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Na pocz¹tku roku zawsze do-
konujemy podsumowania roku

minionego. Zastanawiamy siê nad osi¹gniêciami, bilan-
sujemy dokonania, analizujemy pora¿ki. Gdy jeden z
dziennikarzy zapyta³ mnie o ubieg³oroczne sukcesy
powiatu, tak od razu nie potrafi³em nic dobrego wy-
mieniæ. Jednak po pewnym namy�le uzna³em, ¿e mija-
j¹cy rok nie by³ wcale taki najgorszy i, je�li nie do suk-
cesów, to niew¹tpliwie do dokonañ mo¿na zaliczyæ, na
przyk³ad zdobycie przez powiat II miejsca w krajowym
rankingu "Wspólnoty" za dzia³alno�æ inwestycyjn¹.

Statuetkê "Kazimierza Wielkiego" dostali�my za
zmodernizowanie i wyremontowanie blisko 93 kilome-
trów dróg powiatowych oraz przebudowê trzech mo-
stów o ³¹cznej d³ugo�ci prawie 26 metrów. To prawda,
¿e prace te wykonywali�my w ramach kredytu, a decy-
zjê o jego zaci¹gniêciu podjê³a jeszcze Rada poprzed-
niej kadencji. Jednak nie to jest wa¿ne, najwa¿niejsze
jest, ¿e siê powiod³o, a mieszkañcy powiatu i odwiedza-
j¹cy nas go�cie, je¿d¿¹ po coraz lepszych drogach. Przy
modernizacji dróg korzystali�my równie¿ z programów
GAMBIT i SAPARD.

Od kilku lat, jako jedyni w kraju, realizujemy z
powodzeniem pilota¿owy program selektywnej zbiór-
ki odpadów na parkingach le�nych. Wspieramy inicja-
tywê budowy biorafinerii w Sycewicach. Kontrower-
syjny "szum" wobec produkcji paliwa z rzepaku nie
sprzyja inwestycji. Jednak, gdy zostanie ona zakoñczo-
na, powiat zyska nowe, potrzebne miejsca pracy, a pro-
ducenci rolni - rynek zbytu na swoje produkty.

Wspierali�my tak¿e budowê Aukcji Rybnej w Ust-
ce, widz¹c potrzebê uporz¹dkowania tego rynku - jako
wa¿nej dziedziny gospodarki w powiecie. Dziêki wspól-
nym zabiegom samorz¹dowców, uda³o siê utrzymaæ
prawie na dotychczasowym poziomie regionalne po³¹-
czenia kolejowe, w tym równie¿ te szczególnie niezbêd-
ne, do Kêpic.

Dobrze promowali�my w 2003 roku nasz powiat, a
przypadaj¹ce w listopadzie i uroczy�cie obchodzone
100-lecia budynku starostwa zainicjowa³o Dni Powia-
tu S³upskiego, które bêdziemy organizowaæ ka¿dego

   Drodzy Czytelnicy!

Na zdjêciach na ok³adce: Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk w Zespole Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie;
Jerzy Targowski - w³a�ciciel Zak³adu Garbarskiego w Widzinie prezentuje zdobyt¹ statuetkê Ogólnopolskiego Lidera Przedsiêbiorczo-
�ci Roku 2003

roku w pierwszych dniach sierpnia. W kategoriach suk-
cesu oceniam tak¿e udany wyjazd blisko 100-osobowej
grupy przedstawicieli naszego powiatu do zaprzyja�nio-
nego powiatu - Herzogtum Lauenburg w Niemczech.
Efektem tego wyjazdu jest pomy�lnie rozwijana wspó³-
praca z tym partnerem.

Mimo nêkaj¹cych nas ustawicznie przeciwno�ci i
k³opotów finansowych uda³o siê zrównowa¿yæ bud¿et.
Opracowanych zosta³o szereg projektów z zamiarem po-
zyskania finansowego wsparcia z europejskich fundu-
szy strukturalnych oraz innych programów pomoco-
wych. Najwa¿niejsze z nich dotycz¹ zmodernizowania
domów pomocy spo³ecznej oraz odrestaurowania zabyt-
kowej wozowni w Zespole Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³-
c¹cych w Warcinie.

Teraz wspólnie z samorz¹dem gmin Ustka i S³upsk
pracujemy nad koncepcj¹ wyremontowania powiatowej
sieci dróg przebiegaj¹cych przez te gminy. Pracownicy
Powiatowego Urzêdu Pracy opracowali i wdro¿yli w ¿y-
cie programy, które zaktywizowa³y zawodowo oko³o
1300 osób. Wszyscy pracownicy jednostek samorz¹do-
wych dobrze wykonywali swoje codzienne obowi¹zki.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
miarê posiadanych mo¿liwo�ci, zapewniali pomoc i opie-
kê ludziom tej pomocy potrzebuj¹cym. Pracownicy
Urzêdu Pracy oraz starostwa na bie¿¹co realizowali swo-
je urzêdnicze obowi¹zki, staraj¹c siê, aby sprawy kon-
trowersyjne, je�li zezwala³y na to przepisy prawa, by³y
za³atwiane korzystnie dla obywateli.

Za tê dobr¹, codzienn¹ pracê wszystkim serdecznie
dziêkujê.

                                                           Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                    Starosta S³upski

Panorama Siemianic - jednej z najdynamiczniej rozwijaj¹cych
siê wsi w powiecie s³upskim
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Gospodarska
wizyta

16 stycznia br. z gospodarsk¹ wizyt¹ przebywa³ w powiecie s³upskim wojewoda pomorski
- Jan Ryszard Kurylczyk. Spotka³ siê z pracownikami starostwa, odwiedzi³ zak³ady pro-
dukcyjne i placówki o�wiatowe powiatu. Wojewoda obieca³ wesprzeæ utworzenie w Re-
dzikowie lotniska cargo, rekultywacjê wysypiska odpadów w Dêbnicy Kaszubskiej oraz
pomóc w uzyskaniu z Agencji Nieruchomo�ci Rolnej ziemi pod uprawê wierzby energe-
tycznej.

Wojewoda pomorski J. R. Kurylczyk wizytowa³ powiat

Wizyta rozpoczê³a siê od spotkania
w Starostwie Powiatowym, na którym sta-
rosta Zdzis³aw Ko³odziejski przedstawi³
wojewodzie dokonania, zamierzenia oraz
g³ówne problemy powiatu. Zapozna³ te¿
z za³o¿eniami do tegorocznego bud¿etu.
Prezentowane informacje zebrane zo-
sta³y w opracowaniu "Powiat s³upski -

dokonania i problemy". Wrêczono je
wojewodzie.

Jan. R Kurylczyk w swoim wyst¹pie-
niu nawi¹za³ do pierwszej wizyty w po-
wiecie s³upskim. Przypomnia³, ¿e powiat
s³upski by³ jednym z pierwszych, które
odwiedzi³ po objêciu stanowiska wojewo-
dy.

- Od tamtego czasu minê³y dwa lata,
mo¿na ju¿ wiêc pokrótce podsumowaæ to,
co zosta³o zrobione oraz wykazaæ spra-
wy, których, niestety podj¹æ siê nie uda³o
- powiedzia³ wojewoda, a nastêpnie krót-
ko poinformowa³ zebranych o dzia³aniach
zmierzaj¹cych do poprawy pracy admi-
nistracji publicznej. W przypadku admi-

Gospodarskie rozmowy w Przedsiêbiorstwie Produkcyjno - Handlowym �Plastmet� w Widzinie
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nistracji wojewódzkiej
prace zmierzaj¹ do wy-
ra�nego podzia³u zadañ
dla samorz¹du woje-
wódzkiego i urzêdu
wojewody.

- Przewiduje siê,
¿e do czerwca 2006 w
gestii wojewody pozo-
stan¹ sprawy zwi¹za-
ne z szeroko pojêtym
bezpieczeñstwem pu-
blicznym, wspó³prac¹
zagraniczn¹, g³ównie
z placówkami dyplo-
matycznymi, nadzo-
rem nad dzia³alno�ci¹
samorz¹dów, opraco-
waniem i realizowa-
niem strategii woje-
wódzkiej, w tym w
szczególno�ci z ocen¹

wnioskowanych do strategii przedsiê-
wziêæ oraz badaniem ich spójno�ci ze
strategi¹ - mówi³ J. R. Kurylczyk.

Przy wojewodzie bêdzie funkcjo-
nowa³ zespó³ do spraw funduszy
strukturalnych.

Sprawy gospodarczo - spo³eczne
maj¹ znale�æ siê w gestii marsza³ka wo-
jewództwa.

Ze spraw postulowanych przez sta-
rostê, wojewoda obieca³ wesprzeæ
utworzenie w Redzikowie lotniska
cargo, rekultywacjê wysypiska odpa-
dów w Dêbnicy Kaszubskiej, pozyska-
nie z Agencji Nieruchomo�ci Rolnej
ziemi pod uprawê wierzby energetycz-
nej. Bêdzie wspiera³ wszystkie dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do poprawienia wize-
runku regionu s³upskiego, jego walo-
rów zabytkowych i krajobrazowo-
przyrodniczych.

Jan Ryszard Kurylczyk bardzo po-
zytywnie odniós³ siê do idei przekszta³-
cenia Domu Dziecka w Ustce w placów-
kê niepubliczn¹. Zaapelowa³ o szczegól-
nie wnikliwe i rozwa¿ne podej�cie do
sprawy budowy elektrowni wiatrowych.

- Wszystkie wydane w tym zakre-
sie decyzje bêd¹ bardzo drobiazgowo
analizowane - powiedzia³ wojewoda.
Przyzna³, ¿e nie jest entuzjast¹ wznosze-
nia tego rodzaju inwestycji. - Wiatraki
zapewniaj¹ energiê tylko przy wietrz-
nej pogodzie, natomiast do odbiorców
musi ona dotrzeæ zawsze. Zapewnie-
nie gotowo�ci przesy³u energii znacz-
nie podra¿a jej koszty. Wiatraki "psu-
j¹" te¿ wygl¹d krajobrazu.

Podsumowuj¹c  pobyt  w  staros-

Antoni £awrenowicz pokazuje wojewodzie Janowi Ryszardowi Kurylczykowi i staro�cie s³upskiemu Zdzi-
s³awowi Ko³odziejskiemu swoje gospodarstwo

Wojewoda w rozmowie z Jerzym Targowskim w³a�cicielem Zak³adu Garbarskiego
w Widzinie
Wojewoda w rozmowie z Jerzym Targowskim w³a�cicielem Zak³adu Garbarskiego
w Widzinie

ci¹g dalszy na str. 6
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W³a�ciciel �Plastmetu� Jan Czechowicz zapoznaje wojewodê pomorskiego Jana Ry-
szarda Kurylczyka z technologi¹ produkcji jednego z wyrobów swego zak³adu, wyko-
rzystywanego w przemy�le motoryzacyjnym

jest ju¿ w stanie odpowiadaæ na nowe
zamówienie. "Plasmet" dwukrotnie
uczestniczy³ w konkursie "Srebrny Nie-
d�wied�"" - Lider Promocji S³upskiej Go-
spodarki. W 2000 roku zainwestowa³
dwa miliony z³otych w zakup nowocze-
snego sprzêtu do produkcji. W³a�ciciel
Jan Czechowicz powiedzia³ wojewodzie
¿e - do 2005 roku planuje dalsze inwe-
stycje za 3,5 miliona z³otych.

Drugim zak³adem pokazanym woje-
wodzie by³ - Zak³ad Garbarski Jerzego
Targowskiego - tak¿e w Widzinie. Uzy-
ska³ on w roku 2003 tytu³ Ogólnopolskie-
go Lidera Przedsiêbiorczo�ci, a jeszcze
dwa lata temu prze¿ywa³ spore k³opoty
spowodowane kradzie¿¹. Zak³ad ten zaj-
muje siê garbowaniem skór strusich,
ostatnio tak¿e skór z ³ososi, które wyko-
rzystuje siê do wyrobów galanterii dam-
skiej.

Mi³ym zaskoczeniem by³a wizyta w

twie wojewoda stwierdzi³, i¿ dokonania
oraz bie¿¹c¹ dzia³alno�æ powiatu oce-
nia bardzo wysoko. Nie ma mo¿liwo�ci
finansowych na wsparcie wszystkich
postulowanych przez samorz¹d dzia-
³añ. Zaaprobuje wnioski o przyznanie
odznaczeñ pañstwowych osobom naj-
bardziej zaanga¿owanym w dzia³alno�æ
powiatu.

Po zakoñczonym spotkaniu w staro-
stwie oraz zorganizowanej konferencji
prasowej, Janowi Ryszardowi Kurylczy-
kowi zaproponowano wizytê w Przedsiê-
biorstwie Produkcyjno-Handlowym "Pla-
smet" w Widzinie. Specjalizuje siê ono w
produkcji komponentów dla przemys³u
motoryzacyjnego - dla Fiata, Volkswage-
na i AG/Skoda. Dziêki wysokiej jako�ci
produkcji, co potwierdzaj¹ przyznane
przedsiêbiorstwu certyfikaty, a tak¿e pod-
pisanym kontraktom, firma ta posiada pe³-
ny portfel zamówieñ do 2010 roku. Nie

gospodarstwie rolnym Bogumi³y i An-
toniego £awrenowiczów w Podgórach,
w gminie Kêpice. Zajmuje ono po-
wierzchniê 164 ha i specjalizuje siê w pro-
dukcji kwalifikowanego materia³u siew-
nego zbó¿ oraz rzepaków. Osi¹ga wyso-
kie plony. Pszenicy ozimej rolnik zbiera
z hektara 80 kwintali, pszenicy jarej - 65
q, jêczmienia - 65 q, pszen¿yta - 70 q, a
rzepaku - 45 q. Materia³ siewny sprzeda-
je m.in. do Rajfpollu w S³upsku. Gospo-
darstwo zatrudnia czterech sta³ych pra-
cowników. Budynki wyposa¿one s¹ w
najnowocze�niejszy sprzêt do suszenia,
czyszczenia i zaprawiania nasion zbó¿. W
2001 roku gospodarstwo zajê³o I miejsce
w kraju, w konkursie "Z³ota Wiecha" za
budynek magazynowo - przechowalniczy.

Problemy, zw³aszcza ze sprzeda¿¹
zbó¿, o których opowiada³ rolnik oka-
za³y siê na tyle interesuj¹ce, ¿e woje-
woda umówi³ siê z nim na odrêbne spo-
tkanie.

Wizytê w powiecie s³upskim woje-
woda zakoñczy³ w Zespole Szkó³ Le�nych
i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie, gdzie
w ubieg³ym roku rozpoczê³a dzia³alno�æ
Wy¿sza Szko³a Biznesu Wiejskiego. Po-
wsta³a ona z inicjatywy powiatu. Na
dwóch kierunkach kszta³ci siê tu ju¿
pierwsza grupa studentów.

W Warcinie bêdzie realizowany
projekt, zak³adaj¹cy odtworzenie za-
bytkowej wozowni wraz z zabytkowym
parkiem wokó³ pa³acu, w którym rezy-
dowa³ kiedy� kanclerz Prus Otto von
Bismarck.

                       Aleksandra Gr¹dzka
                              Z. Babiarz-Zych

Zdjêcia: J. Maziejuk

Skóry wytrzanane w zak³adzie Jerzego
Targowskiego w Widzinie wykorzystuje siê
do wyrobu galanterii damskiej
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Osi¹gniêcia
i problemy
Osi¹gniêcia
i problemy

Prezentujemy najwa¿niejsze dokonania i problemy powiatu s³upskie-
go przedstawione wojewodzie pomorskiemu - Janowi Ryszardowi
Kurylczykowi

Poza codzienn¹ realizacj¹ ustawo-
wo okre�lonych zadañ, niew¹tpliwie do
najwiêkszych osi¹gniêæ powiatu zali-
czyæ nale¿y znacz¹c¹ poprawê stanu
technicznego dróg i mostów. Progra-
mem poprawy objêto g³ównie drogi o
zasadniczym dla powiatu znaczeniu ko-
munikacyjnym, turystycznym i gospo-
darczym. £¹cznie zmodernizowano i
odnowiono 92,6 km nawierzchni dro-
gowych oraz poprawiono stan technicz-
ny trzech obiektów mostowych o ³¹cz-
nej d³ugo�ci 25,6 metrów bie¿¹cych.
Wszystkie prace sfinansowano �rodka-
mi ze specjalnie na ten cel zaci¹gniête-
go kredytu d³ugoterminowego oraz w
ramach programów SAPARD i GAM-
BIT.

Wprawdzie zmodernizowana czê�æ
nawierzchni drogowych stanowi zaledwie
12,4 proc. ogólnej sieci dróg powiato-
wych, to jednak efekty dzia³añ widaæ.
Powiat s³upski znacznie poprawi³ swój
wizerunek u przyjezdnych oraz codzien-
nych u¿ytkowników dróg. Doceni³ to rów-
nie¿ dwutygodnik "Wspólnota", który
przyzna³ powiatowi s³upskiemu statuet-
kê "Kazimierza Wielkiego" za zajêcie II
miejsca w krajowym rankingu dzia³alno-

�ci inwestycyjnej samorz¹dów powiato-
wych.

Inicjatywy gospodarcze
Pierwsze efekty przynosz¹ równie¿

rozpoczête jesieni¹ 2001 roku dzia³ania
zmierzaj¹ce do wybudowania Wytwórni
S³odu w Niestkowie. Uruchomienie s³o-
downi, która  przetwarzaæ bêdzie 75 tys.
ton jêczmienia browarnego, zaktywizuje
kilka tysiêcy gospodarstw rolnych oraz
stworzy dodatkowe miejsca pracy w re-
gionie. Bêdzie to produkcja antyimpor-
towa, oddzia³ywaj¹ca korzystnie na sy-
tuacjê w rolnictwie ca³ego województwa
pomorskiego. Koszt inwestycji, realizo-
wanej przy wspó³udziale kapita³u francu-
skiego, wyniesie oko³o 70 mln z³. Udzia-
³owcem spó³ki bêdzie gmina Ustka, któ-
ra przeka¿e dzia³kê pod budowê s³odow-
ni. Gminne w³adze samorz¹dowe maj¹
jednak du¿e problemy finansowe z roz-
budow¹ kanalizacji, i w tym zakresie
oczekuj¹ pomocy.

W tym roku powinny zostaæ zakoñ-
czone, trwaj¹ce od trzech lat, przygoto-
wania do budowy biorafinerii w Syce-
wicach. Opracowano projekt budowlany
i technologiczny inwestycji. Poniewa¿
zmieni³ siê sk³ad udzia³owców Przedsiê-

biorstwa Produkcyjno-Handlowo-Us³u-
gowego "Estry Metylowe", inwestorzy
ustalaj¹ ostateczny sposób sfinansowania
przedsiêwziêcia, którego koszt wraz z
zakupem surowców wyniesie oko³o 180
mln z³. W czerwcu ubieg³ego roku za-
koñczono prace nad zmianami miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w grudniu z³o¿ono wnio-
sek o uzyskanie pozwolenia na budo-
wê. Trwaj¹ zwi¹zane z tym procedury. In-
westycja w Sycewicach bêdzie pierwsz¹
przemys³ow¹ biorafineri¹ w Polsce, pro-
dukuj¹c¹ 50 tys. ton estrów metylowych
z przetworzenia 150 tys. ton rzepaku.
Powstanie wiele nowych miejsc pracy
oraz sta³y rynek zbytu rzepaku w woje-
wództwie pomorskim.

Upowszechnia jest produkcja pa-
liw z biomasy jako alternatywnego �ró-
d³a pozyskania energii cieplnej. Wyko-
rzystywanie s³omy rzepakowej do opala-
nia kot³owni sprzyja tworzeniu nowego
rynku zbytu produktów biomasy, zmniej-
sza emisjê gazów cieplarnianych i siarki
do powietrza atmosferycznego oraz ob-
ni¿a koszty wytwarzanej energii. Powiat
s³upski nawi¹za³ w tym zakresie �cis³¹
wspó³pracê z Narodow¹ Agencj¹ Posza-

Prezentujemy najwa¿niejsze dokonania i problemy powiatu s³upskie-
go przedstawione wojewodzie pomorskiemu - Janowi Ryszardowi
Kurylczykowi

ci¹g dalszy na str. 8
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nowania Energii. Opracowany zosta³
wspólny program wykorzystania do ce-
lów opa³owych s³omy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem rzepaku i innych ro�lin
oleistych. W ramach programu powstan¹
nowe tzw. "zielone miejsca pracy". S³o-
ma bêdzie kontraktowana wraz z ziarnem
przeznaczonym dla biorafinerii w Syce-
wicach. Koszt 1 GJ energii z biomasy jest
dwukrotnie ni¿szy od energii uzyskiwa-
nej z wêgla i czterokrotnie od energii
otrzymywanej z oleju opa³owego. P ro -
gram ten cieszy siê sporym zainteresowa-
niem samorz¹dów gminnych. Niezbêdna
jest jednak pomoc funduszy ekologicz-
nych, w tym przede wszystkim Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Powiat propaguje równie¿ ideê upra-
wy wierzby energetycznej - kolejnego al-
ternatywnego �ród³a opalania kot³owni.
Wykorzystanie przez rolników tej szansy
powinno skutkowaæ popraw¹ sytuacji
ekonomicznej obszarów wiejskich.

Jako jedyny w kraju powiat s³up-
ski kontynuuje program selektywnego
usuwania odpadów z parkingów le-
�nych. Efekty, które w ci¹gu ostatnich
dwóch lat w tym zakresie uzyskano, prze-
mawiaj¹ za kontynuacj¹ dotychczaso-

wych dzia³añ. W wyniku selektyw-
nej gospodarki uda³o siê odzyskaæ
866 metrów sze�ciennych odpadów
komunalnych, 37,3 metrów sze�cien-
nych szk³a i 37 metrów sze�ciennych
tworzywa sztucznego. Program ten
jest w 80 procentach finansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Bêdzie kontynuowany przynajmniej
do koñca bie¿¹cego roku.

Co roku organizowany jest
konkurs "Srebrny Nied�wied�" -
Lider Promocji S³upskiej Gospo-
darki. Promuje on najlepsze firmy
i najlepszych menad¿erów regionu
pomorskiego. Wspólnie z miastem
S³upskiem organizowane jest do-
roczne "�wiêto Ryby" oraz corocz-
na wystawa dorobku motoryzacyj-
nego wraz z konferencj¹ naukow¹
w ramach S³upskiego Forum Mo-
toryzacji. Wspólnie z Pomorsk¹
Agencj¹ Rozwoju Regionalnego re-
alizowany jest Program Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Jego celem
jest pobudzenie wspó³pracy lokal-
nych samorz¹dów z partnerami pry-
watnymi.

Powiat  wspiera  dzia³ania  Sto-
warzyszenia Hodowców i Producen-
tów �wini Z³otnickiej Pstrej "£acia-
ta", zmierzaj¹ce do odnowy hodowli
�wini rasy z³otnickiej pstrej oraz wy-
kreowania nowego produktu marko-
wego, którym maj¹ szansê staæ siê

wyroby z miêsa tej �wini.
Wspierano dzia³ania zmierzaj¹ce do

utworzenia Lokalnego Centrum Pierwszej
Sprzeda¿y - Aukcja Rybna w Ustce.
Obecnie trwaj¹ ju¿ ostatnie prace przed
oddaniem do u¿ytku aukcji. Przedsiê-
wziêcie to bêdzie potrzebowa³o jeszcze
wsparcia organizacyjnego, finansowe-
go oraz promocji równie¿ ze strony
w³adz wojewódzkich. Czê�æ wyposa¿e-
nia aukcji zostanie zakupiona w pierw-
szym pó³roczu br. w ramach projektu re-
alizowanego przez Ministerstwo Rolnic-
twa z programu PHARE. Powiatowy
Urz¹d Pracy pomo¿e w utworzeniu no-
wych miejsc pracy na aukcji oraz w jej
otoczeniu.
                  W kraju
               i za granic¹

Nawi¹zane zosta³y partnerskie kon-
takty z powiatem cieszyñskim. Powiat
s³upski wspó³pracuje te¿ z niemieckim
powiatem Herzogtum Lauenburg oraz
szwedzkim województwem Kronoberg.
Dorobek prezentowano na imprezach tar-
gowych i wystawowych m.in. w Miñsku,
Sztokholmie i Berlinie oraz w czasie Dni
Polskich we Francji. Dzia³aniom promo-
cyjnym s³u¿y wydawany przez staro-
stwo biuletyn informacyjny "Powiat

S³upski", który jest rozsy³any do
wszystkich gmin i so³ectw. Za jego po-
�rednictwem przekazywane s¹ najwa¿-
niejsze informacje o dzia³alno�ci powia-
tu. Wraz z "Powiatem S³upskim" uka-
zuje siê dodatek "Wie� Tworz¹ca" re-
dagowany przez lokalne �rodowisko
wiejskich poetów i twórców kultury.

W atrakcyjnej formie graficznej wy-
dawany jest kalendarz powiatowych im-
prez kulturalnych, sportowych i turystycz-
nych. Organizowane s¹ warsztaty literac-
kie, spotkania twórców wiejskich oraz
doroczne Obchody Dzia³acza Kultury.
Realizowana jest szlachetna idea pomo-
cy m³odzie¿y wiejskiej w zdobywaniu
wykszta³cenia. Z dobrowolnych sk³adek
radnych oraz pracowników starostwa
utworzono specjalny fundusz, w ra-
mach którego najzdolniejsi uczniowie,
wywodz¹cy siê ze �rodowisk wiejskich,
otrzymuj¹ stypendia. W Warcinie
utworzono Wy¿sz¹ Szko³ê Biznesu
Wiejskiego.

W ostatnich dwóch latach wydano
dwa albumy zdjêciowe prezentuj¹ce wa-
lory historyczne, kulturowe oraz przyrod-
nicze powiatu: S³owiñski Park Narodo-
wy oraz 100-letni¹ historiê budynku sta-
rostwa. W zwi¹zku z przypadaj¹cym w
2003 roku 100-leciem budynku wydana
zosta³a, napisana wspólnie przez autorów
polskich i niemieckich, historia regionu
pod tytu³em "Obrazy Ziemi S³upskiej -
Administracja - Kultura - Spo³eczeñ-
stwo". Trwaj¹ starania o odrestaurowanie
zabytkowej wozowni w obiektach Zespo-
³u Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych
w Warcinie. Opracowany w tej sprawie
projekt zak³ada odtworzenie wozowni
wraz z zabytkowym parkiem wokó³ tam-
tejszego pa³acu. Koszt przedsiêwziêcia
wyliczono na ok. 4 mln z³. Czê�æ �rod-
ków przeznaczy na ten cel Wojewódzki
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej. W odrestaurowanym
obiekcie mie�ciæ bêdzie siê lokalne cen-
trum kultury.

Programy spo³eczne
i kulturalne

Przygotowywany jest program zmo-
dernizowania domów pomocy spo³ecznej
w Machowinie i w Machowinku oraz
utworzenia na ich bazie centrum rehabi-
litacyjno - wypoczynkowego dla osób
niepe³nosprawnych intelektualnie i rucho-
wo wraz ze �cie¿k¹ przyrodniczo-eduka-
cyjn¹ ³¹cz¹c¹ oba obiekty. Bêdzie to je-
den ze sposobów rozszerzenia oferty tu-
rystycznej regionu oraz poprawienia wi-
zerunku powiatu. Wspomniane domy
mieszcz¹ siê bowiem w zabytkowych i
cennych kulturowo obiektach pa³acowo-
dworskich. Koszt modernizacji ma wy-
nie�æ ok. 8 milionów z³otych.

W  ramach  projektu  realizowanego

Gospodarstwo Antoniego £awrenowicza w Pod-
górach zaliczane jest do jednych z najnowocze-
�niejszych w powiecie s³upskim. Na zdjêciu:
w³a�ciciel gospodarstwa rozmawia z wojewo-
d¹ pomorskim Janem Ryszardem Kurylczyciem
w pomieszczieniu wyposa¿onym w specjalistycz-
ny sprzêt do czyszczenia, suszenia i zaprawia-
nia nasion zbó�
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wspólnie z Muzeum Pomorza �rodkowe-
go oraz gmin¹ S³upsk, d¹¿y siê do utwo-
rzenia w zabytkowej zagrodzie w Swo³o-
wie - centrum animacji wielokulturo-
wo�ci regionu. W zagrodzie tej znajd¹
swoje miejsce: sala kinowo-konferencyj-
na, pokoje go�cinne, muzeum tradycji rol-
nych oraz karczma z bogat¹ ofert¹ gastro-
nomiczn¹. Koszt przedsiêwziêcia oszaco-
wano na ok. 10 milionów z³. Centrum to
wzbogaci wykreowany ju¿ produkt mar-
kowy "Kraina w Kratê".

Pozyskane fundusze
W 2002 roku powiatowi s³upskiemu

uda³o siê pozyskaæ: 6.310 z³ z Fundacji
Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³o-
dzie¿y na wymianê m³odzie¿y ze szkó³
powiatu z zaprzyja�nionym niemieckim
powiatem Herzogtum Lauenburg; 19.500
z³ z Fundacji Wspó³pracy Polsko-Nie-
mieckiej na czê�ciowe sfinansowanie
kosztów publikacji wydanej z okazji Miê-
dzynarodowej Konferencji "Obrazy Zie-
mi S³upskiej"; 6.997 z³ z Pomorskiej Re-
gionalnej Kasy Chorych na badania mam-
mograficzne kobiet.

Dziêki m.in. rekomendacji starosty
Stowarzyszenie Produktów Markowych
Turystyki Wiejskiej "S³upia" otrzyma³o:
7.000 z³ z Pomorskiego Urzêdu Marsza³-
kowskiego na organizacjê V Miêdzyna-
rodowej Konferencji Ba³tyckiej; 4.000 z³
z Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskie-
go na wydanie folderów "Kraina w kra-
tê" i "Szlak najstarszych elektrowni wod-
nych w Europie"; 45.000 z³ z Minister-
stwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej na oznakowanie szlaków rowero-
wych na terenie "Krainy w kratê" i mon-
ta¿ dziesiêciu stacyjek dla rowerzystów;

25.000 z³ z tego samego �ród³a na dofi-
nansowanie budowy sanitariatów w Mu-
zeum Wsi S³owiñskiej w Klukach.

W 2003 roku pozyskano: 354.500 z³
z funduszy przedakcesyjnych SAPARDU
na modernizacjê drogi Swo³owo-Gaæ;
10.000 z³ z Komitetu Badañ Naukowych
na uruchomienie S³upskiego Programu
Kontaktowego, którego celem jest umo¿-
liwienie wspó³pracy ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw z o�rodkami badawczo-
naukowymi; 5.125 z³ z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na badania mammogra-
ficzne kobiet; 225.000 z³ z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej na instalacjê sanitarn¹ i
urz¹dzenie Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Warcinie; 4.200 z³ z Narodowej
Agencji Programu "M³odzie¿" na trój-
stronn¹ wymianê m³odzie¿y polsko-nie-
miecko-litewskiej. Przy rekomendacji sta-
rosty Stowarzyszenie Produktów Marko-
wych Turystyki Wiejskiej "S³upia" otrzy-
ma³o: 3.000 z³ z Pomorskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego na wydanie publika-

cji "Kraina w kratê"; 17.600 z³ z Mini-
sterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej na kontynuowanie projektu "Zna-
kowanie tras rowerowych na terenie "Kra-
iny w kratê"; 6.300 z³ z Agencji W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa na realizacjê
programu profilaktyczno - terapeutyczne-
go ukierunkowanego na pomoc dzieciom
z terenu gminy Damnica, z rodzin zagro-
¿onych i dotkniêtych patologi¹.

O dodatkowe fundusze zabiega³ rów-
nie¿ Powiatowy Urz¹d Pracy. W 2003
roku uda³o siê mu pozyskaæ: 95.000 z³ z
Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa na szkolenia osób pozostaj¹cych bez
pracy; 159.000 z³ z Pañstwowego Fundu-
szu  Rehabilitacji  Osób  Niepe³nospraw-

nych; 104.100 z³ z rezerwy Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
na sfinansowanie programu "Moja gmi-
na w Unii Europejskiej"; 68.600 z³ z re-
zerwy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i
Polityki Spo³ecznej na sfinansowanie pro-
gramu "Zielone miejsca pracy" (celem
by³o zdobycie przez absolwentów do-
�wiadczenia zawodowego i przygotowa-
nie do pracy na stanowiskach w s³u¿bie
le�nej); 1.083.000 z³ z Agencji W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa - równie¿ na
sfinansowanie wspomnianych wy¿ej pro-
gramów; 1.010.900 z³ z rezerwy Minister-
stwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej na aktywizacjê zawodow¹ absol-
wentów z terenów wiejskich; 784.900 z³
od Marsza³ka Województwa Pomorskie-
go w ramach programu STER na wspie-
ranie ponownego zatrudnienia osób zwal-
nianych w restrukturyzowanych przedsiê-
biorstwach przemys³u okrêtowego;
1.059.000 z³ od Marsza³ka Województwa
Pomorskiego w ramach wojewódzkiego
programu wspieraj¹cego rozwój gospo-
darczy i tworzenie miejsc pracy w opar-
ciu o wykorzystanie tradycji i zasobów
przyrodniczych regionu.

Problemy gospodarcze
i spo³eczne

Nie rozwi¹zany jest problemem wy-
sypiska odpadów Zak³adów Garbarskich
"Skotawa" w Dêbnicy Kaszubskiej. Pro-
blem ten starosta s³upski, jako organ wy-
konuj¹cy zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, przej¹³ po by³ym Urzêdzie Re-
jonowym w S³upsku. W grudniu 1994
roku Zak³ady Garbarskie og³osi³y upa-
d³o�æ. Wojewoda s³upski, koñcz¹c postê-
powanie upad³o�ciowe wobec tego przed-

�Motyle i Anio³y� - antologia wierszy
poetów ziemi s³upskiej

ci¹g dalszy na str. 10

Zebrana w jednym tomie historia powia-
tu

Ok³adka albumu po�wiêconego 100 - le-
ciu budynku starostwa
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siêbiorstwa,  pismem  z  2  kwietnia  1997
roku poleci³ kierownikowi Urzêdu Rejo-
nowego w S³upsku przejêcie wysypiska
do zasobu Skarbu Pañstwa. Od 1972 roku
by³o ono wykorzystywane przez Zak³ady
Garbarskie jako wysypisko odpadów po-
produkcyjnych, a w ostatnim okresie
przed zamkniêciem równie¿ i komunal-
nych. W maju 1995 roku Wojewódzki
Inspektor Ochrony �rodowiska w S³up-
sku zdecydowa³ o jego ostatecznym za-
mkniêciu. Rekultywacja i zagospodaro-
wanie wysypiska jest zadaniem niezwy-
kle wa¿nym i pilnym. W opracowanej
"Ocenie oddzia³ywania na �rodowisko
odpadów Zak³adów Garbarskich "Ska-
towa" w Dêbnicy Kaszubskiej, koszt
tego przedsiêwziêcia wyceniono na
1.917.000 z³. Po przeprowadzonych ba-
daniach oraz analizach zdecydowano
siê na tañsze rozwi¹zanie polegaj¹ce na
zadrzewieniu, zakrzewieniu terenu
oraz zabezpieczeniu go przed wysypy-
waniem �mieci. Powiat, mimo najlep-
szej woli i pe³nego zrozumienia wagi
problemu, nie ma mo¿liwo�ci sfinanso-
wania nawet tych dzia³añ, wymagaj¹-
cych nak³adów w wysoko�ci 50 tys. z³o-
tych.

Dofinansowania potrzebuje Powiato-
wy Urz¹d Pracy, który boryka siê ze sta-
³ym brakiem �rodków na bie¿¹ce utrzy-
manie. Pomimo dofinansowania przez po-
wiat w wysoko�ci 239 tys. z³ oraz samo-
rz¹d miasta S³upska w wysoko�ci 30 tys.
z³, rok ubieg³y zamkn¹³ zobowi¹zaniami
oko³o 80 tys. z³. Przy tym nie zdo³a³ sfi-
nansowaæ wielu zadañ zwi¹zanych z po-
praw¹ obs³ugi bezrobotnych. W roku bie-
¿¹cym, zgodnie z ustaw¹ o dochodach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego, powiat
przejmuje finansowanie kosztów dzia³al-
no�ci Powiatowego Urzêdu Pracy. W sy-
tuacji okrojonych dotacji, przejêcie ubie-
g³orocznych zobowi¹zañ PUP wymaga
uszczuplenia �rodków na inne, realizowa-
ne zadania. Zobowi¹zania wymagalne z
tytu³u sk³adki zdrowotnej dla osób bez-
robotnych bez prawa do zasi³ku, na ko-
niec ubieg³ego roku wynosi³y 311.796 z³.
Zbyt ma³a kwota przeznaczanych na ten
cel �rodków oraz opó�nienia w termino-
wym ich przekazywaniu, powoduj¹ ko-
nieczno�æ ponoszenia dodatkowych kosz-
tów, zwi¹zanych z op³acaniem odsetek.

Uproszczone powinny byæ zasady
wspó³pracy z Oddzia³em Kontroli Le-
galno�ci Zatrudnienia dzia³aj¹cym w
ramach Wydzia³u Polityki Spo³ecznej
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
Wszelka korespondencja dotycz¹ca spraw
prowadzonych przez ten Oddzia³ przeka-
zywana jest do Pomorskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Gdañsku i t¹ drog¹ trafia
z powrotem do S³upska, co znacznie wy-
d³u¿a czas za³atwiania sprawy i czyni nie-

skutecznymi kontrole w zakresie nielegal-
nego zatrudnienia. Tymczasem istot¹ sku-
tecznego dzia³ania w tym zakresie jest
szybka interwencja, niezw³ocznie po
otrzymaniu informacji o naruszeniu prze-
pisów ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
dzia³aniu bezrobociu.

Nadal jest wysokie bezrobocie. Na
koniec listopada 2003 roku wynosi³o ono
34,6 proc. St¹d niezbêdna jest pomoc
wojewody w wyszukiwaniu biznesme-
nów, którzy zainwestowaliby w S³up-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Jest na przyk³ad potrzeba uruchomie-
nia przetwórni rolno-spo¿ywczej umo¿-
liwiaj¹cej zbyt p³odów rolnych i le�nych
(warzyw, owoców i grzybów), produko-
wanych w ma³ych gospodarstwach rol-
nych lub na dzia³kach popegeerowskich
oraz zbieranych przez okolicznych
mieszkañców w pobliskich lasach.

Zwiêkszone powinny byæ �rodki na
pomoc spo³eczn¹, a konkretnie na reali-
zacjê programów naprawczych w dzia³a-
j¹cych w powiecie domach pomocy spo-
³ecznej w Machowinie, Machowinku i
Przytocku. Wszystkie te placówki funk-
cjonuj¹ w starych obiektach pa³acowych,
wymagaj¹cych bie¿¹cych remontów i
napraw. Dyrektorzy jednostek opraco-
wali programy naprawcze, zmierzaj¹-
ce do poprawy warunków mieszkanio-
wych pensjonariuszy oraz podniesienia
standardu �wiadczonych us³ug opie-
kuñczych. Programy te powinny byæ
zrealizowane do 2006 roku. Zak³adaj¹
one m.in. likwidacjê sal wieloosobowych
poprzez wydzielenie w nich 2-3 osobo-
wych pokoi, zwiêkszenie liczby ³azienek
i sanitariatów, dostosowanie pomieszczeñ
do potrzeb ludzi niepe³nosprawnych i
poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidz-
kich, w instalacjê wind oraz wybudowa-
nie specjalnych podjazdów. W Machowi-
nie nale¿y zlikwidowaæ dzia³aj¹ce w
Domu Pomocy Spo³ecznej cztery kot³ow-
nie wêglowe i pod³¹czyæ wszystkie obiek-
ty do jednej kot³owni, spe³niaj¹cej wymo-
gi ochrony �rodowiska.

Domy pomocy spo³ecznej funkcjo-
nuj¹ na podstawie zezwolenia wojewo-
dy, udzielonego na �ci�le okre�lony czas,
tj. do 1 stycznia 2006 roku. Tymczasem,
w bie¿¹cym roku, realizacja progra-
mów stoi pod znakiem zapytania, po-
niewa¿ trudny bud¿et, jak dot¹d, nie
gwarantuje wykonania ¿adnego z za-
dañ przewidzianych harmonogramem.
W tej sytuacji dotrzymanie terminu
doj�cia do obowi¹zuj¹cych standardów
staje siê problematyczne. Ponadto
wszystkim domom pomocy spo³ecznej
brakowaæ bêdzie funduszy na wydatki
rzeczowe, zakup ¿ywno�ci, odzie¿y,
�rodków czysto�ci, energii elektrycznej
i cieplnej.

Problemy o�wiatowe
Powiat boryka siê te¿ z brakiem �rod-

ków na o�wiatê. Z³y stan techniczny
obiektów szkolnych zagra¿a bezpieczeñ-
stwu nauki i higienie pracy uczniów oraz
pracowników szkó³. Pilne s¹ remonty
dachów na budynku dydaktycznym i
sali gimnastycznej oraz naprawa kana-
lizacji burzowej w Zespole Szkó³ Agro-
technicznych w S³upsku. Na odk³ada-
ny od wielu lat remont oczekuj¹ rów-
nie¿ kuchnia, sanitariaty, dach i elewa-
cja Bursy M³odzie¿owej w Ustce. W Ze-
spole Szkó³ Technicznych w Ustce pil-
ne jest wyposa¿enie pracowni kompu-
terowej i oddanie pracowni symulacyj-
nych. Na wykonanie tych zadañ powia-
towi brakuje 400 tys. z³.

W roku 2003 drastycznie obni¿ono
subwencjê o�wiatow¹. Powiat s³upski
otrzyma³ o 2.548.875 z³ mniej ni¿ w 2002
roku, co powoduje dalszy znaczny niedo-
bór �rodków na dzia³alno�æ o�wiatow¹.
Aby z³agodziæ ten problem zaci¹gniêty
zosta³ kredyt w wysoko�ci 1 mln z³. Mimo
to do zap³aty pozosta³y zobowi¹zania w
wysoko�ci 500 tys. z³. Szukaj¹c tych pie-
niêdzy trzeba by³o zmieniæ regulamin wy-
nagradzania nauczycieli, co nie zosta³o
dobrze przyjête przez to �rodowisko. Po-
niewa¿ ogólna subwencja o�wiatowa
nie zawiera �rodków na inwestycje i re-
monty, w tym zakresie potrzebna jest
pomoc w przydzieleniu Zespo³owi
Szkó³ Technicznych w Ustce pracowni
komputerowej, z puli pracowni fundo-
wanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu oraz wsparcie dzia-
³añ w ubieganiu siê o �rodki z kontrak-
tu wojewódzkiego.

W Ustce prowadzone s¹ dzia³ania
zmierzaj¹ce do przekszta³cenia tamtego
Domu Dziecka w placówkê niepublicz-
n¹. Z ofert¹ tak¹ wyst¹pi³o Towarzystwo
"Nasz Dom" z Warszawy, znane w kraju
z dzia³añ na rzecz dzieci z domów dziec-
ka i maj¹ce do�wiadczenie w prowadze-
niu tego rodzaju placówek. Po przekszta³-
ceniu, dzieci z Domu Dziecka mieszkaæ
bêd¹ w czterech nowo zakupionych do-
mach oraz w mieszkaniu u¿yczonym z
zasobów komunalnych przez miasto
S³upsk. Pracownicy i wychowawcy reali-
zowaæ bêd¹ model wychowawczy oparty
na zasadach "indywidualnego planu pra-
cy z dzieckiem i rodzin¹". Nadrzêdnym
celem sprawowanej opieki bêdzie stwo-
rzenie warunków umo¿liwiaj¹cych dzie-
ciom powrót do rodzin naturalnych. Prze-
kszta³cenie Domu Dziecka wymaga
uprzedniej jego likwidacji, a ta mo¿e
siê odbyæ tylko za zgod¹ wojewody po-
morskiego.

                      Materia³ dostarczony
przez Wydzia³ Organizacyjno - Prawny

                          Zdjêcia: J. Maziejuk
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Coraz wiêcej
konkretów

W dniach 6 - 8 lutego br. powiat s³upski odwiedzili w³odarze niemieckiego powiatu He-
rzogtum Lauenburg z Gerdem Krämerem - starost¹ oraz Meinhardem Füllnerem - prze-
wodnicz¹cym Rady Powiatu. Celem wizyty by³o nawi¹zanie wspó³pracy gospodarczej,
turystycznej i kulturalnej.

Partnerska wizyta z Niemiec

W sk³ad niemieckiej delegacji weszli
równie¿: Werner Hesse - dyrektor Spó³-
ki ds. Rozwoju Gospodarczego Powiatu
Herzogtum Lauenburg, Günter Schmidt
- dyrektor Spó³ki Turystyczno - Marke-
tingowej Ratzeburga, Jürgen Meier - kie-
rownik ds. Kultury Powiatu oraz Ma³go-
rzata Hausmann - odpowiedzialna za
wspó³pracê zagraniczn¹ m³odzie¿y.

Na spotkaniu w starostwie go�ciom
z Niemiec przybli¿ono dzia³alno�æ Po-

morskiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go S.A., S³upskiej Izby Przemys³owo-
Handlowej, Muzeum Pomorza �rodko-
wego w S³upsku, Aukcji Rybnej w Ust-
ce, a tak¿e mo¿liwo�ci inwestycyjne
gmin: S³upsk, Kobylnica, Dêbnica Ka-
szubska, G³ówczyce i Damnica.

Gerd Krämer wyrazi³ nadziejê, i¿
spotkanie to bêdzie stanowiæ doskona-
³y pocz¹tek dla dalszej wspó³pracy po-
wiatu s³upskiego i niemieckiego. Nawi¹-

zane zostan¹ bli¿sze kontakty i przy-
ja�nie. Zauwa¿y³, ¿e w zwi¹zku z pro-
wadzon¹ ju¿ wymian¹ m³odzie¿y po-
winno przyczyniæ siê do pog³êbienia
wiedzy na temat kultury, turystyki i
gospodarki s¹siaduj¹cych ze sob¹ kra-
jów, to jest Polski i Niemiec. Pomo¿e
nawi¹zywaæ wspó³pracê opart¹ na wza-
jemnym zrozumieniu.

Niemieccy go�cie porównywali zaraz
zakres dzia³ania naszych instytucji i or-

Gospodarze wspó³pracuj¹cych ze sob¹ powiatów: Meinhard Füllner - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Herzogtum Lauenburg
w rozmowie z Januszem Grzybowskim - przewodnicz¹cym Rady Powiatu S³upskiego, starostowie: s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski
i  powiatu Herzogtum Lauenburg - Gerd Krämer

ci¹g dalszy na str. 12
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ganizacji z dzia³aniami podobnych insty-
tucji na terenie ich powiatu. W sobotê
podzieleni zostali na dwie grupy tema-
tyczne: turystyczno - kulturaln¹ oraz go-
spodarcz¹. Z ka¿d¹ realizowano odrêbny
program.

Grupa gospodarcza ze starost¹ Ger-
dem Krämerem, przewodnicz¹cym Me-
inhardem Füllnerem, Wernerem Hes-
se zapoznawanie siê z powiatem s³upskim
rozpoczê³a od wizyty w Swo³owie - wsi
dziedzictwa kulturowego. Wie� ta - jak
wiadomo - znana jest ze starych zabudo-
wañ o konstrukcji szachulcowej. Go�cie
odwiedzili te¿ Lapidarium w Bruskowie,

a tak¿e wizytowali trzy zak³ady: "Mar-
kos" w G³obinie,
"Plasmet" w Wi-
dzinie i "Se-
eman" w Kobyl-
nicy. Ten pierw-
szy (spó³ka z ka-
pita³em niemiec-
kim) zajmuje siê
produkcj¹ kon-
strukcji z lamina-
tów poliestrowo -
szklanych dla po-
trzeb si³owni
wiatrowych. Pro-

dukuje te¿ ³odzie ra-
tunkowe, a tak¿e ele-
menty do jachtów. Za-
trudnia 190 osób i pra-
wie ca³¹ swoj¹ pro-
dukcjê (98 proc.) eks-
portuje do Niemiec.

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Han-
dlowe "Plasmet" w Widzinie, powsta³o w
1997 roku, zatrudnia 144 osoby i znane
jest z produkcji detali dla znanych firm
samochodowych, w tym dla koncernu
Volkswagena. We wspó³pracy z Niem-
cami dopracowa³o siê certyfikatów za-
�wiadczaj¹cych o wysokiej jako�ci wy-
konywanej w Widzinie produkcji. Z ko-
lei Przedsiêbiorstwo Wyrobów Metalo-
wych - Naprawa Urz¹dzeñ Elektrycznych
"Seeman" w Kobylnicy produkuje kon-
tenery na potrzeby ochrony �rodowiska.
Powsta³o w 1968 roku i tak¿e prawie ca³¹
produkcjê (98 proc.) sprzedaje do Nie-
miec.

Ostatnim miejscem, które pokazano
grupie gospodarczej by³a S³upska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna.

Grupa turystyczno - kulturalna z
Günterem Schmidtem, Jürgenem Me-
ierem oraz Ma³gorzat¹ Hausmann od-
wiedzi³a prywatn¹ galeriê malarza - ma-
rynisty Witolda Lubinieckiego w Ustce.

Na przyk³adzie tej galerii go�cie z Nie-
miec mogli dowiedzieæ siê, jak prowadzo-
na jest tego typu dzia³alno�æ kulturalna w
Polsce, a tak¿e obejrzeæ prace artysty.
Zainteresowa³a ich ta forma dzia³alno-
�ci. Obiecali, ¿e sprawdz¹ czy w ich po-
wiecie dzia³aj¹ podobni profesjonalni

Go�cie z Niemiec pochwalili siê najnowszym atlasem geograficznym swego powiatu

Oficjalne powitanie w sali konferencyjnej starostwa

Günter Schmidt mówi o dzia³alno�ci Spó³ki Turystyczno - Marke-
tingowej Ratzeburga
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arty�ci. Je¿eli tacy bêd¹ - pomog¹ im
nawi¹zaæ kontakt z prywatn¹ galeri¹
w Ustce.

Ciekawie wypad³a te¿ wizyta w Ba³-
tyckiej Galerii Sztuki w Ustce. Dyrektor
W³adys³aw Ka�mierczak pochwali³ siê
bogat¹ wspó³prac¹ z artystami z Polski i
prawie z ca³ego �wiata. Na koniec go�ci
zawieziono jeszcze do Muzeum Wsi S³o-
wiñskiej w Klukach, a tak¿e do gospo-
darstwa agroturystycznego w Lubucze-
wie. W Klukach mieli mo¿liwo�æ obej-
rzenia zabudowy dawnej wsi s³owiñskiej

i spróbowania specja³ów regionalnej
kuchni. W Lubuczewie gospodarze przed-
stawili swoj¹ kompleksow¹ ofertê tury-
styczn¹, oprowadzili po gospodarstwie i
poczêstowali wêdzonym pstr¹giem.

W Hotelu "Energetyk" w Ustce
przygotowano spotkanie, na którym
swoje oferty prezentowali wójtowie i
burmistrzowie powiatu. Zaprezento-
wali oferty turystyczne, kulturalne i go-
spodarcze. Szczególn¹ uwagê zwróco-
no na mo¿liwo�ci wspó³pracy gospodar-
czej. Umówiono siê na wzajemne kon-
takty. Obie strony wymieni³y siê te¿ in-
formacjami na temat sposobu prowa-
dzenia dzia³alno�ci przez firmy oraz
dzielono siê do�wiadczeniami w zakre-
sie podnoszenia standardu �wiadczo-
nych us³ug.

Na koniec ca³¹ grupê czeka³a jeszcze
wizyta w Gminnym O�rodku Kultury w
G³ówczycach. Go�ci z Niemiec "podjê-
to" tu specjalnym programem artystycz-
nym, oraz zaproszono do udzia³u w bie-
siadzie samorz¹dowej. Starosta Gerd
Krämer wyrazi³ podziw dla doskonale
przygotowanej prezentacji kulturalnej
i wykaza³ chêæ ponownych, rych³ych
odwiedzin  powiatu s³upskiego. - Pol-
ska jest doskona³ym partnerem do wie-
lop³aszczyznowej wspó³pracy - stwier-
dzi³.

W niedzielê go�cie odwiedzili Zespó³
Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych w
Warcinie oraz tutejsz¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Biznesu Wiejskiego. Wyje¿d¿aj¹c ze
S³upska zaprosili rolników do wizyty w
swoim powiecie, a biznesmenów do
udzia³u w Forum Gospodarczym, któ-
re odbêdzie siê w po³owie maja br. w
Ratzeburgu. Na Forum tym samorz¹-
dy i przedsiêbiorcy z powiatu s³upskie-
go przedstawi¹ mo¿liwo�ci inwestowa-
nia w swoich gminach i firmach, bêd¹
zachêcaæ niemieckich przedsiêbiorców
do wspó³pracy gospodarczej z powia-
tem s³upskim.

                        Patrycja Listkiewicz
                           Wydzia³ Rozwoju,
          Promocji Powiatu i Zdrowia
                          Zdjêcia: J. MaziejukMeinhard Füllner i Gerd Krämer udziela-

j¹ wywiadu s³upskim mediom

Wójtowie gmin powiatu s³upskiego na prezentacji w sali  �Energetyk� w Ustce
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Ka¿dy
wyci¹ga rêkê

Obradowa³ Konwent Powiatu

Przedstawiciel Pomorskiego Za-
k³adu Przewozów Regionalnych PKP
w Gdyni zapewni³ wójtów i burmi-
strzów o utrzymaniu w nowym roz-
k³adzie jazdy PKP prawie wszystkich
dotychczasowych po³¹czeñ kolejo-
wych w regionie. Na liniach do Lêbor-
ka i Koszalina pozostawiono tê sam¹
ilo�æ po³¹czeñ. Na liniach ze S³upska
do Ustki zlikwidowano dwa po³¹czenia
(po sezonie). Na liniach do Szczecin-
ka, na czterna�cie po³¹czeñ, utrzyma-
no trzyna�cie!

Przedstawiciel Marsza³ka zapew-
ni³, ¿e samorz¹d województwa po-
morskiego przeznaczy³ na te po³¹cze-
nia dodatkowe �rodki. Rozwa¿ane s¹
jednak koncepcje nowych rozwi¹zañ
komunikacyjnych, których wprowa-
dzenie wymagaæ bêdzie zaanga¿owa-
nia �rodków bud¿etowych samorz¹-
dów oraz zast¹pienia, tam gdzie bê-
dzie to mo¿liwe, po³¹czeñ kolejowych
transportem drogowym.

Wszystkie te kwestie maj¹ byæ
wyja�nione i uzgodnione z samorz¹da-
mi lokalnymi oraz samorz¹dem woje-
wódzkim do koñca pierwszego kwar-
ta³u br.

Burmistrzowie i wójtowie wyra-
zili swoj¹ dezaprobatê do ostatnich
poczynañ Miejskiego Zak³adu Ko-
munikacji Sp. z o.o. w S³upsku zmie-
rzaj¹cych do zawarcia miêdzygmin-
nego porozumienia na �wiadczenie
przez ten zak³ad us³ug transporto-
wych. Porozumienie takie by³oby pod-
staw¹ do ubiegania siê przez MZK od
zainteresowanych jego us³ugami samo-
rz¹dów, refundacji za przejazdy pasa-
¿erów wed³ug taryfy ulgowej.

Dzia³ania MZK, póki co, nie do
koñca s¹ sankcjonowane prawnie i
sprawê zawarcia ewentualnego porozu-
mienia postanowiono od³o¿yæ do cza-
su ukazania siê stosownych rozstrzy-
gniêæ prawnych.

Z zainteresowaniem spotka³a siê

natomiast propozycja zorganizowa-
nia Schroniska dla Zwierz¹t w Ku-
sowie. Inicjatorów tego przedsiêwziê-
cia poproszono jednak o urealnienie
oferty. Sugerowano, by ewentualne
koszty by³y wyliczone w formie zry-
cza³towanej.

Zaproponowane przez redaktor na-
czeln¹ "G³osu Pomorza", Annê Czer-
ny-Mareck¹ wspólne wydawanie w
okresie od lutego do maja br. gazetki
miêdzyszkolnej nie spotka³o siê z wiêk-
szym entuzjazmem wójtów i burmi-
strzów.

Pomys³ ten zaakceptowali jednak
dyrektorzy szkó³. W gazetce takiej
widz¹ mo¿liwo�æ zaprezentowania
swoich dzia³añ oraz nowych, cieka-
wych form pracy z uczniami. Ale pro-
jektu tego nie uda siê zrealizowaæ bez
finansowego wsparcia samorz¹dów.

                       Aleksandra Gr¹dzka
Fot: J. Maziejuk

Samorz¹dowcy na grudniowym posiedzeniu zapoznali siê z lokalnymi przewozami PKP,
rozmawiali o komunikacji miejskiej. Dyskutowali te¿ o propozycji "G³osu Pomorza"
wydawania gazetki miêdzyszkolnej, a tak¿e propozycji zorganizowania Powiatowego
Schroniska dla Zwierz¹t w Kusowie.

Samorz¹dowcy na grudniowym posiedzeniu zapoznali siê z lokalnymi przewozami PKP,
rozmawiali o komunikacji miejskiej. Dyskutowali te¿ o propozycji "G³osu Pomorza"
wydawania gazetki miêdzyszkolnej, a tak¿e propozycji zorganizowania Powiatowego
Schroniska dla Zwierz¹t w Kusowie.
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Dyrektor
siê domaga!

Zbyt ma³a ilo�æ �wiadczeñ zakontraktowanych w Powiatowym Obwodzie Lecznictwa
Ogólnego w S³upsku przez Pomorski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdañ-
sku zmusi³a, dyrektora Kazimierza Czy¿a do wystosowania protestu z ¿¹daniem zweryfi-
kowania zawartych umów.

Za ma³o pieniêdzy na zdrowie

Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogól-
nego w S³upsku opiekuje siê ponad 7,2
tys. tysi¹cami pacjentów. Na leczenie sto-
matologiczne Narodowy Fundusz Zdro-
wia przyzna³ mu na ten rok o ponad 1 200
tysiêcy punktów mniej ni¿ w 2003 roku.
Punkty te przeliczane s¹ pó�niej na z³o-
tówki. Dla porównania POLO w 2003
roku przyznano na stomatologiê
3 2666 466 punktów, na ten rok - tylko 1
920 000. Stomatologia w 2003 roku mo-
g³a wykonaæ 549 protez, w bie¿¹cym roku
bêdzie mog³a zrobiæ tylko 109. W 2003
roku wykona³a 36 napraw, na 2004 rok
na naprawy nie przyznano POLO w ogó-
le pieniêdzy.

Zdaniem dyrektora K. Czy¿a  ta
przyznana ilo�æ punktów i zakontrak-
towanych �wiadczeñ w zdecydowany
sposób ogranicza dostêpno�æ do us³ug
stomatologicznych. Dyrektor podejrze-
wa, ¿e dosz³o do pomy³ki, Narodowy
Fundusz Zdrowia przyzna³ POLO ilo�æ
�wiadczeñ jak na II pó³rocze 2003 roku.
Do   tego   obni¿ona   zosta³a   warto�æ

punktu.
Na ambulatoryjn¹ opiekê specjali-

styczn¹ na cztery specjalno�ci w 2003
roku POLO otrzymywa³o miesiêcznie
26 798,22 z³. Na 2004 rok, na dziewiêæ
specjalno�ci Fundusz przyzna³ przychod-
ni miesiêcznie 26891 z³. W ocenie dy-
rektora k³óci siê to z wszelk¹ logik¹. Po-
nadto ograniczaj¹c �wiadczenia w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej o spe-
cjalistkê, s¹dzono, ¿e suma punktów przy-
znana na te �wiadczenia zostanie przesu-
niêta z podstawowej opieki zdrowotnej do
�wiadczeñ specjalistycznych. Ale tak siê
nie sta³o.

K. Czy¿ napisa³ dyrektorowi NFZ,
¿e nie wyobra¿a sobie, aby przy zwiêk-
szonej ilo�ci wymagañ i badañ dodat-
kowych w poradniach specjalistycz-
nych, porady te mog³y byæ realizowa-
ne. Szczególnie dotyczy to porad z za-
kresu urologii, kardiologii, laryngolo-
gii i neurologii. Tu wycena punktu ma
siê nijak do ceny badañ diagnostycz-
nych.

Dyrektor zaprotestowa³ tak¿e prze-
ciwko likwidacji Poradni Ginekologicz-
nej dla Dziewcz¹t. Gdy nic siê nie zmie-
ni, S³upsk nie bêdzie mia³ ¿adnej takiej
poradni. Jest to sprzeczne z pojêciem do-
stêpno�ci do �wiadczeñ medycznych.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie wykaza³
równie¿ w podpisanej umowie z POLO
�rodków na ca³odobow¹ wyjazdow¹ opie-
kê lekarsk¹.

Prasowe doniesienia o wzro�cie bu-
d¿etu NFZ o 1,5 proc. nie potwierdza-
j¹ siê w zawartych umowach z Fundu-
szem. W przypadku POLO miesiêczna
warto�ci kontraktu zmniejszy³a siê o 30
proc. Spowoduje to spadek przychodów
miesiêcznych z 124 tys. do 89 tysiêcy z³.
Dyrektor w swoim prote�cie postuluje
o przywrócenie limitów do kwoty z 2003
roku. Dopiero taka pozwoli na zapew-
nienie pacjentom us³ug medycznych na
wzglêdnym poziomie.

                              Z. Babiarz-Zych
Fot: J. Maziejuk

Dyrektor
siê domaga!
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Na rynku pracy
niewielka poprawa

Na koniec grudnia 2003 roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku zarejestrowa-
nych by³o 23 850 bezrobotnych (w tym z miasta S³upska 10 921). W porównaniu do grud-
nia 2002 roku liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o 536 osób.

W�ród zarejestrowanych by³o 12 064
kobiet (5336 z miasta S³upska i 6728 z
powiatu). Prawo do zasi³ku mia³o 4203
bezrobotnych, 19 647 nie posiada³o takie-
go prawa. W 2003 roku zak³ady pracy
zg³osi³y zamiar zwolnienia 287 osób w
ramach zwolnieñ grupowych, zwolnio-
nych zosta³o 216 pracowników. Najwiêk-
szych zwolnieñ dokona³y NESTLE Pol-
ska S.A. w Kobylnicy (60 osób), Woj-
skowa Agencja Mieszkaniowa (49 osób)
i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
(45 osób). Spadek bezrobocia odnotowa-
no w S³upsku - o 85 osób, Ustce - o 264
osoby, gminach: Ustka - o 51 osób, Dêb-
nica Kaszubska - o 46 osób, G³ówczyce -
o 16 osób, Kobylnica - o 59 osób, Potê-
gowo - o 18 osób, S³upsk - o 13 osób,
Smo³dzino - o 27 osób. Przyby³o bezro-
botnych w gminie Damnica (o 39 osób),
mie�cie i gminie Kêpice (o 4 osoby).

Prawie po³owa (47,3
proc.) zarejestrowanych
bezrobotnych z miasta
S³upska to d³ugotrwale
bezrobotni, pozostaj¹cy
w ewidencji wiêcej ni¿ 12
miesiêcy. W powiecie od-
setek ten wynosi 54,6
proc. Przewa¿aj¹ bezro-
botni o bardzo niskich
kwalifikacjach zawodo-
wych, posiadaj¹cy wy-
kszta³cenie podstawowe,
niepe³ne podstawowe i za-
sadnicze zawodowe. W
S³upsku takie wykszta³ce-
nie ma 63,5 proc. zareje-
strowanych bezrobotnych,
w powiecie a¿ 81,9 proc.

Na koniec grudnia
2003 roku w PUP zareje-
strowanych by³o te¿ 639
absolwentów, w tym 358
z powiatu. Wykszta³cenie
wy¿sze mia³o 65 osób,
�rednie, zawodowe police-
alne i ogólnokszta³c¹ce -
266, zawodowe 285 osób.
W porównaniu z rokiem
2002 liczba bezrobotnych

absolwentów zmniejszy³a siê o 102 oso-
by. Spora jest grupa absolwentów z ni-
skimi kwalifikacjami. Absolwenci szkó³
zasadniczych zawodowych w S³upsku
stanowi¹ 37,4 proc., w powiecie 50,3
proc. Tym osobom jest najtrudniej zna-
le�æ zatrudnienie na lokalnym rynku pra-
cy.

Na szkolenia w 2003 roku skiero-
wane zosta³y 1574 osoby. Organizowa-
no je za �rodki Funduszu Pracy, jak rów-
nie¿ w ramach �rodków przyznanych na
realizacjê programów �Pierwsza Praca�,
�Gryf�, �Ster�, oraz ze �rodków Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych (PFRON). Tematyka
uzale¿niona by³a od bie¿¹cego zapotrze-
bowania na zawody na s³upskim rynku
pracy. Zorganizowano m.in. szkolenia w
zakresie minimum sanitarnego, obs³ugi
wózków jezdniowych, obs³ugi kas fiskal-

nych, ksiêgowo�ci komputerowej, kursu
kwalifikacyjnego dla kierowców, przewo-
zu materia³ów niebezpiecznych. W ra-
mach realizacji programu "Pierwsza
Praca" zorganizowano kursy, na któ-
rych przeszkolono 233 absolwentów. W
ramach innego programu - �Ster� prze-
szkolono 57 osób, a programu "Gryf" zor-
ganizowano szkolenia z agroturystyki,
kuchni regionalnej i us³ug turystycznych
dla 100 osób.

Wspólnie z Agencj¹ W³asno�ci Nie-
ruchomo�ci Rolnych w Pruszczu Gdañ-
skim przygotowano trzy umowy o zorga-
nizowanie szkoleñ dla by³ych pracowni-
ków pañstwowych przedsiêbiorstw go-
spodarki rolnej, b¹d� najbli¿szych
cz³onków ich rodzin. Za pozyskane od
Agencji �rodki zorganizowano tak¿e
inne szkolenia, które ukoñczy³y 183
osoby. Po³owa przeszkolonych znalaz³a
pracê.

Inna z form pomagania bezrobotnym
stosowana przez PUP to udzielanie po-
¿yczek z Funduszu Pracy. W 2003 roku
po¿yczkobiorcy ubiegali siê o kredyty
g³ównie na dzia³alno�æ us³ugow¹ (12
umów) i handlow¹ (11 umów). Natomiast,
je�li chodzi o po¿yczki dla pracodawców
na utworzenie dodatkowych miejsc pra-
cy, to od stycznia do grudnia 2003 roku
udzielono ich na kwotê 2.211,500 z³. Pra-
cê otrzyma³o 65 bezrobotnych. Przeciêt-
ny koszt utworzenia jednego miejsca pra-
cy wyniós³ 34 554,68 z³.

Z robót publicznych skorzysta³o
1148 osób (247 w S³upsku i 901 w po-
wiecie). Do prac interwencyjnych za-
trudniono 912 osób (238 w S³upsku i
674 w powiecie).

W 2003 roku PUP realizowa³ 15 pro-
gramów, w tym 7 w ramach programów
wojewódzkich, ("Ster" - Wojewódzki Pro-
gram Wspierania Ponownego Zatrudnie-
nia Osób Zwalnianych z Restrukturyzo-
wanych Przedsiêbiorstw Przemys³u Okrê-
towego, "Gryf" - Wojewódzki Program
Wspieraj¹cy Rozwój Gospodarczy i Two-
rzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wyko-
rzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodni-
czych Regionu. W ramach pierwszej edy-

Czy znajd¹ siê nowe miejsca pracy w zak³adach masarniczych?
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cji programu "Gryf" realizowano nastê-
puj¹ce programy: "Powrót do �róde³",
"Aktywny wypoczynek" i "Atrakcyjny re-
gion S³upski". W drugiej edycji rozpoczê-
to realizacjê kolejnych trzech programów:
"Profesjonalna obs³uga turystyczna - pro-
mocj¹ regionu s³upskiego", "Promocja
walorów turystyczno - kulturowych S³up-
ska i okolic" oraz "Turystyczne szlaki -
szans¹ rozwoju lokalnego".

Inne realizowane w 2003 roku pro-
gramy to: "Zielone miejsca Pracy", "Moja
gmina w Unii Europejskiej", "Mirko -
rybki i po³ów innych miejsc pracy", "Re-
aktywowanie produkcji p³atków ziemnia-
czanych", "Szansa w sterze", "�nie¿ny
p³ug" oraz "Bezpieczne przej�cie dla
uczniów". Objêto nimi bezrobotnych ze
S³upska i wszystkich gmin powiatu s³up-
skiego.

W ramach programu dla absolwen-
tów "Pierwsza Praca" sta¿e absolwenc-
kie odby³o 502 bezrobotnych, 81 absol-
wentów zatrudniono na "umowy absol-
wenckie", w ramach robót publicznych
51, w ramach prac interwencyjnych 18
absolwentów. Pozosta³ym zapropono-
wano inne formy aktywizacji w ramach
poradnictwa zawodowego oraz usamo-
dzielnienie w ramach po¿yczki na roz-
poczêcie dzia³alno�ci gospodarczej lub
po¿yczki przyznawanej pracodawcom
na tworzenie nowych miejsc pracy.

W 2003 roku do Powiatowego
Urzêdu Pracy wp³ynê³o 7339 ofert pra-
cy. Ze S³upska 2637 ofert, z powiatu
4702. Urz¹d dysponowa³ 256 ofertami
dla osób niepe³nosprawnych i 1018
ofertami dla absolwentów. Najwiêcej
miejsc pracy zgaszono w zawodach:
przedstawiciel handlowy, sprzedawca,
stolarz, krawcowa, �lusarz, pakowacz,
spawacz, kucharz, nauczyciel jêzyka ob-
cego, robotnik w gospodarstwie, agent
ochrony osób i mienia, murarz, kierowca
samochodu ciê¿arowego, robotnik bu-
dowlany.

Pracownicy PUP koncentrowali swo-
je dzia³ania na pozyskiwaniu �rodków
pozabud¿etowych na aktywne przeciw-
dzia³anie bezrobociu. Wa¿n¹ spraw¹ by³a
równie¿ poprawa skuteczno�ci i zwiêk-
szenie kultury obs³ugi klientów PUP oraz
przygotowanie pracowników do pozyski-
wania �rodków z programów unijnych. Po
wej�ciu Polski do struktur unijnych
wiêkszo�æ �rodków na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu pochodziæ
bêdzie ze funduszy pomocowych. Od
dobrego przygotowania oraz aktywno-
�ci pracowników zale¿eæ bêdzie fak-
tyczna wielko�æ bud¿etu "po�redniaka.

                             Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Fot: J. Maziejuk

S³upskie
marki
Producenci dbaj¹ o to, by w nazwie ich wyrobów zawarta
by³a informacja dotycz¹ca zarówno przeznaczenia, jak
i pochodzenia danego produktu. Stanowiæ to mo¿e swo-
ist¹ promocjê samego producenta, jego zak³adu, a tak¿e
regionu.

Zazwyczaj oznacza siê te wyroby
znakiem ochronnym zarejestrowanym
tzw. mark¹. Niniejsza informacja ma
wskazaæ, które produkty, pochodz¹ce
ze S³upska i powiatu s³upskiego, po-
przez swoj¹ nazwê, promuj¹ ten region.
W latach PRL-u powszechnie znane by³y
meble "S³upia" i "S³owiniec" produkowa-
ne przez Fabrykê Mebli w S³upsku. W
dziedzinie ga-
stronomii zas³y-
nê³y "Karczmy
s³upskie". Za-
k³ad wêdliniarski
"Perelnsztejn"
p r o d u k o w a ³
"Kie³baski s³up-
skie".

Obecnie do-
stêpne s¹ na
rynku tylko file-
ty �ledziowe
produkowane
przez PHUP
"Pirs" z Bydli-
na, które w swo-
jej nazwie na-
wi¹zuj¹ do
S³upska, a czytelnicy gazet maj¹ do dys-
pozycji "G³os S³upski".

Godne odnotowania jest jednak zja-
wisko pojawiania siê wyrobów zawiera-
j¹cych w swej nazwie - nazwy miejsco-
wo�ci powiatu s³upskiego, na przyk³ad:

"Lody usteckie", "Chleb ustecki", wypie-
kany przez GS w Ustce. Znane s¹ tak¿e
pyszne "�ledzie usteckie". Pojawi³y siê
"Kie³baski usteckie" z masarni A. Dudki
ze Starkowa. Mamy tak¿e "Chleb dêbnic-
ki" firmy "Domin" oraz "Chleb potêgow-
ski" piekarni pañstwa Klassy z Potêgo-
wa. Masarnia pañstwa Goñdy ze S³awna
produkuje "Smarowid³o komorczyñskie".

Jak s³usz-
nie zauwa¿y³
czytelnik, nie
ma tych wyro-
bów zbyt wiele.
My�lê, ¿e przy
wspólnej pro-
mocji naszej
ma³ej Ojczy-
zny wskazane
by³oby poku-
siæ siê o bar-
dziej dyna-
miczn¹ rekla-
mê wyrobów z
naszego regio-
nu. Szukajmy
wiêc i wytwa-
rzajmy s³up-

skie produkty markowe!
Je�li pomin¹³em jakikolwiek wyrób,

proszê o informacje do Starostwa S³up-
skiego, do Wydzia³u Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia.           Stanis³aw Jank

                                Radny Powiatu

Czytelnicy gazet maj¹ �G³os S³upski�, ale czy jest to dobra marka regionu?

W latach PRL-u zas³ynê³y �Karczmy s³upskie�
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Wymusi³a
konieczno�æ

Z obrad Sesji Rady Powiatu

Zmniejszaj¹c wydatki na pensje dla
nauczycieli radni kierowali siê ich �red-
nim wynagrodzeniem, które w powiecie
s³upskim jest wy¿sze ni¿ w innych regio-
nach kraju. Wprowadzenie zmian w re-
gulaminie pozwoli zaoszczêdziæ w br.
ponad 500 tys. z³. Decyzjê tê uznano jako
"konieczn¹ - wymuszon¹ ekonomi¹".

Radni podjêli te¿ uchwa³ê dokonuj¹-
c¹ podzia³u dodatkowych 112 967 z³ z Po-
wiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. Siedemdziesi¹t piêæ
tysiêcy z tej kwoty przeznaczono na po-

Radni na grudniowej sesji Rady Powiatu zmienili regulamin wynagradzania nauczycieli.
Ta niekorzystna dla tego �rodowiska decyzja spowodowana by³a zmian¹ zasad naliczania
ogólnej subwencji o�wiatowej i mniejszymi ni¿ w 2002 roku dochodami bud¿etowymi.

¿yczki na rozpoczêcie dzia³al-
no�ci gospodarczej lub rolni-
czej, 79 000 z³ na szkolenia i
przekwalifikowania zawodo-
we osób niepe³nosprawnych.
Na zobowi¹zania dotycz¹ce
zwrotu kosztów wynagrodzeñ
takich osób i sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne przezna-
czono 234.838 z³, a na zada-
nia z zakresu rehabilitacji spo-
³ecznej 563.676 z³.

Na pro�bê Bo¿eny Ko³o-
dziej Rada Powiatu odwo³a-
³a j¹ ze stanowiska skarbni-
ka, a na to stanowisko na
wniosek starosty, powo³a³a
Barbarê Niewadzi³.

W³odzimierz Lipczyñ-
ski, dyrektor Zwi¹zku Miast
i Gmin Dorzecza Rzeki S³u-
pi i £upawy zapozna³ rad-
nych z dzia³alno�ci¹ tego
Zwi¹zku i jego struktur¹ or-
ganizacyjn¹. Zgromadzenie
Ogólne licz¹ce 47 delegatów
reprezentuje ju¿ 20 samorz¹-
dów. Zwi¹zek dzia³a na ob-
szarze 3783 km kw. i powsta³
w celu uporz¹dkowania go-
spodarki wodno-�ciekowej,
stworzenia warunków do

tego, aby wody rzek S³upi i £upawy by³y
zaliczane do pierwszej klasy czysto�ci.

Zadania Zwi¹zku w powiecie s³up-
skim obejmuj¹ kompleksowe skanali-
zowane trzech gmin przy wiod¹cej roli
S³upska. Chodzi o stworzenie warun-
ków do rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni �cieków, która bêdzie do-
celowym, odbiorczym punktem �cie-
ków z gmin: Kobylnica i S³upsk. W ra-
mach zawartych porozumieñ i listów
intencyjnych prowadzi siê te¿ zadania
zwi¹zane  z  uporz¹dkowaniem  gospo-

darki wokó³ zlewni £upawy.
Inne realizowane zadanie dotyczy

uj�ciowego odcinka S³upi na terenie gmi-
ny Ustka i miasta Ustka. Powsta³ te¿ pro-
gram odpowiedzialno�ci lokalnej za ja-
ko�æ i czysto�æ wód tej rzeki. Wdra¿aj¹c
go Zwi¹zek wyposa¿y³ 20 gimnazjów w
trzech powiatach w odpowiednie labora-
toria. Jego dzia³ania zmierzaj¹ równie¿
do utworzenia du¿ego o�rodka ³ososia
oraz zaktywizowania trzech powiatów
w zakresie rolnictwa ekologicznego.

W czasie sesji radni zg³osili kilka in-
terpelacji i zapytañ. Zbigniew Kamiñski
interpelowa³ w sprawie drogi Kukowo -
Wiklino, w obrêbie której budowana jest
droga le�na. Wyra¿a³ obawê, ¿e droga
Wiklino - Kukowo mo¿e nie wytrzymaæ
du¿ego obci¹¿enia transportu le�nego.
Stan tej drogi ju¿ teraz pozostawia wiele
do ¿yczenia.

Marian Jarz¹bek poruszy³ problem
wandali grasuj¹cych w obiektach u¿ytecz-
no�ci publicznej w Kobylnicy. Domaga³
siê wys³ania tam czêstszych patroli poli-
cji. Wnioskowa³ te¿ o wyciêcie konarów
drzew przy drodze krajowej E 6 na od-
cinku od Reblinka do Sycewic.

Pawe³ Gonera zapyta³, czy Agencja
Nieruchomo�ci Rolnej Skarbu Pañstwa
bêdzie w 2004 roku nadal finansowaæ sty-
pendia dla ucz¹cej siê wiejskiej m³odzie-
¿y? Poruszy³ te¿ problem nieo�wietlonych
rowerzystów stanowi¹cych powa¿ne za-
gro¿enie na drogach, a tak¿e tragicznego
- jak mówi³ - stanu technicznego drogi z
Warblina do Szczypkowic i ze Stowiêci-
na do Górzyna.

Stanis³aw Jank poruszy³ problem
bezpieczeñstwa na drodze Nr 210 z Dêb-
nicy Kaszubskiej do S³upska.

                        Jolanta Sienkiewicz
                       Biuro Rady Powiatu
                                Fot: J. Maziejuk

Dzia³ania Zwi¹zku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki S³upi
i £upawy zmierzaj¹ do zaktywizowania gmin i powia-
tów w zakresie rolnictwa ekologicznego
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Lider
przedsiêbiorczo�ci
Zak³ad Garbarski Jerzego Targowskiego w Widzinie otrzyma³ tytu³ Ogólnopolskiego
Lidera Przedsiêbiorczo�ci 2003. Uroczysto�æ nadania tytu³ów odby³a siê 3 grudnia 2003
roku w Warszawie podczas X Forum Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw.

Zak³ad z Widziana zosta³ wyró¿nio-
ny w grupie przedsiêbiorstw zatrudniaj¹-
cych do 20 pracowników. Znalaz³ siê
w�ród sze�ciu najlepszych z ponad 3 mi-
lionów ma³ych firm dzia³aj¹cych w Pol-
sce. W kapitule, która przyzna³a zak³ado-
wi ten zaszczytny tytu³, znale�li siê przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Mi-
nisterstwa Gospodarki, Krajowej Izby
Gospodarczej, Zwi¹zku Rzemios³a Pol-
skiego oraz Fundacji Ma³ych i �rednich
Przedsiêbiorstw.

W województwie pomorskim by³o
to jedyne wyró¿nienie, uwiecznione wy-
wiadem w³a�ciciela zak³adu dla telewi-
zji Polsat i programu "Biznes Informa-
cje". Dla widziñskiej garbarni to spory
sukces, tym bardziej, ¿e zak³ad ten zosta³
w 2002 roku okradziony. Nie przeszko-

dzi³o to jednak w³a�cicielom otrz¹sn¹æ siê
z k³opotów i zdobyæ w 2003 roku znacz-
nego wyró¿nienia.

Zak³ad J. Targowskiego  istnieje od
ponad 17 lat. Produkuje wysokiej jako�ci
skóry odzie¿owe, obuwnicze i galanteryj-
ne na �rodkach chemicznych najbardziej
renomowanych firm �wiatowych. Naj-
nowsz¹ specjalno�ci¹ zak³adu jest gar-
bowanie skór jagniêcych i ko�lêcych na
rêkawiczki, a tak¿e skór strusich i z ³o-
sosi, wykorzystywanych do produkcji
ekskluzywnej odzie¿y damskiej.

W zakresie garbowania i wykañ-
czania skór strusich widziñska garbar-
nia jest jedynym producentem w Pol-
sce, maj¹cym rekomendacjê Polskiej
Akademii Nauk oraz prê¿nie rozwija-
j¹cego siê Zwi¹zku Hodowców Strusi.

Garbowania tych skór zak³ad podj¹³ siê
w 1998 roku, prowadz¹c w ci¹gu dwóch
lat szereg prób, które zakoñczy³y siê pe³-
nym sukcesem.

Dlatego w 2001 roku podj¹³ pro-
dukcjê skór strusich na szersz¹ skalê.
Ich wzory prezentowa³ m.in. na sym-
pozjach krajowych i miêdzynarodo-
wych. Uzyska³ pozytywn¹ ocenê od
�wiatowego producenta tych skór w
Post Elizabeth w Afryce Po³udniowej.
Nastêpnie sam podj¹³ inicjatywê wyko-
rzystania skór strusich oraz z ³ososi do
wyrobu galanterii, odzie¿y, obuwia i rê-
kawiczek. W 2001 roku za swoje wyro-
by skórzane otrzyma³ tytu³ "S³upskie-
go Produktu Roku".

                               Z. Babiarz-Zych
Fot: J. Maziejuk

Zak³ad Grabarski Jerzego Targowskiego produkuje wysokiej jako�ci skóry odzie¿owe, obuwnicze i galanteryjne
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Tradycyjne
�piewanie

Zespó³ "Bez nazwy" z Gminnego O�rodka Kultury w G³ówczycach otrzyma³ Grand Prix
na V Powiatowym Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Ustce. Zespó³ ten za�piewa³ piêkn¹,
ma³o znan¹ kolêdê "Jakie� �wiate³ko" rozpisan¹ na g³osy i ciekawie zaaran¿owan¹ mu-
zycznie. Ca³y konkurs nale¿a³ chyba do najbardziej udanych z dotychczasowych.

V Powiatowy Konkurs Kolêd i Pastora³ek

Przede wszystkim po raz pierwszy
by³ to konkurs a nie przegl¹d - jak czte-
ry dotychczasowe jego edycje. Tak zde-
cydowali organizatorzy, a to pozwoli³o na
bardziej krytyczne spojrzenie na bior¹ce
w nim udzia³ zespo³y oraz solistów, któ-
rzy aby przyjechaæ do Ustki musieli naj-
pierw przej�æ przez gminne lub miejsko-
gminne eliminacje. To by³a jedna nowo�æ.

Druga - ka¿dy z wystêpuj¹cych móg³ w
tym roku za�piewaæ tylko jedn¹ kolêdê
lub pastora³kê. Uczestników ocenia³o
profesjonalne jury. W jego sk³ad weszli
m.in. Ewa Kumik - dyrektor Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej w S³upsku, Adam
Wroñski - piosenkarz �piewaj¹cy z ze-
spole artystycznym Marynarki Wojennej
"Flotylla", uczestnik m.in. Festiwalu Pio-

senki ¯o³nierskiej w Ko³obrzegu, Jacek
Piechota - lider zespo³u "Szanty" oraz
Jerzy Awchimieni - inicjator przegl¹du,
wieloletni opiekun zespo³ów muzycznych
w gminie Potêgowo, obecnie wójt tej
gminy. Przewodnicz¹cym zgodzi³ siê byæ
ks. Jerzy Wyrzykowski, proboszcz pa-
rafii rzymsko-katolickiej w Duninowie;
na zakoñczenie piêknie podkre�li³ zna-

Laureatom konkursu nagrody wrêczali Janusz Grzybowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego i Jacek Graczyk
- burmistrz Ustki
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czenie takiego konkursu w kul-
turze polskiej i tradycji pol-
skiego ko�cio³a katolickiego.
Zebra³ za to zas³u¿one oklaski.

Jakie kolêdy i pastora³ki
us³yszeli�my w konkursie? Jacy
wykonawcy je za�piewali. Z G³o-
bina przyjecha³ zespó³ "Têcza".
Za�piewa³, ma³o znan¹  kolêdê
"Grudniowe noce". "Cantabile"
z Zespo³u Szkó³ w Potêgowie
za�piewa³ ¿ywo "Gdy Pan Jezus
siê narodzi³". Za to wykonanie
d³ugo pretendowa³ do nagrody
g³ównej. Ostatecznie przegra³
rywalizacjê...

Z Domu Kultury w Biesowi-
cach przyjecha³ zespó³ "Ferma-
ta", który tworz¹ gustownie
ubrane i elegancko prezentuj¹ce
siê starsze panie. Zaskoczy³y
wszystkich. Za�piewa³y acapel-
la trudn¹ kolêdê "Gloria, Glo-
ria, Gloria". Ju¿ za tê swoj¹
oryginalno�æ zas³ugiwa³y na
nagrodê.

¯eñski "Scholla Totus
Tuus" z Gminnego O�rodka
Kultury w Damnicy - ubieg³oroczny lau-
reat Grand Prix z Kêpic nie zawiód³.
Dziewczêta wykona³y bardzo ³adn¹ ko-
lêdê "Raz w roku niebo siê otwiera i scho-
dzi do nas Chrystus Pan..". Równie¿ pre-
tendowa³y do jednej z nagród. Ale zespó³
"Bez nazwy" z G³ówczyc, który wyst¹-
pi³ jako kolejny, wykaza³ siê jednak wiêk-
szym kunsztem wokalnym, zw³aszcza
kunsztem swego m³odego solisty i w su-
mie wy¿szym poziomem artystycznym.
Bardzo ³adnie i przekonywaj¹co za-
brzmia³a w wykonaniu tego zespo³u ko-
lêda "Jakie� �wiate³ko", wyszukana w
starych �piewnikach.

Dziewczêcy zespó³ "Allegro" z Dêb-
nicy Kaszubskiej za�piewa³ w swoim sty-
lu - acapella kolêdê "Hej dzieñ narodze-
nia", w której mo¿na by³o doszukaæ siê
cennych akcentów kaszubskich.

Prezentacjê solistów rozpoczê³a Pa-
trycja Matyszewska z GOK w Damni-
cy. Za�piewa³a znan¹ kolêdê "Pójd�my
wszyscy do Stajenki". Marta Fitowska
z Gminnego O�rodka Kultury w Potêgo-
wie zaskoczy³a ma³o znan¹ kolêd¹ za-
czynaj¹c¹ siê od s³ów "Klêda p³ynie z
wysoko�ci", a przede wszystkim bar-
dzo odwa¿nym i zdecydowanym jej
wykonaniem. Podoba³a siê publiczno�ci.

Katarzyna Cha³adej - inna repre-
zentantka GOK w Damnicy wykona³a ko-
lêdê "Nie by³o miejsca dla Ciebie", a Ma³-

gorzata Têcza z G³obina - bardzo wspó³-
czesn¹ (lub uwspó³cze�nion¹) kolêdê
"Gdy Pan Jezus siê narodzi³". Jako ostat-
nia w�ród solistów wyst¹pi³a Weronika
Kuczun z Domu Kultury w Ustce. Bar-
dzo swobodnie, chyba najbardziej za-
wodowo, za�piewa³a "Przybie¿eli do
Betlejem".

 W grupie zespo³ów ludowych i chó-
rów zaprezentowa³y siê przede wszystkim
"Damniczanki" z Damnicy. Za�piewa³y
znan¹ kolêdê, której s³owa brzmia³y m.in.
"Grudniowe noce, zimowe noce, Dzie-
ci¹tko ma³e z zimna dygoce"... Z Kêpic
przyjecha³ zespó³ "Kanon" - dwukrotny
laureat przegl¹du kolêd i pastora³ek. Za-
prezentowa³ siê w kolêdzie "Przyszed³ do
nas Jezus pust¹, ciemn¹ noc¹".

"Jagody" z Dêbnicy Kaszubskiej
wyst¹pi³y razem ze "S³owiñcami" z Ob-
jazdy. Zespo³y te nie przyjecha³y do Ust-
ki w pe³nych sk³adach i ratowa³y siê
wspólnym za�piewaniem starej i zna-
nej kolêdy "Lulaj¿e Jezuniu". Z kolei
¿eñski zespó³ "Wi�ta Wio" z Gminnego
O�rodka Kultury w Potêgowie od�piewa³
"Triumfy Króla Niebieskiego". To dobry
zespó³, o bardzo ³adnym brzmieniu i spo-
rych mo¿liwo�ciach wokalnych.

Wyst¹pi³y  jeszcze  "Tymczasem"  z
Dêbnicy Kaszubskiej" i chór seniorów
"Morska Fala" z Ustki. "Tymczasem"
za�piewa³ "W ¿³obie le¿y", a "Morska

Fala" "Kolêdowe zamy�lenia" - zupe³nie
wspó³czesn¹ kolêdê napisan¹ przez Tere-
sê Opack¹ - zaprzyja�nion¹ blisko z ze-
spo³em.

Zespó³ "Jantar" ze Smo³dzina spó�-
ni³ siê i trzeba by³o zorganizowaæ mu do-
datkowe przes³uchanie.

Jury d³ugo obradowa³o zanim og³o-
si³o werdykt. Poza g³ównym laureatem,
zespo³em "Bez nazwy" z G³ówczyc, na-
grodzono zespó³ "Fermata" z Biesowic
- za oryginalno�æ wykonania, dobór re-
pertuaru i ciekawe wykonanie acapel-
la, "Cantabile" z Potêgowa - za rado�æ,
spontaniczno�æ oraz profesjonalne wy-
konanie, "Tymczasem" z Dêbnicy Ka-
szubskiej - za wysoki poziom artystycz-
ny i trafny dobór repertuaru, "Damni-
czanki" z Damnicy - za wykorzystanie
instrumentów akustycznych, Weronikê
Kuczun z Ustki - za interpretacjê pe³-
n¹ wdziêku. Wyró¿niono Martê Fi-
towsk¹ z Potegowa, "Wi�ta Wio" z Po-
têgowa - za walory wokalne, wdziêk i
urodê, "Morsk¹ Falê" z Ustki - za
utrzymanie siê na fali, "Scholla Totus
Tuus" z Damnicy - za twórcze pomys³y
wokalne, zespó³ "Têcza" z G³obina  -
za pomys³y instrumentalne.

                              Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: J. Or³owska

Wykonawców kolêd i pastora³ek ocenia³o profesjonalne jury...
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Dziel¹ siê
z maluchami

Paczki dla wiejskich dzieci od s³upskich licealistów

Taki obrazek mo¿na ogl¹daæ co roku,
w który� z po�wi¹tecznych dni, w jednej
ze szkó³ powiatu s³upskiego. Do dzieci z
rodzin gorzej sytuowanych przyje¿d¿a
ekipa pod wodz¹ Franciszka Garsz-
czyñskiego, nauczyciela fizyki w I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w S³upsku,
kawalera Orderu U�miechu, nadawa-
nego przez dzieci doros³ym, którym nie
jest obojêtny ich los. W tym roku zawi-
tali do S³onowic.

Pod szko³ê zaje¿d¿a autokar. Wysiadaj¹ z niego ludzie i nios¹ prezenty. Dzieci czeka³y na
jego przybycie, ka¿de co� dostanie. Ciesz¹ siê, bo to Miko³aj przyjecha³ ze S³upska.

- Przed dwoma laty postanowi³em
w³¹czyæ siê akcji zainicjowanej przez
Polskie Radio w Lublinie, pod has³em
"Pomó¿my dzieciom przetrwaæ zimê" -
wspomina Franciszek Garszczyñski. -
Dziennikarka tego radia, swego czasu tak
jak ja uhonorowana Orderem U�miechu,
postanowi³a pomagaæ biednym dzieciom.
Pomy�la³em, ¿e Order i mnie zobowi¹-
zuje. A biednych, popegeerowskich �ro-
dowisk u nas nie brakuje. Zaproponowa-

³em zorganizowanie
zbiórki darów w naszej
szkole. Dyrekcja popar-
³a pomys³, a uczniowie
z mojej klasy matema-
tyczno-fizycznej II C
chêtnie zaanga¿owali
siê do jego realizacji.
W³adze o�wiatowe po-
mog³y nam wytypowaæ
szko³y, w których po-
trzeby w tym zakresie
s¹ najwiêksze. Na po-
cz¹tek wybrali�my
szko³ê podstawow¹ w
Bierkowie. Biuro tury-
styczne �Wodnik� za-
pewni³o nam darmowy
autokar. �Wodnik� za-
wióz³ nas te¿ w nastêp-
nym roku, a potem swo-
jego autokaru u¿yczy³a
firma �Top-Tourist�.
M³odzie¿ z równoleg³ej
klasy II naszego liceum
przygotowa³a insceniza-
cjê. Zawsze tak jest: tañ-
ce, korowody. Je�dzi z
nami ksi¹dz Marek, któ-
ry prowadzi w naszej
szkole lekcje religii. Jak
zaintonuje kolêdê to jest
naprawdê �wi¹tecznie.

Rozmawiamy w pra-
cowni fizycznej. Pan
Franciszek zaprasza do
rozmowy dwie uczenni-
ce z dzisiejszej ju¿ klasy
IV C, które wraz z nim

tworz¹ sztab ca³ej akcji - Nataliê Kruk i
Ma³gorzatê Znojek. Dziewczêta przy-
nosz¹ kronikê klasow¹, w której doku-
mentuj¹ przebieg akcji. Mo¿emy w niej
obejrzeæ zdjêcia z wyjazdu do szko³y w
Bierkowie, zim¹ 2002 roku.

- W ci¹gu tygodnia uzbierali�my wte-
dy w�ród uczniów naszego liceum tyle
prezentów, ¿e zrobili�my 50 paczek -
wspominaj¹. - Wszyscy co� przynosili,
ksi¹¿ki,  komiksy,  ubrania,  s³odycze,  za-

Franciszek Garszczyñski i jego pomocnice ze "sztabu" (od lewej) Ma³gorzata Znojek i Natalia Kruk
pokazuj¹ plakat akcji
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bawki, maskotki.
- Móg³bym chodziæ do zak³adów i

prosiæ o wsparcie akcji - mówi F. Garsz-
czyñski, - ale okaza³o siê, ¿e jeste�my w
stanie zrobiæ to sami. Pomagaj¹ te¿ na-
uczyciele i rodzice naszych uczniów. Na
przyk³ad do Bierkowa zawie�li�my te¿ te-
lewizor ufundowany przez jednego z ro-
dziców. Odzew w szkole jest rewelacyj-
ny. Wszyscy pytaj¹ nas o to, jak mo¿na
jeszcze wspomóc akcjê. W nastêpnym
roku pojechali�my do szko³y w Koñcze-
wie. Tam ju¿ zawie�li�my ponad 70 pa-
czek i czterysta tomów ksi¹¿ek do szkol-
nej biblioteki. Akurat tyle biblioteka
ju¿ mia³a, wiêc jej zasoby siê podwoi³y.
I znowu jeden z rodziców ufundowa³ ma-
gnetowid dla szko³y. Pamiêtam, ¿e pod-
czas tego spotkania naprawdê mia³em
oczy w mokrym miejscu... Przecie¿ te
dzieci nie s¹ temu winne, ¿e ich rodzice
nie maj¹ pracy...

- W dowód wdziêczno�ci dzieci po-
darowa³y nam w³asnorêcznie zrobione
z modeliny anio³ki. To by³o wzruszaj¹-
ce - wspominaj¹ Natalia i Ma³gosia.

Na pocz¹tku stycznia bie¿¹cego roku
trafili do szko³y w S³onowicach. Zawie�-

li 80 paczek. Jak zawsze, poprosili dyrek-
cjê szko³y o wytypowanie dzieci, którym
takie wsparcie najbardziej siê nale¿y.

- Ka¿dy ma w domu jakie� maskotki
z m³odszych lat to je wydawali�my, ale

ju¿ w tym roku zaczê³o nam ich
brakowaæ - opowiadaj¹ dziewczy-
ny ze sztabu Pana Profesora. -
Wspomogli nas jednak koledzy z
m³odszych klas.

Dzieci ze S³onowic przyjê³y
ich serdecznie. Dla podkre�lenia
wagi wydarzenia, dla go�ci wy-
st¹pi³ teatrzyk z miejscowej
szko³y.

Podopieczni F. Garszczyñ-
skiego chodz¹ ju¿ do klasy matu-
ralnej. Dlatego powoli w³¹czaj¹
do pilotowania akcji kolegów z
m³odszych klas. Akcja rozwija
siê w ca³ym kraju. Wed³ug
Franciszka Garszczyñskiego
uczestniczy w niej ju¿ oko³o 600
sztabów. W S³upsku te¿ ju¿ na-
biera rozmachu. Dary dla ubo-
gich zbieraj¹ m.in. Caritas, Ra-
dio S³upsk, supermarkety...

- Trzeba dzieliæ siê z innymi
tym co siê ma - F. Garszczyñski
nie ma w¹tpliwo�ci. - U nas nie
ma uczniów z bogatych rodzin,
ale...

- Zawsze jest sposób - dopo-
wiadaj¹ moje rozmówczynie. -
Jedna z naszych kole¿anek sama
upiek³a ciasteczka, a niektórzy po
prostu kupuj¹ s³odycze, ¿eby do-
³o¿yæ siê do zbiórki.

- W przysz³ym roku obda-
rujemy dzieci z kolejnej wsi - za-
powiada Franciszek Garszczyñ-
ski. - Mamy ju¿ nawet wybran¹
szko³ê, w Kwakowie. Wójt z Ko-

bylnicy nie chce nas wypu�ciæ z gminy.

                       Jolanta Majerowska
Zdjêcia: Autorki

Obdarowane dzieci ze szko³y w S³onowicach nie kry³y rado�ci

W S³onowicach, po wystêpie szkolnego teatrzyku "Kurtynka" by³y paczki od go�ci ze
S³upska
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�wi¹teczna
Orkiestra zagra³a

Gminny O�rodek Kultury i Sportu w Damnicy po raz trzeci zorganizowa³ Fina³ Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Wziê³a w nim udzia³ prawie ca³a spo³eczno�æ gminna.

Jako pierwsi zaprezentowali siê
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Domaradzu, którzy zauroczyli licznie
zgromadzon¹ publiczno�æ jase³kami. Na-
stêpne, z wi¹zank¹ przebojów kaszub-
skich wyst¹pi³y m³ode piosenkarki z Ze-
spo³u Szkó³ w Damnie. Ten wystêp nale-
¿y zawdziêczaæ Jadwidze Dziu³ko, któ-
r¹ wspomaga³a Agnieszka Samson.

Dziewczyny ze szkolnego zespo³u
wokalnego z Damnicy, pracuj¹ce pod kie-
rownictwem Anny Czerwonki, poderwa-
³y zgromadzonych do tañca nowymi in-
terpretacjami wspó³czesnych utworów.
Zespó³ Szkó³ w Damnicy przygotowa³
przedstawienie, w którym wyst¹pi³y Ka-
rolina £o� i Izabela ¯u³awska, a tak¿e
grupa uczennic w ciekawie opracowanym
uk³adzie choreograficznym.

Po wystê-
pach uczniów
zgromadzona
p u b l i c z n o � æ
mog³a wys³u-
chaæ kilku pio-
senek z repertu-
aru "Klubu Se-
niora". Impre-
zê u�wietni³y
zespo³y mu-
zyczne z Kêpic:
"Reaktor" i
"No Problem
Band". Wst¹pi-
³a równie¿ gru-
pa "Magmen"
z wokalistk¹
Natali¹ Sikor¹
ze S³upska. Na-
talia jest fina-
listk¹ Ogólno-
polskiego Kon-
kursu Poezji
�piewanej w
Olsztynie, a tak-
¿e m.in. laureat-

k¹ jednego z wydañ "Szansy na sukces".
W Domu Kultury, w czasie zbiórki

pieniêdzy na Orkiestrê, dzia³a³ punkt me-
dyczny, z dy¿uruj¹c¹ przy nim Bo¿en¹
Krawczewsk¹. Atrakcj¹ by³ salon fry-
zjerski; pracowali w nim Leszek Kula-
szewicz i Joanna Koza, a tak¿e "K¹cik
portrecisty" prowadzony przez Andrze-
ja Zelewskiego, studenta Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w S³upsku.

O godzinie 20.00 zapalono "�wiate³-
ko do nieba", utworzone z pochodni i kil-
kuset sztucznych ogni zapalonych przez
mieszkañców gminy. Ca³¹ imprezê popro-
wadzi³a Maria Czerska wraz z dyrekto-
rem GOKiS-u W³odzimierzem Godlew-
skim.

W poprzednich dwóch fina³ach
WO�P w gminie Damnica zebrano 5,5

Rado�æ
w Izbicy
W piêknej zimowej scene-
rii odby³a siê impreza cho-
inkowa dla dzieci i m³o-
dzie¿y w Izbicy.

Wiejska �wietlica zape³niona go�æmi
i m³odzie¿¹ rozbrzmiewa³a �miechem i
rado�ci¹. Dzieci i m³odzie¿ to wspaniali
aktorzy, podziwiani przez rodziców,
dziadziusiów i babcie oraz s¹siadów.

Gor¹co oklaskiwano skecze, tañce i
piosenki w wykonaniu, m³odych artystów,
wszystkiego, co piêkne i porywaj¹ce na-
uczy³y dzieci panie: Danuta Kot, Kry-
styna Wilga i Ma³gorzata Roszkowska.
Klimat i oprawê muzyczn¹ stworzy³ mu-
zyk, pan Jerzy Brzyñski.

By³ oczywi�cie Miko³aj z workiem
darów, loteria fantowa, zabawa dla dzie-
ci, potem dla doros³ych. Wystêpy piêk-
nie zapowiedzia³ - prawie jak zawodowy
konferansjer - so³tys Izbicy - Zbigniew
Choma.

Wystêpy dzieci to sam szyk i gra-
cja. Kiedy wraca³am zdawa³o mi siê, ¿e
ucich³ szum drzew w pobliskim parku
- pewno z zachwytu nad radosnym roz-
gwarem m³odo�ci.

                              Emilia Zimnicka
                                               Izbica
                               Foto: J. Maziejuk

tys. z³ i 4.3 tys. z³. W tym roku zebrana
kwota przekroczy³a 8.815,40 z³, 14,32
Eeuro i 15 USD.

                 Agnieszka Krawczewska
Fot: J. Maziejuk

Wielkie serce Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy
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Zespó³ �Kacperek� z O�rodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy

ci¹g dalszy na str. 26

Betlejki
i jase³ka
"Niechaj ziemiê roz�piewa kolêda"- pod takim has³em ju¿ po raz trzeci w O�rodku Szkol-
no-Wychowawczym w Damnicy odby³y siê "Betlejki" - Wojewódzki Przegl¹d Widowisk
Bo¿onarodzeniowych.

W przegl¹dzie udzia³ bior¹ dzieci i
m³odzie¿ o obni¿onej sprawno�ci intelek-
tualnej w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym (zespo³y edukacyjno - terapeutycz-
ne). Jego celem jest pielêgnowanie ludo-
wej tradycji bo¿onarodzeniowej. Przegl¹d
ten sprzyja rozwojowi wyobra�ni dzieci.
Pozwala odreagowaæ nagromadzone na-
piêcie emocjonalne i psychoruchowe. Pre-
zentowane programy przyczyniaj¹ siê do

ukazania prawdziwego wizerunku dzieci
niepe³nosprawnych oraz sposobu wyra-
¿ania przez nie emocji i prze¿yæ.

W tegorocznej imprezie udzia³
wziê³o dwana�cie grup artystycznych:
"Kacperek" z O�rodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Damnicy "Betlejem-
skie nutki" z OSW w Bytowie, "Zwin-
ny kot" z OSW w S³upsku, "Zo³za" z
OSW w Tursku, "Cudaki" z OSW w

Pelplinie, "Szybka grupa teatralna" z
OSW w Gdañsku - Nowym Porcie,
"Weso³e nutki" z OSW w Kartuzach,
"Pó³nutki" w OSW Ko³ozêbiu, "Brze-
chwianie" z OSW w �wi¹tkach,
"Gwiazdeczki" z OSW w Tczewie,
"Anio³ki" z OSW w Wejherowie. Go-
�cinnie wyst¹pi³ zespó³ ze Szko³y Pod-
stawowej w Damnie.

Zmagania  m³odych  artystów  podzi-

W O�rodku Szkolno - Wychowawczym i GOKiS w Damnicy
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�Anio³ki� z O�rodka Szkolno - Wychowawczego w Wejherowie

wiali przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, dyrektorzy placówek specjalnych
i szkó³ zaprzyja�nionych z o�rodkami
szkolno-wychowawczymi. Imprezie
nadano charakter swobodnej prezen-
tacji. Grupy przedstawia³y programy
teatralne, muzyczne, instrumentalne i
wokalne. Na sali pojawili siê srebrno-
w³ose anio³y, figlarne diab³y, Trzej Kró-
lowie z darami, z³y Herod i wiele po-
staci biblijnych.

Po udanych prezentacjach wszyscy
m³odzi arty�ci otrzymali worki pe³ne
owoców i s³odyczy oraz honorowe dyplo-
my. Atrakcj¹ by³ kulig przygotowany w
piêknej, zimowej scenerii.

                              Alicja Bednarek
                      Klaudia Grodkowska

 ***
W obecnych czasach ¿yje siê
"szybciej". To do�æ lapidarne
zdanie, ale jak¿e celnie od-
zwierciedla rzeczywisto�æ.
Ludzie  biegaj¹ za ka¿d¹
nadarzaj¹c¹ siê okazj¹, pró-
buj¹ dogoniæ pêdz¹cy w sza-
lonym tempie �wiat, poniewa¿
pragn¹ zapewniæ sobie i swo-
jej rodzinie lepszy byt lub nie
chc¹ by� gorsi od s¹siadów.

Bez wzglêdu na to czy chodzi tu o
zaspokajanie najwa¿niejszych potrzeb,
czy te¿ ma³ych zachcianek, "wspó³cze�ni"
rodzice musz¹ robiæ wszystko, ¿eby ich
pociechy nie czu³y siê ubo¿sze od rówie-
�ników. Stawiaj¹ na warto�ci materialne,
a ich ¿yciowym celem jest utrzymanie za
wszelk¹ cenê etatu lub poszukiwanie ko-
lejnych �róde³ dochodu. Ci¹g³e d¹¿enie
do tego, by byæ atrakcyjnym (wydajnym,

niezast¹pionym) na ma³ym i ograniczo-
nym rynku pracy niew¹tpliwie przyczy-
nia siê do powstawania okre�lonych po-
staw i nastrojów spo³ecznych. Ludzie s¹
"zmêczeni" ¿yciem i nie maj¹ czasu ani
dla rodziny, ani dla siebie.

Nic dziwnego, ¿e rodzice chc¹, aby
ich dzieci mia³y wszystko, co im potrze-
ba. Jednak dbaj¹ oni o swe pociechy tyl-
ko w sensie materialnym. Rodzicom, któ-
rzy pracuj¹ czêsto brakuje czasu, cier-
pliwo�ci i si³y na wspólne rozmowy z
dzieæmi, nie mówi¹c o pomocy w na-
uce. Zdarza siê, ¿e s¹ do tego stopnia
wci¹gniêci w wir pracy, ¿e nie orientu-
j¹ siê, co robi ich dziecko, z kim i jak
spêdza wolny czas. Dlatego cieszy, ¿e
istniej¹ jeszcze placówki, które organi-
zuj¹ dzieciom i m³odzie¿y czas.

Gminny O�rodek
Kultury i Sportu w Dam-
nicy przy wspó³pracy ze
szko³ami zorganizowa³
VI Przegl¹d Jase³ek,
Kolêdników i Gwi¿d¿y.
Impreza mia³a propa-
gowaæ zdolno�ci arty-
styczne dzieci i m³o-
dzie¿y. Jednak jej nad-
rzêdnym celem by³a in-
spiracja do rozwijania
i doskonalenia w³asnej
twórczo�ci, do aktyw-
nego i kreatywnego wy-
pe³niania czasu wolne-
go. Przegl¹d mia³ przy-
czyniæ siê do populary-
zacji zapominanych i
zaniedbywanych w do-
mach rodzinnych tra-
dycji ludowych.

I rzeczywi�cie - nie skoñczy³o siê tyl-
ko na zamiarach. Na przegl¹d stawi³o siê
ponad stu uczniów, którzy zaprezento-
wali siedem bo¿onarodzeniowych
przedstawieñ. Imprezê otworzy³y jase³-
ka przygotowane przez grupê teatraln¹
dzia³aj¹c¹ Gminnym O�rodku Kultury i
Sportu. Kolejne trzy spektakle zaprezen-
towali najliczniej przybyli (56 osób!)
uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Damnie,
pracuj¹cy pod kierunkiem nauczycieli:
Brygidy Ostrowskiej, Anny Treder, Jo-
anny Wojta� i Zbigniewa Mazura.
Czwarta ods³ona nale¿a³a do dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Domaradzu. Czu-
wa³ nad nimi ich instruktor teatralny i na-
uczyciel - Teresa Blechle. Kolejna grupa
m³odych artystów przyjecha³a z Zespo³u
Szkó³ w Zagórzycy, którzy pod okiem na-
uczycieli: Krystyny Terki i Bartosza
Wi�niewskiego przygotowali zupe³nie
nowatorsk¹, wspó³czesn¹ wersjê jase³ek.
Jako ostatnia wyst¹pi³a m³odzie¿ z Zespo-
³u Szkó³ w Damnicy.

Wszystkie grupy teatralne wykaza-
³y siê niezwyk³¹ pomys³owo�ci¹, dlate-
go ka¿dy z uczestników przegl¹du
otrzyma³ upominek i pami¹tkowy dy-
plom. Powo³ane jury przyzna³o za-
szczytne I miejsce w kategorii klasy
I-III dzieciom z Zespo³u Szkó³ w Dam-
nie. W kategorii klas IV-VI wyró¿nio-
no uczniów ze Szko³y Podstawowej w
Domaradzu. W kategorii gimnazja ex
aequo nagrodzono m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ w Damnicy i grupê teatraln¹ z
GOKiS-u.

Impreza zakoñczy³a siê mi³ym i s³od-
kim akcentem, jakim by³o �wietnie przy-
gotowane ciasto i herbatka, ufundowane
przez organizatorów.

                Agnieszka Krawczewska
                                           Damnica

 �Betlejemskie nutki� z O�rodka Szkolno - Wychowawcze-
go w Bytowie
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Patriota
- kolekcjoner
Dziêki du¿ej zapobiegliwo�ci i hojno�ci amatora-filatelisty ze S³upska - jedyne w Polsce
Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie wzbogaca siê o cenne pami¹tki, których mo-
g³oby w swoich zbiorach nigdy nie mieæ.

W maju 1991 roku Jan Mindik ze
S³upska wys³a³ po raz pierwszy do Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Bêdominie
pami¹tkê kolekcjonersk¹ - jako swój dar
z zamiarem umieszczenia na sta³e w zbio-

rach muzealnych. By³a to koperta ze
znaczkami zwi¹zanymi tematycznie z II
wojn¹ �wiatow¹, ostemplowana stemplem
okoliczno�ciowym z wystawy "Jeszcze
Polska nie zginê³a" zorganizowanej w 70.

rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci przez
Polskê. Muzeum przyjê³o tê kopertê i wpi-
sa³o do ksiêgi inwentarzowej zbiorów
specjalnych pod numerem 496.

Od tego czasu ró¿nych pami¹tek w
darze temu muzeum J. Mindik wys³a³
jeszcze kilkadziesi¹t - i wszystkie zosta-
³y z podziêkowaniem przyjête przez
kierownika Henryka Wawrzyka i ku-
stosza muzeum Anielê Wawrzyk.

Wszystkie wpisano do ksiêgi inwen-
tarzowej, otrzyma³y odpowiednie nu-
mery, a ich by³y w³a�ciciel uzyska³ za-
pewnienie na pi�mie, ¿e bêd¹ one eks-
ponowane na wystawie sta³ej b¹d� na
wystawach czasowych.

We wrze�niu 1993 roku Muzeum
Hymnu Narodowego w Bêdominie ser-
decznie podziêkowa³o J. Mindikowi za
kolejny dar, tym razem zwi¹zany tema-
tycznie z obchodami dwusetnej rocznicy
powstania Hymnu Narodowego. "Koperta
ta ze stemplem okoliczno�ciowym i kom-
pozycj¹ znaczków, w�ród których znaj-
duje siê piêkny znaczek z wizerunkiem
ksiêcia Józefa Poniatowskiego, stanowi
cenne uzupe³nienie innej koperty, któr¹
otrzymali�my od Stowarzyszenia Mi³o-
�ników Tradycji Mazurka D¹browskiego
z Warszawy - napisa³a kustosz A. Waw-
rzyk. - S¹dzê, i¿ posiada j¹ Pan w swoich
zbiorach - tyczy Pierwszego Dnia Obie-
gu FDC Poczta Polska, przedstawia po
lewej stronie portret gen. Jana Henryka
D¹browskiego na tle Alp i nadruk: Marsz,
marsz D¹browski, Z ziemi w³oskiej do
Polski, poni¿ej za�: OBCHODY DWU-
SETNEJ ROCZNICY POWSTANIA
MAZURKA D¥BROWSKIEGO. Jest to
znaczek o nominale 1500 z³ z wizerun-
kiem maszeruj¹cych legionistów, po�ród
których na koniu jedzie gen. D¹browski
oraz stempel okoliczno�ciowy. Obydwie
koperty bêdziemy eksponowaæ na wysta-
wie sta³ej".

Jak¿e mog³oby byæ inaczej. Jan Min-
dik jest w posiadaniu takiej koperty. Za-
wsze jak wysy³a jak¹� pami¹tkê do mu-

ci¹g dalszy na str. 28

Jan Mindik wpisuje sie do Ksiêgi Pami¹tkowej bêdomiñskiego muzeum
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zeum, to drug¹ ma w zapasie dla siebie.
A w przypadku akurat tej opisanej przez
pani¹ kustosz koperty, to mo¿e nawet ze
szczegó³ami opowiedzieæ jak i gdzie j¹
zdoby³, oraz ¿e nie by³o to wcale takie
³atwe...

Zreszt¹ w tym samym 1993 roku, tyl-
ko w listopadzie, wys³a³ Muzeum Hym-
nu Narodowego w Bêdominie kolejne
swoje dary: kartê pocztow¹ z portretem
J. Wybickiego oraz znaczkiem przedsta-
wiaj¹cym gen. Jana Henryka D¹browskie-
go na czele Legionistów ostemplowan¹
datownikiem okoliczno�ciowym w Lubli-
nie w dniu 11.11.1993 roku; list poleco-
ny z trzema znaczkami przedstawiaj¹cy-
mi kolejno: gen. Jana Henryka D¹brow-
skiego, Ksiêcia Józefa Poniatowskiego i
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego ostemplo-
wanymi jak wy¿ej; kartê pocztow¹ Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Bêdominie
ze znaczkiem pocztowym dotycz¹cym
Powstania Styczniowego, ostemplowa-
nym datownikiem okoliczno�ciowym z
dnia 11.11.1988 roku z wizerunkiem Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, a tak¿e inn¹
kartkê pocztow¹ Muzeum Hymnu Naro-
dowego w Bêdominie ze znaczkiem pocz-
towym przedstawiaj¹cym Ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, ostemplowanym datow-
nikiem okoliczno�ciowym z dnia
16.02.1992 roku, to jest z okazji dwuset-
nej rocznicy ustanowienia Krzy¿a Virtuti
Militari. Eksponatom tym nadano kolej-
ne numery inwentarzowe: 606, 607, 608,
609 i zakwalifikowano do zbiorów spe-
cjalnych.

Kim jest Jan Mindik? O sobie
mówi niewiele, tylko tyle, ¿e jest od uro-
dzenia s³upszczaninem, ma 55 lat i od
ponad æwieræ wieku zajmuje siê groma-
dzeniem ró¿nych pami¹tek filatelistycz-
nych, historycznych, a tak¿e... zbiera-

niem autografów s³awnych ludzi.
Chwali siê, ¿e tych ostatnich uda³o mu
siê zgromadziæ ju¿ ponad tysi¹c! - Po-
znawanie historii jest moj¹ prawdziw¹
pasj¹, a zdobywanie cennych kopert,
stempli pocztowych to dla mnie nawet
co� wiêcej ni¿ hobby - mówi. - To ko-
nieczno�æ, a nawet obowi¹zek.

Ubiegaj¹c siê o autografy s³awnych
ludzi potrafi nie tylko umiejêtnie z nimi
korespondowaæ, w tym tak¿e w jêzyku oj-
czystym swoich bohaterów. Potrafi siê te¿
umiejêtnie do nich dopchaæ, przecisn¹æ,
dajmy na to do g³owy takiego lub innego
pañstwa nawet przez ciasny kordon poli-
cjantów czy funkcjonariuszy z Ochrony
Rz¹du.

Gdy jedna z Miss Polski odmówi³a
mu swego autografu, pozwa³ j¹ do s¹du
i sprawê wygra³. G³o�no by³o o nim
wtedy w ca³ej Polsce. Ale nie chwali siê
tym, bo nie to by³o celem jego uparte-
go dzia³ania, a uzyskanie autografu.
Dziwi siê tylko miss, ¿e nie chcia³a po-
traktowaæ powa¿nie jego pro�by. Dzi�
jednak wie, co zaraz nie omieszka pod-
kre�liæ, ¿e jak chodzi o s¹dy, to ³atwo
wygrywa siê w nich drobn¹, ma³o istot-
n¹ sprawê. Ale gdyby chodzi³o o jak¹�
powa¿n¹ - by³oby bardzo trudno.

Dzielenie siê swoimi pami¹tkami z
Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdo-
minie sta³o siê niejako ju¿ jego odrêbn¹
pasj¹. W sierpniu 1994 roku wys³a³ temu
muzeum kolejne swoje dary: kopertê
Pierwszego Dnia Obiegu FDC Poczty
Polskiej z wizerunkiem Tadeusza Ko-
�ciuszki oraz stemplem okoliczno�cio-
wym i znaczkiem o nominale 2500 z³
przedstawiaj¹cym Tadeusza Ko�ciuszkê
prowadz¹cego do ataku kosynierów;
kompozycjê czterech znaczków - w tym
trzech zwi¹zanych z osob¹ Tadeusza Ko-

�ciuszki i ze stemplem okoliczno�cio-
wym; kartê pocztow¹ z fragmentem Pa-
noramy Rac³awickiej - wydan¹ z okazji
otwarcia Panoramy we Wroc³awiu i zna-
czek o nominale 27 z³; kopertê ze znacz-
kiem o nominale 1500 z³ oraz znaczkami
w arkusiku z podobiznami Tadeusza Ko-
�ciuszki, Georga Washingtona i Kazimie-
rza Pu³askiego wraz ze stemplem okolicz-
no�ciowym.

Wszystkie dary te zosta³y oczywi�cie
przyjête przez muzeum, a - jak podkre-
�lono w pi�mie do Jana Mindika - szcze-
gólnie cenny okaza³ siê ten pierwszy eks-
ponat, który zakwalifikowano do wysta-
wy sta³ej. Na kopercie, któr¹ przekaza³
muzeum, widnia³ te¿ podpis ministra ³¹cz-
no�ci z tamtego okresu - prof. Andrzeja
Zieliñskiego. Mindikowi uda³o siê go zdo-
byæ w drodze pisemnej korespondencji z
ministrem.

W maju 1995 roku Jan Mindik prze-
kaza³ Muzeum Hymnu Narodowego w
Bêdominie znaczek pocztowy wydany w
formie bloku przez podziemn¹ pocztê
"Solidarno�ci" w 1988 roku. Pamiêta, ¿e
zdoby³ go w jednym z ko�cio³ów w War-
szawie. W tym samym roku, tylko w lip-
cu, przekaza³ kolejny dar - w postaci ko-
perty okoliczno�ciowej wydanej przez
Pocztê Polsk¹ z okazji Obchodów Dwu-
setnej Rocznicy Powstania Mazurka D¹-
browskiego z wizerunkiem hetmana Ste-
fana Czarnieckiego i znaczkiem z posta-
ci¹ tego¿ bohaterskiego wodza na tle hu-
sarii oraz stemplem okoliczno�ciowym.
Koperta ta okaza³a siê cennym uzupe³nie-
niem wystawy sta³ej. We wrze�niu prze-
kaza³ muzeum znaczek podziemnej "So-
lidarno�ci" z wizerunkiem Tadeusza Ko-
�ciuszki i ksiêcia Józefa Poniatowskiego.

Gromadz¹c pami¹tki z wizerun-
kiem hetmana Stefana Czarnieckiego,
Mindik spotka³ siê z ró¿n¹ pisowni¹
tego nazwiska. Zauwa¿y³, ¿e na jednych
znaczkach i stemplach pocztowych na-
pisano "Czarniecki" a na innych
"Czarnecki". Musia³ wyja�niæ tê w¹t-
pliwo�æ. W tej sprawie napisa³ do Wy-
dzia³u Nauk Spo³ecznych Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie. Na odpowied�
nie musia³ d³ugo czekaæ. Nadesz³a nieba-
wem. Dowiedzia³ siê z niej, ¿e powinien
odwo³aæ siê do jednej z ksi¹¿ek prof. Kie-
resa, w której uzasadnia on pisowniê tego
nazwiska. Prawid³owo brzmi ono: Czar-
niecki.

W swoich archiwalnych zbiorach
Jan Mindik przechowuje tak¿e wyciê-
ty z "Tygodnika Powszechnego" z 13
listopada 1994 roku artyku³ Walerego
Pisarka zatytu³owany "Póki my ¿yje-
my? A potem co?". Profesor wyja�nia
w nim, jak prawid³owo brzmi¹ pocz¹t-
kowe s³owa naszego hymnu narodowe-
go: "Jeszcze Polska nie zginê³a, Póki my

Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie
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¿yjemy"... czy: "Jeszcze
Polska nie zginê³a, Kiedy
my ¿yjemy"...

Autor artyku³u powo³u-
j¹c siê na okólnik ministra
wyznañ religijnych i o�wie-
cenia publicznego z 15. X.
1926 roku, wsparty wkrót-
ce okólnikiem ministra
spraw wewnêtrznych z
26.II.1927 roku podaje, ¿e
tekst hymnu, ustalony wów-
czas, obowi¹zuje nieprze-
rwanie bez zmian do chwili
obecnej i rozpoczyna siê
oczywi�cie od s³ów: "Jesz-
cze Polska nie zginê³a, Kie-
dy my ¿yjemy"...

Dla J. Mindika profe-
sor Walery Pisarek jest
autorytetem. Odt¹d ka¿-
demu zwraca uwagê na
prawid³owe brzmienie
najwa¿niejszych dla ka¿-
dego Polaka s³ów, je¿eli
tylko us³yszy jaki� fa³sz w
ich przekazywaniu.

W lipcu 1996 roku kie-
rownik Henryk Wawrzyk
znowu napisa³: "Muzeum
Hymnu Narodowego w Bê-
dominie serdecznie dziêku-
je Panu za kolejne przeka-
zane dary: kopertê Pierw-
szego Dnia Obiegu FDC z
20 lipca 1996 roku ze znacz-
kiem o nominale 40 gr.
przedstawiaj¹cym szar¿ê
szwole¿erów polskich pod
Samosierr¹. Bêdzie ona eks-
ponowana na wystawie sta³ej, natomiast
inna przekazana koperta bêdzie prezen-
towana na wystawach czasowych".

Jana Mindika takie zapewnienia za-
dowalaj¹. Z du¿¹ staranno�ci¹ przek³a-
da w swoich grubych teczkach kolejne
pisma, które pragnie jeszcze pokazaæ
na potwierdzenie przekazania swoich
kolejnych darów muzeum. W niektó-
rych pismach jest mowa o piêciu a nawet
sze�ciu, pami¹tkowych kartach poczto-
wych. Mo¿na przeczytaæ o przekazaniu
na przyk³ad koperty FDC (Pierwszego
Dnia Obiegu) z ilustracj¹ przedstawiaj¹-
c¹ Ratusz w Poznaniu i na jego tle rêko-
pis "Pie�ni Legionów Polskich we W³o-
szech" oraz przyklejony znaczek o nomi-
nale 50 gr. z ilustracj¹ obrazuj¹c¹ wjazd
gen. Jana Henryka D¹browskiego do Po-
znania. Jest tak¿e karta pocztowa z wjaz-
dem Stefana Czarnieckiego na czele hu-
sarii oraz ze stemplem okoliczno�ciowym
Poczty Konnej zastosowanym w ramach
obchodów 200-lecia Mazurka D¹brow-
skiego. Jest równie¿ karta pocztowa z
ko�cio³em �w. Wojciecha z Krypt¹ Zas³u-

¿onych i prochami Józefa Wybickiego,
znaczkiem o nominale 1.10 z³ z wizerun-
kiem twórcy polskiego hymnu oraz stem-
plem okoliczno�ciowym.

W pa�dzierniku 1999 roku J. Mindik
przekaza³ muzeum kartkê pocztow¹ z
okazji 400 rocznicy urodzin hetmana Ste-
fana Czarnieckiego oraz 80. rocznicy od-
zyskania niepodleg³o�ci przez Polskê i
podpisania Traktatu Wersalskiego.

Seriê kart ze stemplami okoliczno-
�ciowymi Poczty Konnej ceni sobie
szczególnie, bo - jak mówi - zdoby³ je
niemal cudem. Musia³ pisaæ do Pozna-
nia. I d³ugo to trwa³o zanim otrzyma³
bardzo oczekiwan¹ przesy³kê.

W listopadzie 2001 roku muzeum w
Bêdominie podziêkowa³o mu za przeka-
zan¹ seriê 16 znaczków pocztowych za-
projektowanych przez Tomasza Bogu-
s³awskiego, zatytu³owanych "Polskie
Milenium". Znaczki te wydane przez
Pocztê Polsk¹ z okazji 1000 lat historii,
kultury i nauki w Polsce posiadaj¹
umieszczony po�rodku napis: "Jeszcze
Polska nie umar³a, kiedy my ¿yjemy"... z

rêkopisu Józefa Wybickiego
"Pie�ñ Legionów Polskich
we W³oszech". Wszystkie s¹
eksponowane na wystawie
sta³ej w muzeum.

Ostatnie, przekazane w
styczniu br. przez Jana Min-
dika dary muzeum to: dwa
znaczki o nominale po 50 z³
z wizerunkiem Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego wydane
z okazji 120 rocznicy jego
urodzin, blok z dwoma
znaczkami o nominale po
150 z³ z wizerunkiem Józefa
Pi³sudskiego wydany z oka-
zji 70. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³o�ci;
blok z dwoma znaczkami o
nominale po 125 z³ z wize-
runkiem te¿ Józefa Pi³sud-
skiego i wydany z okazji 70.
rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³o�ci; blok
du¿ego formatu z 6 znaczka-
mi o nominale po 75 z³ - je-
den z Or³em, pozosta³e z wi-
zerunkiem Naczelnika Pañ-
stwa - Józefa Pi³sudskiego.
Znaczki te po opracowaniu
bêd¹ prezentowane latem na
wystawie sta³ej. Tylko ze
wzglêdów konserwatorskich
(blakniêcie koloru) nie bê-
dzie mo¿liwe prezentowanie
ich przez ca³y rok.

Co ma z tego Jan Min-
dik, ¿e przekazuje Mu-
zeum Hymnu Narodowego
w Bêdominie tyle cennych

- jak twierdzi - z trudem zdobytych pa-
mi¹tek? Nic. Tylko satysfakcjê. Poczu-
cie spe³nionego obywatelskiego obo-
wi¹zku.

Na ponad dwana�cie lat jak prze-
kazuje muzeum swoje pami¹tki tylko
raz, w 1996 roku, zaproszono go na wy-
stawê - zwi¹zan¹ z Napoleonem. Poje-
cha³ do Bêdomina i na w³asne oczy zo-
baczy³, ¿e to, o czym zawsze zapewnia-
no go w pismach, a mianowicie, ¿e prze-
kazane przez niego pami¹tki bêd¹ wy-
eksponowane na wystawie sta³ej lub
czasowej, wszystko jest prawd¹. Utrwa-
li³ to nawet na zdjêciach, które sam zro-
bi³ i teraz, podobnie jak wszystkie po-
kwitowania i podziêkowania, skrzêtnie
przechowuje.

Jest dumny z tego, ¿e móg³ siê na co�
przydaæ Muzeum Narodowemu w Gdañ-
sku. Jego oddzia³em jest bowiem Mu-
zeum Hymnu Narodowego w Bêdominie.

                  Zbigniew Babiarz-Zych
Zdjêcia: Archiwum

Fragment kolekcji J. Mindika przekazanej Muzeum Hymnu Narodo-
wego w Bêdominie
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Znad Szczary
nad S³upiê

Wspomnienia nagrodzone w konkursie Muzeum Kultury Ludowej

My�lê, ¿e wielu mieszkañców S³upska i powiatu s³upskiego mo¿e pamiêtaæ moj¹ matkê -
nauczycielkê szko³y najpierw w Ryczewie, a potem szkó³ s³upskich. W mie�cie, a¿ do
emerytury, pracowa³a w Szkole Gastronomicznej jako polonistka i wychowawczyni
w internacie. Przy samym koñcu pracy, ju¿ w wieku 56 lat ukoñczy³a studia polonistycz-
ne z dyplomem magisterskim na Uniwersytecie Warszawskim.

Moje miasto rodzinne to  S³onim.
Miasto wczesnego dzieciñstwa. Niedale-
ko, bo nad �witezi¹ urodzi³em siê jako
syn wiejskiego policjanta i wiejskiej na-
uczycielki 28 listopada 1929 roku, w dniu,
kiedy w S³onimie bawi³ prezydent Rze-

czypospolitej, Ignacy
Mo�cicki. Do naro¿-

nika fundamentu wk³ada³ tubê z aktem
erekcyjnym szko³y. Szko³y dla mnie, bo
ja do niej pó�niej chodzi³em osi¹gn¹w-
szy wiek obowi¹zku szkolnego.

W S³onimie przy ulicy Studenckiej
spêdzi³em szczê�liwe dzieciñstwo. W Ko-

z³owszczy�nie,
Chorobrowiczach
i Ozginowiczach
mia³em blisk¹ ro-
dzinê - ciotki, wu-
jów, dziadków. W
dniu wybuchu
wojny mia³em
rozpocz¹æ naukê
w czwartej klasie
szko³y powszech-
nej nr 4 przy uli-
cy Trzeciego
Maja. Tej samej,
w której funda-
ment dziesiêæ lat
wcze�niej Prezy-
dent Rzeczypo-
spolitej w³o¿y³
osobi�cie metalo-
w¹ tulejê z aktem
erekcyjnym w³a-
snorêcznie podpi-
sanym. Szko³a
stoi do dzi�. W
czasie wojny
sp³onê³a, odbudo-
wano j¹ w tym
samym kszta³cie.
Bêd¹c ju¿ blisko
siedemdziesi¹tki
wyjrza³em na uli-
cê przez okno,
przy którym sta³a
moja ³awka, kie-
dy mia³em lat
dziesiêæ. To by³a

piêkna szko³a, zbudowana w ramach ha-
s³a "Sto szkó³ dla Marsza³ka", z obszer-
nymi, widnymi klasami, du¿ym koryta-
rzem i ogromnym boiskiem. W naro¿ni-
ku ogrodzenia sta³ pomnik Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej. We wrze�niu
bia³oruski mieszkaniec miasta rozbi³ go
za butelkê wódki.

Zdzis³aw Tadeusz Stankiewicz
h. Wadwicz ur. 28 listopada 1929 roku
w województwie nowogródzkim. W
S³upsku mieszka od lata 1945 roku. Jako
uczeñ licealny wyg³osi³ pierwszy w mie-
�cie publiczny odczyt w bibliotece miej-
skiej za czasów p. Eugenii £empickiej.
By³em pierwszym kierownikiem Powia-
towego Domu Kultury na Starym Ryn-
ku (wtedy Placu Armii Czerwonej), w
1952 roku za³o¿y³ i prowadzi³ gazetkê
powiatow¹ "Robotnik S³upski", wyda-
wa³ tzw. "b³yskawice", nadawa³ audy-
cje w miejskim radiowê�le wspólnie z
córk¹ pierwszego starosty K. £acwika.
Po aresztowaniu przez Urz¹d Bezpie-
czeñstwa i uwolnieniu dwa tygodnie
przed matur¹, po interwencji ówczesne-
go dyrektora Liceum dla Pracuj¹cych,
I. Malczewskiego, podj¹³ studia na Uni-
wersytecie Warszawskim. Ju¿ na eme-
ryturze, w wieku 72 lat uzyska³ dyplom
doktora nauk humanistycznych na Uni-
wersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Warszawie. Opublikowa³
wspomnienia z czasów PRL w zbiorze
"Prywaciarze" (Warszawa 2001), tekst
o ksiêdzu Janie Ziei "By³ taki ksi¹dz"
(S³upsk 2002), "O szczê�ciu" (Podlaska
Akademia Pedagogiczna, Siedlce), ar-
tyku³ o Warcinie ("Czy Maryla by³a ciot-
k¹ Bismarcka"?"G³os znad Niemna",
Grodno 1999) i in. Od 1997 roku pro-
wadzi za³o¿ony przeze siebie Klub Eme-
rytów 70.

Dr Zdzis³aw Stankiewicz: - W pamiêci przesuwaj¹ siê obrazy
widziane za oknem
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Minê³o wiele lat. Chodzê znajomy-
mi ulicami o innych ju¿ nazwach. Domu
na Studenckiej dawno nie ma. Ulica
inna. Dawn¹ poln¹ drogê zast¹pi³ asfalt.
Nie ma meczetu za miastem, nie ma
wielkiej cerkwi, nie ma ¿ydowskich hal
targowych, nie ma dawnej restauracji
"Pod Zegarem", gdzie w³a�nie nad
drzwiami by³ jedyny w mie�cie publicz-
ny zegar.

Nie ma innych znanych sklepów,
komisariatu policji, gdzie Rodzina Po-
licyjna urz¹dza³a choinkê. Fotografia z
tej imprezy przewêdrowa³a od Kazach-
stanu do S³upska. Na fotografii ten ma³y
ch³opiec w drucianych okularach w�ród
wielu dzieci, obok ³adnie ubranej mat-
ki, to ja. Tê choinkê i tê fotografiê zapa-
miêta³em, dlatego ¿e sam proces foto-
grafowania by³ przera¿aj¹cy. W ciem-
nej sali na kiju - mo¿e od szczotki - wi-
sia³ ledwo widoczny czerwony p³omieñ.
Kazano nam w niego siê wpatrywaæ nie-
wielk¹ chwilê, by nagle przy wielkim
huku co� przera¿aj¹co b³ysnê³o. Dzi�
wiem, ¿e to by³ b³ysk magnezji - tak siê
to nazywa³o, taka wtedy by³a technika fo-
tografowania. (...)

Wuj Edek
W czasie wojny poszed³ do partyzant-

ki, rannym w boju zaopiekowa³a siê cór-
ka le�niczego, a ta opieka da³a im troje
dzieci. Zmar³ w Przegalinie pod Gdañ-
skiem jako zamo¿ny rolnik, prezes powia-
towego ZSL-u. Do klasztoru ju¿ nie wró-
ci³. Ojca ju¿ nie by³o. Pod werand¹ zako-
pa³ u³añsk¹ szablê z napisem "Bóg, ho-
nor i Ojczyzna". Zabra³ j¹ potem enka-
wudzista, który nasz dom zarekwirowa³.
Wieczorem, po pracy powiedzia³ do mat-
ki: "Uchadzitie", w nocy po was przyja-
d¹. Istotnie, przyjechali ci co �piewali
"Liubimyj gorod, mo¿esz spat¢ spakojna",
ale spokoju ju¿ nie by³o.

Z rodzinnego przekazu pamiêtam
opowie�æ o tym, jak to dziadek przyjmo-
wa³ do m³yna parobka. Stawia³ przed nim
miskê klusek, szklankê wódki i patrzy³ jak
ten kandydat do pracy je. Bo bia³oruskie
przys³owie mówi:.Jakij ty jedun, takij i
pracounik". A babcia mia³a ko³o tego m³y-
na sklep z wyszynkiem. Kiedy przy-
je¿d¿ali�my tam na wie�, prowadzi³a mnie
do tego sklepu z zapalon¹ lamp¹ - bo by³
wieczór - i z wysokiej pó³ki zdejmowa³a
blaszan¹ puszkê z landrynkami. Nigdy po-
tem nie jad³em nic smaczniejszego nad te
babcine landrynki. Kiedy mnie pytano,
kim chcê byæ, bez wahania odpowiada-
³em: panem Bolkiem. Bo pan Bolek by³
konduktorem w autobusie na trasie z Ró-
¿any do S³onima, do którego to autobusu
wsiadali�my w Ozginowiczach. Chodzi³
miêdzy rzêdami siedzeñ jak zjawa, bo
o�wietlenie wnêtrza pojazdu by³o sk¹pe.
Zbiera³ pieni¹dze, potem siada³ ko³o szo-

fera (tak siê wtedy nazywa³ kierowca) i
patrzy³ na drogê w�ród drzew, o�wietlo-
n¹ reflektorami autobusu. Do dzi� pozo-
sta³ we mnie ten zachwyt dla dróg obsa-
dzonych drzewami, kiedy jedzie siê w
takim tunelu. Moje drogi dzieciñstwa wy-
gl¹da³y tak samo, jak niejedna droga w
s³upskim powiecie. Tyle ¿e tam nie by³o
asfaltu. A autobus by³ pana Nizio³ka, s³o-
nimskiego ¯yda, w³a�ciciela firmy trans-
portowej, ³¹cz¹cej S³onim z Lid¹, Ko-
z³owszczyzn¹, gdzie mieszka³a ciocia Sta-
sia i wojewódzkim Nowogródkiem.

Wojna
Pamiêtam jak na niebie w blasku za-

chodz¹cego s³oñca chmury u³o¿y³y siê na
kszta³t ognistego "wienika". Ogl¹dali�my
ten kszta³t, doro�li mówili z trwog¹, ¿e to
z³y znak. Rzeczywi�cie, by³ z³owieszczy.
Jutro rano zaczê³a siê wojna. W radiu,
które teraz gra³o od rana, wci¹¿ by³o s³y-
chaæ "uwaga, nadchodzi, koma, czterdzie-
�ci". W kilka dni potem po¿egna³ nas oj-
ciec, s³onimski przodownik policji (nigdy
ju¿ go potem nie zobaczyli�my), a do mia-
sta weszli czerwonoarmiejcy. Obdarzali
nas, dzieci, gwiazdkami zrywanymi z
wojskowych czapek, guzikami odrywa-
nymi od szyneli, innymi drobiazgami.

W m³odo�ci dostawa³o siê w skórê
za pierwsze papierosy skrêcane z sowiec-
kiego tytoniu "karaszki", kupowanego w
kooperatywie (bo to ju¿ nie by³ sklepik
nad rzeczk¹ tylko kooperatywa). A "ka-
raszki" by³y w dwu gatunkach: niebieskie
- za 5 kopiejek paczka i czerwone za 15
kopiejek. Oduczy³ mnie palenia wuj, Le-
onid Soroko z Ozginowicz nad rzeczk¹
Hrywd¹, gdzie sta³ m³yn dziadka Józefa
Uhrynowicza. A by³o tak: Kiedy wieczo-
rem wszyscy w izbie siedzieli i rozma-
wiali o wojnie w Finlandii, gêsto by³o od
dymu machorki. Ja ³akomie spogl¹da³em

na pal¹cych. Wtedy wuj Lonia odby³ ze
mn¹ tak¹ rozmowê: "Zapalisz? - Zapalê.
- Skrêciæ? - Skrêciæ.- Wypalisz ca³ego?
Wypalê". Wypali³em. Co siê ze mn¹ po-
tem dzia³o, lepiej nie opisywaæ. Kiedy
dwa lata pó�niej w lesie pod Otwockiem
sk³ada³em tajne przyrzeczenie harcerskie
i obiecywa³em, ¿e nie bêdê paliæ, to ja ju¿
wtedy nie wzi¹³bym papierosa do ust. I
nigdy go ju¿ nie wzi¹³em. Ale na Dziady
na cmentarzu w Azhinawiczach (ju¿ bia-
³oruskich) obj¹³em mogi³ê wuja i wyszep-
ta³em: "lia¿y spakojna, dzied Lieanid". I
dziadowym zwyczajem kieliszek wódki
na grobie postawi³em, drugi wypi³em.
Resztê wokó³ grobu rozla³em. Za spokój
duszy.

Matka
Kto w pierwszych powojennych la-

tach chodzi³ do szko³y w Ryczewie, niech
wie, ¿e to, co teraz napiszê, bêdzie o jego
nauczycielce z tamtych lat. By³a surowa,
wymagaj¹ca, bra³a aktywny udzia³ w
ognisku Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Uczy³a jêzyka polskiego. Z ulicy
Rapackiego, gdzie mieszkali�my, do-
je¿d¿a³a tramwajem do stadionu, potem
piechot¹ sz³a do szko³y. To by³o niedale-
ko. Ten tramwaj wywo³ywa³ wspomnie-
nie z innej rzeczywisto�ci. Jeszcze kilka
lat temu do Pietralewicz ze S³onima wo-
zi³ j¹ drabiniastym wozem, a zim¹ sania-
mi, bia³oruski ch³op - mu¿yk. Z rozba-
wieniem opowiada³a, ¿e ani mu¿yk ani
koñ kroku nie ruszyli, gdy nie dostali
wódki. Kiedy ju¿ bliski siedemdziesi¹tki
penetrowa³em w Grodnie zasoby bia³o-
ruskiego archiwum pañstwowego, znala-
z³em ku wielkiemu swojemu wzruszeniu
�wiadectwo maturalne swojej matki z
roku 1927 i jej maturalne wypracowanie
z jêzyka bia³oruskiego oraz takie¿ �wia-
dectwo ciotki, Rózi Borkowskiej z roku
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1925 z tego samego seminarium nauczy-
cielskiego. (...) Kiedy pisa³em rozpraw-
kê "O szczê�ciu", my�la³em i o swoim
¿yciu, w którym by³o wiele szczê�cia i o
mojej matce. Czy by³a szczê�liwa? Na za-
chowanych fotografiach widzê jak zajmu-
je w�ród uczennic miejsce dominuj¹ce.
Zawsze jest w�ród dziewczynek m³od-
szych co mo¿e oznaczaæ, ¿e pe³ni³a rolê
dominuj¹c¹. W domu rodzinnym by³a ulu-
bienic¹. Jedyna spo�ród czterech córek
otrzyma³a wykszta³cenie okupione wyrze-
czeniami babci i dziadka. Ta jej uprzywi-
lejowana pozycja przenios³a siê i na mnie.
Ja by³em ulubieñcem dziadków ku za-
zdro�ci m³odszego brata, choæ w³a�nie z
powodu starszeñstwa moja pozycja we
w³asnej rodzinie by³a gorsza ni¿ jego.

Kszta³cenie przez pracê - naczelne
has³o Marceliny Darowskiej, twórczyni
zakonu i jego ideowego oblicza -  konse-
kwentnie wcielane w ¿ycie, sprawia³o, ¿e
w tej dziedzinie szkolnego ¿ycia nie by³o
¿adnych oznak klasowej dyskryminacji.
To wykszta³cone w zakonnej szkole umi-
³owanie pracy i szacunek dla niej sta³o siê
nici¹ przewodni¹ ca³ego ¿ycia mojej mat-
ki. S³onimskie seminarium nauczycielskie
skoñczy³a w 1927 roku. Potem ju¿ by³a
praca wiejskiej nauczycielki. Pewnie da-
wa³a jej rado�æ, bo ten pierwszy powo³u-
j¹cy j¹ do pracy dekret z sierpnia 1927
roku inspektora szkolnego w Nowogród-
ku przenios³a przez wszystkie lata i
wszystkie ¿yciowe burze, a ja ten doku-
ment stary, nieczytelny, zniszczony przez

czas i ró¿ne koleje ¿ycia przechowujê jako
jedn¹ z niewielu rodzinnych najcenniej-
szych pami¹tek.

Nigdy nie siedzia³a bezczynnie. W
latach trzydziestych pracowa³a na wsi pod
S³onimem w Pietralewiczach. To by³o
ponad piêæ kilometrów od domu�

W tych Pietralewiczach Niemcy wy-
mordowali w ci¹gu kilku grudniowych
dni 30 tysiêcy ̄ ydów zwiezionych wcze-
�niej z ca³ej Bia³orusi i kilka tysiêcy Po-
laków. W latach okupacji zajê³a siê han-
dlem, potem ju¿ prawie do �mierci na
emeryturze uczy³a. Organizowa³a szko³ê
w podwarszawskich Glinkach, kiedy jesz-
cze trwa³a wojna, organizowa³a szko³ê w
K³odawie pod Gdañskiem dla pierwszych
trojga polskich dzieci, jakie tam znalaz³y
siê po wojnie. Organizowa³a dom dziec-
ka w Malborku, by przyj¹æ dzieci przy-
wiezione z Kazachstanu. Pracowa³a w
szkole w Ryczewie pod S³upskiem...

Ojciec
Przedwojenny Poczapów to gminna

wie� w powiecie nowogródzkim, osiem
kilometrów od stacji kolejowej w Mo³-
czadzi, kilkana�cie kilometrów od jezio-
ra �wite�, sk¹d pocz¹tek bierze rzeka
Sworotwa. To 220 mieszkañców, m³yn
wodny, tartak, sklep spo¿ywczy z wy-
szynkiem, murarz, posterunek policji, któ-
rego komendantem by³ mój ojciec, ko-
�ció³. Wszelkie dobra zwi¹zane z gospo-
dark¹ znajdowa³y siê w rêkach hrabiny
Marii Potockiej, najwiêcej ich mia³a w
Wielkiej Sworotwie, gdzie siê urodzi³em.

Kiedy teraz po wielu latach
bywam nad jeziorem, w
moich rodzinnych stro-
nach, ogl¹dam zawsze dwa
wielkie kamienie, na któ-
rych wyryto mickiewi-
czowski tekst - tak¿e w bia-
³oruskim t³umaczeniu.
"Ktokolwiek bêdziesz w
nowogródzkiej stronie / Do
P³u¿yn ciemnego boru wje-
chawszy / Pomnij zatrzy-
maæ swe konie /By� siê
przypatrzy³ jezioru". Ka-
mienie te le¿¹ przy drodze.
Ot, le¿¹ sobie i ju¿. A ile z
nimi zwi¹zanych jest ludz-
kich prze¿yæ, to tylko w
ró¿nych tytu³ach literac-
kich lub opowie�ciach
mo¿na przeczytaæ.

Po stronie jeziora,
przeciwnej od szosy No-
wogródek - Baranowicze,
prawie dwa kilometry da-
lej idê by dostrzec �lady
drogi, któr¹ konno prze-
mierza³ poczapowski poli-
cjant do swojej narzeczo-
nej, wiejskiej nauczycielki

nad �witezi¹. Mnie zosta³a fotografia cha-
ty, w której siê urodzi³em. Mo¿e t¹ sam¹
drog¹ jecha³a matka Mickiewicza, kiedy
w grudniow¹ noc urodzi³a WIESZCZA.
Mo¿e t¹ drog¹  jecha³ na koniu m³odzie-
niec, który nocn¹ por¹ wskakiwa³ przez
okno w pobliskich Tuhanowiczach do
Maryli zanim zosta³a ¿on¹ Puttkammera.
Sto osiemdziesi¹t lat pó�niej ja, doktor
historii opublikujê w polskiej gazecie w
bia³oruskim Grodnie opowie�æ o tym jak
to owa Maryla przez ma³¿eñstwo z Putt-
kammerem omal nie sta³a siê ciotk¹ ¿ony
Bismarcka....

Droga mego ojca by³a nie³atwa. Uro-
dzony w Miñsku, wówczas zwanym Li-
tewskim, ochrzczony w parafii w Kojda-
nowie, kilkana�cie kilometrów pod Miñ-
skiem nie zd¹¿ywszy ukoñczyæ gimna-
zjum poszed³ na wojnê. W Miñsku roz-
braja³ najpierw niemieckich, potem bol-
szewickich ¿o³nierzy. W jedynym ¿ycio-
rysie zachowanym w Centralnym Archi-
wum Wojskowym w Warszawie opisa³ te
swoje wojenne losy, gdy Powiatowa Ko-
menda Policji w Nowogródku wyst¹pi³a
z wnioskiem o odznaczenie Medalem
Niepodleg³o�ci. Po wielu latach, kiedy od-
wiedzi³em babciê w miasteczku na Pomo-
rzu nad Draw¹, rzek¹ równie piêkn¹ co
Bu³³a i Hrywda, któr¹ ukocha³ Ojciec
�wiêty, jaki� podpity klient budki z pi-
wem krzykn¹³ do mnie "Panie Julku, sk¹d
siê pan tu wzi¹³!?" A ten Julek, to Julian -
mój ojciec.

Poszukiwania ¿yciorysu swego ojca

Zespó³ nauczycielski Szko³y Podstawowej w Ryczewie. Druga z lewej: Bernarda Wojaczek - matka
dr Z. Stankiewicza
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rozpocz¹³em od fotografii, która przeby-
³a z kuzynk¹ ca³¹ wêdrówkê tu³acz¹ od
powrze�niowego zes³ania na Syberiê, do
poja³tañskiej repatriacji na Warmiê. Re-
patrianci. Tak nas nazwano, by zatrzeæ w
naszej i dalszych pokoleñ pamiêci �wia-
domo�æ o krzywdzie wypêdzenia. Gdy-
by¿ by³ to powrót do ziemi ojczystej. O
ile mo¿na o repatriacji mówiæ o Polakach
przywiezionych z g³êbi Rosji, to przecie¿
nie byli repatriantami ci, których z Ojczy-
zny - z Kresów - przywieziono na tzw.
Ziemie Odzyskane. To by³ oczywisty fa³sz
propagandowy i polityczny. Przywar³ jed-
nak do nas, jak paskudny gnój do butów
a dzi� przesta³ nawet cuchn¹æ swoim pro-
pagandowym fetorem.

Wiedzia³em, ¿e ojciec by³ policjan-
tem. Wszak jako dziesiêcioletni ch³opiec
po¿egna³em go w s³ynnym wrze�niu, gdy
wraz z innymi s³onimskimi policjantami
- jak powiedzia³ - bêd¹ przebijaæ siê na
Orany. Na tej fotografii, która siê zacho-
wa³a, na mundurze policjanta z odznak¹
przodownika widniej¹ dwa medale. To
by³a wskazówka, gdzie szukaæ wiedzy o
ojcu. Wykszta³cenie i wprawa historyka -
badacza zaprowadzi³y mnie do w³a�ciwe-
go miejsca. W Centralnym Archiwum
Wojskowym w Warszawie zachowa³ siê
wniosek o odznaczenie i do³¹czony do
niego w³asnorêczny ¿yciorys. Napisany
równym starannym pismem, jakiego
uczono w starej carskiej szkole. Jedyny
zachowany ¿yciorys, jedyny zachowany
w³asnorêczny podpis. Dzi� z tego starego
dokumentu sprzed lat wiem, ¿e jeden
medal by³ za wojnê polsko-bolszewick¹,
drugi nadany w roku 1928 w dziesi¹t¹
rocznicê odzyskania Niepodleg³o�ci.

Ojciec wróci³ wieczorem upaækany
(pó�niej nauczy³em siê mówiæ: utaplany)
w b³ocie, �ci¹ga³ buty za pomoc¹ drew-
nianego urz¹dzenia zwanego pieskiem i
kl¹³, pewnie podpity, na czym �wiat stoi
na te "swo³oczy", co nie chcieli byæ bol-
szewikami. Dzi� wiem, ¿e mog³a  to byæ
inscenizacja bitwy o S³onim  z roku 1920,
w której jako ¿o³nierz 14 pu³ku u³anów
bra³ udzia³. (To pewnie uczestnicy tamtej
bitwy, jego koledzy, le¿¹ dzi� na cmenta-
rzu w mogi³ach starannie odnowionych i
uporz¹dkowanych dziêki inicjatywie - i
sporemu udzia³owi finansowemu - inne-
go s³onimiaka, Tadeusza Sosiñskiego).
Zanim wróci³, wszyscy domownicy ogl¹-
dali ciemne listopadowe niebo, na którym
z drugiej strony miasta, gdzie rozci¹ga³y
siê  nadrzeczne bagna i rozlewiska Szcza-
ry, widoczne by³y tajemnicze b³yski i sk¹d
s³ychaæ by³o odg³osy bitwy. Zapewne
nazajutrz siedzieli przy suto zastawionym
stole - tak¿e ci "swo³oczy" co w udawa-
nej bitwie nie chcieli graæ roli bolszewi-
ków, pili wódkê, wspominali i �piewali
"Pierwsz¹ brygadê", "Za Niemen het

precz" i co tam jeszcze. Do dzi� tkwi¹ w
mojej pamiêci s³owa i przeci¹g³e zawo-
dz¹ce tony patriotycznej pie�ni:."bo ka-
mieñ "grobooowy skruszy³y moce /i ciê¿-
kie pêta opad³y z nóg"...

Dom
Rodzice pobudowali go w pocz¹tku

lat trzydziestych. Ojciec kupi³ plac przy
ulicy Studenckiej, róg Ogrodowej od
miejscowego Tatara, Bajraszewskiego.
Byæ mo¿e gdañski imam, Selim Chazbi-
jewicz, jest wnukiem tamtego s³onimkie-
go Najraszewskiego, bo pan Selim wspo-
mina³, i¿ jego babcia mieszka³a na Stu-
denckiej. Tatarów by³o w mie�cie niewie-
lu - oko³o czterystu. Nale¿eli jednak do
miejskiej elity, a bale urz¹dzane z okazji
bajramu (dni weso³o�ci, jakie nastêpuj¹
po ramadanie) znane by³y w ca³ym woje-
wództwie nowogródzkim i pewnie dale-
ko poza nim. Po�rednikiem by³ barano-
wicki ¯yd, M. Mironowicz, zamieszka³y
przy ulicy Traugutta 17. By³ to agent
ubezpieczeniowy Pocztowej Kasy
Oszczêdno�ci. W moich rodzinnych zbio-
rach zachowa³a siê wystawiona przez nie-
go 11 maja 1931 roku polisa ubezpiecze-
niowa na ¿ycie na imiê ojca, na warto�æ
1455 z³otych w z³ocie.

Dom by³ okaza³y. Mie�ci³ dwa miesz-
kania po trzy pokoje z kuchni¹ i ³azienk¹.
Wodê pocz¹tkowo czerpano ze studni
wspólnej dla dwu posesji. Studnia sta³a
na granicy dwu zaprzyja�nionych pose-
sji, czasem wodê z niej czerpano do pod-
lewania ogrodu. Bo w latach trzydziestych
miasto doprowadzi³o wodoci¹g a¿ do na-
szego domu. To wtedy pojawi³a siê ³azien-
ka, a w kuchennej "plicie" jakie� urz¹dze-
nie do grzania wody w kranach. S¹siadem
by³ pracownik S¹du Grodzkiego, Rybic-
ki. Kilka lat starszy ode mnie jego syn,
Kazik, pe³ni³ rolê mego opiekuna. Prowa-
dza³ mnie na ró¿ne imprezy, a to w Domu
Ludowym, a to w parku miejskim, gdzie
zwykle sadowi³ siê cyrk Staniewskich
albo Korona, a obok beczka �mierci. Tê
beczkê �mierci zapamiêta³em na ca³e ¿y-
cie - nigdy jej potem nie widzia³em. By³a
ogromna. Na wewnêtrznej koronie stali-
�my spogl¹daj¹c na dó³, gdzie czarno
ubrany je�dziec wsiada³ na czarny moto-
cykl. Przygasa³y �wiat³a, rozlega³ siê po-
tê¿ny huk motoru, zaczyna³o siê widowi-
sko. Wpierw parê okr¹¿eñ na ziemi wo-
kó³ �cian tej beczki, potem spiralnie co-
raz wy¿ej, aby w ogromnym pêdzie prze-
mkn¹æ przed oczami przera¿onego dzie-
siêciolatka. I coraz ni¿ej i ni¿ej po tej sa-
mej spirali do do³u w �wietle prowadz¹-
cego reflektora. I nagle cisza, motor ga-
�nie, zapalaj¹ siê �wiat³a.

Wyczyny cyrkowców zafascynowa-
³y Kazika. Wróciwszy do domu, nabra³
do ust benzyny, i wydmuchuj¹c j¹ - pod-
pali³. Bardzo �le skoñczy³a siê ta próba

na�ladowania cyrkowego po³ykacza
ognia. Kiedy� zaprowadzi³ mnie do Domu
Ludowego na jaki� festyn z loteri¹ fanto-
w¹. Kiedy wrócili�my do domu, wybu-
ch³a awantura, której nie rozumia³em. Nie
wiem, jak siê skoñczy³a, Kazik wygra³ na
loterii �winiaka, ale go nie zabra³... Wie-
le lat pó�niej dowiedzia³em siê, ¿e Kazik
zgin¹³ w piwnicy p³on¹cego domu, gdzie
schroni³ siê podczas nalotu ze swoj¹ na-
rzeczon¹.

Dom nasz by³ piêkny. Po �rodku by³a
weranda z kolorowymi szybkami. Tu sia-
da³o siê zwykle po powrocie ze szko³y,
gdy pogoda by³a wiosenna lub letnia. Pod
werand¹, wielka przestrzeñ do zabawy.
Tam ojciec zakopa³ szablê, gdy nas opusz-
cza³. Odkopali�my j¹, by naiwnie po-
chwaliæ siê bolszewikowi - by³ to, jak siê
potem okaza³o, wysoki funkcjonariusz
NKWD - który nam j¹ zabra³.

Miejscowym zwyczajem podwaliny
(czyli fundamenty) by³y z kamienia po-
lnego, który okoliczni ch³opi zwozili na
budowê. Ja ju¿ wtedy umia³em pisaæ i li-
czyæ - chodzi³em do drugiej klasy, wiêc
mia³em obowi¹zek zapisywaæ, kto, ile fur
tych kamieni przywióz³. Codziennie, gdy
ojciec wraca³ z pracy sk³ada³em mu rela-
cjê, skrupulatnie ten zeszyt z zapiskami
ogl¹da³ i równie skrupulatnie ze "swo³o-
czami" siê rozlicza³. Zawsze bowiem
uwa¿a³, ¿e chcieli go oszukaæ, wiêc "swo-
³ocz". Ale co zapisane, p³aci³.

Od frontu by³y - przedzielone weran-
d¹ - cztery okna. Du¿e, podwójne, trój-
dzielne. Weneckie. Tak siê nazywa³y. Je-
sieni¹ by³y zamykane "na amen", bo do
�rodka, miêdzy skrzyd³ami uk³adano war-
stwy waty a na niej zasuszone kwiaty -
nie�miertelniki - tak je nazywano. Kiedy
zim¹ mróz pomalowa³ szyby skrzyde³ ze-
wnêtrznych i nie by³o przez nie nic wi-
daæ, te nie�miertelniki okno o¿ywia³y.

Dach by³ blaszany, dwa kominy do
dwu mieszkañ, bo jedno by³o do wynajê-
cia. Mieszka³ w nim in¿ynier Rojek, przy-
by³y z Warszawy. W tym domu urodzi³
siê jego syn, je�li dobrze oceniam, w 1938
roku. Ten in¿ynier mia³ pierwszy w mie-
�cie motocykl marki "Sokó³". Motor ten
zawsze budzi³ mój podziw, straszy³ war-
kotem, gdy pan Rojek uruchamia³ go na
podwórzu i dodawa³ splendoru samemu
panu in¿ynierowi. W podwórzu sta³a wiel-
ka drewutnia. Gdy nadchodzi³a zima, oj-
ciec zwozi³ drewno, ubiera³ siê po pracy
w krótki ko¿uszek i to drewno r¹ba³. Ja
musia³em staæ daleko, ale potem wolno
mi by³o to por¹bane drewno znosiæ razem
z ojcem do drewutni i pomagaæ je uk³a-
daæ. Sk³ada³ je ojciec pod sam dach, by
wystarczy³o na zimê. By³a koza. Kupi³a
j¹ matka dla mleka. Nie lubi³em mleka,
tym bardziej koziego. Ale ko¿uch z mle-
ka gotowanego w palenisku pieca, taki

ci¹g dalszy na str. 34
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gruby, przysma¿ony - by³ najlepszym
przysmakiem. Nie chcia³ tej kozy ojciec.
Kiedy w drewutni skoczy³a mu na plecy
gdzie� tam ze stosu drewna, mia³ jej do�æ.
Wyprawi³ nas do babci i pod nieobecno�æ
kozê sprzeda³.

Dzi� na miejscu naszego domu stoj¹
dwa. Powita³a mnie tam urodzona i wy-
chowana ju¿ w sowieckim S³onimie Po-
lka, która tu mieszka. Nie w naszym
domu. Tego nie ma ju¿ kilkadziesi¹t lat.
Sp³on¹³ jak inne na tej ulicy podczas za-
pisanej w Wielkiej Sowieckiej Encyklo-
pedii tzw. operacji s³onimskiej. Nowa
w³adza ulicê podzieli³a na mniejsze dzia³-
ki, dom mia³ numer 51, teraz ma 60. Jan-
ka, bo tak by³o na imiê tej kobiecie, ju¿
dzi� na emeryturze bia³oruskiej równo-
wartej 12 dolarów, ugo�ci³a mnie czym
mia³a, po domu oprowadzi³a, na noc za-
prosi³a. Jednak to nie by³ ten dom. Sta³ w
innym miejscu, inn¹ mia³ fasadê, inne
choæ bardzo kresowe wnêtrze. Stary stó³
jeszcze z mieszcz¹cej siê na Studenckiej,
a spalonej podczas wojny fabryki Chaji
Poreckiej. Solidny, dêbowy, okr¹g³y,
przykryty pluszow¹ serwet¹. Tylko lam-
pa nad nim inna bez s³ynnej umbry. Na
starych fotografiach, które pokazuje Jan-
ka, z wyt³oczonym napisem "Foto O. De-
reczyñski, Foto Zakrojski Ch. S³onim ks.
Poniatowskiego", patrz¹ na mnie znajo-
me twarze. Ile ich w ¿yciu na mnie pa-
trzy³o? Trzeba poszukaæ we wspomnie-
niach. Tak, jedna z nich - ta od Zakroj-
skiego Ch. to s³onimski pose³ na Sejm RP
z lat trzydziestych, Adolf Sarnecki.
Mieszka³ przy Ró¿añskiej 68. Ten drugi
to Ho³owacz, pose³ mniejszo�ci bia³oru-
skiej na Sejm RP, drugi m¹¿ mojej babci,
w³a�ciciel maj¹tku pod Sto³pcami. A sk¹d
Janka ma te fotografie? Chodzi³a do bia-
³oruskiej szko³y razem z moj¹ m³odsz¹
kuzynk¹, mo¿e od niej?

S³upia
£adn¹ asfaltow¹ drog¹ jadê do Ustki

na spacer. Za Bydlinem, ³adn¹ podmiej-
sk¹ wsi¹ wije siê rzeka. To S³upia. Jak¿e
podobna do mojej zapamiêtanej z dzie-
ciñstwa Hrywdy. Takie samo zakole z
pochylonym nad nim drzewem, na któ-
rym z kuzynem Mirkiem siadali�my okra-
kiem, go³ymi rêkami raki wyci¹gaæ. Taka
sama w zakolu ³¹ka, tylko nie ma na niej
po³aci bielonego lnianego ciotczynego
p³ótna. Za to stoi z daleka widoczna ta-
blica "NA SPRZEDA¯". Inne miejsce,
inne czasy. Ju¿ pozna³em dobrze dzieje
tego terenu - Pomorza kaszubskiego - na
które przywiód³ mnie przed laty poja³tañ-
ski los. Ja jestem jego mieszkañcem "od
pocz¹tku �wiata"- jego polskiego �wiata.
To moja druga Ojczyzna. Dzi� ró¿ni pi-
sarze, publicy�ci, po¿al siê Bo¿e, patrio-
ci od ma³ych ojczyzn, wmawiaj¹ mi, te
bismarkowskie rzewne opowiastki prze-

wa¿nie t³umaczone z niemieckiego, ¿e to
moje dziedzictwo... To pruskie robactwo,
które st¹d sz³o têpiæ Polaków, to moja
spu�cizna? Te s³ugusy Bismarcka, te Put-
tkammery, te Belowy - to moje dziedzic-
two? Ja moje dziedzictwo przywioz³em
w sercu: Ogiñskich, z których jeden tak
têskni³ w Pary¿u do mojego i jego S³oni-
ma, ¿e napisa³ rzewnego poloneza (Ja go
w S³upsku tañczy³em na balu maturalnym
z moj¹ ulubion¹ nauczycielk¹, p. Fedor-
kow¹), Branickich - ostatnich w³a�cicieli
zamku w Nie�wie¿u, dzi� znanego rodu
s³upskich lekarzy. Z tym polonezem to
by³a taka historia: co dzieñ, kiedy szed³em
do szko³y, s³ysza³em jak z okna budynku
stra¿y po¿arnej grano jego pierwsze tak-
ty. Po latach, jako historyk penetruj¹cy
archiwa bia³oruskie, w Miñsku znalaz³em
menu dworcowej restauracji w Niegore-
³oje, bodaj z roku 1922, gdzie w repertu-
arze miejscowej orkiestry zapisano w jê-
zyku rosyjskim i francuskim: "Micha³
Kleofas Ogiñski, Adieu, la Patrie". Mel-
chior Wañkowicz za� w "Nieopierzonej
rewolucji" opisywa³ jak to w Niegore³oje
(po drugiej stronie polskiej granicy) pod-
ró¿nych, przesiadaj¹cych siê do poci¹gu
na linii Pary¿ - Warszawa - Moskwa bol-
szewicka orkiestra wita³a w eleganckiej
restauracji w³a�nie tym utworem. Opo-
wie�ci bia³oruskiej niañki, piêkniejsze ni¿
te pruskie bajeczki, to moja spu�cizna!

Coraz trudniej dostrzec szczegó³y w
intensywnej szaro�ci. W pamiêci przesu-
waj¹ siê obrazy widziane za oknem. P³ot,
a dalej za nim przestrzeñ. To dymy palo-
nych ³êtów, to dono�ny rechot ¿ab, to
�nieg bielszy ni¿ biel. W ten mrok tam
gdzie p³onie jedyna w domu naftowa lam-
pa wchodzi bia³oruska niañka. Snuj¹ siê
opowie�ci o duchach na cmentarzu, o ze-
garze, który kiedy� zatrzyma³ siê, gdy w

oddali zmar³ kto� z bliskich.(...) A teraz
stojê w  s³upskim oknie ciemniej¹cego
pokoju, patrzê jak rozja�niaj¹ siê szyldy
sklepowych reklam po drugiej stronie uli-
cy, w witrynach widzê ich wnêtrza, kto�
ogl¹da przedmiot podany przez sprzedaw-
cê, jeden, drugi. Z oddali nie widzê twa-
rzy kupuj¹cej, grymasu zniechêcenia, gdy
propozycjê odrzuca, b³ysku oka na widok
okazu po¿¹danego - pewnie tak jest. Na
tle ciemniej¹cej ulicy widaæ tylko to okno
i sylwetki niczym niegdy� w radiowym
okienku.

W k¹cie na pod³odze siedzi w kucki
wnuk wpatrzony w telewizor. Zielone,
zimne �wiat³o, jak¿e inne od tamtego cie-
p³ego, sygnalizuj¹cego ³¹czno�æ z dale-
kim nieznanym �wiatem. Mo¿e wnuk te¿
jest zafascynowany tym okienkiem jak ja
niegdy� tamtym. Domaga siê, by w³¹czyæ
�wiat³o. Wy³¹czam telewizor, biorê gita-
rê jak niegdy� ojciec i �piewam: "O,
gwiazdeczko co� b³yszcza³a, gdym ja uj-
rza³ �wiat". Teraz muzyka, zrazu cicha,
potem coraz g³o�niejsza. To fina³ rawe-
lowskiego bolera, to sala koncertowa. Tak
odleg³y czas powróci³ w tej przyciemnio-
nej sali? A brawa s³uchaczy dla Jarmo³o-
wicza i jego muzyków przywróci³y do
innej rzeczywisto�ci. A nad tamt¹ rzek¹
sprzed lat, tak samo malownicz¹ i krêt¹
jak S³upia, tak samo zasobn¹ w ryby, tak
samo wij¹c¹ siê w�ród lasów, wie� mojej
babci - Ozginowicze, dzi� w Azhinawi-
czy pozosta³a moja spu�cizna.

                 Dr Zdzis³aw Stankiewicz
                                                S³upsk

Zdjêcia: J. Maziejuk

Opowie�ci bia³oruskiej niañki, to moja spu�cizna!

S¹ to fragmenty wspomnieñ nagrodzonych
w roku 2003  na konkursie og³oszonym
przez Muzeum Kultury Ludowej w Wêgo-
rzewie.
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Pomaga
i zachêca

Stowarzyszenie Techników i In¿ynierów Rolnictwa

Bez wzglêdu na zmiany zachodz¹ce w rolnictwie i sytuacjê gopodarcz¹ w kraju, Stowa-
rzyszenie In¿ynierów i Techników Rolnictwa w S³upsku z powodzeniem realizuje swoje
statutowe zadania.

Dziêki mo¿liwo�ci korzystania z do-
tacji Urzêdu Marsza³kowskiego, Wojewo-
dy Pomorskiego oraz Urzêdu Komitetu
Integracji Europejskiej (w ramach progra-
mów Phare) stowarzyszenie podjê³o wie-
le dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sy-

tuacji gospodarczej na wsi. Zorganizowa-
no szkolenia w zakresie HACCP - syste-
mu kontroli ¿ywno�ci, minimum sanitar-
nego, chemizacji rolnictwa, bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, zmian w kodeksie
pracy  i  procedurze  zamówieñ  publicz-

nych.
Udzia³ w konkursach i ubieganie siê

o dotacje na realizacjê priorytetowych
zadañ zwi¹zanych z popraw¹ sytuacji
gospodarczej regionu sta³o siê ju¿ sta-
³ym dzia³aniem stowarzyszenia. W lu-
tym br podpisano umowê z Funduszem
Wspó³pracy Phare 2001 na realizacjê za-
dania w ramach programu "Rozwój spo-
³eczeñstwa obywatelskiego" pt "Dobra
praktyka rolnicza dla �rodowiska". W ra-
mach tego projektu przygotowane zosta-
n¹ du¿e seminaria dla rolników: FORUM
MLEKO 2004 i FORUM WIOSNA 2004.
Stowarzyszenie bêdzie zachêcaæ rolników
do podejmowania inwestycji, których za-
daniem jest ochrona �rodowiska, a w
szczególno�ci zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód gruntowych.

Du¿¹ wagê przywi¹zuje siê te¿ do in-
nych ni¿ rolnicze �ród³a dochodu na
wsiach. Stowarzyszenie zachêca rolników
do tworzenia gospodarstw agroturystycz-
nych, które mog¹ byæ jednym ze sposo-
bów poprawy sytuacji finansowej miesz-
kañców wsi. W tym roku zagadnieniu
temu po�wieci siê równie¿ wiele uwagi
na organizowanych szkoleniach. Dzia³al-
no�æ agroturystyczna sprzyja te¿ roz-
wojowi rolnictwa ekologicznego, pielê-
gnowaniu naturalnego krajobrazu
wiejskiego i kultywowania tradycji ro-
dzimych. Ju¿ dzi� spe³nia ono nieoce-
niona rolê w �rodowisku wiejskim. Na-
bierze jeszcze wiêkszego znaczenia po
wej�ciu Polski do Unii Europejskiej.

Do tego rodzaju aktywno�ci gospo-
darczej s³upskie stowarzyszenie bêdzie
zachêcaæ wspólnie ze Stowarzyszeniem
In¿ynierów i Techników Polskich na Li-
twie, z którym nawi¹za³o wspó³pracê.
Problematyka ochrony �rodowiska zosta-
nie ujêta w przygotowywanej specjalnej
strategii,   która   pozwoli   ukierunkowaæ

Boles³aw Giczewski - prezes Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Rolnictwa
w S³upsku

ci¹g dalszy na str. 36
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Bal podziêkowañ
To ju¿ 50 lat!

31 stycznia br. w restauracji
"Metro" w S³upsku odby³
siê BAL ROLNIKA, na któ-
rym �wiêtowano jubileusz
50-lecia za³o¿enia Stowarzy-
szenie In¿ynierów i Techni-
ków Rolnictwa. W imprezie
udzia³ wziêli byli prezesi sto-
warzyszenia: Stanis³aw Czu-
paj³o, Jerzy Safader i Cze-
s³aw W¹wo�niak.

Przybyli te¿ obecni wiceprezesi -
Zdzis³aw Ko³odziejski i Henryk Szar-
biewski. Gospodarze, obecny prezes Bo-
les³aw Giczewski i sekretarz Krystyna
Popiel podziêkowali wszystkim za
ogromny wk³ad pracy w rozwój organi-
zacji. Podziêkowanie za zorganizowane
wielu imprez z³o¿yli pañstwo Olszlegier.

Imprezê u�wietni³y wystêpy zespo-
³ów wokalnych m.in. z Zespo³u Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku, z którym

gospodarkê  na terenach wiejskich  regio-
nu s³upskiego.

Ju¿ dzi� Stowarzyszenie Naukowo
-  Techniczne In¿ynierów i Techników
Rolnictwa oferuje dla �rodowiska go-
spodarczego swoje us³ugi w zakresie
sporz¹dzania operatów ochrony �rodo-
wiska, wyceny produkcji rolniczej, oce-
ny szkód ³owieckich, wyceny maszyn i
urz¹dzeñ oraz wyceny wszelkiego ro-
dzaju nieruchomo�ci. Korzysta z boga-
tego zaplecza wszechstronnie wykszta³-
conych rzeczoznawców.

Krystyna Popiel - sekretarz stowarzyszenia

Stowarzyszenie oferuje us³ugi w zakresie
sporz¹dzania operatów, wyceny produk-
cji, szkód ³owieckich itp.

Stanis³aw i Nell Czupaj³owie
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stowarzyszenie wspó³pracuje. By³a to
znakomita okazja, aby m³ode wokalist-
ki popisa³y siê swoim artystycznym ta-
lentem. Wystêpy uczniów przyjêto nie-
zwykle ciep³o. Pedagogom gratulowano
znakomitych efektów pracy. Wyst¹pi³y
te¿ s³upskie "Arabeski" tañcz¹ce pod kie-
rownictwem swego pedagoga i chore-
ografa - Mieczys³awy Kêtrzyñskiej.
M³ode tancerki wspaniale rozbawi³y to-
warzystwo, przysparzaj¹c wiele rado�ci i
odczuæ estetycznych uczestnikom balu.

Na co dzieñ Stowarzyszenie In¿ynie-
rów i Techników Rolnictwa w S³upsku
wspó³pracuje z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami. Zorganizowany bal by³
okazj¹, aby uhonorowaæ tê wspó³pracê
wspóln¹ zabaw¹. Na parkiecie bawili siê
przedstawiciele Naczelnej Organizacji
Technicznej w S³upsku, Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Maj¹tkowych, reprezen-
tacja Towarzystwa Przyjació³ Wilna i
Grodna. W trakcie balu przeprowadzo-
no loteriê fantow¹ i licytacjê, z której
dochód zostanie przeznaczony na po-
moce naukowe dla dzieci z Polskiego
Domu Dziecka w Wilnie. Zebrano na
ten cel 2400 z³.

We wrze�niu zorganizowany zostanie

wyjazd szkoleniowy do Wilna. Bêdzie to
znakomita okazja do obdarowania pol-
skich dzieci prezentami, zakupionymi za
zebrane pieni¹dze.

W "Metrze" bawi³o siê 70 par. Uczest-

nicy balu rozchodz¹c siê do domów nad
ranem, umawiali siê na kolejny bal ju¿ w
roku nastêpnym.

                               Krystyna Popiel
                                Zdjêcia: Autorki

Od lewej stoj¹ z ma³¿onkami: Czes³aw W¹wozniak i  Jerzy Safader

W zorganizowanej loterii zebrano 2400 z³, które zostan¹ przeznaczone na zakup  po-
mocy naukowych dla dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Wilnie

Bawiono siê do bia³ego rana...



38

Ile za u¿ytkowanie
wieczyste?
Prawo do u¿ytkowania wieczystego nabywa siê w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo�ciami (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. , Nr
46, poz. 543 ze zmianami ). Przy nabyciu tego prawa bezpo�rednio od w³a�ciciela, czyli
najczê�ciej od gminy lub skarbu pañstwa, wnosi siê tzw. pierwsz¹ op³atê i op³aty roczne.

Zgodnie z art.72
cytowanej ustawy
op³aty z tytu³u u¿yt-
kowania wieczystego
ustala siê wed³ug
stawki procentowej
od ceny nieruchomo-
�ci gruntowej ustalo-
nej na podstawie jej
warto�ci okre�lonej

przez rzeczoznawcê maj¹tkowego. Staw-
ka procentowa pierwszej op³aty z tytu-
³u u¿ytkowania wieczystego wynosi od
15 do 20 procent ceny nieruchomo�ci
gruntowej. Potem u¿ytkownik wieczysty
ma obowi¹zek regularnie uiszczaæ op³a-
ty roczne. Wysoko�æ stawek procento-
wych op³at rocznych jest uzale¿niona od
okre�lonego w umowie celu, na jaki nie-
ruchomo�æ gruntowa zosta³a oddana. Za
nieruchomo�ci gruntowe oddane na cele
obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa, w
tym ochrony przeciwpo¿arowej, nieru-
chomo�ci gruntowe pod budowê obiek-
tów sakralnych wraz z budynkami towa-
rzysz¹cymi, pod budowê plebani w para-
fiach diecezjalnych i zakonnych, archi-
wów i muzeów diecezjalnych, semina-
riów duchownych, domów zakonnych
oraz siedzib naczelnych w³adz ko�cio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych, a tak¿e za
nieruchomo�ci gruntowe na dzia³alno�æ
charytatywn¹ oraz nie zarobkow¹ dzia³al-
no�æ opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹,
naukow¹ lub badawczo-rozwojow¹ - wy-
nosi 0,3 proc. ceny. Za nieruchomo�ci
gruntowe pod budownictwo mieszkanio-
we, na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i innych celów publicznych
oraz dzia³alno�æ sportowo-turystyczn¹ -
1 proc. ceny. Za pozosta³e nieruchomo-
�ci gruntowe - 3 proc. ceny.

Op³atê roczn¹ uiszcza siê przez ca³y
okres u¿ytkowania wieczystego do 31
marca ka¿dego roku z góry. Nie pobiera
siê op³aty rocznej od u¿ytkowników
wieczystych, którzy na podstawie sta-
rych przepisów (obowi¹zuj¹cych do
1985 roku), przewiduj¹cych tak¹ mo¿-
liwo�æ, wnie�li jednorazow¹ op³atê
roczn¹ za ca³y okres u¿ytkowania. Je-

�li wnie�li j¹ za okres krótszy, pobiera siê
j¹ po jego up³ywie. Je¿eli nieruchomo�æ
gruntowa zosta³a oddana w u¿ytkowanie
wieczyste na wiêcej ni¿ jeden cel, stawkê
procentow¹ op³aty rocznej przyjmuje siê
dla tego celu, który w umowie o oddaniu
w u¿ytkowanie wieczyste zosta³ okre�lo-
ny jako podstawowy.

Mo¿liwe s¹ bonifikaty nie tylko w
pierwszej op³acie, ale tak¿e w op³atach
rocznych. Niektóre z nich s¹ fakulta-
tywne, inne obligatoryjne (obowi¹zko-
we). Za zgod¹ wojewody, rady gminy,
rady powiatu lub sejmiku samorz¹dowe-
go, w zale¿no�ci od tego, kto jest w³a�ci-
cielem gruntu, mo¿liwe s¹ bonifikaty,
miêdzy innymi, gdy nieruchomo�æ jest
wykorzystana pod budownictwo miesz-
kaniowe, na infrastrukturê techniczna itd.,
zgodnie z postanowieniami art. 68 i art.
73 ust. 3, pkt. 1-4 cytowanej wy¿ej usta-
wy. Zgoda nie musi byæ udzielana jed-
nostkowo za ka¿dym razem.
Wojewoda, rada, sejmik
mog¹ okre�liæ zasady obni-
¿ek, które bêd¹ we wszystkich
podobnych sytuacjach. Obo-
wi¹zuje 50-procentowa boni-
fikata w pierwszej op³acie
(tak samo przy ich sprzeda-
¿y) oraz w op³atach rocznych
dla nieruchomo�ci wpisanych
do rejestru zabytków. Jest
ona mo¿liwa przy zakwalifi-
kowaniu jako zabytki tzw. po-
zosta³ych nieruchomo�ci
gruntowych, na przyk³ad
parkach czy nawet o przezna-
czeniu gospodarczym.

Obowi¹zuje równie¿ 50-
procentowa obligatoryjna boni-
fikata w op³atach rocznych dla
osób, u których dochód na jed-
nego cz³onka rodziny nie prze-
kracza 50 proc. �redniego mie-
siêcznego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej za ostat-
ni kwarta³ poprzedzaj¹cego
rok, za który op³ata ma byæ
wnoszona. Chodzi o cz³onków
rodziny prowadz¹cych wspól-

ne gospodarstwo domowe. Obni¿ka ta do-
tyczy jednak wy³¹cznie op³at rocznych za
nieruchomo�ci przeznaczone i wykorzy-
stywane na cele mieszkaniowe. Zainte-
resowany musi o nie wyst¹piæ ze sto-
sownym wnioskiem. Wolno korzystaæ
tylko z jednej bonifikaty. Je�li przys³u-
guj¹ one z ró¿nych tytu³ów, zastosowa-
na bêdzie bonifikata najkorzystniejsza.

Mo¿liwa jest podwy¿ka (procentowa)
op³at rocznych na podstawie zarz¹dzenia
wojewody lub uchwa³y rady gminy albo
sejmiku samorz¹dowego, ale wy³¹cznie
w odniesieniu do tak zwanych pozosta-
³ych nieruchomo�ci okre�lonych w art. 72
ust.3, pkt. 5 ustawy. Podwy¿ka procen-
towa mo¿e siê odnosiæ tylko do grun-
tów oddanych w wieczyste u¿ytkowa-
nie po podjêciu stosownych uchwa³, nie
mo¿e dzia³aæ wstecz.

                   Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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