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Drodzy Czytelnicy!
Chcia³bym siê z Pañstwem przywitaæ na ³amach naszego biuletynu Powiat S³upski. Jest to
dla mnie bardzo wa¿ne, bo przez cztery najbli¿sze lata, z woli Rady Powiatu, która mnie wybra³a, mam pe³niæ funkcjê starosty s³upskiego. Nie jestem nowicjuszem w tej dzia³alnoci i zdajê sobie sprawê, ¿e nie bêdê dobrym starost¹, jeli
nie zadbam o w³aciwy przekaz informacji o tym,
co bêdziemy robiæ w powiecie s³upskim i o sta³y
kontakt z mieszkañcami naszego powiatu.
Moje polityczne korzenie siêgaj¹ ponad 100letnich tradycji polskiego ruchu ludowego, a te nakazuj¹ mi mieæ serdeczny stosunek do wszystkich
ludzi, z którymi bêdê siê spotyka³, a do mieszkañców wsi i terenów wiejskich musi on byæ
szczególnie przyjazny i serdeczny. Zreszt¹, mój
bliski kolega, te¿ ludowiec, w. pamiêci Stanis³aw K¹dziel¹  pierwszy starosta s³upski zapocz¹tkowa³ dobre w tym wzglêdzie tradycje i ja
zamierzam kontynuowaæ je w swojej pracy.
O swoich zamierzeniach powiedzia³em w wyst¹pieniu na pierwszej sesji Rady Powiatu.
Drukujemy je w ca³oci w tym wydaniu biuletynu. Chcia³bym tylko podkreliæ, ¿e nie bêdzie dla
mnie wa¿niejszych spraw od spraw mieszkañców
naszego powiatu. One bêd¹ zawsze mi najbli¿sze
i bêdê traktowa³ je ze szczególn¹ wnikliwoci¹.
Drugim powodem dla którego zapragn¹³em
zabraæ g³os s¹ zbli¿aj¹ce siê wiêta Bo¿ego Narodzenia, koñcz¹cy siê rok 2002 i nadchodz¹cy
rok 2003. S¹ to wa¿ne chwile w ¿yciu ka¿dej polskiej rodziny i ka¿dego Polaka. Na dokonanie
ocen i refleksje bêdzie jeszcze czas. Dzi w wielu domach najwa¿niejsze jest, by wiêta te prze¿yæ godnie, po chrzecijañsku, po polsku, po kaszubsku.
Choæ zanosi siê na chwilê szczególnie radosn¹, to te ¿yczenia bêd¹ dla mnie jednymi z najtrudniejszych. Chcia³bym bowiem, by w ¿adnym
domu nie zabrak³o nikomu polskiego chleba.
¯yczê, tak¿e sobie, by uniesiona wysoko r¹czka
narodzonego Bo¿ego Dzieci¹tka, pob³ogos³awi³a Ojczynie i nam wszystkim, mieszkañcom powiatu s³upskiego.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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wiele zdrowia, szczêcia
oraz wszelkiej pomylnoci
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Obradowa³a Rada Powiatu

Pierwsze sesje

19 listopada br. odby³a siê pierwsza sesja II kadencji Rady Powiatu S³upskiego. Otworzy³ j¹ najstarszy radny - Leszek Rêkas. Najwa¿niejszym punktem by³o z³o¿enie
lubowania przez nowo wybranych radnych.
riana Jarz¹bka na miejsce wygaszonych wczeniej mandatów.
Po z³o¿eniu lubowania uzupe³nili
oni sk³ad Rady Powiatu. Na wniosek starosty s³upskiego Zdzis³awa
Ko³odziejskiego radni w g³osowaniu tajnym wybrali wicestarostê
S³awomira Ziemianowicza oraz
pozosta³ych trzech cz³onków Zarz¹du Powiatu - Eugeniusza
Dañczaka, Mariana Jarz¹bka i
Leszka Krefta. Rada Powiatu
powo³a³a komisje sta³e, w których
bêd¹ pracowaæ radni. Komisja
Rewizyjna bêdzie siê zajmowaæ
kontrol¹ dzia³alnoci Zarz¹du Polubowanie radnych
przyjêtym
porz¹dkiem
obrad
podjêwiatu i powiatowych jednostek orRadni na sali obrad
Na na
dwudziestu
Radni
sli obrad jeden ustawowo to dwie uchwa³y - o wst¹pieniu rad- ganizacyjnych. Komisja Bud¿etu i Fiwybranych radnych, lubowanie z³o- nej Ewy Lewkowicz i radnego Ma- nansów w zakresie dzia³ania ma spra¿y³o osiemnastu. Radni Marek
Piotr Mazur i Zdzis³aw Lesiecki
z³o¿yli owiadczenia o zrzeczeniu
siê mandatu radnego, a radny Jacek Graczyk by³ nieobecny. Nastêpnie Rada wybra³a na przewodnicz¹cego Janusza Grzybowskiego, na wiceprzewodnicz¹cych Leokadiê Kuper i Andrzeja Kordylasa. Radni wybrali równie¿ starostê s³upskiego, którym zosta³
Zdzis³aw Ko³odziejski  dyrektor
Orodka Doradztwa Rolniczego w
Strzelinie, radny pierwszej kadencji Rady Powiatu.
Druga sesja, która odby³a
siê 28 listopada br. i mia³a równie¿
Nowy przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego Janusz Grzybowski odbiera gratuGospodarze
do¿ynekPomocy
- wicestarosta
charakter organizacyjny. Zgodnie z lacje od Haliny Mro¿ik - dyrektor Powiatowego
Centrum
Rodzinies³upski
Gra¿yna Pokuæ i wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliñski
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Janusz Grzybowski, 45 lat.
Lekarz medycyny ze specjalizacj¹ z zakresu gastroenterologii. Przewodnicz¹cy Porozumienia Samorz¹dowego. By³y
przewodnicz¹cy Rady Miasta
w Ustce. Wybrany zosta³ przewodnicz¹cym Rady Powiatu
S³upskiego.

- Powierzenie mi funkcji przewodnicz¹cego Rady Powiatu
S³upskiego bêdzie istotnym krokiem w moim ¿yciu. Chcia³bym
przyrzec, ¿e bêdê stara³ siê, by wszelkie wybory i uchwa³y by³y
podejmowane zgodnie z kultur¹. Bêdziemy dyskutowali o sprawach merytorycznie. Personalne ¿ale bêd¹ musia³y pozostaæ poza
t¹ sal¹. Radê i mieszkañców powiatu bêd¹ traktowa³ w sposób
godny.

tografi¹, wspó³prac¹
zagraniczn¹ powiatu,
pozyskiwaniem funduszy pozarz¹dowych i pomocowych,
realizacj¹ strategii
rozwoju powiatu.
Komisja Polityki
Spo³ecznej bêdzie siê
zajmowaæ problemami z zakresu edukacji
publicznej, kultury i
ochrony dóbr kultury,
kultury fizycznej, pomocy rodzinie i pomocy instytucjonalnej.
Rada dokona³a
tak¿e zmian w Statucie Powiatu dostosowuj¹c go do aktualnej ustawy samorz¹dowej.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik
Biura Rady
Powiatu
S³upskiego

wy zwi¹zane z bud¿etem i jego realizacj¹, gospodark¹ i mieniem powiatu. Komisja rodowiska, Rolnictwa
i Bezpieczeñstwa Publicznego bêdzie
zajmowaæ siê problemami rolnictwa,
lenictwa, gospodarki wodnej i rybactwa ródl¹dowego, ochrony rodowiska i przyrody, drogownictwa,
komunikacji, porz¹dku publicznego
i bezpieczeñstwa, wspó³pracy z inspekcjami i komendami zespolonymi z powiatem. Komisja Rozwoju,
Integracji Europejskiej oraz Przeciwdzia³ania Bezrobociu bêdzie siê zajmowaæ rozwojem powiatu, jego promocj¹, bezrobociem, geodezj¹ i kar- Na sali obrad. Nowa Rada Powiatu liczyæ bêdzie teraz 21 radnych
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Wyst¹pienie nowo wybranego starosty s³upskiego Zdzis³awa Ko³dziejskiego na Sesji Rady
Powiatu S³upskiego w dniu 19 listopada 2002 roku

Bêdê blisko ludzkich
spraw

Dziêkujê za okazane zaufanie i wybór gownictwa. Ta dziedzina by³a przedmio- Dróg Powiatowych i zatrudnionych tam
na funkcjê starosty s³upskiego. Na naj- tem szczególnej troski poprzedniej Rady fachowców. Nasze zmodernizowane drobli¿szej sesji przedstawiê Wysokiej Radzie Powiatu, w sk³adzie której dzia³alimy gi s¹ wizytówk¹ regionu, zauwa¿aln¹ przez
turystów,
kandydaa tak¿e
tów na wiprzez s¹cestarostê i
siednie
pozosta³ych cz³onZdzis³aw Ko³odziejski, 52 lata. p o w i a t y.
Projekt
ków Zarz¹Absolwent Wydzia³u Zootech- b u d ¿ e t u
du Powianicznego Akademii Rolniczej wskazuje,
tu. Ustêw Szczecinie. Pracowa³ na sta- i¿ nie bêpuj¹cy Zanowiskach kierowniczych w dziemy w
rz¹d przed³o¿y³ RaPañstwowym Orodku Ho- s t a n i e
dzie projekt
dowli Zarodowej w Bobrowni- tego inwebud¿etu na
kach i Stacji Hodowli Rolin stycyjnego marszu
przysz³y
w Redzikowie. Od 1996 roku na drorok. Z wydyrektor Orodka Doradztwa gach konst¹pienia
Rolniczego w Strzelinie. W la- t y n u pani wiceW pawitach 1990-1994 radny gminy owaæ. Ale
starosty
lonach
Gwystawora¿yny
S³upsk, cz³onek Zarz¹du Gmi- s¹dzê, ¿e
Pokuæ
dony, radny Sejmiku Wojewódz- wspólnie
wych
wiedzieliwyekspotwa S³upskiego. Radny powia- zadbamy
o to, aby
my
siê, ¿e
nowano
tu s³upskiego minionej kaden- nie pogorprzyjête
oko³o w
cji, przewodnicz¹cy Komisji szy³o siê
160kwoty
nim
Rolnictwa, Lenictwa i na nich
odmian
po
stronie
ziemniaOchrony rodowiska. ¯onaty, b e z p i e dochodów
i ków
wydattroje dzieci. Mieszka w Wie- czeñstwo.
dopusz-s¹
Nowy
ków
liszewie k. S³upska.
czonych
Zarz¹d
niekorzystdo upraPowiatu
ne dla powy w
zapozna
wiatu,
nie
Polsce
- Zadbam o to, by nasze urzêdy by³y przyjazne obywatelom. In- siê
z
spe³niaj¹
przed³o¿on a s z y c h teresanci bêd¹ przyjmowani w nich z nale¿n¹ im ¿yczliwoci¹ i
nym Raoczekiwañ i
dzie prodalekie s¹ obs³ugiwani z nale¿yt¹ starannoci¹.Negatywne decyzje musz¹ byæ
jektem buod rzeczy- tak uzasadnione, a motywy ich podjêcia tak szczegó³owo wyjad¿etu na
wistych,
2003 rok i
nawet tych nione, by obywatel przyjmuj¹c je, wiedzia³, ¿e urzêdnik nie móg³
oceni, czy
m i n i m a l - post¹piæ inaczej w wietle obowi¹zuj¹cego prawa.
s¹ mo¿linych, powe do zatrzeb. Traproponogiczna sytuacja zapowiada siê w owiacie - chyba, ¿e wspólnie z wiêkszoci¹ radnych bie¿¹cej wania korzystne zmiany. Z racji dotychsubwencja celowa zostanie skorygowa- kadencji. Dokonalimy wiele dobrego na czas pe³nionych funkcji w powiecie oraz
na przez ten resort. Niekorzystnie kszta³- rzecz poprawy stanu dróg powiatowych. wype³niania mandatu radnego ubieg³ej katuj¹ siê finanse w dziale transportu i dro- Wielka w tym zas³uga dyrektora Zarz¹du dencji, mam doæ dobre rozeznanie najpil6

niejszych potrzeb i bol¹czek naszego re- dziedzina, która jak nigdy dot¹d, potrzegionu. To, jak s¹dzê, u³atwi mi wype³nia- buje pomocy. Sytuacja materialna rolninie powinnoci starosty. Sytuacja spo³ecz- ków, nawet tych lepiej gospodaruj¹cych,
no-gospodarcza w powiecie jest prostym jest z³a. Nie mamy mo¿liwoci oddzia³yprze³o¿eniem tego, co dzieje siê w ca³ym wania na op³acalnoæ produkcji rolnej, ale
kraju. Pañstwo nasze prze¿ywa kryzys fi- mo¿emy tê dziedzinê wspomagaæ w innansów publicznych. Nam w zwi¹zku z tym nych formach. Jako starosta bêdê, wspólte¿ nie bêdzie wystarczaæ na wszystko. nie z pozosta³ymi cz³onkami Zarz¹du i
Praktycznie nie mamy w³asnych docho- podleg³¹ mi kadr¹, zabiega³ o rozwój ryndów. W znacznym stopniu rodki bud¿e- ków zbytu dla produkcji rolno-spo¿ywtowe powiatu pochodz¹ z dotacji i sub- czej i rybo³ówstwa. Bêdê domaga³ siê
wencji. Dopóki kraj nie upora siê z dokucz- usprawnienia skupu p³odów rolnych, aby
liwymi niedoborami, nie bêdzie odczuwal- nie powtórzy³a siê karygodna sytuacja w
nej poprawy w terenie.
tym wzglêdzie z roku bie¿¹cego. Roz¿aWszystkie powiaty w Polsce nie otrzy- lenie producentów by³o ogromne i w pe³ni
muj¹ rodków w wielkoci adekwatnej do uzasadnione. Tak wcale nie musia³o byæ.
zadañ. Tak jest od pocz¹tku. Nie jest jedZarz¹d Powiatu bêdzie wspiera³ i
nak moj¹ intencj¹ sianie pesymizmu. Mu- wspó³pracowa³ z wszystkimi samorz¹dosimy sami w powiecie sprzyjaæ rozwojowi wymi organizacjami rolniczymi, w szczeekonomicznemu. W³adze powiatowe, gólnoci z Izb¹ Rolnicz¹ i kó³kami rolniwspólnie z gminnymi powinny inspirowaæ czymi. Mylê, ¿e wspólnie mo¿emy wp³ypowstawanie i rozwój ma³ych i rednich waæ na poprawê bytu naszych rolników i
firm, które bêd¹ zdolne daæ pracê choæby ich rodzin. Zamierzam w trybie pilnym poczêci bezrobotnym.
wróciæ do dwóch kwestii. Dotychczasowe
Utrzymuj¹cy siê bardzo wysoki po- dzia³ania powiatu w sprawie budowy bioziom bezrobocia jest nadal plag¹ spo³ecz- rafinerii do produkcji paliwa z rzepaku,
n¹ numer jeden powiatu s³upskiego. Uczy- nie zaowocowa³y jeszcze efektami. Zajniê wszystko co mo¿liwe, by w naszych mê siê tym osobicie. Szansa dla rolnimiejscowociach, szczególnie na obsza- ków z tytu³u uprawy i zapewnionego zbyrach wiejskich, bezrobocie mala³o,
aby potu rzepaku
musi byæ wykorzystana. To
Budowa
sali sportowej
w G³ówczycach
wstawa³y stabilne miejsca pracy, zw³asz- trzeba zdecydowanie przyspieszyæ. Podobcza w us³ugach. Wykorzystamy ka¿d¹ nie produkcjê s³odu z jêczmienia. Rolniszansê pozyskania rodków rz¹dowych i cy oczekuj¹ na zapowiadane efekty ekopozarz¹dowych, w szczególnoci pomoco- nomiczne i ogóln¹ poprawê koniunktury.
wych, by pobudziæ przedsiêbiorczoæ. Za- Mia³y te¿ byæ nowe miejsca pracy. To rówpewniam, ¿e nie pozostanê obojêtny i bier- nie¿ pierwszoplanowy temat dla Zarz¹du
ny wobec tragicznej sytuacji wielu miesz- Powiatu i jego s³u¿b.
kañców powiatu. Bêdê inspirowa³ dzia³aInne, wa¿ne zagadnienie to owiata.
nia prorozwojowe naszego regionu, zmie- Poza nielicznymi wyj¹tkami, do których
rzaj¹ce do wykorzystania jego atutów tu- bezspornie nale¿y Liceum Ogólnokszta³rystycznych, w szczególnoci agrotury- c¹ce w Ustce, nasze szko³y s¹ niedoinwestyki. Dostrzegam szansê w dobrej pro- stowane. W zasadzie, poza rodkami na
mocji powiatu, w jej efektywnoci. Na tej p³ace, nie wystarcza pieniêdzy nawet na
drodze mo¿emy pozyskiwaæ wiêcej rod- najpilniejsze remonty. Pogarszaj¹ siê waków, zachêcaæ inwestorów do lokowania runki nauki i warunki pracy kadry pedafirm w powiecie, rozwijaæ wspó³pracê z gogicznej. Zmniejszenie subwencji owiainnymi powiatami w kraju i za granic¹, towej, przy równoczesnym ustawowym
bo ta wspó³praca staje siê coraz bardziej wzrocie p³ac, to jakie kuriozum. Mamy
wa¿na i korzystna. Mylê, ¿e wspólnym wiêc kolejn¹ sprawê do pilnego wyjaniedzia³aniem organów samorz¹dowych i nia, i uczynimy to. Pragnê zapewniæ, ¿e
podmiotów gospodarczych uda siê nam, modernizacja Zespo³u Szkó³ Techniczchoæby w czêci zmieniæ na lepsze po³o- nych bêdzie przedmiotem najbli¿szego
¿enie materialne wielu rodzin. Deklaru- posiedzenia nowego Zarz¹du. Osobicie
jê wsparcie dzia³alnoci kreatywnej w tym jestem zainteresowany, by uj¹æ to zadakierunku panów burmistrzów i wójtów, i nie w bud¿ecie. Musimy jednak jeszcze raz
proszê o podobne wsparcie dla organów zbilansowaæ rodki bêd¹ce w dyspozycji
powiatu.
powiatu, realnie oceniæ mo¿liwoci i przePowiat s³upski jest powiatem ziem- prowadziæ gradacjê potrzeb wed³ug ich
skim. Choæ nasze zadania, okrelone przez wa¿noci. Ustawy o finansach publiczustawy, problemy rolnictwa traktuj¹ raczej nych i zamówieniach publicznych zabramarginalnie, to uwa¿am, i¿ administracja niaj¹ rozpoczynania zadañ, które nie znajpowiatowa powinna swoimi poczynania- duj¹ pokrycia w dochodach i nie maj¹ inmi sprzyjaæ rozwojowi tego dzia³u gospo- nych róde³ finansowania. Dlatego bêdziedarki i terenów wiejskich. Rolnictwo to my domagaæ siê, by subwencja wp³ynê³a

do powiatu w nale¿nej nam wysokoci.
Zadbam o to, by nasze urzêdy by³y
przyjazne obywatelom. Interesanci bêd¹
przyjmowani w nich z nale¿n¹ im ¿yczliwoci¹ i obs³ugiwani z nale¿yt¹ starannoci¹, bez zbêdnej mitrêgi. Spowodujê,
by ¿aden sygna³, wniosek czy postulat nie
pozosta³ bez odpowiedzi i stosownej reakcji. Ka¿dy pracownik samorz¹dowy w
powiecie bêdzie pozytywnie odnosi³ siê do
problemów osób zg³aszaj¹cych siê do
urzêdu. Je¿eli obywatel bêdzie potrzebowa³ pomocy i wsparcia w sprawach, o których decyduje siê w urzêdzie, to je otrzyma. Zasada rozstrzygania na korzyæ obywatela, je¿eli tylko prawo na to pozwala i
nie k³óci siê to z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego, bêdzie obowi¹zywaæ zawsze!
Negatywne decyzje, które przecie¿ s¹ i
bêd¹, musz¹ byæ tak uzasadnione, a motywy ich podjêcia tak szczegó³owo wyjanione, by obywatel przyjmuj¹c je, wiedzia³,
¿e urzêdnik nie móg³ post¹piæ inaczej w
wietle obowi¹zuj¹cego prawa.
Kadra starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu jest dobrze przygotowana do wype³niania zadañ
i za³atwiania spraw obywateli z zakresu administracji publicznej. W naszym dzia³aniu nie bêdzie spraw wa¿nych i mniej
wa¿nych. To, ¿e na niektóre zmuszeni
bêdziemy zwróciæ baczniejsz¹ uwagê,
wynikaæ bêdzie raczej z przejciowych
trudnoci, zw³aszcza finansowych. Z nale¿yt¹ trosk¹ odnosiæ siê bêdziemy do
ochrony rodowiska, do pomocy spo³ecznej, kultury, bezpieczeñstwa obywateli i
do ka¿dej innej dziedziny z zakresu zadañ powiatu.
Jako starosta s³upski i przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu bêdê wspó³dzia³a³
i wspó³pracowa³ z ka¿dym radnym, niezale¿nie od przynale¿noci klubowej w
Radzie, czy opcji politycznej, któr¹ reprezentuje - jeli tylko to wspó³dzia³anie
sprzyjaæ bêdzie postêpowi w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznoci lokalnej,
tych wielkich - strategicznych, i tych codziennych, dokuczliwych dla przeciêtnego obywatela. Zawsze znajdê czas na spotkanie i przedyskutowanie kwestii nurtuj¹cych nasze lokalne rodowisko. Bêdê
podejmowa³ i wspiera³ ka¿de inicjatywy
prowadz¹ce do rozwoju powiatu i poprawy
¿ycia codziennego jego mieszkañców.
Bardzo liczê na przychylnoæ Wysokiej Rady, jej organów i osobicie pana
przewodnicz¹cego, na pomoc i wspó³pracê panów burmistrzów i wójtów. Cenne
bêd¹ dla nas wsparcia ze strony pana wojewody, naszych parlamentarzystów i radnych wojewódzkich, którzy maj¹ mo¿liwoæ skutecznego oddzia³ywania na sprawy le¿¹ce poza zasiêgiem w³adz powiatu.
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Nowa Rada Powiatu
S³upskiego

Prezentujemy nowych radnych powiatu s³upskiego wybranych na kadencjê 2002-2006
Maria Babiñska 53 lata. Mieszka w G³ówczycach, pracuje w
wietlicy wiejskiej w
Klêcinie. W kadencji
1998-2002 radna powiatu s³upskiego,
wczeniej radna gminy G³ówczyce. W nowej Radzie Powiatu
S³upskiego chce siê
zajmowaæ problemami
spo³ecznymi, ochrony rodowiska i rolnictwa.
Eugeniusz Dañczak, 45 lat. Mieszka w
Motarzynie, jest inspektorem w Urzêdzie
Gminy w Dêbnicy Kaszubskiej. Radny powiatu w kadencji
1998-2002. W obecnej
kadencji chce siê zajmowaæ
przede
wszystkim gospodark¹, Wybrany zosta³
cz³onkiem Zarz¹du Powiatu S³upskiego.
Pawe³ Gonera, 46 lat. Lekarz weterynarii
w Lecznicy dla Zwierz¹t w G³ówczycach.
Ma omioletni sta¿ w
pracy samorz¹dowej.
W latach 1994-1998
radny Rady Gminy w
G³ówczycach, 19982002  radny powiatu. W Radzie Powiatu
obecnej kadencji
chce zajmowaæ siê rozwojem gospodarczym.
Stanis³aw Gos³awski, 44 lata. Nauczyciel
wychowania fizycznego w Gimnazjum w
Kêpicach, trener pi³ki no¿nej, trener KS
Unia Korzybie. W
Radzie Powiatu chce
zajmowaæ siê owiat¹ i sportem szkolnym. Chcia³by mieæ
wp³yw na wydatkowanie rodków finansowych z bud¿etu
powiatu.
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Janusz Grzybowski, 45 lat. Lekarz medycyny ze specjalizacj¹
z zakresu gastroenterologii. Przewodnicz¹cy Porozumienia
Samorz¹dowego. W
latach 1994- 1998 by³
przewodnicz¹cym
Rady Miasta w Ustce. Wybrany zosta³
przewodnicz¹cym
Rady Powiatu S³upskiego.
Stanis³aw Jank, 53 lata. mieszka w Dêbnicy Kaszubskiej. Lekarz weterynarii z
tytu³em doktora.
Jest zastêpc¹ dyrektora Powiatowej
Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
w S³upsku. Wieloletni radny gminy
Dêbnica Kaszubska. W kadencji 1998-2002 wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego. Prezes
Zarz¹du Gminnego ZOSP w Dêbnicy Kaszubskiej, prezes S³upskiego Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. W Radzie Powiatu
chce zajmowaæ siê bezrobociem, bezpieczeñstwem i pomoc¹ dla mniej zaradnych
oraz m³odzie¿y szkolnej.
Marian Jarz¹bek, 53 lata. Prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w Boles³awicach. Radny powiatu w pierwszej kadencji. W obecnej
kadencji chce zajmowaæ siê drogami, popraw¹ bezpieczeñstwa, walk¹ z korupcj¹, ochron¹ rodowiska i sprawami rolnictwa. Wybrany zosta³ cz³onkiem Zarz¹du Powiatu S³upskiego.
Ewa Jasiewicz, 44 lata. Mieszka w Kusowie. Jest inspektorem do spraw ksiêgowoci bud¿etowej w Urzêdzie Gminy w

S³upsku. Chce pracowaæ w Komisji Polityki Spo³ecznej.

Zbigniew Kamiñski, 38 lat. Mieszka w
Rogawicy. Dyrektor
Szko³y Podstawowej we Wrzeciu. W
kadencji 1998-2002
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
S³upskiego. W tej
kadencji chce zajmowaæ siê sprawami owiaty i zdrowia.
Andrzej Kordylas, 42 lata. Dyrektor Gimnazjum w Damnicy,
nauczyciel dyplomowany. W latach
1994-1998 radny
gminy i cz³onek Zarz¹du Gminy w
Damnicy. W latach
1998-2002 radny i
cz³onek Zarz¹du Powiatu S³upskiego.
W Radzie Powiatu
chce zajmowaæ siê
gospodark¹, edukacj¹ i ochron¹ rodowiska. Wybrany zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Powiatu S³upskiego.
Leokadia Kuper, 55 lat. Dyrektor Szko³y
Podstawowej Nr 2 w
Ustce. Chce zajmowaæ siê sprawami
owiaty i zdrowia.
Wybrana zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹
Rady Powiatu S³upskiego.

Jan Nosal, 48 lat. Jest rolnikiem zamieszka³ym w Górzynie.
W Radzie Powiatu
chce zajmowaæ siê
sprawami rolnictwa,
ekologii oraz problemem bezrobocia.

Ryszard Nosko, 55 lat. Mieszka w £upawie. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w £upawie.
W Radzie Powiatu chce zajmowaæ
siê
sprawami
owiaty, kultury,
sportu, porz¹dkiem i bezpieczeñstwem publicznym.
Les³aw Rêkas,63 lata. Mieszka w Starkowie. Rolnik. W kadencji 1998-2002
by³ cz³onkiem Zarz¹du Powiatu
S³upskiego.

Uprawa
s³o- InZenon Rup, 62 lata. Mieszka
w Ustce.
necznika
ogrodospektor
w Urzêdzie
Gminy.
Radzie
wego naWkwiaty
Powiatu
chce zajciête
mowaæ siê sprawami owiaty i wychowania, kultury i
sportu oraz bezpieczeñstwem publicznym.

Lidia El¿bieta Rynda, 43 lata. Lekarz Niepubliczego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy. W Radzie Powiatu chce zajmowaæ siê problemami gospodarczymi,
ochron¹ rodowiska, edukacj¹ i promocj¹ zdrowia.
Zbigniew Studziñski, 39 lat. Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Damnie. W kadencji 1998-2002 by³ radnym powiatu s³upskie-

go. W obecnej kadencji Rady Powiatu chce zajmowaæ siê rozwojem i
promocj¹, edukacj¹, szeroko pojêt¹ kultur¹ i ochron¹ zdrowia. Wa¿nym dla niego zagadnieniem bêdzie
te¿ sprawa etyki
radnych i umiejêtnego przekazu informacji pomiêdzy gminami powiatu i województwem.
Ryszard Stus, 49 lat. Mieszka w Dêbnicy
Kaszubskiej. Jest
lekarzem. Od 1990
roku ordynator
Oddzia³u Intensywnej Terapii
Dzieciêcej i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny w S³upsku;
przewodnicz¹cy
Rady Ordynatorów i rzecznik Praw Pacjenta w szpitalu.
Przewodnicz¹cy Klubu Radnych Samorz¹dnoæ.

Leszek Kreft, 54 lata. Mieszka w Ustce.
W latach 1998-2002
rzecznik prasowy
starosty s³upskiego.
Wybrany zosta³ etatowym cz³onkiem
Zarz¹du Powiatu
S³upskiego.

Wiêcej
zdrowia

2 grudnia br. w Urzêdzie
Miejskim w S³upsku przeprowadzona zosta³a MiejskoPowiatowa Olimpiada
Wiedzy o AIDS.

Udzia³ bra³a m³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu s³upskiego. Trzyosobowe zespo³y z 13 szkó³
odpowiada³y na
20 pytañ testoEwa Lewkowicz,49 lat. Mieszka w miejscowych. £¹cznie
woci ¯elazo.
m³odzie¿ mog³a
Pracuje w Zespootrzymaæ 40
le Szkó³ Ogólnopunktów. Najkszta³c¹cych Nr2
wiêksz¹ ich liczbê
w S³upsku. W Ra 38 zdoby³a
dzie Powiatu chce
Marlena Garpracowaæ w Komidzielewska,
sji Bud¿etu i Fiuczennica III Linansów oraz Koceum Ogólnomisji Rewizyjnej,
kszta³c¹cego w
Przeciwdzia³ania
S³upsku. Kolejne
Bezrobociu i Intemiejsca, po doMarlena Gardzielewska grywkach, zajêli:
gracji Europejskiej.
Piotr Kowalski z I Liceum Ogólnokszta³S³awomir Ziemianowicz, 41 lat. Mieszka c¹cego, Monika Górzycka i Ma³gorzata
w Kêpicach. W Kowalewska z Zespo³u Szkó³ Ekonomiczlatach 1998-2002 nych i Ogólnokszta³c¹cych w S³upsku.
by³ sekretarzePoziom wiedzy m³odzie¿y by³ wyrówmiasta Ustki. Z nany. M. Gardzielewska dwa lata temu
samorz¹dem zwi¹- wygra³a ju¿ s³upsk¹ Olimpiadê Wiedzy o
zany jest od 12 lat. AIDS i zakwalifikowa³a siê do etapu woW kadencji 1990- jewódzkiego w Gdañsku. Bra³a te¿ udzia³
1994 i 1994-1998 w konkursie matematycznym KANby³ radnym Rady GUR. P. Kowalski bra³ udzia³ w szkolGminy Kêpice i nych olimpiadach: geograficznej, j. niezastêpc¹ burmi- mieckiego i angielskiego. Jest te¿ laurestrza. W latach atem konkursu matematycznego KAN1998-2002  rad- GUR. M. Górzycka nale¿y do Polskiego
nym powiatu s³upskiego. Wybrany zosta³ Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej.
wicestarost¹ s³upskim.
Po ukoñczeniu szko³y redniej chcia³aby
podj¹æ studia pedagogiczne na kierunku
resocjalizacja.
Ekspozycja kwiatów doniczkowych
Zwiedzanie ekspozycji
Danuta Rolbiecka
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Z dzia³alnoci Zarz¹du Powiatu

Bud¿et skromnych
mo¿liwoci

Najwa¿niejsz¹ kwesti¹, której ustêpuj¹cy Zarz¹d Powiatu powieci³ dwa ostatnie posiedzenia, by³ projekt
bud¿etu na 2003 rok. Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, Zarz¹d mia³ obowi¹zek przyj¹æ go
w formie uchwa³y w terminie do 15 listopada, i z tego siê wywi¹za³. Projekt, zgodnie z wymogami, przes³ano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku, przekazano te¿ przewodnicz¹cemu nowo wybranej
Rady Powiatu S³upskiego.
Od ostatniej sesji I kadencji samorz¹du powiatowego, która odby³a siê 7 padziernika br. Zarz¹d obradowa³ na piêciu
posiedzeniach. Rozpatrywa³ m.in. sprawy
z zakresu gospodarki nieruchomociami,
w tym sprzeda¿y pomieszczeñ mieszkalnych zlokalizowanych w budynku po by³ym internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w S³upsku. Poniewa¿ og³oszone dwa przetargi nie odnios³y skutku, Zarz¹d zdecydowa³ siê wyst¹piæ do pracowników jednostek organizacyjnych powiatu z propozycj¹ ewentualnego wykupu tych mieszkañ. Sprzeda¿ dotyczy lokali, które dopiero przy du¿ym nak³adzie si³ i rodków
kupuj¹cych, mog¹ staæ siê mieszkaniami. Rozpatruj¹c sprawy owiatowe, Zarz¹d podj¹³ decyzjê o pozostawieniu na
dotychczasowym poziomie wysokoci
dodatków funkcyjnych i motywacyjnych
dla dyrektorów szkó³ oraz placówek powiatu. Zapozna³ siê z przebiegiem procedury przetargowej na rozbudowê Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce, zajmowa³
siê ponadto sprawami bie¿¹cego funkcjonowania Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego, realizacj¹ programu naprawczego, a szczególnie wykorzystania
mo¿liwoci, jakie daje ustawa odd³u¿eniowa.
Projekt bud¿etu powiatu na 2003 rok
zosta³ w zasadniczej czêci okrelony na
podstawie subwencji Ministra Finansów
i Wojewody Pomorskiego. Wydatki s¹ ju¿
prost¹ konsekwencj¹ ma³ych dochodów i
bêd¹ mniejsze od tegorocznych o
2. 357,788 z³. Sytuacjê komplikuje dodatkowo sp³ata pierwszej raty d³ugoterminowego kredytu zaci¹gniêtego na inwestycje drogowo-mostowe. Przewidywano
to wczeniej i liczono siê z konsekwencjami. Nie przewidziano tylko, ¿e dochody bêd¹ ograniczone. Mniejsza jest subwencja owiatowa. Ró¿nica miêdzy tegoroczn¹ i przysz³oroczn¹ subwencj¹ wy10

nosi a¿ 1.646,778 z³ na niekorzyæ tej
drugiej.
Trudno tê sytuacjê uznaæ za normaln¹, tym bardziej, ¿e wprowadzono ustawowe podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli. Zarz¹d Powiatu interweniowa³ ju¿ w
tej sprawie u Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, ale - ja na razie - bezskutecznie. Projekt bud¿etu opracowano na
podstawie otrzymanych wczeniej wskaników, chocia¿ odbiegaj¹ one znacznie od
oczekiwañ.
Zgodnie z ustaw¹ powinien byæ on
uchwalony przez Radê Powiatu w roku
poprzedzaj¹cym rok bud¿etowy, czyli do
grudnia 2002 roku. W uzasadnionych przypadkach termin ten mo¿e byæ przesuniêty
do koñca marca roku bud¿etowego. W³anie ze wzglêdu na zaistnia³¹ sytuacjê,
Zarz¹d Powiatu proponuje Radzie, by
uchwalenie bud¿etu od³o¿ono na ten pó-

niejszy termin. Do 31 marca 2003 roku
powiat funkcjonowa³by w oparciu o prowizorium bud¿etowe. Do tego czasu powinny zostaæ wyjanione wszelkie w¹tpliwoci dotycz¹ce wielkoci dochodów. W
przypadku ich zwiêkszenia, nowy Zarz¹d
mia³by mo¿liwoæ przedstawienia Radzie
Powiatu autopoprawek.
Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoci, w projekcie bud¿etu na 2003 rok nie
przewidziano ¿adnych inwestycji, ani remontów o istotnym znaczeniu. Ograniczenie to dotyczy tak¿e Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce. Ograniczony by³by te¿
zakres robót na drogach powiatu i obejmowa³by tylko utrzymanie zimowe i pilne naprawy bie¿¹ce. Konieczne bêd¹ te¿
redukcje zatrudnienia w Zarz¹dzie Dróg
Powiatowych.
Materia³ przekaza³
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Projektowany bud¿et na 2003 rok

(W nawiasach podano wielkoci procentowe w porównaniu z rokiem 2002)

Dochody: 37. 847.461 z³ (94,1%): Wydatki: 35.257.461 z³ (87,2% ):
- udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych  578.616 z³ (121,3%)
pozosta³e dochody w³asne  4.895.822
z³ (102,2%)
- subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
(owiatowa, drogowa, wyrównawcza) 
18.417.307 z³ (91,8%)
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na zadania administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami 
4.887.350 z³ (102,9%)
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami  4.000 z³
(200%)
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych
powiatu  9.064.366 z³ (95,5%)

- wynagrodzenia  18.984.056 z³
(99,8%)
- pochodne od wynagrodzeñ 
3.718.123 (101,6%)
- dotacje - 1.590.835 z³ (99,9%)
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 
10.910.447 z³ (74,2%)
- wydatki maj¹tkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne)  54.000 z³ (0,5%)
Nadwy¿kê 2.590.000 z³ przeznaczono na
sp³atê kredytu d³ugoterminowego zaci¹gniêtego na remont dróg powiatowych.

Japoñczycy w Widzinie

W listopadzie br. widziñski Plasmet, specjalizuj¹cy siê w produkcji komponentów
dla przemys³u motoryzacyjnego, odwiedzili przedstawiciele japoñskiej firmy DENSO
 potentata na wiatowym rynku osprzêtu samochodowego. Japoñczycy zainteresowani s¹ nawi¹zaniem wspó³pracy.
Do Widzina przyjechali Syouichi dukcji detali o skomplikowanej techTakenouchi  starszy mened¿er ds. nologii wykonania, gotowych do monprodukcji i Yuichi Nakai  g³ówny ta¿u. Jest to mo¿liwe dziêki odpowiedspecjalista ds. planowania produkcji w niemu osprzêtowi, a tak¿e wysokiemu
DENSO CORPORATION. Plasmet ujêty
jest w katalogu Ministerstwa Gospodarki grupuj¹cym najwa¿niejsze firmy
produkuj¹ce czêci samochodowe w Polsce. Japoñczycy wybrali z niego do ewentualnej
wspó³pracy dwie firmy
 Plasmet i Postêp z Zabrza. Sami
zg³osili siê do Widzina
i umówili na pierwsz¹
wizytê w zak³adzie.
- Do Polski przylecieli prosto z Tokio. DENSO
jaki czas temu od³¹czy³o
siê od Toyoty i szuka producentów czêci do samochodów japoñskich produkowanych w Europie 
mówi Jan Czechowicz,
dyrektor i w³aciciel Plasmetu. - Koncern ten w
140 zak³adach, rozlokowanych w wielu krajach
wiata, zatrudnia 86 tysiêcy pracowników i osi¹ga
roczne obroty w wysokoci 18,1 miliarda dolarów
W³aciciel Plasmetu Jan Czechowicz i jego japoñUSA.
Plasmet w 1984 scy gocie
roku zaprzesta³ produkcji czêci do poziomowi jakoci, gwarantowanemu
maszyn rolniczych i po nawi¹zaniu m.in. posiadanymi certyfikatami
wspó³pracy z ówczesn¹ Fabryk¹ Sa- AVSQ 94, VDA 6.1. i QS 9000.
Plasmet by³ jedn¹ z pierwszych
mochodów Ma³olitra¿owych w Bielsku-Bia³ej skoncentrowa³ siê tylko na firm w Polsce, która uzyska³a certyfiprodukcji komponentów dla przemy- katy QS 9000 i VDA 6.1. Wysoka
s³u motoryzacyjnego. W latach 1996- jakoæ, dostawy w systemie just
2002 zwiêkszy³ obroty, zatrudnienie i in time, konkurencyjne ceny stapodwoi³ produkcjê. W rozwój zak³adu ³y siê podstaw¹ kolejnego sukcesu. Firma zosta³a wytypowana na
w Widzinie zainwestowa³ 3 miliony
z³. Dzi jest wyspecjalizowanym za- dostawcê czêci do koncernu
k³adem redniej wielkoci  zatrudnia- Volkswagen AG. W 2000 roku
j¹cym ponad 100 osób. U klientów zdo- podpisa³a pierwszy du¿y kontrakt
bywa uznanie za podejmowanie pro- na dostawy czêci do samochodu

Superb produkowanego przez Skodê. Swoje wyroby dostarcza ponadto do firm Faurecia  Francja, SITECH, DELFO i SILA. Kontrakty ma podpisane do 2100 roku.
Obecnie w zak³adzie wdra¿any jest zintegrowany system zarz¹dzania jakoci¹ i rodowiskiem wg wymagañ
norm ISO/TS 16949:2002 i ISP 14001.
Mimo prawie pe³nego portfela zamówieñ zdecydowa³a siê prowadziæ rozmowy z przedstawicielami japoñskiego przemys³u motoryzacyjnego.
 W trakcie oglêdzin zak³adu
gocie z Japonii stwierdzili, ¿e posiadamy du¿y potencja³ produkcyjny  mówi Jan Czechowicz.  Z atmosfery prowadzonych rozmów
mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e negocjacje handlowe powinny zakoñczyæ siê w krótkim czasie podpisaniem pierwszych kontraktów na
dostawê czêci dla DENSO.
ci¹g dalszy na str.12

Maria z Nazaretu
Mateñko Jezusowa
Gdy chodzi³a dawno,
po dró¿kach Nazaretu
Gdy myla³a 
¿e przez Ciebie Bóg chcia³
przekazaæ swoj¹ mi³oæ wiatu.
Niech mi siê stanie
wed³ug s³owa Twego
i tul¹c synka w objêciach
przêd³a swoj¹ k¹dziel
na sukmankê dla Bo¿ego
Dzieciêcia.
Gdzie dzisiaj odnaleæ
tê k¹dziel i przêdziwo
Gdy s³owa nienawici
I ¿alu zewsz¹d p³yn¹?
Jak Ciê odnaleæ Mario
z Nazaretu
teraz w dobie techniki
i wiata z Internetu?
We jak dawniej na rêce
swoje Bo¿e Dzieciê
i pomó¿ cz³owiekowi
odnaleæ cz³owieka
w tym zwariowanym wiecie.
Henryka Jura³owicz
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Profilaktyka przede wszystkim pod takim has³em 23 listopada
br. w Kêpicach prowadzona by³a
akcja bezp³atnych profilaktycznych badañ w kierunku wykrycia cukrzycy oraz polegaj¹cych
na sprawdzaniu wskaników
wszystkich czterech chorób tzw.
zespo³u X.

Ostatnio w literaturze medycznej wyró¿niono zespó³ metaboliczny (zespó³
X), którym okrela siê najczêciej wspólnie wystêpuj¹ce cztery choroby: oty³oæ,
cukrzycê typu II lub upoledzon¹ tolerancjê glukozy, zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli niskie stê¿enie HDL (tzw. dobrego choresterolu), a wysokie stê¿enie
LDL, tzw. (z³ego choresterolu) oraz pod-

J.Czechowicz prezentuje produkowane przez swój zak³ad detale do samochodów

Wspó³praca z japoñskim koncernem samochodowym by³aby dla
nas kolejnym sprawdzianem.
Przed przyjazdem Japoñczyków
Plasmet zainwestowa³ dwa miliony
z³otych w zakup nowoczesnej prasy o
nacisku 315 ton do toczenia metali.

Urz¹dzenie sprowadzono specjalnie do
produkcji komponentów dla Volkswagena. Potrafi toczyæ 30 detali na minutê  prawie 13 tysiêcy w ci¹gu 8godzinnego dnia pracy. Maszyna zast¹pi 20 pracowników, którzy zostan¹
skierowani do innych prac. Zak³ad nie
zamierza bowiem zwalniaæ pracowników.
Do roku 2005 planowane s¹ dalsze inwestycje za ok. 3,5 miliona z³. Rozbudowane
maja byæ: narzêdziownia, pomieszczenia socjalne i magazyny.
Czêæ przewidzianych
nak³adów poch³onie restrukturyzacja firmy i
dostosowanie do zmieniaj¹cych siê wymagañ
odbiorców. - Bran¿a
motoryzacyjna jest
specyficzna. Przygotowanie nowego elementu do produkcji trwa
prawie dwa lata. Dlatego kierowanie firm¹
musi zawieraæ cechy
zarz¹dzania perspektywicznego - mówi J. Czechowicz.

Jedyna w Polsce prasa o nacisku 315 ton do t³oczenia
metali. Toczy 30 detali na minutê
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Z. Babiarz-Zych

Bezp³atne
badania
wy¿szony poziom trójglicerydów i nadcinienie têtnicze.
Aby zapobiec tym chorobom b¹d z³agodziæ ich przebieg bardzo wa¿ne jest
wczesne ich rozpoznanie. Bezp³atne badania zorganizowali: Powiatowy Obwód
Lecznictwa Ogólnego  SP ZOZ, Laboratorium SIGMA, Starostwo Powiatowe w
S³upsku, Firma ASTON  aparaty s³uchowe w S³upsku, Stowarzyszenie Diabetyków w Kêpicach oraz Urz¹d Miasta i Gminy Kêpice. Ponad dwustu mieszkañcom
Kêpic i okolic zbadano poziom cukru we
krwi oraz poziom choresterolu. Prowadzony by³ tak¿e pomiar cinienia têtniczego.
W wyniku badañ wykryto dwa nowe zachorowania na cukrzycê. Dziesiêæ osób z
podejrzeniami skierowano na dodatkowe
badania. Nieprzypadkowo akcja ta skierowana zosta³a do mieszkañców Kêpic i
okolic, tam w³anie zaobserwowano du¿e
wystêpowanie tej choroby.
Podczas badañ, porad lekarskich
udziela³ specjalista diabetolog Kazimierz
Czy¿  dyrektor POLO  SP ZOZ ze S³upska. - Gdy pojawi siê wzmo¿one pragnienie, odczuwalne zmêczenie, sennoæ,
zmiany skórne oraz zaburzenia koncentracji nie nale¿y tych objawów lekcewa¿yæ, nale¿y skorzystaæ z konsultacji specjalisty - zaleca³. W ramach akcji zainteresowani mogli równie¿ wykonaæ bezp³atnie badania wykrywaj¹ce ubytki s³uchu.
Potwierdzi³o siê, i¿ s¹ one nie tylko zwi¹zane z procesem starzenia siê, dotycz¹ ludzi w ka¿dym wieku. Coraz czêciej problem ten dotyka te¿ m³odych. W Kêpicach
na przebadanych 150 osób tylko u dziewiêciu osób nie stwierdzono zmian.
Danuta Rolbiecka

Piêæ lat Strefy

We wrzeniu br. minê³o piêæ lat jak Rada Ministrów, pod rz¹dami premiera W³odzimierza Cimoszewicza, ustanowi³a S³upsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹. Powo³ana na obszarze blisko 140 hektarów zak³ada³a utworzenie 5000 miejsc pracy w jej
obrêbie i kolejnych 2000 w najbli¿szym otoczeniu.
Od pocz¹tku zarz¹dzaj¹cym Stref¹ zo- k³adane w niej nadzieje, chocia¿ spo³ecz- mened¿erskiej Pomorskiej Agencji Rozwosta³a Pomorska Agencja Rozwoju Regio- ne oczekiwania s¹ du¿o wiêksze! Zainwe- ju Regionalnego S.A. za dotychczasow¹
nalnego S.A., która stara siê stwarzaæ stowany w niej potencja³ finansowy w wy- dzia³alnoæ i du¿e zaanga¿owanie w rozwój S³upprzedsiês k i e j
biorcom jak
Specjalnajlepsze
nej Strewarunki do
fy Ekoinwestonomiczwania.
nej. ZaZmiarz¹dzany admininie Strestracyjne
f¹ nie jest
kraju w
³atwe, ale
1998 roku
dostaroraz prowacza na
dzone nepewno
gocjacje w
PA R R
sprawie
nowych
wst¹pienia
d o Polski do
wiadUnii Euroczeñ, popejskiej,
trzebzak³óci³y
nych w
znacznie
trudnej
funkcjonodzia³alwanie spenoci na
cjalnych
rzecz gostref ekospodarnomiczczego
nych
w
Polsce. Nie Jeden z kilku nowych zak³adów zbudowanych od podstaw w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozwoju
u³atwia³y zarz¹dzania te¿ S³upsk¹ Specjal- sokoci ok. 60 mln z³otych przyczyni³ siê regionu, z którym w powiecie s³upskim wi¹n¹ Stref¹ Ekonomiczn¹, ale nie pozbawia- ju¿ do powstania 700 nowych miejsc pra- zane s¹ wci¹¿ du¿e nadzieje.
(Z.B-Z.)
³y mieszkañców ziemi s³upskiej nadziei na cy, a powstan¹ jeszcze nastêpne! Dziêki
Strefie nast¹pi³
nowe miejsca pracy.
Starostwo Powiatowe w S³upsku od rozwój przemypocz¹tku docenia³o znaczenie Strefy w s³owy miejskiej i
pobudzaniu ¿ycia gospodarczego regio- wiejskiej gminy
nu. Uwzglêdni³o jej dzia³alnoæ najpierw S³upsk, powstaw swoim programie aktywizacji wsi i zwal- j¹ zupe³nie nowe
czania bezrobocia na lata 1999-2002, a dzielnice przenastêpnie w opracowanej strategii rozwo- mys³owe, które
ju powiatu s³upskiego na lata 2001-2011. bêd¹ mia³y wp³yw
Promowano S³upsk¹ Specjaln¹ Strefê na dalszy rozwój
Ekonomiczn¹ w publikacjach, wspierano tworzonej agloPomorsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalne- meracji s³upgo S.A. w codziennych dzia³aniach, zmie- skiej.
Z okazji 5rzaj¹cych do pozyskiwania nowych inwestorów gospodarczych. Popar³o te¿ wnio- lecia starosta
sek o poszerzenie obszaru Strefy o kom- s³upski Zdzis³aw Ko³odziejpleks terenów w Redzikowie.
Dzi z satysfakcj¹ mo¿na stwierdziæ, ski podziêkowa³
¿e S³upska Specjalna Strefa Ekonomiczna ca³emu Zarz¹do- S³upska Specjalna Strefa Ekonomiczna - widok z góry
po piêciu latach dzia³alnoci, spe³nia, po- wi oraz kadrze
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Nowe programy dla bezrobotnych

Dla absolwentów i dla gmin
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku realizuje obecnie dwa programy - Pierwsza
praca i Pomocna d³oñ.
bezporedni prze³o¿eni, a to wymaga czasu.
Konieczna
bêdzie zatem zmiana
wielu umów
i przed³u¿enie okresu
ich trwania
do koñca
marca 2003
roku.
Szkolenia i przekwalifikowania s¹
podstawowym sposobem na
przygotowanie zawodowe bezrobotnych do
zmieniaj¹cych siê
wymogów
lokalnego
rynku pracy. Dlatego,
w ramach
realizacji
projektu
Ze szko³y
do pracy
na ró¿ne
kursy skierowano 177
W Powiatowym Urzêdzie Pracy zarejestrowanych jest ok. 700 absol- absolwenwentów szkó³ poszukuj¹cych pracy
tów. Poniewa¿
we
W ramach pierwszego, zatrudnienie
znalaz³o ju¿ 236 absolwentów. Ze wzglêdu wrzeniu br. liczba bezrobotnych absolna koniecznoæ rozliczenia w tym roku wentów znacznie wzros³a (zarejestrowaprzyznanych rodków, umowy pomiêdzy ³o siê 352 nowych) powsta³a koniecznoæ
Urzêdem Pracy a pracodawcami zawiera- umo¿liwienia tym m³odym ludziom, zane by³y do koñca listopada. Taki termin mieszka³ym na wsiach i w ma³ych miajest niekorzystny zarówno dla pracodaw- steczkach, uzupe³nienia posiadanego wyców, jak i samych absolwentów. W tak kszta³cenia o dodatkowe praktyczne
krótkim czasie pracodawca nie jest w sta- umiejêtnoci. Dla nich organizowane s¹
nie w pe³ni wdro¿yæ nowego pracownika szkolenia.
W sumie programami aktywizacji
do powierzonych mu zadañ. Nowi pracownicy potrzebuj¹ konkretnej wiedzy o fir- zawodowej objêtych bêdzie 404 absolmie, jej produktach oraz o swoich obowi¹z- wentów, w tym 59 umowami absolwenckikach. Te informacje najlepiej przekazuj¹ im mi (dziesiêciu zostanie zatrudnionych w
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zak³adach przygotowuj¹cych siê do uzyskania certyfikatu jakoci), 83 skierowanych zostanie na sta¿ w biurach, 46
skorzysta z prac interwencyjnych, a 41 z
robót publicznych. W zale¿noci od tego,
jakie m³ody cz³owiek nabêdzie kwalifikacje i przyzwyczajenia na pocz¹tku swojej
kariery zawodowej, takim bêdzie w przysz³oci pracownikiem. Rozpoczynanie kariery od zawodu bezrobotny jest z pewnoci¹ najgorszym rozwi¹zaniem.
Drugim programem realizowanym
przez Urz¹d Pracy w S³upsku jest Pomocna d³oñ. Obejmuje on gminy dotkniête bezrobociem strukturalnym powsta³ym
po upadku PGR-ów. Po wzglêdem stopy
bezrobocia s³upski rynek pracy przekracza redni¹ województwa pomorskiego.
Wiêkszoæ bezrobotnych to mieszkañcy
terenów wiejskich lub ma³ych miasteczek.
W padzierniku liczba bezrobotnych w
powiecie przekracza³a o ponad 3 tysi¹ce
osób liczbê zarejestrowanych bezrobotnych w miecie. Potrzeby lokalnego rynku pracy wskazuj¹ jednoznacznie na koniecznoæ podejmowania sta³ych dzia³añ
na rzecz aktywizacji tej grupy osób, g³ównie mieszkañców wsi i ma³ych miasteczek. Jednym z takich dzia³añ jest realizacja programów aktywizacji zawodowej
w formie prac interwencyjnych i robót
publicznych. W ramach tych ostatnich
realizowane bêd¹ równie¿ takie programy, jak: SOS dla administracji samorz¹dowej (celem jest prawid³owa i
sprawna obs³uga interesantów PUP,
utrzymanie porz¹dku i czystoci w budynkach, na posesjach PUP) oraz Usuwanie skutków ulewy i wichury na terenie miasta i gminy Kêpice. Ten ostatni
program ma na celu likwidacjê szkód powsta³ych w wyniku ulewy i wichury w miecie i gminie Kêpice. Zatrudnione bêd¹ 154
osoby, w tym 136 zamieszka³ych na wsiach
i w ma³ych miasteczkach. Po jego zakoñczeniu 19 osób ma otrzymaæ sta³e zatrudnienie.
Pieni¹dze na oba realizowane obecnie przez Urz¹d Pracy w S³upsku programy pochodz¹ ze rodków Marsza³ka
Województwa Pomorskiego.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

Z misj¹ w Cieszynie

Powiat s³upski podpisa³ porozumienie o wspó³pracy z powiatem cieszyñskim w województwie l¹skim. Wspó³praca dotyczyæ bêdzie m.in. wymiany kulturalnej, sportowej, turystycznej i gospodarczej.

Przed podpisaniem porozumienia o wspó³pracy. W rodku: Gra¿yna Pokuæ - wicestarosta s³upski i Witold Dzier¿awski - starosta powiatu cieszyñskiego
Do zbli¿enia miêdzy obu odleg³ymi od
siebie powiatami dosz³o latem br., kiedy to
powiat cieszyñski prezentowa³ siê w ramach Dni Bielska Bia³ej i Beskid w Ustce. Powiat cieszyñski wspó³pracuje z
powiatem bielskim. Przebywaj¹cy w Ustce starosta powiatu cieszyñskiego Witold
Dzier¿awski spotka³ siê z w³adzami powiatu s³upskiego i okaza³o siê, ¿e te s¹ zainteresowane wspó³prac¹. Jeli nawi¹zane zosta³y ju¿ poprzez Ustkê kontakty z powiatem cieszyñskim, to dlaczego nie mia³yby wspó³pracowaæ ze sob¹ te
dwa powiaty?
Cieszyn, le¿¹cy na pograniczu z Republik¹ Czesk¹ i Republik¹ S³owack¹,
to jedno z najstarszych miast w Polsce, o
bogatej historii i tradycji, znane w kraju
miejsce z kontaktów spo³ecznych, gospodarczych i kulturalnych.
Z inicjatyw¹ nawi¹zania wspó³pracy
wyst¹pi³ w lipcu br. Zarz¹d Powiatu Cieszyñskiego. Rada Powiatu S³upskiego
uchwa³¹ z 9 wrzenia br. upowa¿ni³a Zarz¹d Powiatu do zawarcia umowy o wspó³pracy. 16 padziernika br. w siedzibie starostwa cieszyñskiego z jednej strony
umowê podpisali: Gra¿yna Pokuæ - wicestarosta s³upski i Andrzej Kordylas - cz³onek Zarz¹du Powiatu, z drugiej - Witold

nych i w mediach. W dziedzinie zdrowia
wspó³praca dotyczyæ bêdzie szczególnie
lecznictwa sanatoryjnego i profilaktyki.
W zakresie gospodarki powiaty wymieniaæ bêd¹ siê ofertami inwestycyjnymi,
dzieliæ siê informacjami o restrukturyzacji firm i zak³adów pracy oraz przywracaniu obszarów przemys³owych i po pañstwowych gospodarstwach rolnych do ich
dawnych, pierwotnych funkcji. Wa¿na
spraw¹ dla obu powiatów bêdzie te¿ kwestia zwalczania bezrobocia.
W sferze kultury wspó³praca polegaæ bêdzie g³ównie na wymianie zespo³ów  artystycznych i sportowych, twórców ludowych, prezentacji imprez na konferencjach, festiwalach i konkursach,
wspó³ pracy instytucji, stowarzyszeñ
oraz zwi¹zków twórczych. W zakresie
edukacji - na wymianie m³odzie¿y i wizyt
nauczycieli, wymianie publikacji dotycz¹cych edukacji regionalnej, kontaktach historyków, etnografów, jêzykoznawców, muzealników i bibliotekarzy zajmuj¹cych siê problematyk¹ obu powiatów.
Ponadto powiaty prowadziæ bêd¹
wymianê dziennikarzy. Wszelkie materia³y informacyjne i promocyjne bêd¹ przekazywane do orodków kultury i informacji turystycznych. Powiaty bêd¹ wspó³pracowaæ i wzajemnie siê popieraæ te¿ w
przedsiêwziêciach proeuropejskich, w
szczególnoci dotycz¹cych pozyskiwania
rodków z funduszy przedakcesyjnych i
akcesyjnych Unii Europejskiej.

Dzier¿awski  starosta cieszyñski i Tadeusz Kopeæ - wicestarosta. Powiat s³upski w czasie tej uroczystoci reprezentowali jeszcze Zbigniew Kowalczyk i Les³aw Rêkas  cz³onkowie Zarzadu.
Umówiono siê, ¿e powiaty bêd¹ wspó³pracowaæ: w zakresie turystyki, gospodarki, kultury i zdrowia. Wspó³praca turystyczna polegaæ ma na wzajemnym kreci¹g dalszy na
owaniu wizerunku
regionów
na imprezach turystycznych i
kulturalnych, wymianie informacji o
stanie rozwoju turystyki, produktach turystycznych oraz
mo¿liwociach ich
promocji na
targach tur y s t y c z - Delegacja powiatu s³upskiego oraz starostowie obu powiatów
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Oczekuje siê, ¿e wspó³praca obu powiatów przyczyni siê do szerokiej promocji walorów przyrodniczych powiatu
s³upskiego, wzbogacenia kultur lokalnych, po³¹czonych wspólnym rodowodem
kultury narodowej, bêdzie sprzyja³a wzajemnemu poznaniu i zbli¿eniu spo³ecznoci lokalnych. Pog³êbienie wspó³pracy
bêdzie s³u¿yæ rozwojowi kulturalnemu i
gospodarczemu obu regionów, przekazaniu wiedzy i dowiadczeñ. Temu wszystkiemu maj¹ s³u¿yæ te¿ kontakty partnerskie pomiêdzy poszczególnymi miastami,
gminami, szko³ami, klubami, organizacjami kultury, sportu, turystyki i firm
gospodarczych obu powiatów.
W powiacie cieszyñskim swoje ród³a ma rzeka Wis³a - królowa rzek polskich.
Ustroñ i Istebna, ze wzglêdu na szczególny mikroklimat i z³o¿a solanek, s¹ znanymi
w Europie kurortami leczniczo- rehabilitacyjnymi. W muzeach i izbach regionalnych
l¹ska Cieszyñskiego zgromadzono ciekawe eksponaty, wiadcz¹ce o bogatej historii i kulturze tej ziemi. Cieszyn - jedno z
najstarszych miast Polski, po³o¿one nad
rzek¹ Olz¹ i na starym szlaku handlowym
pe³ni funkcjê stolicy powiatu. Wzgórze
Zamkowe, na którym znajduje siê romañska rotunda, Wie¿a Piastowska, Studnia
Trzech Braci, upamiêtniaj¹ca legendê o
powstaniu miasta, Ksi¹¿nica, w której zgromadzono cenne starodruki oraz Muzeum
Ziemi Cieszyñskiej bogate w zbiory - to
tylko nieliczne, godne odwiedzenia, miejsca historyczne.
W Cieszynie Wile, Istebnej, Koniakowie, Ustroniu odbywaj¹ siê liczne imprezy o znaczeniu miêdzynarodowym i krajowym. Najwiêksz¹ jest Tydzieñ Kultury
Beskidzkiej, na który, co roku, zje¿d¿aj¹
najlepsze zespo³y ludowe z ca³ego wiata.
¯ywy folklor górali beskidzkich, ciekawe
obrzêdy, taniec i muzyka, gwara góralska
s¹ materialnym dowodem bogatej kultury
tego regionu.
Powiat cieszyñski, wspó³pracuj¹c, z
Republik¹ Czesk¹, S³owack¹, Austri¹,
Francj¹, ma mo¿liwoci prezentowania
swojego dorobku gospodarczego i kulturalnego na krajowych i miêdzynarodowych targach i wystawach oraz pozyskiwania rodków unijnych na rozwój regionu. Powiat s³upski wspó³pracuje z powiatem niemieckim Herzogtum Lauenburg
i okrêgiem Kronoberg w po³udniowej
Szwecji.
Joanna Or³owska
Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia
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Szko³y zadowolone ze wspó³pracy

Szwedzi
w Warcinie

W dniach 27 - 29 padziernika br. w Zespole Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie przebywa³a trzyosobowa delegacja nauczycieli z Ryssby Gymnasiet, z zaprzyjanionego z powiatem s³upskim okrêgu Kronoberg
w po³udniowej Szwecji.
ne.Nauka
mo¿e koñczyæ
siê matur¹, a
m³odzie¿
kszta³ciæ w
trzech kierunkach: gospodarka lena,
gospodarka
³owiecka, prowadzenie gospodarstw
agroturystycznych i
ma³ych pensjonatów. Gocie ze Szwecji mieszkali
w kwaterze
myliwskiej i
mogli dowolnie obcowaæ z
polsk¹ przyrod¹. Mimo
krótkiego pobytu program
by³ bogaty i
urozmaicony.
Szwedzi zapoznali siê z
funkcjonowaniem Szko³y
Lenej, Internatu, Orodka
Rehabilitacji
Ptaków Drapie¿nych, Gospodarstwa
wiadek historii - pieñ ok. 160-letniego wierka pospolitego
Lenego Nadlenictwa
Celem wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy szko³ami. Ryssby Gymnasiet Warcino oraz Starostwa Powiatowego w
to odpowiednik polskiego 3-letniego li- S³upsku. W poniedzia³ek, 28 padzierceum profilowanego. W szkole tej ok. 70 nika, w godzinach popo³udniowych
proc. wiedzy stanowi¹ przedmioty ogól- wziêli udzia³ w corocznym, uroczycie ob-

Zajêcia praktyczne uczniów warciñskiego Technikum Lenego w Szwecjii
chodzonym, wiêcie braci lenej i myliwskiej, tzw. Hubertusie. Uroczystoæ rozpoczê³a siê msz¹ wiêt¹ w tradycyjnej
oprawie (mundury, sygna³y, kazanie o w.
Hubercie) w miejscowym kociele pod
wezwaniem w. Huberta. Nastêpnie gocie
ze Szwecji, starostwa s³upskiego, nadlenictwa w Warcinie, pracownicy szko³y
oraz licznie zgromadzona m³odzie¿ i mieszkañcy wsi wziêli udzia³ w ods³oniêciu tzw.
wiadka historii na jednej z dwudziestu
dwóch stacji cie¿ki przyrodniczo-ekologicznej w okolicy szko³y. Jest nim pieñ
wierka pospolitego (Picea abies L.) o formie kandelabrowej. Nadano mu imiê Warcis³aw  legendarnego za³o¿yciela Warcina. Ods³oniêcia pomnika dokona³ Stefan
Przygodzki - najstarszy mieszkaniec wsi,
jeden z pierwszych osadników.
Piêkny stary wierk, o rzadko spotykanej formie, by³ prawnie chroniony jako
pomnik przyrody. Cieszy³ swoim wygl¹dem oczy mieszkañców oraz przyjezdnych turystów. W styczniu br. przewróci³
siê w czasie silnej zimowej wichury, jaka
nawiedzi³a okolicê. Po ciêciu obliczono
wiek drzewa (po rocznych przyrostach,
tzw. s³ojach) na ok. 160 lat. Szybko podjêto decyzjê o zagospodarowaniu i zachowaniu grubego pnia i przeznaczenia na
tzw. wiadka historii. Postawiono go,
dokonano stymulacji systemu korzeniowego, maj¹c nadziejê na sklonowanie
okazu. Wiele osób zebra³o szyszki z nasionami z nadziej¹, ¿e mog¹ siê przydaæ
do rozmna¿ania, które przed powaleniem
drzewa nie by³y osi¹galne, bo znajdowa³y
siê zbyt wysoko. Zbudowano zadaszenie,
przeprowadzono impregnacjê i zabezpieczono pieñ przed zniszczeniem.
Wieczorem uczniowie szko³y zapre-

Szwecji - w Svenjunga, z któr¹
szko³a warciñska wspó³pracuje
ju¿ od wielu lat.
Na zakoñczenie wizyty wypracowano projekt wspólnej deklaracji okrelaj¹cy p³aszczyzny i formy przysz³ej wspó³pracy. Zosta³a ona podpisana w
trakcie wizyty przedstawicieli
szko³y warciñskiej w Ryssby w
Szwecji, w dniach 21-23 listopada br. Uzgodniona deklaracja
o wspó³pracy zak³ada wymianê
omioosobowych
grup
uczniowskich z opiekunem dwa
razy w ci¹gu roku oraz nauczycieli i wychowawców raz w roku.
Praktyki uczniów szko³y z Warcina w Szwecji odbywa³y siê ju¿
w dwóch zakresach: zagospodarowania ³owieckiego, mechanizacji i automatyzacji prac lenych. Szwedzi s¹ zainteresowani praktykami w Warcinie równie¿ w zakresie zagospodarowania ³owieckiego oraz w zakresie hodowli gatunków
drzew liciastych, szczególnie buka.

zentowali swój dorobek kulturalny. By³y
sygna³y myliwskie, recytowano poezjê
Karola Wojty³y, dziewczêta piewa³y piosenki - tak¿e w jêzyku szwedzkim (Sankta
Antonina Jedrzejowska-Baj
Lucia) i angielskim (Waterloo zespo³u
Zespó³ Szkó³ Lenych
ABBA). Wszyscy piewali chêtnie pioi
Ogólnokszta³c¹cych
w Warcinie
senkê o Warcinie. Szwedzcy i polscy gocie zwiedzili te¿ Szkoln¹ Salê Europejsk¹,
a przemi³¹ uroczystoæ zakoñczy³a Biesiada w Sali
Kominkowej pa³acu.
Oprócz tradycyjnego
chleba ze smalcem i ogórka serwowano ró¿ne dania i napitki. Najwa¿niejsze
jednak by³y rozmowy, wymiana dowiadczeñ, nawi¹zane bli¿sze znajomoci
i przyjanie. Szwedzi nie
ukrywali swojego zadowolenia z przyjêcia, jakie im
przygotowano. Niemal na
ka¿dym kroku podkrelali nasz¹ gocinnoæ, serdecznoæ, fachowoæ merytoryczn¹. Dzielili siê
swoimi dowiadczeniami
na tematy szkolne, wychowawcze, potwierdzali gotowoæ i celowoæ nawi¹zania wspó³pracy miêdzy
obu szko³ami. Najbardziej
byli zaskoczeni i zachwyceni ró¿norodn¹ ofert¹ zajêæ pozalekcyjnych, kulturalnych, kó³ek zainteresowañ, kó³ek hobbistycznych i innych. Takie
same zachwycenie wyra¿ali wczeniej te¿ przedstawi- Uczniowie Technikum Lenego w Warcinie zajmuj¹ siê
ciele innej szko³y lenej w rehabilitacj¹ ptaków drapie¿nych
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Biblioteki publiczne w powiecie s³upskim

Sceptycyzm wiêkszy
od entuzjazmu

Powiat s³upski ma jedn¹ z wiêkszych w województwie pomorskim sieæ bibliotek publicznych. Tworz¹ j¹ dwadziecia cztery placówki  Miejska Biblioteka Publiczna w
Ustce, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kêpice z dwoma filiami oraz osiem bibliotek gminnych z dwunastoma filiami. Ponadto mieszkañcy powiatu mog¹ korzystaæ z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w S³upsku oraz jej omiu filii w miecie.
szeniem zatrudnienia i godzin dostêpnoci dla u¿ytkowników oraz obni¿aniem
dotacji na uzupe³nianie
zbiorów.
Warunki, w jakich dzia³aj¹ biblioteki, zarówno lokalowe, kadrowe jak i finansowe, s¹ zró¿nicowane. Nale¿y wierzyæ, ¿e nie
najlepsza kondycja niektórych placówek wynika raGrupa
pó³kolonistów
czej z trudnej
sytuacji gona
placu
spodarczejzabaw
gmin,przed
a nie tylprzedszkolem
w Pob³oko z niechêci i niezrozumieciu w³adz. Bez w¹tpienia
nia
najlepiej zorganizowan¹ i
pe³ni¹c¹ najwszechstronniejsze funkcje jest Miejska Biblioteka Publiczna
w S³upsku, której, na
mocy porozumienia miêdzy gmin¹ miejsk¹
S³upsk a powiatem s³upskim, powierzono zadania
biblioteki powiatowej. Biblioteka ta dysponuje stosunkowo du¿ymi i aktualnymi zbiorami, oraz poprzez Internet, nowoczeMiejska Biblioteka Publiczna w Ustce w 2001 roku sn¹ informacj¹ o zbiorach
uzupe³ni³a swój ksiêgozbiór o prawie 1700 nowych ksi¹- w³asnych i zasobach in¿ek
nych placówek.
Miejska Biblioteka Publiczna posiada
W minionych latach czêæ z bibliotek
publicznych przekszta³cono, w³¹czaj¹c je w³asne komputerowe bazy danych  m.in.
miêdzy innymi do domów kultury, insty- Katalog, Region oraz bazy Biblioteki Natucji sportu, rekreacji, a tak¿e ³¹cz¹c z bi- rodowej. Oprócz MBP w S³upsku, kompubliotekami szkolnymi. Wprawdzie Sejm RP terami dysponuj¹ jeszcze tylko Miejska Biw ubieg³ym roku przyj¹³ nowelizacjê usta- blioteka Publiczna w Ustce oraz Bibliotewy o bibliotekach, w myl której tych ostat- ka Gminna w Objedzie (gmina Ustka). W
nich nie wolno ³¹czyæ z innymi instytucja- tej gminie komputer posiada te¿ filia w Dumi, ale tylko w gminie Damnica uda³o siê ninowie. W tym roku zakupiono kompuponownie przywróciæ samodzielnoæ bi- ter dla biblioteki w Potêgowie, a taki zabliotece. Oszczêdnociowe rozwi¹zania or- kup planuje w przysz³ym roku dyrektor
ganizacyjne wi¹¿¹ siê najczêciej ze zmniej- biblioteki w Kêpicach. Z Internetu korzy18

sta jednak tylko biblioteka w Ustce. Podobno, o tym, jak wa¿ne s¹ komputery,
nikogo dzi przekonywaæ nie trzeba . A
jednak... Samorz¹dy (i sami bibliotekarze  mistrzowie rezygnacji1) traktuj¹ na ogó³ zakup komputera jako przejaw
luksusu. Nie dostrzega siê, ¿e komputeryzacja biblioteki w d³u¿szej perspektywie zapewnia nie tylko szeroko pojêty rozwój spo³eczny, ale i konkretne oszczêdnoci w kosztach pracy. By³oby wskazane, ¿eby biblioteki - sojusznicy szkó³,
skorzysta³y z podobnej akcji, jak¹ przeprowadzono w placówkach owiaty. Wydaje siê, ¿e potrzeby te w pe³ni rozumiej¹
w³adze miasta i gminy Ustka. Placówki
biblioteczne w tej gminie nale¿¹ do najlepszych w powiecie. Wzorowa opieka
w³adz samorz¹dowych nad bibliotekami
oraz profesjonalizm samych bibliotekarzy daj¹ tu bardzo dobre efekty. Gminy te
s¹ najlepiej zaopatrywane w nowoci.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustce w
2001 roku kupi³a prawie 1700 nowych
ksi¹¿ek (ok. 10 na 100 mieszkañców),
biblioteka w Objedzie  960 (prawie 13
na 100 mieszkañców). Dla porównania, w
ca³ym województwie pomorskim kupiono
4,5 ksi¹¿ki na 100 mieszkañców, a w
kraju  5,7. Najmniej nowych ksi¹¿ek
kupiono w gminie Smo³dzino (0,51) oraz
Dêbnica Kaszubska (0,87).
Dotacje na uzupe³nianie zbiorów bibliotek publicznych w kraju wynios³y w
2001 roku 0,79 z³ na jednego mieszkañca2.
Ustalony przed laty normatywny wskanik zakupu ksi¹¿ek do bibliotek publicznych (18 na 100 mieszkañców) jest i tak o
po³owê ni¿szy od rzeczywistych zakupów
nowoci w wiêkszoci krajów europejskich. Bez nowych ksi¹¿ek i czasopism
biblioteki staj¹ siê magazynami przestarza³ych informacji, bowiem przeciêtnie 30-40
proc. zbiorów stanowi¹ tzw. ksi¹¿ki martwe, nie znajduj¹ce zainteresowania za-

równo ze wzglêdu na przestarza³e treci,
jak i nieatrakcyjn¹ szatê graficzn¹; st¹d
koniecznoæ systematycznej selekcji. Bez
nowych zbiorów i aktualnej informacji biblioteki mog¹ traciæ u¿ytkowników.
Ze statystyki wynika, ¿e w 2001 roku
z bibliotek publicznych w powiecie s³upskim korzysta³o 40,5 tys. czytelników;
wiêkszoæ skorzysta³a jednak z bibliotek
miejskich zasobniejszych i dysponuj¹cych
szybk¹ i nowoczesn¹ informacj¹. Powiatowy wskanik czytelników (20,57) jest
znacznie wy¿szy od wskanika wojewódzkiego (16,98) i krajowego (19,4).
Najwy¿sze czytelnictwo w minionym
roku odnotowano w miastach: S³upsk,
Ustka i Kêpice. Wród placówek wiejskich - w gminach G³ówczyce i Kobylnica. Ta ostatnia gmina posiada najwiêksz¹
sieæ placówek. W ostatnim okresie, dziêki remontom, znacznie poprawiono w nich
warunki pracy. Nie jest to bez znaczenia,
bo w powiecie s³upskim s¹ jeszcze biblioteki nieogrzewane, bez bie¿¹cej wody i
zaplecza sanitarnego.
W padzierniku br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w S³upsku zorganizowano pierwsze po kilku latach, spotkanie pracowników bibliotek publicznych z
powiatu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele starostwa powiatowego oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdañsku.
Omówiono g³ówne problemy bibliotek,
dzia³alnoæ merytoryczn¹ oraz zaprezentowano zbiory MBP w S³upsku powiêcone ziemi s³upskiej. Uczestników spotkania zapoznano z najwa¿niejszymi zmianami w kodeksie pracy oraz nowociami
ksi¹¿kowymi. Kierowniczka biblioteki z
Objazdy zachêca³a do szukania nowych
sposobów poszukiwania rodków finansowych, dziel¹c siê dowiadczeniami z
konferencji Program Kultura 2000 zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury.
Sceptycyzm bibliotekarzy, maj¹cy swoje
uzasadnienie w bibliotekarskiej rzeczywistoci, by³ wiêkszy ni¿ entuzjazm prelegentki. Uczestnicy spotkania wyrazili
jednak nadziejê, ¿e nowe w³adze samorz¹dowe, traktuj¹c z nale¿yt¹ trosk¹ zagadnienia kultury i czytelnictwa, wespr¹
bibliotekarzy w ich staraniach o w³aciwe funkcjonowanie bibliotek.
Urszula Chojnowska
Miejska Biblioteka Publiczna
w S³upsku
1.Hollender Henryk: Bibliotekarz przed szklan¹ kul¹. Notes wydawniczy. Bibliotekarz
2002, nr 7/8
2.Maj J.: O sieci, której ju¿ nie ma. Notes
wydawniczy. Bibliotekarz 2002, nr 7/8

wiêta w polskiej tradycji

Blaskiem niebo
janieje
Nie dajmy umrzeæ polskiej tradycji, nie zastêpujmy
sztucznymi girlandami, kwiatami, ró¿nymi wiankami, z
niby to betlejemskimi gwiazdami, zwyk³ego snopa zbo¿a
ustawionego w k¹cie mieszkania, snopa ma³ego, symbolicznego, ale zebranego z pól polskiej wsi. Przyniemy
odrobinê siana pod obrus wigilijny. Nie nazywajmy naszego Bo¿ego Narodzenia  Christmos Deo i nie piewajmy w obcym jêzyku w kocio³ach kolêd, bo mamy przecie¿ nasze piêkne, polskie.

Nie dajmy umrzeæ polskiej tradycji...
W zimowej, dziwnie oszronionej porze, co roku prze¿ywamy wiêta Bo¿ego
Narodzenia, dawniej Gody. Czym s¹?
Dla wielu z nas to przypomnienie dzieciñstwa, wspomnienie babci, dziadka, rodzeñstwa, rodziców, których ju¿ nie ma.
Dla innych, to czas nowej nadziei, nowej
odnowy duchowej. Mo¿e to wp³yw przyrody, która po szarych dniach listopada i
grudnia b³ynie odrobin¹ s³oñca, które
jakby o kilka chwil d³u¿ej wieci³o nad
ziemi¹? wiat³o, które niesie nadziejê
oddala trwogê, strach. Nie bójcie siê!
Zwiastuje nam / radoæ wielk¹, która bêdzie udzia³em / ca³ego narodu  czytamy w Ewangelii w. £ukasza.
wiêta to przystanek w rozpêdzonym
¿yciu. Chwila zastanowienia, refleksji.
Wracamy do siebie. Ws³uchujemy siê w
brzmienie piêknych kolêd. Ale te polskie,

Bóg siê rodzi, Wród nocnej ciszy,
które stworzy³ Franciszek Karpiñski, s¹
najpiêkniejsze! wiêta zawsze by³y i s¹
czasem szczególnym. Boæ to Gody sz³y.
Pañskiego Dzieci¹tka wiêto, radosny
dzieñ cudu i zmi³owania Jezusowego nad
wiatem. B³ogos³awiona przerwa w d³ugich pracowitych dniach to i w ludziskach
budzi³a siê dusza z zimowego odrêtwienia  opisuje w Ch³opach W³adys³aw
S. Reymont. Nasz wieszcz narodowy
Adam Mickiewicz te¿ w wielu swoich utworach powraca do tradycji domu rodzinnego. Czes³aw Mi³osz wspomina wiêta m.in.
w wierszu Kolêda:
Matko patrz co siê dzieje
Blaskiem niebo janieje
Nad g³uch¹ noc¹ ziemsk¹
Jest gwiazda betlejemska
Gloria, gloria in excelsis Deo
ci¹g dalszy na str.20
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Przepiêkne banie Hansa Christiana
Andersena Dziewczynka z zapa³kami czy
Choinka na d³ugo zapad³y nam w pamiêci. Maria Konopnicka w wielu wierszach powiêconych dzieciom umieci³a
choinkê, zimê i wiêta. O dzieciach nie
nale¿y zapominaæ. W tym okresie, ciesz¹
siê choink¹, prezentami, podziwiaj¹ ¿³obek w kociele. Smutne s¹ oczy dzieci
chorych, w domach dziecka, odrzuconych,
niechcianych przez rodziców, sierot...
wiêta to równie¿ przypomnienie tradycji, to w³anie jedyna w roku kolacja,
na której króluje dwanacie potraw. Cieszmy siê, gdy widzimy przebierañców. Oni
czêsto nie wiedz¹, ¿e przed³u¿aj¹ zwyczaje dawnych S³owian. W³anie szopki,
oprowadzanie zwierz¹t, urz¹dzanie widowisk, maski  to najstarsze zwyczaje opisane przez Kazimierza Moszyñskiego w
tomie Kultura ludowa S³owian. By³y
one natchnieniem dla wielu malarzy, którzy na swoich p³ótnach uwiecznili wiele
scen zwi¹zanych z tym okresem.
Rozgl¹dajmy siê zawsze wokó³ siebie, mo¿e gdzie blisko, mo¿e za cian¹
naszego mieszkania jest kto bardzo samotny, mo¿e chory, stary. Nie pozwólmy
mu pozostaæ samemu, zapromy do nas,
wyci¹gnijmy d³oñ z op³atkiem. Bo  jak
piêknie pisze Karol Wojty³a w tomie
Pieñ o s³oñcu niewyczerpalnym...
Jeli mi³oæ najwiêksza w prostocie
a pragnienie najprostsze w têsknocie
wiêc nie dziw ¿e pragn¹³ Bóg
aby najprostsi Go przyjêli
Ci którzy dusze maj¹ z bieli
a dla mi³oci swej nie znaj¹ s³ów
Sam gdy nas umi³owa³
prostot¹ nas oczarowa³
bied¹, bied¹ i siankiem
wtedy Matka Dziecinê bra³a
na rêkach Go ko³ysa³a
i otula³a Mu stopy w sukmankê
Henryka Jura³owicz
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W wigilijny
wieczór

Pierwsza gwiazdka na niebie b³ynie i mo¿na ju¿ zasiadaæ. Ale u Jambro¿ych jeszcze za wczenie. O tej porze
zwykle krowom sieczkê siê miesza i inne zwierzêta oporz¹dza. W dzieñ wigilijny kolejnoci siê przecie¿ nie zmienia. Zwierz¹tka te¿ ¿o³¹dki maj¹ i dostaæ swoje musz¹.
Niektórzy op³atek do pyska podtykaj¹, tradycja tak ka¿e.
Ale ona ju¿ na wymarciu, przynajmniej w Janiewicach.

Kto tam dzisiaj w Janiewicach w rozmowy krów uwierzy. Takie tam ch³opskie

maj¹. ¯eby z krowami rozmawiaæ? Irek
s³ysz¹c, jak ojciec co im tam do ucha

Ze zbiorów Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku
bajanie. No chyba, ¿e stary Jambro¿y. szepce i podpiewuje, mieje siê. Ale zaJambro¿y w takie tam g³upstwa wiêcie raz zastanawia siê, czy aby nie g³upio siê
wierzy. O wiêtym Miko³aju te¿ takie tam mieje. To przecie¿ piêkne tak rozmawiaæ
ludzkie bajanie. A jednak ka¿dy patrzy, ze swoimi bydl¹tkami, tak je kochaæ. Przeaby co lepszego dosta³. I dzieñ ca³y czê- cie¿ one utrzymuj¹ ca³¹ rodzinê. To dlasto myli, a có¿ ten Miko³aj mu dzi przy- czego chocia¿ w ten wigilijny wieczór ich
niesie, majtki jakie, koszulê flanelow¹, czy nie uszanowaæ, poklepaæ po zadzie, a nawet do ucha co tam poszeptaæ. Na co
mo¿e co lepszego jeszcze?
Krowy w wigilijny wieczór te¿ ju¿ nie dzieñ to przecie¿ tylko kijem siê je ok³agadaj¹ ludzkim g³osem, ale Jambro¿y da. Biegiem na ³¹kê, biegiem z ³¹ki. A
ucha zawsze nadstawia. Nawet sam zaga- potem, zziajane, za cycki jeszcze ci¹gnie.
duje, kiedy tak sieczkê roznosi. Podpytu- Naprawdê biedne te bydl¹tka.
To musi byæ piêkne uczucie, tak rozje, czy co której nie dolega i co by powiedzieæ swemu panu chcia³a. Mo¿e dojarka mawiaæ ze swoimi zwierz¹tkami - nie daje
za mocno któr¹ za cycki ci¹gnie? Mo¿e spokoju myl Irkowi i krêci siê mu gdzie
sieczka im nie smakuje, albo siano niedo- po g³owie, i krêci. Tak kochaæ pracê, tak
bre. No, bo i te¿ dziwiæ siê co nie ma, byæ przywi¹zanym do pola, do ziemi. Ale
pogody to w tym roku na sianokosy do- to tylko tak na wsi. Gdyby i w miecie tak
by³o, to przecie¿ nie by³oby tyle biedy, tyle
brej nie by³o.
Stary ju¿ Jambro¿y, siedemdziesi¹tki ró¿nych absurdów w tej naszej gospodarprawie siêga, a takie g³upstwa siê go trzy- ce...

Irek wyci¹gn¹³ garæ siana z powroza i niesie do cha³upy, ¿eby na wigilijny
stó³ pod obrus po³o¿yæ. Matka krzyczy,
¿e zamieci ca³y pokój, kieliszki bêd¹ siê
przewracaæ. Irek jednak uparty. Pan Jezus siê na sianie urodzi³, wiêc nie wypada, ¿eby go w takim dniu na stole nie by³o
- t³umaczy. A zreszt¹ - u wujostwa, jak
jeszcze wujek ¿y³ i chodzili tam na kolacjê, siano na stole by³o. K³adzie Irek wiecheæ na stole, Stefka rozk³ada je zaraz i
przeciela bia³ym obrusem. Dwa lichtarze
ze wiecznikami na rodku stawia. - To
po to - mówi - ¿eby by³o tak trochê po
miastowemu i po wioskowemu. Jak zapali siê wieczki to nastrój taki wi¹teczny
bêdzie. Zapach ca³kiem inny. Cieplej w
mieszkaniu, przytulniej.
Jambro¿yna nie bardzo z tego kontenta, ale z synow¹ siê przecie¿ sprzeczaæ
nie bêdzie. W wigilijny wieczór? Gdzie
tam kiedy kto u nich wieczki na stole
do jedzenia stawia³? Chyba, ¿e wiat³a nie
by³o. Teraz elektrycznoæ jest! Na choince wieczki siê przyczepia³o. Tam siê pali³y. Ale dzisiaj na choince te¿ elektrycznoæ. I to nie jeden zestaw lampek
musi byæ, a dwa, trzy. Nie ma co ¿a³owaæ,
drzewko ³adniejsze.
Jambro¿y z krowami siê ju¿ nagada³,
jedn¹ wigiliê odprawi³. Teraz do drugiej
siê sposobi. Spodnie czyste naci¹gn¹³, koszulê zmieni³. Podpiewuje sobie i cebulê na segmencie rozk³ada. Pogodê na ca³y
rok wró¿yæ bêdzie! Dwanacie kawa³ków
cebuli, tyle ile miesiêcy w roku. Ka¿d¹
przed kolacj¹ sol¹ trzeba posypaæ, a po
kolacji dok³adnie obejrzeæ. Gdzie sól siê
skropli, wró¿y to niepogodê - deszcz.
Gdzie bêdzie sucha to i miesi¹c bêdzie
suchy, ciep³y lub zimny, to w zale¿noci
jeszcze jak listki cebuli siê zachowuj¹.
Stefka nie wierzy w takie bajdy. Ale
co tam mo¿e wiedzieæ taka z miasta. Gdzie¿by to tak mog³o byæ, ¿eby na jednej cebuli sól siê skropli³a a na innej nie,
kiedy wszystkie w tym samym miejscu
le¿¹, w tej samej pokojowej temperaturze? - dziwi siê Stefka. A zobaczysz, zobaczysz odpowiada jej zaraz Jambro¿y. Sama siê przekonasz.
W ubieg³oroczn¹ Wigiliê Jambro¿y
wywró¿y³, ¿e ¿niwa bêd¹ mokre i by³y
mokre w tym roku. Wywró¿y³ te¿, ¿e w
listopadzie zaraz na pocz¹tku spadnie
deszcz i spad³ deszcz. ¯e trudno bêdzie
zebraæ drugi pokos traw i trudno by³o go
zebraæ, tak samo jak, ¿e póna bêdzie i
mokra wiosna. Wszystko cebula mu powiedzia³a. Wró¿by tej nauczy³ siê od swojego ojca, tamten od dziada i tak przechodzi ona z pokolenia na pokolenie. Irka to
ju¿ wcale nie dziwi. Mówi, ¿e kiedy ojca
nie stanie, on te¿ bêdzie sobie tak wró¿y³.
Inne wigilijne wró¿by Jambro¿ych zwi¹zane s¹ z wigilijnym sto³em i jedzeniem.

Tradycja ka¿e daæ na stó³ co najmniej
dwanacie potraw, a w tym akurat
przypadku tradycja to rzecz wiêta. Inaczej same nieszczêcia w rodzinie. Nie
bêdzie pustego dodatkowego talerza, kto
przyjdzie nieproszony - mieræ w rodzinie pewna. Jedzenia na stole pe³no znajdzie siê wród biesiadników kto, nie tknie
niczego - te¿ mieræ pewna.
Dlatego z³y ten goæ co poczêstunku
odmawia i prosiæ do jedzenia siê ka¿e. U
wujostwa na wigilii zdarzy³o siê kiedy
tak, ¿e Jambro¿yna niczego nie zjad³a, w
ci¹¿y by³a i le siê jako czu³a. Pusty talerz zostawi³a. D³ugo na nieszczêcie czekaæ nie by³o trzeba. W nowym roku zaraz
matka Jambro¿ego umar³a. A innym znowu razem Janka niczego nie ruszy³a z wigilijnego sto³u i brat Jambro¿ego, a jej teæ
te¿ wkrótce umar³. I takie to przypowieci z tym sto³em wigilijnym, nie zawsze
weso³e i mi³e.
Stó³ ju¿ ca³y zastawiony. Choinka ca³a
w srebrzystociach, dzieci przy stole.
Wiêc Jambro¿y, jako najstarszy, znak daje
¿eby telewizor przygasiæ. Klêka przy stole, za nim wszyscy klêkaj¹, nawet stara ciotka, co o lasce chodzi, w imiê Ojca, Syna,
Ducha wiêtego, Amen - zaczyna Jambro¿y, a wszyscy za nim powtarzaj¹ to samo. Ojcze nasz, który jest w niebie, wiêæ siê
imiê twoje, przyjd królestwo twoje, b¹d
wola twoja... Bierze do rêki bia³y op³atek i
po³amawszy go na tyle czêci, ile jest dusz
przy stole - dzieli siê nim z ka¿dym, mówi¹c g³ono: Podzielmy siê tym chlebem
anielskim, ¿ebymy spotkali siê w królestwie niebieskim. Jeszcze raz dzieli siê z
ka¿dym op³atkiem od starej Jambro¿yny
zaczynaj¹c, a za nim pozostali, ka¿dy z ka¿dym, tyle, ¿e te¿ w odpowiedniej kolejnoci,
bli¿szemu pokrewieñstwu pierwszeñstwo
daj¹c...
Stara ciotka te¿ ¿yczy wszystkim najlepszego. Sama zosta³a i swoich najbli¿szych wspomina. Ju¿ siê z nimi op³atkiem
nie podzieli. No, chyba ¿e w tym królestwie niebieskim... I takie dziwne myli
do g³owy przychodz¹. Smutne myli. A
to przecie¿ wiêta weso³e. Ale zawsze ju¿
tak jest, kiedy kogo przy stole zabraknie. Przy stole Jambro¿ych wielu ju¿ brakuje. Z roku na rok starych twarzy mniej.
To dobrze choæ, ¿e nowe siê pojawiaj¹.
Wnuki siê rodz¹, rosn¹ szybko.
Kiedy ju¿ gor¹cy barszczyk wypili,
ciep³e piero¿ki zjedli, kolejna wró¿ba ci¹gniêcie siana spod obrusa. Kto najd³u¿sz¹ s³omkê wyci¹gnie, ten najd³u¿ej ¿yæ
bêdzie. Jambro¿y znowu zaczyna pierwszy. Wie jak ci¹gn¹æ trzeba, wiêc wyci¹ga d³ug¹ i grub¹. I wszystkich zachwyt
ogarnia. Oj, d³ugo Jambro¿y ¿y³ bêdzie,
d³ugo! Teraz Stefka ci¹gnie, rozwa¿nie.
¯arty ¿artami, ale jak to prawda co mówi¹  myli sobie. Ale nie, te¿ d³ug¹ s³o-

mê wyci¹ga. Zadowolona, bardzo zadowolona jest Stefka!
- No, a cebula co pokazuje, jak¹ pogodê Jambro¿emu wró¿y? Dobr¹ pogodê
wró¿y. Rok taki mokry ju¿ nie bêdzie, jak
ten ostatni, wiêcej s³oñca i wiêcej ciep³a
zapowiada. To dla rolnictwa bardzo wa¿ne! Jambro¿y znowu zadowolony. Co
bardzo dobry dzieñ ma. Czy i ca³y rok taki
mia³ bêdzie? Stefka patrzy na listki cebuli i nadziwiæ siê nie mo¿e. Rzeczywicie,
na jednej s¹ krople wody, a na innej nie. I
wody tej nikt w nie, nie ponalewa³. Jak to
mo¿liwe, ¿e siê tam znalaz³a - mêczy siê.
- Jak to mo¿liwe?
Dzisiaj w Betlejem, piewaj¹, potem
Wród nocnej ciszy, Anio³ pasterzom
mówi³ i Do szopy hej pasterze. Znowu
zrobi³o siê wi¹tecznie, weso³o, prawdziwie bo¿onarodzeniowo. Jedz¹, rozmawiaj¹, miej¹ siê, ¿artuj¹. - A przybie¿eli do
butelki - kiedy bêdziemy piewaæ? - niepokoi siê ma³y Wojtek. Jakby rzeczywicie
na co liczy³. - Ja ci dam do butelki  karci
go zaraz Stefka. Ale Jambro¿y ju¿ wie o co
chodzi. I Irek ju¿ wie. No, bo jakie by³yby
to wiêta bez kieliszka. To przecie¿ te¿ tradycja.
Z. Babiarz-Zych

Chrystus d³uta Andrzeja Gana z Dêbnicy Kaszubskiej
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O takich ludziach trzeba pamiêtaæ

Upiêkszaj¹
szary wiat
Zimno, wieje wiatr, pogoda nieciekawa tylko siedzieæ w ciep³ym domu i gapiæ siê w
telewizor. Ale nie one, nie te kobiety, które dwa razy w tygodniu o godzinie szesnastej bior¹ robótki i biegn¹ do Gminnego Orodka Kultury w Smo³dzinie, aby tu, we
w³asnym gronie popracowaæ nad piêknymi haftami.
mo¿na porozmawiaæ o polskim hafcie, o
innych tradycjach ludowych. Kobiety
smo³dziñskie s¹ bardzo ch³onne wiedzy,
chêtnie bior¹ udzia³ w spotkaniach z regionalistami. Du¿y uk³on nale¿y siê Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku,
gdzie od czasu do czasu organizowane s¹
warsztaty szkoleniowe i konkursy dla
hafciarek. Ale to nie wystarcza. Trzeba
otoczyæ je wiêksz¹ opiek¹, doceniaæ, bo
tacy ludzie to skarb!
W³anie teraz, kiedy bêdziemy cz³onkami Unii Europejskiej, niech podkreleniem naszej to¿samoci, naszym wiadectwem bêdzie to, ¿e nie zapomnimy o tym,
co polskie, sk¹d nasze korzenie i sk¹d nasz
ród. Piêkne kwiaty kaszubskie wyhaftowane rêkami smo³dziñskich kobiet, niech
nam o tym zawsze przypominaj¹.
Cz³uchy
Henryka Jura³owicz

Pulina Szewczyk ze Smo³dzina prezentuje hafty kaszubskie
Czasami budz¹ wród spo³ecznoci
podziw, ale te¿ s¹ i tacy, którzy dziwi¹ siê,
jak im siê chce to robiæ? A im siê chce.
Mo¿e poprzez pryzmat kolorowych nitek
szary wiat, staje siê dla nich bardziej
kolorowy? Mo¿e w rodku zimy niektórej zakwitnie pod palcami kolorowy
wiat?
Ale nie tylko o to chodzi, ale jeszcze
o co wiêcej. Jest to kultywowanie tradycji, ciekawoæ poznawania kultury polskiej. Kobiety te przed³u¿aj¹ myli tych,
co ju¿ odeszli, a zostawili po sobie piêkn¹ spuciznê w postaci teczek ze zbiorami haftów z ró¿nych regionów naszego
kraju. Wiernie odtwarzaj¹ dorobek dawnych twórców, którzy przez wieki chronili przed zniszczeniem, by te polskie, jedyne w swoim rodzaju motywy kwiatów,
kolory, kompozycje, przetrwa³y.
Takich ludzi w naszej spo³ecznoci Hafciarki udzielaj¹ wywiadu dla Radia Koszalin. W rodku autorka tekstu nie ma du¿o, bardzo ciekawych, z którymi Henryka Jura³owicz
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Stuletnia metryka
XIX-wieczni urzêdnicy powiatowi zaj- bardzo nowoczesny na swój czas projekt
mowali kilka pomieszczeñ biurowych w budynku u¿ytecznoci publicznej.
21 listopada 1902 roku do specjalnej
ró¿nych miejscach S³upska. Pomys³ stworzenia jednego centrum decyzyjnego kapsu³y w³o¿ono sprawozdania z dzia³alzrodzi³ siê w 1874 roku, kiedy powo³ano noci administracji za lata 1900 i 1901,
do ¿ycia Powiatowy Urz¹d Budownictwa, kilka monet, po jednym kawa³ku ka¿dej
którego g³ównym zadaniem
by³o powiêkszanie sieci
drogowej. Starostowie urzêdowali w wynajêtych lokalach, a cz³onkowie powiatowych komisji
nie ukrywali,
¿e ten w¹tpliwy luksus zbyt
drogo kosztuje. 1 padziernika
1888
roku wpisano
do ksi¹g wieczystych S³upska pierwszy
budynek administracyjny
nale¿¹cy do powiatu. By³ to
obiekt przy
ówczesnej ulicy Wodnej 8
(dzisiejsza
Szarych Szeregów).
Kiedy powiatowe rz¹dy
obj¹³ starostwa
Kurt
von
Schmeling
(1900-1905),
zdarzy³o siê Siedziba Starostwa Powiatowego w S³upsku - 1984 rok
nieszczêcie.
Od zapalonego
cygara wybuch³ 22 kwietnia 1901 roku gazety codziennej i b³ogos³awieñstwo na
potê¿ny po¿ar. Pierwsze starostwo sp³o- pimie. Kapsu³ê zalutowano i zamurowanê³o, wraz z dokumentami i tajn¹ kancela- no na wiêbie dachu wie¿y. Pewnie znajri¹. W lipcu 1901 roku zaczêto debatowaæ duje siê tam po dzi dzieñ. 6 listopada 1903
nad kupnem nowej parceli, gdzie mia³ sta- roku odby³o siê uroczyste powiêcenie
n¹æ nowoczesny budynek. Pogorzelisko ca³ego budynku. Przyjrzyjmy siê fasadzie
postanowiono sprzedaæ, po okazyjnej ce- sprzed wieku.
Ozdobie architektonicznej powiêconie. Wród wielu propozycji pojawi³a siê
mo¿liwoæ kupna parceli kowalskiej von no wiele uwagi  napisa³o w 1939 roku
Krockowa i kuni nale¿¹cej do rodziny czasopismo Zeitung der Ostpommern.
Nehmfeldta. Dzi jest to zbieg ulic Szarych  Na fasadzie widoczne s¹ symbole rolSzeregów i Armii Krajowej. Kunie zbu- nictwa (£opata, motyka) oraz ¿aglowiec
rzono, a berliñski architekt Bel wykona³ p³yn¹cy po falach  symbol handlu. Dwa

ma³e obrazy obok s¹ symbolem polowania (³uk i strza³a) i rybo³ówstwa (fl¹dra i
rak). Rolnictwo jest w naszym powiecie
podstawow¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ 
symbole maj¹ wykazaæ, ¿e wszystko, co
bêdzie postanowione w powiecie  s³u¿y

W listopadzie 2003 roku
przypada setna rocznica
oddania do u¿ytku budynku Starostwa Powiatowego w S³upsku. Dla upamiêtnienia tego faktu
przygotowano VII Konferencjê Kaszubsko-Pomorsk¹, która powiêcona zosta³a Obrazom Ziemi
S³upskiej - Spo³eczeñstwu
 administracji - kulturze.
Zaplanowana zosta³a na 56 grudnia br. a jeden z referatów (dr El¿biety Szalewskiej) dotyczy³ bêdzie
Nowego Miasta i znaczenia budynku Kreishaus-u
w architekturze S³upska.
Poni¿ej przedstawiamy
stuletni¹ metrykê budynku starostwa przygotowan¹ przez Jolantê Nitkowsk¹-Weglarz ze S³upska. Za
G³osem Pomorza  dodatkiem Oko z 30 kwietnia- 7 maja 1999 roku
przypominamy te¿ artyku³
Marcina Barnowskiego pt.
Poczet starostów s³upskich / ¯ywoty landratów.
dobru rolnictwa. Drugi g³ówny symbol
przypomina o tym, ¿e graniczymy z Ba³tykiem, a du¿a czêæ mieszkañców ¿yje z
¿eglugi i rybo³ówstwa oraz handlu  tak¿e zamorskiego. Inne obrazy umieszczone w starostwie mówi¹ o ¿yciowych idea³ach. Na wysokoci wie¿y znajduje siê
obraz he³mu i sowy, co ma oznaczaæ rycerskoæ postaw, uczonoæ i sztukê. Nad
wejciem tak¿e znajdowa³y siê specjalne
symbole pszczo³y wskazuj¹ce na pilnoæ
oraz dwie szalki wagi zawieszone na mieczu  wskazuj¹ce na sprawiedliwoæ, stabilnoæ i si³ê.
ci¹g dalszy na str.24
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Piêkny budynek tak¿e wewn¹trz przypomina³ cz³onkom powiatowego samorz¹du, ¿e panuje tu wy³¹cznie Prawda i Prawo. Uwidacznia³y to dwie wielkie figury
alegoryczne zdobi¹ce salê posiedzeñ, do
której przylgnê³a nazwa Czerwonej Sali, z
powodu cian zdobionych adamaszkiem
tego¿ koloru.
Szkoda, ¿e po II wojnie skuto ³aciñsk¹
sentencjê witaj¹c¹ u progu wszystkich
odwiedzaj¹cych ten budynek, bowiem
sum cuigue  Ka¿demu co mu siê nale¿y nie straci³o do dzi aktualnoci. A po
stu latach od zbudowania siedziby powiatu nadal pe³ni on rolê s³u¿ebn¹ wobec petentów.
Jolanta Nitkowska-Wêglarz
S³upsk

Z ceg³y
i kamienia

Elewacja budynku s³upskiego starostwa licowana jest
ceg³¹ klinkierow¹ o barwie intensywnie czerwonej z lekko anagobowan¹ powierzchni¹ licow¹. Do budowy u¿yto
ceg³y bardzo dobrej jakoci, dobrze wypalonej, o ma³ej
nasi¹kliwoci, du¿ej mrozoodpornoci i jednolitej barwie.
Spoiny miêdzy ceg³ami s¹ lekko cofniête w stosunku do
lica muru i wykonano je z zaprawy wapienno-piaskowej.
Elementy dekoracyjne, takie jak opa-

Dwie szalki wagi zawieszone na mieczu, umieszczone przed g³ównym wejciem do
budynku, wskazuj¹ na sprawiedliwoæ, stabilnoæ i si³ê
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ski okienne, szczyty, tympanony, balustrady, kolumny, pilastry, p³yciny z herbami
odkuto w kamieniu naturalnym o barwie
ciep³oszarej. Badania wykaza³y, ¿e jest to
szarog³az, nazywany dawniej szarawk¹.
Jest to ska³a osadowa, okruchowa, powsta³a w wyniku wietrzenia ska³ magmowych, takich jak granit czy gnejs, a nastêpnie scementowana ciastem powsta³ym na przyk³ad z minera³ów ilastych bêd¹cych produktem procesu kaolinityzacji
skaleni. Jest ona pokrewna arkozie lecz
ró¿ni siê od niej mniejsz¹ iloci¹ skaleni.
Tak¹ opiniê o kamieniu jakiego u¿yto
do budowy obiektu starostwa wyda³ Wies³aw Rasnowski, rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzie³ Sztuki ZPAP do sporz¹dzonej na potrzeby
Urzêdu Rejonowego w S³upsku w 1994
roku przez architekta Tomasza Celewicza
dokumentacji konserwatorskiej elewacji
budynku. Wed³ug tego¿ autora szarog³azy znane s¹ w Polsce z obszaru Dolnego
l¹ska i Opolszczyzny. Eksploatowane
by³y w Dêbowcu, Braciszowie, Dobieszowie, Grodzie, G³uszowicach i Lewicach. Do
1973 roku czynny by³ jeszcze kamienio³om w miejscowoci M³ynów na pó³noc
od K³odzka. Obecnie eksploatowane s¹
dwa z³o¿a szarog³azów  w Dêbowcu i
Braciszowie.
W pocz¹tkach naszego stulecia, a wiêc
w czasie kiedy budowano starostwo powiatowe, Pomorze, w granicach pañstwa
pruskiego, zaopatrywane by³o w kamieñ
pochodz¹cy g³ównie ze z³ó¿ sudeckich i
zdaniem W. Rasnowskiego tam nale¿y szukaæ kamienio³omu, z którego pochodzi
u¿yty w budowie szarog³az.
Ten sam rzeczoznawca osiem lat temu,
a wiêc w 1994 roku oceni³, ¿e ogólny stan
techniczny elewacji, wynikaj¹cy ze stanu
budynku, nie budzi zastrze¿eñ. Stan ceg³y
licówki jest dobry lub bardzo dobry. Ca³a
jej powierzchnia jest jednak zabrudzona,
w niektórych miejscach nawet doæ znacznie, ale najczêciej s¹ to zabrudzenia stosunkowo ³atwe do usuniêcia. Ubytki ceg³y s¹ nieliczne i nie wi¹¿¹ siê z procesami

destrukcyjnymi. Maj¹
charakter ubytków mechanicznych. - Spoiny miêdzy
ceg³ami w wiêkszoci s¹
zachowane. Tragiczny jest
natomiast stan kamieniarki. Tylko nieliczne elementy nie uleg³y destrukcji i
zachowa³y pierwotn¹ formê i wytrzyma³oæ  czytamy w ekspertyzie.
W ocenie rzeczoznawcy rekonstrukcj¹ jest
wiêkszoæ herbów, tympanonów i elementów kamieniarki szczytów. Forma
rzebiarska tych rekonstrukcji jest bardzo ró¿na
 od stosunkowo nieudolnej (na tralkach balustrady), poprawnej w elementach ci¹gnionych (gzymsy), dobrej (w kamieniarce szczytów) po bardzo
dobr¹ w akancie, elementach heraldycznych i symbolicznych. Przyczyny
z³ego stanu kamieniarki
upatrywa³ w rodzaju u¿ytego materia³u. Jest to bo- Odkute w kamieniu p³ytyzny z herbami na górnej cianie
wiem kamieñ stosowany oznaczaæ rycerskoæ postaw, uczonoæ i sztukê
najczêciej jako t³uczeñ
W. Rasnowski zaleca³ konserwacjê lica
drogowy. W architekturze i rzebie pojawia siê niezwykle rzadko. Budynkowi nie ceglanego oraz konserwacjê kamienia.
s³u¿y³a te¿ winorol oplataj¹ca jego fasa- Uprzedza³ jednak, ¿e bêdzie to powa¿nym
dê od ulicy Armii Krajowej, ale zosta³a ju¿ problemem, bo nie ma w tym przypadku
dobrych rozwi¹zañ, a propozycje konserusuniêta.
watorskie mog¹ dotyczyæ jedynie wyboru
mniejszego z³a.
 Oczywicie idea³em by³oby uzyskanie kamieniarki o dobrych parametrach
technologicznych, dobrej wytrzyma³oci
mechanicznej, twardoci, mrozoodpornoci,
odpornoci na czynniki destrukcyjne, kamieniarki o estetycznym wygl¹dzie, a jednoczenie z mo¿liwie
du¿ym poszanowaniem dla orygina³u.
Przy okazji by³oby dobrze gdyby powy¿szy
efekt uzyskany zosta³
szybko i tanio. Niestety, nie jest to w tym
przypadku mo¿liwe.
Ka¿da z propozycji ma
wiele wad i wymaga
powa¿nych nak³adów
finansowych - napisa³
w ekspertyzie W. Rasnowski.  Wybór
w³aciwej metody winien byæ dokonany po
dok³adnej analizie
wszystkich danych
Wród elementów dekoracyjnych jest te¿ rok oddania
przez komisjê z udziabudynku do u¿ytku
³em inwestora, rzeczo-

budynku obrazuj¹ce he³m i sowê maj¹
znawców i przedstawicieli Pañstwowej
S³u¿by Ochrony Zabytków.
Po tej ekspertyzie wykonano sporo
zalecanych napraw. Elewacja zyska³a na
wygl¹dzie. Przede wszystkim usuniêto
winorol. Uzupe³niono szereg ubytków,
wykonano nowe spoinowanie fug. Od
1998 roku gospodarzem obiektu jest ponownie Starostwo Powiatowe i dzi obiekt
wymaga ju¿ nowych napraw. Pilny jest np.
remont poszycia dachowego.
Starostwo wyst¹pi³o na ten cel o rodki do Fundacji Polsko-Niemieckiej, ale nie
uda³o siê ich pozyskaæ. Fundacja nie dofinansowuje ju¿ takich przedsiêwziêæ. W
2002 roku zmodernizowano chodnik przed
g³ównym wejciem, rozpoczêto te¿ wykonywanie drobnych prac naprawczych
wewn¹trz budynku, które polegaj¹ g³ównie na odnawianiu i wyg³adzaniu cian na
korytarzach oraz ods³anianiu spod wielu
warstw farby olejnej piêknej stolarki. Odnowiono te¿ parkiet w g³ównej sali konferencyjnej. Fronton budynku i wie¿a zosta³y
owietlone. Na trzech balkonach umieszczono po jednym projektorze, a kolejnych
szeæ zamontowano na dwóch specjalnie
ustawionych s³upach owietleniowych.
Lampy sprowadzono a¿ z Francji, a iluminacja zosta³a uzgodniona w konserwatorem zabytków i w³adzami miasta.
Czy bêd¹ wykonywane inne prace remontowe i naprawcze? Wszystko bêdzie
zale¿a³o od tego czy znajd¹ siê na to fundusze.
Z. Babiarz-Zych
Prezentowane zdjêcia pochodz¹ z Dokumentacji konsewatorskiej Tomasza
Celewicza.
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¯ywoty
s³upskich landratów

Jeden ze s³upskich starostów w po³owie XIX wieku ca³kiem powa¿nie zastanawia³
siê nad przywróceniem kary prêgierza. Ostatni niemiecki landrat powiatu ziemskiego w S³upsku zastrzeli³ siê na bagnach pod Klukami.
Skromny urz¹d

S³upski powiat w zbli¿onym do obecnego kszta³cie ukszta³towa³ siê w trzeciej
æwiartce XIX wieku. Wczeniej wygl¹da³
dziwnie, bo w jego obrêbie istnia³y enklawy innych: np. Kwakowo nale¿a³o do
miasteckiego, a Duninowo i Lêdowo pod
Ustk¹ - do s³awieñskiego.
Kierowa³ nim landrat, czyli starosta.
W po³owie XIX wieku mia³ tylko trzech
pomocników: sekretarza, kancelistê i pos³añca. - Pomieszczenia na biura po prostu wynajmowa³ u s³upskich mieszczan.
Dopiero w 1888 roku s³upski powiat ziemski zafundowa³ sobie starostwo z prawdziwego zdarzenia. Pobudowano je na
prawym brzegu S³upi, tu¿ nad rzek¹, vis
a vis Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Kosztowa³o 57 tysiêcy marek. Trzynacie lat póniej doszczêtnie siê spali³o,
bo kto (kto? - nigdy nie uda³o siê ustaliæ) nieuwa¿nie rzuci³ pal¹c¹ siê zapa³kê.
Spali³a siê m. in. kancelaria, a w niej
wa¿ne dokumenty, tak¿e wojskowe.
Po po¿arze powiatowy samorz¹d
podj¹³ decyzjê o budowie nowego gmachu. Tak powsta³ okaza³y budynek, w
którym dzi pracuje nasz starosta. W
1927 roku by³o w nim zatrudnionych...
10 osób. Teraz - ponad 100.

morsk¹ landwehrê (pospolite ruszenie).
Wystawi³ te¿ szwadron kawalerii (oko³o
100 ludzi). Finansowa³a go szlachta z powiatu.

wiecznej kary prêgierza. G³osowa³ przeciwko objêciu nadzorem pañstwowym szkó³
kocielnych. Poniewa¿ g³osowa³ przeciwko rz¹dowi, i jego krytykowa³ Bismarck.
W koñcu przeniós³ go w stan spoczynku.

K³ótliwi s³upszczanie

Baron Bernhardt von Richthofen: l¹zak spod widnicy. Przys³a³ go
w 1874 roku rz¹d berliñski, by pogodzi³ zwanionych i forsowa³ politykê
rz¹dow¹, przeciwko której sprzeciwiali
siê pomorscy konserwatyci. Wczeniej by³ starost¹ bukowskim w Poznañskiem. W 1885 roku, za wykonanie zadania w S³upsku, dosta³ order
Czerwonego Or³a i posadê prezydenta policji w Berlinie.
Ryszard von Puttkamer:
Konserwatysta, w³aciciel G³ówczyc,
syn Puttkamera, który by³ prezydentem prowincji poznañskiej. Zaproponowa³ go w³adzom s³upski sejmik powiatowy. Studiowa³ prawo na renomowanym uniwersytecie w Heidelbergu
i w Berlinie. By³ starost¹ do mierci.
Zmar³ w 1898 roku, w wieku 72 lat.
Kurt von Schmeling: Syn oficera
artylerii pruskiej gwardii. Urodzi³ siê
w Berlinie, lecz ojciec  artylerzysta
Bo spad³ z konia
pochodzi³ z Mielna pod Koszalinem.
Od pocz¹tku XIX wieku do 1945 roku
Studiowa³ prawo w Heidelbergu, praw S³upsku urzêdowa³o 16 landraów. redcowa³ w administracji rz¹dowej w
ni czas kadencji: 9 lat. Wylicza ich w swoGdañsku, by³ starost¹ w Sztumie. St¹d
jej monografii powiatu s³upskiego niepowo³ano go do S³upska, bo rz¹d znomiecki historyk Karl Heinz Pagel:
wu musia³ godziæ k³óc¹cych siê
Budynek Starostwa wkrótce po zbudowaniu
Fryderyk Bogus³aw von Puttkamer:
s³upszczan. To za jego czasów sp³oUrodzi³ siê oko³o 1732 roku, studiowa³ w
Ludwik Fryderyk von Gottberg: Uro- n¹³ pierwszy gmach Urzêdu PowiatoweKrólewcu. By³ w³acicielem Damnicy dzony w 1787 roku w Starnicach. By³ w³a- go. W 1905 roku awansowa³ do Minister(wnios³a mu j¹ w posagu pierwsza ¿ona). cicielem Mianowic. Starost¹ s³upskim zo- stwa Rolnictwa.
Landratem mianowa³ go jeszcze w 1771 sta³ w 1831 roku. Ju¿ w 1848 roku dopoHrabia Finek von Finckenstein: Znoroku Fryderyk Wielki. Pe³ni³ urz¹d praw- mina³ siê równouprawnienia ¯ydów. Z po- wu oddolna propozycja personalna Sejdopodobnie a¿ do 1805 roku.
wodu liberalnych pogl¹dów, wiele razy miku Powiatowego w S³upsku. By³ staroGeorg von Zitzewitz: Urodzi³ siê w
krytykowa³ go Bismarck, który - nazywa³ st¹ tylko przez pó³ roku, bo dosta³ w za1762 roku w Niepoglêdziu. W wieku 13 lat go tak¿e jakobinem bez ziemi - napisa³ rz¹d spory maj¹tek i zrezygnowa³ ze starozpocz¹³ karierê wojskow¹ w 9. Pu³ku Pagel.
nowiska.
Dragonów, ale... nieszczêliwie spad³ z
Hans von Gottberg: Mimo idenDoktor praw Walter von Bruning:
konia i w nastêpstwie musia³ siê zwolniæ tycznego nazwiska, by³ przeciwieñstwem Zaproponowany przez sejmik. Syn fado cywila. By³ jednym z najwiêkszych ob- poprzednika. Chorowity konserwatysta. brykanta spoza S³upska. Krótko zarz¹dza³
szarników w powiecie. Zosta³ landratem Landratem zosta³ w 1851 roku. By³ tak¿e rodzinnym maj¹tkiem, potem przeszed³ do
w 1805 roku. Zas³u¿y³ siê, gdy w 1813 roku deputowanym do parlamentu. Opowiada- administracji pañstwowej w Wiesbaden w
Prusacy zaatakowali pobitych w Rosji no o nim, ¿e by³ tak konserwatywny, i¿ zachodnich Niemczech. Jego dalekoFrancuzów; pomóg³ umundurowaæ po- opowiada³ siê za przywróceniem rednio- wzrocznoci i inicjatywie powiat zawdziê26

cza rozwój elektryfikacji i budowê
elektrowni wodnej na jeziorze G³êbokie.
Choæ pochodzi³ z rodziny przemys³owców,
do historii powiatu przeszed³ z honorowym tytu³em ch³opskiego starosty napisa³ Pagel.
Walter von der Marwitz: Berlinczyk,
ale z korzeniami w tzw. Nowej Marchii (po³udniowa czêæ Pomorza), rocznik 1880. W
1918 roku zosta³ starost¹ komisarycznym,
ostatnim mianowanym przez cesarza. W
czasie rewolucji popad³ w konflikt z Rad¹
Robotników i ¯o³nierzy i musia³ zrezygnowaæ. W 1945 roku pod Gryficami rozstrzelali go Rosjanie.
Kramer: Pochodzi³ z Prus Wschodnich. Gdy zosta³ starost¹ w 1920 roku, rady
robotnicze, Zwi¹zek Robotników Rolnych
i radykalnie lewicowi Niezale¿ni Socjaldemokraci domagali siê jego odwo³ania. Pagel: Zarzuty okaza³y siê nieuzasadnione.
Po nieco ponaddwuletniej dzia³alnoci w
S³upsku starosta Kramer zmar³ w czerwcu
1921 roku.

Starosta na bagnach

Wilhelm Dombois: Pochodzi³ z rodziny hugenotów, francuskich protestantów
osiad³ych w Prusach od pocz¹tku XVIII
wieku. Jego ojciec by³ starost¹ w Schoneberg pod Berlinem. Pracowa³ w starostwach w S³upsku, Szczecinku i w winoujciu. Pierwsze swoje starostwo obj¹³ w
Prenzlau. Przypomniano sobie o nim, poniewa¿ po mierci Kramera s³upszczanie
znowu nie mogli wybraæ landrata. Cieszy³
siê zaufaniem socjaldemokratów i ich powiatowego przywódcy; niejakiego Hollmichela z Dêbnicy Kaszubskiej. Jego pierwsz¹ decyzj¹ by³o za³o¿enie szko³y rolniczej.
Przystosowywa³ s³upskie drogi do ruchu
samochodowego, przerobi³ s³upsk¹ kolej
powiatow¹ z w¹skotorowej na normalnotorow¹, zbudowa³ bank powiatowy (teraz
NBP), kilka osiedli mieszkaniowych i meliorowa³ pola. Nie lubili go jednak nazici.
W 1937 roku musia³ wyjechaæ do Dusseldorfu.
Doktor Wolfgang Janzen: Do S³upska przyby³ wprost z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych w Berlinie. Do partii
hitlerowskiej wst¹pi³ l kwietnia 1932 roku,
a wiêc w czasach, gdy by³a jeszcze w opozycji. Zmobilizowany w 1939 roku, wróci³
na posadê po dwóch latach wojaczki, w
1941 roku. Zmar³ w tajemniczych okolicznociach w 1944 roku.
Hermann Weissenbom: Przyby³ do
S³upska z Rugii. 8 marca 1945 roku ewakuowa³ starostwo do G³ówczyc. Gdy i tam
dotar³a Armia Czerwona, uciek³ na bagna
pod Klukami i tam pope³ni³ samobójstwo.
Marcin Barnowski
Ustka
W latach 1818 - 1824 starost¹ by³ Kosteritz, a w latach 1824 - 1831- Below. Na
temat ich dzia³alnoci K. H. Pagel w swojej monografii nic nie pisze. (z)

Promocja szko³y i regionu

Spotkania
z folklorem
23 listopada br. w Zespole Szkó³ w Siemianicach odby³y
siê III Siemianickie Spotkania z Folklorem. Imprezê zorganizowali: Zespó³ Szkó³ w Siemianicach, Starostwo Powiatowe oraz Orodek Kultury i Sportu w G³obinie. Patronatem objêli: G³os Pomorza i Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku. Najwiêkszy wk³ad pracy w zorganizowanie tego szczególnego wiêta wsi wnieli jednak uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Siemianicach.
Wród tych ostatnich na szczególne
s³owa uznania zas³uguj¹ panie: Zofia
Made³a - inicjatorka Spotkañ, Danuta
Kasprzak - dyrektor Zespo³u Szkó³, koordynator dzia³añ przygotowawczych,
sprawuj¹ca nadzór i pieczê nad ca³oci¹
imprezy, Ma³gorzata Taba³a - twórczyni przepiêknej scenografii, Ewa Stodulska - organizator konkursów oraz Katarzyna Praszczak, Zofia Pietrzak i Andrzej Praszczak.
Prezentacja tradycji kultury ludowej,
pokazy i wystêpy twórców rêkodzielnictwa ludowego, rozwijanie zainteresowañ
oraz zdolnoci uczniów - to tylko niektóre
cele Siemianickich Spotkañ z Folklorem.
Program tegorocznej imprezy by³ bardzo
bogaty i zró¿nicowany. Prezentacje rozpocz¹³ wystêp kapeli ludowej Pieñkowianie
z Pieñkowa (gm. Postomino, pow. s³awieñski). Gra ona i piewa ju¿ osiemnacie lat,
a szczyci siê przede wszystkim tym, ¿e nie
korzysta z muzyki mechanicznej. Nastêpnie dyrektor szko³y Danuta Kasprzak przywita³a wszystkich zaproszonych goci,
wród których znalaz³ siê równie¿ Zdzis³aw Ko³odziejski - nowo wybrany starosta powiatu s³upskiego. Zofia Made³a zapozna³a uczestników z g³ównymi celami
imprezy i rozpoczê³a siê wspania³a uczta
kultury ludowej. Grupa teatralno-muzyczna Podwórko, dzia³aj¹ca przy Zespole
Szkó³ w Siemianicach, zaprezentowa³a
efektown¹ sztukê pt. Wsi spokojna, wsi
weso³a, której autorami s¹ opiekunowie
Katarzyna Praszczak i Andrzej Praszczak.
Przedstawiono w sposób humorystyczny
najciekawsze obyczaje polskiej wsi. W
sztuce wziê³o udzia³ trzydziestu m³odych
aktorów, którzy wietnie bawili siê razem z

widzami.
Po tym wystêpie na scenie pojawili
siê uczniowie klasy I a Gimnazjum w Siemianicach. Zapoznali wszystkich z najnowszymi trendami mody wiejskiej. Pokaz przygotowa³a wychowawczyni Monika Meyer. £zy pop³ynê³y niejednemu rodzicowi,
gdy rozpoczêli swój piêkny taniec w rytm
muzyki ludowej najm³odsi uczestnicy imprezy, czyli Siemianicka Grupa Przedszkolna prowadzona przez Gra¿ynê Czerniej. Taka impreza to jedyna z niewielu
okazji, aby rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli braæ udzia³ we wspólnej zabawie i ciekawych konkursach. Nale¿y
podkreliæ, i¿ pierwsza jej czêæ zosta³a
sprawnie i profesjonalnie poprowadzona
przez Alinê Widejko - nauczycielkê jêzyka polskiego.
Oprócz wystêpów uczestnicy mogli
podziwiaæ ró¿norodne stoiska przygotowane przez uczniów szko³y. Praca dzieci i
m³odzie¿y zosta³a nagrodzona, bo dyrektor Danuta Kasprzak og³osi³a konkurs na
najbardziej oryginalne stoisko propaguj¹ce ludowoæ. Powo³ana zosta³a komisja
konkursowa w sk³adzie: Zdzis³aw Ko³odziejski  starosta s³upski, Gra¿yna Pokuæ  wicestarosta , Marzena Mazur - kierownik dzia³u etnografii w Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Teresa Krupa - dyrektor Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w G³obinie i Danuta Kasprzak dyrektor Zespo³u Szkó³ w Siemianicach.
Sporód dzieci Szko³y Podstawowej
I miejsce uzyskali uczniowie I klasy (opiekun Ewa Stodulska) za wykonanie obrazków z nasion rolin oraz uczestnicy grupy
O za niezapomniany wystêp taneczny.
Wród m³odzie¿y starszej  gimnazjalnej
ci¹g dalszy na str.28
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najwy¿ej oceniono klasê II b za pokaz tezianki, Wrzecianki oraz kapela Pieñwyrobu chleba, mas³a, prania na tarze, rze- kowianie. Podczas biesiady zosta³ przebienia w drewnie (opiekun Andrzej Pa- prowadzony konkurs r¿niêcia drewna.
szun), klasa II c za pokaz kiszenia kapusty Wziê³y w nim udzia³ dwa ma³¿eñstwa. Bez(opiekun Sebastian Winsztal), I a za pre- konkurencyjni okazali siê pañstwo Pocz¹tzentacjê mody ludowej (opiekunka Moni- kowie z W³ynkowa. III Siemianickie Spoka Meyer). Drugie miejsce przyznano tkania z Folklorem zakoñczy³y siê zabaw¹
uczniom klasy I b za samodzielnie wyko- taneczn¹ przy dwiêkach zespo³u Smoki
nan¹ scenografiê zagrody wiejskiej oraz Band, który bawi³ goci do czwartej nad
przebranie siê za zwierzêta domowe (opie- ranem. - Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e imprekun Katarzyna Praszczak).
za nasza nabierze takiego rozmachu. ZainRewelacyjny by³ Karol Necel - garncarz z Chmielna, który pokaza³ jak wykonuje siê gliniane naczynia. Ka¿dy chêtny
móg³ spróbowaæ swoich si³. Mo¿na by³o tak¿e przyjrzeæ siê przêdzeniu w³óczki na ko³owrotku,
a g³odni i spragnieni posilali siê
w Karczmie oraz Kawiarence przygotowanej i prowadzonej przez rodziców z Rady Szko³y. Koneserzy wiejskich potraw
mogli zasmakowaæ tzw. ch³opskiego jad³a, czyli chleba ze
smalcem oraz kwaszonym ogórkiem. Czêstowali uczniowie
klasy III b i III c z gimnazjum.
Podczas imprezy zosta³y
równie¿ og³oszone wyniki miêdzyszkolnego konkursu rêkodzielnictwa ludowego, któremu
przywieca³o has³o Alkoholnie! Spêdzaj swój wolny czas aktywnie. Organizatorem by³a
szko³a w Siemianicach. Komisja
pracuj¹ca w sk³adzie: Zofia Made³a  przewodnicz¹ca (opiekun
Tak dawniej ugniatano kapustê w beczce
ko³a regionalnego, nauczyciel
historii), Ewa Stodulska (opiekun ko³a pla- teresowanie rodowiska lokalnego przestycznego), Ma³gorzata Taba³a (wycho- ros³o najmielsze oczekiwania organizatowawca wietlicy szkolnej) w kategorii rów - powiedzia³a na zakoñczenie Zofia
Zwyczaje ludowe I miejsce przyzna³a Jo- Made³a.  Mylimy ju¿ o programie przylancie ¯urawskej (G³obino), Marii Lede- sz³orocznej imprezy.
man (Siemianice) i Halinie Wadnickiej
- To okazja, aby promowaæ nasz¹ szko(Siemianice). W kategorii Wianki z bibu³- ³ê, nasz¹ miejscowoæ oraz region - nasz¹
kowych kwiatów - I miejsce Piotrowi Kla- ma³¹ ojczyznê - podsumowa³a te¿ dyrekwikowskiemu (Jezierzyce), Edycie i Rafa- tor Danuta Kasprzak. - Tym bardziej, ¿e
³owi ¯ukowskim (Siemianice). W katego- m³odzie¿ szkolna garnie siê do organizorii Haft ludowy - I miejsce Sabinie S³o- wania takich imprez, a rodzice i spo³eczdziñskiej (Jezierzyce), Dagmarze Osow- noæ lokalna równie¿ chêtnie uczestnicz¹
skiej (Siemianice). W kategorii Spêdza- w ich przygotowaniu.
nie wolnego czasu na ³onie natury bez
Impreza ma charakter integracyjny.
u¿ywek - I miejsce Judycie Groszkiewicz Swoje prace prezentowali wychowanko(Jezierzyce).
wie Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz
O godzinie 18.00 rozpoczê³a siê bie- dzieci ze Szko³y Podstawowej w G¹binie,
siada piosenki lubianej Raz na ludowo, które pod wprawnym okiem Ewy Rembalktór¹ poprowadzi³a Katarzyna Praszczak skiej przygotowa³y te¿ piêkn¹ wystawê.
wraz z Andrzejem Praszczakiem. Wielbicieli
Katarzyna Praszczak
ludowego piewania zabawia³y gminne
Zespó³
Szkó³ w Siemianicach
zespo³y muzyczne: Bierkowianki, wi28

To rzadka okazja, aby dzieci
ze szkolnych teatrzyków mia³y okazjê wyst¹piæ na deskach
prawdziwego teatru. Niedawno dowiadczy³y tego ma³olaty
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów gmin Kobylnica i
S³upsk. Szkolne teatry zaprosi³a na wystêpy w teatrze Têcza w S³upsku dyrektor tej
placówki, Ma³gorzata Kamiñska-Sobczyk.
A wszystko sta³o siê za spraw¹ regionalnego konkursu na scenkê teatraln¹ pt.
Cz³owiek przyjacielem zwierz¹t, organizowanego przez Gimnazjum w Sycewicach i Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami w S³upsku.
- Konkurs zorganizowalimy ju¿ po
raz trzeci  mówi Ma³gorzata Aziukiewicz, pedagog Gimnazjum w Sycewicach,
inicjatorka i wspó³organizatorka imprezy.
- Przed dwoma laty konkurs mia³ inny
charakter. Uczniowie m³odszych klas ze
szkó³ podstawowych wykonywali projekt
budy dla psa, a uczniowie starsi i gimnazjalici budowali domki dla czworonogów
i karmniki dla ptaków. W ubieg³ym roku
zmienilimy formu³ê konfrontacji  to ju¿
by³ konkurs na najlepsz¹ scenkê teatraln¹, dotycz¹c¹ warunków ¿ycia zwierz¹t.
Impreza odbywa³a siê w szkole w Sycewicach, a do jury zaprosilimy pani¹ Ma³gorzatê Kamiñsk¹-Sobczyk, dyrektor Pañstwowego Teatru Lalki Têcza w S³upsku. Pomys³ spodoba³ siê pani dyrektor i
obieca³a, ¿e na nastêpne popisy zaprosi
m³odych aktorów do s³upskiego teatru.
Obietnicy dotrzyma³a, a dla dzieci tegoroczne wystêpy by³y przez to wielkim
prze¿yciem.
Na scenie Têczy wyst¹pi³o siedem
zespo³ów: ze szkó³ podstawowych w G³obinie, Kobylnicy, Koñczewie, Kwakowie
i S³onowicach, z Zespo³u Szkó³ w Siemianicach i z Gimnazjum w Sycewicach. Na
deskach Têczy bezdomne pieski skomla³y, by kto je przygarn¹³, dzieci dokarmia³y wiewiórkê, dba³y o kuropatwy, pogotowie przyje¿d¿a³o do rannego zaj¹ca,
a koty-dachowce pomaga³y zagubionemu
domowemu pobratymcowi. Scenariusze
opracowali nauczyciele  opiekunowie
grup teatralnych, którzy te¿ sami przedstawienia re¿yserowali. M³odzi aktorzy
za z trem¹, ale i z du¿ym zaanga¿owaniem wcielali siê w swoje role. Popisy
odbywa³y siê przy licznej widowni rówieników, znajomych. Pracownicy teatru
sprawili, by we w³aciwych momentach
pojawia³a siê muzyka i stosowne owietlenie. Oczywicie podnosi³a siê i opada-

Regionalny konkurs: Cz³owiek przyjacielem zwierz¹t

W prawdziwym
teatrze

W takich warunkach mo¿na by³o poczuæ siê prawdziwymi aktorami. Na deskach prawdziwego teatru zespó³ ze Szko³y Podstawowej w G³obinie, który zaj¹³ drugie miejsce
Wspó³organizowanie takiego konkur³a kurtyna! Dziêki dobrej akustyce, na wi- w którym wystêpuj¹ prawdziwe ma³olaty
su
to
jedna z form dzia³alnoci s³upskiego

uczniowie
z
klas
II
i
III.
Doceniono
m.in.
downi s³ychaæ by³o nawet najbardziej niemia³o wypowiedziane kwestie. W takich pomys³ na przedstawienie, w którym dzie- Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami.
- Nasze Towarzystwo dzia³a w S³upwarunkach mo¿na poczuæ siê prawdzi- ci gra³y kotami-pacynkami i na pewno
wym aktorem. To nie to samo, co wystêp sam¹ grê aktorów. Drugie miejsce zaj¹³ ze- sku od dwudziestu lat  mówi prezes
spó³ teatralny ze Szko³y Podstawowej w TonZ, Barbara Aziukiewicz.  Dzia³amy
w szkolnej sali gimnastycznej.
Konfrontacje teatralne okrasi³ spek- G³obinie, a trzecie grupa z Koñczewa. G³ów- spo³ecznie. Szczególnie wspieraj¹ nas w³atakl zawodowych aktorów z Têczy o nymi nagrodami by³y drukarki kompute- dze gminy Kobylnica. Pracy nam nie braTomciu Paluchu. Inscenizacje uczniów rowe, za drugie miejsce nagrod¹ by³a mi- kuje. Zg³oszenia o z³ym traktowaniu zwieby³y oceniane przez jurorów i nagradza- niwie¿a. By³y te¿ upominki. Fundatorami rz¹t nie nale¿¹ do rzadkoci. Czêsto musine. W kategorii gimnazjów wygrana przy- nagród by³y w³adze gminy Kobylnica, my interweniowaæ w takich sytuacjach.
pad³a jedynemu w tej grupie wiekowej  TOnZ i Gimnazjum w Sycewicach. Wszyst- Staramy siê docieraæ do najm³odszych, by
zespo³owi z Sycewic. Wród szkó³ pod- kim uczestnikom organizatorzy zapewnili pobudzaæ ich wra¿liwoæ na niedolê zwiestawowych jury najwy¿ej oceni³o insce- dowóz w obie strony oraz posi³ek, napoje rz¹t. Popieramy miêdzy innymi akcje pomocy dla s³upskiego schroniska, dla zwienizacjê teatrzyku Kurtynka ze S³onowic, i s³odycze.
ci¹g dalszy na str.30
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Udane warsztaty logopedyczne

Jak poradziæ
sobie z j¹kaniem
Teatrzyk Kurtynka ze S³onowic  laureat I nagrody
rz¹t, ale te¿ przypominamy, ¿e zwierzêta
cierpi¹ tu¿ obok nas, w ka¿dej miejscowoci. Teatr pobudza wra¿liwoæ, dlatego ten
konkurs jest szczególnie cenn¹ inicjatyw¹.
Nauczyciele prowadz¹cy grupy teatralne te¿ zauwa¿aj¹, ¿e dzieci ¿ywo reaguj¹ na te problemy, ¿e czêsto autentycznie prze¿ywaj¹ opowiadane historie. Na
pewno po takich wystêpach bêd¹ lepiej
dbaæ o swoje zwierz¹tka domowe. Zabawa w teatr uwra¿liwia m³odego cz³owieka
w ogóle. Dla dzieci jest to poza tym wielka
frajda, przygoda i nauka. Ka¿dy jako zaczyna. Mo¿e i z nich wyrosn¹ kiedy wielcy aktorzy, zw³aszcza jeli da siê im szansê.
Jolanta Majerowska
Szko³a Podstawowa w S³onowicach

Zaciekawiona widownia

30

W dniach 7-9 listopada Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S³upsku goci³a Mieczys³awa Chêæka, znanego w rodowisku logopedów specjalistê zajmuj¹cego siê
problemem p³ynnoci mowy, autora ponad piêædziesiêciu publikacji w pimiennictwie polskim i zachodnim,
wyk³adowcê Uniwersytetu l¹skiego, zastêpcê przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Przeprowadzi³ on drug¹ czêæ warsztatów naukowo-szkoleniowych wed³ug
autorskiego programu: Diagnoza i terapia j¹kania  zmodyfikowany program
psychofizjologicznej terapii j¹kaj¹cych
siê. Do S³upska przyjecha³ na zaproszenie przewodnicz¹cej Zespo³u Samokszta³ceniowego Logopedów, dzia³aj¹cego przy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Ofertê szkolenia skierowano do logopedów z pe³nymi kwalifikacjami zawodowymi. Wziê³o w nim udzia³ siedemnacie
osób ze S³upska, Bytowa, Ko³obrzegu,
Drawska Pomorskiego i widwina.
Trzydniowe warsztaty przebiega³y
wed³ug ustalonego przez wyk³adowcê planu. Pierwsza ich czêæ odby³a siê w dniach
14-15 czerwca br.
W trakcie dwóch szkoleñ, obejmuj¹cych w sumie 35 godzin, logopedzi dowiedzieli siê, jak zdiagnozowaæ j¹kanie
wczesnodzieciêce i wtórne, poznali mo¿liwoci praktycznego wykorzystania kwestionariusza niep³ynnoci mówienia i logofobii oraz kwestionariusza Cooperów do
oceny j¹kania. Zapoznali siê zezmodyfikowanym programem psychofizjologicznej terapii j¹kaj¹cych siê M. Chêæka.
Prowadz¹cy szkolenie korzysta³ z ró¿nych metod prezentacji swojego programu. Logopedzi zapoznali siê tak¿e szczegó³owo z czterema etapami programu terapii j¹kania, omówili scenariusze sesji terapeutycznych, przetestowali na sobie niektóre æwiczenia zawarte w programie,
uczestniczyli w prezentacji i praktycznej
analizie niektórych zajêæ terapeutycznych
- indywidualnych i grupowych. Obejrzeli
na video wybrane programy terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich.
Terapia osób j¹kaj¹cych siê nale¿y
do jednych z najtrudniejszych, któr¹ prowadz¹ logopedzi. Do poradni i gabinetów
szkolnych wci¹¿ zg³aszaj¹ siê pacjenci

dotkniêci problemem niep³ynnoci mowy.
Wiedza wyniesiona z warsztatów na pewno w du¿ym stopniu przyczyni siê do podejmowania efektywniejszych dzia³añ na
rzecz osób j¹kaj¹cych siê. Pozwoli na prze³amanie barier w podejmowaniu pracy diagnostyczno-terapeutycznej z tymi osobami, umo¿liwi swobodniejsze poruszanie siê
w obszarach metodyki diagnostycznej.
Przyczyni siê do wzrostu kompetencji w
pracy z osobami j¹kaj¹cymi siê oraz doprowadzi do poszerzenia wiadomoci
zwi¹zanej z budowaniem osobowoci terapeuty p³ynnoci mowy.
M. Chêciek by³ zadowolony ze sprawnej organizacji warsztatów. Dyrektorowi
Poradni Romualdowi Machaliñskiemu i
zastêpcy dyrektora, Danucie Gleñ podziêkowa³ za ¿yczliwe przyjêcie oraz udostêpnienie na czas szkolenia sali konferencyjnej i sprzêtu.
Ma³gorzata Daglis Hopa³o
Przewodnicz¹ca Zespo³u
Samokszta³ceniowego Logopedów
w S³upsku

Oprawa wi¹t
Zima
nad wiatem
objê³a w³adanie...
Drzewa nie¿ystym puchem
otuli³a
I cisza modra...
cudu Narodzenia
nad moj¹ ziemi¹ pomorsk¹
stanê³a
wieczniki wierków
Szronem zaiskrzy³y...
Sosny ga³êzie, unios³y wspania³e
Jod³¹ siê ca³a...
Srebrem okry³a
Narodzonemu Panu
na chwa³ê...

Emilia Zimnicka

Odszkodowanie
za wyw³aszczenie
Realizacja celów publicznych, okrelonych w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze
zmianami) daje mo¿liwoæ wyw³aszczenia przez Skarb Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego nieruchomoci, bêd¹cej w³asnoci¹ prywatn¹.
Wyw³aszczenie jest mo¿liwe jedynie
wtedy, gdy nie ma innego sposobu zrealizowania celu publicznego. Musi byæ poprzedzone rokowaniami, w których ustala siê wartoæ odszkodowania.Wyw³aszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa w³asnoci, prawa u¿ytkowania lub innego prawa
rzeczowego do nieruchomoci. Najwa¿niejszym elementem ca³ej procedury, z
punktu widzenia interesu w³aciciela
wyw³aszczanej nieruchomoci, jest w³aciwe oszacowanie tej nieruchomoci i
otrzymanie zadowalaj¹cego odszkodowania. Jak wa¿na jest w praktyce ta kwestia
wiadczy fakt, i¿ w Konstytucja RP zosta³a okrelona podstawowa zasada odnosz¹ca siê wprost do tej problematyki. Mianowicie artyku³ 21 Konstytucji stanowi, i¿
Rzeczpospolita chroni w³asnoæ i prawo
dziedziczenia, a wyw³aszczenie jest mo¿liwe wówczas, gdy jest dokonane na cele
publiczne i za s³usznym odszkodowaniem. Dalsze uregulowania prawne dotycz¹ce wyw³aszczania zamieszczone s¹ w
przywo³anej na wstêpie ustawie o gospodarce nieruchomoci.
Organem w³aciwym w sprawach wyw³aszczenia jest starosta, wykonuj¹cy
zadania z zakresu administracji rz¹dowej. Przed wszczêciem postêpowania wyw³aszczeniowego przystêpuje on do rokowañ z w³acicielem, których celem jest
nabycie prawa w³asnoci w drodze umowy. (Je¿eli wyw³aszczenie nieruchomoci
odbywa siê na wniosek i na rzecz gminy
w³aciw¹ stron¹ jest wójt.) W trakcie negocjacji proponuje on kupno lub nieruchomoæ zamienn¹. Po zakoñczeniu rokowañ
wyznaczany jest na pimie dwumiesiêczny termin do zawarcia umowy. Liczy siê
on od dnia zakoñczenia rokowañ. Je¿eli
w tym czasie strony nie zawr¹ przedmiotowej umowy, nastêpuje wszczêcie postêpowania wyw³aszczeniowego na rzecz
Skarbu Pañstwa lub na rzecz jednostki
samorz¹du terytorialnego.
Po wszczêciu takiego postêpowania,

starosta przeprowadza rozprawê administracyjn¹ i wydaje decyzjê wyw³aszczeniow¹. Przejêcie prawa w³asnoci na rzecz
Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du
terytorialnego nastêpuje z dniem, w którym decyzja o wyw³aszczeniu sta³a siê
ostateczna. Stanowi ona podstawê do dokonania odpowiedniego wpisu do ksiêgi
wieczystej.
Przy ustalaniu wysokoci odszkodowania przyjmuje siê zasadê, ¿e powinno
ono odpowiadaæ wartoci wyw³aszczanej
nieruchomoci. Ustalenie jego wysokoci nastêpuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy maj¹tkowego. Dokonanie oszacowania przez rzeczoznawcê jest obowi¹zkowe. Przy szacowaniu zobowi¹zany jest
on do okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci z uwzglêdnieniem w szczególnoci: rodzaju, po³o¿enia, sposobu
u¿ytkowania, przeznaczenia w planie
miejscowym, stopnia wyposa¿enia w urz¹dzenia infrastruktury technicznej, stanu zagospodarowania oraz aktualnie
kszta³tuj¹cych siê cen w obrocie nieruchomociami.
Wartoæ rynkow¹ nieruchomoci
okrela siê wed³ug aktualnego sposobu
u¿ytkowania. W przypadku nieruchomoci nietypowych, dla których, ze wzglêdu
na rodzaj, nie mo¿na okreliæ ich wartoci rynkowej (nie wystêpuj¹ w obrocie ),
okrela siê ich wartoæ odtworzeniow¹. W
takiej sytuacji oddzielnie okrela siê wartoæ gruntu i oddzielnie wartoæ jego czêci sk³adowych. Wartoæ gruntu ustala siê
wed³ug wartoci rynkowej, natomiast ustalenie wartoci budynków i urz¹dzeñ, które siê na nim znajduj¹ powinno zostaæ
dokonane w oparciu o koszt ich odtworzenia, z uwzglêdnieniem stopnia zu¿ycia.
W przypadku, gdy wyw³aszczeniu
podlega grunt zadrzewiony, rzeczoznawca maj¹tkowy okrela jego wartoæ w zale¿noci od stanu drzewostanu. Je¿eli posiada on wartoæ u¿ytkow¹, oszacowaniu podlega wartoæ drewna
je¿eli nie ma on takiej wartoci lub war-

toæ drewna by³aby ni¿sza ni¿ koszty zalesienia i pielêgnacji, okrela siê wartoæ zalesienia i pielêgnacji drzewostanu do dnia wyw³aszczenia.
Wysokoæ odszkodowania ustala starosta w drodze decyzji wed³ug stanu i
wartoci wyw³aszczanej nieruchomoci w
dniu wydania decyzji o wyw³aszczeniu.
Decyzja taka powinna byæ wydana w terminie jednego miesi¹ca od dnia wydania
decyzji o wyw³aszczeniu.
W³aciciel nieruchomoci mo¿e
zgodziæ siê równie¿ na odszkodowanie
w formie nieruchomoci zamiennej.
Je¿eli pomiêdzy wartoci¹ tej nieruchomoci a wysokoci¹ odszkodowania zachodzi ró¿nica, wyrównuje siê j¹ przez
dop³atê pieniê¿n¹.
Zap³ata odszkodowania powinna nast¹piæ jednorazowo, w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu
sta³a siê ostateczna. W przypadku zw³oki
lub opónienia stosuje siê odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.
W³aciciel niezadowolony z odszkodowania mo¿e zakwestionowaæ jego wysokoæ na drodze postêpowania administracyjnego. Nieruchomoæ wyw³aszczona nie mo¿e byæ u¿yta na inny cel ni¿
okrelony w decyzji o wyw³aszczeniu. W
razie powziêcia zamiaru u¿ycia na inny
cel w³aciwy organ zawiadamia poprzedniego w³aciciela lub jego spadkobierców
o tym zamiarze, informuj¹c równoczenie
o mo¿liwoci zwrotu wyw³aszczonej nieruchomoci.
Nieruchomoæ wyw³aszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje
siê w dniu jej zwrotu. O zwrocie wyw³aszczonych nieruchomoci, zwrocie odszkodowania, w tym tak¿e nieruchomoci zamiennej oraz rozliczeniach z tytu³u zwrotu i terminach zwrotu orzeka starosta,
wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej, w drodze decyzji.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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Odszed³ Przewodnicz¹cy
22 listopada br. na Starym Cmentarzu Komunalnym w S³upsku pochowano Anatola
Czerwiakowskiego  by³ego przewodnicz¹cego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S³upsku.
Urodzi³ siê w 1910 roku w Grenadiersku, w rodkowej Azji. A¿ tam  tysi¹ce
kilometrów od ojczyzny rzuci³ los polsk¹
rodzinê inteligenck¹ Aleksandra i Lubomiry Czerwiakowskich  rodziców zmar³ego. Z odleg³ej Azji wróci³a ona do polskiego Wilna, a Anatol Czerwiakowski przyjecha³ na Ziemie Odzyskane, do polskiego
S³upska. Zanim jednak tu przyjecha³, aby
wprowadzaæ w rodz¹cym siê polskim rolnictwie nowoci, najpierw ukoñczy³ Wydzia³ Rolny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tam te¿, przed drug¹
wojn¹ wiatow¹, rozpocz¹³ pracê na stanowisku asystenta Stacji Dowiadczalnej
w Towarzystwie Lniarskim. By³ w niej najpierw inspektorem lniarskim, a nastêpnie
dyrektorem technicznym roszarni. W ciê¿kich latach okupacji niemieckiej 1941-1945
pracowa³ w Zarz¹dzie Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, a po wojnie, w latach
1945-1957 by³ naczelnikiem jednego z Wydzia³ów Ministerstwa Rolnictwa Litewskiej
Republiki.
Szybko i wysoko wspina³ siê po szczeblach urzêdniczej kariery. Ale by³ te¿ od
pocz¹tku cenionym fachowcem. W 1957

roku przyjecha³ do Polski i Instytut Przemys³u W³ókien £ykowych w Poznaniu od
razu zaanga¿owa³ Go na stanowisko starszego asystenta w Orodku Dowiadczalnym w Bukówce ko³o S³upska. Ju¿ po szeciu miesi¹cach pracy powo³any zosta³ na
stanowisko zastêpcy dyrektora do spraw
naukowo-badawczych, a nastêpnie - dyrektora w tym Orodku. By³y to czasy, tak
jak dzi, Polski powiatowej, tylko zupe³nie
inaczej zarz¹dzanej i kierowanej. Orodek
Dowiadczalny w Bukówce posiada³
wówczas 30 hektarów lnu reprodukcyjnego oraz 14 hektarów innych upraw, na których prowadzone by³y ró¿ne dowiadczenia. Powierzenie obowi¹zkowego prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz
fachow¹ opiekê lnu reprodukcyjnego
uwa¿ano wtedy za jak najbardziej s³uszn¹. Anatol Czerwiakowski jednak zawsze
bardzo powa¿nie traktowa³ swoje obowi¹zki. By³ prawdziwym, szanuj¹cym ziemiê
rolnikiem i na prawdziwych Polaków - patriotów wychowa³ swoje dzieci. Dla Ziemi
S³upskiej zas³u¿y³ siê jeszcze w inny sposób. W 1961 roku zosta³ wybrany zastêpc¹ przewodnicz¹cego Prezydium Powiato-

wej Rady Narodowej w S³upsku, którym
by³ prawie 10 lat! W 1971 roku wybrano
Go przewodnicz¹cym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i funkcjê tê pe³ni³ do
1973 roku. Z dniem 1 stycznia 1974 roku
przeszed³ nas rentê specjaln¹. Przez blisko 12 lat piastowa³ odpowiedzialne funkcje w Powiatowej Radzie Narodowej, która podejmowa³a wa¿ne decyzje o kierunkach rozwoju ziemi s³upskiej. W latach 60
i 70-tych S³upsk wyrasta³ na nowoczesne
produkcyjno-us³ugowe centrum regionalne. Praktycznie wszystko, co przetrwa³o
do dzi i z czego dumna jest ziemia s³upska, rodzi³o siê w tamtych latach. Anatol
Czerwiakowski by³ czynnym uczestnikiem
tych wszystkich wydarzeñ i ogromnych
zmian zachodz¹cych w bardzo szybkim
tempie. W swoim aktywnym ¿yciu pe³ni³
te¿ szereg funkcji spo³ecznych. By³ cz³onkiem Zarz¹du Areoklubu, Przewodnicz¹cym Powiatowego Zarz¹du Ligi Ochrony
Przyrody, cz³onkiem Zarz¹du Powiatowej
Rady £owieckiej, cz³onkiem Rady Naukowej S³owiñskiego Parku Narodowego. By³
bardzo aktywnym, a¿ do pónego swego
wieku.
(Z.-B.-Z.)

Odszed³ cz³owiek lasu

Na cmentarzu przykocielnym w G³ówczycach po¿egnano Kazimierza Graja  by³ego
przewodnicz¹cego Gromadzkiej Rady Narodowej w Pob³ociu, przewodnicz¹cego
Gminnej Rady Narodowej w G³ówczycach oraz przewodnicz¹cego Rady Gminy i radnego w kadencji 1998-2002. Przede wszystkim  d³ugoletniego lenika i prawdziwego
przyjaciela ludzi, z którymi siê z¿y³ i stara³ siê im zawsze pomagaæ.
Kazimierz Graj urodzi³ siê 14 lutego
1933 roku w Kruczy, w województwie
poznañskim. Jego dzieciñstwo przypad³o
na okres drugiej wojny wiatowej. W 1954
roku ukoñczy³ Technikum Lene w Goraju. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ we wrzeniu tego samego roku w Nadlenictwie
Rudawa. Od pocz¹tku wykonywa³ pracê
leniczego. W latach 1955-1957 odby³
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. Na ziemiê
s³upsk¹ przyjecha³ we wrzeniu 1958 roku
i zosta³ zatrudniony na stanowisku leniczego Lenictwa w Wolini, w by³ym Nadlenictwie G³ówczyce. Tutaj w 1961 roku
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za³o¿y³ rodzinê. Przez ca³y czas, to jest
przez prawie czterdzieci lat pracowa³ na
tym samym terenie i stanowisku, a¿ do
czasu przejcia na emeryturê w 1998 roku.
Wtedy zamieszka³ w G³ówczycach.
Zawsze oddany Lasom Pañstwowym,
by³ uczestnikiem kolejnych reorganizacji,
jednak on wierny pozosta³ tym terenom i
Lenictwu w Wolini. Przez tyle lat pracy
zawodowej dba³ o las, wype³nia³ misjê
cz³owieka lasu, gospodarowa³ w nim,
powiêksza³ jego zasoby, dba³ o zachowanie prawid³owych relacji w przyrodzie.
By³ cz³owiekiem ¿yczliwym, pracowitym,

uczynnym, potrafi¹cym nawi¹zywaæ kontakty z ludmi i zajmowaæ siê ich sprawami. W swoim ¿yciu wiele czasu i energii
powiêci³ pracy spo³ecznej. By³ radnym
i przewodnicz¹cym Rady Gminy w G³ówczycach. Przewodniczy³ Gromadzkiej
Radzie Narodowej w Pob³ociu. Za swoj¹
pracê nagradzany by³ wieloma odznakami i odznaczeniami. W 1985 roku otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Kazimierza Graja nad jego grobem
po¿egna³ W³adys³aw Bondkowski - nadleniczy Nadlenictwa w Damnicy, wójt

gminy G³ówczyce Czes³aw Kosiak, Jerzy
Kais z Ko³a £owieckiego Hubertus.
Zmar³ego ciep³o wspomnia³a te¿ Maria
Babiñska  radna Rady Powiatu S³upskiego. Na pogrzebie by³ obecny Marian Wilczewski - prezes Zarz¹du Okrêgowego
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w S³upsku. Przyjecha³ by³y wojewoda s³upski Jan
Stêpieñ, który dobrze pamiêta Kazimierza
Graja z jego aktywnej dzia³alnoci zawodowej i spo³ecznej. By³a delegacja Rady
Powiatu i Starostwa Powiatowego w S³upsku, byli dyrektorzy licznych zak³adów
pracy ze S³upska i powiatu s³upskiego.
Koció³ w G³ówczycach w czasie pogrzebowego nabo¿eñstwa wype³niony by³
po brzegi, a miejsce nad grobem ledwo pomieci³o wszystkich zgromadzonych, którzy przyszli po¿egnaæ siê z Kazimierzem
Grajem.
(Z.B.-Z.)

Gratulacje!
Wspó³pracuj¹cy od pocz¹tku z redakcj¹ Naszego Powiatu Jan
Maziejuk, by³y fotoreporter
Zbli¿eñ i G³osu Pomorza zosta³ ostatnio laureatem dwóch
konkursów.
W konkursie Kochajmy Polskie Mleko zorganizowanym przez Krajowy Zwi¹zek Spó³dzielni Mleczarskich zdoby³ wyró¿nienie za fotoreporta¿ ukazuj¹cy drogê mleka  z pastwiska, poprzez udój, a¿
do przechowalni. Za pojedyncze zdjêcie
w tym konkursie zdoby³ drugie miejsce. Z
kolei w konkursie Czarodziejski ogród,
który zorganizowa³o czasopismo Cienie i
Blaski zdoby³ wyró¿nienie za zdjêcie ukazuj¹ce jeden z ogrodów w Czystej, w gminie Smo³dzino.
Pan Jan mimo, i¿ jest ju¿ na emeryturze, sporo jeszcze podró¿uje po ziemi s³upskiej i nadal utrwala j¹ na swoich zdjêciach.
Robi to nieprzerwanie ju¿ przez blisko czterdzieci lat. Szczególnie  co nas bardzo
cieszy  pasjonuje go tematyka wiejska i
los, prostych ludzi, wykonuj¹cych ciê¿k¹
pracê, a ostatnio tak¿e coraz czêciej walcz¹cych z niezawinion¹ bied¹.
Bardzo wdziêcznym tematem pana Janka, za który zdoby³ ju¿ wiele nagród s¹
dzieci i zwierzêta. Laureatowi serdecznie
gratulujemy i zachêcamy go do dalszej
fotograficznej penetracji ziemi s³upskiej.
(z)

Przez ból
do wielkoci
Nowy tomik poetycki

Sylwia Katarzyna Mackus z Ustki, onegdaj skontaktowa³a siê ze mn¹, z uwidaczniaj¹c¹ na twarzy obaw¹, i¿
bêdê nieprzychylny jej wierszom, które ostro¿nie mi przekaza³a, bym nada³ o nich w³asn¹ opiniê. By³o to w roku
2000. Srogoæ moja polega na tym, ¿e je¿eli mam do
czynienia z talentem literackim, to w³anie ta srogoæ
istnieje tylko w tym przypadku, i¿ wymagam i stawiam
wy¿ej poprzeczkê od poznanego poziomu.
Najpierw, to czu³em w jej wierszach
ogromn¹ kobiecoæ, z nocnymi akcentami
erotyzmu; to g³ówny temat w jej poetyce, a przy tym ile
bólu (w swoim prywatnym ¿yciu).
Fakt, da³em jej wiele rad, jak i pomog³em wyjæ (z tej
skorupy prywatnoci), i wejæ w
lokalne rodowisko literackie w
S³upsku. Zapewne
niebo i gwiazdy zaopiekowa³y siê
m³od¹ poetk¹. Sylwia Mackus ma
dopiero 22 lata, i
jaki doskona³y
start. Debiutuje w
ogólnopolskim
konkursie poezji
im. Marty Aluchn y - E m a l i a n o w,
zdobywaj¹c pierwsze miejsce w 2001 roku. Pierwsza jej publikacja ukaza³a siê w nr 9 zeszytów literackich lad wydawanych przez Spo³eczn¹ Oficynê Wydawnicz¹ Literatów
Agora w S³upsku. Publikuje w Biuletynie Powiatowym, w gdañskim Autografie. A, teraz, po dwóch latach zaistnienia,
trzymam w rêku jej debiutancki tomik wierszy Nie jestem Ewê. Kiedy piszê tê recenzjê, jej wiersze uka¿¹ siê w antologii pt.
Wiejscy poeci. Bêdzie to ponad dwustustronicowa ksi¹¿ka powiêcona twórcom z Pomorza, po zebranych materia³ach

z pierwszego spotkania poezji nie-profesjonalnej w Damnicy 2001 roku oraz z cyklicznych wtorkowych spotkañ literackie w Starostwie Powiatowym w S³upsku.
W wierszach S.
K. Mackus sporo jest
bólu. (...) Nawet w
wyznaniach mi³osnych do mê¿a ból
kobiety i matki ma
wymiar wa¿ny; choæ
jest kochana i wa¿na
w sercu mê¿czyzny,
to rozlewa siê ten zalew s³usznych racji
dla kobiety, która
chce byæ szczêliw¹
w obiegu codziennoci, ¿e ma swój (dommieszkanie), a nie w
ci¹g³ych przeprowadzkach - jakby jej
¿ycie by³o wewnêtrzn¹ imigracj¹ po ojczynie. W jej wierszach powtarzaj¹ siê has³a: dom, rodzina,
Bóg. Dowiadcza srogo te swoje krzyki
sprasowane. W wierszu Oczy pisze:
Znów siê bojê czy wyp³ynê dniem. / Wypalam siê w bezkszta³tny obraz mierci. /
Matka g³upców tu¿ obok / To koniec. /
Nie jestem pustyni¹ ale te¿ nie morzem...
Naprawdê jestem pod wra¿eniom tak
wa¿nych s³ów. Czy mo¿na uwierzyæ, a wierzyæ trzeba ¿e pisze to m³oda kobieta, jakby i sto lat mia³a i dowiadczeñ wiele. Czy
to jest pozytywne? Na pewno nie. M³odoæ powinna mieæ swój pozytywny czas,
ci¹g dalszy na str.34
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obramowany czystoci¹, nie z poranionymi plecami, czy jak z tych s³ów wynika
z wiersza Oczy: Tysi¹ce renic przera¿a. / Co noc blada cie¿ka ksiê¿yca / przewraca kartki mojego cia³a / przyodzianego
w ich oddech. (...)
W tym ksi¹¿kowym debiucie mamy
tylko 21 wierszy. W okresie miêdzywojennym by³o to normalnoci¹. Leopold Staff
wyda³ swoje tomiki wierszy w ilociach od
15 do 18. By³y to pere³ki w polskiej poezji.
Nie oznacza to, ¿e w takim samym przemyleniu czyni to Mackus. I tak du¿o dokona³a w ci¹gu dwóch lat. Nie pisze codziennie, rzadk¹ ma sposobnoæ od strony i
komfortu psychicznego. Maj¹c jednak siln¹ osobowoæ, bo jest spod znaku Byka,
podchodzi do zapisu bardzo powa¿nie.
Je¿eli bierze pióro, to w jakiej pewnoci,
¿e dokona cudu, napisze wiersz do koñca.
(...) Jestem wrêcz podniecony dojrza³oci¹
poetyck¹ autorki.
Zadaniem krytyka jest ujawniaæ (kiepy niepoetyckie) sztucznie filtrowane,
zgnieæ, zadeptaæ antysztukê, rozpaliæ
ognisko nad bagnami, powrzucaæ zu¿yte
gumiaki czy opony, i puciæ w wiat literacki gêsty czarny dym, ¿e to jest pomy³ka, ¿e do poezji daleko, ¿e jej wokó³ nie ma,
a autor powinien w rzece siê zanurzyæ,
przyj¹æ od nowa bierzmowanie; byæ powa¿niejszym cz³owiekiem i nigdy nie u¿ywaæ tytu³u, ¿e poet¹ bywa. Tego nie mogê
uczyniæ w stosunku do Sylwii Katarzyny
Mackus.
Wrêcz
bêdê jej broni³, ¿e to duHelena Has
ze S³upska
sza ca³kowita, i daj Bo¿e wiêcej takich
Mackus pisz¹cych wiersze. Ba, ja ¿¹dam
wiêcej takich wierszy! To dzwoni w cz³owieku, to gra w cz³owieku, to napawa optymizmem i wiar¹ w piêkno jêzyka, jakim jest
nasz jêzyk polski! Poeci kochaj¹ ten jêzyk,
i to jest zacne. (...)
Zakoñczê recenzjê wierszem Ostatnia podró¿. Oto fragment: S³oñce zachodzi. / Czas na mnie. / Pozwól, ¿e zmru¿ê
oczy / d³uga droga przede mnê. / Jeszcze
ruch Twoich bioder, / zapach rozwianych
w³osów... / Tañcz kochanie, / zatañcz ten
ostatni raz. / Teraz zrób to sama / bo nasz
bal ju¿ siê skoñczy³... / Szum wiatru / huk
poci¹gu / dotyk mierci. Je¿eli podró¿, to
ta inna, na któr¹ czekam ja, ¿e znowu uraczy mnie poetka wieloma doskona³ymi
wierszami, a w niedalekiej perspektywie
drugim tomikiem - chocia¿ z czterema
gwiazdkami, tak jak klasyfikuje siê koniak,
czy kategoriê hotelu. Na pewno nie jestem
w tym osamotniony, wielu wielbicieli poezji Mackus tego oczekuje.
Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka
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Wygnana
z raju

Sylwia Katarzyna Mackus z Ustki zatytu³owa³a swój debiutancki tomik wierszy Nie jestem Ew¹. S³usznie zrobi³a, bo jest przecie¿ Sylwi¹ Katarzyn¹. Tylko jej pewnie
nie o zwyk³¹ Ewê chodzi³o, a o tê biblijn¹, ska¿on¹ grzechem pierworodnym i wygnan¹ z raju.
teraz? / Przeskakujê z r¹k do r¹k  czytam
w innym wierszu. Piersi tañcz¹ w rytm
spazmatycznie / zaciniêtych d³oni. / Rozum przegrywa z zapachem nocy.  to
kolejny fragment wiersza, tym razem zatytu³owanego Nagie s³owa. Czy jeden
maleñki b³¹d w ¿yciu, ma³a srebrna kulka mo¿e rozwiaæ wszystkie marzenia,
mo¿e tak bardzo zawa¿yæ na m³odym, kwitTeresa
n¹cym ¿yciu, przed którym dos³ownie jest
Kociuczuk
jeszcze wszystko?
z Ustki
Jednym tchem czyta siê wszystkie te
wiersze, a pomieci³a ich poetka w swoim
tomiku a¿ dwadziecia jeden. Sporo jak na
debiut, i sporo jak na takie m³ode jeszcze
¿ycie. W notce biograficznej sama podaje, ¿e ma dopiero 22 lata i jest mam¹ 4letniego synka, któremu powiêca najwiêcej czasu.
Wszystkie zamieszczone wiersze, co
siê zdarza rzadko, prezentuj¹ wyrównany
poziom, a momentami s¹ naprawdê bardzo wysokiego lotu. Lektura ca³ego tomiOna, co prawda, te¿ ju¿ da³a siê raz ku prowadzi do prozaicznego stwierdzeskusiæ, pope³ni³a grzech swego ¿ycia i zo- nia: czy nie warto by³o tak szybko staæ siê
sta³a wygnana z raju, ale nie jest prze- kobiet¹, aby staæ siê tak dobr¹ poetk¹?
cie¿ tamt¹ Ew¹. Nie chce ni¹ byæ! Ci¹gle
Byæ mo¿e zbyt jednostronnie i za ³azastanawia siê, nie wie kim jest napraw- two interpretujê poezjê Sylwii K. Mackus,
dê? W wierszu Kim jestem? czytamy: ale ja tak w³anie j¹ czytam. Poezja jest dla
Odarta ze skrzyde³. (...) / Stojê na krawê- wszystkich, nie tylko dla krytyków literacdzi. (...) / Pozbawiona barwy / zdrapujê kich i samych poetów. Nie jestem krytypastele okna. / Tulê cianê - / odsuwa siê. kiem. Dla mnie wa¿ne jest by wzbudza³a
/ Ile jeszcze modlitw / ile ciê¿kich kroków / refleksje, sk³ania³a do mylenia i zachêcaile pustych myli / przed s³owem przegra- ³a do jej lektury. A poezja S. K. Mackus
na?
jest i piêkna, i m¹dra i  jak sadzê - komuTaka m³oda dziewczyna, a ju¿ prze- nikatywna. Trzeba j¹ koniecznie przeczygrana? Jakie ogromne poczucie winy i taæ, ¿eby bardziej rozumieæ ¿ycie i wierzyæ
¿alu bije z tych wierszy, ¿alu do siebie z raz w Boga, który nim kieruje.
pope³nionego, ale jak siê okazuje brzemienI jeszcze jedno. Dlla mnie Sylwia nie
nego w skutkach b³êdu, i ¿alu do innych, jest wcale przegran¹ kobiet¹. Jest naprawktórzy nie chcieli jej, w tej trudnej sytuacji dê dobrze zapowiadaj¹c¹ siê poetk¹.
¿yciowej pomóc, zrozumieæ, widzieli tylko
Z. Babiarz-Zych
samo z³o?
Debiutancki tomik wierszy S. K. Mackus
Dlaczego tak wczenie / uczyni³e ukaza³ siê nak³adem AGORY - Spo³eczmnie kobiet¹? / Chcia³am byæ dzieckiem, nej Oficyny Wydawniczej Literatów w
Wanda
Bottesz
z Zimowisk
/ jeszcze kilka chwil / kilka nocy
/ (...)
A S³upsku.

