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Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Pomorskiego zorganizowa³
konkurs na tzw. "pomorskie hity",
które maj¹ z³o¿yæ siê na atrakcyjny
folder turystyczny. Jego wydanie chce
sfinansowaæ marsza³ek. Ka¿dy z po-
wiatów otrzyma³ szansê zg³oszenia
trzech  swoich "hitów�, z których je-
den mia³ z góry zagwarantowane

miejsce w folderze, a o tym, czy znajd¹ siê w nim dwa pozo-
sta³e, mia³a zdecydowaæ komisja konkursowa sk³adaj¹ca siê
z przedstawicieli wszystkich powiatów. Posiedzenie tej komi-
sji, po³¹czone z samorz¹dow¹ debat¹ turystyczn¹, odby³o siê
4 grudnia br. w Sali Okr¹g³ej Urzêdu Marsza³kowskiego.

Oczywi�cie, jak ³atwo siê domy�liæ, powiaty wszystkie,
jak  jeden, zg³osi³y swoje "hity", któ-
re ju¿ w przysz³ym roku powinny
przyci¹gn¹æ do naszego województwa
tysi¹ce turystów. Powiat nasz jako tu-
rystyczne atrakcje, zg³osi³ "Czarne
Wesele" w Klukach, "Krainê w kra-
tê" ze smacznymi kie³basami z hodo-
wanych w niej �wiñ  w ³aty (pstrej z³ot-
nickiej) oraz przyrodnicze atrakcje w
Parku Krajobrazowym "Dolina S³u-
pi" - ze szlakiem najstarszych elek-
trowni wodnych w Europie. Z wyty-
powaniem "hitów" nie mieli�my pro-
blemów, bo s¹ to nasze sprawdzone
produkty markowe, które i tak rok-
rocznie przyci¹gaj¹ do naszego powia-
tu rzesze turystów.

Miasto S³upsk, funkcjonuj¹ce na
prawach powiatu, zg³osi³o do marsza³-
kowskiego konkursu swojego "Bursz-
tynowego Nied�wiadka Szczê�cia",
udostêpnion¹ w tym roku po raz
pierwszy do zwiedzania wie¿ê ratuszo-
w¹ oraz przep³awkê dla ryb na S³upi.
"Bursztynowego Nied�wiadka Szczê-
�cia" zg³oszono jako� hit�  numer je-
den, który w sposób szczególny wyró¿-
nia S³upsk w turystyce naszego woje-
wództwa.

Nie bêdê szczegó³owo opisywa³, jak te nasze, s³upskie i
powiatowe �hity� wypad³y w ogólnym g³osowaniu. Wystar-
czy powiedzieæ, ¿e wie¿a ratuszowa przepad³a z kretesem, o
wiele ciekawszym od niej �hitem�  okaza³a siê ju¿ w ocenie
fachowców od promocji z powiatów - przep³awka dla ryb na
S³upi.  I chocia¿ nasze, powiatowe �hity� wypad³y w tym g³o-
sowaniu zdecydowanie lepiej, to jednak ma³a z tego pocie-
cha, bo ca³y konkurs okaza³ siê jednym niewypa³em. Zamiast
wy³oniæ atrakcje, które s¹ dla regionu pomorskiego najbar-
dziej charakterystyczne, ma³o brakowa³o, a rekomendowa-

   Drodzy Czytelnicy!

Na zdjêciach na ok³adce: Poszukiwacze bursztynu na usteckiej pla¿y; Ba³tyk zim¹.

no by do promocji produkty drugo i trzeciorzêdne. Na szczê-
cie , przy ogólnej zgodzie  wszystkich, zg³oszone produkty maj¹
byæ jeszcze dok³adnie przemy�lane i  przeanalizowane.

Przebieg konkursu dobrze korespondowa³  jednak z tym,
co mówiono na turystycznej debacie samorz¹dowej z udzia-
³em Anny Somorowskiej - prezesa Polskiej Agencji Rozwoju
Turystyki S.A., dr Krzysztofa £opaciñskiego - dyrektora In-
stytutu Turystyki w Warszawie, a przede wszystkim - Andrze-
ja Koz³owskiego - prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
- Im mniej udziwnionych i na si³ê wydumanych pomys³ów,
tym lepiej - przestrzegano. Turystyka wymaga dzi� bardzo m¹-
drego i rozwa¿nego podej�cia - jak do wa¿nego dzia³u gospo-
darki, a nie "wêdkarskich b³yskotek", które maj¹ zwabiaæ
tylko przygodnych turystów. Prawdziwej turystyce potrzebni
s¹ bowiem tury�ci potencjalni, tacy, którzy raz zachêceni przy-
jad¹ na Pomorze po raz drugi, trzeci i czwarty!

A jest o kogo i o co walczyæ. K. £apaciñski poda³, ¿e wo-
jewództwo pomorskie odwiedza rocznie 4 miliony turystów, w
tym 2 miliony tzw. d³ugookresowych (na d³u¿szy pobyt). W�ród

nich jest 1,5 miliona spoza wojewódz-
twa. W grupie drugiej - turystów tzw.
krótkookresowych (kilkudniowych)
jest tak¿e ponad 1 milion osób spoza
województwa. Na Pomorze przy-
je¿d¿aj¹ g³ównie tury�ci ze �l¹ska i
województw centralnych, a wiêc z na-
szych najwiêkszych aglomeracji. To
zdaniem fachowców dobrze wró¿y na
przysz³o�æ. Do tych aglomeracji, a
tak¿e do turysty zagranicznego, po-
winna  byæ szczególnie skierowana na-
sza  oferta . Tymczasem, poza zg³o-
szonymi do konkursu w¹tpliwej jako-
�ci hitami turystycznymi, mamy tyl-
ko 89 tys. miejsc noclegowych, pod-
czas gdy s¹siednie województwo za-
chodniopomorskie ma ich 117,3 tys.
Kwater agroturystycznych mamy 254
- na 3323 istniej¹ce w Polsce. W po-
kojach go�cinnych dysponujemy 2334
miejscami. Wymienione ju¿ przeze
mnie województwo zachodniopomor-
skie dysponuje 17,5 tys. - na 83,5 tys.
wszystkich istniej¹cych miejsc w Pol-
sce...

 Dzielê siê tymi �wie¿ymi infor-
macjami, przywiezionymi prosto z

Gdañska, bo do sezonu turystycznego mamy jeszcze sporo
czasu i chyba warto siê nad tymi sprawami powa¿nie zastano-
wiæ - je¿eli mamy z turystyki czerpaæ wiêksze zyski. A na to
przecie¿ wiêkszo�æ naszych gminnych samorz¹dów, a tak¿e
prywatnych inwestorów po cichu liczy. Od dzisiaj liczmy na
te zyski  g³o�no, g³o�no te¿ dyskutujmy oraz rozwi¹zujmy
wspólnie wi¹z¹ce siê z turystyk¹ problemy, czego sobie i Pañ-
stwu ¿yczê na te nasze radosne �wiêta i na Nowy 2004 Rok.

                                                           Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                     Starosta S³upski

Niech �wiat³o
Gwiazdy Betlejemskiej
sp³ynie na Wasz dom,

nios¹c ³askê i mi³o�æ Boga,
i sprawi,¿e

 �wiêta Bo¿ego Narodzenia
bêd¹ cudownie ciep³e, radosne

i pe³ne nadziei
                  ¿ycz¹

Janusz Grzybowski
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

S³upskiego

Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

Niechaj spe³ni¹
siê Wasze marzenia,
Niechaj Nowy Rok
 sam¹ rado�æ przyniesie...
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Kto nas
bêdzie leczy³?

Przygotowania powiatowej s³u¿by zdrowia do funkcjonowania w 2004 roku by³y jednym
z g³ównych tematów XII Sesji Rady Powiatu S³upskiego, która obradowa³a 25 listopada
br. Zamieszczamy skrót dyskusji na ten wa¿ny dla wszystkich temat.

Z obrad XII Sesji Rady Powiatu

Pieni¹dze s¹, tylko...
Jadwiga Olechnowicz, dyrektor

Delegatury Oddzia³u Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w S³upsku: - Z³o¿ono
1793 oferty, w tym 65 z³o¿y³y szpitale,

450 podstawowa opieka zdrowotna, a 507
stomatologia. W stomatologii zarejestro-
wanych zosta³o 85 nowych podmiotów,
które tak¿e z³o¿y³y oferty. Na 2004 rok
dysponujemy na s³u¿bê zdrowia 1,5 mi-

liarda z³otych. W porównaniu z rokiem
ubieg³ym jest to o 100 mln z³ wiêcej. Nie
oznacza to jednak, ¿e kontrakty bêd¹
wy¿sze, bo dochodz¹ przecie¿ nowe pod-
mioty. Dla szpitali przeznaczono 617 mln

Janusz Grzybowski: - Nasz problem polega na tym, ¿e nie da siê �wiadczyæ us³ug medycznych na dobrym poziomie, je¿eli nie
zapewni siê na to wystarczaj¹cych �rodków finansowych



5

z³, na podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ 180
mln z³, a 61 mln z³ na stomatologiê�

Janusz Grzybowski, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu: - Dzieñ 29 grudnia br.
jest ostatnim dniem zamykaj¹cym okres
negocjacji. Z informacji, jakie us³ysza³em
w telewizji wynika, ¿e województwo po-
morskie z³o¿y³o najwiêcej ofert. Chcia³-
bym jednak przestrzec przed zbytnim
optymizmem, poniewa¿ spora ilo�æ
ofert dotyczy nowych podmiotów go-
spodarczych. Natworzy³o siê ich, bo
dawna specjalistyka stopnia powiato-
wego zosta³a "rozcz³onkowana". Teraz
neurolog móg³ z³o¿yæ sam ofertê, chirurg
sam, ortopeda sam. Wcze�niej wystêpo-
wali�my o te �wiadczenia jako lekarze
podstawowej opieki zdrowotnej. Mo¿e
byæ tak, ¿e podmiotów bêdzie wiêcej, na-
tomiast to, czy uda siê zadowoliæ wszyst-
kie strony, poka¿¹ najbli¿sze tygodnie.
Niepokój jest olbrzymi, a najbardziej
obawiaj¹ siê pacjenci. Ca³odobowej
opieki zdrowotnej nie mo¿na cedowaæ
na lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej, bo wielu lekarzy sobie z ni¹ nie
poradzi. Nie widzê technicznych mo¿li-
wo�ci funkcjonowania jednoosobowego
zak³adu, który mia³by pracowaæ przez
ca³¹ dobê i przez 30 dni w miesi¹cu. Ten
problem musi byæ wspólnie z NF¯ roz-
wi¹zany.

Jest dobrze czy jest �le?
Pawe³ Gonera, radny: - Jedni mó-

wi¹, ¿e jest dobrze, drudzy, ¿e jest �le, a
pacjent jest w polu. Spokojne lata dla s³u¿-
by zdrowia siê skoñczy³y. Ja to ju¿ prze-
szed³em jako lekarz weterynarii. Wyrzu-
cono nas z lecznic, zlikwidowano dy¿ury
i "ratuj siê, kto mo¿e". Co bêdzie z nami
dalej, nikogo nie interesowa³o. ̄ eby by³o
ciekawiej, to pieniêdzy, które otrzymuje-
my jeszcze z bud¿etu pañstwa, nie rewa-
loryzuje siê nam od o�miu lat. Nie chcesz,
to nie pracuj! Taka jest dzisiaj dla nas ka-
pitalistyczna rzeczywisto�æ. Powiem jed-
no: obojêtnie, kto bêdzie rz¹dzi³, je¿eli
nie ma pieniêdzy, i jeszcze po drodze
kto� kradnie, to nie ma siê co dziwiæ, ¿e
na s³u¿bê zdrowia brakuje. Gdy nie ma
na godziwe wynagrodzenia, zawsze
znajdzie siê grupa, któr¹ mo¿na zastra-
szyæ, która bêdzie pracowa³a za z³otów-
kê. Czego� takiego jak solidarno�æ zawo-
dowa w Polsce jeszcze nie ma! My siê jej
dopiero uczymy. Lekarze opieki podsta-
wowej w województwie podkarpackim
nie z³o¿yli do konkursu ofert, a w naszym
województwie z³o¿y³o 150% lekarzy i
zak³adów� Ja sobie nie wyobra¿am le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej,
który bêdzie musia³ pracowaæ 24 godzi-
ny na dobê. To jest te¿ cz³owiek. Ludzi
dzisiaj najbardziej interesuje, kiedy
bêd¹ mogli wzywaæ pogotowie, a kiedy
swojego lekarza? (�) Druga sprawa,

ludzie obawiaj¹ siê, ¿e nied³ugo do szpi-
tala bêd¹ musieli i�æ leczyæ siê ze swo-
im wy¿ywieniem, swoimi lekami, a
mo¿e bêdziemy musieli zabraæ "swoje-
go" lekarza, bo ca³y czas jeste�my bom-
bardowani informacjami, ¿e szpitale s¹
zad³u¿one i lada moment  bêd¹ zamy-
kane?�

Maria Babiñska, radna: - Czy nie
powinni�my wróciæ do tego, co ju¿ by³o,
co dzia³a³o sprawnie, co by³o blisko i z
czego nasi mieszkañcy korzystali, a mia-
nowicie do lecznictwa sanatoryjnego (�)
Kiedy siê wreszcie z tym uporamy, ¿e-
by�my w S³upsku sami decydowali, a
nie z ka¿dym wnioskiem o miejsce w
sanatorium, tak jak teraz, je�dzili do
Gdañska? Tam ci¹gle siê gdzie� prze-
mieszczaj¹, nie mo¿na ustaliæ siedziby
w³a�ciwej komórki lecznictwa uzdrowi-
skowego. A jakie niskie s¹ przydzia³y, jak
nam utrudniaj¹, to ja sama wiem najle-
piej, bo ostatnio z tych us³ug korzysta-
³am. Jeste�my traktowani tam po maco-
szemu�

Bêdzie du¿o dobrej woli
Jadwiga Olechnowicz, dyrektor

Delegatury Narodowego Funduszu
Zdrowia w S³upsku: - Nie jest wyklu-
czone, ¿e bêdziemy w S³upsku przyjmo-
waæ wnioski o miejsce w uzdrowiskach.
Wiem, ¿e w tej sprawie jest dobra wola,
ale w tej chwili nie mogê nic wiêcej na
ten temat powiedzieæ. Takie rozwi¹zania
brane s¹ pod uwagê� Natomiast, je¿eli
chodzi o wypowied� pana radnego Go-
nery, to ja nie bêdê tu polemizowa³a. Jest
to rzeczywi�cie sprawa chyba szersza i nie
na dzisiejsze spotkanie. Je¿eli chodzi o
�rodki na s³u¿bê zdrowia, to mo¿emy
mówiæ o wykorzystaniu i przydzieleniu
tylko takich pieniêdzy, jakimi dysponu-
jemy. Nie ma mowy o przydzieleniu wiêk-

szych pieniêdzy ni¿ te, które do nas wp³y-
waj¹. Nie wiem, jak ostatecznie zostanie
rozwi¹zana sprawa pomocy medycznej,
bo jeszcze w centrali te sprawy s¹ oma-
wiane i dyskutowane. Na pewno bêdzie
du¿o dobrej woli z obu stron. (�). Po
naradach, które siê ju¿ odby³y, wiemy,
¿e bêd¹ priorytety, na przyk³ad dla on-
kologii, kardiologii. Województwo po-
morskie znajduje siê na niechlubnym,
pierwszym miejscu pod wzglêdem licz-
by zachorowañ na choroby nowotworo-
we. Równie¿ pod wzglêdem zgonów je-
ste�my na pierwszym miejscu. �wiadczy
to o tym, ¿e nasze potrzeby s¹ w tym za-
kresie du¿o wiêksze ni¿ potrzeby innych
regionów kraju. A przydzia³ �rodków nie
odbywa siê w zale¿no�ci od stanu zdro-
wia mieszkañców, tylko od tego, ilu jest
ubezpieczonych. To samo dotyczy zacho-
rowañ na stomiê, gdzie przydzielone �rod-
ki s¹ takie same, jak w ca³ej Polsce, a my
mamy zdecydowanie wiêcej takich pa-
cjentów. W s³u¿bie zdrowia jest napraw-
dê bardzo trudna sytuacja i my�lê, ¿e
kolejek nie unikniemy. Mogê tylko za-
gwarantowaæ, ¿e wszystkie przydzielo-
ne nam �rodki zostan¹ wykorzystane
tam, gdzie s¹ najbardziej potrzebne.

Przetrwaæ na poziomie
w miarê bezpiecznym

Ryszard Stus, radny: - Przed chwi-
l¹ kolega Gonera prosi³ o ocenê sytuacji
szpitala.Rozmawia³em na ten temat z dy-
rektor Lewick¹. Pani dyrektor nawet mia-
³a przyj�æ na dzisiejsz¹ sesjê. Konkluzja
tej rozmowy jest taka, ¿e wszystkie zg³o-
szone potrzeby do NFZ nale¿y odnie�æ do
dwóch spraw: ilo�ci procedur, które bêd¹
zakontraktowane i warto�æ punktu proce-
duralnego. Zapotrzebowanie, które zosta-
³o z³o¿one gwarantuje szpitalowi i pacjen-
tom przetrwanie na poziomie w miarê

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest jednocze�nie urologiem, chirurgiem,
ginekologiem etc...

ci¹g dalszy na str. 6
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bezpiecznym. Warte podkre�lenia jest to,
¿e szpital w trudnej sytuacji jako� sobie
radzi. Wiêcej o tym, jaka czeka szpital
sytuacja w 2004 roku, bêdzie mo¿na po-
wiedzieæ dopiero po og³oszeniu przez
NFZ odpowiedzi na z³o¿one wnioski (�).
S¹ rzeczy, które coraz bardziej niepoko-
j¹. Ca³odobowa opieka stacjonarna! Dzi�
chodzi o to, ¿eby pacjent w ka¿dej chwi-
li móg³ pój�æ do lekarza. Nie musi pój�æ
do swojego lekarza, ale mo¿e pój�æ do
wskazanego lekarza dy¿urnego. Wszy-
scy doskonale wiemy, ¿e miesiêczna staw-
ka na tak¹ opiekê wynosi 15 groszy na
jednego pacjenta. Lekarz nie jest w sta-
nie takiej opieki zakontraktowaæ za tak¹
sumê. Nie rozumiemy, dlaczego NFZ
bezpo�rednio sam nie kontraktuje tych
us³ug, je¿eli twierdzi, ¿e kwota ta jest
�rednio dwa razy wiêksza od wymaga-
nej, a¿eby tak¹ opiekê zapewniæ? W
gazecie czytam wypowied� wa¿nego
przedstawiciela Funduszu, ¿e teraz pa-
cjent bêdzie ju¿ szczê�liwy, bo o ka¿dej
porze dnia i nocy bêdzie móg³ zadzwo-
niæ do swojego lekarza rodzinnego i we-
zwaæ go. Niech pañstwo sobie to wy-
obra¿¹, bo ja jako� sobie tego nie mogê
wyobraziæ! Mówi siê, ¿e je¿eli jacy� le-
karze nie podpisz¹ kontraktów, to ich
pacjentów przejm¹ inni lekarze. To jak
traktuje siê pacjenta? (�) Przecie¿ nie-
zbywalnym jego prawem jest to, ¿e to
on wybiera sobie lekarza!...

Mo¿e do
Domu Pomocy Spolecznej?...

Janusz Grzybowski, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu: - Pañstwo wczoraj s³y-
szeli�cie w radiu, z ust wa¿nego urzêdni-
ka pañstwowego, ¿e je¿eli z lekarzami nie
zostan¹ podpisane umowy, to w zakresie
podstawowej, specjalistycznej opieki
zdrowotnej, us³ugi medyczne bêd¹ �wiad-
czy³y ró¿ne podmioty gospodarcze: szpi-
tale, domy pomocy spo³ecznej itp. Mam
zaprosiæ mieszkañców powiatu s³up-
skiego po takie us³ugi do domów pomo-
cy spo³ecznej w Machowinie i Macho-
winku? To jest przera¿aj¹ce i pora¿a-
j¹ce, co siê mówi dzi� ludziom. Doktor
Stus mówi³ o opiece ca³odobowej, która
zosta³a gdzie� pominiêta. My, lekarze
twierdzimy, ¿e nie bêdziemy w stanie jej
zorganizowaæ i o tym informujemy rad-
nych oraz naszych wyborców. Je¿eli tak
bedzie dalej, to w S³upsku i powiecie,
po godzinie 18-tej w soboty, niedziele i
�wiêta nie dokona siê  prostego zabiegu
chirurgicznego. Nikt z lekarzy nie z³o-
¿y³ oferty na taki, ca³odobowy dy¿ur.
Zgodnie z wymogami NFZ w gabinecie
lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej powinno byæ biurko, le¿anka, krze-
s³o, megatoskop i tablica do oceny wzro-
ku. A co z zestawem chirurgicznym,
zestawem do szycia, za³o¿enia opatrun-

ku po oparzeniu czy w ogóle do jakie-
gokolwiek prostego opatrunku? Je¿eli
go nie ma, to gdzie� trzeba bêdzie pa-
cjenta odes³aæ z G³ówczyc, czy Smo³-
dzina z ranê ciêt¹? My, oczywi�cie po-
mo¿emy pacjentowi, bo mamy taki obo-
wi¹zek. Lekarz dokona pierwszego
opatrunku i zabezpieczy wszystko, co
naka¿e mu jego wiedza. Ale lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej nie jest jed-
nocze�nie urologiem, chirurgiem, gine-
kologiem itd.

Na dole mówi¹:
 Jest gorzej ni¿ �le!

Maria Babiñska, radna: - W �wie-
tle tego, co pan przewodnicz¹cy powie-
dzia³, to ja uwa¿am, ¿e nie jeste�my jesz-
cze w najgorszej sytuacji. W Radzie
mamy przecie¿ pana przewodnicz¹ce-
go - lekarza, mamy doktora Stusa,
mamy w�ród nas innych lekarzy i w
razie potrzeby bêdziemy mieli do kogo
zatelefonowaæ i poprosiæ o pomoc. Ale
korzystaj¹c z obecno�ci naszych go�ci,
chcia³abym wyj�æ z dzisiejszej sesji z ja-
kim� prze�wiadczeniem i wiedzieæ, co
mam konkretnego odpowiedzieæ mojemu
lekarzowi rodzinnemu, doktorowi An-
drzejowi Porniewskiemu z Pob³ocia, bo
na pewno bêdzie mnie pyta³ o sprawy, o
których my tu dzisiaj dyskutujemy? (...)
Pan prezes Panas twierdzi, ¿e opieka szpi-
talna, opieka podstawowa i lecznictwo sa-
natoryjne, te trzy ro¿ne rzeczy. Wszyst-
kie bêd¹ zapewnione co najmniej na tym
samym poziomie, na jakim s¹ obecnie.
Nic siê nie zmieni. Zdenerwowa³o mnie
jego powiedzenie, ¿e je¿eli nie bêdzie le-
czy³ ten lekarz,  to mo¿e inny. To co, pa-
cjent z Pob³ocia, czy z Wolinii, bêdzie
musia³ teraz jechaæ do S³upska, do in-
nego lekarza? To zbulwersowa³o wiêk-
szo�æ ludzi. (...) W telewizji s³yszymy,
¿e umowy bêd¹ podpisywane, na po³u-
dniu ma byæ nienajgorzej, bo wszystko
na tym samym poziomie, a my, lokal-
nie s³yszymy, ¿e jest gorzej ni¿ �le!

Janusz Grzybowski, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu: - G³ównym punktem
niezgody jest  opieka ca³odobowa. Powie-
dziano to bardzo wyra�nie we wczoraj-
szym wydaniu dziennika telewizyjnego.
Jako radny czu³em siê zobowi¹zany
przedstawiæ pañstwu wszelkie zagro¿e-
nia. Natomiast, ¿eby powia³o trochê
optymizmem, niemo¿liwe jest, ¿eby�my
my, lekarze nie przyszli do pracy 1
stycznia 2004 roku. Nasz problem po-
lega na tym, ¿e nie da siê �wiadczyæ
us³ug medycznych na dobrym pozio-
mie, je¿eli nie zapewni siê na to wystar-
czaj¹cych �rodków finansowych. Nie
wymagajmy czego�, co nie jest realne!
(...)

                       Biuro Rady Powiatu

Powiat
oszczêdza!

Z PRAC ZARZ¥DU

Wa¿n¹ spraw¹ omawian¹ przez
Zarz¹d Powiatu jest nowy kszta³t re-
gulaminu wynagradzania nauczycieli.
By³a ona ju¿ analizowana, a brzmienie
ka¿dego ze znowelizowanych zapisów
negocjowano z przedstawicielami na-
uczycielskich zwi¹zków zawodowych.
Spo�ród 28 zmienianych zapisów
uzgodniono tre�æ 24, a pozosta³ych czte-
rech tre�ci uzgodniæ siê nie uda³o. Po-
wiat nie mo¿e zgodziæ siê na dalsze
ustêpstwa.

Wprowadzenie zmienionego regu-
laminu wynagradzania nauczycieli ma
przyczyniæ siê do poprawy trudnej sy-
tuacjê finansowej powiatu, jednak do-
piero w roku przysz³ym. Do koñca tego
roku raczej nie uda siê ju¿ unikn¹æ k³o-
potów. Kolejne interwencje w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Sportu nie
przynosz¹ bowiem oczekiwanego rezul-
tatu i trudno bêdzie zbilansowaæ docho-
dy i wydatki we wszystkich jednostkach
o�wiatowych. Powiatowej o�wiacie bra-
kuje prawie 1,5 miliona z³otych!

Oszczêdno�ci wprowadza siê niemal
wszêdzie. Zarz¹d zobowi¹za³ wszystkich
kierowników jednostek organizacyjnych
do ograniczeñ w wydatkach. Na bie¿¹co
analizowane s¹ koszty po³¹czeñ telefo-
nicznych, wysoko�ci op³at za dozór
obiektów, wydatki na prenumeratê cza-
sopism. Szczególnej analizie poddano
stan zatrudnienia. Tam gdzie jest to mo¿-
liwe ³¹czy siê stanowiska.

Znowelizowany ostatnio przez Za-
rz¹d Powiatu regulamin organizacyj-
ny Powiatowego Urzêdu Pracy tak¿e
uwzglêdnia ju¿ wprowadzane oszczêd-
no�ci. Bêdzie je zawiera³ równie¿ nowy
regulamin Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Rozwa¿a siê dalsze
zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z
utrzymaniem Zarz¹du Dróg Powiato-
wych. Planowana jest redukcja kilku
etatów w starostwie.

                     Aleksandra Gr¹dzka
  Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Galeria
starostów

Wszystkie zawieszone cztery portre-
ty s¹ dzie³em artysty plastyka Leszka
Mrozka ze S³awna. Ich zakupienie sta³o
siê mo¿liwe dziêki hojno�ci sponsorów.
Zanim zawieszono je, starosta Zdzis³aw
Kodz³odziejski przypomnia³, i¿ w budyn-
ku, w jego gabinecie, w którym obecnie
urzêduje, dawniej na �cianach wisia³y
portrety s³upskich starostów z okresu
przedwojennego i przypomina³y o ich
dokonaniach dla powiatu.

- Zarz¹d Powiatu obecnej kaden-
cji omawiaj¹c na jednym ze swoich
pierwszych posiedzeñ program obcho-
dów 100-lecia budynku starostwa zde-
cydowa³, ¿e nale¿y powróciæ do tam-
tych tradycji. - powiedzia³ starosta. -
Uznali�my, ¿e wprawdzie nie w gabine-
cie starosty jak to by³o dawniej, a w sali
konferencyjnej, w której odbywaj¹ siê
sesje Rady Powiatu i organizowanych
jest wiele innych spotkañ oraz imprez,
nale¿y zawiesiæ portrety wszystkich
czterech powojennych, nie urzêduj¹-
cych ju¿ starostów.

25 listopada br. na sesji Rady Powiatu uroczy�cie ods³o-
niêto portrety wszystkich powojennych starostów s³up-
skich. Na g³ównej �cianie sali konferencyjnej zawis³y por-
trety Kazimierza £acwika, Andrzeja Przybylskiego, Ste-
fana Wojtarowicza oraz Stanis³awa K¹dzieli. W ten spo-
sób jeszcze raz nawi¹zano do 100-lecia budynku staro-
stwa, które wypad³o 6 listopada br.

Krystyna K¹dziela ods³oni³a portret swego mê¿a - Stanis³awa K¹dzieli

Uroczysto�ci nadano bardzo podnio-
s³y charakter. Zaproszono rodziny nie¿y-
j¹cych ju¿ starostów, a tak¿e przedstawi-
cieli by³ych w³adz powiatu. M³odzie¿ z

Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w
S³upsku

 
przypomnia³a sylwetki wszyst-

kich w ten sposób uhonorowanych staro-
stów. Sygnali�ci z Zespo³u Szkó³ Le-

ci¹g dalszy na str. 8
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zniszczeniem. W czasie wyborów do
Wojewódzkiej Rady Narodowej, w mar-
cu 1945 roku, zosta³ wybrany pierwszym
wicewojewod¹ ³ódzkim i funkcjê tê pe³-
ni³ do czerwca 1945 roku. Kiedy rz¹d
wyda³ apel wzywaj¹cy do wyjazdu na zie-
mie zachodnie, Kazimierz £acwik posta-
nowi³ jechaæ. Przyjecha³ do Gdañska, a
nastêpnie uda³ siê do Gdyni, gdzie praco-
wa³ w Zarz¹dzie Miejskim na stanowisku
naczelnika Wydzia³u Ogólnego. Po sana-
torium (zachorowa³ na szkorbut) i krót-
kim pobycie w Pabianicach, zameldowa³
siê ponownie w Komitecie Wojewódzkim
Polskiej Partii Robotniczej w Gdañsku.
Dowiedzia³ siê, ¿e w Gdyni ju¿ nie zosta-
nie, bo jest do obsadzenia du¿y powiat
s³upski. By³ to koniec pa�dziernika 1945
roku. Natychmiast uda³ siê do wojewody,
od którego otrzyma³ nominacjê na Pe³no-
mocnika Rz¹du na miasto S³upsk i powiat
s³upski. 6 listopada 1946 roku rozpocz¹³
urzêdowanie jako starosta. 29 kwietnia
1946 roku Powiatowa Rada Narodowa
uchwali³a wotum zaufania dla Kazimie-
rza £acwika, a 30 listopada 1947 roku
Ministerstwo Ziem Odzyskanych zwol-
ni³o go z funkcji Starosty Powiatowego
w S³upsku.

Z tym wi¹za³a siê zapewne sprawa
s¹dowa, któr¹ w 1947 roku wytoczono mu
za to, ¿e nie maj¹c zezwolenia od w³adz
zwierzchnich odrestaurowa³ sierociniec w
Machowinie. £acwika skazano wówczas
na 2,5 roku wiezienia. W tym czasie by³
ju¿ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi i Z³ot¹ Odznak¹ Odbudowy Warsza-
wy, bowiem powiat s³upski dziêki jego ak-
tywno�ci wyró¿nia³ siê swoj¹ ofiarno�ci¹
na rzecz stolicy.

�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warci-
nie odtr¹bili fanfary i o ods³oniêcie por-
tretów poproszono Krystynê K¹dzielê -
¿onê przedostatniego, tragicznie zmar³e-
go, starosty oraz Aleksandrê Wojtaro-
wicz-Kopacz - córkê starosty Stefana
Wojtarowicza z roku 1950. Na koniec za-
�piewa³ chór Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. M. Kopernika w Ustce.

Poni¿ej przypominamy sylwetki uho-
norowanych czterech starostów.

KAZIMIERZ £ACWIK
By³ starost¹ s³upskim w okresie od

28 czerwca 1946 do pa�dziernika 1947
roku. Urodzi³ siê w rodzinie ch³opskiej
28 lutego 1905 roku w miejscowo�ci Bo-
cianisze, w powiecie Prosków. Zdoby³

wykszta³cenie w zakresie 6 klas gimna-
zjum oraz ukoñczy³ kurs buchalteryjny w
Grodnie. W latach 1920 - 1922 by³ na-
uczycielem w Przewa³ce, w powiecie
Grodno, a w latach 1922 - 1927 pracowa³
w zarz¹dzie Zdrojowiska Druskienniki na
stanowisku zastêpcy administratora.
Przez kolejne dwa lata  (1927- 1929) w V
Pu³ku Lotniczym pe³ni³ funkcjê kanceli-
sty portowego. Po zwolnieniu z wojska,
do wybuchu wojny pracowa³ w przemy-
�le w³ókienniczym, natomiast w latach
1929 - 1933 s³u¿y³ w wojsku.

Po wyzwoleniu Pabianic i £odzi
przez Armiê Radzieck¹ przyst¹pi³ do or-
ganizowania zwi¹zków zawodowych i za-
bezpieczania zak³adów przed zupe³nym

W g³ównym holu starostwa otwarto wystawê fotogramów Jana Maziejuka, dokumen-
tuj¹cych obchody 100 - lecia budynku starostwa. Wystawê otworzyli: Janusz Grzy-
bowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu (pierwszy z lewej), Jan Maziejuk - autor zdjêæ
i Zdzis³aw Ko³odziejski - starosta s³upski

Na wystawê z³o¿y³o siê blisko 40 fotogramów wykonanych podczas uroczysto�ci jubileuszowych 2 i 3 sierpnia br.
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Potem Kazimierz £acwik zosta³ unie-
winniony, ale poczucie krzywdy w nim
pozosta³o. W S³upsku ju¿ zosta³. Zmar³ 6
stycznia 1963 roku.

ANDRZEJ PRZYBYLSKI
Funkcjê starosty s³upskiego pe³ni³ od

listopada 1947 do pa�dziernika 1948 roku.
Urodzi³ siê 12 grudnia 1900 roku w miej-
scowo�ci Opoczno, w województwie
³ódzkim. Ukoñczy³ 8 klas gimnazjum. Po
wojnie w 1921 roku z³o¿y³ egzamin doj-
rza³o�ci. Przez dwa lata studiowa³ na Po-
litechnice na Wydziale Architektury. Po
tym okresie wyjecha³ do Pary¿a i tam kon-
tynuowa³ studia. Po ukoñczeniu nauki w
Pary¿u powróci³ do kraju i w 1939 roku
wst¹pi³ do wojska.

W czasie wojny nawi¹za³ kontakt z
Gwardi¹ Ludow¹ i Polsk¹ Parti¹ Robot-
nicz¹. 29 sierpnia 1942 roku zosta³ osa-
dzony w wiêzieniu hitlerowskim, a na-
stêpnie w obozie koncentracyjnym. Prze-
bywa³ miêdzy innymi w Majdanku i Da-
chau. Wyswobodzony 29 kwietnia 1945
roku przez wojska amerykañskie, 3 pa�-
dziernika 1945 roku obj¹³ stanowisko sta-
rosty powiatowego w Koñskich, a 26 pa�-
dziernika 1947 roku zosta³ mianowany
przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych
starost¹ powiatowym w S³upsku.

W pa�dzierniku 1948 roku, na ple-
num Komitetu Powiatowego Polskiej Par-
tii Robotniczej, zosta³ wykluczony z par-
tii jako "element obcy klasowo i przypad-
kowy". Prawdziwym powodem usuniêcia
Przybylskiego z PPR by³a jednak jego

przynale¿no�æ do Zwi¹zku Walki Zbroj-
nej w czasie okupacji niemieckiej. Usu-
niêcie z PPR oznacza³o wówczas natych-
miastowe relegowanie  z funkcji pañstwo-
wej i pozbawienie stanowiska starosty.
Stanowisko to A. Przybylski przesta³ pe³-
niæ 18 grudnia 1948 roku.

STEFAN WOJTAROWICZ
Starost¹ s³upskim by³ od 6 lutego do

7 czerwca 1950 roku. Urodzi³ siê 3 grud-
nia 1910 roku we wsi Sio³kowa na Pod-
karpaciu. Po ukoñczeniu szko³y podsta-
wowej uczy³ siê w Seminarium Nauczy-
cielskim w Tarnowie, a nastêpnie w Szko-
le Podchor¹¿ych Artylerii w Toruniu. Tu-
taj 10 sierpnia 1934 roku z r¹k Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mo�cickie-
go otrzyma³ Patent Oficerski mianuj¹cy
go na stopieñ podporucznika w Korpusie
Artylerii. Jako dowódca 5 baterii 9. Pu³-
ku Artylerii Lekkiej, w stopniu poruczni-
ka, walczy³ w kampanii wrze�niowej 1939
roku w rejonie Koronowa, na pó³noc od
Bydgoszczy. 13 wrze�nia zosta³ powa¿-
nie ranny w czasie walk pod W³oc³aw-
kiem i tam dosta³ siê do niewoli niemiec-
kiej. W styczniu 1940 roku, mimo nie
zaleczonych ran, uciek³ z niewoli i do
koñca okupacji niemieckiej ukrywa³ siê
pod zmienionym nazwiskiem.

W 1945 roku wraz z rodzin¹ przyje-
cha³ na zachodnie wybrze¿e i czynnie
w³¹czy³ siê w dzia³alno�æ zawodow¹ i
spo³eczn¹, najpierw jako starosta w �wi-
nouj�ciu, a potem na stanowisku wicesta-
rosty w Cz³uchowie. W 1949 roku przy-

jecha³ do S³upska, gdzie przez 52 lata
uczestniczy³ w ¿yciu miasta, zarówno
swoj¹ prac¹ zawodow¹ jak i spo³eczn¹.
W latach 1949-1950 by³ starost¹ s³up-
skim, a nastêpnie pracowa³ w spó³dziel-
czo�ci mleczarskiej i kolejno jako zastêp-
ca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
oraz w Spó³dzielni Pracy "Automat". W
1973 roku przeszed³ na emeryturê. Za
udzia³ w kampanii wrze�niowej odzna-
czony zosta³ Krzy¿em Walecznych i me-
dalem "Za udzia³ w wojnie obronnej 1939
roku". Na emeryturze nadal prowadzi³
aktywne ¿ycie, dzia³a³ w Zwi¹zku Inwa-
lidów Wojennych, w Zwi¹zku Kombatan-
tów, Zwi¹zku Pszczelarzy i wreszcie w
Kole Emerytów i Rencistów NSZZ �So-
lidarno�æ�. Zosta³ odznaczony m.in. Z³o-
tym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski i me-
dalem "Za zas³ugi dla miasta S³upska".
W 2000 roku awansowano go do stopnia
kapitana rezerwy. Zmar³ 8 sierpnia 2001
roku.

STANIS£AW K¥DZIELA
Starost¹ s³upskim by³ od listopada

1998 do 29 lipca 2002 roku. Pochodzi³ z
Biskupnicy ko³o Cz³uchowa, z ch³opskiej
rodziny o bogatych tradycjach patriotycz-
nych, spo³ecznikowskich i ludowych. Ju¿
w czasach szkolnych i studenckich anga-
¿owa³ siê w prace Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej. Potem by³ bardzo aktywnym
wojewódzkim przewodnicz¹cym tej or-
ganizacji w S³upsku. Od 1969 roku ak-
tywnie dzia³a³ w Polskim Stronnictwie
Ludowym. Piastowa³ m.in. funkcje wice-
prezesa i prezesa Zarz¹du Wojewódzkie-
go PSL w S³upsku oraz skarbnika Naczel-
nego Komitetu Wykonawczego PSL w
Warszawie. W latach 1989 -1990, obfitu-
j¹cych w wiele przemian, kierowa³ Wo-
jewódzk¹ Rad¹ Narodow¹ w S³upsku, a
w latach 1990-1993 - Urzêdem Rejono-
wym w S³upsku. Piêæ lat by³ zastêpc¹ pre-
zesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Koszalinie. Po zdobyciu wykszta³cenia
ekonomicznego na Uniwersytecie Szcze-
ciñskim, ukoñczy³ jeszcze studia podyplo-
mowe z zakresu socjologii wsi oraz nad-
zoru kontroli finansów samorz¹du tery-
torialnego i rachunkowo�ci. Po reorgani-
zacji administracyjnej pañstwa w 1998
roku zosta³ starost¹ s³upskim i ludowcy
powiatu s³upskiego powierzyli mu po-
nownie funkcjê prezesa - tym razem Za-
rz¹du Powiatowego Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w S³upsku.

Kierowany przez Stanis³awa K¹dzie-
lê powiat s³upski nale¿a³ do wyró¿niaj¹-
cych siê w kraju. Jako starosta stara³ siê
znale�æ sposób na trudne spo³eczne pro-
blemy. Dlatego podejmowa³ cenne i wa¿-
ne inicjatywy gospodarcze, z którymi
wi¹za³ nadzieje na nowe miejsca pracy i
wiêkszy zbyt produktów rolnych. Ma

Poczta Polska zorganizowa³a stoisko, na którym mo¿na by³o otrzymaæ okoliczno�cio-
w¹ kartkê oraz stempel pocztowy

ci¹g dalszy na str. 10
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swoje nieocenione zas³ugi w rozwoju
szkolnictwa wy¿szego na Pomorzu �rod-
kowym. Doprowadzi³ m.in. do przekszta³-
cenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹ w
S³upski, a jedn¹ z ostatnich jego inicja-
tyw by³ pomys³ utworzenia w powiecie

Sygnali�ci z Warcina co pó³ godziny grali z dolnego balkonu hejna³ na cze�æ 100 -
lecia budynku starostwa

Co nam siê
(nie)podoba³o?

Wraz z naszym szkolnym opieku-
nem, Zdzis³awem Dróbk¹ uczestniczy-
li�my w uroczystej Sesji Rady Powiatu
S³upskiego, na której ods³aniano por-
trety starostów s³upskich. By³o nam bar-
dzo przyjemnie, ¿e w³adze samorz¹do-
we starostwa zgodzi³y siê na nasze
uczestnictwo w sesji i zarówno pan prze-
wodnicz¹cy, jak i starosta serdecznie nas
na sali powitali.

Kilka fragmentów uroczysto�ci, nie-
stety nam siê nie podoba³o. Wystêpuj¹cy
chór usteckich uczniów, fantastycznie
�piewa³, ale nie potrafi³ siê zachowaæ.
S³ychaæ by³o g³o�ne rozmowy zak³óca-
j¹ce wypowiedzi przewodnicz¹cego
Rady. Zaprezentowane przez uczniów
Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w

S³upsku ¿yciorysy powojennych staro-
stów (by³o to dla nas ogromnym zasko-
czeniem) przybli¿y³y nam przedstawicieli
ówczesnej w³adzy. Byli to ludzie o ró¿nym
wykszta³ceniu, karani nawet za dzia³al-
no�æ na rzecz s³upskiej ziemi. Starosta
Andrzej Przybylski spe³nia³ wymogi, gdy
chodzi o wykszta³cenie, nawet dzisiaj sta-
wiane kandydatowi na ten urz¹d. Ale za
dzia³alno�æ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej
by³ postrzegany jako "element obcy kla-
sowo i przypadkowy".

Szczególnie interesuj¹cy dla nas
wydawa³ siê ten okres w ¿yciorysie sta-
rosty Stefana Wojtarowicza, kiedy pro-
wadzi³ on aktywn¹ dzia³alno�æ spo³ecz-
n¹ i jednocze�nie uzupe³nia³ wykszta³ce-
nie, koñcz¹c wy¿sz¹ uczelniê. Jak nam

dzi�, m³odym daleko do hartu ducha i woli
zdobywania wiedzy. Najciekawszy, nie-
którym z nas, wyda³ siê ¿yciorys Stani-
s³awa K¹dzieli. Nie chodzi o kolejne
szczeble jego awansu zawodowego i po-
litycznego, ale o bardzo aktywn¹ dzia³al-
no�æ do ostatnich chwil ¿ycia. Obserwu-
j¹c obecn¹ na uroczysto�ci ¿onê pana K¹-
dzieli, nie byli�my zdziwieni, ¿e w jej
oczach pojawi³y siê ³zy. Niestety, nie po-
doba³a nam siê prezentacja ¿yciorysów.
Brak dykcji u prezentuj¹cych je uczniów,
niew³a�ciwie roz³o¿one akcenty i "nudne
paplanie" spowodowa³o, ¿e trudno by³o
siê skupiæ nad ich tre�ci¹. Nie popisali siê
nasi rówie�nicy. Bardzo uroczysty by³ mo-
ment ods³oniêcia portretów. Wszyscy
uwa¿amy, ¿e �ciana gdzie zawis³y, jest
godnym miejscem pamiêci. Godnym
szczególnego podkre�lenia jest naszym
zdaniem �wietna prezentacja i gra sygna-
listów ze szko³y le�nej w Warcinie.

Nie podoba³o siê nam jeszcze na se-
sji chodzenie, jak z przys³owiowymi "ro-
bakami", urzêdników starostwa. Momen-
tami przez to sesja zatraca³a swój uroczy-
sty i powa¿ny charakter. Skandaliczne by³o
(u nas w szkole jest to niedopuszczalne)
u¿ywanie telefonów komórkowych. Takie
zachowanie �wiadczy o braku kultury
u¿ytkownika telefonu. W ramach inter-
pelacji radni przedstawiali bardzo cieka-
wie problemy, ale po zakoñczeniu swego
wyst¹pienia, ju¿ siedz¹c, g³o�no rozma-
wiali, przeszkadzaj¹c innym mówi¹cym
czy wywo³anym do odpowiedzi. Ciekawie
przedstawi³ starosta sprawozdanie o pra-
cy Zarz¹du. Takiej zwiêz³o�ci ucz¹ te¿
nas, w szkole.

Mi³¹ niespodziank¹, poza otwarciem
wystawy fotograficznej i obrazów nama-
lowanych na 100-lecie budynku staro-
stwa, by³o stoisko filatelistyczne Poczty
Polskiej. Dziêki uprzejmo�ci pana staro-
sty mogli�my zwiedziæ pomieszczenia, w
których urzêduje on i jego zastêpca. Dba-
³o�æ o zachowanie w nienaruszonym sta-
nie starego wystroju, ekspozycja pucha-
rów, medali bardzo siê nam podoba³a.
Zobaczyli�my, gdzie urzêduj¹ w³adze sta-
rostwa, jak dbaj¹ o historiê urzêdu, po-
wiat oraz gdzie zapadaj¹ wa¿ne dla po-
wiatu decyzje. Bardzo za to wszystko dziê-
kujemy.

               Agnieszka B³aszkiewicz,
Karolina W³och, Danuta Zugaj,

Wojciech Rolbiecki, Robert Sieñko
                            Uczniowie V LO
           im. Z. Herberta w S³upsku

s³upskim Wy¿szej Szko³y Biznesu Wiej-
skiego, która rozpoczê³a dzia³alno�æ w
tym roku w Warcinie. Zmar³ 29 lipca 2002
roku w szpitalu w Gdañsku, po nag³ym
zas³abniêciu w poci¹gu i nie odzyskaniu
ju¿ przytomno�ci.

                  Zbigniew Babiarz-Zych
                              Zdjêcia: Jan Maziejuk
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G³ówczyce
pokaza³y
G³ówczyce na osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci pokaza-
³y, ¿e mog¹ �mia³o pretendowaæ do miana kulturalnej stolicy powiatu. Obchodom nadano tu
bardzo patriotyczny charakter. To siê ostatnio naprawdê rzadko zdarza, ¿eby o pomy�lno�æ
ojczyzny modli³ siê na mszy �wiêtej ca³y, i to wcale niema³y ko�ció³, a du¿a piêtrowa sala
Gminnego O�rodka Kultury wype³niona by³a po brzegi.

Powiatowe obchody �wiêta Niepodleg³o�ci

Muszê przyznaæ, ¿e moja rodzinna
gmina bardzo mile mnie zaskoczy³a,
zreszt¹ nie pierwszy raz zaskakuje doj-
rza³o�ci¹ i odpowiedzialno�ci¹ swoich
dzia³añ. G³ówczyce zachowa³y siê god-
nie. A nawet bardzo godnie! Dzieñ 11 li-
stopada, co prawda zaznaczony w kalen-

darzu na czerwono, nie by³ dniem �wi¹-
tecznym w rozumieniu Ko�cio³a. W
G³ówczycach mimo to, mszy �wiêtej
nadano charakter bardzo uroczysty. �wi¹-
teczny i podnios³y nastrój podkre�la³y
ju¿ upiête narodowe flagi z bia³ym or-
³em, o które zadba³ sam ko�ció³. Mszê

celebrowa³o a¿
kilku ksiê¿y, w
tym Belg z po-
chodzenia, bêd¹-
cy na wizytacji w
g ³ ó w c z y c k i m
dekanacie oraz
ks. pra³at Jan
Giriatowicz z
parafii �w. Jacka
w S³upsku.
Przed ko�cio-
³em rozbrzmia-
³y d�wiêki pa-
tr io tycznych
pie�ni granych
przez Orkiestrê
Centrum Szko-
lenia Marynar-
ki Wojennej w
Ustce, a w ko-
�ciele rado�nie
zabrzmia³y or-
gany.

Prowadze-
nie mszy powie-
rzono Belgowi,
który przemówi³
do zgromadzo-
nych piêkn¹ pol-
szczyzn¹. Pod-
nios³o to jeszcze
bardzo patetycz-
ny nastrój. Do
g³êbokiej reflek-
sji nad losem Oj-

czyzny nak³oni³ swym kazaniem pro-
boszcz parafii. Dono�nie zabrzmia³o ono
w tym ko�ciele. Ko�ció³ pod wezwaniem
�w. Piotra i Paw³a w G³ówczycach by³
bowiem jednym z nielicznych na zie-
miach pó³nocnych, gdzie najd³u¿ej g³o-
szono kazania w jêzyku kaszubskim -

Poczet sztandarowy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w G³ówczycach

ci¹g dalszy na str. 12
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jêzyku rdzennej miejscowej ludno�ci.
W ten sposób broniono siê tu w XIX
wieku przed jêzykiem niemieckim. Po-
wierzenie temu ko�cio³owi roli gospoda-
rza powiatowych obchodów 85. rocznicy
�wiêta Niepodleg³o�ci by³o trafnym po-
ci¹gniêciem. Zaintonowane na koniec
"Bo¿e co� Polskê" mia³o tu ogromn¹ wy-
mowê.

G³ówczyccy gimnazjali�ci wyst¹pi-
li³y w wymownym programie artystycz-
nym. Przygl¹daj¹c i przys³uchuj¹c siê ich
wystêpom mo¿na by³o chyba po raz
pierwszy uwierzyæ w sens reformy o�wia-
ty na wsi. Gimnazjalna m³odzie¿ udowod-
ni³a, ¿e, poza zdobywaniem ogólnej wie-
dzy, uczy siê jeszcze czego� wiêcej w gim-

O pomy�lno�æ dla Ojczyzny modlono siê na mszy �wiêtej w ko�ciele pw. �wiêtego
Paw³a i Piotra

Nasze barwy
Uczestników wystawy "Polskie Listopady" w Gimnazjum
w Redzikowie (ordery, medale, medaliony, monety, falery-
styka) zapyta³em, czy wiedz¹, dlaczego polskie barwy s¹
bia³o-czerwone? Wielu by³o tym pytaniem powa¿nie za-
k³opotanych.

Odpowiadaj¹c, niektórzy nawi¹zy-
wali do w¹tku patriotyczno-mitologicz-
nego. - "Flaga ma barwê bia³¹, bo kolor
ten jest symbolem cnoty, honoru i wol-
no�ci, pokoju - mówili. - A czerwon¹ -
bo jest to krew przelana w walce o wol-
no�æ i niepodleg³o�æ". Wcale niema³a
grupa twierdzi³a, ¿e "mamy takie bar-
wy, bo tak kiedy� ustalono". Wygl¹d

god³a uzasadniano nawi¹zaniem do le-
gendy Czecha, Lecha i Rusa, a tak¿e do
Gniezna - jako miasta, gdzie� gnie�-
dzi³ siê orze³. Niech kurtyna milczenia
przykryje tê niewiedzê...

Barwê bia³o - czerwon¹ jako ko-
lor flagi pañstwa wprowadzono 7 lu-
tego 1831 roku decyzj¹ sejmow¹. Jest
na to akt prawny. Znacznie wcze�niej,

nazjum. S³owem mo¿na by³o zobaczyæ na
scenie prawdziwe m³ode talenty.

 Interesuj¹co zaprezentowa³y siê
tak¿e zespo³y wokalne i taneczne Gmin-
nego O�rodka Kultury prowadzone
przez ma³¿eñstwo Piotra i Miros³awê
Krzemiñskich. Wystêp dzieci i m³odzie-
¿y wywo³a³ du¿e wra¿enie na zaproszo-
nych go�ciach, rodzicach i innych uczest-
nikach uroczysto�ci. Na twarzach wielu
osób widaæ by³o wzruszenie. W Sali
GOK nie odtwarzano hymnu narodo-
wego z ta�my, tylko zagra³a go Orkie-
stra Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej z Ustki. Orkiestra ta przesz³a
te¿ g³ównymi ulicami G³ówczyc.

                  Zbigniew Babiarz-Zych
                       Zdjêcia: Joanna Or³owska

bo 3 maja 1792 roku (w uroczyste obcho-
dy pierwszej rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja) bia³o - czerwonymi szar-
fami przepasa³y Polki - patriotki swoje
suknie. Biel i czerwieñ naszej flagi pañ-
stwowej swoj¹ genealogiê wywodzi,po-
dobnie jak dwubarwna kokarda, z herbów
(ich t³a barwnego) królestwa Polskiego
(biel) i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
(czerwieñ).

Znacznie bardziej skomplikowana
jest historia bia³ego or³a - god³a. Jako
znak dynastii Piastów pojawia siê orze³
na monetach od czasów Mieszka I.
Trudno owczesnego ptaka na awersie mo-
nety odnie�æ do pó�niejszego god³a. Jed-
nak ju¿ w XIII wieku na pieczêciach i mo-
netach ksi¹¿¹t monarchów mamy proto-
plastê naszego or³a bia³ego. Nie ma siê
co dziwiæ "rozmazanym" kszta³tom, bo
punce mennicze i materia³ na monety nie
by³y doskona³e. To nie dzisiejsza Menni-
ca Pañstwowa. Od XIII wieku orze³ wy-
stêpuje nie tylko na monetach i pieczê-
ciach, ale tak¿e na proporcach wojów i
tarczach. To w³a�nie wyró¿nia³o oddzia-
³y królewskie czy ksi¹¿êce - Piastów od
innych.

Pó�niej ró¿nie by³o z naszymi i s¹-
siedzkimi or³ami (Niemcy, Rosja). Naj-
wiêkszym propagatorem or³a by³ wielki
malarz historyczny Jan Matejko. Ka¿dy
przez niego sportretowany Piast ma sym-
bolikê or³a na tarczy lub w stroju. Ofi-
cjalnym god³em pañstwa orze³ bia³y
sta³ siê po koronacji Przemys³awa II w
1295 roku. Po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³o�ci w 1919 roku Konstytu-
cja przywróci³a or³owi jego miejsce w
symbolice Rzeczypospolitej.

A sk¹d wzi¹³ siê nasz hymn narodo-
dowy? Najstarsz¹ pie�ni¹ spe³niaj¹c¹ rolê
hymnu Polski by³a "Bogurodzica". Ta 20-
zwrotkowa pie�ñ religijna w swoim naj-
starszym opisie pochodzi³a z 1408 roku.
Mazurek D¹browskiego od 1831 roku
by³ uwa¿any za hymn narodowy. Ofi-
cjalnie w konstytucji uznano "Mazur-
ka" jako hymn w 1927 roku. A jaka jest
genealogia tego utworu muzycznego?
Józef Wybicki, którego gniazdo naro-
dowe jest na ziemi Pomorskiej w Ben-
dominie, napisa³ pie�ñ patriotyczn¹ pt.
"Jeszcze Polska nie umar³a" podczas
tworzenia Legionów Polskich we W³o-
szech w 1797 roku. Od nazwiska do-
wódcy tych legionów, genera³a Jana
Henryka D¹browskiego, pie�ñ nazywa-
na by³a "Mazurkiem D¹browskiego".
Niejasne jest nazwisko twórcy muzyki.
Prawdopodobnie jest nim tak¿e Józef
Wybicki, który pisywa³ "libretta ope-
rowe".

               Zdzis³aw Dróbka
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Z. Herberta w S³upsku
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Patriotyczny
debiut
We wtorek, 11 listopada, w �wiêto Niepodleg³o�ci by³em
z³y na siebie, ¿e nic dzieñ wcze�niej do g³owy mi nie wpa-
d³o, ¿eby napisaæ okazjonalny wiersz.

Wiedzia³em, ¿e z synem pójdê na
mszê, a potem na uroczysto�æ przy po-
mniku Armii Krajowej w Ustce. Ale czu-
³em pustkê, z braku artystycznego unie-
sienia. A przecie¿ mija³o 85 lat, jak ¿o³-
nierz, u³an i legionista stawili czo³a
wiecznym wrogom Rosji. 11 listopada,
wielka data na sztandarach. Zwyciê-
stwo krwawe i sercom drogie - bo to
s³oñce nad s³oñ-
cami i wolna
przestrzeñ w
polu, za ogro-
dami, w do-
mach i we �nie.
Ten duch trwa na
ramionach wia-
tru. Poeci pisz¹
wiersze, malarze
maluj¹ Legioni-
stów, pie�niarze
�piewaj¹ pie�ni
o wielkim - czy
nie najwiêkszym
synu tej ziemi:
P i ³ s u d s k i m !
Skoczyæ, na
"jednego" i wy-
piæ za zdrowie
Ojczyzny nie-

podleg³ej, oby niepodleg³a zosta³a na wie-
ki, czy pozostaæ w domu z modlitw¹ na
ustach, z mi³o�ci¹ kobiet brzemiennych?
Bo taka jest nasza Polska, i aby siê ro-
dzi³a w kwiatach!

I tylko taki tekst proz¹ mi wyszed³.
Spojrza³em na godzinê, by³a 9.30. Posta-
nowi³em pój�æ jednak z synem, Konra-
dem. Mój syn by³ dla mnie wa¿niejszy,

bo pierwszy raz w ¿yciu debiutowa³ w
publicznym miejscu; czy rozumia³, o co
chodzi? Obserwowa³em go pieczo³owi-
cie. Siedmiolatek - mê¿czyzna przybra³
powagê. Stroik z bia³ymi ró¿ami i czer-
wonymi go�dzikami zrobi³a mu babcia,
Krystyna. Mój dodatek do ca³o�ci, to
ma³a bia³o-czerwona flaga z papieru. Naj-
pierw oficjalne przemówienie prezesa
kombatantów Armii Krajowej w Ustce,
pó�niej g³os zabra³ burmistrz Ustki, no i
po kolei delegacje ró¿nych organizacji
stanê³y w szeregu z wieñcami i wi¹zan-
kami przed pomnikiem. Mojego syna
ustawi³em na samym koñcu. Ta ma³a i
szczup³a postura ginê³a gdzie� za ple-
cami doros³ych. My�la³em, ¿e siê wy³a-
mie, opu�ci to swoje honorowe miejsce.
Jednak przywar³ do obowi¹zku doko-
nania wielkiej powinno�ci ma³ego oby-
watela. Jako ostatni, z³o¿y³ swoj¹ wi¹-
zankê na pomniku Armii Krajowej. Za-
uwa¿y³em, ¿e stoj¹cy na stopniach pomni-
ka ¿o³nierze AK byli tym wzruszeni.
Dwóch z nich, bêd¹c najbli¿ej Konrada,
poda³o mu rêkê. To mi³y widok dla ojca,
by³em i ja wzruszony. A najbardziej
u�wietni³ to wydarzenie, wspomniany
prezes Kombatantów. Rzek³ do mikro-
fonu, ¿e dziêkuje wszystkim za pamiêæ,
w szczególno�ci podziêkowa³ ma³emu
ch³opcu, który tyle nadziei nam wtopi³
w serca. - Mo¿e w przysz³o�ci bêdzie z
niego prezydent pañstwa, nic nie wia-
domo - powiedzia³ g³o�no prezes.

Nie wyszed³ mi tego dnia wiersz. Ale
to dobrze mieæ te¿ syna. To takie warto-
�ciowe, kochaæ i mi³owaæ w³asn¹ Ojczy-
znê - pomy�la³em.

                Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

Orkiestra przesz³a g³ównymi ulicami G³ówczyc

M³odzie¿ zaprezentowa³a siê w bogatym programie artystycznym

Zdjêcia: Joanna Or³owska
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Do Unii
bez kompleksów

We wrze�niu br. w Poznaniu ruszy³a produkcja seryjna nowego modelu samochodu
VOLKSWAGEN, a w marcu 2004 roku czeska �KODA uruchamia produkcjê nowego sa-
mochodu. Do obu tych modeli "Plasmet" z Widzina, jako jedyna firma z polskim kapita-
³em, bêdzie dostarczaæ elementy t³oczone z blach.

Najwa¿niejsza jest jako�æ!

Przedsiêbiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe "Pla-
smet" z Widzina otrzyma³o
ostatnio dwa certyfikaty - na
system zarz¹dzania jako-
�ci¹ ISO/TS-16949 z zarz¹-
dzaniem procesowym w
najnowszym wydaniu z
2002 roku dla bran¿y mo-
toryzacyjnej oraz na sys-
tem zarz¹dzania �rodowi-
skiem ISO-14001. Pierwszy
certyfikat przyzna³ "Plasme-
towi" - TUV Rheiland Ber-
lin z Niemiec. Drugi - Pol-
ski Rejestr Statków z Gdañ-
ska. Certyfikaty te potwier-
dzaj¹, ¿e w ma³ej wiosce,
daleko od zag³êbia motory-
zacyjnego, mo¿e istnieæ te¿
zak³ad wykonuj¹cy pro-
dukcjê, znajduj¹c¹ uznanie
na europejskim rynku sa-
mochodowym.

Pierwszy certyfikat za-
rz¹dzania jako�ci¹ zak³ad z
Widziana otrzyma³ ju¿ w
1999 roku. Mimo stagnacji
w przemy�le oraz za³ama-
niu siê produkcji u g³ów-
nych odbiorców, tj. DAWE-
OO, FIAT AUTO PO-
LAND, "Plasmet" znalaz³
nowe rynki zbytu. Przyby-
li mu tacy nowi odbiorcy
jak: SKODA, VOLKSWA-
GEN, SITECH czy FAU-
RECJA.

- Dziêki podpisanym
kontraktom firma moja po-
siada pe³ny portfel zamó-
wieñ (z uwzglêdnieniem
trzyzmianowego systemu
pracy) do 2010 roku. Pra-
cownicy zatrudnieni u mnie
maj¹ zagwarantowan¹ pracêMimo stagnacji w przemy�le �Plasmet� znalaz³ nowe rynki zbytu na swoje wyroby
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na kilka najbli¿szych lat - mówi Jan Cze-
chowicz, w³a�ciciel �Plasmetu�. - W 2004
roku produkcja wzro�nie o prawie sto pro-
cent, a zatrudnienie o 22 procent. Przy
wspó³udziale Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w S³upsku oraz Urzêdu Gminy w Ko-
bylnicy uruchamiam specjalny program
pod nazw¹ "Do wspólnej Europy z Pla-
smetem", który pozwoli utworzyæ 15 do-
datkowych miejsc pracy.

J. Czechowicz podkre�la, ¿e osi¹-
gniêcia te firma zdoby³a dziêki jasno
nakre�lonej, d³ugofalowej polityce, d³u-
gotrwa³ej systematycznej pracy, udzia-
³owi w wielu szkoleniach, dobremu kli-
matowi i zaanga¿owaniu siê ca³ej za³o-
gi w rozwój przedsiêbiorstwa, a szcze-
gólnie ludzi odpowiedzialnych za wdro-
¿enie do produkcji nowych wyrobów.

"Plasmetowi" nie brakuje te¿ proble-
mów. Jednym jest brak mo¿liwo�ci do-
stêpu do tanich kredytów inwestycyjnych.
Pozyskanie dotacji z Funduszy Europej-
skich okazuje siê trudne ze wzglêdu na
zbyt skomplikowane procedury oraz ma³e
limity funduszy. Pomimo tego zak³adowi
uda³o siê otrzymaæ dotacje w wysoko�ci
60 procent do poniesionych nak³adów na
zrealizowany programu "Wst¹p do jako-
�ci".

Innym problemem jest brak dobrej
kadry technicznej do pracy w zak³adzie
w Widzinie. Nieskuteczne okazuj¹ siê
og³oszenia zamieszczanie niemal co-
dziennie w prasie lokalnej. - Nie widz¹c
innej mo¿liwo�ci rozwi¹zania tego do-
kuczliwego dla nas problemu, zmuszony
by³em nawi¹zaæ wspó³pracê z Zespo³em
Szkó³ Mechanicznych w S³upsku oraz Po-
litechnik¹ Poznañsk¹. Uczniowie i stu-
denci tych szkó³ odbywaj¹ ju¿ prakty-
ki w Widzinie. Od lutego 2004 roku
dwóch studentów bêdzie pisaæ pracê
magistersk¹ w Widzinie. Wyrazili oni
wolê podjêcia pracy w tym zak³adzie-
po ukoñczeniu studiów - mówi J. Cze-
chowicz. - Pamiêtaj¹c o coraz wiêkszych
wymaganiach, jakie maj¹ nasi klienci oraz
o tym by utrzymaæ siê w gronie licz¹cych
siê firm w bran¿y motoryzacyjnej, co roku
przeznaczam te¿ znaczne �rodki na inwe-
stycje, dziêki czemu firma moja jest w ci¹-
g³ej rozbudowie i wprowadzane s¹ nowe
technologie. W styczniu br. uruchomi-
li�my now¹ liniê do postêpowego t³ocze-
nia blach, a w 2004 roku planujemy
uruchomienie nastêpnej linii oraz roz-
budowê nowego magazynu.

Po zakoñczeniu tych inwestycji, na
które J. Czechowicz planuje pozyskaæ pie-
ni¹dze czê�ciowo z Funduszy Europej-
skich, "Plasmet"  bêdzie móg³ wej�æ do
Unii Europejskiej bez ¿adnych komplek-
sów.                  Zbigniew Babiarz-Zych

Praca
dla starszych
159 bezrobotnych znajdzie zatrudnienie w ramach robót
publicznych przy zimowym utrzymaniu dróg w ramach
programu "�nie¿ny p³ug". Bezrobotni pracowaæ bêd¹ przy
usuwaniu �niegu, grudy i lodu z dróg i chodników lokal-
nych w mie�cie S³upsku i wiêkszych miejscowo�ciach po-
wiatu.

Powiatowy Urz¹d Pracy podpisze
umowy na zorganizowanie robót pu-
blicznych, w ramach których zrefundu-
je koszty wynagrodzenia zatrudnio-
nych przy od�nie¿aniu. W programie
uczestniczyæ  bêd¹ osoby korzystaj¹ce
stale lub czasowo z pomocy spo³ecznej.
Wspólne dzia³anie urzêdu pracy z samo-
rz¹dami gmin powinno przyczyniæ siê do
zahamowania wzrostu bezrobocia w okre-
sie zimowym i choæby czasowej popra-
wy trudnych warunków materialnych naj-
ubo¿szych wiejskich rodzin.

Jedn¹ z propozycji rz¹du dla bez-
robotnych w wieku powy¿ej 50. roku
¿ycia ma byæ wprowadzenie programu
50+. S¹ jednak w¹tpliwo�ci co do sku-

teczno�ci tego programu
w obecnej sytuacji wyso-
kiego bezrobocia oraz
sensowno�ci aktywizacji
starszych osób, kiedy bez
pracy pozostaje równie¿
wielu m³odych ludzi. Ar-
gumentem za aktywiza-
cj¹ takich osób w pode-
sz³ym wieku jest niski
wska�nik zatrudnienia
w Polsce. Wynosi on za-
ledwie 43,7 proc., pod-
czas gdy w Unii Euro-
pejskiej - 63 proc. Eu-
ropejska Strategia Za-
trudnienia zobowi¹zuje
do osi¹gniêcia 70-pro-
centowego wska�nika
zatrudnienia w 2010
roku.

W Polsce osoby po-
wy¿ej 50-go roku ¿ycia,
obok osób do 24-go roku
¿ycia, to grupa spo³ecz-
na, która ma du¿y udzia³
w grupie biernej zawodo-
wo. Zatem program
skierowany do osób w
wieku 50 lat i starszych
jest wa¿ny równie¿ i z

tego wzglêdu, ¿e w przysz³ym roku pla-
nowane s¹ zmiany w ustawie o zatrud-
nieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.

Obecnie najwiêksze emocje wzbudza
projekt ustawy o �wiadczeniach przed-
emerytalnych, a zw³aszcza zaostrzenie
kryteriów upowa¿niaj¹cych do tego
�wiadczenia, obni¿enie jego wysoko�ci do
poziomu najni¿szej emerytury oraz pla-
nowana ustawowa aktywizacja osób w
wieku przedemerytalnym.

Jednak o tym, czy rz¹dowy pro-
gram wejdzie w ¿ycie, oka¿e siê dopie-
ro w przysz³ym roku.

                            Marcin Horbowy
                 Powiatowy Urz¹d Pracy
                                         w S³upsku

W Polsce osoby powy¿ej 50 - go roku ¿ycia, to grupa spo-
³eczna, która ma du¿y udzia³ w grupie osób biernych za-
wodowo
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Porana seniora
Polska siê starzeje. �wiadcz¹ o tym ju¿ nie tylko dane ewidencyjne, ale te¿ powszechny
widok ulicy. Ma to, oczywi�cie, rozliczne konsekwencje ekonomiczne. Ale s¹ te¿ konse-
kwencje spo³eczne tego zjawiska.

Za kilka lat - w nastêpnych wybo-
rach samorz¹dowych - g³osy sze�ædzie-
siêciolatków bêd¹ siê liczyæ na miarê
wyborczego zwyciêstwa. Ju¿ teraz jed-
na czwarta uprawnionych do g³osowa-
nia to tzw. ludzie czasu wolnego. Pro-
gnozy demograficzne wskazuj¹ na to,
¿e do wyborów w roku 2010 wejd¹
roczniki wy¿owe z lat powojennych,
co znaczy, ¿e na li�cie wyborców znaj-
dzie siê ponad jedna trzecia seniorów,
których ca³e ¿ycie up³ynê³o w Polsce
powojennej, w tym lata najlepiej
wspominane (dzieciñstwo i m³odo�æ),
które spêdzili w PRL. Kto siê z tym
faktem nie bêdzie liczy³, ten nie bêdzie
siê liczy³ w polityce. A osiem lat, to w
polityce i du¿o i niewiele. Na przyk³ad
dzisiejsi kandydaci na radnych musz¹ -
je�li nie dla siebie, to dla swoich partyj-
nych przyjació³ - rozpocz¹æ przygoto-
wania do tej sytuacji demograficznej,
jaka powstanie ju¿ za kilka lat.

Problemy ludzi w podesz³ym wie-
ku zazwyczaj traktuje siê w kategoriach
bytu materialnego. W instytucjach
opiekuñczych ca³y wyspecjalizowany
personel nastawiony jest wy³¹cznie na
zaspokojenie potrzeb ludzi, których
status ¿yciowy formalnie kwalifikuje
do umieszczenia na li�cie ich pod-
opiecznych. Poziom ich ¿ycia jest do-
k³adnie rozpoznany, nie ma w¹tpliwo-
�ci, ¿e powinni na listach tych instytu-
cji siê znale�æ. Jest to jednak zdecydo-
wanie mniejsza czê�æ populacji. Podob-
nie jest w przypadku ludzi w podesz³ym
wieku objêtych ewidencj¹ placówek
s³u¿by ochrony zdrowia.

Ogólnie rzecz bior¹c kierunek trak-
towania tej grupy osób jako� zespo³u
potrzeb ekonomiczno-bytowych jest
kierunkiem o tyle b³êdnym, ¿e nie
uwzglêdnia pozosta³ej sfery potrzeb du-
chowych cz³owieka. A s¹ te potrzeby
wcale nie mniejsze od potrzeb material-

Czy w powiecie s³upskim powstanie placówka o�wiatowa zajmuj¹ca siê dokszta³ca-
niem i organizacj¹ ¿ycia spo³eczno - kulturalnego dla seniorów?
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nych. Ich wyliczenie z pewno�ci¹ zajê-
³oby wiêcej miejsca i czasu ni¿ wyli-
czenie potrzeb materialnych. Bardzo
czêsto niezaspokojenie potrzeb ducho-
wych przenosi siê na sferê materialne-
go bytu i cz³owiek, który w³a�ciwie nie
ma powodu narzekaæ na swój stan ma-
terialny, okazuje niezadowolenie z nie-
go z powodów czysto psychologicz-
nych.

Wiele badañ statystycznych doty-
cz¹cych poziomu ¿ycia ludno�ci wska-
zuje na to, ¿e poziom dochodów eme-
rytów, choæ odnoszony w stosunku na
przyk³ad do �redniej p³acy jako niski,
wcale taki niski nie jest. Powszechnie
widocznym zjawiskiem jest bezpieczeñ-
stwo ekonomiczne tej grupy ludno�ci,
widoczne choæby w tym, ¿e dochód
emeryta jest sta³y, podczas gdy dochód
osoby pracuj¹cej czêsto stoi pod zna-
kiem zapytania, a wiele grup pracowni-
czych nie otrzymuje wynagrodzenia na
czas. Zw³aszcza w �rodowiskach wiej-
skich i ma³omiasteczkowych emerytu-
ra bywa czêsto jedynym dochodem w
rodzinie. Jeszcze inne zjawisko, to fi-
nansowe wspomaganie wnuków, obda-
rzanie ich podarkami, których warto�æ
ogranicza wydatki na potrzeby w³asne.

Szczególnie dotkliwe s¹ samotno�æ
i osamotnienie. Ta pierwsza to ¿ycie w
pojedynkê, ale jednak z kontaktami spo-
³ecznymi, to drugie to ¿ycie w pojedyn-
kê tych kontaktów pozbawione. Twier-
dzê, ¿e podstawow¹ przyczyn¹ rozpo-
wszechnionego w�ród ludzi w pode-
sz³ym wieku narzekania na poziom
¿ycia, jest w³a�nie niezaspoko-
jenie ich potrzeb duchowych.

We wspó³czesnym zatomizo-
wanym �wiecie w³a�nie samorz¹-
dowi lokalnemu przypada szcze-
gólna rola organizatora ¿ycia spo-
³ecznego. Nie ma co siê bowiem
³udziæ, ¿e �rodowiskowe organi-
zacje, dzi� nazywane pozarz¹do-
wymi a do niedawna spo³eczny-
mi, powstaj¹ samorzutnie. Ich or-
ganizatorem powinien byæ w³a-
�nie lokalny samorz¹d, dysponu-
j¹cy wyspecjalizowanym apara-
tem urzêdniczym. W wielu mia-
stach samorz¹dy ju¿ kilka lat
temu problem ten dostrzeg³y. O
wzorze Poznania, gdzie dzia³aj¹
dziesi¹tki osiedlowych klubów
seniora, gdzie istnieje polska de-
legatura EURAG-u mo¿na wiele
opowiadaæ. (EURAG to istniej¹-
ca w Austrii, z siedzib¹ w Gratz

miêdzynarodowa organizacja na rzecz lu-
dzi w podesz³ym wieku, g³ównie skupia-
j¹ca siê na problemach zdrowotnych.) Po-
dobnie mo¿na wiele opowiadaæ o Byd-
goszczy i Toruniu.

W wielkich miastach w³adza samo-
rz¹dowa jest wyalienowana, a o decyzjach
przes¹dzaj¹ prawa wielkich liczb. Wiel-
kie miasta maj¹ problemy wielkie. Wy-
darzenia i potrzeby ma³ych spo³eczno�ci
czy pojedynczych grup mieszkañców gin¹
w nat³oku problemów, z jakimi samorz¹d
musi siê uporaæ przede wszystkim. £a-
twiej o rozwi¹zania w ma³ych spo³ecz-
no�ciach wiejskich i ma³omiasteczko-
wych, gdzie samorz¹d jest silnie zwi¹-
zany z mieszkañcami. Problemem orga-
nizacji samorz¹dnych jest jednak ubóstwo
formy ich dzia³ania, co wynika z samego
faktu rozmiarów lokalnych spo³eczno�ci.

My�lê, ¿e wiele mog³yby zdzia³aæ
organizacje wielkomiejskie gotowe do
wspó³pracy z ma³ymi �rodowiskami i or-
ganizacje na ich rzecz specjalnie tworzo-
ne. Przyk³adów jest ju¿ wiele. Tworzy siê
w ramach instytucji samorz¹dowych ko-
mórki dla obs³ugi seniorów (w bydgoskim
Wojewódzkim Domu Kultury od wielu lat
istnieje dzia³ metodyki pracy z seniora-
mi, w Toruniu i s¹siedzkim Koszalinie
sekcjê o tej samej nazwie powo³ano w
miejskim Wydziale Animacji Kultury).

Jestem pewien, ¿e w powiecie s³up-
skim - ubogo obs³uguj¹cym seniorów -
powo³anie do ¿ycia podobnej placówki
by³oby wielce po¿yteczne.

                 Dr Zdzis³aw Stankiewicz
                             Zdjêcia: Jan Maziejuk

29 pa�dziernika wrêczono nauczycie-
lom stopnie awansu zawodowego.

*
30 pa�dziernika w Zespole Szkó³ Le-
�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warci-
nie rozmawiano w gronie dyrektorów
szkó³ ponadgimnazjalnych o organi-
zacji nowego roku szkolnego 2004/
2005.

*
30 pa�dziernika Agrotechnicznych
Zespole Szkó³ Agrotechnicznych w
S³upsku odby³o siê Forum Ekologicz-
ne.

*
3 listopada w Zespole Szkó³ Le�nych
i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie uro-
czy�cie obchodzono Dzieñ �wiêtego
Huberta.

*
7 listopada wspólnie z Urzêdem Miej-
skim zorganizowano konferencjê dla
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw na
temat ubiegania siê o �rodki unijne.

*
10 listopada w G³ówczycach odby³y
siê powiatowe obchody �wiêta Nie-
podleg³o�ci.

*
12 listopada Miros³awa Miku� - na-
czelnik Wydzia³u O�wiaty i Kultury
Fizycznej uczestniczy³a w Forum
Edukacyjnym Zwi¹zku Powiatów Pol-
skich.

*
14 listopada w starostwie zorganizo-
wano naradê dyrektorów jednostek
o�wiatowych.

*
14 listopada starosta Zdzis³aw Ko³o-
dziejski spotka³ siê z m³odzie¿¹
uczestnicz¹c¹ w wyje�dzie do Rate-
zburga, w ramach polsko-niemiecko-
litewskiej wymiany.

*
15 listopada Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w S³upsku zorgani-
zowa³a Dzieñ Bezp³atnych Diagnoz
Logopedycznych.

*
25 listopada w starostwie otwarto sta-
³¹ ekspozycjê obrazów z konkursu
�Malujemy Starostwo 2003� oraz wy-
stawê fotogramów Jana Maziejuka do-
kumentuj¹c¹ obchody 100 - lecia bu-
dynku starostwa.

KALENDARIUM

(A.G.)Polska siê starzeje...
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Bezpieczni
uczniowie
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku realizuje kolejny pro-
gram"Bezpieczne przej�cie dla uczniów", który skierowany
jest do osób d³ugotrwale pozostaj¹cych bez pracy. Tym ra-
zem  chodzi  o  zapewnienie   bezpieczeñstwa   dzieciom
w drodze do i ze szko³y.

Nowe programy dla bezrobotnych

Na ponad 23,5 tys. osób zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w S³upsku, ponad 5200 bezrobotnych to
osoby d³ugo pozostaj¹ce bez pracy. Maj¹
one trudno�ci w znalezieniu pracy sta³ej i
zamieszkuj¹ g³ównie w ma³ych miejsco-
wo�ciach oraz wsiach powiatu. W no-
wym programie uczestniczyæ bêd¹ ta-
kie w³a�nie osoby, posiadaj¹ce prawo
jazdy, wiedzê na temat kierowania ru-
chem drogowym oraz do�wiadczenie w
pracy z m³odzie¿¹. Dzieci s¹ t¹ grup¹
spo³eczn¹, na której bezpieczeñstwie za-
le¿y nam najbardziej. Ich zachowanie jest
czêsto nieprzewidywalne i nieracjonalne
z punktu widzenia doros³ego uczestnika
ruchu. Jak wa¿ny jest to problem obrazu-
j¹ statystyki policyjne. Tylko w okresie
dziewiêciu miesiêcy br. na terenie pod-
leg³ym Komendzie Miejskiej Policji w
S³upsku zanotowano 179 wypadków
drogowych, a dzieci by³y przyczyn¹ 7
wypadków, w których zginê³y 2 osoby i
5 zosta³o rannych. Z analizy wypadków
i kolizji wynika, ¿e najbardziej zagro¿o-
ne s¹ rejony w okolicach szkó³ na ulicy
Szczeciñskiej, Deotymy, Garncarskiej,
Sobieskiego i Lutos³awskiego w S³upsku.
Natomiast  w powiecie najwiêkszym za-
gro¿eniem jest trasa: Siemianice - Jerze-
rzyce - Ustka - Objazda - G³obino, Smo³-
dzino - Lubuczewo, £osino - Barcino -
S³upsk -  Mo¿d¿anowo - G³obino - Go-
golewko. W�ród b³êdów pope³nianych

przez dzieci w ruchu drogowym domi-
nuj¹: nieostro¿ne wej�cie na jezdniê,
nieprawid³owe przekraczanie jezdni i
wej�cie na jezdniê przy czerwonym
�wietle. Najwiêcej wypadków z dzieæ-
mi notuje siê w okresach ich wzmo-
¿onej aktywno�ci, tj. w kwietniu,
maju oraz lipcu w godzinach popo-
³udniowych. Trzy razy wiêcej wypad-
ków z udzia³em dzieci ma miejsce na
drodze o du¿ym natê¿eniu ruchu, o do-
puszczonej du¿ej prêdko�ci pojazdów,
bez udogodnieñ dla ruchu pieszego, ni¿
na drodze tej samej klasy, ale z udogod-

nieniami dla pieszych (azyle w �rodku
jezdni, zwê¿enia, sygnalizacja �wietlna).

Dziêki realizowanemu programowi
nad przestrzeganiem zasad udzia³u dzie-
ci w ruchu drogowym czuwaæ bêd¹ teraz
zatrudnieni bezrobotni. Wojewódzki
O�rodek Ruchu Drogowego w S³upsku
przeka¿e kwotê 5 000 z³ na zakup dla
nich ubiorów, a Komenda Miejska Po-
licji w S³upsku przeszkoli 58 osób z pod-
stawowych zasad ruchu drogowego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem zachowa-
nia siê na przej�ciach dla pieszych w
drodze z i do szko³y. Komenda Miejska
Policji w S³upsku, w porozumieniu z wy-
dzia³ami o�wiaty i dyrektorami szkó³,
okre�li te¿ najbardziej zagro¿one pod
wzglêdem bezpieczeñstwa miejsca w po-
bli¿u szkó³ i jednostek o�wiatowych.

W S³upsku zatrudnionych zostanie
11 tzw. "anio³ów", ktorzy bêda czuwaæ
nad bezpieczeñstwem dzieci. W gminie
Dêbnica Kaszubska - 10, w gminie G³ów-
czyce - 2, w gminie S³upsk - 2, w gminie
Kobylnica i Potêgowo - po 6, w gminie
Smo³dzino - 2, mie�cie i gminie Kêpice -
7, w gminie Ustka - 4, a w gminie Dam-
nica - 8. W sumie w pierwszej edycji
programu zatrudnionych zostanie do
koñca maja 2004 roku 58 bezrobotnych.
Od wrze�nia 2004 roku opiekunowie
dzieci bêd¹ mogli byæ zatrudniani przez
poszczególne samorz¹dy.

                             Marcin Horbowy

17 wrze�nia po¿egnano na sta-
rym cmentarzu w S³upsku
W³odzimierza Tyrasa - by³ego
przewodnicz¹cego Miejskiej
Rady Narodowej w S³upsku,
prezydenta S³upska i wicewoje-
wodê s³upskiego.

Wspomnienie

W³odzimierz
Tyras
            (1933-2003)

Urodzi³ siê 20 lutego 1933 roku w Piotr-
kowie Trybunalskim w rodzinie inteligenckiej.
Matka by³a nauczycielk¹, ojciec w³a�cicielem
zak³adu wapiennego w Trêbaczewie ko³o
Dzia³oszyna. W 1956 roku ukoñczy³ studia
zawodowe na Wydziale Przemys³u w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej w £odzi, a w 1968 roku
- studia magisterskie na Wydziale Ekonomicz-
no-Socjologicznym Uniwersytetu £ódzkiego.
W latach 1956-1961 pracowa³ w Rejonie Prze-
mys³u Drzewnego w S³upsku, w okresie od
1961 do 1965 roku by³ przewodnicz¹cym
Miejskiej Komisji Planowania Gospodarcze-
go przy Prezydium Rady Miejskiej w S³up-
sku. Przez kolejne cztery lata (1965-1969)
pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Miejskiej Rady Narodowej w S³upsku, a w
latach 1969-1973 by³ przewodnicz¹cym Miej-
skiej Rady. W latach 1973-1975 by³ prezy-
dentem S³upska, a po utworzeniu wojewódz-
twa s³upskiego zosta³ wicewojewod¹ s³up-
skim. W kolejnych latach (1981-1990) by³ dy-
rektorem Wydzia³u Ochrony �rodowiska w
Urzêdzie Wojewódzkim, a w latach 1990-
1998 - starszym inspektorem w tym wydzia-
le. We wrze�niu 1998 roku przeszed³ na eme-
ryturê. Zmar³ 14 wrze�nia br.

W³. Tyras przez ca³e zawodowe ¿ycie pra-
cowa³ na ziemi s³upskiej. By³ cz³owiekiem nie-
zwykle skromnym, powszechnie szanowa-
nym, wra¿liwym na ludzk¹ krzywdê i ból.
Swoj¹ wieloletni¹ prac¹ zas³u¿y³ siê dla zie-
mi s³upskiej. Z pokor¹ znosi³ ostatnie zawo-
dowe lata swego ¿ycia. Na cmentarzu w S³up-
sku po¿egna³o Go wielu przyjació³ pamiêta-
j¹cych Jego aktywn¹ dzia³alno�æ zawodow¹ i
spo³eczn¹ dla miasta. (z)
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Szansa
w turystyce

Raporty �wiatowych ekonomistów wskazuj¹, ¿e turystyka przez najbli¿sze lata bêdzie
najbardziej rozwijaj¹c¹ siê ga³êzi¹ gospodarki. Dlatego u¿ywa siê ju¿ pojêcia "przemys³
turystyczny", a niektóre samorz¹dy uczyni³y z turystyki g³ówne �ród³o wp³ywów do bu-
d¿etów i... sposób na rozwój regionalny.

S³upsk oraz ziemie powiatu s³upskie-
go, ze wzglêdu na znakomite po³o¿enie
geograficzne, zabytki, atrakcje turystycz-
ne oraz �rodowisko geograficzne, to ide-
alne miejsce na rozwój turystyki. Szan-
sa ta jednak nie jest do koñca wykorzy-
stana i mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie,
¿e prowadzi to do realnego obni¿enia po-
ziomu ¿ycia mieszkañców regionu.

Niewykorzystanie turystyki w regio-
nie bez du¿ej koncentracji tradycyjnego
przemys³u powoduje, ¿e skala bezrobo-
cia stale siê zwiêksza, a potencjalne

Stoisko powiatu s³upskiego na miêdzynarodowych targach turystycznych
�SALON TOUR 2003� w Poznaniu
                                                                                   Fot. Joanna Or³owska

miejsca pracy nie s¹ tworzone.
To oczywi�cie prowadzi do zubo-
¿enia mieszkañców. Niewiele re-
gionów w Polsce potrafi znale�æ
sposób na prze³amanie takiej sy-
tuacji. Szanse maj¹ tylko te, w których
wystêpuje w³a�ciwe zrozumienie pro-
blemu, a mianowicie, ¿e to od samych
organizatorów turystyki, samorz¹dów lo-
kalnych zale¿y kreowanie zarówno pro-
duktu turystycznego, poszczególnych ma-
rek, jak i tworzenie przyjaznej atmosfery
inwestorom miejscowym i zewnêtrznym.

Dlatego wydaje siê ce-
lowe natychmiastowe
podjêcie starañ nad
opracowaniem strate-
gii turystycznej regio-
nu s³upskiego na naj-
bli¿sze kilka lat. Unia
Europejska zaleca two-
rzenie regionalnych i
lokalnych organizacji
turystycznych. Tylko
one bêd¹ mog³y bo-
wiem otrzymywaæ rz¹-
dowe i unijne fundusze.
Lokalna Organizacja
Turystyczna "Ziemia
S³upska" ju¿ powsta-
je. Zdaniem ekspertów
taka forma organizacji
turystyki zapewnia
sprawn¹ promocjê,
tworzenie lokalnych
produktów turystycz-
nych oraz wspó³pracê
miêdzy przedsiêbiorca-

mi, samorz¹dem, stowarzyszeniami i in-
stytucjami czy firmami �wiadcz¹cymi
us³ugi dla turystów.

Wspó³dzia³aj¹c bêdzie mo¿na ob-
ni¿yæ koszty administracyjne. Wspól-
ny bud¿et umo¿liwi skuteczne dzia³a-
nia promocyjne i organizacyjne.

                                        Pawe³ Soja

Stoisko województwa pomorskiego
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Moja pani
od polskiego

Pani Jadwiga! Któ¿ o niej nie wyra¿a siê ciep³o i serdecznie, i z jakim rozrzewnieniem
dzisiaj nie wspomina. By³am jej uczennic¹, pamiêtam jak mnie uczy³a mi³o�ci do jêzyka
polskiego, jak "k³ad³a" nam do g³owy wszelkie m¹dro�ci. Umia³a tak jako� inaczej, cieplej
t³umaczyæ, nauczyæ. Na przyk³ad mówi³a: "W s³owie ¿yje wszystko, stracisz dom, pole,
drzewa, które posadzisz, wywioz¹ ciê daleko, ale je�li ci s³owo rodzinne zostanie  - w s³owie
od¿yje wszystko: dom, zmarli, od¿yje mi³o�æ, pamiêtajcie o s³owie, o jêzyku rodzinnym, o
jêzyku polskim".

Elegancka, mimo podesz³ego wieku,
kobieta, patrzy na mnie z pewnym niedo-
wierzaniem. Jakby sobie mnie przypo-
mnia³a. Ale, czy to mo¿liwe, po tylu la-
tach? Zawsze jest gustownie ubrana. Ma
siwe, zawsze zadbane, ³adnie upiête w³o-
sy. Raz chodzi w kapelusiku, raz bez. Co
niedzielê z nieod³¹czn¹ laseczk¹ przycho-
dzi do miejscowego ko�ció³ka, czasami
spotykam j¹ na spacerze.

W Smo³dzinie chyba wszyscy znaj¹
tê postaæ. Przecie¿ to pani Jadwiga Cza-
rzasta. Ma ju¿ dziewiêædziesi¹t sze�æ
lat! Mimo takiego wieku, u�miecha siê,
jest pogodna, niezwykle przyjemna w
rozmowie. Mieszka tu od 1946 roku.
Nauczycielka, polonistka. Z jej ¿ycio-
wych prze¿yæ mog³aby powstaæ cudow-
na powie�æ.

Urodzi³a siê w roku 1907 na Mazow-
szu, niedaleko M³awy w rodzinie Emków
- jako pierwsze dziecko. Mia³a jeszcze
piêcioro rodzeñstwa - dwie m³odsze sio-
stry i trzech braci. Jeden z braci zgin¹³
podczas Powstania Warszawskiego. Dru-
gi umar³ wskutek gro�nej choroby. Przy
¿yciu pozosta³ jeszcze tylko najm³odszy
brat. W Wejherowie zda³a maturê, potem
ukoñczy³a seminarium nauczycielskie.
Pracê rozpoczê³a w miejscowo�ci Zalisze-
wo, niedaleko Pucka, gdzie uczy³a ka-
szubskie dzieci jêzyka polskiego.

Dziwne i trudne to by³y czasy. Woko-
³o zamieszkiwali Niemcy, a w�ród nich
Kaszubi - ludno�æ tubylcza. Kaszubi moc-
no bronili swego jêzyka, nie chcieli uczyæ
siê niemieckiego. Ale akurat ci z Zalisze-
wa trafili na dobrego cz³owieka. Miejsco-
wy hrabia von Krockow by³ bardzo wy-
rozumia³y. Nigdy nie zgodzi³ siê na to,
aby polska nauczycielka p³aci³a za wy-
¿ywienie sto³uj¹c siê u jednego z jego
zarz¹dców. Nie chcia³ braæ zap³aty od na-

Pamiêtajcie o s³owie, o jêzyku rodzinnym, o jêzyku polskim...
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uczycielki, która "uczy³a dzieci jego pra-
cowników".

W Zaliszewie zasta³ j¹ pocz¹tek woj-
ny. Nikt wtedy nie przypuszcza³, ¿e woj-
na bêdzie taka d³uga. Ludzie mieli nadzie-
jê, ¿e zakoñczy siê ju¿ po kilku tygo-
dniach. 1 wrze�nia 1939 roku wysoki
rang¹ oficer niemiecki rozkaza³ pol-
skiej nauczycielce, aby poleci³a swoim
wychowankom przywitaæ narêczami
kwiatów niemieckie wojsko, które mia-
³o nazajutrz wjechaæ do tej miejscowo-
�ci. Jadwiga nie pos³ucha³a, nie przy-
gotowa³a dzieci do takiej "uroczysto-
�ci".

Wojsko na piêædziesiêciu motorach z
ogromnym hukiem wjecha³o do wsi. Ofi-
cer odszuka³ m³oda nauczycielkê i zacz¹³
mierzyæ do niej pistoletem. Mia³a du¿o
szczê�cia, bo skoñczy³o siê tylko na ob-
ciêciu piêknego warkocza, jaki nosi³a.
Siedemnastego wrze�nia, pamiêta, ¿e by³o
to w niedzielê, uciek³a na rowerze do Puc-
ka. Tutaj u przyjaznych sobie ludzi prze-
czeka³a trudne chwile. Gdy po jakim� cza-
sie wróci³a zasta³a ograbiony i spl¹dro-
wany swój pokój. Dzi� po wielu latach
od tamtego zdarzenia opowiada, ¿e naj-
bardziej ¿al jej by³o ksi¹¿ek, w tym
siedmiu tomów Encyklopedii.

W roku 1945 roku wysz³a za m¹¿ za
Henryka Czarzastego, który wróci³ z nie-
woli spod Monachium. By³ tam wiêzio-
ny w oflagu jako oficer Wojska Polskie-
go. W M³awie zwo³ano konferencjê po-
wiatow¹, której przewodniczy³ ówczesny
wójt tej gminy. Jadwiga te¿ tam pojecha-
³a, zabra³a siê wiejsk¹ furmank¹ razem z
kole¿ank¹ i jej mê¿em. Kiedy pan Hen-
ryk ujrza³ na wi¹zce s³omy piêkn¹ dziew-

czynê, serce drgnê³o mu mówi¹c,
¿e to ta jedyna, na któr¹ czeka³ ca³e
¿ycie. Potem ci¹gle powtarza³, ¿e
w³a�nie na tej ch³opskiej furmance
"urzek³a go" do tego stopnia, ¿e w
niespe³na dwa miesi¹ce, w listopa-
dzie �lubem zakoñczy³a siê ta krót-
ka znajomo�æ. Pracowali razem
jako nauczyciele do wakacji 1946
roku, by nastêpnie za namow¹ zna-
jomych i przyjació³ przyjechaæ na
Ziemie Odzyskane, do Gardny
Wielkiej. Ówczesny nauczyciel
Tatarzyñski skierowa³ m³ode
ma³¿eñstwo do Smo³dzina. Miej-
scowo�æ ta spodoba³a siê obojgu,
zw³aszcza, ¿e niedaleko domu, w
którym zamieszkali p³ynê³a rzeka
£upawa. W³adze przydzieli³y im w
formie pomocy krowê ¿ywicielkê.
Ludzie pomagali zaopatrzyæ siê w

paszê, i tak m³odzi za-
gospodarowywali siê na
nowym miejscu, pracu-
j¹c w miejscowej szko-
le. Pan Henryk obj¹³ w
niej kierownictwo. Pani
Jadwiga dzi� z dum¹
podkre�la, ¿e by³ jej
pierwszym polskim kie-
rownikiem, a ona pierw-
sz¹ polsk¹ nauczyciel-
k¹.

W roku 1947 przy-
szed³ na �wiat pierwszy
i jedyny ich syn - Le-
szek. Wielu z jej
uczniów, w tym równie¿

ja, dopiero po latach zrozumia³am sens
jej wypowiedzi na temat znaczenia s³o-
wa, jakie czêsto nam w szkole na swo-
ich lekcjach powtarza³a. W latach 60-
tych odesz³a na emeryturê. Pamiêtam,
¿e jeszcze do�æ czêsto uczy³a w szko-
le zastêpuj¹c kolegów podczas ich nie-
obecno�ci. Kocha³a to miejsce jak
swoje w³asne. Zawsze wraca³a do
szko³y chêtnie i by³a lubiana przez
uczniów. Po przej�ciu na emeryturê
szybko owdowia³a i zosta³a sama.
Syna urzek³o i porwa³o morze. Wyje-
cha³ ze Smo³dzina. Zreszt¹ zawsze by³
pe³en fantastycznych pomys³ów i ni-
gdy nie brakowa³o mu odwagi. Pani Ja-
dwiga jeszcze dzi� z dr¿eniem serca
przypomina, ¿e jako trzynastolatek
wdrapa³ siê na wysoki komin starej ce-
gielni i z trudem go stamt¹d �ci¹gniê-
to.

Ale nie mo¿e narzekaæ, bo dzisiaj,
jako dojrza³y mê¿czyzna, opiekuje siê
swoj¹ mam¹. Odwiedzaj¹ j¹ te¿ wnuki.
Mimo, ¿e czêsto, na co dzieñ jest sama,
nigdy nie czuje siê samotna, bo - jak
mówi - ma wokó³ siebie wielu ¿yczli-
wych ludzi, którzy darz¹ j¹ szacun-
kiem. Ma te¿ swoje ulubione ksi¹¿ki,
które chêtnie czyta otoczona ulubiony-
mi przedmiotami i fotografiami.

Wzruszaj¹co i piêknie wygl¹da w
otoczeniu starych mebli, czarno-bia³ych
fotografii. Prawdziwa dama. Ukochana
nauczycielka, cudowna kobieta, niezwy-
k³a i urocza postaæ.

                        Henryka Jura³owicz
                                            Cz³uchy

                      Zdjêcia: Leszek Jura³owicz

Je�li ci s³owo rodzinne zo-
stanie - w s³owie od¿yje
wszystko...



22

Jubilat
w bryczesach

By³ kierownikiem Gospodarstwa Rolnego w �wita³ach, kierownikiem Sekcji Nasiennej
w Okrêgowym Zarz¹dzie PGR w S³upsku, wicedyrektorem Zjednoczenia PGR, kierowni-
kiem Inspektoratu PGR "Po³udnie", dyrektorem PGR w Kusowie, doradc¹ dyrektora
Zjednoczenia PGR i dyrektorem Zrzeszenia PGR w S³upsku. 18 listopada br. skoñczy³
osiemdziesi¹t lat!

Hieronim Pleskot, bo o nim mowa,
przez 18 lat pe³ni³ równie¿ funkcjê Prze-
wodnicz¹cego Komitetu Powiatowego
Frontu Jedno�ci Narodu w S³upsku. By³
tak¿e kilka kadencji radnym i cz³onkiem
Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej. Pracuj¹c w Prezydium mia³ wp³yw
na podejmowanie wówczas wa¿nych de-
cyzji dotycz¹cych gospodarki, kultury.
Czterdzie�ci lat temu, wraz z kilkoma
kolegami, zdecydowa³ o powo³aniu w
S³upsku Powiatowego Ko³a Stowarzysze-
nia In¿ynierów i Techników Rolnictwa.
Zosta³ wybrany jego przewodnicz¹cym.

Dzia³aj¹cy w nim rzeczoznawcy do dzi-
siaj ciesz¹ siê du¿ym autorytetem, prze-
prowadzaj¹ wyceny nieruchomo�ci, ma-
szyn, pojazdów, produkcji rolniczej, szkód
³owieckich itp.

Na zorganizowany H. Pleskotowi w
stowarzyszeniu jubileusz 80. urodzin zje-
chali siê koledzy z ca³ej Polski. List gra-
tulacyjny odczyta³ Stanis³aw Nazarko:
,,Szanowny Jubilacie! Gdyby kto� po-
stronny zajrza³ do tej sali, zobaczy³ tak
liczne grono zebranych tu osób, i gdyby
dowiedzia³ siê, ¿e wszyscy zebrali siê po
to, by uczciæ osiemdziesi¹t¹ rocznicê uro-

dzin jednego z zebranych, to zapewne po-
my�la³by sobie, ¿e to musi byæ kto�: wy-
bitny, wa¿ny, zas³u¿ony, godzien uznania
i szacunku, ten, którego ludzie szanuj¹,
lubi¹ i dobrze mu ¿ycz¹. ¯e to na pewno
musi byæ bardzo porz¹dny cz³owiek.
Wszystkie te spostrze¿enia postronnego
obserwatora, odniesione do osoby Pana
Dyrektora Hieronima Pleskota s¹ s³usz-
ne i prawdziwe. Cieszymy siê, ¿e zechcia³
Pan siê z nami spotkaæ, ¿e znajdujemy
Pana w dobrym zdrowiu. Jubileusz 80-
lecia, który przypada w³a�nie dzisiaj - jest
nagrod¹ losu za przyzwoite ¿ycie. Je¿eli
Pan pozwoli, chcia³bym przywo³aæ z w³a-
snej pamiêci niektóre wspomnienia, po-
dzieliæ siê refleksjami i przemy�leniami.
W moim przypadku trzeba cofn¹æ film
¿ycia o czterdzie�ci lat - to czas, kiedy
Pana pozna³em na praktyce studenckiej
w S³upsku. By³ Pan wówczas dyrektorem,
przystojnym m³odym mê¿czyzn¹ o wy-
smuk³ej wysportowanej sylwetce, przypo-
minaj¹cym bardziej wojskowego ni¿ rol-
nika, cz³owiekiem szarmanckim, o du¿ej
kulturze osobistej. Gdyby ustawiæ dzie-
siêciu mê¿czyzn w szeregu, nie trzeba by
pytaæ, kto tu jest szefem? To by³o widaæ
zawsze go³ym okiem.

Mijaj¹ lata - wyobra�nia podsuwa
skojarzenia: nieod³¹cznej fura¿erki,
bryczki, s³u¿bowej Warszawy, z niezmien-
nie tym samym kierowc¹. Coraz lepiej
poznajê Pana jako szefa i Pañsk¹ oso-
bowo�æ. Wy³ania siê z pamiêci obraz sze-
fa: wymagaj¹cego, ale wyrozumia³ego,
surowego, ¿yczliwego, potrafi¹cego obro-
niæ, o silnej osobowo�ci, niew¹tpliwej
charyzmie, serdecznego i ¿yczliwego.
Umiejêtno�ci u³o¿enia siê z w³adz¹ po-
zwala³y realizowaæ zamierzenia na ko-
lejnych stanowiskach, jakie przysz³o
Panu w ¿yciu pe³niæ. To u³añska fanta-
zja inspiruje do ci¹gle nowych poszuki-
wañ, to twórczy niepokój sprawia, ¿e szu-

Odznakê za zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych Wiêzniów przypina Hiero-
nimowi Pleskotowi - Marian Adamiec - prezes zarz¹du Zwi¹zku i by³y wicewojewoda
s³upski
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ka Pan lepszych rozwi¹zañ u najlepszych
w Polsce, g³ównie u Poznaniaków. Trze-
ba mieæ du¿o fantazji, by zaprosiæ m³o-
dego cz³owieka na admiralskie �niada-
nie i nie pozwoliæ mu za nie zap³aciæ!
Wyra¿am pogl¹d, ¿e w ¿yciu zawodowym
jest Pan cz³owiekiem spe³nionym. Ma
Pan satysfakcjê, zrobi³ Pan wiêcej ni¿
nakazywa³ obowi¹zek (�). Przekaza³
Pan dyrektorowi Waliszewskiemu nowo-
czesne dobrze zorganizowane przedsiê-
biorstwo, z bardzo rozwiniêt¹ infrastruk-
tur¹ socjaln¹ (przedszkola, dowóz dzie-
ci, szklanka mleka, choinka, paczki, sto-
³ówka, sklep, wczasy i sanatoria, na
mieszkaniach i gara¿ach koñcz¹c). Je-
¿eli rok by³ dobry i fundusz premiowy wy-
soki - przybywa³o samochodów. Przecie¿
to wszystko Pan zorganizowa³ i jest to
niew¹tpliwy powód do dumy, któr¹ up³y-
waj¹cy czas bêdzie powiêksza³. Za kilka
lat bêdzie to dla wielu ludzi - bajka o ¿e-
laznym wilku, w któr¹ bêdzie trudno
uwierzyæ, ¿e kiedy� tak by³o. Przez wszyst-
kie te lata gromadzi³a siê przy Panu spo-
ra grupa m³odych ³udzi, których Pan lu-
bi³, wychowywa³, kszta³towa³, a oni jak
przy piecyku ogrzewali siê w promie-
niach Pañskiej ¿yczliwo�ci i serdeczno-
�ci. Wyrastali w cieniu Wielkiego Szefa!

My�lê, ¿e to ¿yczliwy stosunek do
innych, ta emanacja wewnêtrznego cie-
p³a - wyró¿nia Pana czym� wielkim i nie-
zapomnianym, zas³uguj¹cym na pamiêæ

i uznanie."
G³ównym motorem przygotowania

jubileuszu by³ W³adys³aw Zduniewicz,
tak¿e wieloletni cz³onek SITR i pracow-
nik instytucji rolniczych. H. Pleskotowi
za�piewa³ m.in. zespó³ wokalno-muzycz-
ny z Zespo³u Szkó³ Agrotechnicznych w
S³upsku. By³y kwiaty i upominki, album
o koniach i szabla u³añska, która sprawi-
³a szcze-
g ó l n ¹
przyjem-
no�æ jubi-
latowi za-
m i ³ o w a -
nemu do
j a z d y
k o n n e j .
C z ê s t o
m o ¿ n a
by³o wi-
dzieæ go w
polu i na
u l i c a c h
S³upska w
b r y c z e -
sach i fu-
ra¿erce�

Jubi-
lata od-
znaczono
Odznak¹
za zas³ugi
d l a

Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
Wiê�niów Politycznych. Odznakê tê
wrêczyli mu cz³onkowie Prezydium Za-
rz¹du Zwi¹zku - prezes Marian Ada-
miec, wiceprezes Stanis³aw Grabka i se-
kretarz Stanis³aw Mirocha.

                              Krystyna Popiel
                                              S³upsk

¯yczenia sk³ada jubilatowi Stanis³aw Nazarko - autor okazjonalnego listu gratulacyjnego

Koledzy od�piewali jubilatowi tradycyjne �Sto lat...�
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Z³ota Beata
z £upawy

Beata Gapys z Gimnazjum w £upawie wygra³a Miejsko-Powiatow¹ Olimpiadê Wiedzy
o AIDS "Nie dajmy szansy AIDS". Olimpiadê rozegrano w Starostwie Powiatowym
w S³upsku, a jej laureatka popisa³a siê wiêksz¹ wiedz¹ od swoich rówie�ników z miej-
skich, s³upskich gimnazjów.

Konkurs starostwo zorganizowa³o
wspólnie z Urzêdem Miejskim i Powia-
tow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epiedemiolo-
giczn¹ w S³upsku. Zaproszono do nie-
go m³odzie¿ gimnazjaln¹ ze S³upska i
powiatu s³upskiego. Stawi³y siê  repre-
zentacje 18 szkó³ - 11 z gmin powiatu
(Biesowice, £upawa, Jezierzyce, Dam-
nica, Objazda, Dêbnica Kaszubska, Bar-
cino, Korzybie, G³ówczyce, Damno,
Siemianice) i 7 ze S³upska (gimnazja
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Gimnazjum Spo-
³eczne). Organizatorom chodzi³o o za-
interesowanie m³odzie¿y tematyk¹
AIDS. Zakres tematyczny pytañ, na
które m³odzie¿ musia³a odpowiedzieæ,
obejmowa³ drogi szerzenia siê zaka-
¿eñ HIV, okoliczno�ci i czynniki sprzy-
jaj¹ce zaka¿eniom, choroby przeno-
szone drog¹ p³ciow¹, objawy klinicz-
ne w przebiegu zaka¿eñ HIV/AIDS,
a tak¿e zagadnienia dotycz¹ce tole-
rancji, HIV/AIDS i  prawa cz³owie-
ka. Wiedza, do której dotar³a m³odzie¿
powinna przybli¿yæ jej rozmiar szkód
spo³ecznych, bêd¹cych czêsto rezulta-
tem nierozwa¿nych ¿yciowych decyzji.
Uzale¿nienia od alkoholu i narkotyków
s¹ przyczyn¹ wielu ryzykownych za-
chowañ m³odych ludzi. Dzi� na �wiecie
zaka¿onych wirusem HIV jest ponad 42
mln ludzi, w Polsce zarejestrowano ju¿
ponad  8 tys. osób, w�ród których ok. 5
tys. to narkomani. Szacuje siê jednak, ¿e
liczba osób ¿yj¹cych z wirusem w na-
szym kraju wynosi ju¿ ok. 15 tysiêcy.
Wiele zara¿onych w ogóle nie poddaje
siê badaniom, a wielu nawet nie wie, ¿e
s¹ nosicielami wirusa HIV. Wojewódz-
two pomorskie do ubieg³ego roku zaj-
mowa³o niechlubne czwarte miejsce na
li�cie województw z najwiêksz¹ liczb¹
zachorowañ na AIDS w Polsce. Mimo
szeroko zakrojonych badañ nie uda³o siê
znale�æ skutecznego lekarstwa, ani stwo-

M³odzie¿ popisa³a siê wiedz¹

rzyæ skutecznej szczepionki przeciwko
zaka¿eniom HIV/AIDS. W zwi¹zku z tym
bardzo wa¿na jest rzetelna, g³êboka wie-

dza na ten temat. Poniewa¿ zaka¿enia
HIV dotycz¹ coraz czê�ciej ludzi m³o-
dych, szczególnie do nich kierowana
jest edukacja i profilaktyka.

Do udzia³u w olimpiadzie ka¿de gim-
nazjum wystawi³o 2-osobowe zespo³y.
Uczestnicy musieli odpowiedzieæ pisem-
nie na 20 pytañ testowych. £¹cznie z te-
stu mo¿na by³o otrzymaæ 37 punktów i
prawie tyle, bo 36 otrzyma³a g³ówna
zwyciê¿czyni - Beata Gapys z Gimna-
zjum w £upawie. Do dogrywki o kolej-
ne nagrodzone miejsca z 35 punktami
przyst¹pi³y: Justyna Szparaga z Gimna-
zjum w Korzybiu, Alicja Lenczewska z
Gimnazjum Nr 1oraz Paula Piwowarska

z Gimnazjum Nr 4 - obie ze S³upska.
Ka¿da z dziewcz¹t musia³a publicznie od-
powiedzieæ na dwa wylosowane przez

siebie pytania. Ostatecznie komisja
konkursowa w sk³adzie: Janusz Zarê-
ba - kierownik Dzia³u Epidemiologii
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w S³upsku (przewodni-
cz¹cy), Teresa Glaza - dyrektor Wy-
dzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Urzêdu Miejskiego, Joanna Or³owska
- naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Promo-
cji Powiatu i Zdrowia Starostwa Po-
wiatowego, Walentyna Czarnik -
przewodnicz¹ca S³upskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii, Irena Czy¿ - koordyna-
tor ds. Promocji Zdrowia w O�rodku
Doskonalenia Nauczycieli oraz Lidia
Jêdraszczyk z Wydzia³u O�wiaty
Urzêdu Miejskiego w S³upsku zdecy-
dowa³a, ¿e II miejsce zajê³a Paula Pi-
wowarska z Gimnazjum Nr 4, III -
Alicja Lenczewska z Gimnazjum Nr
1 - obie ze S³upska. Wyró¿niono Ju-
stynê Szparagê z Gimnazjum w Ko-
rzybiu.

Zwyciêzcy otrzymali nagrody rze-
czowe, które ufundowali im organiza-

torzy olimpiady, za� wszyscy uczestnicy
reklamówki z materia³ami edukacyjnymi
i czerwon¹ wst¹¿eczkê - symbol solidar-
no�ci z lud�mi ¿yj¹cymi z HIV i AIDS,
ich rodzinami i przyjació³mi. Nale¿y pod-
kre�liæ, ¿e poziom wiedzy m³odzie¿y ze
szkó³ miejskich i wiejskich by³ wyrów-
nany. M³odzie¿ wykaza³a siê szczegól-
nie du¿¹ znajomo�ci¹ tematu w pyta-
niach tzw. otwartych, kiedy w te�cie
trzeba by³o zakre�liæ gotowe odpowie-
dzi. Gorzej by³o z tzw. pytaniami za-
mkniêtymi, w których trzeba by³o wy-
kazaæ siê wiêkszym zrozumieniem tek-
stu.

                           Danuta Rolbiecka
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Szko³a ze
sztandarem

7 listopada br. w Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej -
Curie w Damnicy odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia szkole
sztandaru.

W ubieg³ym roku podczas obchodów
Dnia Patrona Szko³y, Samorz¹d Uczniow-
ski Gimnazjum zwróci³ siê do spo³eczno-
�ci powiatu z pro�b¹ o ufundowanie szko-
le sztandaru. Dziêki staraniom podjêtym
przez dyrektora Andrzeja Kordylasa i
hojno�ci sponsorów uda³o siê sfinalizo-
waæ to przedsiêwziêcie. Po czterech la-
tach dzia³alno�ci, Gimnazjum otrzyma-
³o sztandar, który przedstawia portret
patronki szko³y Marii Sk³odowskiej -
Curie z okresu jej najwiêkszych sukce-
sów. Ta dwukrotna noblistka, jedn¹ Na-
grodê Nobla otrzyma³a w 1903 roku w
dziedzinie fizyki, drug¹ w 1911 roku w
dziedzinie chemii. W tym roku przypada
100. rocznica otrzymania przez ni¹ pierw-
szej Nagrody Nobla. Gimnazjum bardzo
zale¿a³o, aby w kolejne �wiêto z okazji
urodzin wyj¹tkowej rodaczki, zorgani-
zowaæ wrêczenie szkole sztandaru.

Uroczysto�æ by³a wydarzeniem w

Uroczysto�æ wrêczenia sztandaru by³a wydarzeniem w ¿yciu szko³y

¿yciu szko³y. Wszyscy uczniowie,
ubrani od�wiêtnie z niecierpliwo�ci¹
oczekiwali na moment przekazania sztan-
daru reprezentantom braci uczniowskiej.
Zanim to nast¹pi³o, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Ryszard Moskal odczyta³ akt jego
ufundowania. Nastêpnie wójt gminy
Grzegorz Jaworski uroczy�cie wrêczy³
sztandar dyrektorowi szko³y Andrzejo-
wi Kordylasowi, a ten przekaza³ go spo-
³eczno�ci uczniowskiej. Sponsorzy sym-
bolicznie wbili gwo�dzie w drzewce, a
ksi¹dz proboszcz Henryk Jareczek po-
�wiêci³ sztandar i odmówi³ modlitwê w
intencji nauczycieli, pracowników oraz
uczniów szko³y.

Uroczysto�æ u�wietni³ wystêp orkie-
stry Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce oraz chóru "Fanta-
zja" ze S³upska.

                              Izabela Brzykcy
                  Gimnazjum w Damnicy

Wspomnienie

Marek Joñca
            ( 1970- 2003)
Zmar³ Marek Joñca - twórca poezji
w jêzyku ukraiñskim, cz³onek zespo³u
wokalnego "Tymczasem" dzia³aj¹cego
przy Gminnym O�rodku Kultury
w Dêbnicy Kaszubskiej.

Mia³ zaledwie 33 lata i ju¿ w tak m³o-
dym wieku przysz³o mu zmagaæ siê z ciê¿-
k¹ chorob¹, która okaza³a siê od niego jed-
nak silniejsza i nie da³a szansy na d³u¿sze
¿ycie. Marek do koñca nie poddawa³ siê i
ca³y czas stara³ siê byæ pomocny w Gmin-
nym O�rodku Kultury. W grudniu br. za-
mierza³ nawet nagraæ kasetê z kolêdami
ukraiñskimi. Nie bêdzie ju¿ tej kasety, nie
bêdzie nowych wierszy Marka! Powraca-
j¹ca choroba zabra³a Go dos³ownie w trzy
dni, nie oszczêdzaj¹c na koniec du¿ego cier-
pienia. F. Murawiel pisa³: "Gdzie odnale�æ
si³ê,/ Punkt by siê podeprzeæ/ odnale�æ opo-
kê dla wiary?.../ Tak, Ty jeste� Panem swych
my�li�/ Ten lek ma si³ê/ Ciebie w drogê
wyprowadziæ." Nie by³o leku na tê choro-
bê, na to ¿ycie, choæ by³a wiara, si³a. Pozo-
sta³ ból, smutek i� ogromna pustka po
Marku. (z)
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Asy z klasy
Sala gimnastyczna w Zespole Szkó³ w Damnicy zamieni³a
siê w Królestwo Owocolandii. Dzieci zamieszkiwa³y piêæ
krain: Krainê Jab³uszek, �liwek, Bananów, Pomarañczy
oraz Krainê Gruszek. W³adc¹ Królestwa zosta³ Król Man-
daryn Wielki.

Wszystko dzia³o siê w ramach spo-
tkania integracyjnego uczniów klas pierw-
szych. By³o to ju¿ trzecie takie spotkanie
zorganizowane we wspó³pracy z Gminn¹
Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych. Chodzi³o o podkre�lenie,
¿e dzieci nale¿n¹ do spo³eczno�ci szkol-
nej, maj¹ nawi¹zywaæ poprawne kon-
takty ze swoimi rówie�nikami i unikaæ
agresywnych zachowañ.

W imprezie uczestniczy³o
blisko 100 uczniów z pierwszych
klas ze szkó³ w Zagórzycach,
Domaradzu i Damnicy. Ucznio-
wie losowali wyciête z kolorowe-
go papieru owoce i zostali po-
dzieleni na grupy. W ka¿dej gru-
pie znalaz³y siê dzieci z ró¿nych
szkó³. Na pocz¹tku bawiono siê
wspólnie w jednym wielkim
kole. Nastêpnie grupy: "jab³u-
szek", "�liwek", "gruszek",
"pomarañczy" i "bananów"
wykonywa³y ró¿ne zadania.
Król Mandaryn przygotowa³ dla
uczniów puzzle o tematyce an-
tyalkoholowej. By³y balony z py-
taniami. Ka¿da grupa wykony-
wa³a te¿ prace plastyczne propa-
guj¹ce zdrowe od¿ywianie siê.

Dzieci z wielkim zaanga¿o-
waniem zbiera³y papierowe owo-
ce, które zdobi³y salê i hol szkol-

ny, aby pó�niej ubraæ w nie drzewka. W
ten sposób powsta³ piêkny sad owocowy.

Na zakoñczenie wszyscy udali siê
do baru "Pod Grusz¹", gdzie czeka³y
p¹czki i napoje. Ka¿dy otrzyma³ pa-
mi¹tkowy dyplom i zabawkê ufundo-
wan¹ przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.

                               Katarzyna Styk
                             Zdjêcia: Jan Maziejuk

By³o to ju¿ trzecie takie spotkanie zorganizowane z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych

Nie jest ³atwo byæ pierwszoklasist¹...

Pij
mleko!
Jan Maziejuk, wspó³pracu-
j¹cy z "Powiatem S³up-
skim", zosta³ g³ównym lau-
reatem II krajowego kon-
kursu "Kochajmy polskie
mleko". Konkurs zorgani-
zowa³ Krajowy Zwi¹zek
Spó³dzielczo�ci Mleczar-
skiej.

J. Maziejuk zdoby³ I miejsce w ka-
tegorii: "zdjêcia pojedyncze" za dwie
prace: "Pij ch³opcze, pij" i "W zasiêgu
rêki". Oba zdjêcia zosta³y wykonane na
ziemi s³upskiej, co po raz kolejny do-
wodzi du¿ego przywi¹zania autora do
miejsca, w którym przez wiele lat za-
wodowo pracowa³ i� ¿yje. J. Mazie-
juk od wielu lat mieszka w S³upsku. By³
fotoreporterem tygodnika "Konfronta-
cje", "Zbli¿eñ", a ostatnio "G³osu Po-
morza". Fotografi¹ zawodowo zajmu-
je siê ju¿ blisko 50 lat. Od niedawna
jest na emeryturze. Wygra³ ju¿ wiele
presti¿owych konkursów fotograficz-
nych, wychowa³ wielu m³odych foto-
grafików, którzy, jak ich mistrz i na-
uczyciel, równie¿ zdobywaj¹ nagro-
dy i maj¹ wystawy swoich prac.

J. Maziejukowi gratulujemy kolej-
nej nagrody w jego bogatym dorobku
i� zachêcamy do siêgania po nastep-
ne. Jest takim fachowcem, ¿e wszyst-
kie nagrody s¹ w jego zasiêgu. (z)

Nagrodzona praca pt. �Pij ch³opcze,
pij"
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M³odzi
olimpijczycy
Rozpoczê³a siê sportowa rywalizacja w ramach Powiato-
wej Olimpiady M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych i Gimna-
zjów. Dotychczas rozegrano sze�æ dyscyplin sportowych
(halowa pi³ka no¿na szkó³ wiejskich, indywidualne biegi
prze³ajowe, sztafetowe biegi prze³ajowe, tenis sto³owy, sza-
chy i unihokej.)

W halowej pi³ce no¿nej szkó³ wiej-
skich zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa w
Pob³ociu przed szko³ami w S³onowi-
cach i Bierkowie. W indywidualnych bie-
gach prze³ajowych zwyciê¿y³a Szko³a
Podstawowa w G³obinie przed szko³ami
w Ustce (Nr 1) i Smo³dzinie. Sztafetowe
biegi prze³ajowe w kategorii dziewcz¹t
zakoñczy³y siê zwyciêstwem Szko³y Pod-
stawowej w G³obinie przed szko³ami w
Ustce (Nr 1) i Jezierzycach. Natomiast
w�ród ch³opców zwyciê¿y³a Szko³a Pod-
stawowa w Jezierzycach przed szko³ami
w G³obinie i Smo³dzinie.

W tenisie sto³owym w kategorii
dziewcz¹t zwyciê¿y³a Szko³a Podstawo-
wa w £upawie przed szko³ami w Po-
têgowie i Kwakowie, natomiast w ka-

tegorii ch³opców zwyciê¿y³a
Szko³a Podstawowa w £upawie
przed szko³ami w Skórowie i
Przytocku. W rozgrywkach sza-
chowych zwyciê¿y³a Szko³a Pod-
stawowa w Dêbnicy Kaszubskiej
przed szko³ami w Kwakowie i Ob-
je�dzie.W turnieju unihokeja zwy-
ciê¿y³a Szko³a Podstawowa w
Bierkowie przed szko³ami w £u-
pawie i Kwakowie.

W punktacji dru¿ynowej szkó³
podstawowych, po rozegraniu sze-
�ciu dyscyplin, prowadzi Szko³a
Podstawowa w £upawie (zgroma-
dzi³a 51 pkt.) przed szko³ami w
Kwakowie i G³obinie.

W indywidualnych biegach
prze³ajowych uczniów zwyciê¿y-
³o Gimnazjum w Smo³dzinie
przed gimnazjami w £upawie i
G³ówczycach. W sztafetowych
biegach prze³ajowych w kategorii
dziewcz¹t zwyciê¿y³o Gimnazjum
Nr 1 w Ustce przed gimnazjami w
Smo³dzinie i Siemianicach. Nato-
miast w kategorii ch³opców - Gim-
nazjum w Smo³dzinie przed gim-
nazjami w G³ówczycach i £upa-
wie. W turnieju tenisa sto³owego

w kategorii dziewcz¹t najlepsze okaza-
³o siê Gimnazjum Nr 1 w Ustce przed
gimnazjami w £upawie i G³ówczycach.
W�ród ch³opców najlepsi byli równie¿
gimnazjali�ci z Ustki przed gimnazjali-
stami z Biesowic i £upawy. W rozgryw-
kach szachowych prym wiod³o Gimna-
zjum z Objazdy przed Smo³dzinem i £u-
paw¹. Turniej unihokeja zakoñczy³ siê
sukcesem gimnazjalistów z £upawy
przed gimnazjalistami z Potêgowa i Je-
zierzyc.

W punktacji dru¿ynowej prowadzi
Gimnazjum w £upawie (53 pkt.) przed
gimnazjami w G³ówczycach i Ustce.

                                    Jan Wodecki
   Wydzia³ O�wiaty i Kultury Fizycznej

Bezp³atna
diagnoza

15 listopada br. nauczycie-
le - logopedzi z Poradni
Psychologiczno-Pedago-
gicznej w S³upsku - Jolan-
ta Buraczewska, Ma³gorza-
ta Daglis-Hopa³o, Jolanta
Kamieñska i  Ewa Ka-
sprzak-Szyca przy³¹czyli
siê do Ogólnopolskiej Ak-
cji - Dnia Bezp³atnych Dia-
gnoz Logopedycznych.

G³ównym celem akcji by³o zapew-
nienie bezp³atnej diagnozy i porady lo-
gopedycznej, u³atwienie wczesnego

rozpoznawania zaburzeñ mowy we
wszystkich �rodowiskach, a tak¿e upo-
wszechnianie informacji o nowocze-
snych metodach terapii i praktyki lo-
gopedycznej.

Profesjonalne badanie obejmo-
wa³o miêdzy innymi badanie funkcji
po³ykania i oddychania, badanie
zgryzu i warunków anatomicznych
narz¹dów mowy, sprawdzanie kom-
petencji jêzykowej i poprawno�ci
artykulacyjnej. Ka¿da zg³aszaj¹ca siê
osoba otrzyma³a diagnozê na pi�mie,
wskazówki do dalszego postêpowania
oraz skorzysta³a z profilaktycznych
badañ s³uchu.

Na badania zg³osili siê licznie
mieszkañcy powiatu s³upskiego w wie-
ku od 6 do 60 lat. Dziêki uczestnictwu
w tej akcji pracownicy poradni mie-
li mo¿liwo�æ promowania wiedzy o
terapii logopedycznej w szerokich
krêgach spo³eczeñstwa.

                 Romuald Machaliñski
   Dyrektor Poradni Psychologiczno-

            Pedagogicznej w S³upsku

Czy z tych m³odych zawodników wyrosn¹ praw-
dziwi olimpijczycy?...
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Le�nicy
w Niemczech
73 uczniów klas czwartych i pi¹tych Technikum Le�nego w Warcinie mia³o praktyki za-
wodowe w Nadle�nictwie Sellhorn, w powiecie Soltau-Fallingbostel w Niemczech. Przy-
szli le�nicy przebywali w o�rodku edukacji ekologicznej Jugendwaldheim.

Otoczony borami sosnowymi o�ro-
dek, po³o¿ony jest na obszarze chronio-
nego krajobrazu. Ogromne po³acie
wrzosowisk na terenie by³ych poligo-
nów wojskowych, �ci¹gaj¹ tutaj rok-
rocznie tysi¹ce turystów z ca³ych Nie-
miec. Warciñska m³odzie¿ pomaga³a
Nadle�nictwu Sellhorn w utrzymaniu
tego miejsca. Wycina³a zbêdne gatun-
ki drzew oraz wykona³a urz¹dzenia
³owieckie i turystyczne. W zamian za
to gospodarze zaprosili j¹ do odwiedze-
nia takich atrakcyjnych miejsc w Niem-
czech, jak Heine Park, Wild Park czy
Aqvapark. M³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ
zwiedzenia te¿ Hamburga, Walsrode z
przepiêknym Vogelparkiem czy pe³ne-
go zabytkowych kamieniczek Lünebur-
ga.

W tym roku m³odzie¿ odbywa w
Niemczech czê�æ praktyk zawodo-
wych z u¿ytkowania lasu, które pro-
gramowo obowi¹zuj¹ w klasach
czwartych. Pod okiem instruktorów
praktycznej nauki zawodu poznaj¹
zasady pracy pilark¹ spalinow¹, po-
znaj¹ jej budowê, a tak¿e æwicz¹ na
trena¿erach techniki �cinki drzew.
Pó�niej bêd¹ musieli zdaæ egzamin
kwalifikacyjny na drwala-operatora pi-
larek spalinowych. Przeprowadz¹ go
specjali�ci Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Szczecinku.

Wszyscy uczniowie, którzy zalicz¹
egzamin teoretyczny i praktyczny na
ocenê co najmniej dobr¹, otrzymuj¹ cer-
tyfikaty uprawniaj¹ce do wykonywania
zawodu drwala. Certyfikaty te s¹ ho-
norowane nie tylko przez jednostki La-
sów Pañstwowych i prywatne firmy
�wiadcz¹ce us³ugi na rzecz tych Lasów,
ale tak¿e przez firmy zachodnie, zatrud-
niaj¹ce drwali do prac w lasach. Kon-
takty warciñskiego technikum ze
szko³ami w Niemczech i Szwecji (z
takimi technikum te¿ wspó³pracuje)
pozwalaj¹ doskonaliæ nie tylko jêzyk
u m³odziezy, maj¹ równie¿ ogromny
wp³ywa na osobowo�æ uczniów.

                     Bogdan Okuniewski

Uczniowie, którzy zalicz¹ egzamin na ocenê co najmniej dobr¹, otrzymuj¹ certyfikaty
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu drwala
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Reagowanie
kryzysowe
Bezpieczeñstwo narodowe, przy obecnie wystêpuj¹cych zagro¿eniach, nie sprowadza siê
ju¿ tylko do przeciwdzia³ania zagro¿eniom militarnym. Tragedia Word Trade Center
z 11 wrze�nia 2001 roku uzmys³owi³a twórcom systemów bardzo enigmatyczn¹ granicê
miêdzy bezpieczeñstwem militarnym pañstwa, a bezpieczeñstwem mieszkañców.

W kilku ostatnich latach równie¿ w
Polsce wiele zrobiono, aby skostnia³y sys-
tem bezpieczeñstwa z minionego okresu
w³a�ciwie zreformowaæ i w pe³ni przy-
stosowaæ do wspó³czesnych wymogów.
Temu ma s³u¿yæ a¿ siedem uchwalonych
przez Sejm ustaw: o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Do-
wódcy Si³ Zbrojnych, o stanie wyj¹tko-
wym, o stanie klêski ¿ywio³owej, o Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej, o Policji, o sa-
morz¹dach: wojewódzkim, powiato-
wym i gminnym oraz o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym. Uzupe³nie-
niem bêd¹ dwie ustawy szczegó³owe: o
bezpieczeñstwie obywatelskim i krajo-
wym systemie ratowniczym.

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zarówno te
dwie ostatnie ustawy, jak te¿ niezbêdna
reforma funkcjonowania finansów pu-
blicznych, daj¹ca mo¿liwo�æ ca³o�ciowe-
go zbudowania i pó�niejszego funkcjono-
wania obecnie wypracowywanego syste-
mu bezpieczeñstwa pañstwa, doprowa-
dzone zostan¹ do koñca. Tym samym po-
wstanie w pe³ni funkcjonuj¹cy rz¹dowy
system reagowania kryzysowego z� po-
wiatowymi zespo³ami reagowania kryzy-
sowego.

Tworzeniu nowego systemu bezpie-
czeñstwa w powiecie s³upskim towarzy-
szy permanentny system szkolenia. Na
przyk³ad w gminie S³upsk przeprowadzo-
ny zosta³ ostatnio trening sztabowy Ze-
spo³u Kierowania Obron¹ Cywiln¹ i Re-
agowania Kryzysowego gminy, zak³adów
pracy i szkó³ z udzia³em so³tysów. Tre-
ning ten poszerzono o elementy æwiczeñ
praktycznych i pokazowych dla kierow-
niczej kadry gminy. Chodzi³o o przeæwi-
czenie prowadzenia akcji ratunkowych
podczas zagro¿eñ ¿ycia ludzkiego, mie-
nia i �rodowiska, powsta³ych w wyniku
dzia³añ cz³owieka lub si³ przyrody. Testo-
wano równie¿ samodzielne dzia³anie ra-
towniczo - ga�nicze jednostek OSP i ich
wspó³dzia³anie z wydzielonymi pododzia
dzia³ami   obrony    cywilnej   zak³adów

pracy i szkó³.
Æwiczenia

jednostek OSP z
dru¿yn¹ ratow-
nictwa ogólne-
go Szko³y Pod-
stawowej oraz
dru¿yn¹ ratow-
nictwa medycz-
nego O�rodka
Zdrowia w G³o-
binie potwier-
dzi³y dobre
przygotowanie
zespo³ów do
dzia³añ ratowni-
czo-obronnych.
Okaza³o siê
jednak, ¿e
szkole brakuje
wê¿y stra¿ac-
kich, a ewaku-
acjê z pierw-
szego piêtra
trzeba by³o
p r o w a d z i æ
przy pomocy
siode³ka z liny
ratowniczej .
Inny rodzaj æwi-
czenia przepro-
wadzono w za-
k³adzie "Mar-
kos" w G³obinie
wykonuj¹cym
produkcjê z laminatu poliestrowo-szkla-
nego. Upozorowano tam po¿ar przed roz-
szczelnieniem zbiornika z T�P. Æwicze-
nia mia³y sprawdziæ, jak bêd¹ prowadzo-
ne prace ratowniczo - ga�nicze po ska¿e-
niu niebezpiecznymi �rodkami chemicz-
nymi. Dyrektor Bernardyn Marciniak -
szef OC sprawnie poradzi³ sobie z trudn¹
sytuacj¹. Z kolei w firmie "Fiskars Pol-
ska" we W³ynkówku zorganizowano æwi-
czenia z zakresu prowadzenia prac ratun-
kowych po otrzymanym sygnale o zbli-
¿aj¹cym siê huraganie, po jego przej�ciu

i zaistnia³ej katastrofie budowlanej. Do
dyspozycji postawiono dru¿ynê po¿arni-
cz¹ oraz formacjê ratownictwa ogólnego,
którym wsparcia udzieli³y gminne jed-
nostki OSP.

Wszystkie æwiczenia przebiega³y
sprawnie i potwierdzi³y wysoki poziom
przygotowania jednostek do dzia³añ
wykonywanych w trudnych warun-
kach. Potwierdzi³ siê wysoki profesjo-
nalizm ca³ego Gminnego Zespo³u Re-
agowania Kryzysowego.

                            Adam Olejniczak

Wszystkie æwiczenia przebiega³y sprawnie i potwierdzi³y wysoki po-
ziom przygotowania jednostek do dzia³añ ratowniczych
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Dzia³ki wydzielone
pod drogi publiczne
Zgodnie z art. 98 ust. l ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo�ciami (Tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ) dzia³ki gruntu wydzielone pod drogi publiczne:
gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomo�ci, której podzia³ zosta³ dokona-
ny na wniosek w³a�ciciela, przechodz¹ z mocy prawa odpowiednio na w³asno�æ gminy, po-
wiatu, województwa lub Skarbu Pañstwa.

Przechodz¹ z
dniem, w którym de-
cyzja zatwierdzaj¹ca
projekt podzia³u sta-
³a siê ostateczna, a
orzeczenie o podzia-
le prawomocne. Prze-
pis ten stosuje siê tak-
¿e do nieruchomo�ci,
której podzia³ zosta³

dokonany na wniosek u¿ytkownika wie-
czystego, z tym, ¿e prawo u¿ytkowania
wieczystego dzia³ek gruntu wydzielo-
nych pod drogi publiczne wygasa z
dniem, w którym decyzja zatwierdza-
j¹ca projekt podzia³u sta³a siê ostatecz-
na, a orzeczenie o podziale prawomoc-
ne.

Droga publiczna
Ustawodawca pos³uguj¹c siê w art.

98 ust. l pojêciem drogi publicznej, nie
definiuj¹c tego pojêcia uzna³, ¿e tre�æ
znaczeniow¹ pojêcia drogi publicznej
okre�la ustawa z 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.
60 ze zm.). Wed³ug art. 2 ust. l tej ustawy
drogi publiczne, ze wzglêdu na funkcje
w sieci drogowej, dziel¹ siê na drogi kra-
jowe, wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne.

Zgodnie natomiast z art. 3 tej usta-
wy, drogi publiczne, ze wzglêdu na sto-
pieñ dostêpno�ci i obs³ugi przyleg³ego
terenu, dziel¹ siê na drogi ogólnodostêp-
ne, drogi ekspresowe i autostrady. Naj-
istotniejszy jednak z punktu widzenia
omawianego art. 98 ust. l ustawy jest art.
8 ust. l ustawy o drogach publicznych,
który stanowi, ¿e: "drogi nie zaliczone
do ¿adnej kategorii dróg publicznych,
w szczególno�ci drogi w osiedlach
mieszkaniowych, dojazdowe do grun-
tów rolnych i le�nych, dojazdowe do
obiektów u¿ytkowanych przez podmio-
ty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹,
place przed dworcami kolejowymi, au-
tobusowymi i portami s¹ drogami we-
wnêtrznymi".

Dla pe³nego obrazu nale¿y dodaæ, ¿e
w za³¹czniku nr 11 w punkcie 3.7.1, pod-
punkt 8 rozporz¹dzenia Ministrów Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�cio-
wej z 17 grudnia 1966 roku w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
Nr 158, póz. 813) mówi siê ponadto o
drogach prywatnych.

W �wietle przedstawionych unormo-
wañ prawnych, nie ulega ¿adnej w¹tpli-
wo�ci, ¿e re¿imem prawnym art. 98 ust. l
ustawy zosta³y objête tylko drogi publicz-
ne. Warunkiem koniecznym wynikaj¹cym
z art. 98 ust. l ustawy jest to, ¿e przej�cie
z mocy prawa wydzielonych pod drogi
dzia³ek na okre�lone podmioty nastêpuje
tylko wtedy, gdy miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewidu-
je przebieg dróg publicznych na danym
terenie. Oznacza to, ¿e je¿eli w wyniku
podzia³u nieruchomo�ci, dojdzie do wy-
dzielenia innych dróg (wewnêtrznych
albo dróg do obs³ugi nowo wydzielo-
nych dzia³ek, nie ujêtych w planie miej-
scowym), to nie dojdzie do przejêcia
tych dróg przez ustawowo okre�lone
podmioty.

Nabycie prawa w³asno�ci
wydzielonych dróg

Przepis art. 98 ust. l stanowi, ¿e dzia³-
ki gruntu wydzielone pod drogi publicz-
ne przechodz¹ z mocy prawa na w³asno�æ
gminy, powiatu,
województwa lub
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tylko wtedy, gdy
podzia³u doko-
nuje siê na wnio-
sek w³a�ciciela.
Wszystkie inne
podzia³y to jest z
urzêdu (art. 97
ust.3) czy na
wniosek zg³oszo-
ny przez osobê,
która ma w tym
interes prawny

(art. 97 ust. l), je¿eli przewiduj¹ wydzie-
lenie dzia³ek pod drogi publiczne, to
dzia³ki te (drogi) nie przechodz¹ na w³a-
sno�æ tych jednostek. Jednostki te mog¹
uzyskaæ w³asno�æ tych dzia³ek w drodze
kupna lub wyw³aszczenia.

Odszkodowanie
Art. 98 ust.3 mówi, ¿e za dzia³ki grun-

tu, o których mowa w ust. l, przys³uguje
odszkodowanie w wysoko�ci uzgodnio-
nej miêdzy w³a�cicielem lub u¿ytkowni-
kiem wieczystym a w³a�ciwym organem.
Je¿eli do takiego uzgodnienia nie doj-
dzie, odszkodowanie ustala siê i wyp³a-
ca wed³ug zasad i trybu obowi¹zuj¹-
cych przy wyw³aszczaniu nieruchomo-
�ci.

Z tre�ci tego artyku³u wynika zasa-
da, ¿e odszkodowanie musi byæ uzgod-
nione miêdzy w³a�cicielem a w³a�ciwym
organem. Oznacza to, ¿e przeprowadze-
nie rokowañ jest obligatoryjne i musi byæ
udokumentowane, w³¹cznie ze sporz¹-
dzonym protoko³em z rokowañ. Bez prze-
prowadzenia rokowañ nie jest dopuszczal-
ne postêpowanie administracyjne o usta-
lenie odszkodowania w drodze decyzji.
Podstaw¹ bowiem wsszczêcia postêpo-
wania o ustalenie odszkodowania (za-
danie starosty) jest negatywny wynik
rokowañ.

                        Henryk Chabrowski
                         Geodeta Powiatowy

W Warcinie, przy ca³ej d³ugo�ci g³ównej ulicy wybudowano nowe
chodniki
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