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Drodzy Czytelnicy!
Dobiega koñca pierwsza kadencja samorz¹du powiatowego. Za miesi¹c wybierzemy nowych radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zmieni¹ siê w³adze
samorz¹dowe. Mo¿e niektórym przyjdzie po raz kolejny decydowaæ o rozwoju lokalnych spo³ecznoci? ¯yczê
tego wszystkim obecnym radnym. Ka¿de wybory, a wybory w³adz szczególnie, s¹ wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu demokratycznych spo³eczeñstw. Powinnimy wybraæ
dobrych przedstawicieli. Na wsiach powinno siê o tym
szczególnie pamiêtaæ.
Spraw do za³atwienia nie brakuje. Naszych rolników
niepokoi wzrost kosztów produkcji i utrzymania. Lêk wywo³uje te¿ zbli¿aj¹ce siê przyjêcie Polski do Unii Europejskiej. Wtedy z pewnoci¹ zmieni siê du¿o w polskim
rolnictwie. Nie bêdzie ³atwo gospodarowaæ, ale bêdzie
mo¿e bardziej siê op³aca³o. Nie powinnimy siê baæ panicznie Unii Europejskiej, bo sami wiemy najlepiej, jaka
jest zdrowa polska ¿ywnoæ i czy ustêpuje ona produktom unijnym. Przykre jest tylko, ¿e w sytuacji, kiedy
mamy naprawdê dobre produkty, dzi import obcych
produktów, w tym zbo¿a i miêsa, przewy¿sza eksport naszych wyrobów. Przykre jest te¿, ¿e z tego powodu k³opoty dotykaj¹ gospodarstwa rolne i rodziny rolnicze.
Dlatego musimy lepiej zadbaæ o zbyt naszych rodzimych p³odów i produktów rolnych. Potrzebna jest ich
wiêksza promocja i marketing. Powinnimy utrwalaæ w
sobie przekonanie i przekonywaæ innych, ¿e nasze polskie produkty s¹ tak samo dobre - a nawet lepsze, ni¿ te
z importu.
Rolnikom naszym potrzebna jest kompleksowa i konsekwentnie prowadzona polityka rolna, ale potrzebne te¿
jest spojrzenie na polsk¹ wie jako na obszar szczególnych wartoci narodowych. Mi³oæ do ziemi, pracowitoæ, poczucie odpowiedzialnoci za owoce ziemi, za Ojczyznê, solidarnoæ rodzinna, s¹siedzka, pracowitoæ,
przywi¹zanie do tradycji, znaków kultury i jej modeli,
wzorów i dzie³, jêzyka. To istotne wartoci, które odegra³y wa¿n¹ rolê bytu naszego narodu. O nich nie wolno
nam zapominaæ - tak¿e w dniu wyborów samorz¹dowych!
Powinnimy byæ otwarci na nowe wartoci, ale jednoczenie pielêgnowaæ to, co szlachetne, wznios³e i dobre w takim zakresie, aby obok nowych wymiarów, jakie nios¹ czasy, pozosta³o - jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy stare, uwiêcone tradycj¹, potwierdzone przez prawdê wieków. Taki jest po prostu nasz obywatelski obowi¹zek!
Rolnicy musz¹ tak¿e sami zadbaæ o swoje interesy.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e w gospodarce wolnorynkowej
ten jest silny, kto jest dobrze zorganizowany. Podstawow¹ rolê na rynku rolnym, tak¿e po wejciu Polski do Unii
Europejskiej, odgrywaæ bêd¹ grupy producenckie i ró¿ne formy spó³dzielcze tworzone przez rolników. Wszelkie zwi¹zki rolników bêd¹ mia³y tu wa¿n¹ rolê do spe³nienia.
Gra¿yna Pokuæ
Wicestarosta S³upski
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Powiatowe wiêto Plonów w Sycewicach

Bursztynowe K³osy
Godnie podziêkowali mieszkañcy powiatu s³upskiego rolnikom za tegoroczne ¿niwa.
Powiatowe do¿ynki w Sycewicach pewnie d³ugo nie bêd¹ mia³y sobie równych. Dopisa³y zarówno gminy, które przygotowa³y swoje stoiska promocyjne, artyci i zespo³y
ludowe, jak i liczne delegacje rolników. Po raz pierwszy chleb otrzymali jednoczenie
wszyscy wójtowie gmin z powiatu, a do konkursu zg³oszono ponad dwadziecia wieñców do¿ynkowych i bochenków chleba.

Do¿ynkowy chleb
Organizatorami tegorocznych do¿ynekDo¿ynkowy
byli: Urz¹dchleb
Gminy w Kobylnicy i Starostwo Powiatowe. Na wniosek starosty

Wieniec
Wieniecgminy
gminySmo³dzino
Smo³dzino
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kur ze Zgierza (gm. G³ówczyce), Ma³gorzata Gola z ¯elkowa (gm. G³ówczyce), Urszula R¹czka z Motarzyna (gm.
Dêbnica Kaszubska), Tomasz Motarski
z Dobieszewa (gm. Dêbnica Kaszubska), Anna Domañska z Retowa (gm.
Smo³dzino), Bogdan Pasek z Wierzchocina (gm. Smo³dzino), Czes³aw Trzeciñski z Barcina (gm. Kêpice), Zdzis³aw
Kowalczyk z Osowa (gm. Kêpice), Andrzej Dudka z Ustki i Zdzis³aw Kostrubiec z Objazdy (gm. Ustka).
Najlepszym rodzinom rolniczym pe³ni¹cym w tym roku zaszczytne honory
gminnych starostów do¿ynek, wrêczono
po raz pierwszy statuetki Bursztynowego k³osa przyznane przez s³upskie starostwo. Otrzymali je: Anna i Piotr Jakiewiczowie
z Kruszyny
(gm. Kobylnica),
Do¿ynkowy
chleb
Lucyna i Wojciech Pozorscy z £osina
(gm. Kobylnica), Wies³awa i Marek

s³upskiego minister rolnictwa i rozwoju
wsi Jaros³aw Kalinowski uhonorowa³ grupê najlepszych rolników
odznakami Zas³u¿ony dla rolnictwa. Wród
wyró¿nionych
znaleli siê: Piotr
i Dorota Zacira
z Wielichowa
(gm. S³upsk),
Wojciech Pozorski z £osina (gm.
Kobylnica),
Adam Tates z
Lulemina (gm.
Kobylnica),
Leon Kisiel ze
wiêcichowa
(gm. Damnica),
Jerzy Czarniak
z Damnicy, Jerzy Zabieglik z
D¹brówna (gm.
Potêgowo), TaGospodarze do¿ynek - wicestarosta s³upski
deusz UlanowGra¿yna Pokuæ i wójt gminy Kobylnica ski z Potêgowa,
Leszek Kuliñski
Wojciech Kasz-

Guniczakowie z Sycewic (gm. Kobylnica), Maria i Bogdan Pisku³owie ze
Strzy¿yna (gm. Damnica), Anna i Ta-

G³ówczyce i Dêbnica Kaszubska. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez starostwo s³upskie.

Nagroda dla laureatów konkursu na wieniec do¿ynkowy
deusz Butkiewiczowie z P³ocka (gm.
Kêpice), Ma³gorzata i Pawe³ Pa³ubiccy
z Kotowa (gm. Dêbnica Kaszubska),
Henryka i Jan Siniawscy z Warcimina
(gm. Potêgowo), Regina i Tadeusz Peta
ze Skórzyna (gm. G³ówczyce), Aniela i
Kazimierz Hostyñscy z miejscowoci
Czuchy (gm. Smo³dzino), Anna i Micha³
Minginowiczowie z Kar¿cina (gm.
S³upsk), Wies³awa i Marek Zdunek z
miejscowoci Osieki S³upskie (gm. Ustka).
Honory starostów powiatowych do¿ynek pe³nili Lucyna Pozorska z £osina
i Piotr Jakiewicz z Kruszyny. Pani Lucyna prowadzi wspólnie z mê¿em, Wojciechem blisko 60-hektarowe gospodarstwo rolne, które specjalizuje siê w uprawie zbó¿ i osi¹ga bardzo dobre wyniki.
Otwarte jest na wszelkie nowoci techniczne i technologiczne. Piotr Jakiewicz
z ¿on¹ Ann¹ to w³aciciele 100- hektarowego gospodarstwa o kierunku uprawa rolin i hodowla zwierz¹t w Kruszynie. Specjalizuj¹ siê m. in. w chowie byd³a mlecznego i wini pstrej z³otnickiej.
W konkursie wieñców do¿ynkowych,
sporód wieñców tradycyjnych, za naj³adniejsze uznano i nagrodzono wieñce z
gminy S³upsk (I nagroda), gminy Smo³dzino (II nagroda) i gminy Ustka (III
nagroda). W konkursie wieñca niekonwencjonalnego zwyciê¿y³a gmina Kobylnica. Wystawiony przez ni¹ wieniec z £osina przedstawia³ traktor ci¹gn¹cy wóz
pe³en owoców z pól i ogrodów. Drug¹
nagrod¹ uhonorowano wieniec z gminy
Kêpice, a trzeci¹ - z gminy Ustka. W
konkursie chleba do¿ynkowego zwyciê¿y³ Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie (gm. S³upsk) przed gminami

w³acicieli, nagrodzono Orodek Jazdy
Konnej Anny i Bernarda Lipczyñskich
z Przew³oki w gminie Ustka. Wszyscy laureaci zostali równie¿ uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez
starostwo s³upskie.
¯niwa w powiecie s³upskim w tym
roku przebiega³y wyj¹tkowo sprawnie,
bez popiechu. Pogoda dopisa³a, by³a ³askawa dla rolników. Zbo¿e dojrza³o na
polach. Nie nawiedzi³y nas ¿adne powodzie, huragany i gradobicia. Plony nie by³y
najgorsze. Do pe³ni radoci brakowa³o tylko dobrze zorganizowanego skupu. Rolników wci¹¿ niepokoi te¿ wzrost kosztów
produkcji i utrzymania.
Gospodarze do¿ynek  wicestarosta
s³upski Gra¿yna Pokuæ i wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliñski podziêkowali
rolnikom za przywi¹zanie do ziemi, trudn¹ pracê na roli oraz osi¹gane plony. Oboje zgodnie zapewniali, ¿e bêd¹ starali siê
tak dalej pracowaæ i dzieliæ wspólnym dobrem, by nie zabrak³o go dla nikogo.
Przywiezione na do¿ynki chleby zaraz pokrojono i obdzielono nimi uczestników uroczystoci. Czêstowali gospodarze do¿ynek i, uczestnicz¹cy w wiêcie,
burmistrzowie i wójtowie gmin.
Z. Babiarz-Zych

Podczas do¿ynek rozstrzygniêto te¿
konkurs Zielone Lato  na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. W kategorii
typowego gospodarstwa rolnego, w którym dodatkowym ród³em dochodu s¹
us³ugi turystyczne, nagrodzono: Teresê i
Henryka Lasków z Duninówka (gm.
Ustka), Irenê
i Micha³a
¯ydyków z
¯elkowa (gm.
G³ówczyce),
Danutê
i
Jana Rybów
z Lubuczewa
(gm. S³upsk),
Adama Kazimierskiego
z Wodnicy
(gm. Ustka),
Krystynê i
Zbigniewa
Czuchów z
Machowina
(gm. Ustka),
Urszulê
i
Jana Ostapko z £okciowego (gm.
Smo³dzino).
W kategorii
obiektów
wiadcz¹cych
us³ugi turystyczne, bêd¹cych podstawowym
lecz niekoniecznie jedynym ród³em Bursztynowe K³osy dla najlepszych rodzin rolniczych
utrzymania
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S³upskie ziemniaki
Dni Ziemniaka w Kar¿niczce nale¿y wpisaæ do kalendarza najwa¿niejszych imprez
organizowanych w powiecie s³upskim. Powinna byæ to nasza impreza markowa, z któr¹ dobrze bêdzie kojarzy³ siê S³upsk i ca³y region s³upski.
ne kierunki u¿ytkowania  uzasadniali organizatorzy potrzebê organizacji imprezy.
W województwie pomorskim i zachodniopomorskim, a na ziemi s³upskiej
szczególnie znajduj¹ siê jedne z najlepszych w kraju warunków glebowo-klimatycznych do uprawy ziemniaków. Region
ten zawsze s³yn¹³ z tych upraw. Równie¿
dzi prowadzone s¹ tutaj  i to na wiatowym poziomie uprawy
ziemniak ó w .
C h o æ
mamy ich
d u ¿ o
mniej ni¿
b y ³ o
przed
laty, to
sama Polska i tak
uprawia
jeszcze
tyle ziemW pawilonach wystawowych wyeksponowano oko³o 160 odmian
n i a k ó w,
ziemniaków dopuszczonych do uprawy w Polsce
co
na
sowemu wsparciu Agencji W³asnoci Rol- przyk³ad ca³a Europa. To zobowi¹zuje
nej Skarbu Pañstwa, Urzêdu Marsza³kow- nas nie tylko do dbania o wysok¹ jakoæ
skiego Województwa Pomorskiego i prowadzonych upraw, ale jest te¿ w³aciwym powodem do tego, ¿eby ziemniaUrzêdu Gminy w Damnicy.
- Województwa pomorskie od lat spe- kowi powiêciæ dwa-trzy dni w roku, by
cjalizuj¹ siê w produkcji nasiennej wyso- sta³ siê on przedmiotem powa¿nych rozko kwalifikowanych sadzeniaków ziem- mów i prezentacji, ale tak¿e promocji reniaka na potrzeby ca³ego kraju. Tutaj zlo- gionu.
Na tegoroczne Dni z³o¿y³y siê prezenkalizowane s¹ orodki hodowli nowych
odmian. St¹d tematem wiod¹cym tego- tacje blisko 160 odmian ziemniaków dorocznych targów by³y problemy nasien- puszczonych do uprawy w Polsce, w tym
nictwa ziemniaka i doboru odmian na ró¿- kolekcje odmian perspektywicznych, seminaria szkoleniowe oraz specjalistyczne konsultacje. Demonstrowano pracê maszyn,
ci¹gników i innego
sprzêtu u¿ywanego
przy uprawach,
sortowaniu i przechowywaniu ziemniaków. Prezentowano oferty handlowe przedsiêbiorstw hodowlanych i nasiennych,
Wystawiono równie¿ sprzêt do uprawy ziemniaków
producentów i dysIX Krajowe Dni Ziemniaka, które
odby³y siê w Stacji Dowiadczalnej
Oceny Odmian w Kar¿niczce ko³o
S³upska  to wystawienniczo-targowa
i szkoleniowa impreza bran¿owa dla
naukowców, specjalistów i rolników od
nasiennictwa i uprawy ziemniaków.
Patronat nad imprez¹ obj¹³ minister
rolnictwa i rozwoju wsi Jaros³aw Kalinowski, a zorganizowano j¹ dziêki finan-
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trybutorów sprzêtu, rodków ochrony rolin, nawozów.
Do Kar¿niczki zjechali producenci i
dystrybutorzy niemal z ca³ego kraju. Na
placach i w polu prezentowano sprzêt firm
angielskich, niemieckich, holenderskich i
polskich. Rozleg³oæ terenu, jaki zajmuje
Stacja Oceny Odmian w Kar¿niczce,
sprzyja dobrym prezentacjom, a bliskoæ
pól  ró¿nym pokazom. Ponadto sam teren Stacji jest ju¿ atrakcyjny dla goci, bo
eksponuje siê na nim wiele maszyn, u¿ywanych dawniej w rolnictwie.
Organizatorzy w przygotowanie tegorocznej imprezy w³o¿yli ogrom pracy,
mieli sporo ciekawych pomys³ów i rozwi¹zañ. Mankamentem by³o, ¿e do Kar¿niczki przyjecha³o zbyt ma³o ludzi. Takie
imprezy zdarzaj¹ siê rzadko i nale¿a³oby
zrobiæ wszystko, aby uczestniczy³o w nich
jak najwiêcej rolników, mieszkañców
miast, turystów. Do Kar¿niczki powinny zjechaæ tysi¹ce ludzi, by popróbowaæ przygotowanych i podanych im
na wiele sposobów ziemniaków. Ziemniak jest na tyle tanim surowcem i nie
wymaga kosztownych przygotowañ, by
bogatych producentów i przetwórców,
którymi s¹ du¿e firmy, nie by³o staæ na
poczêstunek 2-3 tysiêcy ludzi swoimi
najlepszymi wyrobami.
Z. Babiarz-Zych

Poletka uprawowe

W ocenie samych rybaków

Rybo³ówstwo lekcewa¿one

Sytuacja rybo³ówstwa nie tylko nie poprawi³a siê w ostatnim czasie, ale uleg³a pogorszeniu.
Kolejny raz zmniejszono limity po³owowe. Wprowadzono wyd³u¿ony do trzech miesiêcy okres
ochronny na dorsza. Polskie rybo³ówstwo, dysponuj¹ce zbyt du¿ym nak³adem po³owowym,
nie jest w stanie generowaæ zysków ze swojej dzia³alnoci, umo¿liwiaj¹cych normaln¹ dzia³alnoæ, a tym bardziej - niezbêdn¹ modernizacjê floty i sprzêtu po³owowego.
Nie zmieni³o siê nic w zakresie przygotowañ do restrukturyzacji polskiej floty rybackiej, bez której rybo³ówstwo nie
jest w stanie poprawiæ swoich wyników
ekonomicznych. Powsta³, co prawda projekt Sektorowego Programu Operacyjnego, jednak jest to dopiero propozycja nie
zatwierdzona przez ¿adne uprawnione do
tego organa. Ponadto zbyt wiele deklaracji dotycz¹cych polskiego rybo³ówstwa
by³o ju¿ sk³adanych, a bardzo niewiele z
nich zosta³o zrealizowanych. To rodzi
du¿y pesymizm.

ministrowie odpowiedzialni za ten resort. Ca³y czas dowiadczamy obojêtnoci i w wielu przypadkach lekcewa¿enia zg³aszanych przez nas istotnych
problemów. Tak¿e problem wzmocnienia
kadrowego Departamentu Rybo³ówstwa,

stanie zrealizowany w momencie przenoszenia spraw rybackich do ministerstwa
rolnictwa. Tak siê nie sta³o. Organizacje
rybackie proponuj¹ utworzenie jednego organu zajmuj¹cego siê zarz¹dzaniem polskim rybo³ówstwem w miejsce

podnoszony przez rybaków wielokrotnie,
nie zosta³ do tej pory rozwi¹zany. Deklaracje o takim wzmocnieniu (10 dodatkowych etatów) sk³ada³ wiceminister Jerzy
Pilarczyk na spotkaniu z rybakami w
Ko³obrzegu w maju br. i na tym siê skoñczy³o. Jest to bardzo istotny problem ze
wzglêdu na koniecznoæ przygotowania
wielu dokumentów niezbêdnych dla polskiego rybo³ówstwa w momencie wejcia
Polski do Unii Europejskiej. Bez nale¿ycie przygotowanej kadry w Departamencie Rybo³ówstwa i bez prawid³owego przygotowania odpowiednich dokumentów, w tym Sektorowego Programu Operacyjnego, nie bêdzie mo¿liwe
skorzystanie ze rodków unijnych przeznaczonych na pomoc dla tego sektora
gospodarki.

trzech istniej¹cych Okrêgowych Inspektoratów Rybo³ówstwa Morskiego.
Usprawni to, naszym zdaniem, w sposób zasadniczy pracê Inspektorów Rybo³ówstwa. Móg³by to byæ: Krajowy
Urz¹d Rybacki lub G³ówny Urz¹d Rybacki. Musz¹ mieæ jednak odpowiednie
uprawnienia do zarz¹dzania polskim
rybo³ówstwem.
Przy reorganizacji struktur zarz¹dzaj¹cych rybo³ówstwem powinno wzi¹æ siê
pod uwagê rozwi¹zania innych krajów,
m.in. Norwegii, gdzie oprócz Ministerstwa Rybo³ówstwa dzia³a Dyrektoriat Rybo³ówstwa, zarz¹dzaj¹cy du¿o wiêksz¹
stref¹ i du¿o wiêkszymi zasobami ni¿ nasze inspektoraty. Niewiele zmieni³o siê te¿
w polskim prawodawstwie reguluj¹cym
sprawy rybo³ówstwa. W lutym br. wesz³a
w ¿ycie ustawa o rybo³ówstwie morskim. Jest w niej kilkadziesi¹t delegacji dla ministra zobowi¹zuj¹cych go do
wydania rozporz¹dzeñ. Ukaza³o siê kilka z nich, ale obarczone s¹ one b³êdami. Zdecydowana wiêkszoæ rozporz¹-

Negocjacje z Uni¹

Jedn¹ z wa¿niejszych spraw w bie¿¹cym roku by³y negocjacje z Uni¹ Europejsk¹. Sposób zakoñczenia konsultacji
strony rz¹dowej z organizacjami rybackimi spraw dotycz¹cych rybo³ówstwa
ba³tyckiego nie zosta³ przez organizacje rybackie zaakceptowany. Do dnia
dzisiejszego nie otrzymalimy odpowiedzi na pytanie - jak wygl¹da ostateczne, wspólne stanowisko Polski i Unii w
sprawach rybo³ówstwa? Czy¿by mia³o
to wiadczyæ o tym, ¿e po podpisaniu protokó³u przez polityków, rybacy nie s¹ ju¿
potrzebni?
Drugim elementem dotycz¹cym negocjacji z Uni¹ jest przewidywana zmiana Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.
Jest to na tyle istotne, ¿e od tej zmiany
bêdzie zale¿eæ przysz³a polityka rybacka
w basenie Morza Ba³tyckiego. Nie jest
dobrze, ¿e o zmianach tych prowadzone
s¹ dyskusje bez udzia³u przedstawicieli
polskich rybaków. Niepokoj¹ce jest, ¿e
dzisiaj nie mamy ¿adnego wp³ywu na
kszta³towanie nowej Europejskiej Polityki Rybackiej.
Wielokrotnie rodowisko rybackie
wskazywa³o na to, ¿e jedn¹ z g³ównych
przyczyn s³aboci polskiego rybo³ówstwa
jest brak gospodarza zasobów, który
umia³by uto¿samiaæ siê z problemami piêtrz¹cymi siê przed rybo³ówstwem. Po
przeniesieniu rybo³ówstwa z Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niewiele siê zmieni³o. W ministerstwie rolnictwa najwa¿niejsze s¹ sprawy rolników, za rybo³ówstwo jest tylko dodatkiem do k³opotów, jakie maj¹ kolejni

Krajowy Urz¹d Rybacki?

Stowarzyszenie Armatorów Rybackich i inne organizacje rybackie od kilku
lat wystêpuj¹ z propozycj¹ zmian w organizacji zarz¹dzania polskim rybo³ówstwem. Wydawa³o siê, ¿e ten postulat zo-
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dzeñ czeka jeszcze w kolejce do opracowania. Ustawa ta wymaga ju¿ szybkiej nowelizacji. Jeszcze w tym rokunale¿y uregulowaæ zasady skupu ryb
morskich.
W trakcie tworzenia ustawy zapomniano, ¿e w Polsce istniej¹ statki przetwórnie, mog¹ce produkowaæ m¹czkê rybn¹ bez koniecznoci po³awiania ryb. Mog¹
one dokonywaæ przetwórstwa ryb w polskich obszarach morskich bez posiadania
licencji i bez nadzoru nad odbieran¹ ryb¹!
Potrzebne s¹ nowe regulacje dotycz¹ce
morskich po³owów wêdkarskich. Obecna
sytuacja jest niedopuszczalna. Rybaków,
którzy musz¹ zaprzestaæ po³owów w okresie ochronnym od 1 czerwca do 31 sierpnia, zastêpuj¹ w tym czasie wêdkarze,
których nie doæ, ¿e nie dotyczy okres
ochronny, to mog¹ prowadziæ po³owy nie
rejestrowane i bez ograniczeñ ilociowych. Po³owy te prowadzone s¹ na szerok¹ skalê. Dziennie wêdkarze ³owi¹ z
kutrów nawet do jednej tony dorsza.
Konieczne jest uregulowanie terminu wprowadzenia urz¹dzeñ systemu VMS
na statkach rybackich. Ponadto nie jest
uregulowana w dalszym ci¹gu sprawa rekompensowania ograniczeñ w po³owach
wynikaj¹cych z wprowadzania okresów
ochronnych na po³owy. Organizacje rybackie domagaj¹ siê równoprawnego
traktowania rybaków polskich z rybakami innych pañstw. Dotyczy to równie¿
uregulowania zasad po³owów przez ³odzie
rybackie w 12-milowej, polskiej strefie
rybo³ówstwa. Nie jest jasna sytuacja projektu ustawy o organizacji rynku rybnego. Projekt ten skierowany do Sejmu w
maju br., po rozpatrzeniu przez Sejmow¹
Komisjê Europejsk¹, zosta³ przes³any do
poprawki.

Rynek rybny

Polski rynek rybny w du¿ym stopniu
uzale¿niony jest od handlu miêdzynarodowego. Nie mia³by szans bez importu,
ale równie¿ nie mo¿e istnieæ bez eksportu
ryb i przetworów rybnych. Negatywny
wp³yw tego handlu na stan polskiego rybo³ówstwa niepokoi rybaków od kilku lat.
Kiedy na pocz¹tku lat 90-tych podpisywano z krajami EFTA umowê o liberalizacji ce³ na ryby i przetwory rybne, niewiele osób zdawa³o sobie sprawê, jakie
bêd¹ skutki tego porozumienia. Nikt nie
przypuszcza³, ¿e Norwegia, jeden z krajów tworz¹cych EFTA, potraktuje Polskê
jako przyczó³ek wejcia swoich produktów ledziowych na rynek Unii Europejskiej. Polskie po³owy ledzia ba³tyckiego
wynosi³y w tym czasie ok. 50 tys. ton. Na
takim samym poziomie kszta³towa³ siê
import ledzi i jego produktów do Polski.
Intensywne dzia³ania marketingowe,
niezgodne z prawem miêdzynarodowym, obni¿anie cen sprzeda¿y poni¿ej
8

kosztów (dumping), wyd³u¿anie terminów p³atnoci do kilku miesiêcy spowodowa³y nieodwracalne negatywne
zmiany w polskim rybo³ówstwie ba³tyckim. Gwa³townie spad³y po³owy ledzi i
w roku 1999 wynios³y tylko niewiele ponad 19 tys. ton, a limit przyznawany przez
Miêdzynarodow¹ Komisjê Rybo³ówstwa
Morza Ba³tyckiego wynosi³ w tym czasie
ponad 100 tys. ton. Brak polityki rybackiej oraz brak dzia³añ w tym czasie organizacji rybackich spowodowa³ niekorzystne zmiany w podejciu polskiego
przetwórstwa do produkcji wyrobów ze
ledzia ba³tyckiego. Znik³y z rynku firmy zajmuj¹ce siê przetwórstwem wstêpnym, bo filety i p³aty ledziowe, importowane w tym czasie z Norwegii, nie stwarza³y, ze wzglêdu na cenê, ¿adnych ekonomicznych podstaw do obróbki ledzia
w polskich zak³adach. Od³o¿ono do lamusa technologie produkcji marynat, konserw i innych produktów ze ledzia ba³tyckiego. Dzi niekiedy s³ychaæ, ¿e led
ba³tycki nie nadaje siê do przetwórstwa.
Nic bardziej b³êdnego. Produkty te s¹ dalej poszukiwane przez konsumentów. Jednak niewiele zak³adów przetwórczych oferuje je na rynku.
Po lepszych latach 2000 i 2001, kiedy to z³owiono odpowiednio 24,5 tys. ton
i 37,6 tys. ton ledzi, w bie¿¹cym, 2002
roku powtarza siê, niestety, scenariusz z
lat 1995  1999. Po³owy ledzia ba³tyckiego mog¹ byæ znowu ni¿sze ni¿ w dwu
ostatnich latach. I to nie z powodu ma³ych wydajnoci po³owowych, lecz - z
braku mo¿liwoci sprzeda¿y z³owionej
ryby. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, jaka mia³a miejsce wiosn¹ tego
roku w czasie sezonu ledziowego na
Zatoce Pomorskiej. Rybacy zmuszeni
byli do wstrzymania tam po³owów ledzi ze wzglêdu na brak zainteresowania ze strony zak³adów przetwórczych.
A w tym czasie dostarczono z importu
wiele tysiêcy ton mro¿onych produktów
ledziowych, które jeszcze dzi zalegaj¹ magazyny. W wielu przypadkach jest
to towar niskiej jakoci i zak³ady przetwórcze robi¹ wszystko, aby siê go pozbyæ jak najszybciej. Niestety dzieje siê
to znowu kosztem polskich rybaków,
którzy od³owili niewielk¹ czêæ mo¿liwej do z³apania ryby.
Ju¿ od kilku lat Stowarzyszenie Armatorów Rybackich walczy o wprowadzenie ustawy o rynku rybnym zawieraj¹cej
regulacje dotycz¹ce importu ryb  a w nich
wprowadzenie cen referencyjnych, wyznaczaj¹cych minimalny poziom cen sprowadzanych ryb i przetworów rybnych.
Straty, jakie ponosi z powodu braku tych
regulacji polskie rybo³ówstwo ba³tyckie
s¹ niebagatelne i siêgaj¹ dziesi¹tek milionów z³otych rocznie. Szacuje siê, ¿e tyl-

ko w ostatnich trzech latach 19992001
rybacy nie mogli sprzedaæ ledzia na
kwotê ponad 100 milionów z³. Nie jest
to kwota wynikaj¹ca z przyznanych
Polsce limitów po³owowych, lecz jest to
kwota wynikaj¹ca z po³owów mniejszych ni¿ 50 tys. ton, jakie notowano
na pocz¹tku lat 90  tych.
Wystêpuj¹ tak¿e problemy z prawid³owym zagospodarowaniem szprota ba³tyckiego. Z jednej strony zg³aszane jest
du¿e zapotrzebowanie, rzêdu 50-60 tys.
ton na ten gatunek ryby, z drugiej za ceny
uzyskiwane za tê rybê, wy³adowywan¹ w
polskich portach nie, s¹ wy¿sze od cen na
szprota po³awianego na cele paszowe.
Rodzi to niepotrzebnie wiele konfliktów.
Ostatnie dyskusje, prowadzone
wród rybaków, jednoznacznie pokazuj¹ na du¿e parcie armatorów przeznaczania coraz wiêkszych iloci po³awianego szprota na cele paszowe. Ryba ta,
przeznaczona na paszê, nie musi byæ
przechowywana w lodzie, przewozi siê
j¹ w ³adowni luzem, wymaga o wiele
mniejszego nak³adu pracy (nie musi byæ
sortowana) a uzyskiwana za ni¹ cena,
przy zdecydowanie mniejszym nak³adzie kosztów, jest czêsto wy¿sza od ceny
ryby przeznaczonej na konsumpcjê.
Niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ te¿ terminy
p³atnoci, które w tym przypadku (po³owy paszowe) nie przekraczaj¹ 7 dni. Tak
jest w krajach Unii. O polskich terminach
lepiej nie wspominaæ.

Sektorowy
Program Operacyjny

Podstawowym zadaniem na najbli¿sze miesi¹ce dla Rz¹du RP w sprawach
polskiego rybo³ówstwa powinno byæ dobre przygotowanie Sektorowego Programu Operacyjnego. Jednak najwa¿niejsze,
to zabezpieczenie w projektach bud¿etu
pañstwa odpowiednich kwot, które powinny umo¿liwiæ wykorzystanie maksymalnych stawek funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej przeznaczonych dla rybo³ówstwa. Je¿eli tak siê stanie, bêdzie szansa na uruchomienie dalszych instrumentów rozwoju gospodarczego regionów
nadmorskich.
Organizacje rybackie zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e polskie rybo³ówstwo wymaga
jeszcze wielu innych znacz¹cych zmian,
jednak brak sprecyzowanych planów dzia³ania polskiego Rz¹du wobec tej bran¿y,
wyranie wskazuje, i¿ jedyn¹ nadziej¹ na
wiêksze zmiany jest wejcie Polski w
struktury gospodarcze Unii Europejskiej.
Ryszard Klimczak
Wiceprezes Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia Armatorów Rybackich
Tekst ten zosta³ wyg³oszony na IV Miêdzynarodowej Konferencji Ba³tyckiej, na VI wiêcie Ryby 2002 w S³upsku. Tytu³ i ródtytu³y
pochodz¹ od redakcji.

Uczmy siê od lepszych

Odnowa wsi holenderskiej

Dziêki rodkom pomocowym gospodarstwa rolne w Holandii, które ze wzglêdu na
skalê produkcji nie mog¹ konkurowaæ na rynku europejskim, promuj¹ i rozwijaj¹
dodatkow¹ dzia³alnoæ przynosz¹c¹ im dochody.

Delegacja lokalnych i regionalnych
liderów odnowy wsi z województwa pomorskiego przebywa³a z wizyt¹ studyjn¹
w prowincji NORD-HOLLAND w Holan-

podatki wodne ustalane przez organizacje w wysokoci - np. ma³y dom i rednia
rodzina 125 euro rocznie, rolnicy ok. 3000
euro. Skutki ewentualnych powodzi usu-

Uprawa s³onecznika ogrodowego na kwiaty ciête
dii. Gospodarze przedstawili przybyszom
z Polski m.in. historiê powstania polderu
Beemster, która rozpoczê³a siê oko³o 1600
roku, kiedy bogaci handlarze przyprawami kuchennymi z Amsterdamu zainwestowali swoje pieni¹dze w osuszanie jeziora
i uzyskali bardzo dobr¹ ziemiê uprawn¹.
Przedsiêwziêcia te umo¿liwia³y, powsta³e w roku 1500, m³yny wodne, pozwalaj¹ce wypompowaæ wodê. Zbudowano kana³ okrê¿ny, groble oraz 50 m³ynów wiatrowych, które wypompowywa³y wodê z
jeziora. Przez rodek uzyskanych gruntów
zbudowano prost¹ drogê oraz drogi poprzeczne. W utworzonych czworok¹tach
powsta³y drogi wodne dziel¹ce obszar
równie¿ na cztery prostok¹ty.
Nie zachowa³ siê ¿aden ze zbudowanych wówczas m³ynów, bo po roku 1880
budowano ju¿ m³yny parowe, a póniej
elektryczne. UNESCO uzna³o polder Beemster za wiatowe dziedzictwo kultury.
Za utrzymanie sprawnych urz¹dzeñ,
pomp, oczyszczalni, kana³ów odpowiedzialna jest organizacja Waterskape. Od
roku 1980 nie otrzymuje ona dotacji pañstwowych. Mieszkañcy gminy p³ac¹ tzw.

pozyskiwanym rodkom pomocowym z
Prowincji oraz Unii Europejskiej - Beemster rozwija siê szybciej.
Sekretarz Stowarzyszenia jest pracownikiem etatowym, pozostali cz³onkowie zarz¹du (7 osób) pracuj¹ spo³ecznie.
Dziêki rodkom pomocowym gospodarstwa rolne, które ze wzglêdu na skalê produkcji nie mog¹ konkurowaæ na rynku
europejskim, promuj¹ i rozwijaj¹ dodatkow¹ dzia³alnoæ przynosz¹c¹ znaczne
dochody. Na przyk³ad gospodarstwo mleczarskie Uiteutnis obok swojej podstawowej produkcji przygotowa³o kwatery
oraz program rehabilitacji dla dzieci niepe³nosprawnych. Osoby te przywo¿one s¹
z Orodka Opiekuñczego na cztery godziny dziennie specjalnym samochodem. W
gospodarstwie wykonuj¹ prace zgodne z
ich mo¿liwociami pod opiek¹ ma³¿eñstwa rolników, którzy otrzymuj¹ zap³atê
w wysokoci po 25 euro dziennie za jednego podopiecznego. Gospodarstwo to
posiada 27 ha gruntów rolnych, hoduje
50 krów dojnych o wydajnoci rednio 8,5
tys. litrów i 15 ciel¹t. Posiada 10-stanowiskow¹ dojarniê. Pracuje w nim tylko rodzina rolnika. Dodatkowo wytwarza ser
¿ó³ty Beemister na rynek lokalny.

waj¹ we w³asnym zakresie, gdy¿ od nich
w Holandii nie mo¿na siê ubezpieczyæ.
Jeden z Holendrów zaprezentowa³
dzia³alnoæ Stowarzyszenia Odnowa Ter e n ó w
Wiejskich,
którego
cz³onkowie
wspólnie
promuj¹ i
wprowadzaj¹ na rynek swoje
produkty.
Zorganizowali m.in.
Centrum
Informacyjne, dbaj¹ o ludzi
spracowanych, zmêczonych, a
co najwa¿niejsze - pisz¹ projek- Ekspozycja kwiatów doniczkowych
ty i dziêki
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Inne gospodarstwo rodzinne  owocowo-warzywne Eerlijk en heerlijk
(uczciwe i pyszne) realizuje program odnowy wsi od 1996 roku, uruchamiaj¹c dotowane socjalne miejsca pracy. Rolnik zajmuje siê polem, sadem i pszczo³ami, ¿ona
za przetwórni¹ owoców i warzyw oraz
marketingiem i promocj¹. Gospodarstwo
to produkuje soki z jab³ek, gruszek, liwek. Ogó³em w Prowincji NOORD-HOLAND realizowane s¹ 52 projekty powsta³e z inicjatywy i pomys³ów lokalnych
spo³ecznoci, a finansowane z funduszy
Prowincji i Unii Europejskiej.
Na zakoñczenie wizyty w Holandii,
polska delegacja spotka³a siê w Hadze z
wiceprzewodnicz¹cym departamentu
spraw miêdzynarodowych, który przedstawi³ Wspóln¹ Politykê Roln¹ UE oraz Program Odnowy Wsi w Unii Europejskiej.
Kazimierz Klawiter - wicemarsza³ek województwa pomorskiego zaprosi³ Hena de
Boera - wicezarz¹dcê Prowincji NOORD-HOLLAND do odwiedzenia województwa pomorskiego.
W drodze powrotnej do kraju polska
delegacja zwiedzi³a wiatow¹ wystawê
kwiatow¹ Floriada organizowan¹ w
Holandii co dziesiêæ lat. Ka¿da Floriada odbywa siê w innym regionie, aby Holandia mog³a wzbogaciæ siê o nowy piêkny zak¹tek. Taka wystawa to najpiêkniejszy ogród Holandii. W tym roku zorganizowano j¹ w gminie Haarlemermeer na
powierzchni 65 hektarów. Pod niezwyk³ym dachem z bateri¹ s³oneczn¹ umieszczono ekspozycjê kwiatów egzotycznych.
W innej czêci przedstawiono wizjê miasta przysz³oci. Zbudowano tzw. Zielone miasto z ogrodami na ró¿nych kondygnacjach, dachach, a tak¿e na wodzie.
Oprócz tego, ¿e jest ekspozycj¹ ró¿nych
gatunków kwiatów, to ma ono przekonaæ,
¿e urbanizacja kraju nie musi oznaczaæ
jednoczenie niszczenia przyrody. W najbardziej kolorowej czêci nad jeziorem,
w tzw. Dolinie kwiatów, wysadzono milion kwiatów cebulkowych, które bêd¹ z
czasem zastêpowane przez byliny kwitn¹ce latem i jesieni¹.
Wszystkie kwiatowe kompozycje
zdobi¹ce tereny gminy bêd¹ stale wymieniane, zgodnie z naturalnym rytmem ich
kwitnienia.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Dyrektor Wojewódzkiego Orodka
Doradztwa Rolniczego
Odzia³u w Strzelinie
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Z PRAC ZARZ¥DU
Przygotowanie sprzeda¿y

Szukanie oszczêdnoci

Zarz¹d Powiatu zdecydowa³ o przygotowywaniu do sprzeda¿y nieruchomoci po³o¿onej przy alei Sienkiewicza w
S³upsku. Wyrazi³ tak¿e zgodê na prowadzenie negocjacji cenowych dotycz¹cych
wynajêcia pomieszczeñ stolarni w obiektach Zarz¹du Dróg Powiatowych. Minimaln¹ stawkê ustalono w wysokoci 3,50
z³ za m2.. Zarz¹d podj¹³ te¿ decyzje o wyodrêbnieniu lokali w budynkach po³o¿onych w Warcinie oraz zorganizowaniu
przetargu na sprzeda¿ lokali w budynku
po by³ym internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku.

Specjalnemu Orodkowi SzkolnoWychowawczemu w Damnicy brakuje
140 tys. z³otych. Nowe przepisy prawne,
które wesz³y w ¿ycie w trakcie roku szkolnego, znacznie zwiêkszy³y program edukacyjny. Poci¹gnê³o to za sob¹ finansowe
skutki. Zarz¹d Powiatu zdecydowa³, ¿e
kwota ta musi siê znaleæ. Zobowi¹zano
s³u¿by owiatowe do skontrolowania bud¿etów wszystkich jednostek owiatowych i znalezienia oszczêdnoci.

Mniejsza subwencja
Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ do ministra
edukacji oraz Urzêdu Statystycznego w
Gdañsku o skorygowanie b³êdów pope³nionych przy wyliczaniu wielkoci tegorocznej subwencji owiatowej. Nie ujêto
w niej bowiem Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w S³upsku oraz szeciolatków rozpoczynaj¹cych naukê w szko³ach podstawowych powiatu.

Kandydat poszukiwany
Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na dyrektora Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego w Damnicy. Obowi¹zki dyrektora powierzono ponownie Zdzis³awowi Kwaniewskiemu. Drugi konkurs - na dyrektora Bursy M³odzie¿owej
w Ustce nie zosta³ rozstrzygniêty. Z piêciu kandydatów ¿aden nie spe³ni³ wszystkich wymogów formalnych. Kontynuowane bêdzie poszukiwanie kandydata.
Stanowiska dyrektorskie w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Ustce oraz w Zespole Szkó³ Technicznych w Ustce powierzono osobom dotychczas je zajmuj¹cym.
Dyrektorzy szkó³ ponadpodstawowych,
którzy z dniem ich przekszta³cenia stali
siê dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych, bêd¹ zajmowali swoje stanowiska
do koñca kadencji. Tak bêdzie w Zespole
Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku oraz
Zespo³e Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie.

Nie bêdzie cesji
W ostatnim czasie kilku lekarzy rodzinnych, zatrudnionych w Powiatowym
Obwodzie Lecznictwa Ogólnego (POLO)
wypowiedzia³o dotychczasowe umowy na
wiadczenie us³ug z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach tego zak³adu i zawi¹za³o spó³kê AUXILIUM. Powsta³ problem, którym zmuszony by³ zaj¹æ siê Zarz¹du Powiatu. Zajmowa³a siê
nim tak¿e Rada Spo³eczna POLO. Zarz¹d,
po szczegó³owym przeanalizowaniu sytuacji, nie zezwoli³ na cesjê umowy zawartej przez POLO z Pomorsk¹ Regionaln¹
Kas¹ Chorych na wiadczenia zdrowotne
na rzecz lekarzy z AUXILIUM.

Bud¿et po zmianach
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê ocen¹
realizacji tegorocznego bud¿etu. W wyniku dokonywanych zmian bud¿et powiatu zmniejszy³ siê w porównaniu z uchwalonym - po stronie dochodów o 1.977.410
z³, po stronie wydatków - o 1.069.990 z³.
Po tych zmianach dochody wynosi³y
38.652.105 z³, wydatki - 47.534.525 z³.
Deficyt w wysokoci 8.907.420 z³ znajduje pokrycie w przychodach pochodz¹cych z zaci¹gniêtego 8-milionowego kredytu d³ugoterminowego oraz wolnych
rodkach w wysokoci 907.420 z³. Ze
struktury planowanych dochodów wynika, ¿e podobnie jak w latach ubieg³ych,
bud¿et powiatu zale¿ny jest od subwencji
i dotacji z bud¿etu pañstwa. Ponad 80
proc. wydatków przeznaczana jest na zadania bie¿¹ce, za pozosta³e 20 proc. to
wydatki na inwestycje.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Sprawna akcja lubelskich pielêgniarzy

Zdrowie najwa¿niejsze

Jeszcze do niedawna uwa¿ano, ¿e na zwa³ serca umieraj¹ g³ównie mê¿czyni. Okazuje siê jednak,
¿e kobiety ulegaj¹ zawa³owi równie czêsto. Szacuje siê, ¿e w dobie rozwijaj¹cej siê cywilizacji XXI
wieku zawa³ serca grozi co drugiej kobiecie po menopauzie, wylew krwi do mózgu co dziesi¹tej,
a mia¿d¿yca têtnic jest przyczyn¹ 35 proc. przedwczesnych zgonów.

We wrzeniu br. firma medyczna
MIX-MED z Lublina wykona³a pracownikom s³upskiego starostwa, w ramach
ogólnokrajowej, sponsorowanej akcji profilaktycznej, pomiar cinienia têtniczego.
Akcja mia³a na celu uwiadomienie zagro¿eñ wynikaj¹cych z nadcinienia. Pracownicy MIX-MED-u starali siê uwiadomiæ, ¿e nie ma ju¿ ¿artów. Choroba wieñcowa i zawa³y serca s¹ przyczyn¹ mierci
co drugiego Polaka (dla porównania 
nowotwory powoduj¹ w Polsce 20 proc.
zgonów). Coraz czêciej zagro¿enie to
wystêpuje ju¿ wród m³odzie¿y, st¹d
wskazany jest pomiar cinienia u jak najwiêkszej iloci osób, w celu wykrycia pacjentów z zagro¿eniem lub ju¿ chorych na
nadcinienie.
Dyplomowani pielêgniarze Marietta i Dariusz Stêpiñscy poinformowali zainteresowanych o zagro¿eniach zwi¹zanych z nadcinieniem têtniczym, objawami nie kojarzonymi z t¹ chorob¹, niedocinieniu i metodach jego podwy¿szania
oraz metodach z medycyny ludowej wspomagaj¹cych farmakologiê. Nazbyt wysokie nie leczone cinienie krwi doprowadza do zgrubienia i twardnienia naczyñ
krwiononych, a w uszkodzonych ¿y³ach
szybciej odk³adaj¹ siê blaszki mia¿d¿ycowe. Mia¿d¿yca zlepia têtnice, a serce
dos³ownie pêka z wysi³ku. Zmiany
mia¿d¿ycowe sprawiaj¹, ¿e na powierzchni têtnic pojawiaj¹ siê zgrubienia. Gdy pêkaj¹, pojawia siê owrzodzenie i zakrzep.
Krew przestaje p³yn¹æ do serca i ju¿ po
20 minutach rozpoczyna siê zamartwica.
Z up³ywem czasu obejmuje ona coraz
wiêksz¹ czêæ serca. Mamy wówczas do
czynienia z zawa³em.
G³ównymi czynnikami ryzyka s¹ nie
leczone nadcinienie, oty³oæ, niew³aciwe od¿ywianie (i w zwi¹zku z tym wysoki poziom cholesterolu), alkohol (wypijany w nadmiarze prowadzi prost¹ drog¹
do nadcinienia), papierosy (nikotyna
wywo³uje zwê¿enie têtnic przez co serce
musi intensywniej pracowaæ), cukrzyca,
czynniki genetyczne, stres, wiek i depresje. Badania potwierdzaj¹, ¿e u ludzi cier-

pi¹cych na depresjê a¿ trzy razy czêciej
choroby serca koñcz¹ siê mierci¹ ni¿
wród ludzi pogodnych. Przy nie leczonej cukrzycy ryzyko zawa³u serca wzrasta a¿ siedmiokrotnie!
Dla urzêdników zawsze istotny jest
problem kawy. Piæ j¹ czy nie piæ i jakie
iloci nale¿y uznaæ za nadmiar? Kawa
podnosi cinienie têtnicze. Chêtnie pijemy j¹ rano, bo po niej jestemy bardziej
rzecy i gotowi do pracy. I w tym przypadku medycyna zna ju¿ odpowied.
Zdrowemu cz³owiekowi nie zaszkodzi nawet kilka fili¿anek kawy wypijanej dziennie. Ale o wiele bardziej wskazanym napojem od kawy jest fili¿anka zaparzonej
liciastej herbaty, która ma podobne dzia³anie, a jest przychylniejsza dla naszego
zdrowia. Dzia³anie czarnej kawy, w przeciwieñstwie do herbaty, charakteryzuje siê
tym, ¿e nastêpuje szybko, niemal zaraz po
wypiciu, ale te¿ w miarê szybko siê koñczy. Ponadto, czêsto po dwóch godzinach
czujemy siê bardziej zmêczeni i senni ni¿
bylimy. To efekt skutków ubocznych,
wyp³ukiwania przez kawê z krwi wa¿nych
mikroelementów, których brak po prostu
os³abia ogólnie nasz organizm.
Okazuje siê, ¿e lekiem- panaceum na
choroby sercowe XXI wieku jest czosnek
zjadany nawet w nieznacznych ilociach.
A¿eby zabiæ jego przykry zapach nale¿y np. po zjedzeniu go wieczorem wypiæ
szklankê soku jab³kowego i rano powtórzyæ jeszcze tê czynnoæ. Z niekonwencjonalnej medycyny ludowej pomocna dla
serca jest miodowa kuracja wzmocnieniowa. Dolegliwoci ³agodzi te¿ serdecznik,
kwiat g³ogu i popularny lubczyk.
Jeszcze do niedawna uwa¿ano, ¿e na
zwa³ serca umieraj¹ g³ównie mê¿czyni.
Okazuje siê jednak, ¿e kobiety ulegaj¹ zawa³owi równie czêsto. W Stanach Zjednoczonych choroba wieñcowa jest najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów kobiet. W Polsce liczba pañ leczonych z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia wzros³a w ostatnich
latach o po³owê. Je¿eli mê¿czyznom zawa³ serca grozi ju¿ po 45. roku ¿ycia, to
kobietom dopiero po 55. roku, zwykle po

menopauzie. Do tego czasu chroni je w³asny system hormonalny, czego, niestety
nie da siê powiedzieæ o mêskim systemie
hormonalnym. Estrogen wydzielany przez
jajniki zapobiega zawa³owi. Po 45. roku
¿ycia kobieta produkuje go coraz mniej i
ryzyko zachorowania szybko ronie. Ponadto kobiety reaguj¹ na zwa³ nieco inaczej ni¿ mê¿czyni.
Statystyka jest okrutna. Szacuje siê,
¿e zwa³ serca grozi co drugiej kobiecie
po menopauzie, wylew krwi do mózgu co
dziesi¹tej, a mia¿d¿yca têtnic jest przyczyn¹ 35 proc. przedwczesnych zgonów.
Po prostu ze zdrowiem nie ma ju¿ ¿artów,
trzeba o nie dbaæ  przekonuj¹ coraz czêciej lekarze i ludzie od profilaktyki.
Przedstawiciele lubelskiej firmy
MIX-MED. utwierdzili pracowników
starostwa w przekonaniu, ¿e zdrowie zale¿y od nas samych. Wa¿ne jest jednak,
abymy pewne czynnoci traktowali jako
nawyki, na które mo¿emy pozwoliæ sobie
w wolnej chwili. Wed³ug wskazañ Polskiego Towarzystwa do Walki z Nadcinieniem Têtniczym i Chorobami Uk³adu Kr¹¿enia kontrolê cinienia powinni wykonywaæ wszyscy przynajmniej raz w miesi¹cu. Firma z Lublina umo¿liwi³a zakup na
miejscu profesjonalnego aparatu rtêciowego przydatnego w tym celu w bardzo przystêpnej, promocyjnej cenie 60 z³otych, z
12-miesiêczn¹ gwarancj¹ i ksi¹¿eczk¹ pomiarów oraz zaprezentowa³a pos³ugiwanie siê takim aparatem.
Pielêgniarzom Mariecie i Dariuszowi Stêpiñskim nale¿y siê podziêkowanie
za sprawne przeprowadzenie akcji. Licznie uczestnicz¹cy w spotkaniu urzêdnicy
s³upskiego starostwa potwierdzili zainteresowanie swoim zdrowiem. A o to chodzi³o! Przekazane informacje uwiadomi³y wszystkim wa¿noæ problemu, szczególnie w kontekcie czasu, w jakim ¿yjemy, kiedy odpornoæ na ró¿nego rodzaju
choroby jest coraz mniejsza, a zagro¿enie zdrowia i ¿ycia coraz wiêksze.
Danuta Rolbiecka
Zbigniew Babiarz-Zych
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia
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Powiat s³upski w
W padzierniku br. koñczy siê pierwsza kadencja samorz¹du powiatowego. Naczelników wydzia³ów starostwa poprosilimy o odpowied na pytanie: czy wykorzystali
w³aciwie swój czas do zapewnienia dobrej obs³ugi mieszkañców powiatu oraz do
realizacji zadañ wytyczonych przez Radê Powiatu? W nastêpnym numerze biuletynu zamiecimy wypowiedzi radnych.
1999-2002 wprowadzono w ewidencji W budownictwie i architekW kartografii i geodezji
gruntów 30596 zmian. Nale¿y zaznaczyæ, turze

Czas w³aciwie
wykorzystany
Henryk Chabrowski  naczelnik Wydzia³u Geodezji, Gospodarki
Nieruchomociami i
Katastru: Koñcz¹ca siê
kadencja
Rady Powiatu zobowi¹zuje do swoistego rachunku sumienia i zadania sobie podstawowego pytania: czy mijaj¹cy czteroletni okres zosta³ przez wydzia³ w pe³ni wykorzystany
w zakresie geodezji i kartografii? Na pocz¹tku 1999 roku z du¿ym przejêciem
przyst¹pilimy do organizacji s³u¿by geodezyjno-kartograficznej. Z perspektywy
czasu mo¿na stwierdziæ, ¿e przyjêta organizacja spe³nia swoje zadania. Jedyny
mankament, to du¿o mniejsza iloæ etatów ni¿ by³a w Oddziale Geodezji w Urzêdzie Rejonowym. Pomimo zwiêkszonej
iloci zadañ!
Za priorytetowe uznalimy pe³n¹ informatyzacjê geodezji powiatowej. S³u¿by zosta³y ca³kowicie doposa¿one w
sprzêt komputerowy, ³¹cznie z za³o¿eniem
sieci informatycznej. Dziêki temu ewidencja gruntów i budynków spe³nia swoje
zadania. Wszystkie sprawy zwi¹zane z
obrotem nieruchomociami maj¹ swoje
odzwierciedlenie w³anie w tej ewidencji,
której czêæ opisowa jest w ca³oci prowadzona w systemie informatycznym. Dla
zobrazowania tego stanu przedstawiê nastêpuj¹ce liczby: w roku 1999 przeprowadzilimy 8994 zmiany, w 2000  7975,
2001  7908, a do koñca sierpnia 2002
roku  5719 zmian. £¹cznie w latach
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¿e ten ogromny zbiór danych osobowych zosta³ zarejestrowany w Biurze
Generalnego Inspektora Danych Osobowych za pierwszym podejciem,
mimo szeregu bardzo powa¿nych wymogów technicznych.
Przyst¹pilimy równie¿ do informatyzacji czêci kartograficznej ewidencji
gruntów. Po dokonaniu odbioru prac z
tego roku bêdzie zinformatyzowane 60
proc. naszego powiatu. Prace te by³y i s¹
uzale¿nione od wielkoci dotacji otrzymanych z bud¿etu pañstwa. Pozosta³e 40
proc. powiatu wprowadzimy do ewidencji komputerowej w 2003 roku. Zadania
te spêdzaj¹ nam sen z powiek, bowiem
dane z ewidencji gruntów s¹ niezbêdne
przy budowie obowi¹zuj¹cego nas systemu IACS. Ju¿ pod koniec bie¿¹cego roku
opisowa czêæ ewidencji gruntów w formacie SWDE bêdzie przekazana Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jednym z wa¿niejszych zadañ stoj¹cych przed s³u¿b¹ geodezyjn¹ by³o te¿
przejêcie i uporz¹dkowanie mienia powiatu. Powiat s³upski jaki pierwszy przeciera³ szlaki w tym wzglêdzie. Z naszych
dowiadczeñ korzysta³y inne powiaty, a
nawet Pomorski Urz¹d Wojewódzki w
Gdañsku. Niejednokrotnie dochodzi³o do
spiêæ przy obronie opracowanych przez
nas materia³ów. Ostatecznie jednak odnielimy sukces. Tak¿e w zakresie przyjmowania i porz¹dkowania stanu dróg
powiatowych, jestemy bodaj jedynymi w województwie, którzy zakoñczyli
te prace.
Osobicie w minionej kadencji zainwestowa³em równie¿ w siebie, bo w po³owie 2000 roku ukoñczy³em studia podyplomowe w Instytucie Gospodarki
Przestrzennej na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Technika i
nauka pr¹ do przodu i obowi¹zkowo trzeba je goniæ. Odpowiadaj¹c zatem na postawione na wstêpie pytanie stwierdzam,
¿e miniony czas zosta³ wykorzystany w³aciwie.

Sprawna, fachowa obs³uga
Andrzej Adamski, naczelnik Wydzia³u Architektoniczno-Budowlanego: Po likwidacji
Urzêdu Rejonowego
w
S³upsku kompetencje kierownika w zakresie nadzoru
budowlanego
przej¹³ powiatowy inspektor
nadzoru wydaj¹cy nakazy i przymuszaj¹cy inwestorów do przestrzegania prawa,
a kompetencje w zakresie nadawania praw
inwestorom (pozwolenia na budowê i
u¿ytkowanie) przej¹³ starosta. St¹d te¿
koniecznoci¹ sta³o siê, przy ograniczonych limitach etatowych, utworzenie
dwóch niezale¿nych, lecz nawzajem
wspó³dzia³aj¹cych instytucji, bez wzajemnego wkraczania w kompetencje.
Konieczne by³o ustalenie obsady kadrowej, przygotowanej do wykonania zadañ
przypisanych ustawami.
Kierownik Urzêdu Rejonowego realizuj¹c zadania administracji budowlanej i
nadzoru budowlanego dysponowa³ trzynastoma etatami, w tym mia³ siedmiu in¿ynierów i szeciu techników, którzy prowadzili sprawy z terenu ca³ego rejonu.
Razem za³atwianych by³o oko³o trzy i pó³
tysi¹ca spraw rocznie. Szczup³oæ rodków finansowych wymusi³a na starocie
obowi¹zek ograniczenia zatrudnienia.
Ugodzi³o to tak¿e w utworzony Wydzia³
Architektoniczno-Budowlany, dla którego przewidziano tylko siedem etatów.

latach 1998-2002
Na domiar z³ego powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego przyznano jedynie dwa pe³nop³atne etaty. W
celu usprawnienia obs³ugi interesantów
wprowadzilimy w wydziale taki podzia³
pracy, by poszczególni pracownicy obs³ugiwali przydzielone im gminy i by pracownik uto¿samia³ siê ze swoj¹ gmin¹. Dla
lepszej obs³ugi interesantów oraz profesjonalnego rozstrzygania spraw, d¹¿ono
do zastêpowania odchodz¹cych pracowników osobami o wysokich kwalifikacjach
zawodowych. Obecnie w wydziale zatrudnieni s¹ wy³¹cznie pracownicy posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie.
Rok 2001 zamknêlimy bilansem
ponad piêciu i pó³ tysi¹ca za³atwionych
spraw. Takie obci¹¿enie wymaga³o
usprzêtowienia wydzia³u. Przy ¿yczliwoci starosty dokonano wymiany
dwóch komputerów PC 365 z drukarkami ig³owymi i oprogramowaniem
DOS na cztery komputery z drukarkami atramentowymi i nowszym oprogramowaniem. Skróci³o to czas oczekiwania petentów na decyzjê i da³o mo¿liwoæ in¿ynierom, aby powiêcili wiêcej
czasu na sprawdzenie z³o¿onych dokumentacji. Ponadto w roku 2002 uzyskalimy mo¿liwoæ przechowywania
dokumentacji w godziwych warunkach, z jej pe³nym zabezpieczeniem.
Niestety, nie uda³o siê pozyskaæ od
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i wojewody pomorskiego dodatkowych etatów i rodków finansowych
na poprawê funkcjonowania powiatowej
inspekcji nadzoru budowlanego. Starosta
pomaga³ w miarê mo¿liwoci, p³ac¹c niektóre rachunki, ale nie móg³ zatrudniæ
nowych pracowników.
Przy tak du¿ej iloci za³atwianych
spraw jedynie 0,2 proc. wydanych decyzji uchylono w postêpowaniu odwo³awczym. Sprawy wnoszone do rozpatrzenia
rozstrzygano w okresie 14  16 dni. Ostatnio przeprowadzona kontrola przez
wojewodê pomorskiego wykaza³a, ¿e w
sprawdzonych wyrywkowo dziewiêædziesiêciu dwóch sprawach nie by³o te¿
powa¿nych uchybieñ czy naruszenia
trybu postêpowania administracyjnego.

W rolnictwie i ochronie
rodowiska

Nowe
inicjatywy
Katarzyna Woniak  zastêpca naczelnika Wydzia³u
Rolnictwa i
Ochrony rodowiska: - Najtrudniejsze do
wyeliminowania
by³o pokutuj¹ce
wród petentów
przekonanie o
zale¿nociach,
czy te¿ podleg³oci samorz¹dów
gminnych samorz¹dowi powiatowemu. Trudnoci wi¹za³y siê równie¿ z nie zawsze jasnym podzia³em kompetencji, ci¹g³ymi zmianami
obowi¹zuj¹cych przepisów. Na przyk³ad
w zwi¹zku z dostosowywaniem polskiego prawa do unijnego, przepisy dotycz¹ce ochrony rodowiska uleg³y ca³kowitej
zmianie. Nadal brakuje jednak czêci aktów wykonawczych. Dla nas, pracowników starostwa najwa¿niejsze jest, aby
tych wszystkich trudnoci nie odczu³
¿aden mieszkaniec powiatu, potrzebuj¹cy pomocy.
Podejmowalimy w wydziale inicjatywy mog¹ce zaktywizowaæ nasz region,
usprawniæ rynki zbytu p³odów rolnych
przy jednoczesnym utrzymaniu walorów
rodowiska. Co roku ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej wspomagane by³y
samorz¹dy gminne. Dofinansowywano
przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ rodowiska. W 2001 roku rozpoczêlimy
wspólnie z Nadlenictwami w Ustce,
Damnicy, £upawie, Bytowie, Lenym
Dworze i Warcinie realizacjê pilota¿owego w skali kraju programu kompleksowego usuwania odpadów z parkingów lenych. Transport segregowanych
na parkingach odpadów finansowany by³
ze rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Nadlenictwa ponosz¹
koszty zwi¹zane z dzier¿aw¹ pojemników
i unieszkodliwianiem odpadów.

Z naszej inicjatywy budowana jest
biorafineria do produkcji oleju napêdowego z rzepaku w Sycewicach. Pojawi¹ siê nowe miejsca pracy. Technologia
produkcji bêdzie bezodpadowa. Wspieralimy budowê zak³adu produkcji s³odu browarnego, tzw. s³odowni w Niestkowie ko³o Ustki. Jêczmieñ - g³ówny surowiec bêdzie móg³ byæ elementem p³odozmianu przy uprawie rzepaku. Sprawi
to, ¿e oba projekty bêd¹ siê wzajemnie
uzupe³nia³y. S³oma rzepaku i jêczmienia
bêdzie mog³a byæ wykorzystana w kot³owniach lokalnych jako opa³. Kolejna nasza inicjatywa to pomys³ na uprawê
wierzby energetycznej. Wykorzystanie
drewna jako opa³u ograniczy emisjê zanieczyszczeñ energetycznych, pozwoli te¿
na ponowne w³¹czenie do produkcji dotychczas od³ogowanych pól i przysporzy
nowych miejsc pracy.
Uda³o nam siê w wykorzystaæ w
pe³ni przyznany limit zalesieñ gruntów
rolnych. Przyjêta zasada podzia³u limitu
do 2 ha na rolnika, pozwoli³a na prawid³owe za³o¿enie upraw i objêcie programem wiêkszej grupy rolników.

Na rynku pracy

Wiêcej miejsc
pracy
Janusz Cha³ubiñski  kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy: Kiedy trzy lata
temu obejmowa³em kierownictwo w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w S³upsku,
siedziba urzêdu mieci³a siê
w jednym budynku przy ulicy Leszczyñskiego 8, a warunki pracy przekracza³y
wszelkie normy BHP. Od 2001 roku czêæ
dzia³ów urzêdu zosta³a przeniesiona do
budynku przy ulicy Fabrycznej 1. Poprawi³o to warunki lokalowe. Rozlokowanie
urzêdu w dwóch miejscach utrudnia jednak codzienn¹ pracê urzêdników. Staralimy siê o pomieszczenia w budynku by³ego urzêdu wojewódzkiego. Koszt adaci¹g dalszy na stronie 14
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ptacji i utrzymania tych pomieszczeñ przerasta³ jednak nasze mo¿liwoci finansowe. Budynek biurowy po dawnej Pomorzance te¿ by³ za drogi. Zainteresowani
bylimy równie¿ internatem Zespo³u
Szkó³ Budowlanych, ale ta propozycja te¿
upad³a.
Obecnie tylko corocznemu dofinansowaniu naszego bud¿etu przez Radê Powiatu i dziêki oszczêdnej gospodarce
mo¿emy jeszcze prowadziæ bie¿¹c¹ dzia³alnoæ. Od stycznia 2000 roku, jak stalimy siê pracownikami samorz¹dowymi,
w urzêdzie trwa systematyczny ruch kadrowy maj¹cy na celu pozyskanie kadry
o wysokich kwalifikacjach. Do pracy
przyjmujemy osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, a wielu zatrudnionych u nas pracowników jest w trakcie studiów. Czêæ
za³ogi podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach w zakresie pozyskiwania rodków unijnych. Uporz¹dkowane
zosta³y struktury organizacyjne urzêdu, wprowadzilimy nowy regulamin i
schemat organizacyjny, dziêki czemu s¹
jasno okrelone zadania.
Pomimo wielu krytycznych uwag ze
strony bezrobotnych pozytywnie oceniam
pracê naszych urzêdników. Przy tak du¿ej liczbie petentów (prawie 28 tysiêcy
osób) i oko³o 12 tysi¹cach spraw za³atwianych miesiêcznie, nasi urzêdnicy nie s¹ w
stanie obs³u¿yæ ka¿dego szybko i sprawnie.
Wobec licznych wniosków bezrobotnych dostosowalimy godziny pracy urzêdu w taki sposób, ¿eby u³atwiæ bezrobotnym dogodny dojazd do nas. Nasi pracownicy wyje¿d¿aj¹ te¿ sami do gmin
w celu potwierdzenia przez bezrobotnych gotowoci do pracy. Na miejscu
wystawiane s¹ potrzebne zawiadczenia oraz udzielana jest informacja o
ofertach pracy.
Podkreliæ muszê dobr¹ wspó³pracê z
Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. W 2001 roku przeszkolilimy dziêki finansowemu wsparciu Agencji 295
osób. Dobrze rozwija³a siê równie¿ wspó³praca ze stowarzyszeniami bezrobotnych,
które wspó³pracuj¹ z Klubami Pracy. Ich
dzia³acze pomagaj¹ nam m.in. w doborze
osób kierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych.
Od 1999 roku realizujemy Program Przeciwdzia³ania Bezrobociu i
Aktywizacji Wsi w Powiecie S³upskim.
W jego wyniku powsta³o ju¿ 4412 nowych sta³ych miejsc pracy - o 1715 wiêcej ni¿ zak³adano. Przy ci¹gle pog³êbiaj¹cej siê recesji i zwolnieniach grupowych
w du¿ych firmach, stopa bezrobocia niestety nie maleje. Realizowalimy te¿ programy specjalne m. in. z firmami HansaNord, PMIM, Plasmet, Eko  Garbarnia. Z AWRSP i Pomorsk¹ Izb¹ Rolnicz¹ w Gdañsku realizowalimy program
Wiejski Lider. Pozwoli³ on ufundowaæ
50 stypendiów dla absolwentów szkó³
podstawowych kontynuuj¹cych naukê w
szko³ach rednich.
Tylko w 2000 roku do Krajowego
Urzêdu Pracy przes³alimy czterdzieci
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programów specjalnych z prob¹ o ich
dofinansowanie. Niestety z wnioskowanych ponad 18 milionów z³otych, otrzymalimy tylko 4,3 mln z³. Pozwoli³o to
utworzyæ 1000 miejsc pracy. W drugiej
po³owie lipca 2001 roku, po ulewnych
deszczach, wyst¹pilimy do Krajowego
Urzêdu Pracy o dodatkowe rodki na zatrudnienie bezrobotnych przy likwidacji
skutków powodzi. Z wnioskowanej kwoty 884 tysiêcy z³otych otrzymalimy 268
tysiêcy. Mo¿na by³o za nie zatrudniæ na
robotach publicznych 82 bezrobotnych.
Z roku na rok dostajemy coraz mniej
funduszy zarówno na utrzymanie, jak i
na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

W komunikacji i drogownictwie

Tysi¹ce decyzji
i spraw
El¿bieta Matuszewska  naczelnik Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa: - Praca
naszego wydzia³u w osiemdziesiêciu procentach
zwi¹zana jest z
bie¿¹c¹ obs³ug¹
interesantów. Od
lipca 1999 roku,
w zwi¹zku z
wprowadzeniem
nowych druków
(tzw. plastików) zmieni³a siê zasada produkcji i wydawania nowych praw jazdy, a
tak¿e sposób wprowadzania zmian. Aby
sprostaæ tym zadaniom utworzylimy
dwa stanowiska do obs³ugi systemu
przesy³ania danych drog¹ elektroniczn¹. Czas oczekiwania na nowe dokumenty wyd³u¿y³ siê, ale s¹ one trwalsze i ³adniejsze.
W grudniu 2000 roku przysz³o am
stan¹æ przed kolejnym wyzwaniem  wymian¹ praw jazdy wydanych przed 1968
rokiem. Ta akcja ma siê zakoñczyæ w
2006 roku. W powiecie mamy zarejestrowaych oko³o 32 tysi¹ce samochodów. Od
roku laminujemy nowe druki dowodów rejestracyjnych, a od maja rozpoczêlimy
trwaj¹c¹ do dzi akcjê wymiany czarnych
tablic rejestracyjnych na tablice bia³e.
Tworzymy jednoczenie zacz¹tek centralnej ewidencji pojazdów.
Czuwamy nad prawid³ow¹ organizacj¹ ruchu na drogach powiatowych i gminnych, zapewnieniem ruchu tranzytowego,
a tak¿e zajmujemy siê wydawaniem zezwoleñ na przejazd pojazdów, które ze
wzglêdu na swoje wymiary lub ciê¿ar
przekraczaj¹ dopuszczalne normy. Wyda-

jemy tak¿e zezwolenia na organizacjê zawodów sportowych, rajdów, wycigów i
zgromadzeñ na drogach przez nas zarz¹dzanych. Sprawujemy nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz przedsiêbiorstwami transportowymi. W powiecie
mamy piêæ stacji, a do koñca 2002 roku
bêdzie siedem! Dwie to nowoczesne stacje okrêgowe oddane do u¿ytku w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z now¹ ustaw¹ o transporcie drogowym starosta sta³
siê organem uprawnionym do wydawania
licencji i zezwoleñ oraz nadzoru nad t¹
dzia³alnoci¹. Przewidujemy, ¿e w zwi¹zku z tym zadaniem do koñca 2003 roku
nasze akta powiêksz¹ siê o kilka tysiêcy
dokumentów.
Wydajemy te¿ karty parkingowe osobom niepe³nosprawnym, zajmujemy siê
przewozami kolejowymi oraz zagadnieniami bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
W tym roku po raz pierwszy bylimy
wspólnie z Sekcj¹ Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w S³upsku
organizatorami powiatowych eliminacji
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.
Wziê³o w nim udzia³ 46 szkó³ podstawowych i 17 gimnazjalnych z powiatu.

W obronie konsumentów

Dobrze zdany
egzamin
Mieczys³aw Remiszewski  Powiatowy
Rzecznik Konsumentów: - W
sferze dzia³ania
rzecznika, prócz
obowi¹zuj¹cego
prawa konsumenckiego,
znajduj¹ siê
przepisy prawa
miejscowego,
które mog¹ naruszyæ uprawnienia konsumentów. W dobiegaj¹cej koñca kadencji rady powiatu rozpatrzy³em 1069
spraw, z czego 580 nale¿y zaliczyæ do
porad prawnych, a 489 to typowe interwencje. Najwiêcej zapytañ dotyczy³o
uprawnieñ konsumentów z tytu³u rêkojmi i gwarancji, zasad i procedur postêpowania reklamacyjnego, zasad funkcjonowania systemu argentyñskiego, op³at bez
pobierania prowizji, rêkojmi za wady, reklamacji towarów przecenionych, zasad
funkcjonowania polubownych s¹dów konsumenckich i postêpowania ugodowego w
s¹dzie.

Blisko 75 procent podejmowanych
interwencji uda³o siê za³atwiæ zgodnie
z oczekiwaniami konsumentów. Do za³atwienia pozosta³ych zabrak³o dobrej
woli handlowców i przedsiêbiorców. Najwiêcej interwencji dotyczy³o wysokich
podwy¿ek cen za abonament telefoniczny, ci¹g³ych i wysokich podwy¿ek cen za
paliwo, reklamacji ró¿nych towarów w ramach rêkojmi i gwarancji, g³ównie butów
i sprzêtu technicznego, niew³aciwego
oznaczenia towarów lub braku cen na towarach. Wiele uwag zg³aszano równie¿ do
pracy telewizji kablowej Vectra, a tak¿e
funkcjonowania banków, przede wszystkim w kontekcie pobierania przez nie
wysokich prowizji za us³ugi a niskiego
oprocentowania rachunków oszczêdnociowych. Konsumentom nie spodoba³y
siê te¿ decyzje w sprawie likwidacji lumpeksów i wysokich podwy¿ek cen za energiê elektryczn¹.
Osiemnacie spraw trzeba by³o skierowaæ do Polubownego S¹du Konsumenckiego, a 15 pozwów do s¹dów powszechnych.

W gospodarce, kulturze
i promocji

Otwarci
na wspó³pracê
Joanna Or³owska  naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia: - Reforma
administracyjna
wprowadzona
w 1999 roku
przywróci³a do
¿ycia samorz¹dy powiatowe.
Trzeba by³o pogodziæ siê z likwidacj¹ województw i odnaleæ swoje miejsce w nowej rzeczywistoci. Likwidacja wielu
urzêdów administracji rz¹dowej lub ich
przeniesienie do Gdañska, spotêgowa³a
narastaj¹ce bezrobocie. Samorz¹dy powiatowe otrzyma³y na papierku wiele
obietnic rodków finansowych na realizacjê zadañ.
Bardzo wa¿nym problemem, z jakim
boryka³ siê powiat, by³o bezrobocie. Przygotowalimy Program aktywizacji wsi
i zwalczania bezrobocia na lata 19992002 z nadziej¹, ¿e pozwoli on nam na
pozyskiwanie dodatkowych rodków. Program ten realizowa³ Powiatowy Urz¹d

Pracy, który od 2000 roku sta³ siê jednostk¹ powiatu. Jako jedni z nielicznych w
kraju opracowalimy i realizujemy Powiatowy program zdrowego stylu ¿ycia na lata 2000  2002. Uwzglêdnione
zosta³y w nim za³o¿enia Narodowego Programu Zdrowia. rodki na realizacjê tego
programu pozyskujemy z Pomorskiego
Urzêdu Marsza³kowskiego, Pomorskiej
Regionalnej Kasy Chorych i samorz¹dów.
Cennym zadaniem, które realizuemy od
2000 roku, s¹ badania mammograficzne
raka piersi, prowadzone wród kobiet
wiejskich..
Dla podkrelenia to¿samoci powiatu opracowalimy herb i flagê, które
uchwali³a Rada Powiatu. W zakresie
partnerstwa zagranicznego kontynuujemy
rozpoczêt¹ przez Urz¹d Wojewódzki w
S³upsku wspó³pracê z województwem
Kronoberg w Szwecji. Polski Zwi¹zek
Niewidomych, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce i Technikum Lene w Warcinie prowadz¹ wymianê m³odzie¿y ze
szko³ami szwedzkimi. W maju 2001 roku
podpisalimy umowê o wspó³pracy z
powiatem Herzogtum Lauenburg z
Niemiec. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ m³odzie¿,
przedstawiciele zwi¹zków pszczelarskich,
grupy lekarzy psychiatrów, pracownicy samorz¹dowi.
Zainicjowalimy wspó³pracê kulturaln¹ z okrêgiem La Manche we Francji. Na
zaproszenie w³adz tego okrêgu powiat
nasz uczestniczy³ w obchodach Dni Polskich we Francji. Od 1999 oku rozwijana
jest wspó³praca gospodarza z Bia³orusi¹.
Inicjatywê tê wspiera Konsul Generalny
Bia³orusi w Gdañsku, Michai³ Aleksiejczyk. Wspólnie z Konsulatem i S³upsk¹
Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ organizowalimy misje gosodarcze i wymianê
handlow¹.
W³¹czylimy siê do tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Poprzez uczestnictwo w debatach
mielimy wp³yw na umieszenie w niej problemów i zadañ dotycz¹cych naszego powiatu. Opracowlimy w³asn¹ strategiê
rozwoju spo³eczno-gospodarczego powiatu do roku 2010. Kontynuujemy organizacjê wczeniej rozpoczêtych inicjatyw promuj¹cych gospodarkê s³upsk¹.
Mylê tu o konkursach Srebrny Niedwied  Lider Promocji S³upskiej Gospodarki, S³upski Produkt Roku, a tak¿e wiêcie Ryby czy S³upskim Forum
Motoryzacji. Dwukrotnie wójtowie naszych gmin zdobywali zaszczytny tytu³
Nasz cz³owiek na urzêdzie w konkursie organizowanym przez Zwi¹zek Powiatów Polskich i Program I Telewizji
Polskiej. Dziêki hojnoci sponsorów uda-

³o siê nam wydaæ kilka ciekawych folderów i albumów o powiecie.
Od lipa 2001 roku do naszego wydzia³u w³¹czno równie¿ zadania dotycz¹ce kultury. Nieodzowna by³a wspó³praca
ze instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami kulturalnymi. Zainicjowalimy
i wspólne przygotowalimy kilka znacz¹cych imprez. Jako jedni z nielicznych
w³asnymi si³ami od pó³tora roku wydajemy w cyklu miesiêcznym biuletyn
Powiat S³upski.
Promocja i rozwój wymagaj¹ znacznych rodków finansowych, a tych nie
zawsze starcza³o. Dlatego cenny by³ sponsoring, o który zabiegalimy. Bywa³o, ¿e
iloæ pozyskanych w ten sposób rodków
przewy¿sza³ bud¿et powiatu przeznaczany na promocjê. Pomimo wielu trudnoci, wydzia³ nasz realizowa³ swoje zadania. Misja powiatu zawarta w strategii
okrela ¿e do 2010 roku powiat bêdzie
zamieszka³y przez wykszta³cone, prê¿ne
gospodarczo i otwarte na wspó³pracê spo³eczeñstwo. Czeka nas zatem du¿o pracy.

W owiacie i kulturze
fizycznej

Zmiana
wszystkiego
Miros³awa Miku  naczelnik Wydzia³u Owiaty i
Kultury Fizycznej:Cztery
lata
temu samorz¹d
powiatowy
przej¹³ do prowadzenia dziesiêæ jednostek
owiatowych.
Przejêcie szkó³
i placówek nast¹pi³o w trakcie roku szkolnego. Z dnia na dzieñ oko³o czterystu nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników
administracji i obs³ugi znalaz³o siê w sytuacji, w której organem prowadz¹cym
przesta³ byæ minister i kurator owiaty, a
sta³a siê nim Rada Powiatu. Zró¿nicowane do tej pory pod wzglêdem sposobu finansowania placówki dosta³y siê pod spo³eczn¹, samorz¹dow¹ kontrolê. Wszystkie
placówki przygotowywa³y siê do wejcia
w ¿ycie reformy systemu owiaty.
Stanêlimy te¿ przed zadaniem budowy hali sportowo-widowiskowej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce, prowadzenia remontów budynków szkolnych
ci¹g dalszy na stronie 16
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i internatów, zaspokajania potrzeb Domu
Dziecka w Ustce, objêcia opiek¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ 6-latków oraz
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w dziesiêciu gminach powiatu, objêcia obowi¹zkiem szkolnym dzieci  pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej w
Przytocku i Machowinku.
W roku szkolnym 2000/2001 reforma systemu edukacji wymusi³a porz¹dkowanie stanu prawnego przejêtych placówek. W domach pomocy spo³ecznej w
Przytocku i Machowinku utworzylimy
filie szko³y podstawowej specjalnej, które wesz³y w sk³ad Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.
Nauczaniem i rewalidacj¹ objêlimy w
nich 47 dzieci. Do nowej siedziby zosta³a przeniesiona s³upska poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Poprawi³o to
warunki pracy i pojawi³y siê mo¿liwoci
pe³nej realizacji zadañ wynikaj¹cych z potrzeb powiatu. Od 1 stycznia 2000 roku
do opieki spo³ecznej zosta³ przekazany
Dom Dziecka w Ustce. Wypracowane
zosta³y za³o¿enia do powstania nowej
sieci szkolnej, ustalenia profili kszta³cenia ogólnozawodowego i zawodowego, a tak¿e przekszta³cenia szkó³ ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne.
Trafnie zaplanowana rekrutacja
uczniów do szkó³ ponadgimnazjalnych
pozwoli³a unikn¹æ zwolnieñ nauczycieli
z powodu braku wystarczaj¹cej liczby
godzin. W czerwcu do wszystkich szkó³
ponadgimnazjalnych przyjêlimy 415 absolwentów gimnazjów (70 procent!). Po
raz pierwszy podjêli oni naukê w liceach
profilowanych. Ogó³em w szko³ach powiatowych podjê³o naukê 598 absolwentów gimnazjów, w tym 528 w szko³ach
rednich ponadgimnazjalnych, a 70 w zasadniczych szko³ach zawodowych. We
wszystkich typach szkó³ powiatu uczy siê
aktualnie 2300 uczniów. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce oddalimy do
u¿ytku halê widowiskowo-sportow¹.
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku zosta³ przy³¹czony do miejskiej sieci
grzewczej. W Zespole Szkó³ Lenych i
Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie wyremontowane zosta³y: dach internatu,
kuchnia, sto³ówka i kot³y c.o. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w
Damnicy otrzyma³ nowy dach. W Zespole Szkó³ Technicznych w Ustce zbudowano przepompowniê cieków, prze³o¿ono sieci zasilania energetycznego,
ciep³owniczego i wodno-kanalizacyjnego.
Dzi ¿adna ze szkó³ nie wyra¿a chêci
powrotu do poprzedniego organu prowadz¹cego i systemu zarz¹dzania. Co roku
przyznawane s¹ przez powiat nagrody
supermaturzysty. Dyrektorom i nauczycielom przyznawane s¹ nagrody starosty
s³upskiego.(z)
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Piêkno form
i kszta³tów

Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku realizuje program rekonstrukcji XVIII i XIX  wiecznej ceramiki s³upskiej z od³amków ceramicznych i oryginalnych dziewiêtnastowiecznych naczyñ.

Idea odtworzenia s³upskiej ceramiki
towarzyszy³a etnografom Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku od wielu lat.
Pierwsze próby wykonania kopii dawnych
naczyñ glinianych zosta³y podjête ju¿ w
1987 roku. Wówczas to w Spó³dzielni
Artystycznej Rêkodzie³a Ludowego w
Kartuzach, pod okiem etnografów powsta³y naczynia na wzór muzealnych eksponatów - misy, dwojaki i naczynia z pa³¹kiem. W trakcie toczenia na kole garncarskim, szczególnie mis, okaza³o siê ¿e
nadanie im oryginalnego kszta³tu nie jest
spraw¹ prost¹. Garncarz, któremu powierzono to zadanie, wielokrotnie ponawia³
próby, by wydobyæ z naczynia jego osobliwy charakter.
W przypadku mis najwiêksz¹ trudnoæ sprawia³o odtworzenie ich szerokiego wylewu i krawêdzi. Problemem by³o
tak¿e uchwycenie kolorystyki zarówno
polewy stanowi¹cej t³o dla malowanych
naczyñ, jak i samej barwy stosowanych
ornamentów. Nie mniej wykonane wówczas pierwsze kopie naczyñ do dnia dzisiejszego spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê u¿ytkow¹. Mo¿na by nawet rzec, ¿e wyszlachetnia³y, bowiem tkniête zêbem czasu dzi
bardziej przypominaj¹ wyroby z muzealnej kolekcji.
Do planów odtworzenia s³upskiej ceramiki powrócono w koñcu lat 90-tych.
S³upskie muzeum od 1995 roku w³¹czy³o

siê w ministerialny program ochrony gin¹cych zawodów. Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury zaczêto organizowaæ warsztaty maj¹ce reaktywowaæ
zanikaj¹ce dziedziny rzemios³ wiejskich,
takich jak: tkactwo, plecionkarstwo i garncarstwo. Maj¹c wiadomoæ posiadania
doskona³ej historycznej bazy w postaci
zbioru XVIII i XIX- wiecznej ceramiki
Hugona Ostrowska - Wójcik, etnografka s³upskiego muzeum, zleci³a fachowcom opracowanie naukowe i plastyczne
wzorów do rekonstrukcji miejscowej ceramiki.
Anna Kwaniewska, znawczyni pomorskiej sztuki garncarskiej, po przeanalizowaniu muzealnej kolekcji i kilkudziesiêciu od³amków ceramicznych spoczywaj¹cych przez lata na dnie magazynowych szuflad, opracowa³a wzory zarówno form jak i ornamentyki naczyñ, jakie
by³y wytwarzane w S³upsku. Nastêpnie
plastyk Mieczys³aw £any, w latach 1999
- 2000, rozrysowa³ wzory dla poszczególnych form: mis, talerzy i dzbanków tworz¹c tekê pn. Wzory ceramiki kaszubskiej
- orodek s³upski.
Tak oto posiadaj¹c pe³n¹ dokumentacjê mo¿na by³o podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do wykonania pierwszych naczyñ.
Tego trudnego zadania podjê³a siê pracownia ceramiki kaszubskiej w Chmielnie, gdzie od 1993 roku mieci siê Mu-

zeum Ceramiki Kaszubskiej. Orodek
Garncarski w Chmielnie posiada d³ugoletni¹ historiê. Wed³ug tradycji ustne,j, rodzina Neclów wytwarzaniem naczyñ z
gliny trudni siê ju¿ od dziesiêciu pokoleñ. W zachowanych dokumentach znajduj¹ siê zapiski potwierdzaj¹ce, ¿e garncarzem by³ Micha³ Necel mieszkaj¹cy w
Kocierzynie w latach 1831 - 1895. Jego
syn Franciszek oko³o 1897 r. przeprowadzi³ siê do Chmielna, gdzie za³o¿y³ w³asny warsztat garncarski - istniej¹cy do dnia
dzisiejszego. Pod wp³ywem Izydora i
Teodory Gulgowskich, znanych dzia³aczy regionalnych, za³o¿ycieli skansenu we
Wdzydzach, Franciszek Necel zacz¹³
wytwarzaæ ceramikê dekoracyjn¹ w oparciu o stare wzory i formy. Dziêki konsekwentnemu stosowaniu okrelonych form
i ornamentów zdobniczych, ceramika
Necla sta³a siê synonimem ceramiki kaszubskiej i tak jest do dzisiaj. Schedê po
Franciszku przejêli jego dwaj synowie Leon i Ryszard. Obecnie warsztat znajduje siê w rêkach rodziny siostry zmar³ego Ryszarda Necla - jej mê¿a Elasa oraz
dwóch synów: Karola i Rafa³a.
Od 2000 roku s³upscy etnografowie
byli czêstymi goæmi w pracowni Neclów. Najpierw czuwali nad zgodnoci¹ z
orygina³em form odtwarzanych naczyñ:
mis, talerzy, dzbanów i garnków. I jak
przed laty - garncarz musia³ podejmowaæ
dziesi¹tki prób, by w koñcu na wiruj¹cym
kole spod jego d³oni wyros³o naczynie
kszta³tem nie odbiegaj¹ce od orygina³u.
Ale to by³ dopiero pocz¹tek ¿mudnej drogi
rekonstrukcji. Po pierwszym wypaleniu,
naczynie nale¿a³o ozdobiæ charakterystycznym ornamentem. Pod okiem etnografów malarka z pracowni Necla pokrywa³a naczynia ornamentem geometrycznym, rolinnym, b¹d zoologicznym i antropomorficznym - zgodnie z historycznymi przekazami. Tak przygotowane na-

czynie poddawano technice wypalania i
dopiero wówczas mo¿na by³o oceniæ jego
zgodnoæ z orygina³em.
Na przestrzeni dwóch lat w Pracowni Ceramiki Necla w Chmielnie wykonano ponad 70 sztuk mis, talerzy, garnków,
dzbanów i dwojaków. Pierwsze próby rekonstrukcji pe³nej gamy form ceramicznych wyrobów nie s¹ identyczne z orygina³ami, choæ niewiele od nich odbiegaj¹.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e garncarstwo
to rêkodzie³o, to rêcznie wypracowana
forma i malowane ornamenty zdobnicze.
Bardzo wiele zale¿y od samego garncarza oraz od zdolnoci malarskich osoby
pracuj¹cej przy ozdabianiu naczyñ, od ich
swego rodzaju maniery zawodowej jak¹
przez lata wypracowali.
W jednym z wywiadów Zygmunt
Elas tak okrela ideê podjêt¹ przez s³upskich muzealników: Takie zlecenie zdarza nam siê po raz pierwszy. To prawdziwe wyzwanie. Identyczne naczynie odtworzyæ bardzo trudno, bo ka¿dy garncarz
jest niepowtarzalny. Ma inne, tylko sobie
w³aciwe u³o¿enie r¹k. To jest jak charakter pisma. Trzeba trochê poæwiczyæ ¿eby
siê nauczyæ.
Rekonstrukcja XVIII i XIX - wiecznej ceramiki wytwarzanej w s³upskich
warsztatach ma na celu pokazanie piêkna
form i kszta³tów rodzimych naczyñ. Powinna tak¿e przyczyniæ siê do o¿ywienia
dawnych s³awnych tradycji S³upska. Mo¿e
to byæ kolejna atrakcja turystyczna naszego regionu. Dziêki kilkuletniej pracy muzealników powsta³ zbiór modeli, na których bêd¹ mogli wzorowaæ siê przyszli
garncarze, którzy zg³êbi¹ trudn¹ sztukê
toczenia naczyñ. Jest to szansa na to, aby
w regionie s³upskim powsta³y oryginalne
pami¹tki nawi¹zuj¹ce w prostej linii do
historycznych przekazów, aby w powrocie do korzeni zachowaæ i kultywowaæ
w³asn¹ to¿samoæ kulturow¹ naszej ma³ej pomorskiej ojczyzny.
Marzenna Mazur
Kierownik Dzia³u Etnograficznego
Muzeum Pomorza rodkowego
w S³upsku

4 lipca wicestarosta s³upski Gra¿yna Pokuæ uczestniczy³a w Gdañsku w
konferencji regionalnej na temat: Samorz¹d terytorialny, organizacja, zarz¹dzanie i finanse oraz Przyst¹pienie Polski
do Unii Europejskiej.
*
W dniach 6-7 lipca powiat by³ wspó³organizatorem VI wiêta Ryby i V Miêdzynarodowej Konferencji Ba³tyckiej na
temat polskiego rybo³ówstwa i przetwórstwa ryb.
*
6 lipca ods³oniêto w Ustce pomnik
Ludziom Morza ufundowany przez
rodowiska rybackie.

KALENDARIUM
W po³owie lipca ukaza³ siê przygotowany we wspó³pracy ze Starostwem
Powiatowym album autorski Mariusza
Zielonki pt. S³owiñski Park Narodowy.
*
20 lipca powiat uczestniczy³ w centralnych uroczystociach wiêta Policji
w Warszawie.
*
22 lipca w siedzibie starostwa odby³o siê spotkanie powiêcone organizacji
skupu zbó¿.
*
W lipcu i sierpniu powiaty s³upski i
Herzogtum Lauenburg zorganizowa³y
polsko  niemieck¹ wymianê m³odzie¿y.
*
13 sierpnia w siedzibie starostwa odby³o siê spotkanie dotycz¹ce uprawy
wierzby energetycznej.
*
W dniach 16-18 sierpnia w Wiklinie
odby³o siê, zainicjowane przez powiat
s³upski, spotkanie polskich i niemieckich
pszczelarzy w ramach Letniego szkolenia.
*
W dniach 24 i 25 sierpnia w Kar¿niczce odby³y siê IX Krajowe Dni Ziemniaka.
*
W dniach 28-31 sierpnia Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w S³upsku goci³ grupê 11 lekarzy psychiatrów z powiatu Herzogtum Lauenburg.
*
3 wrzenia powiat by³ wspó³organizatorem spotkania nt. procedur i kryteriów wspó³pracy polsko-amerykañskoukraiñskiej w ramach programu Inicjatywy Wspó³pracy PAUCI.
*
6 wrzenia w Warcinie odby³a siê powiatowa inauguracja roku szkolnego
2002/2003.
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Wakacje wiejskich dzieci

Nie by³o przegranych

Biegaj¹ce, rozkrzyczane dzieci na podwórku, snuj¹ca siê ulicami m³odzie¿ to jak¿e
czêsty obraz, który utrwala siê w wielu miejscowociach podczas wakacji. Istotnym
powodem tego stanu rzeczy jest brak pieniêdzy u rodziców i instytucji zajmuj¹cych
siê organizowaniem letniego wypoczynku. S¹ jednak inne formy, które nie wymagaj¹
wielkich nak³adów finansowych.

Grupa pó³kolonistów na placu zabaw przed przedszkolem w Pob³ociu
W gminie G³ówczyce s¹ ludzie, którzy od kilku ju¿ lat dbaj¹ o to, aby dzieci
mog³y poczuæ nie tylko radoæ ze skoñczonych zajêæ w szkole, ale równie¿ z mi³o
spêdzonych dni podczas wakacji. We
wrzeniu, kiedy tradycyjnie pani od polskiego poprosi o napisanie kilku zdañ na
temat Jak spêdzi³em wakacje?, one zapewne z dum¹ napisz¹: Bylimy na pó³kolonii.
Jako wieloletni dzia³acz TPD i pracownik kultury zawsze staram siê pamiêtaæ o dzieciach, które w czasie wakacji
skazane s¹ na podwórko. W tym roku,
przy pomocy Zarz¹du Oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w S³upsku, a szczególnie pani prezes Haliny Gesse i Alicji
¯mudy uda³o mi siê równie¿ zorganizowaæ pó³kolonie pod has³em Nie przegap wakacji. Szczêcie mia³ Wiejski
Dom Kultury w Pob³ociu. Fundusze na
bogaty program, uda³o siê pozyskaæ z Kuratorium Owiaty w Gdañsku - Delegatury w S³upsku oraz z Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa.
Osobami, które kochaj¹ dzieci, rozumiej¹ ich potrzeby, maj¹ dla nich ogromne serce i zaufanie do organizatorów, okazali siê równie¿ drogowcy panowie: Micha³ Korotki  prezes spó³ki Drogi i
Mosty ze S³upska oraz Zenon Murdza
18

 szef MOSBUDU w Koszalinie.
¯yczliwoæ okaza³y masarnia i piekarnia w G³ówczycach, które sprzeda³y
bez mar¿y pieczywo i wêdliny. Zarz¹d
Gminy w G³ówczycach u¿yczy³ nieodp³atnie autokaru na wycieczkê do £eby.
Zainteresowanie pó³koloni¹ przeros³o
wszelkie oczekiwania. Program przewidywa³ zapewnienie opieki czterdziestu piê-

Pieczenie kie³basek na lenej polanie

ciu uczestnikom, a objêto nim 58 dzieci z
kilku wsi. Dzieci nie mia³y nawet chwili
czasu na to, by mog³y siê nudziæ. Atrakcj¹ by³y wycieczki piesze po³¹czone z
ogniskiem i pieczeniem kie³basek, zabawy na placu przed przedszkolem w Pob³ociu i na boisku ródlenym w miejscowoci Gatki, wycieczki rowerowe szlakiem zwiniêtych torów, nad jezioro do
Izbicy, posi³ki spo¿ywane w gospodarstwie agroturystycznym pañstwa Marii i
Antoniego Wojtek z Izbicy oraz zajêcia
sportowe na wie¿ym powietrzu.
O bezpieczeñstwie w czasie poruszania siê po drodze (pieszo i rowerem) opowiada³ dzieciom komendant Komisariatu
Policji w G³ówczyach - podkomisarz Jerzy Ostrowski. Obdarowa³ te¿ wszystkie
dzieci odblaskami. Do przestrzegania higieny i czêstego mycia r¹k namawia³ jak co roku - doktor Andrzej Proniewski z Orodka Zdrowia w Pob³ociu.
Z przykroci¹ muszê stwierdziæ, ¿e
pomimo, i¿ program przewidywa³ realizacjê tematyki dotycz¹cej uzale¿nieñ, nikt
z gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
G³ówczycach nie przyj¹³ zaproszenia na
nasze spotkania. By³a to jedyna nasza pora¿ka.

9 wrzenia radni na XXXVII sesji Rady Powiatu S³upskiego
przyjê³i rezygnacjê zarz¹du, która by³a spowodowana nag³¹
mierci¹ starosty s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli.

Zgodnie z procedur¹, do czasu wyboru nowego zarz¹du, stary zarz¹d bêdzie
nadal pe³ni³ swoje obowi¹zki. Rada przyjê³a te¿ sprawozdanie zarz¹du z przebiegu wykonania bud¿etu za pierwsze pó³rocze br. Kolejne uchwa³y podjête przez
Radê dotyczy³y zmian w bud¿ecie, wykorzystania rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, przyst¹pienia powiatu do Pomorskiego Stowarzyszenia Odnowy Wsi i

Pami¹tkowe zdjêcie na pla¿y w £ebie
W ka¿dej sytuacji
mog³am liczyæ na pomoc rodziców: Magdaleny Kwidzyñskiej,
Marii Wilkowskiej,
Krystyny Hirth i Genowefy Twardowskiej.
Jak co roku odwiedzilimy z dzieæmi równie¿ ich rówieników w
innych wsiach, gdzie
przy ognisku w ramach
integracji, wszyscy
wspólnie siê bawili.
S³odkie upominki mobilizowa³y do udzia³u w
konkursach, w których
nie by³o przegranych.

Przed rowerow¹ wypraw¹

Maria Babiñska/Instruktor Owiatowo-Kulturalny/Radna Powiatu S³upskiego

W weso³ym miasteczku w £ebie

Zarz¹d z³o¿y³
rezygnacjê
podpisania umowy o wspó³pracy z powiatem cieszyñskim.
W ramach interpelacji radny Stanis³aw Jank zapyta³ o dalszy etap prac
zwi¹zanych z wydaniem pozwolenia na
budowê elektrowni wiatrowych w Skarszewie Górnym. Sprawa przedstawia siê
w ten sposób, ¿e 20 sierpnia wojewoda
pomorski uchyli³ odmowê wydania przez
starostwo pozwolenia na budowê takich
elektrowni i przekaza³ sprawê do ponownego rozpatrzenia. W decyzji tej poda³
m.in., ¿e z³o¿ona dokumentacja projektowa nie mo¿e byæ zatwierdzona, gdy¿ jego
zdaniem: brak jest projektu budowlanego
wie¿y, a inwestor przed³o¿y³ jedynie t³umaczenie z jêzyka niemieckiego wzoru
kontrolnego, co narusza art. 5 Prawa budowlanego; projektant nieprawid³owo
okreli³ kategoriê geotechniczn¹ obiektu
zaliczaj¹c wie¿ê do kategorii pierwszej (to
jest do grupy m.in. domów jednorodzinnych), a powinna byæ przyjêta przynajmniej kategoria trzecia; uzgodnienie z
G³ównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego powinno byæ wydane w trybie art.
106 Kpa w formie postanowienia; sprawa stacji transformatorowej i linii przesy³owej 110 KV winna byæ rozstrzygniêta owiadczeniem zak³adu energetycznego, a nie ¿¹daniem umowy z tym podmiotem.
Przy takiej ocenie, 23 sierpnia za¿¹dano od inwestora usuniêcia wy¿ej wymienionych braków. Zaznaczono, ¿e stanowisko G³ównego Inspektora Lotnictwa
Cywilnego powinno wyranie potwierdzaæ lub zaprzeczaæ, ¿e projektowane wie¿e stanowi¹ (lub nie stanowi¹) przeszkody w ruchu lotniczym. (J.S.)
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Pomorskie pejza¿e w Izbicy
W dniach 27 sierpnia  6 wrzenia w Izbicy odby³ siê IV Plener Plastyków Nieprofesjonalnych Pomorskie Pejza¿e.

Helena Has ze S³upska
Pomorskie Wybrze¿e, kraina wydm,
³¹k, lasów i jezior, od wieków by³a ród³em inspiracji twórczej wielu malarzy. W
£ebie czy Rowach urzeka³y wczesne poranki i póne wieczory nad morzem, piêkne drzewa i wydmy, a tak¿e ¿ycie rybaków. W latach miêdzywojennych w³anie
tu przebywa³o liczne grono malarzy  artystów, którzy na swych obrazach utrwalali krajobrazy i ludzi znad jeziora Gardno i £ebsko, z Kluk i Boleñca, ze Smo³dzina i spod Rowoko³u. Przez d³u¿szy
czas £eba by³a artystyczn¹ stolic¹ dla
Maxa Pechsteina, Karla Schmidta-Rattlauffa, Georga Grosza i innych. Odkrywaj¹c uroki tej m³odej krainy blaue Landchen czerpali nowe impulsy dla swojej
twórczoci.
Na zorganizowany przez S³upski
Orodek Kultury i Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku we wspó³pracy z
Urzêdem Gminy w G³ówczycach plener,
do Izbicy przyjecha³o 20 nieprofesjonalnych plastyków, w tym troje z Portugalii,
czworo z powiatu s³upskiego, a pozostali
to mieszkañcy S³upska  cz³onkowie Klubu Plastyka Amatora dzia³aj¹cego przy
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S³upskim Orodku Kultury. Po ce przy orodku Familia, w którym kwaraz pierwszy swych plastycz- terowali. Nastêpnego dnia odby³ siê ponych umiejêtnoci spróbowa³a kaz wszystkich prac w Gminnym OrodJolanta Nitkowska-Wêglorz, ku Kultury w G³ówczycach. Tutaj odby³o
dziennikarka,
autorka kilku
publikacji o
historii Pomorza. Spodoba³a siê jej rzeba w glinie.
Artyci
tworzyli w
Izbicy i jej
okolicach. Te
artystyczne
spotkania by³y
okazj¹ do wymiany dowiadczeñ i Teresa Kociuczuk z Ustki
usprawnienia
warsztatu, umo¿liwi³y konfron- siê te¿ uroczyste zakoñczenie pleneru.
tacjê umiejêtnoci i wra¿liwo- Ostatecznie pracê plastyków uwieñczy³a
ci na piêkno, fa³sz czy dobro poplenerowa wystawa, któr¹ otwarto 22
otaczaj¹cego nas wiata. Dzie- wrzenia podczas dorocznej imprezy Je³a artystów udokumentowa³y sieñ siê pyta, co lato zrobi³o? w Muzem
¿ycie i pracê ludzi, przyrodê i Wsi S³owiñskiej w Klukach.
El¿bieta ¯o³yniak
architekturê wsi pomorskiej.
S³upski Orodek Kultury
Pierwsze plenery odbywa³y
siê w cyklu
dwuletnim, pocz¹wszy
od roku 1997, kiedy
g³ównym orodkiem
dziesiêciodniowych spotkañ by³o Smo³dzino.
Dwa lata póniej na
miejsce inspiracji twórczej wybrano Kluki.
Trzeci, ubieg³oroczny
plener plastyków nieprofesjonalistów odby³ siê w
Gardnie Wielkiej. Od
2001 roku  zgodnie z
wol¹ organizatorów 
plenery maj¹ odbywaæ
siê ka¿dego lata. S¹ jakby kontynuacj¹, nawi¹zaniem do starych dobrych tradycji dawnych
mieszkañców tych ziem i
nadziej¹ na ich kultywowanie.
W przedostatni dzieñ
pleneru artyci pochwalili
siê swoimi pracami przed
mieszkañcami Izbicy. Wystawili je na niedu¿ej ³¹cz- Wanda Bottesz z Zimowisk

W Damnicy ju¿ jest!

Gminne centrum informacji
Wa¿nym zadaniem dla nauczycieli i organów prowadz¹cych gimnazja jest tworzenie
nowoczesnych bibliotek szkolnych, które maj¹ pe³niæ rolê pracowni ogólnoprzedmiotowych oraz orodków samodzielnego i wszechstronnego kszta³cenia.
Proces reformowania polskiego systemu edukacji, zapocz¹tkowany 1 wrzenia 1999 roku, wniós³ do szkolnictwa
wiele zmian, których celem jest wdro¿enie nowoczesnego sposobu kszta³cenia.
Wprowadzenie etapów edukacyjnych,
nowej sieci szkó³ oraz kszta³cenia blokowego stawiaj¹ przed nauczycielami nowe
zadania, wynikaj¹ce z realizacji za³o¿eñ
programowych reformy oraz koniecznoci dostosowania w³asnych metod pracy
do nowoczesnego modelu nauczania.
Nowa sieæ szkó³, zw³aszcza utworzenie gimnazjów, daje szansê stworzenia warunków kszta³cenia na tym samym poziomie, niezale¿nie od statusu
materialnego czy miejsca zamieszkania
ucznia. Rozporz¹dzenie MEN z 15 lutego 1999 roku okrela podstawê programow¹ dla poszczególnych etapów edukacyjnych. W trzecim etapie edukacyjnym
gimnazjum, nauczyciele wprowadzaj¹
uczniów w wiat wiedzy naukowej, wdra¿aj¹c ich do samodzielnoci. Edukacja w
gimnazjum ma na celu wspomaganie rozwoju ucznia, wprowadzanie go w ¿ycie
spo³eczne i przygotowanie do dalszego
kszta³cenia.
Wa¿nym zadaniem zarówno dla nauczycieli, jak i organów prowadz¹cych
gimnazja jest tworzenie nowoczesnych
bibliotek szkolnych, które maj¹ pe³niæ rolê
pracowni ogólnoprzedmiotowych, orodków samodzielnego i wszechstronnego
kszta³cenia. Biblioteka, jako nowoczesne centrum informacji, realizuje zadania edukacyjno-wychowawcze, przygotowuje do ¿ycia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Szczególn¹ rolê maj¹ do
spe³nienia biblioteki szkó³ wiejskich,
które s¹ czêsto na wsi jednym z nielicznych ogólnodostêpnych orodków informacji i kultury.
Takie dzia³ania, zmierzaj¹ce do przekszta³cenia biblioteki szkolnej w nowoczesn¹ pracowniê interdyscyplinarn¹,
podjête zosta³y przy wspó³pracy nauczycieli-bibliotekarzy i dyrektora Andrzeja
Kordylasa w Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Damnicy. W ubieg³ym
roku szkolnym zbiory przeniesione zosta³y do nowego, przestronnego pomieszcze-

nia, znajduj¹cego siê w centrum szko³y.
Wydzielona zosta³a czytelnia, która
pozwala uczniom na swobodne korzystanie ze zbiorów. Ksiêgozbiór powiêkszany jest w miarê posiadanych rodków finansowych oraz dziêki wspó³pracy z bibliotekami szkolnymi, Miejsk¹ Bibliote-

czoæ prezentuj¹ uczniowie gimnazjum.
W kwietniu tego roku, ju¿ po raz drugi,
gimnazjum bra³o udzia³ w S³upskiej Wionie Literackiej. M³odzie¿ uczestniczy³a
w spotkaniu z A. Onichimowsk¹, a w poprzedniej edycji - z H. Beszczyñsk¹.

Anna Onichimowska  autorka powieci dla dzieci i m³odzie¿y na
spotkaniu autorskim w szkolnej bibliotece
k¹ Publiczn¹ w S³upsku i darom pochodz¹cym od osób prywatnych oraz instytucji.
Biblioteka posiada telewizor, magnetowid, magnetofon, odtwarzacz p³yt CD
oraz komputer i program biblioteczny
MOL. Dziêki temu ostatniemu uczniowie
gimnazjum bêd¹ mog¹ korzystaæ ze zautomatyzowanego katalogu zbiorów. Sta³e
po³¹czenie z internetem pozwala na swobodny dostêp, wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji. Tworzone s¹
zbiory tematyczne na p³ytach CD i dyskietkach, na których gromadzi siê informacje ci¹gane ze stron internetowych,
dotycz¹ce szko³y, regionu i powiatu.
Informacje prasowe o sukcesach
uczniów gimnazjum gromadzone s¹ w
segregatorach. Wielu nauczycieli tworzy w³asne programy, publikuje artyku³y w prasie lokalnej i w pismach fachowych. Te publikacje s¹ równie¿ gromadzone i udostêpniane.
Swoj¹ literack¹ i plastyczn¹ twór-

W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie klas trzecich stanêli przed wyborem
szko³y ponadgimnazjalnej. Wychodz¹c
naprzeciw ich potrzebom i rodziców, w
bibliotece powsta³ zbiór informacji pod
has³em, Co dalej gimnazjalisto?. W gazetce ciennej i ogólnodostêpnych teczkach prezentowane by³y oferty szkó³ rednich S³upska i powiatu s³upskiego.
Ró¿norodne formy pracy biblioteki anga¿uj¹ coraz wiêksze grupy gimnazjalistów. Wa¿nym zadaniem bibliotek szkolnych na wsi jest równie¿ tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych
wszechstronny rozwój edukacyjny i
kulturalny m³odych ludzi. Tworzenie
bibliotek, dzia³aj¹cych wed³ug nowego
modelu, staje siê wiêc koniecznoci¹ i
jednym ze sposobów wyrównywania
szans edukacyjnych m³odzie¿y, szczególnie wywodz¹cej siê z ma³ych orodków.
Danuta Kocimska
Gimnazjum w Damnicy
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Rozmowy o poezji i... ¿yciu

Bóg m¹drze pouk³ada³?
W pi¹tek, drugiego
sierpnia,
chcia³em
mieæ swój
skromny
udzia³ w po¿egnalnym
orszaku, za
cz³owiekiem
którego zna³em, a z którym nigdy siê nie przywita³em z bliska, to
znaczy, nie podalimy sobie rêki. I ¿eby
nie wiem jak mój kolega, przyjaciel, radny powiatu Jerzy Izdebski opisywa³y z³e
cechy by³ego starosty Stanis³awa K¹dzieli,
to jednak w mojej opinii mia³ co w twarzy starosta, i¿ mo¿na by³o mu zaufaæ.
Pamiêtam takie spotkanie w Mo¿d¿anowie, kiedy w miejscowej sali, siedz¹c
przy stoliku zabra³em g³os, w zwi¹zku z
katastrofaln¹ polityk¹ gospodarcz¹ czynion¹ przez profesora Leszka Balcerowicza - ze znanym tylko dla Polski i Polaków Planem Balcerowicza, terminem,
has³em, i nic po za tym... I wtedy starosta K¹dziela przyzna³ mi racjê i, w politycznym aspekcie wrêcz zawarlimy, w³anie wtedy takowe przymierze, i¿ nigdy
na organizowanych manifestacjach w
S³upsku przeze mnie, nie mówi³em o starocie le, nie by³em uszczypliwym czy
zadziornym.
Pamiêtam te¿, i¿ miêdzy innymi starosta nie odwróci³ siê plecami do mnie,
nie odmówi³ mi, kiedy potrzebowa³em
pieniêdzy na podró¿ i trzydniow¹ delegacjê, gdy zosta³em zaproszony na Krajowy Zjazd Poetów do Chojnowa za Legnicê. Wród czterdziestu dwu poetów z ca³ego kraju, od Szczecina do Gdañska wybrano mnie, a by³ to nie lada dla mnie zaszczyt reprezentowania Pomorza, nasz
Okrêg Gdañski, a tym bardziej nasz powiat s³upski. Starosta zachowa³ siê jak
powinien i za porednictwem wicestarociny Gra¿yny Pokuæ, mog³em zrealizowaæ tê podró¿ i literack¹ przygodê.
Jecha³em z Ustki do S³upska na pogrzeb, by po¿egnaæ siê na cmentarzu z
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kim, z kim tak faktycznie nie ³¹czy³a mnie
¿adna emocjonalna spirala prze¿yæ. Proszê mi wierzyæ, kierowa³em siê jedynie
tym, ¿e jestem autorem dwóch wierszy:
Fata i pieñ czarnego kwiatu oraz
Wierszem Ciebie ¿egnam, zatem w roli
poety pragn¹³em oddaæ ostatni¹ duchow¹
przys³ugê. Wrêcz kierowa³a mn¹ jaka
metafizyczna si³a nieba, ¿e tak muszê post¹piæ.
W przeddzieñ, przygotowa³em odwiêtne ubranie, marynarkê koloru bordo
ze z³otymi guzikami, jeszcze nigdy nie
mia³em jej na sobie. Odwiêtnie, to znaczy z powag¹. Gdzie przelecia³a mi zlekcewa¿ona informacja o pogodzie, ¿e bêdzie padaæ, bêd¹ ulewy po po³udniu. Parasolki nie zabra³em ze sob¹. Kto zna materia³ jedwab, ten wie co siê z nim dzieje po
deszczu. Koszula, a tak¹ mia³em, wrêcz
przylepia siê, przyssawa siê do cia³a, i¿
trudno j¹ z siebie zdj¹æ. Co do marynarki, to przy takiej temperaturze s³oñca, nie
wypada³o siê w ni¹ ubieraæ.
Bêd¹c na miejscu, na cmentarzu w
obecnoci wicestarociny Gra¿yny Pokuæ,
Zbigniewa Babiarza - Zycha i fotoreportera Jana Maziejuka, oglêdnie obejrzelimy miejsce pochówku, gdzie mia³ spocz¹æ starosta Stanis³aw K¹dziela. Przy kaplicy zbierali siê ludzie. By³o ich z ka¿d¹
minut¹ coraz wiêcej. Delegacje ze sztandarami ustawia³y siê w jednym miejscu.
Nagle, co mnie pcha³o by wst¹piæ do kaplicy. Wszed³em cicho i delikatnie, by nie
przeszkadzaæ. Zamierza³em zrobiæ pami¹tkowe, ostatnie zdjêcie w otwartej
trumnie nieboszczyka. Wtem widzê, ¿e to
nie starosta a bardzo wychudzona, zapadniêta twarz w oczodo³ach i na policzkach
innego nieboszczyka. Ta martwa twarz,
mówi³a o d³ugiej prze¿ytej chorobie. Wyszed³em z kaplicy te¿ bezszelestnie, choæ
przyznam w nietaktownej sytuacji, bo co
o mnie pomyla³a rodzina zmar³ego...
Pomiêdzy drzewami wpatrywa³em siê
w niebo, które z jasnoci b³êkitu szybko
poczê³o szarzeæ, a¿ przybra³o ciemno-szary kolor. Nigdy z niebem nie dyskutujê,
ale wtedy prosi³em je, by nie wyg³upia³o
siê akurat w tym miejscu i czasie. Czu-

³em, ¿e i koszula z jedwabiu te¿ siê przestraszy³a zbli¿aj¹cej ulewy. Las parasoli
wko³o mnie, a ja jak ta domowa ptaszyna
- kura, prêdzej kogut, szuka³em miejsca,
by siê schowaæ.
Lunê³o. W ci¹gu kilku zaledwie minut, sta³em siê czêci¹ nieba i deszczu. W
g³owie, ró¿ne nat³oczone myli: staæ i siê
moczyæ, czy po prostu, po cichu przeprosiæ Stanis³awa K¹dzielê, ¿e naprawdê nie
mogê przyjmowaæ tak spokojnie tych
deszczowych batów, kêdy dopiero co zaczê³a siê modlitwa w kaplicy, prowadzona przez kap³ana. Rozmawia³em ze starosta, i¿ powinien mi wybaczyæ, ¿e w takiej
chwili opuszczê Go, i pójdê gdzie poszukaæ przyjaznych ludzi, którzy pomog¹ mi,
bym móg³ zmieniæ ubranie. Kierowa³em
siê prawid³owym odruchem, to samo
uczyni³by On, gdybym ja tam w tej kaplicy w trumnie le¿a³, a On - bez parasola,
bez marynarki - jedynie w cieniutkiej koszuli z jedwabiu, zamoczony doszczêtnie,
moczy³by siê li tylko z tego powodu, ¿e
nie wypada...
Co nie wypada? Takie jest ¿ycie. Bóg
m¹drze to pouk³ada³...
Alejka w kierunku bramy wyjciowej,
kto pod parasolem umyka³ przede mn¹.
Ja, ju¿ nie boj¹cy siê deszczu, bêd¹c (deszczowy) schodzi³em w dó³, czuj¹c wzrok
za sob¹ samego starosty. Czy patrz¹c tak
na mnie zrozumia³ moje, te¿ dramatyczne po³o¿enie?
U rodziny Kundów zosta³em przyjêty. Grzegorz podarowa³ mi spodnie, których nie mog³em dopi¹æ na zamek i guzik. Gdy zdejmowa³em z wielk¹ trudnoci¹ koszulê z jedwabiu, us³ysza³em syk
na plecach; koszulê porwa³em na kilkanacie centymetrów, ulubion¹ zreszt¹. Gdy
Maria poda³a mi kawê, nawet jej nie podziêkowa³em, bo mylami by³em tam,
gdzie tylu przetrwa³o tê ulewê na s³upskim
cmentarzu. Porwana koszula.... Mo¿e i pomaga³ mi porwaæ j¹ (za ten nietakt), sam
starosta.
Duchy maj¹ to do siebie, ¿e pomiêdzy nami ¿yj¹. S¹ przy nas zawsze.
Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

