowego.

- Zimowe utrzymanie od stycznia do
wiosny bie¿¹cego roku kosztowa³o 500
tysiêcy z³otych. To sporo pieniêdzy i spo-
ro naszej pracy. �wiadczy jednak o po-
wa¿nym traktowaniu mieszkañców regio-
nu przez w³adze � mówi dyrektor Stani-
s³aw Kozie³.

Zarz¹d i Rada Powiatu S³upskiego
podjê³y w ubieg³ym roku �mia³¹ decy-
zjê o zaci¹gniêciu kredytu d³ugotermi-
nowego w wysoko�ci 15 mln z³. Pieni¹-
dze te s¹ w ca³o�ci przeznaczone na cele
drogowe (...).

- Trzeba podkre�liæ, ¿e w zarz¹dza-
nym przez nas pasie nadmorskim domi-
nuj¹ drogi powiatowe. Od ich stanu zale-
¿y komfort i bezpieczeñstwo zarówno sta-
³ych mieszkañców, jak i turystów, którzy
bardzo licznie odwiedzaj¹ ten region w
sezonie letnim � mówi Stanis³aw Kozie³.

Lokalizacja wykonanych robót na-
wierzchniowych wskazuje na poprawê sta-
nu dróg powiatowych po³o¿onych g³ów-
nie w pasie nadmorskim powiatu, które
prowadz¹ do miejscowo�ci turystycznych
i stanowi¹ wizytówkê Starostwa S³upskie-
go.

- �rodków na drogi brakuje w ca-
³ym kraju, niezale¿nie od ich kategorii.
Bior¹c jednak pod uwagê moje dotych-
czasowe do�wiadczenia w zarz¹dzaniu
drogami powiatowymi, muszê stwier-
dziæ, ¿e obecna samodzielno�æ zarz¹-
dów powiatowych bardzo tym drogom
pomog³a. Zarz¹dy powiatowe s¹ praw-
dziwym gospodarzem tych dróg. Sta-
ramy siê, by na naszych drogach by³o
to widoczne. Tym bardziej, ¿e uda³o siê
nam nawi¹zaæ dobr¹ wspó³pracê z sa-
morz¹dami miejsko-gminnymi. Czê�æ
robót na drogach powiatowych reali-
zujemy wspólnie � mówi dyrektor.

Wymiernym przyk³adem tej wspó³pra-
cy jest fakt, ¿e w ubieg³ym roku samorz¹-
dy przeznaczy³y na rzecz dróg powiato-
wych 753 tysi¹ce z³otych. W tym roku
udzia³ samorz¹dów w robotach na drogach
powiatowych wyniesie oko³o 580 tysiêcy
z³otych. Jest to spory i znacz¹cy wk³ad.
Choæ 15 mln z³otych  i 86 km odnowio-
nych dróg jest widocznym krokiem ku lep-
szemu, to stanowi tylko 14 procent sieci
dróg naszego powiatu. Daje to wyobra-
¿enie o prawdziwych potrzebach drogo-
wnictwa powiatowego, co podkre�la dy-
rektor Stanis³aw Kozie³.

Jaros³aw Cha³ka

 �Polskie drogi� Nr 7-8 2002 r.

 Nowy chodnik
Wypiêknia³ chodnik przed budynkiem Starostwa Powia-
towego  w  S³upsku. Upiêkszaj¹  go  nie  tylko ukwiecone
o tej porze roku gazony, ale przede wszystkim  zmieni³a
siê jego nawierzchnia.

Przeprowadzona przez starostwo
modernizacja polega³a na rozbiórce ist-
niej¹cej, zniszczonej nawierzchni z p³yt
cementowych, prze³o¿eniu du¿ych p³yt
granitowych i ma³ej kostki granitowej oraz
uzupe³nieniu brakuj¹cej nawierzchni. W
sumie zmodernizowano blisko 140 me-
trów kwadratowych chodnika. Wej�cie do
siedziby starostwa, a tak¿e przej�cie przed
zabytkowym budynkiem, sta³o siê przy-
jemniejsze i bezpieczniejsze. Nowa na-
wierzchnia jest teraz równa i estetyczna.
Dziêki nowej kompozycji ponownie u³o-
¿onych du¿ych p³yt granitowych, ma³ej
kostki granitowej i nowoczesnego polbru-
ku, prezentuje siê bardzo efektownie.

Modernizacja by³a mo¿liwa dziêki
pomocy kiero-
wanego przez
panów � Kazi-
mierza Gra-
dowskiego i
Marka Plaza
Przedsiêbior-
stwa Moderni-
zacji Obiektów
Przemys³owych
�CEMA� S.A.
w Opolu. Prze-
kaza³o ono nie-
odp³atnie p³yty
polbruku. Z wy-
twórni w Wy-
townie ko³o
Ustki przywio-

z³a je, równie¿
nieodp³atnie,
firma �WAL-
DEX� Walde-
mara Klima-
sa, a pewn¹,
brakuj¹c¹ jesz-
cze ilo�æ � a¿ z
Opola � firma
transportowa
�Niciejewscy�
z Sycewic.

W y k o -
nawc¹ robót
by³a spó³ka
�Drogi i Mo-
sty� ze S³up-
ska, kierowana
przez Micha³a

Korotkiego. Roboty bezpo�rednio nadzo-
rowa³ i kierowa³ nimi Arkadiusz D¹bro-
wa. Prace przebiega³y bardzo sprawnie,
przypad³y na okres dobrej pogody, co
powinno gwarantowaæ jeszcze bardziej
solidn¹ jako�æ wykonawstwa.

Zniszczone p³yty oraz czê�æ odzyska-
nego materia³u, g³ównie kostki granitowej,
zdeponowano w spó³ce �Drogi i Mosty� -
zgodnie z zaleceniem Wydzia³u Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony �rodowiska
Urzêdu Miejskiego w S³upsku.

Zarz¹d Powiatu S³upskiego wyra¿a
wdziêczno�æ i  sk³ada serdeczne podziê-
kowanie wszystkim firmom, które przy-
czyni³y siê do modernizacji chodnika i
zmiany wizerunku siedziby starostwa. (z)

Uk³adanie nowego chodnika

Prace wykonuj¹ pracownicy  spó³ki �Drogi i Mosty�
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Nowa inicjatywa powiatu

Wierzba energetyczna
W Wydziale Rolnictwa i Ochrony �rodowiska  Starostwa Powiatowego w S³upsku zro-
dzi³ siê kolejny pomys³ na przeciwdzia³anie wysokiemu strukturalnemu bezrobociu.
Po realizowanych pomys³ach uruchomienia produkcji paliwa ekologicznego i s³odu
browarnego, ma to byæ teraz uprawa wierzby energetycznej.

Stanis³aw Januchta, dyrektor wy-
dzia³u jest g³ównym promotorem przygo-
towywanego projektu. Twierdzi, ¿e przed-
siêwziêcie  jest warte podjêcia, bo pozwo-
li osi¹gn¹æ co najmniej kilka korzy�ci: za-
gospodarowaæ od³ogowane pola (tych na
ziemi s³upskiej nie brakuje), daæ ludziom
zatrudnienie (stopa bezrobocia siêga ju¿
35%), uzyskaæ cztery razy tañsz¹ energiê
ciepln¹ i zagospodarowaæ osady z oczysz-
czalni �cieków, z którymi by³y problemy.
Uprawê tzw. wierzby energetycznej pro-
wadzi siê ju¿ na spor¹ skalê w wojewódz-
twie lubuskim i rekultywuje w ten spo-
sób tereny po kopalniach wêgla brunat-
nego. Spore do�wiadczenia w takich upra-
wach maj¹ Szwedzi. Ogromne plantacje
wierzby uprawiane s¹ w rejonie Magde-
burga w Niemczech i w Czarnobylu na
terenach dotkniêtych katastrof¹ ekolo-
giczn¹.

- Powiat s³upski nie jest dotkniêty
¿adn¹ katastrof¹. Przeciwnie jest to jeden
z najpiêkniejszych pod wzglêdem przy-
rodniczym obszarów Polski, coraz efek-
tywniej wykorzystywany rolniczo i tury-
stycznie. Nie brakuje jednak terenów wol-
nych, które z powodzeniem mog¹ byæ
przeznaczone do uprawy wierzby na cele
energetyczne. Do poszukiwania ro¿nych
form zarobku i tworzenia nowych miejsc
pracy zmusza nas wysokie strukturalne
bezrobocie i  postêpuj¹ca coraz bardziej
na wsiach bieda � mówi St. Januchta. -
Prowadzone wyliczenia ekonomiczne po-
zwalaj¹ stwierdziæ, ¿e jeden pracownik
opiekuj¹c siê plantacj¹ wierzby o po-
wierzchni 20 ha, mo¿e zarobiæ brutto mie-
siêcznie 15 000 z³otych. Ten zarobek,
odliczaj¹c trzy pierwsze lata, przez które
wierzba musi rosn¹c i które nie dostar-
czaj¹ dochodów, móg³by mieæ przez okres
22-27 lat, bo ¿ywotno�æ raz za³o¿onej
plantacji wynosi od 25 do 30 lat. Uprawa
nie jest wcale wymagaj¹ca. Na hektarze
trzeba wysadziæ 17000-20000 sadzonek.
Gleba musi byæ tylko odpêdraczona, a
orka, podobnie jak do sadzenia lasu, wy-
konana na g³êboko�æ 40-55 cm. M³ode
wierzby sadzi siê w okresie od lutego do
maja. Mo¿na te¿ sadziæ jesieni¹. Po roku

sadzonki rozrastaj¹ siê do 3 metrów wy-
soko�ci. Po trzech latach osi¹gaj¹ wyso-
ko�æ 7 metrów. Dopiero takie nadaj¹ siê
do zbioru i wykorzystania na cele ener-
getyczne. Plantacja tylko w pierwszym
roku uprawy wymaga odchwaszczenia.
Nawo¿enie jest niskie i mog¹ byæ w tym
celu � co jest bardzo wa¿ne - wykorzy-
stywane osady z oczyszczalni �cieków.
Zak³adaj¹c plantacjê m³ode wierzby sa-
dziæ mo¿na rêcznie lub maszyn¹ o wy-
dajno�ci 1 hektara na godzinê. Do upra-
wy tej ro�liny, w tym równie¿ jej zbioru,
przygotowany jest ca³y park maszynowy.
Chc¹c jednak wiêcej zarobiæ i my�l¹c o
stworzeniu jak najwiêcej miejsc pracy,
lepiej wszystkie prace, w tym tak¿e �cin-
kê, wykonywaæ rêcznie. W takim przy-
padku do �cinania wykorzystuje siê pi³y
³añcuchowe. Wierzba energetyczna od-
porna jest na choroby. Przy doborze pola
istotne jest jeszcze tylko, aby poziom wód
gruntowych nie by³ ni¿szy ni¿ na wyso-
ko�ci 1 metra. Wierzba jest ro�lin¹ wy-
magaj¹c¹ wysokich wód, ale po przyjê-
ciu siê potrafi zapu�ciæ korzenie nawet na
g³êboko�æ 7-8 metrów.

W zwi¹zku z tym, ¿e okres od posa-
dzenia do pierwszego zbioru, a tak¿e od
�ciêcia do nastêpnego zbioru trwa trzy
lata,  nale¿y plantacje wierzby tak zak³a-
daæ i prowadziæ, aby po pierwszych trzech
latach od za³o¿enia w ka¿dym nastêpnym
roku uzyskiwaæ efekt koñcowy. Po pro-
stu musi byæ odpowiednio podzielona.
Dotychczasowe do�wiadczenia z upraw¹
wierzby i wykorzystywaniu jej na cele
energetyczne wykazuj¹, ¿e ka¿da zainwe-
stowana z³otówka zwraca siê 15-krotnie.
Z jednego hektara rocznie mo¿na uzyskaæ
przyrostu 80 metrów sze�ciennych drew-
na, z którego po spaleniu w kot³owni
otrzymuje siê 195 GJ ciep³a. Dla porów-
nania, las tradycyjny przyrasta w tempie
5-7 metrów sze�ciennych drewna z hek-
tara rocznie.  Po spaleniu drewno to da
tylko 16,2 GJ ciep³a. Drewno wierzbowe
mo¿e byæ spalane w tradycyjnych kot³ow-
niach wêglowych. Zalecane jest jednak do
specjalnych kot³owni ekologicznych.
Uzyskiwana w ten sposób energia jest

oko³o cztery razy tañsza od energii uzy-
skiwanej ze spalania oleju opa³owego.
Uprawiana wierzba bêdzie mog³a byæ wy-
korzystywana przez lokalne kot³ownie,
ale mo¿e byæ te¿ przedmiotem eksportu.
Kupieniem ka¿dej jej ilo�ci zainteresowa-
ne s¹  firmy duñskie i holenderskie, które
wykorzystuj¹ j¹ równie¿ do produkcji
mebli plecionych i p³yt meblowych.

St. Januchta szacuje, ¿e w powiecie
s³upskim wierzbê energetyczn¹ mo¿na
uprawiaæ na minimalnej powierzchni ok.
1000 ha, co na pocz¹tek da³oby ok. 100
miejsc pracy. W G³uszynie, w gminie Po-
têgowo, istnieje ju¿ spó³ka �EKOFORS�,
która zainteresowanym bezrobotnym
chêtnie przygotuje gotow¹ plantacjê i
odda w �opiekê� na wiele lat, by mogli
na niej pracowaæ i zarabiaæ. Inna spó³ka
�THOMA� ze Starej D¹browy (równie¿
ko³o Potêgowa) deklaruje, ¿e w razie po-
trzeby sprowadzi niezbêdne maszyny do
uprawy wierzby. Spó³ka �EKOFORS�
gotowa jest za³o¿yæ plantacje na swój
koszt. Nie znaczy to jednak, ¿e inne spó³-
ki, a nawet sami zainteresowani takim
rodzajem dzia³alno�ci rolnicy, nie mog¹
te¿ próbowaæ za³o¿yæ plantacji i oczeki-
waæ na pierwsze rezultaty. Po siedmiu la-
tach uzyskuje siê ju¿ w³asne sadzonki i
wówczas koszt powiêkszenia plantacji
jest minimalny. Ponadto takie uprawy
mog¹ byæ dofinansowywane z funduszy
ekologicznych, podobnie jak wspierana
jest przez nie ca³a sfera innych dzia³añ
proekologicznych.

W Starostwie Powiatowym w S³up-
sku odby³o siê ju¿ pierwsze spotkanie z
burmistrzami i wójtami gmin na temat
rozwijania nowej dzia³alno�ci. Wstêpny
akces do uprawy wierzby energetycznej
zg³osi³ ju¿ burmistrz Kêpic, który ma na
swoim terenie kot³owniê ekologiczn¹
przystosowan¹ do wykorzystywania tego
rodzaju paliwa energetycznego. Ale tak¹
kot³owniê ma jeszcze Ustka i maj¹ inne
gminy w regionie s³upskim. Na ok. 200
ha wierzbê ekologiczn¹ chce uprawiaæ
jedna z firm powsta³ych na maj¹tku by³e-
go PGO w Bierkowie ko³o S³upska.

Z. Babiarz-Zych



16

T³umy pod Ratuszem

Promocja regionu i rybo³ówstwa
VI �wiêto Ryby znowu potwierdzi³o, ¿e jest najwiêksz¹ imprez¹ promocyjn¹ w sezonie
letnim w regionie s³upskim, przygotowan¹ przez samorz¹d powiatowy i miejski. Im-
preza by³a znowu ciekawa, atrakcyjna w formie i tre�ci, zawiera³a wiele nowych ele-
mentów i godnie promowa³a region s³upski, polskie rybo³ówstwo ba³tyckie, rybo³ów-
stwo �ródl¹dowe, pomorskie hodowle i przetwórstwo ryb. Mieszkañcy regionu, tury�ci
z kraju i za granicy, liczni go�cie na pewno nie ¿a³owali, ¿e przybyli do S³upska i po-
�wiêcili swój czas przygotowanym dla nich licznym atrakcjom, zabawie i rozrywce.

Nowo�ci¹ szóstej imprezy by³o to, i¿
na czas �wiêta po raz pierwszy powo³ano
Ksiêstwo S³upskie i dokonano wyboru
tutejszego kanclerza. Zosta³ nim Zbi-
gniew Marecki � dziennikarz �G³osu
Pomorza�. Nawi¹zanie do tradycji histo-
rycznych spowodowa³o, ¿e impreza otrzy-
ma³a now¹ oprawê scenograficzn¹ i arty-
styczn¹. Na estradzie pojawi³y siê herby:
miejski, powiatu i kanclerski. Pobudowa-
no specjaln¹ bramê, któr¹ weszli, prowa-
dzeni przez orkiestrê, rycerzy z chor¹-
gwiami, giermków, szczudlarzy, po³yka-
czy ognia  � kandydaci na kanclerza, wy-

brani spo-
�ród za-
cnych oby-
wateli mia-
sta i powia-
tu, po nich
przedsta-
wiciele ry-
b a k ó w ,
d z i e l n i e
p ó � n i e j
uczes tn i -
cz¹cy w
t u r n i e j u
k a n c l e r -
skim. Spe-
cjaln¹ sce-
nograf iê ,
nawi¹zuj¹-

c¹ do wystroju dawnych komnat zamko-
wych, otrzyma³a równie¿ estrada. Do
S³upska przyjecha³y, sprowadzone przez
Agencjê �Scena� z Gdañska, zespo³y ar-
tystyczne, które pierwszy raz prezentowa-
³y siê przed tutejsz¹ publiczno�ci¹. Ca³y
ten historyczny blok programowy prowa-
dzi³ znany z telewizyjnego programu �Od
Opola do Przedszkola� Micha³ Juszcza-
kiewicz.

Plac Zwyciêstwa w S³upsku tradycyj-
nie zamieni³ siê w miasteczko targowe z
licznymi stoiskami ze �wie¿¹, wêdzon¹ i
przetworzon¹ ryb¹. Mo¿na by³o kupowaæ

i smakowaæ
j¹ na wiele
sposobów.
Stan¹³ trady-
cyjnie staw
z ¿ywymi
rybami, po-
jawi³y siê
dodatkowe
e l e m e n t y
scenog ra -
ficzne. Od
wczesnych
godzin ran-
nych, jak
tylko zaczê-
³y pracê po-
szczególne
stoiska, plac

têtni³ ¿yciem, zbiera³o siê na nim coraz
wiêcej ludzi. By³o kolorowo i gwarnie.
Kiedy stoiska rozpoczê³y ju¿ handel, w
ratuszu rozpoczyna³a siê V Miêdzynaro-
dowa Konferencja Ba³tycka po�wiêco-
na problem rybo³ówstwa i przetwórstwa
ryb oraz znaczeniu ryb w ¿ywieniu.
Oprócz licznej reprezentacji polskich �ro-
dowisk rybackich i naukowych wziêli w
niej udzia³ tak¿e delegacje z Danii, Nor-
wegii i � po raz pierwszy z Bia³orusi. Ta
ostatnia jest zainteresowana polskimi do-
�wiadczeniami w hodowli ryb ³ososiowa-
tych i handlem z polskimi przetwórniami.
Poruszane na konferencji problemy oka-
za³y siê na tyle interesuj¹ce, ¿e zmusi³y
Bia³orusinów do przed³u¿enia pobytu w
Polsce i bli¿szego zapoznania siê z naszy-
mi hodowlami ryb. Konferencja mia³a
bardzo merytoryczny przebieg. Niektóre
wyst¹pienia trzeba by³o znacznie skracaæ,
bo brakowa³o czasu.

W uroczysto�ciach otwarcia �wiêta
Ryby, oprócz wiceministra Jerzego Pilar-
czyka, w resorcie rolnictwa odpowiada-
j¹cego za sprawy rybo³ówstwa, wziê³o
udzia³ jeszcze dwóch wiceministrów �
Marek Szymoñczyk � wiceminister in-
frastruktury  (odpowiedzialny m.in. za
porty) i Jerzy Mazurek � wiceminister
spraw wewnêtrznych i administracji.
Obecni byli tak¿e Jan Ryszard Kuryl-
czyk � wojewoda pomorski, Grzegorz
Grzelak � przewodnicz¹cy Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego, Witold Namy-
�lak � wicemarsza³ek Pomorskiego Urzê-
du Marsza³kowskiego.

Go�cie zwiedzili stoiska z rybami i
zostali zaproszeni na specjalnie przygo-
towane dla nich zawody wêdkarskie na
Stawku £abêdzim. Zabawa siê uda³a, bo
ryby bra³y. Zwyciê¿yli kolejno: J. Pilar-
czyk, J. Mazurek i Gra¿yna Pokuæ � wi-
cestarosta s³upski. Nie mia³ szczê�cia ani
wojewoda J. R. Kurylczyk, ani Michai³
Aleksiejczyk � konsul generalny Bia³o-
rusi w Gdañsku, który przyjecha³ na ryby
do S³upska z w³asnym sprzêtem.

W Ustce odby³y siê g³ówne uroczy-
sto�ci zwi¹zane z ods³oniêciem pomnika
�Ludziom Morza�. Zbudowano go po
ponad... 20 latach przygotowañ. By³ to

Prezes PSPR w Koszalinie Jerzy Safader otwiera V Miêdzynarodow¹
Konferencjê Ba³tyck¹

Degustacja produktów - w �rodku Jerzy Pilarczyk, wiceminister
rolnictwa i rozwoju wsi
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jeden z g³ównych punktów programu ob-
chodów VI �wiêta Ryby. W Ustce odby³
siê wystêp Alicji Majewskiej, zespo³u
Liverpool oraz zespo³ów prezentuj¹cych
tañce �wiata. Dla amatorów wêdkarstwa
przygotowano zawody na wschodnim
molo.

Na estradzie w S³upsku w sobotê wie-
czorem wyst¹pi³a Wolna Grupa Buko-
wina i Ma³gorzata Ostrowska z zespo-
³em. Na koniec pierwszego dnia odby³ siê
jeszcze efektowny pokaz sztucznych ogni
zasponsorowany przez firmê Brok SA z
Koszalina. W niedzielê nadal handlowa-
no rybami, a na estradzie prezentowa³y siê
zespo³y artystyczne z Gdañska i folklory-
styczne  � �Wi�ta Wio� z Potêgowa, �Ro-
wokó³� ze Smo³dzina oraz �Pieñkowia-
nie� z Pieñkowa.  Przyznano po raz pierw-
szy statuetki bursztynowej ryby za najlep-
sze stoisko (otrzyma³a firma �B³êkitek� z
Kobylnicy) i najlepsze przetwory rybne
(zwyciê¿yli: pstr¹g opiekany w zalewie
winnej Hodowli Ryb £ososiowatych Ja-
nusza Sko³ysza z Kusiczek i sa³atka �le-
dziowa �Zielony smok� Przedsiêbiorstwa
Artyku³ów Spo¿ywczych �ZGODA� w
Starym Borku ko³o Ko³obrzegu).

Dodatkowe atrakcje dla uczestników
imprezy przygotowa³ �G³os Pomorza�.
Imprezê ponadto promowali: Telewizja
Gdañsk (patronat telewizyjny) i Radio
S³upsk (patronat radiowy). Poczta Polska
przygotowa³a okoliczno�ciowy datownik
i kartkê pocztow¹, a Muzeum Pomorza
�rodkowego w S³upsku po�wiêci³o nie-
dzielny �Jarmark Gryfitów�  tematyce ry-
backiej. Ukaza³a siê gazeta okoliczno�cio-
wa.

W VI �wiêcie Ryby wziê³o udzia³
kilka tysiêcy ludzi. Zarówno w ocenie sa-
mych organizatorów, jak i wielu komen-
tarzy impreza ta po raz kolejny potwier-
dzi³a zasadno�æ jej organizacji oraz po-
trzebê przygotowania innych, podobnie
atrakcyjnych imprez w sezonie letnim - w
stolicy nadmorskiego, chêtnie odwiedza-
nego przez turystów regionu.

Zbigniew Babiarz-Zych

Statutka �Bursztynowej ryby� dla Janu-
sza Sko³ysza

Pomnik po dwudziestu latach

Ludziom morza
Ustecka radna Anna Górecka uzna³a, ¿e ods³oniêcie po-
mnika, który w swej tre�ci nawi¹zuje do pracy rybaków,
a po�wiêcony jest wszystkim ludziom zwi¹zanym
z  morzem  jak  najbardziej  koresponduje  z  zadaniami
i celami dorocznego ��wiêta Ryby�. Dlatego za¿yczy³a so-
bie, ¿eby uroczystego ods³oniêcia pomnika dokonaæ w³a-
�nie podczas tej, organizowanej od sze�ciu lat w S³upsku
i Ustce, imprezy.

Historia pomnika
po�wiêconego Lu-
dziom Morza jest d³u-
ga. Siêga 1981 roku,
kiedy to Jan Piotrowski,
mieszkaniec osiedla
Dunina w Ustce, wy-
my�li³, aby w mie�cie
postawiæ pomnik lu-
dziom morza. Powo³a-
no spo³eczny komitet
jego budowy, na czele
którego stan¹³ sam po-
mys³odawca. I pomnik
ten dawno by ju¿ w Ust-
ce by³, gdyby nie dopa-
trzono siê w nim zbyt
wielu akcentów religij-
nych i nie wstrzymano
na ponad 15 lat (!) jego
budowy. W ludziach �
inicjatorach tli³a siê
jednak wci¹¿ iskra na-
dziei, ¿e tamte przerwa-
ne prace zostan¹ kiedy�
dokoñczone. I dzie³a
tego dope³ni³a radna,
Anna Górecka, która
by³a te¿ bardzo emo-
cjonalnie zwi¹zana z t¹
cenn¹, spo³eczn¹ ini-
cjatyw¹.

Pomnik Ludziom
Morza, jaki zosta³ ods³oniêty w Ustce pod-
czas tegorocznego ��wiêta Ryby�, przed-
stawia postaæ kobiety � matki z sieci¹ na
postumencie (o wysoko�ci 280 cm), ocze-
kuj¹cej na powrót rybaków z morza oraz
sk³ada siê z czterech p³yt � p³askorze�b -
po dwie p³yty (2,15 m x 0,95 m x 0,15 m)
na coko³ach (2,25 m x 0,38 m x 0,25 m),
ustawionych po obu stronach figury. Zo-
sta³a na nich przedstawiona praca ryba-
ków od wyj�cia w morze po powrót do
portu. Pomnik usytuowany zosta³ na skwe-
rze zielonym pomiêdzy ulicami Limanow-
skiego a Marynarki Polskiej, nad kana³em
portowym w s¹siedztwie Latarni Morskiej
(od strony pó³nocnej) i budynku Kapita-
natu Portu (od strony po³udniowej). Ca-

³o�æ sk³ada siê z czterech poziomów. Po-
ziom pierwszy to fragment istniej¹cego
chodnika stanowi¹cego ci¹g spacerowy.
Na poziom drugi prowadz¹ dwa niezale¿-
ne biegi schodowe (po 4 schodki, ka¿dy).
Poziom trzeci wy³o¿ony zosta³ kostk¹ gra-
nitow¹. Znajduj¹ siê na nim dwie ³awki
do spoczynku dla zainteresowanych ciê¿-
k¹ prac¹ rybaków, uwiecznion¹ na p³asko-
rze�bach. Na poziomie czwartym � zasad-
niczym usytuowane s¹ p³askorze�by z
coko³em utrzymuj¹cym figurê kobiety -
matki, wypatruj¹cej synów, powracaj¹-
cych z morza.

Rze�ba g³ówna wraz z p³askorze�ba-
mi, pod�wietlona jest �wiat³ami umiejsco-
wionymi na poziomie czwartym. Wi¹zka
�wiat³a, wychodz¹ca z punktowych lamp,

Ods³oniêcie pomnika

ci¹d dalszy na str.18



18

wprowadza dodatkowe efekty, widocz-
ne wieczorow¹ por¹. Posadzka na p³ycie
poziomu czwartego ma wyobra¿aæ przy-
p³yw i odp³yw morza. Faliste pasy zo-
sta³y wy³o¿one na niej kamykami wiel-
ko�ci do 10 cm na zaprawie cementowej,

a pola wy³o¿one s¹ nieregularnymi p³y-
tami z marmuru. Postaæ kobiety zosta³a
wykonana  z Bia³ej Marianny � polskie-
go marmuru.

Autorem  projektu  pomnika  i rze�b

jest profesor warszawskiej
Akademii Sztuk Piêknych, zna-
ny i ceniony w kraju i na �wie-
cie artysta, Stanis³aw Kulon,
oraz nie¿yj¹cy ju¿ rze�biarz
Mieczys³aw Borys. Pomnik
zosta³ posadowiony na mocy
uchwa³y Rady Miejskiej w Ust-
ce ze stycznia br. Teren przeka-
za³ Urz¹d Morski w S³upsku.
Pieni¹dze na wykonanie pro-
jektu i wykupienie poszczegól-
nych elementów pomnika po-
chodzi³y ze spo³ecznych zbió-
rek, zapocz¹tkowanych jeszcze
w 1981 roku, a ostatnio prowa-
dzonych przez A. Góreck¹.
Nieznaczn¹ czê�æ �rodków do-
³o¿y³ samorz¹d miejski i powia-
towy.

Ods³oniêty w Ustce po-
mnik Ludziom Morza jest
pierwszym i jedynym tego typu
pomnikiem na polskim Wy-
brze¿u. Bêdzie niew¹tpliwe
spor¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Ust-
ki, ale przede wszy-stkim bê-
dzie on oddawa³ i symbolizo-
wa³ charakter tego od wieków,

zwi¹zanego z morzem i rybo³ówstwem
miasteczka, s³yn¹cego z atrakcyjnego ku-
rortu oraz aktywnych dzia³añ rybaków.
Dobrze siê sta³o, ¿e pomnik ten stan¹³
i przypomina o polskich tradycjach ry-
backich w czasie, kiedy rybacy i prze-

twórcy ryb, musz¹ upominaæ siê do-
no�nym g³osem o nale¿ne im miejsce
w europejskim rybo³ówstwie.

                                    Z. Babiarz-Zych

Ludziom morza za�piewa³a Alicja Majewska

Uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika zgromadzi³a t³umy ludzi

Festyn
sportowy
Dom  Pomocy  Spo³ecznej
w Machowinie zorganizo-
wa³ VI Festyn Sportowy dla
osób niepe³nosprawnych.

Wziêli w nim udzia³ mieszkañcy za-
przyja�nionych Domów Pomocy Spo-
³ecznej z Lêborka, Machownika, Lubu-
czewa, S³upska, Czarnego i Przytocka.
Po sportowych zmaganiach (toczenie
pi³ki, rzut pi³k¹ do kosza i bramki, biegi
z przeszkodami) na boisku sportowym
zaproszono wszystkich na zabawê. Do
tañca, po raz czwarty bezp³atnie, przy-
grywa³ zespó³ muzyczny �Rejs� z Ust-
ki, a w zorganizowaniu festynu pomo-
gli: Firma Handlowa �U Janusza� ze
S³upska, �Salvipol� sp. z o.o. z Bierko-
wa, PHU �Marko� ze S³upska, Urz¹d
Gminy w Ustce, Hurtownia Spo¿ywczo-
Owocowo-Warzywna �U Krzy�ka� ze
S³upska, PHU �Eden� ze S³upska,
Szkó³karstwo Krzewów Ozdobnych
�Kambium� ze S³upska, Lodziarnia Pañ-
stwa Chomczyñskich z Ustki i Zak³ad
Us³ug Produkcyjnych �Godziemba� z
Kar¿cina. Dyrekcja DPS w imieniu
uczestników zawodów i w³asnym, sk³a-
da wszystkim serdeczne podziêkowanie.

                    Ewa M³ynarczyk
              Dyrektor DPS w Machowinie
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Spacer po z³ocistym piasku
Dla m³odych Niemców du¿ym zaskoczeniem by³o, ¿e wszystkich uczniów Technikum
Le�nego w Warcinie obowi¹zuje mundur a dziewczêta jeszcze � zakaz makija¿u. M³o-
dych Polaków z powiatu s³upskiego zachwyci³a natomiast Lubeka, gdzie poznali za-
bytki zaliczone przez UNESCO do grupy najcenniejszych zabytków �wiata.

W lipcu i sierpniu br. starostwa po-
wiatowe w S³upsku i Ratzeburgu (Niem-
cy) zorganizowa³y wymianê m³odzie¿y.
Przedsiêwziêcie wspar³a Polsko � Nie-

miecka Wspó³praca M³odzie¿y z biurem
w Poczdamie, która wspomaga takie ak-
cje. Dziesiêcioosobowa grupa zosta³a wy-
selekcjonowana z  ponadgimnazjalnych
szkó³ powiatu s³upskiego � Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Ustce, Zespo³u Szkó³
Rolniczych w S³upsku, Technikum Le�ne-
go w Warcinie i Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Ustce. M³odzie¿ polsk¹ zakwate-
rowano w schronisku m³odzie¿owym w
Mölln - jednym z wielu w powiecie He-
rzogtum Lauenburg. Jest to piêkna okoli-
ca. Schronisko znajduje siê w lesie i od-
dalone jest tylko o dwadzie�cia piêæ mi-
nut drogi piechot¹ od centrum miastecz-
ka.

Zaraz nastêpnego dnia grupê przywi-
ta³a w muzeum regionalnym w Ratzebur-
gu Helga Hinz - przewodnicz¹ca Rady
Powiatu Herzogtum Lauenburg. M³odzie¿
nasza mia³a okazjê obejrzeæ tam m.in.
imponuj¹c¹ kolekcjê aparatów fotogra-
ficznych z ró¿nych epok i pierwsze graj¹-
ce p³yty w pozytywkach oraz gramofo-
nach. Pozna³a te¿ powiatowe o�rodki m³o-
dzie¿y, w których spotka³a siê ze swoimi
rówie�nikami. Pod okiem opiekunów, in-
struktorów i psychologów m³odzi Niem-
cy spêdzaj¹ w nich czas wolny � odrabia-

j¹ lekcje, odpoczywaj¹ bawi¹c siê z ró-
wie�nikami, rozmawiaj¹ o problemach,
których sami nie potrafi¹ rozwi¹zaæ. Je-
den z takich o�rodków znajduje siê w

Scharzenbec-
ku. Zajmuje
trzypiêtrowy
budynek w sa-
mym centrum
miasta. S¹ w
nim sala kon-
certowo � wy-
poczynkowa,
sala bilardo-
wa, sala do ae-
robiku, mini �
biblioteka i
mini � warsz-
tat. W tym
ostatnim m³o-
dzie¿ wykonu-
je ró¿ne cieka-
we przedmio-
ty, które mo¿e
wykupiæ za

niewielk¹ op³at¹ pokrywaj¹c¹ koszty ma-
teria³ów. O�rodek ten organizuje miêdzy-
narodowe spotkania m³odzie¿y z partne-
rami z Francji, Anglii, Belgii i Holandii.
W przysz³o�ci zamierza organizowaæ ta-
kie spotkania równie¿ z m³odzie¿¹ z Pol-
ski.

Ciekawym prze¿yciem by³a wyciecz-
ka do Muzeum Wagonów w Schmilau.
Nastêpnie ponad godzinê nasi m³odzi re-
prezentanci zmagali siê z napêdem dre-
zyny do odleg³ego o dziewiêæ kilometrów
obozowiska w Hollenbek. Znajduj¹ siê w
nim wagony kolejowe zakupione na u¿y-
tek obozuj¹cej m³odzie¿y. Droga powrot-
na zajê³a ju¿ mniej czasu. Na naszych
uczniów czeka³o wspania³e jedzenie z gril-
la, a wieczór wype³ni³ koncert dwóch m³o-
dzie¿owych grup muzycznych w Klubie
�Takt-Los� w Mölln.

M³odzi przedstawiciele powiatu s³up-
skiego poznali kulturê Niemiec, kulturê re-
gionu Schleswig Holstein oraz powiatu
Herzogtum Lauenburg. Odwiedzili te¿
Berlin i Lubekê. W Lubece, p³yn¹c stat-
kiem po jednym ze staromiejskich kana-
³ów, poznali zabytkow¹ czê�æ miasta, hi-
storiê i legendy o jego zabytkach zaliczo-
nych przez UNESCO do grupy najcen-

niejszych zabytków �wiata. W Berlinie
podoba³o siê muzeum Pergamonu. Przed
powrotem do Polski nasz¹ m³odzie¿ po-
¿egna³ sam starosta powiatu Herzogtum
Lauenburg, Gerd Krämer.

Rewizyta Niemców odby³a siê na
pocz¹tku sierpnia. M³odych go�ci zakwa-
terowano w Schronisku M³odzie¿owym w
Ustce. Ca³a grupa (z m³odzie¿¹ polsk¹)
liczy³a dwadzie�cia trzy osoby i w Staro-
stwie Powiatowym w S³upsku podjê³a j¹
wicestarostwa powiatu Gra¿yna Pokuæ
wraz z innymi cz³onkami Zarz¹du. Du¿ym
prze¿yciem dla Niemców by³ udzia³ w
rajdzie rowerowym z Ustki do Podd¹bia.
Nasi uczniowie zapoznali te¿ niemieckich
rówie�ników z rodzim¹ histori¹ i kultur¹
ziemi s³upskiej oraz ca³ego Pomorza.
Wybrano siê na wycieczki do Gdañska,
Malborka, Warcina i Kluk. W Technikum
Le�nym w Warcinie Niemcy zapoznali siê
z prac¹ o�rodka rehabilitacji ptaków dra-
pie¿nych, który prowadz¹ sami uczniowie.
Mimo wakacji dobrowolnie zostaj¹ w
szkole i opiekuj¹ siê swymi ptasimi pa-
cjentami. Przybyszom z Niemiec trudno
by³o to zrozumieæ. Gospodarze  opowie-
dzieli go�ciom historyczne ciekawostki
zwi¹zane z budynkiem ich szko³y, w któ-
rym rezydowa³ kiedy� kanclerz Prus Ot-
ton von Bismarck. Chwalili siê jak spê-
dzaj¹ czas wolny. Rozmawiano te¿ o mo¿-
liwo�ciach podjêcia pracy po szkole i ofe-
rowanej pracy wakacyjnej w Polsce.

Du¿e wra¿enie na Niemcach zrobi³a
wspólna wyprawa do szlifierni bursztynu,
gdzie mogli zobaczyæ, w jakiej postaci
bursztyn wystêpuje w naturze i jak jest
wspó³cze�nie obrabiany. Wydmy w S³o-
wiñskim Parku Narodowym zaskoczy³y
nie tylko swym piêknem, ale równie¿ wiel-
ko�ci¹. Spacer po z³ocistym piasku na
usypanych pagórkach, pla¿¹ do Czo³pina
i k¹piel w morzu, by³y te¿ spor¹ atrakcj¹.
Uczestnicy wêdrówki dopytywali o mo¿-
liwo�æ powtórzenia takiej wyprawy w
przysz³ym roku.

M³odzi Niemcy wyjechali z Polski w
niedzielê, 11 sierpnia br.
                                  Joanna Ozdarska

Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia

(Opiekun grup m³odzie¿owych
ze strony polskiej)

W Muzeum Wagonów w Schmilau
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Po obu stronach
Ba³tyku
W czerwcu br. w Ustce przebywa³a grupa m³odzie¿y ze
szwedzkiego miasta Växjo, le¿¹cego w regionie Kronoberg.
Pobyt ten zwi¹zany by³ z realizacj¹ pierwszej czê�ci pro-
gramu �Apollo� maj¹cego na celu u³atwienie m³odzie¿y obu
krajów,  tj. Szwecji  i  Polski  wzajemne  poznanie  kultury
i obyczajów.

Koordynatorami projektu s¹: ze stro-
ny szwedzkiej Martin Daidsson � pracow-
nik �Filmiku� (fundacji wspieraj¹cej kino-
matografiê i m³odzie¿ zainteresowan¹ fil-
mem), ze strony polskiej � Jacek £epkow-
ski, nauczyciel Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Ustce, a zarazem opiekun szkolne-

go Klubu Filmowego. Projekt zak³ada, ¿e
podczas wymiany mieszane grupy zreali-
zuj¹ krótkie bezdialogowe filmy na tema-
ty nurtuj¹ce m³odzie¿ po obu stronach Ba³-
tyku. Filmy te nastêpnie bêd¹ wykorzysta-
ne na lekcjach wychowawczych w szko-
³ach.  Powstanie te¿ wspólna strona inter-
netowa. W przysz³o�ci program ma byæ
rozszerzony o inne kraje europejskie i m³o-
dzie¿ z innych szkó³.

Pomys³ projektu zrodzi³ siê w funda-
cji �Filmik�, która  wspó³pracuje z Land-
sting�iem Koronoberg, a ten prowadzi wy-
mianê z powiatem s³upskim.  Narodzi³ siê
podczas spotkania Mikaela Josefssona,
konsultanta wojewódzkiego ds. filmu z
przedstawicielami szkó³ powiatu s³upskie-
go i placówek kultury. Podczas jednego z
takich spotkañ z dyrektorem Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce, Henrykiem Pel-
czarem, M. Josefsson dowiedzia³ siê, ¿e
w szkole tej dzia³a grupa m³odzie¿y zain-
teresowana filmem. Wówczas to wysz³a
propozycja wymiany m³odzie¿y polskiej z
podobn¹ grup¹ m³odzie¿y ze Szwecji. Kil-
kuosobow¹ grupê szwedzk¹ tworz¹ ucznio-
wie liceum o kierunku dotycz¹cym mas-
smediów, skupieni przy fundacji �Filmik�.

Do Ustki przyjechali oni pod opiek¹ M. Da-
vidssona i Sebastiana Sasa. M³odzie¿ pol-
ska to uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Ustce, skupieni w szkolnym Klu-
bie Filmowym.

Pierwszy dzieñ pobytu m³odych Szwe-
dów w Ustce rozpocz¹³ siê od wspólnego

grillowania. Opiekun gru-
py szwedzkiej M. Daids-
son, w celu u³atwienia lep-
szego poznania, zapropo-
nowa³ zabawê polegaj¹c¹
na podzieleniu m³odzie¿y
na trzy mieszane grupy.
Ka¿da mia³a zrealizowaæ
krótki film przedstawiaj¹-
cy jej cz³onków, a nastêp-
nie zaprezentowaæ go
wszystkim uczestnikom
zabawy. Pomys³ okaza³ siê
bardzo trafny, bo rzeczy-
wi�cie pomóg³ w lepszym
poznaniu siê m³odzie¿y.
Zosta³y podzielone zada-

nia. Dwie grupy mia³y zrealizowaæ filmy
na temat tolerancji, a jedna stworzyæ do-
kumentacjê � jak grupy radzi³y sobie z re-
alizacj¹ tego problemu.

W dniu drugim poszczególne grupy
krêci³y materia³ filmowy. Trzeciego dnia
go�ciom ze Szwecji  zaproponowano wy-
cieczkê do S³owiñskiego Parku Narodowe-
go i obejrzenie filmu �Mulholland Drive�
Deida Luncha w kinie �Delfin�. Czwarte-
go dnia ka¿da z grup mia³a trzy godziny na
zrealizowanie 45-sekundowej reklamów-
ki o swoim filmie. Sam monta¿ filmów
zostanie dokoñczony podczas pobytu w
Växjo.

Pi¹tego dnia, po wymianie adresów i
po¿egnaniu, Szwedzi pojechali zwiedzaæ
jeszcze Gdañsk, a stamt¹d udali siê ju¿ w
drogê powrotn¹ do domu. Podczas wrze-
�niowego pobytu uczniów usteckiej szko-
³y w Växjo zostanie zrealizowana druga
czê�æ projektu, a jeszcze przed wizyt¹ w
Szwecji zostanie stworzona wspólna stro-
na internetowa, na której obie grupy bêd¹
umieszczaæ w³asne filmy i zdjêcia oraz
dzieliæ siê spostrze¿eniami z prowadzonej
wspó³pracy.
                                    Jacek £epkowski
     Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce

Poznawanie
historii
W maju br. minê³o 30 lat od
utworzenia w S³upsku Od-
dzia³u Polskiego Towarzy-
stwa Numizmatycznego. Ju-
bileusz obchodzony by³y bar-
dzo uroczy�cie, z udzia³em
wielu go�ci, mi³o�ników zbie-
ractwa. Chcia³bym zachêciæ
do kontaktu i bli¿szej wspó³-
pracy z dzia³aczami tego To-
warzystwa.

W 1995 roku przygotowuj¹c siê do
obchodów 50-lecia istnienia mojej szko-
³y i pi¹tej rocznicy nadania jej imienia
genera³a Stefana Roweckiego � �Grota�,
zaplanowali�my urz¹dzenie okoliczno-

�ciowych wystaw. Materia³y zebrane w
do�æ krótkim czasie nie by³y wystarcza-
j¹ce, by pokazaæ, obok historii szko³y, tak-
¿e sylwetkê Patrona, a tak¿e historiê Ar-
mii Krajowej (nasza szko³a by³a drug¹ w
dawnym województwie s³upskim �szko³¹
AK-owsk¹�).

Przypadek zupe³ny zetkn¹³ mnie z
Zdzis³awem Dróbk¹ � prezesem s³up-
skich numizmatyków. Moja nie�mia³a
pro�ba o pomoc spotka³a siê z bardzo
spontaniczn¹ reakcj¹. Pozna³em ludzi
ow³adniêtych pasj¹ kolekcjonerstwa. Oba-
wia³em siê, ¿e zazdro�nie strzeg¹c swo-

Wystawa numizmatów w Muzeum Pomo-
rza �rodkowego w S³upsku

Panorama Ustki - port morski
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ich skarbów, nie bêd¹ siê chcieli nimi dzie-
liæ. Myli³em siê bardzo. Zarówno Zdzi-
s³aw Dróbka, Jerzy Hanke oraz wielu
innych pasjonatów, to ludzie, dla których
równie wa¿ne jak powiêkszanie w³asnych
kolekcji, jest ich eksponowanie, opowia-
danie o historii i tera�niejszo�ci. Z zado-
woleniem muszê stwierdziæ, ¿e od sied-
miu lat tê ich pasjê wykorzystujê bez-
wzglêdnie.

Dziêki wspó³pracy nawi¹zanej z Od-
dzia³em Towarzystwa Numizmatycznego
w S³upsku, Szko³a Podstawowa we Wrze-
�ciu mo¿e pochwaliæ siê wieloma inicja-
tywami, których odbiorcami jest zarów-
no m³odzie¿, jak i doros³e spo³eczeñstwo
gminy S³upsk. Wiele osób obejrza³o ju¿
zorganizowane przez nas wspólnie z To-
warzystwem Numizmatycznym wystawy,
zawieraj¹ce tak zbiory medalierskie, jak i
falerystykê. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
�Grot� � Rowecki w medalierstwie i nu-
mizmatyce�, �Medalierstwo Ziemi S³up-
skiej�, �Ordery i odznaczenia PRL i RP�,
�Krzy¿e, wojny i wojska�, �Katyñ � Mied-
noje � by pamiêtaæ�, �Mundur to mêska
rzecz...�, �Wybitni dowódcy II wojny
�wiatowej�, �Przywódcy Pañstwa Polskie-
go�.

Aby zachêciæ do takiego poznawania
historii, nasze wystawy pokazywali�my
m³odzie¿y gimnazjalnej z Jezierzyc, Sie-
mianic i Redzikowa. Dziêki przychylno-
�ci Zarz¹du Gminy w S³upsku m³odzie¿
ta dowo¿ona by³a do szko³y we Wrze�ciu.
Z czasem z wystawami wyszli�my na ze-
wn¹trz. Zorganizowali�my piêkne ekspo-
zycje okoliczno�ciowe w Gimnazjum w
Jezierzycach, Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lubuczewie.

Niew¹tpliwie dodatkow¹ atrakcj¹
tych wystaw jest obecno�æ na nich wspo-
mnianego ju¿ Zdzis³awa Dróbki � wspa-
nia³ego gawêdziarza, cz³owieka o niespo-
tykanej umiejêtno�ci dotarcia do s³ucha-
cza, szczególnie do m³odzie¿y, którego
opowie�ci tworz¹ drug¹ czê�æ naszych
spotkañ.

Po co o tym wszystkim wspominam?
Chcê w ten sposób namówiæ moich kole-
gów, dyrektorów szkó³, nauczycieli histo-
rii do nawi¹zania wspó³pracy ze wspo-
mnianym Towarzystwem Numizmatycz-
nym w S³upskun i innymi zbieraczami,
pasjonatami, którym skromno�æ czêsto nie
pozwala siê samym do nas zg³osiæ.

         mgr Zbigniew Kamiñski
              Dyrektor Szko³y Podstawowej
                                           we Wrze�ciu

Nasz Czes³aw Lang
Urz¹d Miejski w Ustce odwiedzi³ niedawno Czes³aw Lang
� wspania³y polski kolarz, zwyciêzca wielu wy�cigów ko-
larskich, tryumfator Tour de Pologne z 1980 roku, srebrny
medalista olimpijski z Moskwy, prezes Lang Team Sp. z o.o.
organizuj¹cej od kilku lat Tour de Pologne.

Czes³aw Lang przyjecha³ do Ustki,
oczywi�cie w zwi¹zku z organizacj¹ 59.

Tour de Pologne. Przez Ustkê przebiegaæ
bêdzie drugi jego etap i tutaj rozegrana
zostanie druga premia Kredyt Banku. Spo-
tkanie w gabinecie burmistrza by³o jed-
nak okazj¹ do szerszych rozmów. Pan
Czes³aw, mimo ogromnej s³awy, jak¹ zdo-
by³ dziêki swym sukcesom kolarskim,
bardzo odpowiedzialnej i presti¿owej
funkcji  pe³nionej obecnie w Lang Team,
w bezpo�rednich kontaktach jest cz³owie-
kiem bardzo skromnym, mi³ym, zawsze
pogodnie usposobionym i u�miechniêtym.
W Ustce namawia³ pracowników od pro-
mocji miasta do wiêkszego wykorzysty-
wania wy�cigu, który on organizuje, w
promocji. Zachêca³ by przy okazji ogrom-
nej oprawy medialnej jak¹ ma Tour de Po-
logne i popularno�ci jak¹ siê cieszy, bar-
dziej promowaæ lokalne kolarstwo i Ust-
kê.

Czes³aw Lang namawia³ do zorgani-
zowania wy�cigów rowerowych dla dzie-
ci i m³odzie¿y w czasie oczekiwania na

przyjazd kolarzy do Ustki. Oferowa³ na
ten cel w formie nagród koszulki i inne

cenne gad¿ety. Namawia³ do zaan-
ga¿owania orkiestry Marynarki
Wojennej, zespo³ów folklorystycz-
nych, bo wszystko to � mówi³ � bê-
dzie s³u¿y³o tylko wiêkszej promo-
cji miasta i piêknego, waszego
s³upskiego regionu.
Mistrz kolarski zdradzi³, ¿e mimo
i¿ ma mieszkanie we W³oszech,
biuro firmy Lang Team znajduje
siê w Warszawie, to on ostatnio
wiêkszo�æ czasu spêdza w Barno-
wie ko³o Ko³czyg³ów. Tutaj kilka
lat temu kupi³ zabytkow¹ posia-
d³o�æ, wyremontowa³ i w niej
mieszka. Nie wstydzi siê tego, ¿e
pochodzi z Ko³czyg³ów. Tutaj siê
urodzi³, tutaj rodzi³y siê pierwsze
jego zainteresowania kolarstwem.
Tutaj ma rodzinê, wielu znajo-
mych. I tutaj � co podkre�la nie-
mal na ka¿dym kroku � s¹ bardzo
piêkne tereny, które przyci¹gnê³y
swoj¹ niepowtarzaln¹ urod¹ ju¿
wielu jego znajomych.

W³osi � z nimi blisko wspó³-
pracuje - s¹ wrêcz zachwyceni by-
towszczyzn¹. Pan Czes³aw nie
do�æ, ¿e jest posiadaczem piêkne-

go dworu, to dokupi³ wiele hektarów ³¹k i
zacz¹³ hodowaæ konie. Na razie ma tylko
cztery, ale jego hodowla ma siê powiêk-
szyæ. Z pasj¹ opowiada³ jak przyst¹pi³ do
zbioru siana. Mia³y byæ tylko dwie przy-
czepy bali, a po sprasowaniu tego co sko-
si³, okaza³o siê, ¿e by³o a¿ dziesiêæ przy-
czep. Wszystko zebra³. Chocia¿ wcale nie
musia³ tego robiæ, to sam z przyjemno-
�ci¹ d�wiga³ bale i podawa³ na przycze-
pê. Do dzi� czuje wspania³y zapach sko-
szonej i wysuszonej trawy.

W przysz³o�ci nie zamierza sprzeda-
waæ ani dworu, ani kupionych i koszonych
³¹k. Nie wstydzi siê swojego wiejskiego
pochodzenia. Doskonale orientuje siê w
tendencjach zachodz¹cych w bytowskim
rolnictwie. Wie, jakich ma s¹siadów - rol-
ników, jak im siê wiedzie, czym siê zaj-
muj¹. Nie mo¿e zrozumieæ Holendrów,
którzy sporo inwestuj¹ w uprawê ziemi,
hodowlê zwierz¹t, a jakby ¿a³owali gro-

ci¹g dalszy na str. 22
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- Jak to jest z t¹ prawd¹, czy poeta
powinien mieæ za obowi¹zek pukania do
�wiata religii, je¿eli od tego s¹ teologo-

wie i inni
teore tycy
wiar, bar-
dziej w
tych kie-
r u n k a c h
wykszta³-
c e n i ?
Gdzie za-
tem jest
prawda, a
gdzie czai
siê k³am-
stwo? Dzi�
poeta uzna-

ny w �wiecie (Czes³aw Mi³osz po nagro-
dzie Nobla) wyra�nie na stare lata prowo-
kuje, bo szczerze wyznaje, ¿e jest 50 pro-
cent katolikiem, a 50 procent  ateist¹. Mnie
osobi�cie takie wyznanie noblisty trochê
przera¿a, bo znam Mi³osza ksi¹¿ki, gdzie
wiele stron po�wiêci³ filozofii religijnej.
Mo¿na siê sprzeczaæ do woli, ale czemu
to s³u¿y, ni z gruszki ni z pietruszki taka
ironia, bo nie podejrzewam o �lep¹ grê,
czy cynizm intelektualistê.

Jeszcze kilka lat temu zapisywa³em
pewne stwierdzenie, ¿e kiedy poeta zaczy-
na rozpisywaæ siê w wierszach o Bogu, to
jakby szuka³ zastêpczego tematu. To zna-
czy, nie ma innych obszarów do wy¿ycia
siê w swojej twórczo�ci. Ale czy nie s¹ to
piêkne wiersze, wprost niewinne w swo-
im za³o¿eniu, jak ten, który przypadkowo
trafi³ do mnie przez nieznan¹ mi osobê z
miesiêcznika �Akant�. Nazywa siê Ber-
nadeta Kowalska, wiersz ma tytu³: �Wy-
soko i nisko�: Kiedy�/ Siostra zakonna
powiedzia³a:/ Wspinam siê na palce mo-
dlitwy./ Rzeczywi�cie./ Wspinam siê na
palce, wyci¹gam rêce,/ Bo jeste� tak wy-
soko, Panie./ A Ty przecie¿ jeste� nisko,
Bo¿e./ Przecie¿ stworzy³e� �limaki.

Ten rzeczywi�cie uroczy wiersz mo¿e
zdobyæ sympatiê u odbiorcy. Ale u jakie-
go odbiorcy? Nie u tego, który ca³y za
¿ycia kamieniem siê sta³. Znieczulony �
nie tyle na piêkno, co na ból. W tym wier-
szu, który zaprezentowa³em, jest swoista
logika zbuntowanej poetki, która szuka
wyrazu i zdañ jeszcze nie zapisanych. Ona
sprzeciwia siê tym intencjom pouk³ada-
nych ju¿ my�li. Wyprzedzili j¹ kronika-
rze i historycy, a jednak nie dopisali tego,
co poetka dopisa³a w tym wierszu: �Stwo-
rzy³e� �limaki�. Nie tam na górze gdzie�,
a w³a�nie tu, gdzie i ja �nisko� ¿yjê. Poet-
ka cieszy siê, bo czuje Boga bardzo bli-
sko, jakby ociera³ siê o ni¹, mijaj¹c siê...

Przytoczê teraz fragment mojej recen-
zji �Niepasywno�æ wizualnej tre�ci�, o
naszym s³upskim poecie Bartoszu Mu-
szyñskim, kiedy nada³em opiniê krytycz-
n¹ o jego trzecim tomiku wierszy �Gwiaz-
dobloki�. W pewnym momencie piszê tak:
�Poeta Muszyñski nie rozpêdza siê, we-
dle filozoficznych spacerów czy schadzek
tam, gdzie mo¿na siê u³o¿yæ, zbiec z chod-
ników codziennych trosk ka¿dego �mier-
telnika, i po postu w krótkim epizodzie
powiedzieæ najwa¿niejszy rozbudowany
(szkielet ¿ycia) w wierszu. Oto wzór, ni-
czym jego motto � a mo¿e ka¿dego z nas:
�uk³adaæ siê/ z Bogiem, bo z kim/ je�li
nie z Bogiem siê/ uk³adaæ/ w jedno�.

Wiersz nosi tytu³ �Puzzle�. Ten
rzeczowy skrót ma, posiada wy�mienite
wyja�nienie wszystkich nieudowodnio-
nych racji po obu stronach tafli lustra.
Tych, którzy wierz¹ w Boga i s¹ pewni, i
tych którzy musz¹ jeszcze prze¿yæ, by
przekonaæ siê. Innymi s³owy: wyszed³e�
od Boga i do niego wrócisz i tak, z³y czy
dobry; nawet i ten niewierz¹cy wróci do
³ask, bo tylko Bóg mo¿e tak naprawdê
os¹dziæ �miertelnika.

W roku 2000 �rodowisko literackie
w Radomiu opracowa³o i wyda³o dwuto-
mow¹ ksi¹¿kê �Dojrzewanie w mi³o�ci�,
pod redakcj¹ Jadwigi Gó�d�. Miêdzy in-
nymi znajduj¹ siê w tej ksi¹¿ce moje czte-
ry wiersze. Jestem w doborowym towa-
rzystwie, bo oprócz Karola Wojty³y i Jana
Twardowskiego s¹: Nikos Chadzinikolau,
Irena Conti, Stanis³aw Fronczak, Zbi-
gniew Jerzyna, Marian Janusz Kawa³ko,
Dariusz Tomasz Lebioda, Stanis³aw Ny-
czaj, Marek Obarski, Andrzej Wa�kie-
wicz, Leszek ¯uliñski i inni. Oto co pisze
Tomasz Agatowski: �Wspó³cze�nie zawo-
dz¹ klasyczne systemy polityczne, rozra-
sta siê mierzwa popkultury, wiêdn¹ syste-
my idei politycznych, wyznaniowych, fi-
lozoficznych. Czas edukacji cz³owieka
skrócony zosta³ do minimum. (...) Teraz
� jako ludzko�æ � jeste�my w punkcie kry-
tycznym � u schy³ku i na pocz¹tku. Mamy
w du¿ej mierze wypalone uczucia, rozpa-
lone apetyty na posiadanie dóbr. Wyzna-
niem i swoistym kodeksem sta³ siê glo-
balnie pieni¹dz. �wiat skurczy³ siê, a od-
leg³o�æ cz³owieka do cz³owieka powiêk-
sza siê, narasta wrogo�æ.� I z tej w³a�nie
pochodni uczuæ, która siê nie pali, ucie-
kamy do Boga. Bo przy nim nie jeste�my
samotni. Wystarczy g³êboka modlitwa
cz³owiekowi, a poecie dar zapisu przy tym
na pewno, od�wiêtny. Gdy¿ wierszy reli-
gijnych nie piszemy codziennie.

Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

sza na remont, wygl¹daj¹cych wci¹¿, ob-
skurnie budynków.

- Jeszcze nie tak dawno, organizuj¹c
wy�cig, sporo czasu spêdza³em w biurze
w Warszawie. Ale teraz technika posz³a
tak daleko do przodu, ¿e biorê laptopa,
pod³¹czam siê do internetu i mogê praco-
waæ w Barnowie � zdradzi³ siê Cz. Lang.
� Tutaj mam dom i drugie swoje biuro.
Wychodzê na moje ³¹ki i widzê pod la-
sem sk³adaj¹ce siê z kilkudziesiêciu sztuk
stado saren i jeleni. Czy pracuj¹c i miesz-
kaj¹c w Warszawie, móg³bym podziwiaæ
i nacieszyæ oko takimi obrazkami?

Warto zapamiêtaæ, i¿ niedaleko, w
Barnowie ko³o Ko³czyg³ów mieszka taki
wspania³y cz³owiek jak Czes³aw Lang. Z
pewno�ci¹, w zwi¹zku z organizacj¹ wy-
�cigu Tour de Pologne i rozlicznymi in-
nymi jeszcze obowi¹zkami, nie ma za
du¿o wolnego czasu. Ale poproszony na
spotkanie, o poradê i podpowied�, jak roz-
wijaæ polskie kolarstwo, jak przy tym pro-
mowaæ ziemiê bytowsk¹ i ziemiê s³upsk¹,
za obywatela której siê te¿ uwa¿a, na pew-
no nie odmówi swojej pomocy. To na-
prawdê wspania³y i przyjazny ludziom
cz³owiek. Mi³o i przyjemnie siê go s³ucha
gdy komentuje przebieg kolejnych etapów
Tour de Pologne, ale równie¿ kiedy opo-
wiada o swoich pasjach, zainteresowa-
niach i zupe³nie przyziemnych ludzkich
sprawach.

   Z. Babiarz-Zych

Wiara w poezji


