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Mogê podzieliæ siê dobr¹ wia-
domo�ci¹. Otó¿ powiat s³upski za-
j¹³ wysokie, drugie miejsce w ran-
kingu inwestycyjnym samorz¹-
dów sporz¹dzonym przez dwuty-
godnik "Wspólnota". Wyró¿nieni
zostali�my nagrod¹ im. Kazimie-

rza Wielkiego, przyznan¹ przez
to samorz¹dowe pismo.

Jak wiadomo, Kazimierz
Wielki zasta³ Polskê drewniana,
a zostawi³ murowan¹. Za czasów
tego w³adcy powsta³o ponad 50
zamków królewskich oraz przy-
by³o 27 miast otoczonych mura-
mi obronnymi. To imponuj¹cy
dorobek. Nawi¹zuj¹c do osi¹-
gniêæ tego polskiego w³adcy, re-
dakcja "Wspólnoty" chcia³aby,
aby Polska by³a coraz bardziej
murowana i nagradza statuetk¹
Kazimierza Wielkiego te samo-
rz¹dy, które przeznaczaj¹ naj-
wiêcej pieniêdzy ze swoich bu-
d¿etów na inwestycje.

Nasz powiat zosta³ nagro-
dzony za inwestycje drogowe, na
które zdecydowa³ siê poprzedni
zarz¹d, za zgod¹ oczywi�cie
Rady Powiatu, zaci¹gn¹æ 15-mi-
lionowy kredyt. Przypomnê, ¿e
w ramach prowadzonych w
roku 2002 robót za pieni¹dze te
przebudowano trzy mosty i wy-
remontowano ponad 87 km
dróg, g³ównie w pasie nadmor-
skim, a wiêc prowadz¹cych do
najatrakcyjniejszych turystycz-
nie miejscowo�ci wypoczynko-
wych naszego powiatu.

W przeliczeniu na jednego
mieszkañca powiatu w latach
2000-2002 (ten okres by³ oceniany) przeznaczyli�my na
inwestycje 65 z³otych, o 2 z³ote mniej ni¿ trzeci w ran-
kingu powiat pucki i o 16 z³ mniej ni¿ najlepszy pod
tym wzglêdem powiat wysokomazowiecki w woj. pod-
laskim. W porównaniu z latami 1999-2001 poprawili-

   Drodzy Czytelnicy!

Na zdjêciach na ok³adce: Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski ze statuetk¹ Kazimierza Wielkiego przyznan¹ powiatowi s³upskiemu
przez dwutygodnik �Wspólnota� za zdobycie II miejsca w rankingu inwestycyjnym samorz¹dów; sortowanie ziemniaków we wsi Koñ-
czewo w gminie Kobylnica.

�my swoj¹ pozycjê w rankingu o 8 miejsc. S³upsk w gro-
nie miast na prawach powiatu z wydatkami inwestycyj-
nymi na jednego mieszkañca w latach 2000-2002 w wy-
soko�ci 178 z³, sklasyfikowany zosta³ na 18 miejscu, a
trzy nasze najbogatsze gminy wiejskie: Ustka, S³upsk i
Kobylnica kolejno na 12, 70 i 75 miejscu. Najwy¿ej skla-
syfikowana gmina Ustka przeznaczy³a w latach 2002-
2002 na inwestycje, w przeliczeniu na jednego miesz-
kañca - 847 z³. G³ówny laureat w tym rankingu - gmina
Kleszczów w woj. ³ódzkim - 6115 zl.

Ranking "Wspólnoty" wykaza³,
¿e samorz¹dy, zw³aszcza gminne po-
zostaj¹ jednym z najwa¿niejszych
inwestorów w Polsce. Inwestycje po-
wiatów i województw s¹ wielokrot-
nie ni¿sze. Nie ma siê co dziwiæ ta-
kiej ocenie, wiêkszo�æ powiatów jest
bowiem w trudnej sytuacji finanso-
wej. Nasze bud¿ety s¹ od pocz¹tku
niedoszacowane. To jeden z powo-
dów. Drugi - powiaty nie maj¹ takich
dochodów w³asnych jak gminy i nie
staæ ich na drogie inwestycje. Wiêk-
szo�æ powiatów, podobnie jak nasz,
zmuszona jest siêgaæ po drogie kre-
dyty i korzystaæ ze �rodków pomo-
cowych z ró¿nych funduszy. O takie
nie jest jednak wcale ³atwo, bo sta-
raj¹ siê o nie wszyscy, równie¿ ci bo-
gatsi. Oni te¿ maj¹ wiêksze szanse
ich otrzymania, bo mog¹ wiêcej do-
³o¿yæ �rodków z w³asnych bud¿etów
do rozpoczêtych ju¿ lub planowa-
nych dopiero inwestycji.

W powiecie s³upskim cieszymy
siê z nagrody "Wspólnoty", ale
przede wszystkim cieszymy siê z wy-
remontowanych dróg, dziêki którym
nasze miejscowo�ci nadmorskie od-
wiedza  wiêcej turystów. Prawda jest
jednak taka, ¿e kredyt, który zosta³
zaci¹gniêty na inwestycje drogowe
jest dzi� dla powiatu sporym obci¹-
¿eniem. Jest to jeszcze jeden dowód
na to, ¿e aby Polska by³a bardziej

murowana - powiaty musz¹ byæ lepiej finansowane. Ró¿-
nych potrzeb inwestycyjnych i chêci do pracy nam nie
brakuje. Nie bardzo mamy tylko z czego inwestowaæ.

                                                           Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                     Starosta S³upski



4

Bud¿et
po zmianach

Radni na wrze�niowej Sesji Rady Powiatu nie mieli zastrze¿eñ do wykonania bud¿etu
w pierwszym pó³roczu br. Wydatki bie¿¹ce zrealizowano w 53,5 proc., a wydatki inwesty-
cyjne w 28,3 procentach.

Z obrad Sesji Rady Powiatu

Sprawozdanie z realizacji bud¿etu
oraz z pracy Zarz¹du przedstawi³ staro-
sta Zdzis³aw Ko³odziejski. W pierwszym
pó³roczu w bud¿ecie dokonano wielu
zmian. Bud¿et zwiêkszy³ siê w stosunku

W £osinie przy drodze krajowej Nr 21 powstaje nowy chodnik, który umo¿liwi dogodne
przej�cie przy bardzo ruchliwej arterii komunikacyjnej

do uchwalonego 23 marca br. o 672.132
z³. Po stronie dochodów zapisano
38.952.641 z³, po stronie wydatków
37.092.207 z³. Nadwy¿kê 860.254 z³ prze-
znaczono na sp³atê kredytu d³ugotermi-

nowego zaci¹gniêtego w 2002 roku na
remont dróg.

Bud¿et powiatu w dalszym ci¹gu
kszta³towany jest g³ównie przez sub-
wencje i dotacje celowe. Stanowi¹ one
84 proc. �rodków. Prawie 96 proc. wy-
datków przeznacza siê na dzia³alno�æ
bie¿¹c¹, na inwestycje - 4,02 proc. Do
koñca czerwca wykonano planowane
dochody w wysoko�ci 21.926.442 z³
(56,3 proc.). W ponad 50 procentach na
ich wykonanie wp³yw mia³a otrzyma-
na subwencja w wysoko�ci 11.370.998
z³.

W sesji uczestniczy³ Stanis³aw
Szyszko ze spó³ki "EUROWARCINO",
która w Warcinie powo³a³a do ¿ycia Wy-
¿sz¹ Szko³ê Biznesu Wiejskiego. Bêdzie
ona kszta³ciæ studentów na dwóch kie-
runkach - zarz¹dzanie i marketing oraz
gospodarka przestrzenna. Rektorem
uczelni zosta³ prof. zw. dr hab. in¿. An-
drzej Hopfer, specjalista od gospodar-
ki przestrzennej. Na prorektora d/s na-
ukowo-badawczych powo³ano prof. zw.
dr hab. Jerzego Suchtê, a prorektorem
d/s studiów i rozwoju uczelni zosta³ dr
in¿. Stanis³aw Szyszko.

Rada Powiatu uchwali³a kryteria i
tryb przyznawania nagród dla nauczy-
cieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-
wychowawcze. Przeg³osowano uchwa-
lê w sprawie likwidacji Szkolnego
Schroniska M³odzie¿owego w Ustce
oraz uchwa³ê o darowi�nie lokalu
mieszkalnego w Warcinie dla gminy
Kêpice. Rada uchwali³a zmiany w bu-
d¿ecie. O 1.237.132 z³ zwiêkszono do-
chody i limit wydatków na wieloletni

program inwestycyjny na lata 2003-
2005.

W interpelacjach radny Pawe³ Gone-
ra poruszy³ problem bie¿¹cych remontów
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Nie s¹ to jedyne pieni¹dze, o jakie
powiat zabiega w tym ministerstwie.
Wyst¹piono równie¿ o 20 tys. z³ na do-
finansowanie nowego oddzia³u szkolne-
go w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Warcinie, o 35 tys. z³ dla Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w S³upsku,
17 tys. z³ na wyp³acanie nale¿nych od-

praw zwalnianym nauczycielom oraz o
230 tys. z³ na sprzêt i pomoce naukowe
dla szkó³.

Wszystkie wymienione kwoty to
3.001.145 z³. Dopiero takie pieni¹dze
wystarczy³yby na zrównowa¿enie tego-
rocznych wydatków o�wiatowych. K³o-
poty finansowe, bêd¹ce g³ównie wyni-
kiem obni¿onej subwencji o�wiatowej

Z rezerwy bud¿etowej, bêd¹cej w dyspozycji Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu, powiat s³upski otrzyma³ nieca³y
milion z³otych, a wnioskowa³ o ponad dwa i pó³ miliona
z³otych.

K³opoty
finansowe

dróg i wysoko�ci przyznanych na ten cel
�rodków. Zapyta³, czy zwiêkszaj¹c w bu-
d¿ecie bie¿¹ce wydatki o 30 tys. z³ dla
Zarz¹du Dróg Powiatowych oraz o 10 tys.
z³ na inwestycje, wystarczy to na konty-
nuowanie remontów dróg? Postulowa³ na-
prawiæ pobocze drogi G³ówczyce - Sto-
wiêcino. Wicestarosta S³awomir Ziemia-
nowicz odpowiadaj¹c radnemu Gonerze
powiedzia³, ¿e Zarz¹d Dróg Powiatowych
na bie¿¹ce utrzymanie dróg do koñca roku
potrzebuje co najmniej 100 tys. z³. Do-
piero przyznanie takich �rodków pozwo-
li³oby na prowadzenie remontów na-
wierzchni, poboczy i na zimowe utrzy-
manie. Zarz¹d Dróg Powiatowych otrzy-
muje jednak na razie tylko 40 tys. z³. -
Dora�na naprawa poboczy przy drodze
G³ówczyce - Stowiêcino bêdzie wyko-
nana w pa�dzierniku br. - powiedzia³ wi-
cestarosta.

Radny Zbigniew Kamiñski podniós³
problem zwi¹zany z obwo�n¹ sprzeda¿¹
pieczywa na wsiach. Poniewa¿ sprawy, o
których mówi³ s¹ w kompetencjach wój-

tów i burmistrzów gmin, wicestarosta S.
Ziemianowicz zobowi¹za³ siê poinformo-
waæ o nich na najbli¿szym Konwencie
Samorz¹dowców powiatu s³upskiego.

                         Jolanta Sienkiewicz
Biuro Rady Powiatu

Foto: J. Maziejuk

oraz drogowej, sk³oni³y Zarz¹d Powiatu
do wyst¹pienia do Rady Powiatu o wy-
ra¿enie zgody na zaci¹gniêcie kredytu
do wysoko�ci jednego miliona z³otych,
który pozwoli na zbilansowanie wydat-
ków.

Poniewa¿ nie ma równie¿ ¿adnej
pewno�ci, ¿e w roku przysz³ym sytuacja

finansowa powiatu siê poprawi, Zarz¹d
wyst¹pi tak¿e z propozycj¹ wyd³u¿enia o
dwa lata sp³aty kredytu d³ugoterminowe-
go, zaci¹gniêtego na drogi. Zaoszczêdzo-
ne w ten sposób ok. 880 tys. z³ z³otych
przeznaczy siê na realizacjê najbardziej
niedoszacowanych zadañ.

                      Aleksandra Gradzka
    Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Na bie¿ace utrzymanie dróg w powiecie s³upskim potrzeba do koñca roku oko³o 100 tys. z³otych, a Zarz¹d Dróg Powiatowych
dysponuje tylko kwot¹ 40 tys. z³otych
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Nowe
kontakty
We wrze�niu na zaproszenie starosty cieszyñskiego przebywa³a w powiecie cieszyñskim
delegacja powiatu s³upskiego. G³ównym celem wyjazdu by³o nawi¹zanie kontaktów z tam-
tejszymi placówkami o�wiatowymi i pomocy spo³ecznej.

Dyrektorzy powiatowych szkó³:
Piotr Mañka z Warcina, Henryk Pelczar
z Ustki, Zdzis³aw Kwa�niewski z Dam-
nicy i Halina Mrozik - dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w
S³upsku mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê
z funkcjonowaniem szkó³, domów pomo-
cy spo³ecznej i specjalnych o�rodków
szkolno- wychowawczych w powiecie
cieszyñskim. Od podpisania umowy z tym
powiatem min¹³ rok. W tym czasie po-
wiat s³upski go�ci³ delegacjê swoich przy-
jació³ w maju na uroczysto�ciach pañ-
stwowych i imprezach kulturalnych, a
tak¿e w sierpniu na obchodach 100-lecia
budynku starostwa powiatowego.

Ju¿ w przysz³ym roku m³odzie¿ z
Warcina bêdzie mog³a, na podstawie
podpisanej umowy z Zespo³em Szkó³
Rolniczych w Miêdzy�wieciu, odbywaæ
zawodowe praktyki w gminie Istebna,

gdzie znajduje siê jedyny w Polsce eko-
typ �wierka istebniañskiego. Jest to ga-
tunek drzewa o bardzo dobrej jako�ci
technicznej, u¿ywany w budownictwie i
szkutnictwie.

Wizyty w Gimnazjum w Skoczo-
wie, Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Istebnej, Szkole Podstawowej w Cisow-
nicy oraz Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym w Cieszynie z pewno-
�ci¹ przyczyni¹ siê do wcze�niejszego
podjêcia decyzji o nawi¹zaniu wzajem-
nej wspó³pracy. Rozwa¿any jest na przy-
k³ad pomys³ utworzenia klasy o profi-
lu twórczo�ci artystycznej (tzw. gin¹-
cych zawodów) w Zespole Szkó³ Tech-
nicznych w Ustce - na wzór szko³y w
Istebnej. Nowoczesna szko³a podstawo-
wa w Cisownicy, posiadaj¹ca kompleks
obiektów rekreacyjno-sportowych z ba-
senem, chêtnie nawi¹¿e wspó³pracê z któ-
r¹� ze szkó³ po

wiatu s³upskiego.
Zespó³ Sportowy "Damnica" (pi³ka

no¿na) nawi¹za³ ju¿ wspó³pracê z Klubem
Sportowym "Ku�nia" w Ustroniu. Zapla-
nowano pierwsze wizyty. Zespó³ Dam-
nica odbêdzie wspólny trening po³¹czo-
ny z meczem towarzyskim w dniach 7-
11 listopada br., a Klub Sportowy "Ku�-
nia" z Ustronia z³o¿y wizytê w Damni-
cy w maju 2004 roku.

W listopadzie br. Halina Mrozik, dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w S³upsku, go�ciæ bêdzie Kazi-
mierê Kawulok ze starostwa cieszyñskie-
go, która chcia³aby zapoznaæ siê z prze-
biegiem prac nad restrukturyzacj¹ Domu
Dziecka w Ustce oraz zwiedziæ Dom Po-
mocy Spo³ecznej w Lubuczewie. Staro-
stwu cieszyñskiemu podlegaj¹ dwa domy
dziecka i 11 domów pomocy spo³ecznej

Przedstawiciele oficjalnej delegacji powiatu s³upskiego podczas rozmów w cieszyñskim starostwie
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z 800 mieszkañcami. Dyrektorzy powia-
towych centrów pomocy rodzinie pla-
nuj¹ wspó³pracê w zakresie organiza-
cji wypoczynku dla mieszkañców do-
mów pomocy spo³ecznej, wspólnych
olimpiad dla osób niepe³nosprawnych
oraz szkoleñ kadry zatrudnionej w tych
domach.

Starosta Zdzis³aw Ko³odziejski za-
wióz³ do Cieszyna projekt umowy o
wspó³pracy cieszyñskiego i s³upskiego
Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samocho-
dowej. Z my�l¹ o turystach ma byæ uru-
chomiony w sezonie turystycznym au-
tobus z Ustki do Cieszyna.

Wójt gminy G³ówczyce Czes³aw
Kosiak mia³ mo¿liwo�æ bezpo�redniego
porozmawiania o wspó³pracy z gmin¹
Brenna. Osobliwo�ci¹ tej gminy, poza
przepiêknym po³o¿eniem z widokami na
Beskidy, jest to, ¿e liczy ona tylko� trzy
wioski, w których nie ma so³tysów. Na
zaproszenie wójta w listopadzie br.
przyjedzie do G³ówczyc delegacja z
Brennej, aby podpisaæ umowê o wspó³-
pracy. Przyjad¹ równie¿ przedstawicie-
le z gminy Zebrzydowice, aby podpi-
saæ umowê o wspó³pracy z w³adzami
gminy Kobylnica.

Ciekawym punktem programu by³
wyjazd do Republiki Czeskiej na spotka-
nie z sekretarzem Euroregionu "�l¹sk
Cieszyñski" Václavem La�tùvk¹. Na
przyk³adzie konkretnych, zrealizowanych
ju¿ czesko- polskich projektów utwier-
dzono siê w przekonaniu jak wa¿na jest
wspó³praca transgraniczna i jakie daje ona
korzy�ci regionom i spo³eczno�ciom lo-
kalnym. Rozwi¹zywa-
nie wspólnych proble-
mów w dziedzinie
transportu, komuni-
kacji, rozwoju tury-
styki, akcje wspiera-
j¹ce rozwój kultury,
o�wiaty, sportu,
wspó³praca miêdzy
szko³ami i m³odzie¿¹,
rozwi¹zywanie pro-
blemów dotycz¹cych
ekologii i ochrony �ro-
dowiska - to tylko nie-
które cele dzia³ania
utworzonego Eurore-
gionu "�l¹sk Cieszyñ-
ski". Gmina Bystrice
jest przyk³adem harmo-
nijnej wspó³pracy lud-
no�ci czeskiej i pol-
skiej. Starosta Bystric
Anna Konderlová,
pe³ni¹c sw¹ funkcjê od
kilkunastu lat, kieruje
siê mottem: "Byli�my,
jeste�my, bêdziemy."
Szko³a polska im. Sta-

nis³awa Hadyny z Bystøic ma
szansê wspó³pracowaæ ze Szko-
³¹ Podstawow¹ nr 2 w Ustce.
Dyrektor Leokadia Kuper wy-
stosowa³a ju¿ w tej sprawie list
intencyjny do Bystøic.

W zakresie promocji powiat
s³upski i cieszyñski prowadz¹ ju¿
od dawna wspó³pracê. Wymie-
niaj¹ siê ofertami turystycznymi,
bior¹ udzia³ w targach. Na przy-
k³ad powiat s³upski by³ partne-
rem powiatu cieszyñskiego w
maju br. na targach turystycz-
nych w Bielsku Bia³ej. Wspó³-
pracê tak¹ nawi¹zuj¹ równie¿
stowarzyszenia agroturystyczne.
Na przyk³ad Krystyna i Zbi-
gniew Czuchowie z Machowin-
ka wypoczywali w tym sezonie
w gospodarstwie agroturystycz-
nym Renaty Bielesz w Istebnej.
W przysz³ym roku pani Renia
wraz rodzin¹ przyjedzie wypo-
czywaæ nad morze.

Przedstawiciele powiatu
s³upskiego mieli równie¿ okazjê
zapoznaæ siê, jak pracuje nowo-
czesny zak³ad przetwórstwa miê-
snego "£ukosz" w Chybiu, spe-
cjalizuj¹cy siê w produkcji wêdlin z miê-
sa indyczego. Stanis³aw Jank, dr wete-
rynarii ogl¹daj¹c poszczególne stanowi-
ska pracy, ¿yczy³ s³upskim zak³ady takie-
go wyposa¿enia. W³a�ciciele "£ukosza"
zainteresowani s¹ pozyskaniem miêsa
indyczego i nie wykluczaj¹ wspó³pracy
z regionem s³upskim. Stawiaj¹ jednak

Doktor weterynarii Stanis³aw Jank (pierwszy z pra-
wej) po zapoznaniu siê z dzia³alno�ci¹ Zak³adu
Przetwórstwa Miêsnego �£ukosz� w Chybiu ¿yczy³-
by s³upskim zak³adom takiego nowoczesnego wy-
posa¿enia

W³a�ciciele Zak³adu Przetwórstwa Miêsnego �£ukosz� witaj¹ starostów wspó³pracuj¹cych z sob¹ po-
wiatów - Witolda Dzier¿awskiego i Zdzis³awa Ko³odziejskiego

warunek: najpierw znale�æ musi siê gru-
pa rolników zainteresowana prowadze-
niem hodowli indyków.

                             Joanna Or³owska
       Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
          Promocji Powiatu i Zdrowia

                               Zdjêcia: J. Or³owska
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Pod znakiem
walki
27 wrze�nia 1980 roku �wiatowa Organizacja Turystyczna zaproponowa³a po raz pierw-
szy wpisanie do kalendarza �wiatowego Dnia Turystyki - �wiêta wszystkich pracowni-
ków, dzia³aczy i przyjació³ turystyki. W tym roku �wiêtowano pod has³em: "Turystyka
w dzia³aniach na rzecz zwalczania skutków ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii
spo³ecznej".

Francesco Frangialli, sekretarz ge-
neralny �wiatowej Organizacji Turystycz-
nej (WTO) wystosowa³ pismo skierowa-
ne do przedstawicieli polskiej bran¿y tu-
rystycznej. Czytamy w nim: "Turystyka
jako jeden z najwa¿niejszych sektorów
us³ugowych, nabiera coraz wiêkszego
znaczenia w rozwoju spo³ecznym i go-
spodarczym, przyczyniaj¹c siê do ogra-
niczenia bezrobocia poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy w bran¿y tury-
stycznej i us³ugach towarzysz¹cych.
Turystyka mo¿e przyczyniæ siê równie¿
do rozwoju terenów wiejskich, szczegól-
nie na obszarach (...) zagro¿onych
upadkiem tradycyjnej dzia³alno�ci rol-

niczej (...) Wzywam wszystkich uczest-
ników rozwoju turystyki, zw³aszcza
przedstawicieli administracji tury-
stycznej i sektora prywatnego, by zin-
tensyfikowali swoje dzia³ania na rzecz
zwalczania skutków ubóstwa."

Rz¹d polski oraz samorz¹dy lokalne
upatruj¹ w turystyce �ród³a zmniejszenia
bezrobocia. Strategia rozwoju wojewódz-
twa pomorskiego, strategie powiatowe i
gminne w swoich misjach zawar³y zapi-
sy o dominuj¹cej roli turystyki w rozwo-
ju gospodarki. Tegoroczne Powiatowe
obchody �wiatowego Dnia Turystyki zor-
ganizowano 29 wrze�nia w Ustce z udzia-
³em samorz¹dów, przedstawicieli bran¿y

turystycznej z powiatu s³upskiego i lêbor-
skiego. Te dwa powiaty z dwiema od lat
konkuruj¹cymi ze sob¹ pere³kami - Ust-
k¹ i £eb¹, dominuj¹ w województwie
pomorskim. W województwie tym, we-
d³ug Wojewódzkiego Urzêdu Statystycz-
nego, w 2002 roku by³o 870 turystycz-
nych obiektów noclegowych, w powie-
cie lêborskim i s³upskim 127. Tylko te dwa
powiaty posiadaj¹ 25 proc. bazy tury-
stycznej w województwie i prawie 30
proc. miejsc noclegowych. Tymczasem
tylko 15 proc. turystów odwiedzaj¹cych
województwo skorzysta³o
z noclegów!

Tworzenie  silnych  Lokalnych

Marsza³ek województwa pomorskiego Jan Koz³owski wrêcza certyfikaty cz³onkom - za³o¿ycielom Pomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej. Certyfikat taki otrzyma³ tak¿e powiat s³upski

�WIATOWY
DZIEÑ TURYSTYKI
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Organizacji Turystycznych przemawia
za wspólnymi dzia³aniami zarówno w
zakresie promocji, wydawnictw oraz
tego, co bêdzie najwa¿niejsze po akce-
sji Polski do Unii Europejskiej - pozy-
skiwania funduszy strukturalnych.

- Rol¹ administracji samorz¹dowej w
zakresie rozwoju obszarów, w tym tury-
styki, jest tworzenie warunków do jej roz-
woju i doprowadzenie sektora prywatne-
go do dominacji - mówi³ Zdzis³aw Ko³o-
dziejski, starosta s³upski, na uroczysto-
�ciach w Ustce. - Oznacza to, ¿e po wej-
�ciu Polski do Unii Europejskiej bêdzie-
my mogli korzystaæ z pomocy funduszy
strukturalnych, ale pod warunkiem, ¿e
przestrzegaæ bêdziemy zasad i regu³, ja-
kie obowi¹zuj¹ w Unii.

W Zintegrowanym Programie Ope-
racyjnym Rozwoju Regionalnego umiesz-
czono dzia³ania zwi¹zane z rozwojem tu-
rystyki. Mówi siê w nim o rozwoju i pro-
mocji markowych produktów turystycz-
nych, specjalistycznych szkoleniach dla
pracowników tego sektora us³ug, rozwo-
ju bazy informacji, rozwoju badañ staty-
stycznych i narzêdzi badawczych, wspie-
raj¹cych procesy zarz¹dzania turystyk¹,
o rozbudowie infrastruktury turystycznej
(szczególnie s³u¿¹cej rozwojowi aktyw-
nych form wypoczynku, zwi¹zanej z in-
westycjami na obszarach chronionych i
w ich s¹siedztwie, przystosowuj¹cych
obiekty dziedzictwa kulturowego oraz
gminy uzdrowiskowe do potrzeb turysty-
ki). Ponadto w programie tym ujêto dzia-
³ania wspomagaj¹ce rozwój turystyki:
modernizacjê i rozbudowê regionalnego
uk³adu transportowego, rozwój infra-
struktury w zakresie ochrony �rodowiska,
zachowanie dziedzictwa kulturowego, po-
wo³ywanie ma³ych przedsiêbiorstw, re-
orientacjê zawodow¹ oraz rewitalizacjê
obszarów zdegradowanych.

O �rodki fi-
nansowe ubiegaæ
siê mog¹ ró¿ne
podmioty, ale wa-
runek jest jeden.
Projekty musz¹
mieæ charakter
ponadlokalny, za-
wieraæ pe³n¹ do-
kumentacjê, mieæ
zagwarantowane
�rodki w³asne.
Pozyskaniem fun-
duszy powinny
zaj¹æ siê Regio-
nalne i Lokalne
Organizacje Tu-
rystyczne, nato-
miast samorz¹dy
bêd¹ udzielaæ po-
mocy w przygoto-
waniu progra-

mów i wspieraæ ich realizacjê finanso-
wo.

Coraz wiêksze znaczenie dla rozwo-
ju turystyki ma Partnerstwo-Publiczno-
Prywatne. Istota partnerstwa sprowadza
siê do wspó³dzia³ania i wspó³finansowa-
nia przedsiêwziêæ turystycznych z udzia-
³em �rodków z bud¿etów samorz¹dów
oraz �rodków pochodz¹cych od przedsiê-
biorców.

W trakcie dyskusji w Ustce poru-
szono równie¿ problem dotycz¹cy roz-
woju groturystyki, powoli staj¹cej siê
zapomnianym elementem tury-
styki. Chocia¿ badania wykazuj¹,
¿e coraz wiêcej osób chce wypoczy-
waæ na wsi u rolników! Marzena
Wanagos z Pomorskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego apelowa³a, o to
aby jak najszybciej powo³aæ Lokal-
n¹ Organizacjê Turystyczn¹, która
oka¿e siê bardzo pomocna w roz-
woju turystyki, agroturystyki i ca-
³ego przemys³u zwi¹zanego z obs³u-
g¹ turystów na Pomorzu.

***
�wiatowy Dzieñ Turystyki ob-

chodzono tak¿e w województwie
pomorskim. Na spotkaniu w Jura-
cie w dniach 10-11 pa�dziernika
uhonorowano organizatorów tury-
styki za najciekawsze produkty tu-
rystyczne i propozycje promocyjne
minionego sezonu. W�ród laure-
atów znalaz³y siê Ustka i £eba. Ta
druga zwyciê¿y³a w rankingu tygo-
dnika "Sport i Turystyka" na najbar-
dziej znan¹ miejscowo�æ wypo-
czynkow¹. Ustka, wed³ug rankingu
"Polityki", okaza³a siê najlepszym
polskim k¹pieliskiem. W nagrodê
bêdzie w 2004 roku organizato-
rem  kolejnego  �wiêta  bran¿y  tu-

rystycznej.
Marsza³ek województwa pomorskie-

go Jan Koz³owki wrêczy³ równie¿ cer-
tyfikaty cz³onkom - za³o¿ycielom Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycz-
nej. W�ród niech jest równie¿ powiat
s³upski.

Przygotowane seminarium o kierun-
kach rozwoju turystyki stanowi³o wstêp
do prac nad "Strategi¹ rozwoju turystyki
w województwie pomorskim".

Rol¹ samorz¹du jest tworzenie kli-
matu i warunków do inwestowania oraz
pozyskiwania �rodków na realizacjê
szeroko rozumianej infrastruktury, w
tym równie¿ turystycznej. W tym miej-
scu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania
pracownikom Urzêdu Marsza³kow-
skiego z Departamentu Turystyki za
konsekwencjê w d¹¿eniu do powo³ania
Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, przyst¹pienie do prac
nad strategi¹ rozwoju turystyki oraz za
tworzenie jednolitego systemu informa-
cji turystycznej i wspólnej polityki pro-
mocyjnej.

Konsolidacja bran¿y turystycznej
potrzebna jest przede wszystkim w two-
rzeniu wspólnych produktów, ich promo-
cji, a nade wszystko w funkcjonowaniu
na rynku w dobie postêpuj¹cej globaliza-
cji w Europie i na �wiecie.

                                 Tekst i zdjêcia:
                             Joanna Or³owska

Do Juraty na obchody �wiatowego Dnia Turystyki pojechali m.
in. Irena Adamiak - prezes spólki �Przymorze� w S³upsku (z le-
wej) i starosta s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski

Wiceburmistrz £eby Marta Che³kowska odebra-
³a wyró¿nienie za udany sezon letni. £eba zwy-
cie¿y³a m. in. w rankingu tygodnika �Sport i Tu-
rystyka� na najbardziej znan¹ miejscowo�æ wy-
poczynkow¹
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Konwent Samorz¹dowców Powiatu S³upskiego zdecydowa³, ¿e stanie w obronie przewi-
dzianych do likwidacji lokalnych po³¹czeñ kolejowych, wzrosn¹ te¿ wymagania wobec
organizatorów handlu obwo�nego na wsiach.

Jednym g³osem
Konwent Samorz¹dowców

Posiedzenie rozpoczê³o siê od z³o¿e-
nia przez Halinê Mrozik - dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
informacji o programie nieodp³atnego
rozdysponowania ¿ywno�ci z zapasów
Agencji Rynku Rolnego. Do najbiedniej-
szych mieszkañców powiatu trafi
10.708 kg miêsa w konserwach. Trzeba
bêdzie je odebraæ z magazynu w Tcze-

wie. Uzgodniono, ¿e transport po pierw-
sz¹ partiê konserw zorganizuje gmina
Dêbnica Kaszubska, po drug¹ - Kobylni-
ca.

Janusz Cha³ubiñski, kierownik Po-
wiatowego Urzêdu Pracy omówi³ proble-
my zwi¹zane z bezrobociem. - Szans¹ na
zaktywizowanie lokalnego rynku pracy s¹
programy pomocowe, które mog¹ byæ re-

alizowane we wspó³pracy z gminami.
Pozyskane w ten sposób pieni¹dze umo¿-
liwi¹ nam tworzenie nowych miejsc pra-
cy - powiedzia³ J.Cha³ubiñski.

O¿ywion¹ dyskusjê wywo³a³a spra-
wa handlu obwo�nego. Na sesjach Rady
Powiatu wielokrotnie sygnalizowano, ¿e
dzia³alno�æ ta prowadzona jest czêsto w
ur¹gaj¹cych warunkach sanitarnych. Mie-
czys³aw Remiszewski  - powiatowy
rzecznik konsumentów przypomnia³ prze-
pisy reguluj¹ce tê kwestiê. Po wymianie
pogl¹dów, zebrani uznali, i¿ musi siê po-
prawiæ jako�æ tego rodzaju us³ug �wiad-
czonych wiejskiej ludno�ci.

Burmistrz miasta i gminy Kêpice
Piotr Marek Mazur rozpaczliwie wnio-
skowa³ o utrzymanie przewidzianych do
likwidacji lokalnych po³¹czeñ kolejo-
wych. Nowy rozk³ad jazdy ma obowi¹-
zywaæ od 15 grudnia br. i nie uwzglêdnia
dotychczasowych po³¹czeñ. A nie ma ¿ad-
nych mo¿liwo�ci, aby transport kolejowy
zast¹piæ transportem drogowym. Uznano
za niezbêdne zorganizowanie odrêbnego
spotkania, tylko w tej sprawie.

Dyskusjê wywo³a³a równie¿ informa-
cja Stanis³awa Kozie³a, dyrektora Zarz¹-
du Dróg Powiatowych o ujêciu w Wielo-
letnim Programie Inwestycyjnym moder-
nizacji dróg zlokalizowanych g³ównie w
gminach Ustka i S³upsk. Prace te maj¹ byæ
realizowane w ramach pomocy Europej-
skich Funduszy Strukturalnych. W oce-
nie niektórych samorz¹dowców fawory-
zowane s¹ gminy bogatsze. Tymczasem
sygnalizowana zmiana przepisów naj-
prawdopodobniej umo¿liwi samorz¹-
dom zaci¹ganie z bud¿etu pañstwa ni-
skooprocentowanych kredytów na sfi-
nansowanie wk³adu w³asnego w przed-
siêwziêcia realizowane w ramach fun-
duszy unijnych. W zwi¹zku z tym Wie-
loletnim Programem Inwestycyjnym po-
winny byæ objête drogi zlokalizowane
równie¿ w innych gminach powiatu - po-
stulowali samorz¹dowy.

                       Aleksandra Gr¹dzka
    Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

                                    Foto: J. Maziejuk

Wiele w¹tpliwo�ci budzi organizacja handlu obwo�nego na wsiach. Dzia³alno�æ ta
prowadzona jest czêsto w ur¹gaj¹cych warunkach sanitarnych
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Samorz¹d
zrobi³ du¿o!
Pracownia Badania Rynku i Opinii Publicznej "Gryfeks"
z Dar³owa przeprowadzi³a badania, jak postrzegany jest
samorz¹d powiatu s³upskiego w rok po wyborach samo-
rz¹dowych. Czterdzie�ci procent doros³ych mieszkañców
powiatu stwierdzi³o, ¿e w tym czasie zrobiono dla powiatu
du¿o, a nawet bardzo du¿o.

Gryfeks" zapyta³

Zdaniem prawie takiego samego od-
setka badanych (44 proc.) - nic szczegól-
nego nie wydarzy³o siê w powiecie. Zde-
cydowanie przychylniejsze w ocenie sa-
morz¹du okaza³y siê kobiety. Mê¿czy�ni
byli bardziej krytyczni i lub pow�ci¹gli-
wi w ocenach. Bardzo korzystnie o samo-
rz¹dzie wypowiedzia³y siê osoby aktyw-
ne w dniu wyborów. Ponad po³owa ba-
danych (56 proc.) uzna³a, ¿e do Rady
Powiatu wybrano osoby mniej lub bar-
dziej przez nich akceptowane.

Stopieñ akceptacji nie zale¿y od wiel-
ko�ci miejscowo�ci, w której zamieszku-
j¹ respondenci. Wiêksz¹ akceptacjê dekla-
ruj¹ ci badani, którzy czynnie brali udzia³
w ostatnich wyborach samorz¹dowych.
Zdaniem badanych w Starostwie Po-
wiatowym w S³upsku panuj¹ w³a�ciwe
relacje i zale¿no�ci. Prawie 40 proc. re-
spondentów uzna³o, ¿e dominuje staro-
sta, a 24, 6 proc - wicestarosta. Na prze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu wskaza³o l1

proc. ba-
danych.

Lob-
by urzêd-
nicze i
lobby par-
tyjne maj¹
relatyw-
nie ma³y
wp³yw na
decyzje i
poczyna-
nia staro-
stwa jako
instytucji.

W
o c e n i e
blisko 33
proc. ba-

danych urzêdnicy starostwa s¹ ¿yczli-
wi, 19 proc. - kompetentni. Nieco po-
nad 16 proc. badanych ma o urzêdni-
kach nie najlepsze zdanie. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e mieszkañcy ocenili tak
urzêdników g³ównie poprzez pryzmat
w³asnych interesów, które za³atwiali w
starostwie.

Kolejne 30 proc. nie potrafi³o tak oce-
niæ, ale tym samym nie wyrazi³o opinii
negatywnej o funkcjonowaniu Rady. Co
czwarty badany dostrzega tocz¹c¹ siê w
gronie Rady walkê polityczn¹.

Ponad dwie trzecie badanych (68,1
proc.) uzna³o, ¿e Rada obecnej kaden-
cji gwarantuje dalszy rozwój powiatu.
Nieco wiêcej, ni¿ co dziesi¹ty badany
(12,1 proc.) jest innego zdania.

Zaufanie do Rady Powiatu deklaruj¹
jednakowo czêsto mieszkañcy miasta
Ustki czy Kêpie, jak i wsi w poszczegól-
nych gminach.

                                                (ZBZ)

W dniach 11-13 wrze�nia br. odby³o
siê S³upskie Forum Gospodarcze. Sta-
rosta Z. Ko³odziejski przedstawi³ na
nim ofertê gospodarcz¹ powiatu.

*
12 wrze�nia br. O�rodek Hodowli Za-
rodowej w Bobrownikach obchodzi³
jubileusz 50-letniej dzia³alno�ci.

*
W dniach 12-13 wrze�nia br. obrado-
wa³ Konwent Starostów Województwa
Pomorskiego. Omawiano sprawy z
zakresu ochrony zdrowia oraz mo¿li-
wo�ci korzystania z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej.

*
16 wrze�nia br. obradowa³a Powiato-
wa Rada Zatrudnienia. Debatowano o
aktualnej sytuacji na lokalnym rynku
pracy oraz o sposobie wykorzystania
�rodków Funduszu Pracy.

*
W dniach 19-21 wrze�nia br. przed-
stawiciele powiatu go�cili w zaprzy-
ja�nionym powiecie cieszyñskim.
Celem wizyty by³o nawi¹zanie bli¿-
szej wspó³pracy m.in. z Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Miêdzy-
�wieciu, Gimnazjum w Skoczowie  i
gmin¹ Brenna.

*
W dniach 27-28 wrze�nia Leszek
Kreft, cz³onek Zarz¹du Powiatu
uczestniczy³ w II Sesji Kongresu Me-
diów Regionalnych i Lokalnych.

*
27 wrze�nia wicestarosta S³awomir
Ziemianowicz wzi¹³ udzia³ w uroczy-
sto�ciach z okazji jubileuszu 55-lecia
Banku Spó³dzielczego w Ustce.

*
29 wrze�nia w Ustce odby³y siê Po-
wiatowe obchody �wiatowego Dnia
Turystyki.

*
W dniach 5-12 pa�dziernika w Ratze-
burgu przebywa³a grupa m³odzie¿y ze
szkó³ �rednich powiatu s³upskiego.
Realizowano program: "Odkryæ natu-
rê przez sport i zabawê".

*
6 pa�dziernika pracownicy Oddzia³u
ds. Integracji Europejskiej przeprowa-
dzili szkolenie dla przedstawicieli
urzêdów gmin na temat funduszy
strukturalnych i mo¿liwo�ci korzysta-
nia ze �rodków unijnych.

KALENDARIUM

(A.G.)
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Rada Miejska w S³upsku nada³a Ojcu �wiêtemu Janowi, Paw³owi II tytu³ honorowego
obywatela miasta S³upska. To du¿e zobowi¹zanie dla miasta i powiatu.

Papie¿
s³upszczaninem!

25 lat Pontyfikatu Jana Paw³a II

Jan Pawe³ II to pierwszy i jedyny w
dziejach chrze�cijañstwa papie¿ - Polak,
dwie�cie sze�ædziesi¹ty trzeci nastêpca
�w. Piotra, ale zaledwie trzeci w historii
namiestnik chrystusowy Ko�cio³a Rzym-
skokatolickiego, którego pontyfikat prze-
kroczy³ 25-lecie. Nie by³o biskupa Rzy-
mu, który odby³by sto dwie podró¿e
apostolskie i zyska³by miano papie¿a -
pielgrzyma. Nie zdarzy³o siê równie¿,
by którykolwiek z jego poprzedników
tak konsekwentnie wystêpowa³ w obro-
nie wolno�ci i godno�ci osoby ludzkiej.

Nikomu nie uda³o siê a¿ tak dalece
wp³yn¹æ na zmianê biegu historii Europy
i �wiata oraz oblicza Ko�cio³a jak Janowi
Paw³owi II. Pielgrzymuj¹c do Ojczyzny
dawa³ nam wyk³adniê wiary i prowadzi³
klarowne lekcje patriotyzmu. Ojciec
�wiêty uczy³, ¿e wolno�æ nie jest dana,
lecz zadana. Przypomina³ o chrze�cijañ-
skich korzeniach Europy oraz jako zwo-
lennik pojednania, a co za tym idzie tak-
¿e integracji europejskiej, u�wiadamia³
swój naród, ¿e Polska od dawna jest w
Europie.

Oto niektóre z najwa¿niejszych eta-
pów drogi kardyna³a Karola Wojty³y na
Stolicê Apostolsk¹:

· 1 listopada 1946 roku po trudnych
latach studiów w konspiracyjnym semi-
narium duchownym, Karol Wojty³a otrzy-
muje z r¹k arcybiskupa krakowskiego,
ksiêcia kardyna³a Adama Stefana Sapie-
hy �wiêcenia kap³añskie i w Dzieñ Za-
duszny celebruje na Wawelu prymicyjn¹
Mszê �w.

· 28 wrze�nia 1958 roku zostaje
konsekrowany na biskupa sufragana kra-
kowskiego.

· Od 1962 roku Karol Wojty³a
uczestniczy w obradach Soboru Watykañ-
skiego II.

· 18 stycznia 1964 roku otrzymuje
nominacjê na arcybiskupa metropolitê
krakowskiego.

· 28 czerwca 1967 roku papie¿ Pa-
we³ VI wrêcza Karolowi Wojtyle w ka-
plicy Sykstyñskiej biret kardynalski.

· 16 pa�dziernika 1978 roku koñczy
siê konklawe, po godzinie 18.30 watykañ-
ski sekretarz stanu, kardyna³ Perykle Fe-
lici s³owami tradycyjnej, starej formu³y
"Habemus papam" og³asza �wiatu, i¿ no-
wym papie¿em zosta³ kardyna³ Karol
Wojty³a z Krakowa, oraz ¿e bêdzie to Jan
Pawe³ II. Wie�æ ta spotyka siê z aplau-
zem rzesz zgromadzonych wiernych na

placu �w. Piotra i b³yskawicznie dociera
do najodleglejszych zak¹tków �wiata. Ks.
Tadeusz Rusiniak, ówczesny proboszcz
z Kwakowa, skrzêtnie odnotowa³ w kro-
nice parafialnej: "Cieszyli siê wszyscy pa-
rafianie i ci dobrzy, i ci oziêbli i �piewali
pe³n¹ piersi¹ "Te Deum".

Zwi¹zki papie¿a
z Pomorzem �rodkowym
Przed objêciem pos³ugi na Stolicy

Apostolskiej "papie¿ S³owianin z dalekie-
go kraju" uprawia³ narciarstwo i wêdrów-
ki po Tatrach, jednak¿e poprzez æwicze-
nie sprawno�ci fizycznej pog³êbia³ przede
wszystkim ¿ycie wewnêtrzne. Fascyno-
wa³ siê równie¿ piêknem natury, przemie-
rzaj¹c szlaki wodne Pojezierza Drawskie-
go. Kardyna³ Wojty³a, zwany przez przy-
jació³ "Wujkiem", najbardziej upodoba³
sobie szlak kajakowy po rzece Drawie.
Ostatni raz na sp³ywie Draw¹ by³ we
wrze�niu 1978 roku, st¹d w³a�nie, po
�mierci Jana Paw³a I, pod¹¿y³ najpierw
do Warszawy, a ostatecznie na konkla-
we, z którego ju¿ nie powróci³.

Dla upamiêtnienia wyczynów kaja-
kowych Ojca �wiêtego w tych okolicach,
szlak kajakowy Draw¹ w 1987 roku, pod-
czas trwania jego czwartej pielgrzymki do
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ci¹g dalszy na str. 14

Ojczyzny, nazwano imieniem Ksiêdza
Kardyna³a Karola Wojty³y. Od 1978 roku
minê³o nieco czasu zanim móg³ ponow-
nie powróciæ w okolice Pojezierza Draw-
skiego. Sta³o siê to dopiero 1 czerwca
1991 roku, kiedy od Koszalina rozpo-
cz¹³ pi¹t¹ pielgrzymkê do Ojczyzny. To
w tym mie�cie, nieopodal siedziby Bi-
skupa Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrze-
skiej, na placu przed ko�cio³em pw.
Ducha �wiêtego, Jan Pawe³ II dzieli³ siê
z mieszkañcami Pomorza �rodkowego
refleksjami inauguruj¹cymi rozwa¿a-
nia oparte na dekalogu, stanowi¹cego
motto ca³ej pi¹tej pielgrzymki.

"Nieraz wespó³ z waszym biskupem
patrzycie w stronê Góry Che³mskiej, któ-
ra jest niewielkim nadmorskim wzniesie-
niem, ale uwydatnia siê na tle przyleg³ej
pomorskiej równicy. Czy s³owa wypowie-
dziane na Synaju nie odezwa³y siê dale-
kim echem równie¿ tu, na tej górze? (...)
Wy sami jeste�cie tutaj od kilkudziesiê-
ciu dopiero lat - a wasz biskup Ignacy jest
od roku 1972 zaledwie drugim z kolei po
Reinbernie biskupem w Ko³obrzegu...
Ca³e prawo Bo¿e wyryte na kamiennych
tablicach jest równocze�nie wpisane od-
wiecznie w sercach ludzkich... Tylko te¿
w mocy tego pierwszego przykazania
mo¿na my�leæ o prawdziwym humani-
zmie".... - mówi³ papie¿ do wiernych w
Koszalinie.

Kardyna³ Wojty³a
w S³upsku

Tylko nieliczne osoby wiedz¹, ¿e pa-
pie¿, choæ nieoficjalnie, go�ci³ równie¿

w S³upsku. Po-
byt ten utrwali³ w
nie opublikowa-
nych dot¹d wspo-
mnieniach (pt.
"Droga do upra-
gnionego kap³añ-
stwa i duszpaster-
stwa, do emery-
tury", S³upsk
1984, maszyno-
pis) zmar³y 12
grudnia 1994
roku wieloletni
proboszcz parafii
Naj�wiêtszego
Zbawiciela w
Ustce, ks. Wik-
tor Markiewicz.
"17 sierpnia
(1975 r.) odby-
wa³y siê (w Ko-
³obrzegu) rzad-
kie uroczysto�ci
975-lecia po-
wstania Metro-
polii Gnie�nieñ-
skiej i ustano-
wienia biskup-
stwa w Ko³o-
brzegu. Uroczy-

sto�ci te zaszczycili (swoj¹ obecno�ci¹)
obydwaj nasi kardyna³owie - Prymas
Polski Stefan Wyszyñski i Karol Woj-
ty³a... Wiedzia³em, ¿e ks. Kardyna³
Wojty³a zatrzyma³ siê (pó¿niej na noc-
leg) na plebani (parafii mariackiej) w
S³upsku. Nazajutrz 18 sierpnia dzwo-
niê do proboszcza w S³upsku i dowia-
dujê siê, ¿e Eminencja Kardyna³ Woj-
ty³a jest, ale za dwie - trzy godziny od-
leci samolotem do Krakowa. Teraz jest
wolny i na pewno przyjmie delegacjê z
Ustki. Zamówi³em wóz, wzi¹³em czte-
ry osoby (...) i z bukietem naprêdce zdo-
bytych ró¿ udali�my siê do S³upska. Ks.
Kardyna³ przyj¹³ nas bardzo serdecz-
nie. Z miejsca nawi¹za³ z nami kontakt
niemal przyjacielski. By³em tym zasko-
czony. Udzieli³ nam b³ogos³awieñstwa i
ju¿ powstawali�my z klêczek, gdy na-
gle b³ysnê³a mi my�l i powiedzia³em:
"Proszê Eminencji, moi parafianie ni-
gdy z bliska nie widzieli ubioru kardy-
nalskiego. Czy móg³bym prosiæ o ³aska-
we pokazanie siê w tym stroju?" Wiem,
¿e to by³o zuchwa³e z mojej strony, ale
czu³em tak¹ potrzebê uradowania mo-
jej delegacji. - "Dobrze - powiedzia³
kardyna³ - przebiorê siê. Proszê na
chwilê wyj�æ". I wnet otworzy³y siê
drzwi i ujrzeli�my naszego kochanego
Kardyna³a. Jeszcze z ka¿dym zamieni³
kilka s³ów, pob³ogos³awi³ nas i pe³ni

1 czerwca 1991 roku w Koszalinie rozpoczê³a siê pi¹ta pielgrzymka Ojca �wiêtego -
Jana Paw³a II do Ojczyzny

Jan Pawe³ II pielgrzymuj¹c do Ojczyzny dawa³ nam wyk³adniê
wiary i prowadzi³ klarowne lekcje patriotyzmu
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rado�ci wyszli�my na korytarz, gdzie
by³ inny �wiat. W obecno�ci Kardyna-
³a czuli�my siê jako� dziwnie zbratani.
To tylko Ojciec mo¿e stworzyæ tak¹
¿yczliw¹ atmosferê. I ta serdeczno�æ,
¿yczliwo�æ i prostota serca Kardyna³a
otworzy³a mi na o�cie¿ drogê do Niego.
Mog³em byæ skarcony za swoj¹ �mia-
³o�æ i nie by³oby to dziwne. Ale tak siê
nie sta³o. Wracali�my wszyscy wzboga-
ceni nie tylko kolorem piêknych szat,
ile skromn¹ prost¹, �wiêt¹ osobowo�ci¹
Kardyna³a. To by³a lekcja dla naszego
ducha ".

Spotkania
z papie¿em rodakiem

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie tylko na
terenie powiatu s³upskiego, lecz równie¿
w obydwóch diecezjach: koszaliñsko-ko-
³obrzeskiej oraz pelpliñskiej nie ma para-
fii, w kronice, której nie zamieszczono by
wzmianek podobnych do tej z parafii
Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Ko-
bylnicy, z której dowiadujemy siê, ¿e 3
czerwca 1979 roku podczas pierwszej
pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny,
41 osób wraz z ksiêdzem wikariuszem
uda³o siê na spotkanie z Ojcem �wiêtym
do Gniezna, a ponadto 21 osób "pojecha-
³o jako oficjalna delegacja...".

Ilu¿ spo�ród nas podró¿owa³o, aby
towarzyszyæ papie¿owi w  pilgrzymo-
waniu na Jasn¹ Górê, do Szczecina,
Gdañska. Liczby na pewno nie mo¿na
bezb³êdnie ustaliæ, ale mimo poniesio-
nych trudów, ka¿dy z nas odnalaz³ co�
dla siebie i wszyscy, mimo zmêczenia,
wracali�my szczê�liwi, a byæ mo¿e tro-
chê lepsi. Wielu mia³o szczê�cie odwie-
dziæ papie¿a na Watykanie.

                                  Tekst i zdjêcia:
                     Eugeniusz Wi¹zowski
                                         Kobylnica

Dobrze
wspó³pracuj¹
Dobrze uk³ada siê wspó³praca Powiatowego Urzêdu Pra-
cy z rz¹dowymi agencjami. Bezrobotni korzystaj¹ ze szko-
leñ i ³atwiej jest im znale�æ pracê.

Szkolenia dla bezrobotnych

Szczególnie dobrze rozwija siê
wspó³praca z Agencj¹ Nieruchomo�ci
Rolnych (do niedawna Agencja W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa). Pomaga ona
w ³agodzeniu skutków bezrobocia
w�ród by³ych pracowników pañstwo-
wych gospodarstw rolnych oraz ca³ej
spo³eczno�ci wiejskiej. W 2000 roku
przeprowadzono na przyk³ad cztery szko-
lenia przy znacznym finansowym wspar-
ciu AWRSP. Powiatowy Urz¹d Pracy po-
niós³ jedynie koszty zakupów niezbêd-
nych materia³ów i dojazdów na kurs. W
szkoleniach tych wziê³y udzia³ 73 osoby.

W 2001 roku we wspó³pracy z Agen-
cj¹ zorganizowano siedemna�cie szkoleñ
dla by³ych pracowników PGR. W ubie-
g³ym roku za pozyskane z AWRSP �rod-
ki przeszkolono 114 bezrobotnych, g³ów-
nie w zawodach: szwacz wk³adów bar-
kowych, murarz-tynkarz, agent ochrony
mienia, monter okien i drzwi. W ramach
dofinansowanych prac interwencyj-
nych zatrudniono 103 osoby, a w ra-
mach robót publicznych 175.

W tym roku ze �rodków przekaza-
nych przez Agencjê przeszkolono ju¿ 82
osoby oraz zrefundowano w 50 proc. wy-

nagrodzenie dla 20 osób. Dziêki odbytym
szkoleniom  blisko po³owa dotychczas
bezrobotnych podjê³a pracê.

Objêcie aktywnymi formami prze-
ciwdzia³ania bezrobociu takiej liczby
osób nie by³oby mo¿liwe bez dodatkowe-
go wsparcia finansowego ze strony Agen-
cji. Dzia³ania te pozwalaj¹ na ograni-
czenie negatywnych skutków bezrobo-
cia na wsi. S¹  tym bardziej cenne, bo
zapobiegaj¹ rozszerzaniu siê na wsi zja-
wiska "dziedziczenia bezrobocia", któ-
re przynosi szczególnie niekorzystne
skutki spo³eczne.

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
wspó³pracuje równie¿ z innymi instytu-
cjami. Dziêki wspó³pracy z Towarzy-
stwem Edukacji Bankowej w Poznaniu
uda³o siê zorganizowaæ szkolenie w za-
kresie obs³ugi komputera z wykorzysta-
niem programu finansowo-ksiêgowego -
dla sze�ciu bezrobotnych. We wspó³pra-
cy z Instytutem W³ókien Naturalnych w
Poznaniu przeszkolono siedem osób w
zakresie tkactwa artystycznego.

                             Marcin Horbowy
                 Powiatowy Urz¹d Pracy

                                     Foto: J. Maziejuk

Po mszy na gdañskim hipodromie
w czerwcu 1999 roku

We wspó³pracy z Instytutem W³ókien Naturalnych w Poznaniu szkolono bezrobotnych
w zakresie tkactwa artystycznego. Pokaz tkactwa w Swo³owie, w gminie S³upsk
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Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku realizuje program, którego celem jest aktywizacja
osób niepe³nosprawnych.

Program Junior
Dla niepe³nosprawnych absolwentów

Program uzupe³nia dzia³ania realizo-
wane przez urzêdy pracy w ramach ko-
lejnej edycji Krajowego Programu Akty-
wizacji Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca". Jego celem jest akty-
wizacja zawodowa m³odych osób nie-
pe³nosprawnych. Skierowany jest do
osób z orzeczonym znacznym, umiarko-
wanym oraz lekkim stopniem niepe³no-
sprawno�ci, bêd¹cych absolwentami w ro-
zumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994
roku o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu

bezrobociu. Osoby takie musz¹ byæ zare-
jestrowane w powiatowym urzêdzie pra-
cy, skierowane na sta¿ po wej�ciu w ¿y-
cie programu lub poszukuj¹ce pracy.
Przez ostatnie 12 miesiêcy od ukoñcze-
nia szko³y nie mog³y byæ nigdzie zatrud-
nione.

W czasie realizacji programu, zarów-
no absolwentom, pracodawcom, jak i do-
radcom zawodowym, bêdzie udzielana
pomoc finansowa ze �rodków Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pe³nosprawnych. Absolwenci skierowa-
ni na sta¿ przez Powiatowy Urz¹d Pra-
cy, otrzymaj¹ w formie dofinansowa-
nia �wiadczenie na rehabilitacjê zawo-
dow¹. Jego wysoko�æ jest ustalana przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w zale¿no�ci od
stopnia niepe³nosprawno�ci osoby skie-
rowanej na sta¿ i mo¿e wynosiæ 30 proc.
najni¿szego wynagrodzenia - dla osób nie-
pe³nosprawnych zaliczonych do znaczne-
go stopnia niepe³nosprawno�ci, 25 proc.
najni¿szego wynagrodzenia - dla osób nie-
pe³nosprawnych zaliczonych do umiarko-
wanego stopnia niepe³nosprawno�ci i 20
proc. - dla osób niepe³nosprawnych zali-
czonych do lekkiego stopnia niepe³no-
sprawno�ci. �wiadczenie to jest wyp³a-
cane dodatkowo oprócz przys³uguj¹cego
sta¿y�cie odbywaj¹cemu sta¿ ustawowy
stypendium.

Pracodawcy przys³uguje premia z
tytu³u odbycia sta¿u przez absolwenta w
wysoko�ci stanowi¹cej iloczyn liczby
miesiêcy odbytego sta¿u i kwoty stano-
wi¹cej do 20 proc. najni¿szego miesiêcz-
nego wynagrodzenia (ustalanego przez
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej na
podstawie Kodeksu pracy, obowi¹zuj¹ce-
go w dniu 1 stycznia roku, w którym roz-
poczêto sta¿) - je¿eli sta¿ysta jest osob¹ o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawno�ci albo absolwentem
szko³y specjalnej, do 10 proc. - je�li jest
osob¹ o lekkim stopniu niepe³nosprawno-
�ci.

W przypadku zatrudnienia absolwen-
ta, po zakoñczeniu sta¿u pracodawcy re-
fundowane bêd¹ koszty jego wynagrodze-
nia. Refundacja wyp³acana bêdzie przez
okres 24 miesiêcy co drugi miesi¹c, w
kwocie nie wy¿szej ni¿ 75 proc. najni¿-
szego wynagrodzenia - gdy bêd¹ to oso-
by o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawno�ci oraz absolwenci
szkó³ specjalnych, co czwarty miesi¹c, w
kwocie nie wy¿szej ni¿ 25 proc. najni¿-
szego wynagrodzenia - gdy bêd¹ to oso-
by o lekkim stopniu niepe³nosprawno�ci.

Doradca zawodowy z PUP otrzy-
mywa³ bêdzie premiê za opiekowanie
siê sta¿yst¹ w wysoko�ci do 10 proc. naj-
ni¿szego wynagrodzenia - za ka¿dego
sta¿ystê objêtego opiek¹.

                             Marcin Horbowy

Program �Junior�skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepe³nosprawno�ci
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Dynamika produkcji sprzedanej
przemys³u uspo³ecznionego w latach
1985-1989 nale¿a³a do najwy¿szych w
kraju, przekraczaj¹c �redni¹ krajow¹
o 7,5 proc. Równie¿ dynamika wydaj-
no�ci pracy, mierzona produkcj¹ sprze-
dan¹ przemys³u uspo³ecznionego na
jednego zatrudnionego, w relacji do
�redniej krajowej kszta³towa³a siê na

Subregion s³upski postrzegany by³ w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych jako
obszar rolniczo-przemys³owy z funkcj¹ turystyczn¹, rozwiniêt¹ w pasie nadmorskim.
Przemys³ spe³nia³ jednak równie¿ bardzo istotn¹ rolê w gospodarce tego obszaru
i w okresie drugiej po³owy lat osiemdziesi¹tych rozwija³ siê bardzo prê¿nie. By³o to efek-
tem odgórnie narzuconej przyspieszonej industrializacji, zgodnej z za³o¿eniem, i¿ mia³
on stanowiæ podstawowy dzia³ gospodarki.

S³upska
gospodarka

objêtym badaniem obszarze bardzo
korzystnie, przekraczaj¹c j¹ w analo-
gicznym okresie o 8,6 proc. W koñcu lat
osiemdziesi¹tych dominowa³ przemys³
elektromaszynowy, lekki, spo¿ywczy i
drzewno-papierniczy, a znaczny udzia³
trzech ostatnich wynika³ z mo¿liwo�ci
wykorzystania w produkcji miejscowych
surowców.

Szacuje siê, i¿ subregion s³upski do-
starcza³ w roku 1998 oko³o 14 proc. pro-
dukcji przemys³owej dzisiejszego woje-
wództwa pomorskiego, co oznacza war-
to�æ ca³kowitej sprzeda¿y na poziomie
2,94 mld PLN (województwo 21 mld
PLN). W subregionie s³upskim powsta-
wa³o wiec oko³o 0,8 proc. ogólnopolskiej
produkcji przemys³owej.

Najtrudniejsza sytuacja wystêpuje na tych terenach, na których nie ma szans na rozwój turystyki i które nie maj¹ czym przyci¹-
gn¹æ inwestorów                                                                                                                                                    Foto:. J. Maziejuk
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Subregion ten charakteryzuje siê od-
mienn¹ od województwa pomorskiego
struktur¹ produkcji sprzedanej. Najwa¿-
niejszymi dzia³ami produkcji by³y w 1997
roku: szeroko rozumiany (tj. z uwzglêd-
nieniem pojazdów mechanicznych, przy-
czep oraz metalowych wyrobów goto-
wych) przemys³ elektromaszynowy oraz
produkcja artyku³ów spo¿ywczych i na-
pojów. Na przestrzeni ostatnich lat na zna-
czeniu straci³ natomiast przemys³ lekki.

Struktura produkcji
W roku 2000 struktura produkcji

sprzedanej wygl¹da³a z pewno�ci¹ od-
miennie. Z uwagi na zmiany administra-
cyjne w roku 1998 brak jest szczegó³o-
wych danych, gdy¿ statystyka na tym
poziomie szczegó³owo�ci prowadzona
jest dla ca³ego województwa. Obserwa-
cje rozwoju przemys³u subregionu s³up-
skiego pozwalaj¹ jednak na wyci¹gniêcie
kilku wniosków. Nast¹pi³y daleko id¹ce
zmiany w strukturze przemys³u lekkie-
go, w tym obuwniczego. Z praktycznie
jednego du¿ego zak³adu produkcji obu-
wia, powsta³o szereg innych tego typu
przedsiêbiorstw. Zdecydowanie wzros³a
rola przemys³u chemicznego. Zas³ug¹
tego jest szybki rozwój kilku przedsiê-
biorstw - producentów wyrobów z two-
rzyw sztucznych. Warto�æ sprzeda¿y
przemys³u spo¿ywczego i drzewnego
pozosta³a strukturalnie na zbli¿onym
poziomie. Warto�æ sprzeda¿y przemy-
s³u elektromaszynowego pozosta³a te¿
na zbli¿onym poziomie, przy czym na-
st¹pi³y w nim równie¿ znaczne zmiany
strukturalne.

W subregionie s³upskim obecnie zde-
cydowana wiêkszo�æ sprzeda¿y ogó³u
podmiotów gospodarczych jest realizowa-
na przez podmioty prywatne. Udzia³ tego
sektora w produkcji sprzedanej przemy-
s³u systematycznie rós³. Godny uwagi jest
fakt, i¿ ju¿ w roku 1992 udzia³ w sprze-
da¿y przemys³u sektora prywatnego prze-
kroczy³ 50 proc. �wiadczy to o stosunko-
wo szybkim przebiegu procesów prywa-
tyzacyjnych. W roku 1997 wska�nik ten
wyniós³ ju¿ ponad 90 proc. Nale¿y zak³a-
daæ, i¿ w kolejnych latach wska�nik ten
tak¿e rós³. Obecnie prawie ca³o�æ produk-
cji sprzedanej przemys³u pochodzi z sek-
tora prywatnego. Brak jest bli¿szych da-
nych na temat udzia³u sektora zagranicz-
nego

W wiêkszo�ci dzia³alno�ci us³ugowej
(handel i naprawy, hotele i restauracje,
budownictwo, transport, po�rednictwo
finansowe, obs³uga nieruchomo�ci, itp.)
i rolniczej, przewa¿a zdecydowanie w³a-
sno�æ prywatna. Przyczyn¹ tego by³ fakt,
i¿ przeprowadzenie prywatyzacji tych
sektorów by³o ³atwiejsze m.in. z uwagi
na ich wielko�æ, brak wiêkszych proble-
mów z wycen¹, stosunkowo ma³e nak³a-

dy kapita³owe nowych inwestorów. W
zwi¹zku z tym nale¿y za³o¿yæ, ¿e udzia³
sektora prywatnego we wska�niku za-
trudnienia w subregionie s³upskim bê-
dzie z pewno�ci¹ wy¿szy ni¿ w ca³ym
województwie oraz wy¿szy ni¿ w roku
1996 w subregionie.

Eksport
W roku 1996 w subregionie s³upskim

wska�nik udzia³u eksportu w produkcji
sprzedanej wyniós³ 28 proc., podczas gdy
w roku 1992 - 22 proc. Wska�nik ten by³
wy¿szy ni¿ dla ca³ego województwa, a
tak¿e zdecydowanie wy¿szy ni¿ �rednia
krajowa. O ile w roku 1992 najwa¿niej-
szym towarem eksportowym by³y wyro-
by transportu wodnego, to ju¿ w 1996 do-
minuj¹c¹ rolê odgrywa³y meble oraz po-
zosta³e wyroby stolarskie. Wzros³o tak¿e
znaczenie eksportu pozosta³ych wyrobów
z drewna oraz tworzyw sztucznych. Za-
obserwowano spadek w sprzeda¿y wyro-
bów metalowych. W kolejnych latach
uwidaczniaj¹ siê znaczne wahania struk-
tury wyrobów eksportowych.

Brak jest szczegó³owych danych do-
tycz¹cych struktury eksportu w kolejnych
latach, po roku 1996. Obserwacje roz-
woju przemys³u pozwalaj¹ jednak na
wyci¹gniêcie nastêpuj¹cych wniosków
zwi¹zanych z obecn¹ struktur¹ sprze-
da¿y towarów eksportowych: struktu-
ra wyrobów eksportowych nie jest sil-
nie skoncentrowana, jest rozproszona.
Oznacza to, i¿ nie ma kluczowej - stra-
tegicznej grupy wyrobów eksporto-
wych, w których subregion siê wybit-
nie specjalizuje. Nast¹pi³ z pewno�ci¹
spadek znaczenia eksportu wyrobów
przemys³u meblarskiego oraz wyrobów
transportu wodnego, z uwagi na zanie-
chanie produkcji przez najpowa¿niej-
sze przedsiêbiorstwa z tych sektorów.

W analizie sprzeda¿y przemys³u na
rynki zagraniczne, oprócz wska�ników
struktury eksportowanych towarów, istot-
ne znaczenie maj¹ równie¿ wska�niki
dotycz¹ce kierunków eksportu. Dla
przedsiêbiorstw subregionu s³upskiego
najwa¿niejszym rynkiem eksportowym
s¹ kraje Unii Europejskiej, a w szcze-
gólno�ci Niemcy.

Najwa¿niejszym partnerem eksporto-
wym by³y Niemcy, na które przypada³o
w 1992 roku ponad 40 proc., a w 1996
roku prawie 50 proc. warto�ci eksportu.
Wa¿ne znaczenie odgrywa³ tak¿e eksport
do Szwecji, Holandii, a tak¿e Wielkiej
Brytanii. Wydaje siê, ¿e z uwagi na wiel-
ko�æ i potencja³ rynków wschodnich, w
kolejnych latach bêdzie ros³o znaczenie
eksportu do Rosji, na Ukrainê i na Bia-
³oru�. W roku 1996 eksport przedsiê-
biorstw s³upskich do tych krajów wy-
niós³ zaledwie 8,4 proc.

Struktura w³asno�ci

W 1998 roku w regionie s³upskim
przypada³y 74 firmy na 1000 mieszkañ-
ców, podczas gdy w roku 1990 analogicz-
nie 11 firm. Choæ zwiêkszenie liczby
przedsiêbiorstw sektora prywatnego
uznaæ nale¿y za zjawisko korzystne, bo-
wiem sektor ten charakteryzuje siê
du¿¹ ch³onno�ci¹ zatrudnieniow¹, to
jednocze�nie zauwa¿yæ trzeba, i¿ wiêk-
szo�æ firm prywatnych to firmy ma³e,
które w mniejszym stopniu przyczynia-
j¹ siê do wzrostu poziomu technologicz-
nego oraz potencja³u produkcyjnego
regionu. Z drugiej jednak strony cech¹
firm ma³ych jest ich wiêksza mobilno�æ i
mo¿liwo�æ elastycznego reagowania na
sygna³y p³yn¹ce z rynku. Choæ nie two-
rz¹ one du¿ych dochodów, to zmniejsza-
j¹ presjê na rynku pracy i najlepiej przy-
swajaj¹ zasady konkurencji.

Wzrost liczby podmiotów prowa-
dz¹cych dzia³alno�æ w sektorze prywat-
nym spowodowa³ przesuniêcia miêdzy
sektorami w³asno�ci w liczbie zatrud-
nionych. Odsetek zatrudnionych w sek-
torze prywatnym wzrós³ z 26,4 proc. w
1989 roku do 68,9 proc. w roku 1998,
czyli o ponad 164 proc. Sektor prywat-
ny dominowa³ te¿ w produkcji sprze-
danej przemys³u, gdzie jego udzia³ w
regionie s³upskim wyniós³ 90,2 proc.,
przy �redniej krajowej 69,1 proc. oraz
- choæ w mniejszym stopniu - w wielko-
�ci nak³adów inwestycyjnych, gdzie
analogicznie udzia³ ten wyniós³ 65,6
proc. dla subregionu s³upskiego i 57,8
proc. �rednio w Polsce. Zauwa¿yæ jed-
nak trzeba, i¿ sektor prywatny mia³ wiêk-
szy udzia³ w liczbie podmiotów gospo-
darczych ni¿ w zatrudnieniu czy w po-
niesionych nak³adach inwestycyjnych.
Potwierdza to fakt, i¿ w sektorze tym do-
minowa³y firmy ma³e, o niskim zatrud-
nieniu, stosunkowo s³abo wyposa¿one w
�rodki trwa³e, za to charakteryzuj¹ce siê
wy¿sz¹ wydajno�ci¹ pracy, na co wska-
zuje wysoki udzia³ sektora prywatnego w
produkcji sprzedanej.

Zmiany w rolnictwie
i nak³adach inwestycyjnych

przemys³u
W 1998 roku w subregionie s³upskim

w rêkach prywatnych znalaz³o siê prawie
85 proc, u¿ytków rolnych. Na skutek za-
chodz¹cego procesu koncentracji ziemi
znacznie wzros³a przeciêtna wielko�æ in-
dywidualnego gospodarstwa rolnego z 8,1
ha w 1989 roku do 14,6 ha w 1998 roku,
czyli o 80 proc. Dla porównania, w Pol-
sce przeciêtna wielko�æ indywidualnego
gospodarstwa rolnego wzros³a w tym
okresie o 30 proc. - z 5,3 ha do 6,9 ha.
Jest to bez w¹tpienia zjawisko korzystne,
bowiem wiêksze gospodarstwa pozwala-
j¹ w d³u¿szym okresie czasu na wdro¿e-
nie bardziej wydajnych metod gospoda-

ci¹g dalszy na str. 18
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rowania.
Transformacja systemu spo³eczno-

gospodarczego Polski wywo³a³a okre�lo-
ne zmiany równie¿ w przemy�le subre-
gionu. Pogorszenie siê ekonomiczno-
fmansowych warunków prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym
okresie dekady lat dziewiêædziesi¹tych,
ograniczenie rynków zbytu w krajach
dawnej RWPG oraz spadek realnych do-
chodów mieszkañców regionu, spowodo-
wa³y drastyczny, choæ relatywnie nieco
mniejszy ni¿ �rednio w Polsce, spadek
produkcji przemys³owej. W pierwszym
roku przemian nast¹pi³ spadek produkcji
sprzedanej przemys³u o ok. 23 proc., to
w regionie s³upskim jeszcze w latach
1991-1992 odnotowano jej spadek, a
wzrost zaznaczy³ siê dopiero w roku 1993.
Wielko�æ produkcji sprzedanej w subre-
gionie przekroczy³a poziom z roku 1989
w roku 1996, a wiêc szybciej ni¿ �rednio
w kraju, co mia³o miejsce dopiero w 1997
roku.

Spadkowi produkcji rolnej oraz prze-
mys³owej z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych towarzyszy³ relatywnie jeszcze wiêk-
szy spadek nak³adów inwestycyjnych na
badanym obszarze, wynikaj¹cy z ograni-
czenia sk³onno�ci do inwestowania przez
wysok¹ stopê procentow¹ i nisk¹ rentow-
no�æ przemys³u. W roku 1993, kiedy za-
znaczy³ siê najwiêkszy spadek tych na-
k³adów, ich poziom w subregionie s³up-
skim stanowi³ zaledwie 44,2 proc., przy
�redniej krajowej wynosz¹cej 84,9 proc.
Konsekwencj¹ tak drastycznego spadku
nak³adów inwestycyjnych w subregionie
s³upskim by³ znacznie odbiegaj¹cy od
1998 roku od �redniej krajowej poziom
tych¿e nak³adów inwestycyjnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkañca, który
wynosi³ 65,1 proc. tej �redniej.

Poziom ¿ycia mieszkañców
i atrakcyjno�æ regionu

Dystans dziel¹cy subregion s³upski
niepokoj¹co wzrós³ w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych. W 1998 roku przeciêtne wy-
nagrodzenie brutto stanowi³o zaledwie
81,6 proc. �redniej krajowej, czyli rela-
tywnie znacznie mniej ni¿ w roku 1989.
Wzros³a te¿ w tym okresie liczba osób
korzystaj¹cych ze �wiadczeñ opieki spo-
³ecznej. W 1998 roku w regionie s³upskim
niemal co dziesi¹ty mieszkaniec korzy-
sta³ z jakich� form tej pomocy, podczas
gdy w Polsce co osiemnasty. Sytuacja taka
by³a efektem nie tylko niskiego poziomu
wynagrodzeñ w subregionie, ale te¿
znacznej liczby bezrobotnych bez prawa
do zasi³ku. Spadek dochodów realnych
mieszkañców oraz wysokie koszty uzy-
skania mieszkania powodowa³y regres
w budownictwie mieszkaniowym, któ-
ry znalaz³ swoje odzwierciedlenie w
spadku liczby mieszkañ oddanych do
u¿ytku w przeliczeniu na 1000 miesz-
kañców. Liczba ta zmniejszy³a siê z 5,0
w regionie w 1989 roku do 1,5 w 1998
roku, czyli o 70 proc., podczas gdy spa-
dek ten dla Polski w analogicznym
okresie wyniós³ niespe³na 48 proc.

Atrakcyjno�æ subregionu s³upskiego
wynika nie tylko z faktu korzystnego po-
³o¿enia geograficznego nad brzegiem mo-
rza, ale tak¿e z posiadania piêknych, sto-
sunkowo czystych jezior oraz znacznych
obszarów pokrytych lasami, umo¿liwia-
j¹cych grzybobranie, polowanie, czy ob-
serwacjê rzadkich gatunków ptaków. To
w³a�nie atrakcyjne �rodowisko naturalne
oraz aktywno�æ mieszkañców w³adz lo-
kalnych zadecydowa³y o tym, i¿ w pew-
nych miejscowo�ciach rozwinê³a siê tu-
rystyka, "poci¹gaj¹c" za sob¹ rozwój han-
dlu i innych us³ug.

Inn¹ grup¹ gmin, wyró¿niaj¹cych siê
poziomem rozwoju, by³y jednostki po³o-
¿one w pobli¿u najwiêkszych miast, a
wiêc gminy S³upsk i Kobylnica, granicz¹-
ce z miastem S³upsk.

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ,
opartych na analizie warto�ci wska�ników
rozwoju oraz warto�ci poszczególnych
cech diagnostycznych mo¿na okre�liæ
obszary, które maj¹ szansê dalszego roz-
woju oraz te, które najprawdopodobniej
bêd¹ coraz bardziej odstawa³y poziomem
rozwoju od pozosta³ych, staj¹c siê barie-
rami rozwoju subregionu.

Tereny najlepiej rozwiniête to ob-
szary po³o¿one w pó³nocnej czê�ci sub-
regionu, o czym zadecydowa³y przede
wszystkim walory turystyczne miejsco-
wo�ci i gmin nadmorskich oraz po³o-
¿enie najwiêkszego miasta - S³upska.
Relatywnie wysokim jak na warunki
subregionu s³upskiego rozwojem cha-
rakteryzowa³y siê tak¿e pozosta³e wiêk-
sze miasta. Niew¹tpliwe znaczenie
urbanizacji i zagospodarowania infra-
strukturalnego dla ogólnego poziomu
rozwoju spo³eczno-gospodarczego po-
zwala s¹dziæ, i¿ w miarê poprawy sytu-
acji gospodarczej w kraju, miasta te
oraz ich bezpo�rednie okolice maj¹
pewne szansê rozwoju.

Mo¿na liczyæ na dalszy rozwój te-
renów o wyj¹tkowych walorach �rodo-
wiska naturalnego, po³o¿onych w po-
bli¿u jezior, parku narodowego czy par-
ków krajobrazowych. Szans¹ dla nich
jest dalszy rozwój turystyki, pod wa-
runkiem jednak lepszego zagospodaro-
wania tych terenów. Trzeba pamiêtaæ, i¿
wymagania turystów ci¹gle rosn¹. Coraz
wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê
o�rodki, które oprócz miejsc do spania
oferuj¹ szeroki wachlarz innych atrakcji.

Niew¹tpliwie najtrudniejsza sytu-
acja wystêpuje na tych terenach, na
których nie ma szans na rozwój tury-
styki i które nie maj¹ czym przyci¹gn¹æ
inwestorów. Wydaje siê jednak, ¿e ba-
riery rozwoju obszarów wiejskich za-
mieniæ siê mog¹ w czynniki rozwoju,
szczególnie na terenach, na których
dominowa³o rolnictwo wielkoobszaro-
we. Szans¹ dla tych terenów jest roz-
wój rolnictwa poprzez tworzenie du-
¿ych, wydajnych, konkurencyjnych na
rynkach europejskich gospodarstw rol-
nych.

                            Dr Irena Figurska
                    Mgr Jaros³aw Szreder
           Wy¿sza Szko³a Zarzadzania
                                         w S³upsku

(Fragmenty opracowania pt. "Gospo-
darka subregionu s³upskiego w latach
1989-2003", przedstawionego na S³up-
skim Forum Gospodarczym 2003.)

Jeszcze kilka lat temu Stocznia �Ustka� by³a jednym z wiêkszych zak³adów w regio-
nie s³upskim, znanym z produkcji ³odzi z laminatów                       Foto:. J. Maziejuk
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W jakim kierunku zmierza polityka inwestycyjna pañstw przeobra¿aj¹cych swoj¹ go-
spodarkê? Powa¿nym problemem, który rozwi¹zuj¹ te pañstwa jest zapewnienie warun-
ków dla wzrostu gospodarczego. W tym celu musi siê zmieniæ struktura gospodarki na-
rodowej, która powinna byæ konkurencyjna pod wzglêdem wydajno�ci, jako�ci pracy
i jej ceny.

Bia³oruska
transformacja

Rz¹d bia³oruski d³ugo siê waha³, czy
nale¿y bardziej powi¹zaæ swoj¹ gospodar-
k¹ z gospodark¹ pañstw zachodnich, z
korporacjami miêdzynarodowymi i wpro-
wadzaæ bardziej nowoczesne technologie,
czy zostawiæ bez istotnych zmian struk-
turê swojego przemys³u? Wybrano ten
drugi wariant. Mo¿na to t³umaczyæ tym,
¿e na przemys³ bia³oruski sk³ada³y siê
du¿e przedsiêbiorstwa, ukierunkowa-
ne na eksport. W ka¿dym b¹d� razie,
pod koniec lat 80-tych Bia³oruska So-
cjalistyczna Republika Radziecka eks-
portowa³a za granicê 43-46 proc. pro-
dukcji przemys³owej. W wielu wska�-
nikach przewy¿sza³a poziom ZSRR.
Wska�nik zatrudnienia w przedsiêbior-
stwach pañstwowych wynosi³ 35,2 proc.,
a w tym samym czasie w Zwi¹zku Ra-
dzieckim - 32,1 proc. Tak¿e tempo przy-
rostu produkcji przemys³owej w drugiej
po³owie lat 80-tch by³o o prawie dwa razy

wy¿sze od tempa rozwoju ca³ego przemy-
s³u ZSRR. Przemys³ bia³oruski rozwija³
siê bardzo dynamicznie, a przemys³ ma-
szynowy uwa¿any by³ w ca³ym ZSRR za
bardzo rozwiniêty. Efektywne jego funk-
cjonowanie mo¿liwe by³o dziêki m.in.
zani¿anym w ramach rynku radzieckiego
cenom na surowce, a zawy¿anym na wy-
roby gotowe.

W latach 1992-1995 znacznie spad³a
produkcja przemys³owa, szczególnie w
bran¿y maszynowej. Odczu³y to najpierw
przedsiêbiorstwa produkuj¹ce na eksport
i te, które mia³y wielu kooperantów w
republikach by³ego ZSRR. W podobnej
sytuacji znalaz³ siê przemys³ lekki, który
równie¿ znaczn¹ czê�æ swojej produkcji
eksportowa³. Ga³êzie te (podobnie prze-
mys³ materia³ów budowlanych, chemicz-
ny i petrochemiczny) maj¹ ju¿ mniejsz¹
dynamikê rozwoju. Przemys³ maszynowy
chyba najbardziej zmieni³ swoj¹ struktu-

rê i musi teraz przystosowywaæ siê do
pracy w nowych warunkach gospodarki.
Dla pañstwa bez znacznych zasobów
mineralnych, przemys³ ten to jedyna
szansa na efektywny wzrost gospodar-
czy. Obecnie wiele przedsiêbiorstw tego
przemys³u prowadzi nowe inwestycje
wspierane przez bud¿et pañstwa. For-
malnie polityka ta rozpoczê³a siê od
uchwalenia przez rz¹d programu roz-
woju produkcji przemys³owej na lata
1998-2015. Popierane s¹ g³ównie przed-
siêbiorstwa - giganty zatrudniaj¹ce po-
wy¿ej 5000 osób.

Przemys³ maszynowy to obecnie
g³ówny odbiorca �rodków finansowych
przyznawanych przedsiêbiorstwom przez
rz¹d, zgodnie z realizowan¹ polityk¹ in-
westycyjn¹. Wymieniany jest bezu¿ytecz-
ny sprzêt i wspierane s¹ tylko najbardziej
zyskowne kierunki produkcji. Rozwój
firm bia³oruskich nadal hamuje jednak

ci¹g dalszy na str. 20
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nadmierna liczba pracowników, brak
kapita³u, pasywne zarz¹dzanie i nie-
umiejêtny marketing. We wspó³pracy
z koncernami miêdzynarodowymi
przedsiêbiorstwa staraj¹ siê rozwi¹zaæ
problem ma³o konkurencyjnej swojej
produkcji. Strategia rz¹dowa zezwala
im na przyk³ad na przejmowanie lep-
szych technologii zachodnich.

W pocz¹tkowym okresie transforma-
cji ustrojowej w bia³oruskich przedsiê-
biorstwach przemys³owych zatrudnio-
nych by³o oko³o pó³tora miliona pracow-
ników (32% zatrudnionych w ca³ej gospo-
darce). Wiêcej ni¿ po³owa pracowa³a w
du¿ych zak³adach zatrudniaj¹cych ponad
1000 osób. W roku 2001 w zak³adach tych
pracowa³o 57,6 proc. zatrudnionych w
przemy�le - 647,4 tys. osób (wielko�æ pro-
dukcji siêga³a 66,8 proc.). Ogólna liczba
pracuj¹cych w przemy�le bia³oruskim
zmniejszy³a siê z 1537 tys. osób w roku
1990 do 1124 tys. w roku 2001. Najwiêk-
sze redukcje przeprowadzono w prze-
my�le maszynowym, lekkim, materia-
³ów budowlanych. Wydajno�æ pracy
znacznie wzros³a tylko w tym pierw-
szym. Zwolnionych pracowników skie-
rowano do przedsiêbiorstw elektro-
energetycznych i hutnictwa, handlu i do
gospodarki komunalnej. Handel to je-
dyna dzisiaj bran¿a na Bia³orusi, w któ-
rej ma³y i �redni prywatny biznes roz-
wija siê najbardziej.

Bezrobocie na Bia³orusi nie przekra-
cza 3 procent. Pañstwowe przedsiêbior-
stwa w du¿ej mierze spe³niaj¹ rolê socjal-
nych opiekunów. Obecnie w sektorze tym
pracuje 52 proc. zatrudnionych i dostar-
cza on 55,9 proc. produkcji przemys³o-
wej. Ten system gospodarczy - z dominu-
j¹c¹ rol¹ sektora pañstwowego zwyk³o siê
nazywaæ na Bia³orusi - "kapitalizmem
pañstwowym". Przedsiêbiorstwa pañ-
stwowe maj¹ du¿¹ swobodê gospodar-
cza. Przedsiêbiorstwa prywatne s¹ go-
rzej traktowane. Poprzez tak¹ polity-
kê pañstwo w znacznym stopniu kon-
troluje bran¿ê elektroenergetyczn¹,
hutnicz¹ oraz prawie wszystkie przed-
siêbiorstwa monopolistyczne w prze-
my�le paliwowym, chemicznym, petro-
chemicznym i maszynowym.

W sumie na Bia³orusi dzia³a 290 ta-
kich przedsiêbiorstw, które zaopatruj¹
58,3 proc. rynku wewnêtrznego; w zakre-
sie produkcji chemicznej i petrochemicz-
nej - 91 proc., maszynowej i lekkiej - 61
proc. Prywatyzacj¹ objêto tylko nielicz-
ne przedsiêbiorstwa i to g³ównie o mniej-
szym znaczeniu dla pañstwowej gospo-
darki. Du¿e pañstwowe przedsiêbior-
stwa zarz¹dzane s¹ dzisiaj przez roz-
budowany system ministerstw i koncer-
nów odpowiedzialnych za prowadzenie
polityki inwestycyjnej pañstwa. Mo¿-

na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e pe³ny
rozwój prywatnego biznesu na Bia³o-
rusi bêdzie móg³ nast¹piæ dopiero po za-
koñczeniu etapu reformowania g³ów-
nych pañstwowych przedsiêbiorstw i
odzyskaniu przez nie sta³ego wzrostu
produkcji.

Obecnie Bia³oru� eksportuje 55 proc.
swojego PKB i wiêcej ni¿ 80 proc. pro-
dukcji przemys³owej. Niewiele pañstw
mo¿e pochwaliæ siê podobnymi wska�-
nikami. Celem polityki zagranicznej Bia-
³orusi jest zwiêkszenie udzia³u pañstwa
w handlu zagranicznym. Od roku 1995
Bia³oru� zwiêkszy³a swój eksport prawie
dwukrotnie. Obroty handlowe wynios³y
w tym czasie ok. 13 mld dol. USA. Lide-
rzy eksportu to przede wszystkim przed-
siêbiorstwa motoryzacyjne: "MAZ",
"MZKT" w Miñsku, "BelAZ" w ¯odinie,
"MoAZ" w Mogiliowie, Bia³oruski Za-
k³ad Metalurgiczny w ¯³obinie, Miñski
Zak³ad Traktorowy, zak³ad produkuj¹cy
lodówki i zamra¿arki.

Przedsiêbiorcy zagraniczni w 1992
roku zainwestowali w tym kraju 1,6 mld
USD, z zaci¹gniêtymi kredytami - 4 mld
USD. W porównaniu z Polsk¹ inwesty-
cje te s¹ nieznaczne. Do Polski w latach
1990-2002 nap³ynê³o 65,11 mld. dolarów
kapita³u zagranicznego. W styczniu br. na
Bia³orusi zarejestrowanych by³o 2667
spó³ek z kapita³em zagranicznym (1396
przedsiêbiorstw wspólnych (PW) oraz
1271 przedsiêbiorstw zagranicznych
(PZ)) z ogólnym funduszem za³o¿yciel-
skim na sumê 768,8 mln dol. (65 proc.
nale¿y do inwestorów zagranicznych).

W�ród zagranicznych inwestorów

dominuj¹ Rosjanie, Amerykanie Niemcy
i Polacy. Na przemys³ spo¿ywczy przy-
pada 46,8 proc., zainwestowanego kapi-
ta³u, maszynowy - 11,6 proc., lekki - 8,7
proc., chemiczny i petrochemiczny - 8,5
proc., drzewny - równie¿ 8,5 proc.. W la-
tach 1992-2003 warto�æ zaci¹gniêtych
kredytów wynios³a 2465,99 mln dolarów.

Zad³u¿enie zagraniczne Bia³orusi w
stosunku do PKB nie przekracza 6 proc..
Z prywatyzacji przedsiêbiorstw bud¿et
pañstwa chcia³by otrzymaæ do roku 2010
ok. 6 mld dol. USA. Jest to raczej nie-
mo¿liwe, bo w 2002 roku otrzyma³ tylko
403 mld rubli - ok. 200 mln dol. USA.
Prywatyzowane s¹ w pierwszej kolej-
no�ci ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa
przemys³u lekkiego, spo¿ywczego oraz
materia³ów budowlanych. Z du¿ych
firm w 2002 roku przekszta³ci³y siê w
spó³ki akcyjne "Naftan", "Polimir" w No-
wopolocku, "Azot" w Grodnie, Bia³oru-
ski Zak³ad Produkcji Opon w Bobrujsku,
"Chimwolokno" w Grodnie i Mogiliowie.
Przep³yw kapita³u zagranicznego jest tu
dok³adnie kontrolowany przez rz¹d, jed-
nak inwestorom zagranicznym stwarza siê
odpowiednie warunki do dzia³alno�ci.
Bia³oru� stopniowo dostosowuje w³asny
system prawny do dorobku prawnego
Unii Europejskiej. Od 2001 roku obowi¹-
zuje tu Kodeks Inwestycyjny, zgodnie z
którym zagraniczni przedsiêbiorcy maj¹
prawo organizowania swoich przedsiê-
biorstw. Rz¹d Bia³orusi na ca³ym swoim
terytorium gwarantuje zagranicznym in-
westorom stabilno�æ prawa gospodarcze-
go.                    Sergiusz Korzeniewski

                                                     Miñsk

Maszyna firmy �Amkador� u¿ywana w budowie i naprawie dróg
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Powstaj¹ca w Ustce pierwsza na polskim Wybrze¿u aukcja ryb-
na ucywilizuje obrót rybami i wprowadzi Polskê do grona no-
wocze�nie rozwijaj¹cych siê pañstw.

Realizacja rybackiej inicjatywy trwa
ju¿ kilka lat. Powstaj¹ca aukcja rybna to
bowiem pomys³ samych rybaków zrze-
szonych w Krajowej Izbie Rybackiej z sie-
dzib¹ w Ustce. Za jedno ze swoich dzia-
³añ postawi³a ona uporz¹dkowanie obro-
tu rybami w Polsce na wzór pañstw Unii
Europejskiej. Pomys³ powstania aukcji
zrodzi³ siê jeszcze w 1997 roku, kiedy
istnia³o województwo s³upskie i w miej-
scowym Urzêdzie Wojewódzkim pod-
jêto siê zadania o¿ywienia polskiego ry-
bo³ówstwa poprzez dostosowanie do
wymogów Unii Europejskiej. Dzia³ania
te obecnie kontynuuje Urz¹d Marsza³-
kowski w Gdañsku i ca³y czas Krajo-
wa Izba Rybacka z siedzib¹ w Ustce.

Aukcja powstaje przy nabrze¿u por-
towym na dawnych terenach "Korabia".
Buduje j¹ spó³ka, w której udzia³y maj¹
miasto Ustka i Krajowa Izba Rybacka.
Znaczn¹ czê�æ funduszy uda³o siê pozy-
skaæ z Urzêdu Marsza³kowskiego. By³ to
jeden z problemów opó�niaj¹cych rozpo-
czêcie inwestycji. Na pieni¹dze te liczo-
no, gdy¿ ustecka aukcja ma byæ jednym
z elementów du¿ego sektorowego pro-
gramu stawiaj¹cego sobie za cel ucy-
wilizowanie obrotu rybami w Polsce i
dostosowanie naszego rybo³ówstwa ba³-

tyckiego do Wspólnej Polityki Rybac-
kiej Unii Europejskiej.

Roboty budowlane s¹ dalece zaawan-
sowane i wszystko wskazuje, ¿e aukcja
wkrótce rozpocznie dzia³alno�æ. Jej zada-
niem bêdzie kojarzenie sprzedawców ryb
- rybaków z odbiorcami - du¿ymi sklepa-
mi, hurtowniami, przetwórniami ryb. Au-
kcja bêdzie funkcjonowa³a na zasadach
gie³dy. Ryby bêdzie mo¿na te¿ kupowaæ
za po�rednictwem Internetu, bo z au-
kcj¹ wspó³pracowaæ bêd¹ tzw. lokalne
centra pierwszej sprzeda¿y ryb, które
powstan¹ w piêciu innych polskich por-
tach. Ustecka aukcja wspó³pracowaæ bê-
dzie z podobnymi aukcjami dzia³aj¹cymi
w krajach Unii Europejskiej. Prezes Kra-
jowej Izby Rybackiej Maciej Dlouhy
chce, aby jednym z pierwszych takich
partnerów, z którym zostanie nawi¹zana
wspó³praca, by³a aukcja francuska, na któ-
rej pojawiaj¹ siê ryby z innych mórz i ich
asortyment jest tam bardziej urozmaico-
ny. Niewykluczona jest tak¿e wspó³praca
z aukcjami duñskimi czy niemieckimi. Na
tych pierwszych wzorowano siê opraco-
wuj¹c koncepcjê usteckiej aukcji. Duñ-
czycy, Francuzi i Hiszpanie nie kryli przed
Polakami swoich do�wiadczeñ w organi-
zacji rynku rybnego.

W Polsce musi powstaæ jeszcze silna
organizacja rybacka, która bêdzie partne-
rem w obronie rybackich interesów. W
Danii istniej¹ trzy silne organizacje rybac-
kie, a g³ównym ich celem jest stworzenie
gwarancji rozwoju sektora rybnego. Or-
ganizacje rybackie czerpi¹ tam te¿ korzy-
�ci ze sprzeda¿y niektórych us³ug nie-
zbêdnych dla prawid³owego funkcjono-
wania gie³dy rybnej. Tak ma byæ te¿ w
Polsce, dlatego Krajowa Izba Rybacka
z siedzib¹ w Ustce rozwa¿a mo¿liwo�æ
przekszta³cenia siê w Ryback¹ Grupê
Producenck¹.

Nie wszystkim podoba siê pomys³
uruchomienia aukcji rybnej. Krytykuj¹ go
niektórzy rybacy i �rodowiska zwi¹zane
z przetwórstwem ryb. Jest to nawet zro-
zumia³e zachowanie, bo jedynym z ce-
lów aukcji bêdzie wyeliminowanie sza-
rej strefy istniej¹cej w polskiej gospo-
darce rybackiej.

                             Z. Babiarz-Zych
                               Zdjêcia: J. Maziejuk

Koniecz szar¹ stref¹
Aukcjê buduje spó³ka, w której udzia³y
maj¹ miasto Ustka i Krajowa Izba Rybac-
ka. Ostatnio do spó³ki przyst¹pi³ równie¿
Marsza³ek Województwa Pomorskiego

Nie wszystkim podoba siê ten pomys³
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Powiat dba
o �rodowisko
Ze Stanis³awem Janucht¹, naczelnikiem Wydzia³u Rolnictwa i Ochrony �rodowiska w Sta-
rostwie Powiatowym w S³upsku, rozmawia Magdalena Rusakiewicz

- Jeste�cie jednym z najlepszych w
kraju powiatów, je�li chodzi o organi-
zacjê gospodarki odpadami. Jak do
tego dosz³o?

- Zabrali�my siê za tê kwestiê ju¿ w
roku 1999, jak tylko powsta³y samorz¹dy
powiatowe. Rada Powiatu podjêta wów-
czas wiele uchwa³, które zlikwidowa³y ist-
niej¹ce na naszym terenie, 72 wysypiska
odpadów. Dzi� mamy ich tylko cztery.
Trzy z nich spe³niaj¹ wszelkie normy, jed-
no bêdzie zlikwidowane najpó�niej w
2004 roku.

Oczywi�cie te dzia³ania mia³y powo-
dzenie tak¿e dziêki wsparciu ró¿nych in-
stytucji i samorz¹dów gmin. Du¿¹ rolê
mia³y tutaj �rodki przyznane nam m.in. z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W swo-
ich dzia³aniach wzorowali�my siê na por-
tugalskim rejonie Valorlis. To wzorcowy
okrêg uznany w Unii Europejskiej za naj-
lepszy, je�li chodzi o utylizacjê odpadów.
�miem twierdziæ, ¿e opracowany przez
nas model odzyskiwania odpadów jest
jeszcze lepszy. Dysponujemy jednak gor-
sz¹ infrastruktur¹ na sk³adowisku odpa-
dów.

- Ma pan tutaj na my�li najwiêk-
sze sk³adowisko w Bierkowie?

- Tak. Zwozimy tam odpady z o�miu
pobliskich gmin. Chcieli�my wiêc, by tak
du¿e sk³adowisko nie stanowi³o zagro¿e-
nia ani dla pobliskiej ludno�ci, ani dla
przyrody. Dlatego wci¹¿ je modernizuje-
my i unowocze�niamy. Ostatnie nak³ady
finansowe na przeprowadzenie kolejnych
inwestycji to 11 mln z³. Za te pieni¹dze
wybudowano halê z profesjonaln¹ lini¹ do
segregacji, co pozwoli na znaczne zwiêk-
szenie odzysku surowców wtórnych. Do-
tychczas odzyskuje siê rocznie 1005 ton
tych surowców wtórnych. W Bierkowie
odzyskujemy te¿ gaz, który za pomoc¹
specjalnych generatorów zamieniany jest
w pr¹d elektryczny. Pr¹d ten s³u¿y do
o�wietlenia i ogrzewania wszystkich bu-
dynków. A jego nadwy¿ka sprzedawana

jest do sieci energetycznych. Do koñca
tego roku zostanie uruchomiony jeszcze
jeden generator, co pozwoli wyproduko-
waæ jeszcze wiêcej energii.

- Zarówno w samym mie�cie S³up-
sku oraz w innych pobliskich gminach
i powiatach sporo jest pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów...

- Na ich zakup wydali�my z PFO
�iGW w sumie ponad 540 tysiêcy z³otych.
A wiêc bardzo du¿o. Zakup jednak bar-
dzo siê op³aci³. Ludzie chêtnie segreguj¹
�mieci, je�li stworzy siê im do tego odpo-
wiednie warunki.

- Zadbali�cie tak¿e o lasy?
- Tak, choæ nie nale¿a³o to do obo-

wi¹zków starostwa. Niemniej jednak w
zanieczyszczeniu lasów dostrzegamy
du¿y problem. Przed laty a¿ strach by³o
spójr¿eæ na to, co dzieje siê na le�nych
parkingach. Dlatego starostwo, wspólnie
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Gospodar-
ki Komunalnej w S³upsku, zwróci³o siê o
pomoc do WFO�iGW. I tu spotkali�my
siê z ogromn¹ przychylno�ci¹ pani pre-
zes Danuty Grodzickiej-Kozak. Opraco-
wali�my powiatowy program "Lasy Wy-
brze¿a". Wci¹gnêli�my w niego sze�æ
nadle�nictw. Na 24 parkingach ustawili-
�my pojemniki na szk³o i tworzywa
sztuczne. I o dziwo, przez dwa lata trwa-
nia programu ¿aden z tych pojemników
nie zosta³ zdewastowany. Okaza³o siê, ¿e
ludzie akceptuj¹ nasze dzia³ania i popie-
raj¹ wysi³ki oczyszczania przyrody. Jaki�
czas temu zakoñczy³ siê okres wstêpny
programu, ale z zarz¹dem WFO�iGW po-
stanowili�my go kontynuowaæ. Warto to
robiæ, by przyzwyczaiæ spo³eczeñstwo do
dzia³añ maj¹cych na celu poprawê czy-
sto�ci na naszych terenach, które b¹d� co
b¹d� stanowi¹ du¿y potencja³ turystycz-
ny. Cieszê siê tak¿e z faktu, ¿e przez na-
stêpne dwa lata w programie uczestniczyæ
bêdzie tak¿e S³owiñski Park Narodowy.

- Jak na czyste lasy reaguj¹ tury-
�ci?

- S¹ mile zaskoczeni.

- Jaka jest wiêc recepta na wdro¿e-
nie skutecznej polityki gospodarowania
odpadami?

- Przede wszystkim dobre chêci. Do-
bry partner w postaci przedsiêbiorstwa
czyszczania. No i oczywi�cie nak³ady fi-
nansowe. Wa¿ne jest tak¿e zauwa¿enie
problemu zanieczyszczenia �rodowiska.
Wiadomo, ¿e pocz¹tki zawsze s¹ trudne.
Du¿o jest zgrzytów, dodatkowej pracy.
Ale gospodarka odpadami to przysz³o�æ.

- Mówimy o lasach, miastach. A co
z pla¿ami?

- To dosyæ rozbudowany problem.
Czyste pla¿e to kwestia ich w³a�ciciela.
Teraz jest tak, ¿e do ich oczyszczania za-
trudnia siê czasem kilka podmiotów. A ja
uwa¿am, ¿e powinna byæ to jedna firma,
która umowê z w³a�cicielem pla¿y powin-
na podpisaæ na wiele lat. Dziêki temu
op³aca³oby siê jej zainwestowaæ w drogi
i specjalistyczny sprzêt.

Dziêkujê za rozmowê.

(Przedruk z "Dziennika Ba³tyckiego"
z dnia 25 wrze�nia 2003 r. Oryginalny ty-
tu³: "Odpady to ju¿ nie problem".)

Foto: J. Maziejuk
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Idea utworzenia zagrody muzealnej
w Klukach zrodzi³a siê w�ród muzealni-
ków i spo³eczników w 1958 roku. Zabie-
gali o ni¹ m.in. Maria Zaborowska - ów-
czesny kierownik Muzeum Pomorz¹
�rodkowego w S³upsku, Marian Sikora
- muzealnik z Koszalina, Feliks Ptaszyñ-
ski - wojewódzki konserwator zabytków
oraz dziennikarze "G³osu Koszaliñskie-
go - Posmykiewicz i Pi¹tkowski. Kon-
cepcjê naukow¹ dla zagrody opracowa³
zespó³ etnografów z Torunia pod kierow-
nictwem prof. Marii Znamierowskiej-
Prüfferowej. Toruñscy etnografowie od
czerwca 1959 roku prowadzili badania te-
renowe, gromadzili eksponaty i pracowali
nad scenariuszem przysz³ej ekspozycji.
Cenne okaza³y siê tak¿e materia³y z ba-

Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach obchodzi³o 40-lecie swego istnienia. Jubileusz ten
sta³ siê okazj¹ do zorganizowania uroczysto�ci z udzia³em wszystkich pracowników oraz
Ogólnopolskiej Konferencji Skansenowskiej na temat funkcjonowania muzeów skanse-
nowskich w Polsce, stanu obecnego i przewidywanych kierunków transformacji.

S³u¿y ludziom
40 lat Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach

dañ prowadzonych w latach 1949-1955
przez prof. Bo¿enê Stelmachowsk¹.

Organizacji zagrody muzealnej prze-
szkadza³y kwestie ideologiczne i wyra�-
ne ró¿nice zdañ na temat polsko�ci S³o-
wiñców nad³ebskich. W czasie, kiedy
tworzona by³a zagroda, w Klukach
mieszka³o ju¿ tylko oko³o 100 osób po-
chodzenia s³owiñskiego, w wiêkszo�ci
domagaj¹cych siê wydania zezwoleñ na
wyjazd do Niemiec. 22 wrze�nia 1963
roku uroczy�cie przeciêto jednak wstêgê
otwieraj¹c¹ Muzealn¹ Zagrodê S³owiñsk¹
w Klukach. Zorganizowano j¹ w zacho-
wanej in situ (bez przenoszenia) zagro-
dzie nale¿¹cej do rodziny Reimannów, a
pobudowanej w po³owie XIX wieku.
Sk³ada³y siê na ni¹: trzyrodzinna cha³u-

pa, trzy budynki gospodarcze, studnia z
¿urawiem i sk³adzik rybacki. Utworzona
wówczas ekspozycja mia³a za zadanie za-
poznawaæ z kultur¹ materialn¹, spo³ecz-
n¹ i duchow¹ S³owiñców. W cha³upie za-
aran¿owano wnêtrze, urz¹dzono ekspo-
zycjê sk³adaj¹c¹ siê z map, fotografii i
plansz tekstowych. W budynkach go-
spodarczych urz¹dzono wystawy tema-
tyczne pokazuj¹ce ¿ycie dawnych S³o-
wiñców (obróbkê w³ókna, rolnictwo,
hodowlê, ³owiectwo, rybo³ówstwo).
Muzealnicy dogl¹dali Kluk ze S³upska,
na miejscu pracowali tylko opiekunowie
ekspozycji. Pierwsz¹ pracownic¹ by³a
Ruta Kötsch, pó�niej w muzealnej za-
grodzie zatrudniony zosta³ jej brat, Her-
man Kecz. W tym czasie nie zamierzano

22 wrze�nia 1963 roku uroczy�cie przeciêto wstêgê otwieraj¹c¹ Muzealn¹ Zagrodê S³owiñsk¹ w Klukach

ci¹g dalszy na str. 24
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poszerzaæ ekspozycji i zwiêkszaæ ilo�ci
chronionych obiektów architektonicz-
nych. Zmianê przynios³a po³owa lat sie-
demdziesi¹tych, kiedy miejscowa ludno�æ
prawie w ca³o�ci wyjecha³a do Niemiec.
Aby uporaæ siê z problemem S³owiñców
w³adze nakaza³y wyburzyæ stare s³owiñ-
skie zabudowania. Sta³o siê jasne, ¿e za
kilka lat wszystkie szachulcowe budynki
znikn¹ z okolicy, a wraz z nimi sprzêty,
meble, w koñcu i pamiêæ o S³owiñcach.
Jedyne, co w tej sytuacji mogli zrobiæ
muzealnicy, to ratowaæ, co siê da³o. Z
zabytkami ruchomymi nie by³o proble-
mu, bo wyje¿d¿aj¹cy chêtnie przeka-
zywali muzeum niemal wszystko, co
posiadali. Sprzêty kupowano lub przyj-
mowano jako darowiznê. Jedynym pro-
blemem by³o znalezienie dla nich miej-
sca w magazynach muzealnych.

Wiêkszy problem by³ z zabytkami
architektonicznymi, pozostaj¹cymi ju¿ w
gestii nie prywatnych w³a�cicieli a w³adz.
W latach 1974-1976 muzealnicy s³upscy
podjêli prawdziw¹ bataliê o zachowanie
przynajmniej niektórych zabytkowych
obiektów. Uzyskali zgodê na przeniesie-
nie do skansenu sze�ciu zagród. Rozebra-
no i zabezpieczono XVIII-wieczn¹ cha-
³upê Charlotty Klück, datowan¹ na 1841
rok cha³upê z ¯oruchowa, pochodz¹ce z
Kluk ¯eleskich zagrody z pocz¹tku XIX
wieku i lat dwudziestych XX wieku, in
situ zabezpieczono dwie XIX-wieczne
zagrody. Tylko tyle zdo³ano uratowaæ.
Reszta szachulcowych budynków prze-
sta³a istnieæ.

Dla skansenu nasta³ czas rozbudowy.
Pod koniec lat siedemdziesi¹tych etnogra-
fowie Hugona Ostrowska-Wójcik i
Henryk Soja opracowali koncepcjê roz-
woju skansenu jako rekonstrukcji frag-
mentu dawnej wsi rybackiej. Muzeum
Pomorza �rodkowego w S³upsku pozy-
ska³o tereny pod rozbudowê. Sukcesyw-
nie prowadzono prace konserwatorskie,
remontowe i badawcze. Na 25-lecie skan-
senu, które obchodzono w 1988 roku

zwiedzaj¹cym udo-
stêpniono zagrodê
Josta i Klicka z wnê-
trzami z prze³omu
XIX/XX wieku, wy-
stawê rybo³ówstwa w
zrekonstruowanym
magazynie rybackim
i dwie cha³upy bez
wyposa¿enia wnêtrz:
najstarsz¹ XVIII-
wieczn¹ Charlotty
Klück, i przeznaczo-
n¹ na wystawy czaso-
we z ̄ oruchowa. Piêæ
lat pó�niej otwarto
zagrodê Alberta
Klücka z lat miêdzy-

wojennych, a w 1998 roku dwurodzin-
n¹ zagrodê Keitschicków z Kluk ¯ele-
skich. W tym samym roku otwarto eks-
pozycjê "Kuchnia Pomorska" w cha-
³upie Charlotty, rozpoczêto adaptacjê
cha³upy z Wierzchocina na karczmê i
zmieniono pierwotn¹ ekspozycjê w
pierwszej zagrodzie muzealnej - Rei-
mannów.

Obecnie ca³a cha³upa przeznaczona
jest na wystawê pod nazw¹ "Historia S³o-
wiñców, Dzieje Wsi Kluki, 40 lat Muzeum
Wsi S³owiñskiej". W budynkach gospo-
darczych zaaran¿owano wystawy doty-
cz¹ce kopania torfu, trzciniarstwa, prania,
maglowania i obróbki w³ókna.

W roku 1995 skansen w Klukach
przekszta³cono w Muzeum Wsi S³owiñ-
skiej, nadal funkcjonuj¹ce jako Od-
dzia³ Muzeum Pomorza �rodkowego w
S³upsku. Muzeum zaczê³o nie tylko roz-
wijaæ siê przestrzennie, ale i kadrowo,
co z kolei umo¿liwi³o rozwiniêcie szer-
szej dzia³alno�ci wystawienniczej i po-
pularyzatorskiej.

Muzealna ekspozycja jest niemal
kompletna i dobrze spe³nia rolê ukazywa-
nia konglomeratu kulturowego tej czê�ci
Pomorza. Piêæ pe³nych zagród, dwie po-
jedyncze cha³upy oraz sza³as i magazyn
rybacki prezentuj¹ kulturê ludno�ci Miê-
dzyjezierza Gardneñsko-£ebskiego od
koñca XVIII wieku do lat piêædziesi¹tych
XX wieku. Dziêki szczególnej historii tej
ziemi jest to prezentacja bardzo ró¿norod-
na.

Na rodzim¹ kulturê s³owiñsk¹ nak³a-
daj¹ siê wp³ywy niemieckiej kultury ma-
sowej, a tak¿e kultury z okresu powojen-
nego, elementy kultury osadników ze
wschodnich kresów Rzeczpospolitej.
Dziêki temu ekspozycja muzealna nabie-
ra dodatkowych walorów, staje siê bar-
dziej ró¿norodna, ciekawsza.

Uzupe³nieniem programu meryto-
rycznego s¹ organizowane dwukrotnie w
sezonie wystawy czasowe. W wiêkszo-
�ci s¹ to wystawy prezentuj¹ce dawn¹ i

wspó³czesn¹ kulturê pomorsk¹, chocia¿
trafiaj¹ siê odstêpstwa od tej zasady W
maju i czerwcu. Muzeum w Klukach od-
wiedzaj¹ g³ównie wycieczki szkolne, dla-
tego czynione s¹ starania by wystawy
wtedy prezentowane by³y szczególnie
atrakcyjne. St¹d obecno�æ takich tematów
jak "Kolorowy �wiat zabawek" czy "W
stronê teatru lalek". Kierownictwo pla-
cówki stara siê "o¿ywiæ" skansen, zapro-
ponowaæ turystom ró¿ne atrakcje. Od
1995 roku organizowana jest impreza pod
nazw¹ "Czarne Wesele". Od 1996 roku -
"Dzieñ Dziecka w Skansenie". W 1998
roku po raz pierwszy odby³y siê "Dni
Rzemios³ i Technik", a rok pó�niej zain-
augurowano folklorystyczne "Dni z Mu-
zyk¹ i Chlebem." W roku 2001 do kalen-
darza imprez w³¹czono imprezê pod na-
zw¹ "Jesieñ siê pyta, co lato zrobi³o".

Najlepszym dowodem na to, ¿e mu-
zeum spe³nia swoj¹ rolê jest sta³y
wzrost frekwencji. W 1990 roku skan-
sen w Klukach odwiedzi³o 36 tysiêcy
osób, w 2000 ponad 64 tysi¹ce, a w roku
bie¿¹cym ju¿ ponad 89 tysiêcy! Takiej
frekwencji nie ma ¿adne inne muzeum
skansenowskie w Polsce.

W planie dalszych dzia³añ jest posze-
rzenie ochrony i prezentacja kultury ma-
terialnej o wie� rolnicz¹ i inne zabytki.
Zadania te realizowane bêd¹ we wsi Czy-
sta, gdzie zostan¹ przeniesione: wiatrak,
dwór, ko�ció³ i zagrody rolnicze. Drugim
wa¿nym projektem jest odtworzenie kra-
jobrazu kulturowego Kluk z pocz¹tku XX
wieku z rewaloryzacj¹ sieci melioracyj-
nej, odtworzeniem upraw i pastwisk.

***
Na konferencjê po�wiêcon¹ funkcjo-

nowaniu muzeów skansenowskich w Pol-
sce, do £eby (tutaj obywa³y siê uroczy-
sto�ci jubileuszowe) przyjechali muzeal-
nicy i etnografowie z Chorzowa, Nowe-
go S¹cza, Sanoka, Kolbuszowej, Kielc,
Radomia, Torunia, Lednogóry, Nowogro-
du, W³oc³awka, Wdzydz, Pucka, Gdañ-
ska, Koszalina, Bytowa, Wêgorzewa,
Wolsztyna, Bia³egostoku, Lublina, Ochli.
Podczas wspólnego spotkania starano siê
odpowiedzieæ na pytanie, jaka przysz³o�æ
czeka muzea skansenowskie w Polsce,
jaka powinna byæ relacja miêdzy ochro-
n¹ dziedzictwa kulturowego, a koniecz-
no�ci¹ zarabiania pieniêdzy na utrzyma-
nie zbiorów muzealnych? Dzi� wa¿nym
pytaniem jest te¿, jak dalece rozwój tech-
nik informacyjnych, �rodków multime-
dialnych, transformacja ustrojowa i wej-
�cie Polski w struktury unijne spowoduj¹
konieczno�æ zmian w dzia³alno�ci muze-
ów?

Mimo ¿e pytania te stawiane s¹ do�æ
jednoznacznie i otwarcie, to przed muze-
alnikami jest jeszcze sporo niewiado-
mych.             Violetta Tkacz-Laskowska

Od 1995 roku organizowane jest w Klukach �Czarne Wese-
le�, a od 1999 roku turystów zaprasza siê równie� na �Dni
z Muzyk¹ i Chlebem�
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Trzydziestu sze�ciu uczniów ze S³upska, Ratzeburga (Niemcy) i K³ajpedy (Litwa) sko-
rzysta³o z ciekawego projektu "Odkryæ naturê przez sport i zabawê". M³odzie¿ prezen-
towa³a historiê i kulturê swego kraju.

Przez sport
i zabawê

Polska - Niemcy - Litwa

Do Ratzeburga pojechala ze S³upska
10-osobowa grupa m³odzie¿y z Zespo³u
Szkó³ Agrotechnicznych, Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego i Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych w Ustce, Zespo³u Szkó³ Le�nych i
Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie.

Podczas "Wieczoru Polskiego"
m³odzie¿ przedstawi³a ciekawe infor-
macje o regionie s³upskim, nieznany ró-
wie�nikom niemieckim obyczaj ¿egna-
nia zimy z topieniem marzanny. Zapre-
zentowa³a film o powiecie s³upskim i
rozdawa³a materia³y promocyjne. Na
sto³ach pojawi³ siê polski bigos i sma-
lec z chlebem oraz kwaszonymi ogór-
kami.

M³odzie¿ niemiecka zaprosi³a na
wystêp po�wiecony problemem zwalcza-
nia wszelkich przejawów rasowych i na-
cjonalistycznych. Pochwali³a siê wypie-
kami typowymi dla regionu pó³nocnych
Niemiec.

"Wieczór Litewski" odby³ siê przy

�wiecach, �piewie i poczêstunku na który
z³o¿y³ siê litewski chleb, ser i s³odycze.
Zaprezentowano te¿ film przybli¿aj¹cy
walory naturalne tego kraju oraz jego kul-
turê.

M³odzie¿ przywita³ starosta powiatu
Herzogtum Launeburg, za� po¿egna³ wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu. Samo-
rz¹dowcy byli zgodni, ¿e m³odzie¿ po-
winna poznawaæ s¹siednie kraje euro-
pejskie i wypracowywaæ wspólnie nowe
kontakty, bez uprzedzeñ wynikaj¹cych
z utartych stereotypów. W Ratzeburgu
znajduje siê nowoczesny kompleks bu-
dynków sportowo - wypoczynkowych, z
pe³nym wyposa¿eniem, gdzie m³odzie¿
rozwija swoje umiejêtno�ci sportowe, pla-
styczne i kulinarne. W Centrum M³odzie-
¿owym mo¿na pograæ w pi³kê na du¿ym
boisku, uprawiaæ lekk¹ atletykê, lub po-
graæ w koszykówkê.

Grupa m³odzie¿y z powiatu s³upskie-
go uczestniczy³a w grach i zabawach na

orientacjê. Pokonywa³a strach na �cianie
wspinaczkowej. W Parku Krajobrazo-
wym w Mechow m³odzie¿ pomaga³a bu-
dowaæ ogrodzenie zabezpieczaj¹ce tere-
ny przed dzik¹ zwierzyn¹. W parku tym
stworzono sprzyjaj¹ce warunki dla pobytu
rzadkich gatunków ptaków. Umo¿liwia
siê tu obserwacjê o ka¿dej porze roku na-
tury w specjalnie przygotowanych do tego
obserwatoriach.

W gospodarstwie rolnym w Dargow
m³odzie¿ sadzi³a drzewka przy istniej¹-
cej tam platformie widokowej. Zasadzo-
no ponad 50 m³odych drzewek i krzewów.
W Parku Motyli w Friedrichsruh m³odzie¿
dowiedzia³a siê sporo na temat motyli za-
mieszkuj¹cych europejsk¹ i zwrotnikow¹
strefê klimatyczn¹. Ogromne wra¿enie
na wszystkich zrobi³a wystawa "Dialog
w ciemno�ci" w Hamburgu. Projekt
prowadzony jest wspólnie z osobami
niewidomymi i ma na celu pokazaæ wi-
dz¹cym, �wiat niewidomych. Ka¿dej
kilkuosobowej grupie towarzyszy prze-
wodnik, który wprowadza osoby widz¹-
ce w �wiat ciemno�ci. Przygotowana
ekspozycja to cztery ró¿ne pomieszcze-
nia Wszystkie zgromadzone w nich re-
kwizyty s¹ ¿ywe i prawdziwe. �wiat fau-
ny i flory w stworzonej sztucznie ciem-
no�ci wydaje siê jaki� obcy i mniej przy-
jazny. Gwarne miasto, dooko³a rozmo-
wy, wielu ludzi, t³um, ruch uliczny, za-
pach warzyw i owoców na targu,
wszystko to trzeba by³o rozpoznawaæ
innymi zmys³ami, znale�æ odpowiedni¹
drogê, nie potykaj¹c siê o krawê¿nik
czy nagle napotkan¹ dziurê w chodni-
ku.

Po piêciu dniach m³odzie¿ mia³a
wyra¿iæ plastycznie to, co prze¿y³a. Po-
wsta³y trzy ciekawe kola¿e, które zosta-
n¹ zaprezentowane w ratzeburskim sta-
rostwie razem z wystaw¹ fotograficzn¹
obrazuj¹c¹ ca³y pobyt m³odzie¿y w nie-
mieckim powiecie.     Joanna Ozdarska

                      Starostwo Powiatowe
                                         w S³upsku

W Parku Krajobrazowym w Mechow m³odzie¿ pomaga³a budowaæ ogrodzenie zabez-
pieczaj¹ce tereny przed dzik¹ zwierzyn¹                                           Foto: J. Ozdarska
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Szko³a Podstawowa w Gardnie Wielkiej otrzyma³a imiê Joanny Skwarczyñskiej - boha-
terskiej m³odej harcerki, która przebywaj¹c w lipcu 1948 roku na obozie w Gardnie Wiel-
kiej utonê³a w jeziorze �piesz¹c na ratunek swoim kole¿ankom.

Pamiêtali
o harcerce

Szko³a Podstawowa W Gardnie
Wielkiej umo¿liwia zdobycie wiedzy
i umiejêtno�ci na szczeblu podstawo-
wym, kszta³tuje �rodowisko wycho-
wawcze, sprawuje opiekê nad ucznia-
mi. Za wa¿n¹ uwa¿a edukacjê regio-
naln¹.

- Zale¿y nam na tym, a¿eby u
uczniów wiêksze by³o poczucie w³a-
snej to¿samo�ci, przynale¿no�ci kul-
turowej, historycznej, etnicznej i na-
rodowej. Uwa¿amy, ¿e prawdziwego
patriotyzmu trzeba i mo¿na siê uczyæ
poprzez rozbudzanie mi³o�ci do ma-
³ych ojczyzn - mówi dyrektorka Ma³-
gorzata Zió³kowska.  Edukacja re-
gionalna daje równie¿ szansê kszta³-
cenia ogólnego, pozwala nabywaæ,
poprzez aktywne uczestnictwo w re-
alizowanych programach, wiedzê o
�wiecie  oraz  swoje j  w nim rol i .
Dziecko jest twórcze, aktywne i ma
stworzone mo¿liwo�ci do swobodne-
go wypowiadania  s iê .  Po³o¿enie
szko³y w bl iskim s¹siedztwie ze
�wiatowym Rezerwatem Biosfery i
S³owiñskim Parkiem Narodowym
stanowi ju¿ samo w obie znakomity
materia³ edukacyjny. Kultura osiad³ej
ludno�ci, spokrewnionej z plemiona-
mi polskimi i po³abskimi, pe³na jest
interesuj¹cych tematów i zjawisk o
ró¿nym wymiarze.

Pomys³ nadania szkole imienia
zrodzi³ siê kilka lat temu, kiedy do
Gardny Wielkiej przyjecha³y harcer-

ki z ³ódzkiej dru¿yny harcerskiej
imieniem Joanny Skwarczyñskiej.
Chcia³y rozmawiaæ z mieszkañcami,
którzy pamiêtali tragediê z lipca 1948
roku. Na wspólnym ognisku ówcze-
sna dyrektor szko³y Barbara Smo-
rawska  i  ka techetka  Miros³awa
Wódz podda³y propozycjê nadania
szkole  imienia  w³a�n ie  Joanny
Skwarczyñskiej, której sylwetkê po-
zna³y wcze�niej z publikacji dostar-
czonych m.in. przez ks. Jana Giria-
towicza ze S³upska. Dwa lata temu,
gdy dyrektork¹ szko³y zosta³a Ma³-
gorzata Zió³kowska. Uznano, i¿ syl-
wetka Joanny Skwarczyñskiej mo¿e
byæ  bez  w¹tp ien ia  wzorem dla
uczniów.

Joanna Skwarczyñska urodzi³a
siê 12 czerwca 1935 roku w £odzi.
Po wojnie jako 8-letnia dziewczyn-
ka rozpoczê³a naukê w Szkole Pod-
stawowej nr 161. Przejawia³a zain-
teresowania teatralne.  Gra³a w
sztukach G. Zapolskiej. Z teatrem
wi¹za³a swoje plany ¿yciowe. We
wrze�niu 1946 roku wst¹pi³a do 15.
£ódzkiej Dru¿yny Harcerskiej im.
"Zo�ka". Pe³ni³a w niej funkcje za-
stêpowej, przybocznej i obo�nej. W
wieku 12 lat zdoby³a pierwsz¹ na-
grodê w ogólnopolskim konkursie
na projekt ogniska z gawêd¹ o mi-
³o�ci braterskiej. Przebywaj¹c w
1948 roku na obozie w Gardnie
Wielkiej utonê³a w jeziorze, usi³u-

j¹c ratowaæ swoje ton¹ce kole¿an-
ki. Na jeziorze Gardno wydarzy³a
siê wtedy wielka tragedia. Podczas
turystycznej przeja¿d¿ki przechy-
li³a siê ³ód� i utonê³o wówczas dwa-
dzie�cia jeden m³odych harcerek. J.
Skwarczyñska do ostatniej chwili
pomaga³a ton¹cym.

***
Podczas uroczysto�ci, które od-

by³y  s iê  18  pa�dziern ika  szko³a
o t rzyma³a  sz tandar  ufundowany
przez miejscow¹ spo³eczno�æ. Ods³o-
niêto te¿ tablicê pami¹tkow¹ po�wie-
con¹  Joannie Skwarczyñskiej.(Z)
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W pierwszym dniu pobytu m³odzie¿
szwedzka zwiedzi³a warciñski pa³ac,
o�rodek rehabilitacji ptaków i pozna³a
�cie¿kê edukacyjno-ekologiczn¹. Nastêp-
nie Szwedzi uczestniczyli w zajêciach
praktycznych z klas¹ IV technikum le�ne-
go. Wyznaczali i wycinali pilarkami drze-
wa w m³odniku bukowym. To by³y dla
nich wa¿ne zajêcia, bo Szwedzi próbu-
j¹ na po³udniu swojego kraju wprowa-
dziæ do drzewostanów buka i wszelkie
do�wiadczenia nabyte w Polsce pozwo-
l¹ im na prowadzenie poprawnej gospo-
darki hodowlanej.

Kolejnym punktem programu by³a
wizyta w le�niczówce ³owieckiej "Kaw-
ka". Jest ona nie tylko kwater¹ my�liw-
sk¹ dla my�liwych zagranicznych, ale sta-
nowi równie¿ wa¿ny element edukacji le-
�nej. Tutaj opowiedziano Szwedom o do-

Rozwija siê
wspó³praca

karmianiu zwierzy-
ny oraz sposobach
ochrony lasu i oko-
licznych pól przed
szkodami wyrz¹dza-
nymi przez zwierzy-
nê le�n¹.

Interesuj¹co
wypad³o spotkanie
z nadle�niczym Ta-
deuszem Wentow-
skim, który przyj¹³
m³odzie¿ w sali na-
rad. Przedstawi³ on
zasady prowadze-
nia gospodarstwa
le�nego oraz funk-
cjonowanie Syste-
mu Informatyczne-
go Lasów Pañstwo-
wych. Oprowadzi³
Szwedów po nadle-
�nictwie.

Podczas pobytu
w Warcinie Szwedzi
zwiedzili tak¿e elek-
trowniê wodn¹ w
Biesowicach, sk³ad-
nicê drewna w Kêpi-
cach, poznali pracê
le�niczego oraz za-
poznali siê z gospo-
dark¹ nasienn¹ na
przyk³adzie prowa-

dzonej plantacji nasiennej. Dyrektor ge-
neralna garbarni Anna Æwiêkowska
pokaza³a m³odzie¿y ca³¹ liniê techno-
logiczn¹ garbowania skór. Uczniów i ich
opiekuna obdarowa³a drobnymi upo-
minkami.

M³odych Szwedów zaproszono
równie¿ na wycieczkê do S³owiñskiego
Parku Narodowego. Po powrocie roze-
grali oni mecz w pi³ce siatkowej z dru-
¿yn¹ z Warcina. W kolejnym dniu po-
bytu w Polsce udali siê na spotkanie do
Starostwa Powiatowego w S³upsku.

     Jolanta G¹szczyk - Szulkowska

Na zdjêciu pomnik Marii Konopnic-
kiej w parku szkolnym w Warcinie.

                             Foto: J. Maziejuk

W Warcinie przebywa³a grupa uczniów ze
szko³y le�nej z Ryssby w po³udniowej Szwe-
cji. M³odzi Szwedzi poznawali zagadnienia
zwi¹zane z gospodark¹ le�n¹, ochron¹ przy-
rody oraz odbywali zajêcia praktyczne
z uczniami technikum le�nego.

Czes³aw
Sosnowski

(1926-2003)
Odszed³ nagle, wieczorem 2 kwiet-

nia br. W latach 1965-1969 by³ prze-
wodnicz¹cym Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej. Przez wiele lat uczy³
historii w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
imienia Boles³awa III Krzywoustego w
S³upsku. Na emeryturê przeszed³ jako
starszy wizytator Kuratorium O�wiaty.

Urodzi³ siê 16 lipca 1926 roku w
Wolicy Pustej ko³o Jarocina, w Wiel-
kopolsce. W czasie II wojny �wiatowej,
jako 14- letnie dziecko wywieziony
zosta³ na przymusowe roboty do Nie-
miec. Po powrocie ukoñczy³ studia hi-
storyczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim i ca³e swoje dojrza³e ¿ycie zwi¹-
za³ ze S³upskiem i ziemi¹ s³upsk¹. By³
wyk³adowc¹ w Studium Nauczyciel-
skim, Szkole Oficerów i Szeregowych
Milicji Obywatelskiej. Pracowa³ w han-
dlu uspo³ecznionym. Najwiêcej czasu
spêdzi³ jednak z m³odzie¿¹ szkoln¹.

Na emeryturze po�wiêci³ siê rodzi-
nie i swojej ukochanej dzia³ce. Do sa-
mego koñca by³ niezwykle aktywny,
¿ywo interesowa³ siê ¿yciem miasta.
Jako Przewodnicz¹cy Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej przyczyni³
siê do powstania wielu zak³adów pra-
cy, domów mieszkalnych, dróg, wodo-
ci¹gów...

Ziemia s³upska straci³a zas³u¿one-
go obywatela, wspania³ego cz³owieka.

                                                     (z)

Wspomnienie
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Dobrym partnerem w dzia³aniach promocyjnych s³upskiego starostwa jest gazeta bez-
p³atnych og³oszeñ "Anonse". Wspólnie przygotowywane imprezy przynosz¹ tylko same
korzy�ci.

Dobry
partner

Gazeta "Anonse" uchodzi na lokal-
nym rynku za og³oszeniowego lidera. Jak
twierdzi Wies³aw G³odek ze s³upskiej re-
dakcji - swoj¹ pozycjê zawdziêcza nie
tylko temu, ¿e drukuje najwiêcej og³o-
szeñ, które ka¿dy mo¿e zamie�ciæ prak-
tycznie za darmo. S¹ to jeszcze og³osze-
nia podane w prosty, przejrzysty sposób,
a docieraj¹ do czytelników a¿ w czterech
województwach: pomorskim, kujawsko -
pomorskim, wielkopolskim i warmiñsko
- mazurskim. Ka¿de z województw ma
swoje odrêbne wydanie gazety. "Anonse"

to ponad
60 stron
og³oszeñ i
reklam, w
k t ó r y c h
m o ¿ n a
z n a l e � æ
niezbêdne
in fo rma-
cje.

- Ga-
zeta nasza
na rynku
ukazuje siê
od jedena-
stu lat. W
kioskach
w S³upsku
jest we
wtorki i
czwartki. -
W ka¿dym
w y d a n i u
z n a j d u j ¹
siê specjal-
ne strony
po�wiêco-
ne og³o-
szeniom z
r e g i o n u
s³upskiego
- mówi W.
G³odek. -

W pierwszym dniu dominuje motoryza-
cja (wtedy publikowane s¹ naj�wie¿sze
oferty z gie³dy samochodowej). Czwar-
tek to dzieñ na prezentacjê nieruchomo-
�ci oraz ofert pracy. Tylko do czytelników
z regionu s³upskiego dociera 36 tys. eg-
zemplarzy gazety.

Polityka redakcyjna jest prosta.
Wszystkie og³oszenia drobne zamieszcza-
ne s¹ za darmo, za to gazeta dostêpna jest
na rynku w cenie niespe³na trzech z³otych.

- Wszyscy, którzy korzystali ju¿ z
naszych us³ug wiedz¹, ¿e to siê op³aci.

Nasi czytelnicy spotykaj¹ siê z rzetelny-
mi informacjami. W "Anonsach" druko-
wane s¹ bowiem tylko rzetelne i naj�wie¿-
sze oferty. Ponadto og³oszenia drobne s¹
domen¹ gazety - dodaje W. G³odek. - W
ofercie naszej mo¿na znale�æ jednak i luk-
susowe samochody, i okaza³e rezydencje.
I takich anonsów jest coraz wiêcej. Spo-
ro zamieszczamy te¿ og³oszeñ kierowa-
nych do hobbystów i kolekcjonerów.

Wspó³praca starostwa z "Anonsa-
mi" datuje siê od dwóch lat. W tym
roku wypad³a nadzwyczaj pomy�lnie.
Gazeta aktywnie w³¹czy³a siê w orga-
nizacjê majowej Wystawy Motoryza-
cyjnej na placu Zwyciêstwa w S³upsku,
zorganizowanej w ramach S³upskiego
Forum Motoryzacyjnego. "Anonse"
zadba³y, aby na stoisku wyeksponowa-
ne zosta³y stare modele samochodów z
lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych.
Dla zwiedzaj¹cych przygotowano bez-
p³atne przeja¿d¿ki bryczk¹.

Podczas V Gali Promocji S³upskiej
Gospodarki "Srebrny Nied�wied�
2002". "Anonse" do³¹czy³y do grona
sponsorów imprezy, oprócz bezp³atne-
go og³oszenia przyzna³y w³asn¹ nagro-
dê dla wybranej przez siebie firmy.

Na obchody 100-lecia budynku sta-
rostwa "Anonse" zorganizowa³y prze-
jazd bryczkami i konnymi wozami po
mie�cie dla blisko 100 oficjalnych go-
�ci zaproszonych na g³ówne uroczysto-
�ci. Potem przez ponad 2 godziny
bryczki i wozy konne nieodp³atnie wo-
zi³y po ulicach miasta uczestników im-
prez.

Wspólnie z �G³osem - Pomorza�
�Anonse� og³osi³y konkurs fotograficz-
ny i ufundowa³y jedn¹ z trzech g³ów-
nych nagród dla jego laureatów.

Taka wspó³praca mo¿e rokowaæ
tylko nadzieje na dalsze udane wspól-
ne dzia³ania.

                              Z. Babiarz-Zych

Gazeta �Anonse� aktywnie w³¹czy³a siê w obchody 100 - lecia budynku
starostwa. Na zdjêciu wy�cigi kajakowe samorz¹dowców
                                                                                        Foto: J. Maziejuk
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W Podolu Ma³ym otwarto jedyn¹ w kraju i jedyn¹ w swym rodzaju "Stodo³ê Sztuki"
z kolekcj¹ marzann - kukie³ nawi¹zuj¹cych swym wygl¹dem i znaczeniem do pras³o-
wiañskiej bogini zwiastuj¹cej koniec zimy i nadchodz¹c¹ wiosnê.

�Stodo³a Sztuki�
Jedyna w Polsce!

Pomys³odawczyni¹ przedsiêwziêcia
jest Gra¿yna Chojnowska - dyrektor
Gminnego O�rodka Kultury w Dêbnicy
Kaszubskiej. Napisa³a ona projekt, który
zyska³ uznanie Fundacji Wspomagania
Wsi w Warszawie i zdoby³ 10 tysiêcy z³o-
tych. Drug¹ tak¹ kwotê do³o¿y³ wójt gmi-
ny. Od mieszkañców Podola Ma³ego -
Marianny i Tadeusza Krawców wyna-
jêto star¹ stodo³ê i, po przeprowadzonych
pracach adaptacyjnych oraz powa¿nych
remontowych, utworzono galeriê, w któ-
rej ma sta³¹ ekspozycjê 116 unikatowych,
s³omianych marzann. Kolekcja powsta-
³a w efekcie corocznie organizowanego
Powiatowego Konkursu Forma Prze-
strzenna "Marzanna", w którym bio-
r¹ udzia³ doro�li i dzieci ze szkó³, o�rod-
ków i domów kultury. Pierwsza jego
edycja odby³a siê w 2001 roku. Za ka¿-
dym razem po rozstrzygniêciu konkursu
i ekspozycji nagrodzonych prac chowa-
no je na strychu. Teraz wszystkie znala-
z³y swoje miejsce w "Stodole Sztuki". Jest
to wa¿ne, bo ka¿da marzanna to ma³e

dzie-
³ o

sztuki. Chocia¿ w kraju organizo-
wanych jest wiele imprez zwi¹za-
nych z kultywowaniem dawnych
pras³owiañskich tradycji, to ni-
gdzie nie dopracowano siê takich
zbiorów. I nigdzie nie ma takiej
ekspozycji. Nie ma te¿ takiej dru-
giej ekspozycji w "Stodole Sztu-
ki".

Galeri¹ na co dzieñ opiekuj¹ siê
w³a�ciciele stodo³y. Gra¿yna Choj-
nowska zapowiada, ¿e otwarcie nie-
typowej wiejskiej galerii to dopiero
pocz¹tek. W przysz³o�ci w Podolu
Ma³ym bêd¹ odbywaæ siê plenery rze�-
biarskie, kiermasze sztuki oraz powsta-
nie pracownia rêkodzie³a.

W drugiej czê�ci stodo³y zachowa³a
siê stara obora ze ¿³obami, poid³ami,
uprzê¿¹ konn¹, starym sprzêtem wykorzy-
stywanym kiedy� w gospodarstwie.
Wszystko to zosta³o wyeksponowane i
jest równie¿ udostêpnione zwiedzaj¹cym.
Teren wokó³ stodo³y zostanie zagospoda-
rowany i ma na nim powstaæ pole biwa-

kowe dla m³odzie¿y i turystów. W opar-
ciu o wiejskie kwatery w Podolu Ma-
³ym i innych pobliskich wsiach planuje
siê utworzyæ artystyczn¹ wioskê. Sto-
do³a ma byæ elementem przyci¹gaj¹cym
turystów do ca³ej, malowniczo po³o¿onej
i znanej z wielu inicjatyw kulturalnych
oraz atrakcji turystycznych gminy.

"Stodo³a Sztuki" udostêpniana jest
zwiedzaj¹cym codziennie w godzinach
popo³udniowych. (z)

W �Stodole Sztuki� wyeksponowano 116 unikatowych, s³omianych marzann
                                                                                              Zdjêcia: J. Maziejuk
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¯ycie ka¿dego cz³owieka jest jak plecionka, w któr¹ wplecione s¹ ró¿ne chwile. W tym
splocie, jak w koronie królewskiej, obok mniej drogich klejnotów, mo¿na znale�æ praw-
dziwe diamenty.

Kaszubskie
diamenty

Takim diamentem w moim ¿yciu by³
niew¹tpliwie wyjazd do miasta Greding
w niemieckiej Bawarii na X Jarmark Stro-
ju Ludowego. Organizatorem tej piêknej
imprezy by³o Stowarzyszenie Okrêgu
�rodkowej Frankonii i miasta Greding
przy wspó³udziale go�ci z województwa
pomorskiego.

Przez trzy dni wydawa³o mi siê, ¿e
znalaz³am siê w innym �wiecie - kolo-
rowej bajki pe³nej wró¿ek, postaci jak-
by z innej epoki - epoki kostiumów. Baj-
ki kolorowej, bo pod powiekami w dal-
szym ci¹gu mieni¹ siê barwami stroje
ludowe: francuskie, niemieckie, czeskie

i nasze, polskie.
Stroje nie poje-
dyncze, ale set-
ki strojów, ka¿-
dy inny, niepo-
wtarzalny, bar-
dziej wyszuka-
ny, odmienny, a
wszystkie na
¿ywych kobie-
tach i mê¿czy-
znach w ró¿-
nym wieku.
Ob³êd, zachwyt,
szok, tak krótko
mo¿na nazwaæ
to, co zobaczy-
³am. Miejscem
spotkania by³a
Bawaria, kra-
ina sama w so-
bie jak ze snu,
wiêc i stroje
bawarskie wio-
d³y prym.
Choæ by³y ich
setki, nie do-
szuka³am siê
dwóch jedna-
kowych.

Jak na lato
przysta³o - cie-
p³o, s³oneczna

pogoda i kwiaty wszêdzie wylewaj¹ siê
wprost z okien, kwitn¹ przepiêkn¹ gam¹
kolorów na klombach, skwerach, gdzie
tylko siê da, niemal w ka¿dym miejscu. I
w tym wszystkim ja, ubrana w strój ka-
szubski, w którym dominuje barwa b³ê-
kitna i który jest ozdobiony haftem
s³upskim. Tym strojem zwraca³am uwa-
gê na siebie. Ludzie pytali: sk¹d jestem?
Dumnie i z u�miechem odpowiada³am,
¿e z Polski, z nad morza, znad samego
Ba³tyku.

Nie by³am sama, by³a nas spora gru-
pa osób w strojach kaszubskich. Repre-
zentowali�my dwa zespo³y kaszubskie -

"Rowokó³" ze Smo³dzina i "Modraki" z
Parchowa. Jakim piêknym echem w gó-
rach bawarskich rozchodzi³y siê pie�ni ka-
szubskie. Rozsiedli�my siê wszyscy na
stopniach miejskiego Ratusza i wygl¹-
da³o to tak jakby polskie b³êkitne mo-
rze rozla³o siê na Rynku w Greding.

Popijali�my wspania³e piwo, skosz-
towali�my bawarskich kie³basek z kapu-
st¹ - regionalnego przysmaku. Wszystko
nam bardzo smakowa³o, a humory dopi-
sywa³y.

Na polskim stoisku, z naszych Kluk
serwowali�my ¿urek, chleb ze smalcem
i kiszonym ogórkiem. Nie znali�my jê-
zyka niemieckiego, Bawarczycy nie
znali polskiego, a jednak siê rozumieli-
�my. Na ulicach ludzie podchodzili do
nas.

W drodze powrotnej do kraju zwie-
dzili�my Norymbergiê. Znale�li�my tam
�lady polsko�ci. A mo¿e chcemy ¿eby
takie by³y? Wit Stwosz by³ rodem z No-
rymbergii, ale przecie¿ o³tarz wykonany
przez niego w Krakowie - to Polska! Na
norymberskim rynku fontanna ozdobio-
na jest takimi samymi elementami deko-
racyjnymi jak w o³tarzu w Ko�ciele Ma-
riackim w Krakowie. Przypomnia³ mi siê
wiersz "Synu, wracaj z Norymbergii".
Okaza³o siê, ¿e w tym mie�cie jest jesz-
cze wiele innych �ladów polsko�ci. Jest
co podziwiaæ. Przy odrobinie fantazji
mo¿na przenie�æ siê w odleg³e czasy. Ale.
tutaj znajduje siê te¿ Centrum Propagan-
dy Hitlera. Do tych czasów nikt jednak
nie chce wracaæ. Muzeum to wywo³uje
bardzo przykre wspomnienia.

Dyrekcji Muzeum Pomorza �rod-
kowego w S³upsku pragnê z³o¿yæ ser-
deczne podziêkowania za zorganizowa-
nie tak wspania³ego wyjazdu i za zapro-
szenie zespo³u "Rowokó³" do uczestnic-
twa w X Jarmarku Stroju Ludowego.

                        Henryka Jura³owicz
                                            Cz³uchy

Strój Kaszubów Gdañskich z drugiej po³owy XIX wieku
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35-lecie dzia³alno�ci obchodzi³a S³upska Grupa Baletowa �Arabeska�. Starosta s³upski
Zdzis³aw Ko³odziejski uhonorowa³ zespó³ statuetk¹ �Bia³ego Bociana� - najwy¿szym wy-
ró¿nieniem przyznawanym twórcom kultury w powiecie s³upskim.

Ambasador
kultury

�Bia³y Bocian� dla �Arabesek�

S³upska Grupa Baletowa �Arabeska�
powsta³a pod koniec lat sze�ædziesi¹tych
i jest prawdziwym ambasadorem s³up-
skiej kultury. �Arabeska� to m³odo�æ, ra-
do�æ i talent. To zawsze same sukcesy,
nigdy pora¿ki. - Ca³a ziemia s³upska
dumna jest z zespo³u, który s³awi
S³upsk w kraju i poza jego granicami -
napisa³ w li�cie gratulacyjnym, skiero-
wanym do Mieczys³awy Kêtrzyñskiej,
twórczyni zespo³u, starosta s³upski.

�Arabeska�, w ci¹gu trzydziestu piê-

ciu lat swojej dzia³alno�ci da³a ponad trzy
tysi¹ce koncertów i wystêpów. Wystêpo-
wa³a na Festiwalu Piosenki ̄ o³nierskiej
w Ko³obrzegu, na festiwalach w Opo-
lu, Zielonej Górze. Bra³a udzia³ w pro-
gramach telewizyjnych Zbigniewa
Górnego. Wyst¹pi³a w Berliñskiej Frie-
driechstadtpalast. Zawsze siê podoba³a,
nawet najbardziej wybrednej publiczno-
�ci.

Przez zespó³ przewinê³o siê kilka po
koleñ dziewcz¹t, urzekaj¹cych nie tylko

tañcem, ale równie¿ figur¹, urod¹ i ogól-
nym wdziêkiem. Wszystkie chêtnie przy-
je¿d¿aj¹ na organizowane kolejne jubile-
usze �Arabeski� i wystêpuj¹ w popiso-
wych tañcach. Tak by³o i tym razem pod-
czas uroczystego koncertu w Pañstwowej
Orkiestrze Kameralnej i Teatrze Impresa-
ryjnym w S³upsku.

Zespó³ wpisa³ siê w trwa³y dorobek
s³upskiej kultury. Trudno by³oby wyobra-
ziæ sobie dzisiaj S³upsk bez �Arabesek� i
odwrotnie - �Arabeski� bez S³upska.

S³upskaGrupa Baletowa �Arabeska� to same sukcesy...                                                                                       Foto: J. Maziejuk

ci¹g dalszy na str. 32
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Trzydzie�ci piêæ lat to piêkny jubileusz,
ale te¿ rozbudzone nadzieje na nowe suk-
cesy. Dziewczêta nadal wspaniale tañcz¹.
Zespó³ otrzymuje wiele propozycji wy-
stêpów. Chocia¿ czasy dla kultury nie s¹
najlepsze, radzi sobie pozostaj¹c od po-
cz¹tku pod opiek¹ S³upskiego O�rodka
Kultury i choreograf Mieczys³awy Kê-
trzyñskiej. �Arabeska� zaskakuje wci¹¿
nowymi uk³adami tanecznymi, piêknymi
strojami i przede wszystkim talentem
dziewcz¹t ³adnie prezentuj¹cych siê na es-
tradzie.

Na urodzinach �Arabeski� nie zabra-
k³o wielu dostojnych go�ci, w tym ze
�wiata kultury. Przyjecha³ Zbigniew Gór-
ny z Poznania, obecny by³ kabaret �Rak�
z Krakowa ze s³ynnym �Bercikierm�. Ka-
baret ten, swoim wystêpem, u�wietni³ ju-
bileuszowe uroczysto�ci.

                              Z. Babiarz-Zych

11 pa�dziernika zainaugurowano roku
akademicki w Wy¿szej Szkole Bizne-
su Wiejskiego w Warcinie.

*
13 pa�dziernika wicestarosta S³awo-
mir Ziemianowicz uczestniczy³ w uro-
czystym otwarciu O�rodka Migracyj-
nego Ksi¹g Wieczystych przy S¹dzie
Okrêgowym w S³upsku.

*
W dniach 6-10 oraz 20-24 pa�dzier-
nika starosta Zdzis³aw Ko³odziejski
uczestniczy³ w Rembertowie w szko-
leniu kadr kierowniczych administra-
cji publicznej - zorganizowanym w
ramach Wy¿szych Kursów Obronnych
w Akademii Obrony Narodowej.

*
14 pa�dziernika w Teatrze Impresaryj-
nym w S³upsku odby³y siê miejsko-
powiatowe uroczysto�ci z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.

*
15 pa�dziernika obradowa³ Konwent
Samorz¹dowców Powiatu S³upskiego.
Rozmawiano o programach pomoco-
wych, które maja byæ realizowane we
wspó³pracy z gminami.

*
W dniach 16-19 pa�dziernika wicesta-
rosta S³awomir Ziemianowicz oraz
kierownik Powiatowego Urzêdu Pra-
cy Janusz Cha³ubiñski przebywali w
Detmold (Niemcy), gdzie zapoznali
siê z funkcjonowaniem tamtejszego
urzêdu pracy, szko³y specjalnej oraz
tamtejszych gospodarstw rolnych.

*
17 pa�dziernika O�rodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w S³upsku nadano
imiê UNICEF.

*
18 pa�dziernika Szko³a Podstawowa
w Gardnie Wielkiej otrzyma³a imiê
Joanny Skwarczyñskiej.

*
21 pa�dziernika w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Ustce wrêczono dyplo-
my stypendystom Premiera RP.

*
W dniach 23-24 pa�dziernika wice-
strosta S³awomir Ziemianowicz
uczestniczy³ w zorganizowanej przez
marsza³ka województwa pomorskie-
go konferencji pn. "Edukacja dla ryn-
ku pracy".

KALENDARIUM

(A.G.)

W s³upskim Teatrze Impresaryjnym  - jak
zawsze - podoba³y siê wszystkie �Arabe-
ski�

�Bia³y Bocian� d³uta Andrzeja Gana z
Dêbnicy Kaszubskiej dla �Arabesek� od
starosty s³upskiego

�Arabeska� zaskakuje nowymi uk³adami tanecznymi                 Zdjêcia: J. Maziejuk
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Zaka¿enie wirusem HIV przesta³o ju¿ w Polsce budziæ emocje. Wiadomo, ¿e ¿yje w�ród
nas ponad osiem tysiêcy zara¿onych. Codziennie w Polsce dwie osoby zaka¿aj¹ siê tym
gro�nym dla ¿ycia ludzkiego wirusem.

Przysz³o�æ
nie jest gro�na

W �wiadomo�ci wielu Polaków
utrwali³ siê obraz brudnego, obdartego
narkomana, ¿ebrz¹cego o pieni¹dze na
leki, a w rzeczywisto�ci na kolejn¹ por-
cjê narkotyku. Dlatego powszechne jest
przekonanie, ¿e chorego, zaka¿onego wi-
rusem HIV mo¿na poznaæ po wygl¹dzie.
Ale tak poznaæ mo¿na tylko ciê¿ko cho-
rego cz³owieka. Problem wirusa HIV
polega na tym, ¿e przez 10-12 lat nie
powoduje on ¿adnych dolegliwo�ci, nie
wykazuje ¿adnych zmian w rutynowo
wykonywanych badaniach laboratoryj-
nych. Dlatego wiele osób ¿yje z HIV nie
wiedz¹c o tym. Szacuje siê, i¿ w Polsce
jest takich osób 3-4 razy wiêcej, ni¿
�wiadomych swojego zaka¿enia.

Wiele osób pamiêta, jak w pocz¹tkach
epidemii mówiono, i¿ w tak zwanej gru-
pie ryzyka s¹ osoby czêsto zmieniaj¹ce
partnerów seksualnych. Obecnie o gru-
pach ryzyka nie mówi siê wcale. Lekarze

zajmuj¹cy siê w Polsce HIV maj¹ pod
swoj¹ opiek¹ m³ode kobiety, które zara-
zi³y siê od pierwszego i jedynego w swym
¿yciu mê¿czyzny.

Badania wykaza³y, ¿e zaka¿enie wi-
rusem HIV przenosi siê znacznie ³atwiej
z mê¿czyzny na kobietê, ni¿ z kobiety na
mê¿czyznê. Jest to uwarunkowane budo-
w¹ anatomiczn¹ narz¹dów p³ciowych i
powierzchni¹ wra¿liwej na zaka¿enie b³o-
ny �luzowej, znacznie wiêksz¹ u kobiet.
Prezerwatywy dobrej jako�ci, w³a�ciwie
u¿yte, znacznie zmniejszaj¹ ryzyko zaka-
¿enia w kontaktach seksualnych. Ale roz-
mowa partnerów o u¿ywaniu tego �rodka
zapobiegawczego jest w Polsce trudna.
Trochê ³atwiej mówiæ o nim na pocz¹tku
zwi¹zku, znacznie trudniej pó�niej, kie-
dy zwi¹zek stanie siê trwa³y.

A czêsto jest tak, ¿e oboje partnerzy
maj¹ za sob¹ do�wiadczenia seksualne.
Rozmowy o przesz³o�ci intymnej te¿ nie

nale¿¹ do ³atwych, a w wielu przypad-
kach mog³yby jednak uratowaæ zdro-
wie, a nawet ¿ycie.

W Polsce coraz wiêcej jest punk-
tów konsultacyjno-diagnostycznych,
w których mo¿na wykonywaæ testy
w kierunku obecno�ci przeciwcia³
anty-HIV bezp³atnie, anonimowo i
bez skierowania. Anonimowo�æ ba-
dañ daje osobie je wykonuj¹cej po-
czucie bezpieczeñstwa, pewno�æ, ¿e
informacja o badaniu i o jego wyni-
ku nie wydostanie siê z miejsca, gdzie
zosta³o ono wykonane.

Praktycznie wszyscy zg³aszaj¹cy
siê na badania chc¹ wykonaæ test, aby
utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e nic
z³ego siê nie sta³o. Nie zak³adaj¹ na-
wet mo¿liwo�ci doj�cia do zaka¿enia
wirusem HIV. Dla wiêkszo�ci s³owa
HIV i AIDS s¹ synonimami oznacza-
j¹cymi wyrok �mierci.

A przecie¿ z HIV mo¿na ¿yæ. To
AIDS stanowi schy³kowy okres zaka¿e-
nia HIV, w którym uk³ad odporno�cio-
wy osoby zaka¿onej jest ju¿ tak znisz-
czony, ¿e nie chroni przed zaka¿enia-
mi, które nie s¹ gro�ne dla osób ze
sprawnym uk³adem immunologicz-
nym. Ale  teraz nawet s³owo AIDS nie
brzmi ju¿ tak z³owrogo, jak na pocz¹t-
ku epidemii. Dostêpne tak¿e w Polsce
leki antyretrowirusowe zmieni³y znacz-
nie przebieg infekcji HIV.

Jeszcze 6-7 lat temu trudno by³o na-
mawiaæ ludzi do poddawania siê testom
w kierunku obecno�ci przeciwcia³ anty -
HIV. Poza informacj¹ o zaka¿eniu nie
mo¿na im by³o niczego zaoferowaæ.
Obecnie jest inaczej. Osoby �wiadome
swego zaka¿enia mog¹ wiele dla siebie
zrobiæ. Przede wszystkim nie zaka¿¹ swo-
jego partnera seksualnego. �wiadoma
swego zaka¿enia kobieta ma szansê na

Skuteczna profilaktyka chroni nasze zdrowie                                        Foto: J. Maziejuk

Dbajmy o zdrowie

ci¹g dalszy na str. 34
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urodzenie zdrowego dziecka, je�li bêdzie
pod opiek¹ nie tylko ginekologa - po³o¿-
nika, ale tak¿e lekarza, zajmuj¹cego siê
terapi¹ HIV.

Poza tym osoba �wiadoma swojego
zaka¿enia mo¿e kontrolowaæ stan  swo-
jego uk³adu immunologicznego. Dziêki
temu wychwycony zostanie najlepszy
moment na rozpoczêcie leczenia antyre-
trowirusowego, które bêdzie opó�niaæ i
zapobiegaæ niszczeniu uk³adu immuno-
logicznego przez wirus HIV.

W pocz¹tkach epidemii AIDS w
Polsce ludzie, dowiaduj¹cy siê o dodat-
nim wyniku testu, dowiadywali siê te¿
czêsto, ¿e od tej pory nie powinni pra-
cowaæ ani mieæ kontaktów seksualnych.
Obie te informacje by³y ju¿ wtedy nie-
prawdziwe. Dziêki lekom antyretrowi-
rusowym osoby zaka¿one, które kilka
lat temu przesz³y na rentê i po¿egna³y
siê z kolegami z pracy w przekonaniu,
¿e kres ich ¿ycia jest bliski, wróci³y do
pracy. Nie ma  mo¿liwo�ci przeniesie-
nia zaka¿enia podczas kontaktów w
miejscu pracy. Zaka¿enie HIV nie sta-
nowi te¿ powodu dla rezygnacji z ¿ycia
seksualnego.

Wa¿ne jest tylko, aby informacjê o
zaka¿eniu przekazaæ partnerowi seksual-
nemu i stosowaæ siê do zasady bezpiecz-
nego seksu, w tym u¿ywania prezerwa-
tyw.

Tak naprawdê w ¿yciu osoby zaka-
¿onej wirusem HIV zmienia siê niewie-
le: nie mo¿e byæ krwiodawc¹ (wiele osób
nie jest i daje sobie z tym radê), nie po-
winna oddawaæ narz¹dów do przeszcze-
pów, w kontaktach seksualnych trzeba
u¿ywaæ prezerwatyw. Natomiast nie na-
ra¿a siê innych na zaka¿enie mieszkaj¹c
z nimi pod wspólnym dachem, korzysta-
j¹c z tych samych talerzy, szklanek, tej
samej toalety, ³azienki. Nie zagra¿a siê
osobom w kinie, w teatrze, na basenie,
podczas uprawiania sportów. Komary,
czego wielokrotnie dowiedziono, te¿ nie
przenosz¹ HIV.

Warto wykonywaæ testy w kierun-
ku obecno�ci przeciwcia³ anty - HIV.
Jednak¿e w Polsce ci¹gle do specjali-
stów, zajmuj¹cych siê t¹ terapi¹ zg³a-
szaj¹ siê osoby, u których zaka¿enie
HIV rozpoznano po wielu latach jego
trwania, kiedy wirus dokona³ ju¿ zu-
pe³nego zniszczenia uk³adu immunolo-
gicznego, pojawi³y siê ciê¿kie choroby
i za pó�no ju¿ jest na jakiekolwiek le-
czenie.                          Violetta D¹browska

         Powiatowa Stacja Sanitarno-
         Epidemiologiczna w S³upsku

16 pa�dziernika br. starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziej-
ski spotka³ siê z Antonin¹ Rohnaar z Holandii. Jest ona
córk¹ s³upszczanki Lilianny Rohnaar, osob¹ niezwykle
aktywn¹ w m³odzie¿owych organizacjach europejskich.

Poszuka
partnera

W Zespole Szkó³ Agrotechnicz-
nych w S³upsku odby³o siê spotkanie
m³odzie¿y ze szkó³ powiatu s³upskie-
go z pani¹ Antonin¹ Rohnaar, która
interesuj¹co opowiada³a o ¿yciu i na-
uce w krajach Unii Europejskiej. Wy-
st¹pienie jej wzbudzi³o du¿e zaintere-
sowanie uczniów. A. Rohnaar jest
cz³onkiem Zarz¹du Europejskiego Fo-
rum Studentów (AEGEE) w Groningen
oraz przedstawicielem tego Forum przy
OECD w Pary¿u. Jest aktywnym or-
ganizatorem wymiany studentów.
Pomaga studentom ró¿nych narodo-
wo�ci w korzystaniu z nauki w Ho-
landii. S³u¿y jej w tym bieg³a znajo-

mo�æ kilku jêzyków. Obecnie koñczy
studia na wydziale Stosunków Miêdzy-
narodowych na Uniwersytecie w Gro-
ningen.

Podczas spotkania w starostwie,
poza kurtuazyjn¹ wymian¹ zdañ, An-
tonina Rohnar wykaza³a autentyczne
zainteresowanie Polsk¹ i S³upskiem.
Obieca³a, ¿e postara siê znale�æ w
Holandii partnera dla Zespo³u Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku i dopo-
mo¿e w zorganizowaniu praktyk rol-
niczych dla uczniów szkó³ z powiatu
s³upskiego.                               Leszek Kreft

                           Rzecznik Prasowy
                         Starosty S³upskiego

Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski prezentuje Antoninie Rohnaar najnowsze pu-
blikacje powiatu                                                                               Foto: J. Maziejuk
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In¿ynierska
wspó³praca

Od  wielu lat rozwija siê wspó³praca
miêdzy S³upskiem i Wilnem. G³ównym

W Domu Polskim w Wilnie odby³o siê wspólne posiedzenie
zarz¹dów Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Polskich
na Litwie oraz Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego In-
¿ynierów i Techników Rolnictwa w S³upsku. Oba zarz¹dy za-
war³y porozumienie o wspó³pracy, rozwijaniu i promowaniu
dzia³añ na Litwie i w Polsce.

jej inicjatorem jest Towarzystwo Przyja-
ció³ Wilna i Grodna w S³upsku, które sys-

tematycznie organizuje wyjazdy na
Litwê oraz wspó³pracuje z tamtejszy-
mi szko³ami, domami dziecka i �ro-
dowiskami kulturalnymi. Wspó³pra-
ca ta rozwija siê z po¿ytkiem dla
mieszkañców obu miast.

W sierpniu br. odby³ siê kolej-
ny wyjazd s³upszczan do Wilna.
Wziêli w nim udzia³ tak¿e cz³onko-
wie S³upskiego Oddzia³u Stowarzy-
szenia Naukowo-Technicznego In-
¿ynierów i Techników Rolnictwa.
Pojechali tam w³a�nie z zamiarem
nawi¹zania wspó³pracy z tamtej-
szym �rodowiskiem naukowo-tech-
nicznym. Dziêki pomocy Towarzy-
stwa Przyjació³ Wilna i Grodna w
S³upsku uda³o siê im nawi¹zaæ kon-
takt ze Stowarzyszeniem Techników
i In¿ynierów Polskich na Litwie.

Poza podpisanym porozumie-
niem o wspó³pracy uzgodniono, ¿e w
miarê mo¿liwo�ci prowadzone bêd¹
wspólne dzia³ania zachêcaj¹ce oby-
dwie organizacje do rozwijania dzia-
³alno�ci przynosz¹cych wzajemne ko-
rzy�ci. Zarz¹dy obu stowarzyszeñ zo-
bowi¹za³y siê do wspólnego poszuki-
wania funduszy na realizacjê zadañ
statutowych. Maj¹ siê konsultowaæ w
zakresie dostêpnych �róde³ finanso-
wania. W pocz¹tkuj¹cej fazie wspó³-
pracy uznano za niezbêdne skupie-
nie siê na takich obszarach jak: do-
stosowanie gospodarki obydwu
krajów, ekonomii i techniki do wy-
mogów Unii Europejskiej, rozwój
demokracji, umacnianie organiza-
cyjne stowarzyszeñ, wymiana do-
�wiadczeñ w zakresie doradztwa i
rzeczoznawstwa, rozwój ekologii,
edukacji i preorientacja zawodowa.
Wszystko to w celu zmniejszania
bezrobocia, dzia³ania rzecz m³odej
kadry technicznej raz wymiany do-
�wiadczeñ kulturalnych i spo³ecz-

nych.
Porozumienie   podpisali   wiceprze-

ci¹g dalszy na str. 36
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Do odbiorców trafi³ pierwszy numer ,,Gazety Mówionej
PZN''. To lokalny miesiêcznik dla niewidomych wydawa-
ny pod egid¹ Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych
w S³upsku.

�Gazeta
Mówiona�
,,Gazeta'' wydawana jest w formie

d�wiêkowej na kasetach magnetofono-
wych i p³ytach CD-audio. Jej zawarto�æ
stanowi¹ czytane przez lektora artyku-
³y i informacje wybrane z prasy lokal-
nej ca³ego województwa, artyku³y oraz
bie¿¹ce informacje o dzia³aniach Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych. Tre�æ
prezentowanych w formie mówionej in-
formacji dotyczy nie tylko osób niewido-
mych i s³abo widz¹cych. Redakcja ma
nadziejê, ¿e zainteresuj¹ one tak¿e ludzi
pracuj¹cych na rzecz osób niepe³nospraw-
nych - pracowników Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, pracowników
bibliotek.

"Gazeta Mówiona PZN" jest nieod-
p³atnie kolportowana do placówek na te-
renie ca³ego województwa pomorskiego.
Mo¿na j¹ otrzymaæ, wypo¿yczyæ lub sko-
piowaæ tak¿e w ko³ach PZN oraz biblio-
tekach ksi¹¿ek mówionych w ka¿dym
powiecie.

Pomys³ przygotowywania i wyda-
wania takiej gazety zosta³ podpatrzo-
ny w szwedzkiej gminie Vaxjo, gdzie
dziêki nawi¹zanej wspó³pracy przez

Dla regionu
Ogólnie stwierdza siê, ¿e w Polsce istnieje szereg nieprawid³owo�ci w dostosowaniu go-
spodarki do wymagañ unijnych. Uporz¹dkowania i wprowadzenia wielu przepisów wy-
magaj¹ sprawy ochrony �rodowiska, w tym szczególnie te dziej¹ce siê w obrêbie gospo-
darki rolnej.

EKSPERT-SITR i Okrêgowy
O�rodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa
Technicznego dzia³aj¹cy przy Stowa-
rzyszeniu Naukowo-Technicznym In¿y-
nierów i Techników Rolnictwa w S³up-
sku podj¹³ siê przeprowadzenia szko-
leñ dla rolników, pracowników rolnych
i le�nych oraz osób zajmuj¹cych siê
konfekcjonowaniem �rodków ochrony
ro�lin i obrotem nimi. Szkolenia te prze-
prowadzono pod wspólnym tytu³em:
"Upowszechnianie przepisów dotycz¹-

cych gospodarowania zgodnie z zasada-
mi ochrony �rodowiska''. Cieszy³y siê one
du¿ym powodzeniem w�ród mieszkañ-
ców powiatu s³upskiego i lêborskiego, a
skorzysta³o z nich oko³o 100 osób.
Uczestnicy otrzymali materia³y szkole-
niowe, które w syntetyczny sposób przed-
stawiaj¹ zagadnienia omawiane podczas
szkoleñ oraz komentuj¹ istniej¹ce prze-
pisy w tym zakresie.

Szkolenia zorganizowano dziêki
dotacji wojewody pomorskiego i owoc-

nej wspó³pracy ze Stacj¹ Do�wiadczal-
n¹ Oceny Odmian w Kar¿niczce. Ta
ostatnia udostêpni³a pomieszczenia,
zorganizowa³a pokazy sprzêtu wyko-
rzystywanego w ochronie ro�lin oraz
pokaz konserwacji i modernizacji opry-
skiwaczy. By³o to kolejne zadanie, które
zrealizowano przy wsparciu finansowym
wojewody pomorskiego, z po¿ytkiem dla
regionu s³upskiego.

                      Krystyna Popiel
Wiceprezes EKSPERT -SITR

powiat s³upski z Okrêgiem Kroneberg,
przebywa³ jej twórca -Tadeusz Piotrow-
ski z Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych. Równie¿ sami Szwedzi, kiedy
go�cili w powiecie s³upskim, namawia-
li powiatowe w³adze samorz¹dowe i
s³upskich dzia³aczy z PZN do wydawa-
nia takiej gazety. Zaoferowali swoj¹ po-
moc i podarowali sprzêt do ud�wiêko-
wienia gazety.

O pozosta³e finanse na ten cel musia³
zatroszczyæ siê sam Zwi¹zek. S³upskie
ko³o PZN zwróci³o siê o nie m.in. do
w³adz wojewódzkich, prywatnych firm
oraz starostwa i Urzêdu Miejskiego w
S³upsku. Tak¹ pomoc uzyska³o, za co jest
wdziêczne wszystkim swoim ofiarodaw-
com.

Redakcjê cieszy du¿e zainteresowa-
nie "Gazet¹ Mówion¹", po któr¹ zg³asza-
j¹ siê indywidualni odbiorcy, jak te¿ dzia³y
ksi¹¿ki mówionej bibliotek powiatowych.
Ko³u Polskiego Zwi¹zku Niewidomych
w S³upsku gratulujemy cennej inicja-
tywy, a redakcji nowej "Gazety" ¿yczy-
my sukcesów wydawniczych. (z)

wodnicz¹cy Zarz¹du SITR Zygmunt Gu-
debski i sekretarz Krystyna Popiel, ze
strony Stowarzyszenia In¿ynierów i Tech-
ników Polskich na Litwie - Jan Andrze-
jewski - prezes Zarz¹du i Zenon Bogda-
nowicz - sekretarz.

Efektem zawartego porozumienia
jest ju¿ wspólna aplikacja do funduszy
Unii Europejskiej poprzez projekt AC-
CESS 2001. W ramach tego programu
ma zostaæ zorganizowanych szereg
szkoleñ w Polsce i na Litwie.

                              Krystyna Popiel
                               Sekretarz SITR

Dom Polski w Wilnie. Tutaj podpisano
porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy
S³upskim Oddzia³em Stowarzyszenia NOT
In¿ynierów i Techników Rolnictwa a Sto-
warzyszeniem Techników i In¿ynierów na
Liwie
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Jak postêpowaæ
z padniêt¹ zwierzyn¹

Obowi¹zki w³a�cicieli zwierz¹t
W przypadku byd³a, owiec, kóz i �wiñ

istnieje obowi¹zek zg³oszenia upadku
zwierzêcia do Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w termi-
nie okre�lonym przez "ustawê wetery-
naryjn¹", tj. w ci¹gu 7 dni od dnia pad-
niêcia. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zakolczykowa³a byd³o
i wszyscy w³a�ciciele otrzymali druk zg³o-
szenia upadku byd³a, który w przypadku
padniêcia zwierzêcia nale¿y wype³niæ i
przes³aæ na adres Agencji (76-200 S³upsk,
ul. Jana Paw³a II 1).

O padniêciu zwierz¹t nale¿¹cych
do prze¿uwaczy (byd³o, owce, kozy) na-
le¿y powiadomiæ najbli¿szego lekarza
weterynarii lub powiatowego lekarza
weterynarii, informacjê przekazaæ te¿
podmiotom zajmuj¹cym siê transpor-
tem, zbieraniem, przetwarzaniem lub
utylizacj¹ padliny.

Byd³o od 30 miesi¹ca ¿ycia oraz od
24 miesi¹ca ¿ycia poddane ubojowi z ko-
nieczno�ci, ubojowi sanitarnemu, któ-
re pad³o, zosta³o zabite a za ¿ycia wyka-
zywa³o objawy neurologiczne, podlega
obowi¹zkowemu badaniu w kierunku
BSE. Badanie to jest finansowane z
bud¿etu pañstwa i zajmuje siê nim po-
wiatowy lekarz weterynarii. W³a�ci-
ciel zwierzêcia ma obowi¹zek przekaza-
nia padliny podmiotowi uprawnionemu
do jej zbierania, za co ponosi op³atê w
wysoko�ci 50 z³ za jedn¹ sztukê.

W przypadku zwierz¹t innego gatun-
ku, w³a�ciciel ma obowi¹zek powiadomiæ
podmiot zajmuj¹cy siê zbiórk¹ padliny i
ponosi koszt w wysoko�ci oko³o 1,20 z³
za kilogram.

Obowi¹zki w³a�ciciela zak³adu,
 w którym powstaj¹
odpady poubojowe

Na w³a�cicielach zak³adów zajmuj¹-
cych siê ubojem zwierz¹t rze�nych, roz-

biorem i przetwórstwem miêsa ci¹¿y obo-
wi¹zek postêpowania zgodnie z "ustaw¹
weterynaryjn¹" art. 9.1 oraz Instrukcj¹
G³ównego Lekarza Weterynarii Nr GI-
Whig. 1/03 z dnia 21 lipca 2003 r. "w spra-
wie zasad postêpowania z materia³em
szczególnego ryzyka (SRM) w rze�niach
i zak³adach rozbioru". Materia³ taki, o
ile nie zachodzi podejrzenie o chorobê
zaka�n¹, nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ i
przekazaæ podmiotom zajmuj¹cym siê
jego zbieraniem lub przetwarzaniem.

Wszystkie podmioty zajmuj¹ce siê
ubojem zwierz¹t i przetwórstwem miêsa
powinny mieæ podpisane umowy z pod-
miotami zajmuj¹cymi siê zbieraniem od-
padów poubojowych, b¹d� zak³adami
zajmuj¹cymi siê utylizacj¹ takich odpa-
dów.

Obowi¹zki w³a�ciciela terenu, na
którym zwierzê pad³o

lub znajduje siê padlina

Jak postêpowaæ z padniêtymi zwierzêtami, odpadami poubojowymi oraz kuchennymi?
Sprawa ta by³a niejednokrotnie podnoszona przez radnych na sesjach Rady Powiatu.
Poni¿sze informacje powinny pomóc rolnikom i w³a�cicielom zak³adów przetwórczych
oraz ¿ywienia zbiorowego w prawid³owym zagospodarowaniu odpadów zwierzêcych.

ci¹g dalszy na str. 38
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S³upska policja wzbogaci³a siê o nowe urz¹dzenie rada-
rowe - ,,Fotorapid". S³u¿y on do pomiaru prêdko�ci po-
jazdów, oddalaj¹cych siê i przybli¿aj¹cych. Po zarejestro-
waniu przekroczenia prêdko�ci wykonuje zdjêcie dane-
go pojazdu i rejestruje w pamiêci na twardym dysku.

Skuteczny
radar

Zdjêcie takie jest nastêpnie wprowa-
dzane do komputera, gdzie podlega ob-
róbce celem dalszego wykorzystania i
rozliczenia kieruj¹cego za pope³nione
wykroczenie. G³ówn¹ zalet¹ tego urz¹-
dzenia jest to, ¿e mo¿e on pracowaæ
praktycznie w ka¿dych warunkach po-
godowych, niezale¿nie od temperatury
panuj¹cej na zewn¹trz. Pomiar doko-
nywany jest tak w dzieñ, jak i w nocy
dziêki lampie b³yskowej, w któr¹ za-
opatrzony jest fotoradar.

Do zalet mo¿na zaliczyæ te¿ to, ¿e
fotoradar mo¿e byæ instalowany w dowol-
nym miejscu dziêki statywowi i przeno-
�nemu �ród³u zasilania, jak te¿ to, ¿e wy-
konuje dwa zdjêcia na sekundê. Umo¿li-
wia to zarejestrowanie ka¿dego pojaz-
du przekraczaj¹cego dozwolon¹ prêd-
ko�æ.

Fotoradar wykorzystywany jest
szczególnie do pomiaru prêdko�ci w re-
jonach szkó³ w S³upsku oraz w powiecie

s³upskim - tam nadmierna prêdko�æ stwa-
rza najwiêksze zagro¿enie dla dzieci i
m³odzie¿y. Podczas pomiaru prêdko�ci
w rejonie szkó³ w miejscowo�ciach: ̄ el-
kowo, Wrze�cie, G³obino, Redzikowo i
Siemianice w ci¹gu oko³o dwóch godzin
ujawniano od kilkunastu do kilkudzie-
siêciu wykroczeñ zwi¹zanych z prze-
kroczeniem dozwolonej prêdko�ci jaz-
dy. Przy kolejnych pomiarach ilo�æ
wykroczeñ mala³a.

Oddzia³ywanie prewencyjne fotora-
daru jest bardzo du¿e i zmusza kieruj¹-
cych do przestrzegania ograniczeñ prêd-
ko�ci w rejonie szkó³. Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e dziêki temu urz¹dzeniu stan
bezpieczeñstwa na terenie miasta S³up-
ska i powiatu s³upskiego poprawi siê, a
droga do szko³y stanie siê bardziej bez-
pieczna.

                               Emilia Adamiec
Komenda Miejska Policji

 w S³upsku

W przypadku braku mo¿liwo�ci usta-
lenia w³a�ciciela za utylizacjê padliny
odpowiada w³a�ciciel terenu, na którym
siê ona znajduje lub urz¹d gminy, który -
wed³ug ustawy "o utrzymaniu porz¹dku i
czysto�ci w gminach" - zapewnia budo-
wê i eksploatacjê grzebowisk oraz zbie-
ranie, transport i unieszkodliwianie padli-
ny bezdomnych zwierz¹t.

Obowi¹zki w³a�ciciela podmiotu,
w którym powstaj¹ odpady kuchenne

Zgodnie z przepisami "ustawy wete-
rynaryjnej", art.9.9: odpadów kuchen-
nych nie stosuje siê w ¿ywieniu trzody
chlewnej. Podmioty wytwarzaj¹ce odpa-
dy ¿ywienia zbiorowego s¹ pod nadzo-
rem Inspekcji Sanitarnej. Pañstwowy Wo-
jewódzki Inspektor Sanitarny w Gdañsku
przekazuje informacje o koñcowym wy-
korzystaniu tych odpadów do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Weterynarii w Gdañ-
sku, który przekazuje je dalej powiato-
wym lekarzom weterynarii w celu nad-
zoru nad zakazem skarmiania trzody
chlewnej zgodnie z przepisami weteryna-
ryjnymi.

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa prowadzi ewidencjê
zwierz¹t. Oznakowano ju¿ gospodarstwa
utrzymuj¹ce byd³o. Nie rozpoczêto jesz-
cze akcji znakowania trzody chlewnej.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z 30 stycznia 1996 roku w spra-
wie szczegó³owych kierunków dzia³añ
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji
(Dz. U. z 16 lutego 1996 r.), ARiMR
mo¿e udzielaæ pomocy finansowej pod-
miotom zajmuj¹cym siê zbieraniem,
transportem i spalaniem padniêtego
byd³a, owiec, kóz oraz transportem i
spalaniem m¹czki wyprodukowanej z
tych zwierz¹t.

W województwie pomorskim pomoc
w postaci dofinansowania do dzia³alno-
�ci zwi¹zanej z transportem padliny (by-
d³a, owiec i kóz) oraz odpadów poubojo-
wych (traktowanych jako SRM) otrzyma-
³y nastêpuj¹ce podmioty gospodarcze:
"Rakarnia", Skup Zwierz¹t Pad³ych
oraz Odpadów Poprodukcyjnych, Ra-
c³awski Roman, Lipienice, 89-600
Chojnice; Zak³ad Zbiórki Surowca
Utylizacyjnego, Roman Rybacki, Nowy
Klincz, 83-400 Ko�cierzyna; Zak³ad
Rolniczo-Handlowy "Neutil" S.C. -
Pawe³ i Józef Kotarski, Dudzicze 1, 76-
248 Dêbnica Kaszubska, tel. 059 843 11
42, 0601 928 604. Ten ostatni zak³ad
obs³uguje powiaty: s³upski, bytowski i
lêborski.

                   Marianna Ko³odziejska
                          Wydzia³ Rolnictwa
                    i Ochrony �rodowiska

 Fotoradar wykorzystywany jest szczególnie do pomiaru prêdko�ci na jezdniach w
pobli¿u szkó³                                                                                       Foto: E. Adamiec


