Drodzy Czytelnicy!
Wyst¹pi³em ostatnio z inicjatyw¹
powo³ania Rady Gospodarczej,
która mia³aby pe³niæ rolê cia³a opiniodawczego w wa¿nych dla powiatu sprawach gospodarczych.
Mia³aby te¿ przenosiæ na forum
powiatu, a konkretnie sejmiku gospodarczego, który by zwo³ywa³a, problemy nurtuj¹ce lokalnych przedsiêbiorców. Wszystko oczywiœcie po to, aby
lepiej s³u¿yæ rozwojowi gospodarczemu, aktywnoœæ tê bardziej pobudzaæ i jak najlepiej jej sprzyjaæ.
Powiat nie ma zbyt wielu instrumentów do pobudzania przedsiêbiorczoœci, na przyk³ad takich, jakie ma gmina.
Powiat mo¿e jednak tworzyæ sprzyjaj¹cy klimat do takiego
rozwoju, mo¿e te¿ poprzez swoje s³u¿by decyzyjne wp³ywaæ na przebieg procesów inwestycyjnych. Mo¿e i powinien wreszcie, tak jak czyni to nasz powiat choæby w zakresie ochrony œrodowiska i ekologii, inicjowaæ i podpowiadaæ
pewne rozwi¹zania. Taka aktywnoœæ jest wa¿na, gdy¿ jest
to dziœ, poza rozwijanymi us³ugami, jedyny skuteczny sposób na wysokie bezrobocie, a najlepszy na aktywizacjê zawodow¹ mieszkañców i kreatywnoœæ regionu.
Rada Gospodarcza, któr¹ postanowi³em powo³aæ i do
której zaprosi³em lokalnych przedsiêbiorców, nie rozwi¹¿e
oczywiœcie problemów gospodarczych powiatu, ani problemów, z którymi spotykaj¹ siê na co dzieñ w swoich zak³adach przedsiêbiorcy. Mo¿e jednak pomóc w lepszym zrozumieniu wielu spraw, co powinno u³atwiæ – tak¹ przynajmniej
mam nadziejê – sprawniejsze funkcjonowanie gospodarki.
W³aœnie lepszemu naœwietleniu owych gospodarczych
problemów mia³by s³u¿yæ zwo³ywany przez Radê wspomniany ju¿ sejmik gospodarczy, obraduj¹cy w gronie nie tylko
samych przedsiêbiorców i dzia³aczy gospodarczych, ale równie¿ decydentów prawa i przedstawicieli instytucji stoj¹cych
na jego stra¿y. Na takim sejmiku prawo podejmowania
uchwa³ mieliby tylko sami pracodawcy. Pozostali musieliby
liczyæ siê z ich respektowaniem, gdyby opinie sejmiku znajdowa³y potem potwierdzenie w postaci stanowionego nowego prawa.
A taki by³by te¿ cel tej progospodarczej i prospo³ecznej dzia³alnoœci.
Piszê o tym wszystkim w czasie przysz³ym, gdy¿ Rada
jeszcze siê nie zebra³a, nie ukonstytuowa³a, i do koñca nie
wiadomo, jaki przyjmie zakres dzia³alnoœci. Czy zaakceptuje tê formu³ê, jak¹ jej zaproponujemy, czy zechce dzia³aæ
w zupe³nie innym, mo¿e bardziej jeszcze zdecydowanym,
postulatywnym charakterze.
Chcia³bym, aby rozpoczê³a dzia³alnoœæ z nastaniem
II kwarta³u br.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Samorz¹d
w po³owie kadencji
Powiat s³upski zdecydowanie wyró¿nia siê ciekaw¹ przyrod¹, specyficznym morskim
klimatem i nieska¿onym œrodowiskiem naturalnym. Niestety, nale¿y do regionów dotkniêtych wysokim bezrobociem.

Fot. J. Maziejuk

W³adze samorz¹dowe obecnej kadencji staraj¹ siê wykorzystywaæ naturalne walory geograficzne do rozwoju turystyki oraz tworzyæ korzystny klimat dla
gospodarki regionu i pobudzenia aktywnoœci zawodowej mieszkañców. Stawia
siê wyraŸnie na poprawê infrastruktury drogowej i wizerunku turystycznego powiatu. Dzia³ania te przynosz¹
efekty. W 2003 roku powiat s³upski za
wykonane inwestycje drogowe zaj¹³ II
miejsce w og³oszonym przez Zwi¹zek
Powiatów Polskich rankingu inwestycyjnym powiatów i otrzyma³ statuetkê
Kazimierza Wielkiego. W rok póŸniej
w tym samym rankingu zaj¹³ III miejsce. Zwi¹zek Powiatów Polskich sklasyfikowa³ równie¿ powiat s³upski na
III miejscu w rankingu najlepszych powiatów w 2004 roku.
Lepsze drogi
Samorz¹d drugiej kadencji przyczyni³ siê m.in. do zmodernizowania
dwóch odcinków drogi w ulicy Wróblewskiego w Ustce, drogi powiatowej Gaæ -
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W³adze samorz¹dowe powiatu staraj¹ siê tworzyæ korzystny
klimat do pobudzania altywnoœci zawodowej mieszkañców

Swo³owo, Nr 1108G w Duninowie, Nr
1109G w Wodnicy i Nr 1140G w Bobrownikach. Modernizacje te o ³¹cznej
wartoœci 2 247 tys. z³ by³y mo¿liwe
dziêki pozyskanym œrodkom z programu SAPARD, od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorz¹dów gmin.
Opracowany projekt „Silna infrastruktura drogowa podstaw¹ rozwoju turystyczno-gospodarczego „Krainy w kratê” obejmuje jedenaœcie inwestycji drogowych, które maj¹ byæ wykonane w latach 2004-2006. Wyremontowanych zostanie ³¹cznie 21,5 km dróg oraz bêdzie
przebudowany most w Charnowie. Ca³kowity koszt zadañ wyniesie 18 386 648
z³; 12,5 miliona pochodziæ ma z Unii Europejskiej.
Powiat atrakcyjny
Ofertê turystyczn¹ regionu poszerzy zabytkowa wozownia pa³acu w Warcinie. Prace modernizacyjne na tym
obiekcie prowadzone bêd¹ w ramach kolejnego projektu, którego ca³kowity koszt

wyniesie 2 561 380 z³; 1 858 480 tys. z³
ma pochodziæ z Unii Europejskiej. Wozownia po odzyskaniu dawnej œwietnoœci zostanie zaadaptowana na sale wystawiennicze i wyk³adowe.
Podobnemu celowi s³u¿y te¿ inny
projekt, który zak³ada utworzenie na
bazie zmodernizowanych domów pomocy spo³ecznej w Machowinie i w
Machowinku, centrum wypoczynku i
rehabilitacji dla osób niepe³nosprawnych ruchowo i intelektualnie oraz
œcie¿ki przyrodniczo-edukacyjnej
³¹cz¹cej oba obiekty. Oba domy
mieszcz¹ siê w zespo³ach parkowo-pa³acowych o wysokich walorach historycznych i przyrodniczych. S¹ po³o¿one w
niewielkiej odleg³oœci od morza, w piêknych lasach. Na to zadanie 4,4 mln z³
pochodziæ ma z funduszy zewnêtrznych.
Czyste œrodowisko
Na ochronê œrodowiska w latach
2003–2004 wydano z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 735 tys. z³. Za pieni¹dze te sfi-

uczniów”, „Œnie¿ny p³ug”, „Zielone
miejsca pracy”. Otrzymano na nie w sumie 874 tys. z³, a uczestniczy³o w nich
227 osób. Realizowane s¹ kolejne programy: „Fachowiec w budownictwie”,
„S³upski zielony wêgiel”, „Srebrna
³uska”, „Wiklina w domu”, „¯agiel”.
Pozyskano na nie ³¹cznie 1442 tys. z³ oraz
422 tys. z³ na inne programy, którymi objêto 158 osób. Za 933 tys. z³ z wojeFot. J. Maziejuk

W 2003 roku powiat s³upski za wykonane inwestycje drogowe zaj¹³ II miejsce w og³oszonym
przez Zwi¹zek Powiatów Polskich rankingu inwestycyjnym powiatów i otrzyma³ statuetkê
Kazimierza Wielkiego

wano specjalne tunele dla p³azów w
gminie Dêbnica Kaszubska.
Kot³ownie
Samorz¹d powiatowy propaguje
ideê wykorzystania biomasy jako noœnika energii. Opracowany w tym zakresie
program zak³ada zast¹pienie ma³ych, nieekonomicznych kot³owni wêglowych
urz¹dzeniami na biomasê. Do tej pory
urz¹dzenia takie zbudowa³y ju¿ samorz¹dy Kêpic i gminy S³upsk. Ta ostatnia
gmina w szeœciu obiektach szkolnych
przebudowa³a dotychczasowe kot³ownie
olejowe na kot³ownie opalane biomas¹ i
uzyska³a wymierne korzyœci ekonomiczne. Jednoczeœnie powstaj¹ plantacje
wierzby, jako surowca do wytwarzania energii cieplnej. W roku 2004
„wierzb¹ energetyczn¹” obsadzono
160 ha, w 2005 bêdzie ona zajmowa³a
ju¿ 350 ha.
Mimo braku ustawy o biopaliwach
inwestor biorafinerii w Sycewicach,
wspieranej przez samorz¹d powiatowy,
otrzyma³ pozwolenie na budowê. Jej powstanie przyczyni siê do zaktywizowania 10 tysiêcy gospodarstw rolnych.
Programy pracy
Chocia¿ liczba bezrobotnych ci¹gle
siê zmniejsza, to jest ona wysoka. W 2004
roku zakoñczono m.in. realizacjê programów: „Bezpieczne przejœcie dla

wódzkiego programu „Gryf” lokalni
pracodawcy zyskaj¹ przeszkolonych

Funduszu Spo³ecznego w kwocie 1793
tys. z³ maj¹ pomóc tak¿e w zaktywizowaniu osób bezrobotnych.
Kontakty
Samorz¹d powiatowy utrzymuje
dobre kontakty z zaprzyjaŸnionymi powiatami – Herzogtum Lauenburg w
Niemczech i cieszyñskim. W ramach prowadzonej wspó³pracy powiat promowa³
siê na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w Bielsku-Bia³ej, goœci³ komisarzy Targów Wystawienniczych z
Saint-Lo w Normandii. Przedsiêbiorcy
i rolnicy brali udzia³ w misji gospodarczej w Niemczech. Na pierwszy kwarta³ 2005 roku zaplanowano przygotowanie konferencji inwestycyjnej z
udzia³em niemieckich przedsiêbiorców
w S³upsku.
Szko³y
Samorz¹d powiatowy pozyska³,
poza subwencj¹ oœwiatow¹, dodatkowe
808 tys. z³. Przeznaczono je na remonty
sal gimnastycznych, wyposa¿enie szkó³
i placówek oœwiatowych w pracownie
komputerowe oraz w sprzêt i pomoce
naukowe. Mimo szczup³oœci œrodków
uda³o siê te¿ wykonaæ drobne inwestycje oraz przeprowadziæ najpilniejsze
prace remontowe w szko³ach i placówkach oœwiatowych. Utworzony zosta³
M³odzie¿owy Oœrodek Socjoterapii w
Ustce. Na stypendia dla m³odzie¿y uda³o siê pozyskaæ 874 tys. z³. Skorzysta³o
z nich 93 studentów i 489 uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych.
Fot. J. Maziejuk

Zbudowanie biorafinerii w Sycewicach przyczyni siê do zaktywizowania 10 tysiêcy
gospodarstw rolnych

pracowników w zakresie obs³ugi turystycznej regionu.
Realizowane od czerwca 2004 roku
programy za pieniadze z Europejskiego

Modelowe rozwi¹zanie
Dom Dziecka w Ustce zosta³ przekszta³cony w placówkê nowoczesn¹, zorientowan¹ na potrzeby dzieci, w pe³ni
ci¹g dalszy na str. 6
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Fot.: Jan Maziejuk

nansowany zosta³ pilota¿owy program
utylizacji odpadów z parkingów leœnych,
zlikwidowano wysypiska w gminach
Smo³dzino i Potêgowo. Powsta³ te¿ Program Ochrony Œrodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu i
gmin. Tym ostatnim nie mo¿e siê jeszcze pochwaliæ ¿aden inny powiat w województwie. Urz¹dzono œcie¿ki edukacyjne w Ustce i Warcinie oraz zbudo-

odpowiadaj¹c¹ europejskim standardom
us³ug opiekuñczo-wychowawczych. Jest
to modelowe rozwi¹zanie w skali kraju.
Podjêta w tym zakresie wspó³praca z samorz¹dem S³upska zaowocowa³a pozyskaniem lokalu mieszkalnego, w którym
po przeprowadzeniu niezbêdnych prac
remontowych zamieszka³o 13 wychowanków. Za pieni¹dze uzyskane ze
sprzeda¿y dotychczasowego obiektu
zakupiono domy w S³upsku i Ustce, do
których pod koniec sierpnia 2004 roku
wprowadzi³y siê kolejne grupy wychowanków. Dwa nastêpne domy zostan¹
kupione w I kwartale br.
Dzia³ania restrukturyzacyjne prowadzone s¹ równie¿ w Powiatowym Obwodzie Lecznictwa Ogólnego – Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej w S³upsku. W ich wyniku
zad³u¿enie jednostki, wynosz¹ce w
marcu 2002 roku 2600 tys. z³, zmniejszy³o siê do 933 tys. z³. POLO nie ponosi ju¿ strat w dzia³alnoœci bie¿¹cej.
Sukcesem zakoñczy³y siê starania
o utrzymanie dotychczasowych po³¹czeñ
regionalnych na liniach kolejowych
S³upsk - Szczecinek i S³upsk - Ustka.
Miejsce dla kultury
W 2003 roku uroczyœcie obchodzono 100-lecie budynku starostwa. Staraniem powiatu wydano album zdjêciowy
przybli¿aj¹cy historiê i architekturê budynku. W sali konferencyjnej zapocz¹tkowano galeriê portretów starostów
s³upskich. Powiat obj¹³ sta³¹ opiek¹ lokalnych twórców, przyczyniaj¹c siê w
du¿ym stopniu do pobudzenia ich aktywnoœci, osadzonej g³êboko w regionie. Od dwóch lat w biuletynie „Powiat
S³upski” ukazuje siê sta³y dodatek
„Wieœ Tworz¹ca”. Od 2005 roku animatorom kultury przyznawane bêd¹ stypendia oraz nagrody starosty. Wypracowano
w³asn¹ formê nagradzania wyró¿niaj¹cych siê mieszkañców powiatu. Najlepsi
rolnicy honorowani s¹ „Bursztynowym
K³osem” i „S³upsk¹ Bursztynow¹
Bulw¹”. Twórcy i dzia³acze kultury „Bia³ymi Bocianami”, najlepsi przedsiêbiorcy i menad¿erowie gospodarki „Srebrnymi NiedŸwiedziami”.
***
Szczegó³owy katalog celów i kierunków dzia³ania samorz¹du powiatowego okreœlaj¹ przyjête przez Radê
Powiatu: „Strategia Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Powiatu S³upskiego”, „Powiatowa Strategia Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych” oraz „Strategia Rozwi¹zywania Problemów Bezrobocia w Powiecie S³upskim”.
Zarz¹d Powiatu
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Z PRAC ZARZ¥DU POWIATU

Fot. J. Maziejuk

Koszty szkolenia
s¹ wysokie...

Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê funkcjonowaniem Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowaczego w Damnicy. Dyrektor z³o¿y³
wniosek o zwiêkszenie bud¿etu placówki na 2005 rok o kwotê
658 tys. z³otych. Zarz¹d zajmowa³ siê równie¿ aneksem do umowy zawartej pomiêdzy Zespo³em Szkó³ Leœnych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie i tamtejsz¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu Wiejskiego
oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli.
Pracuj¹c nad planami bud¿etowymi jednostek powiatowych w zakresie
wynagrodzeñ, Zarz¹d swoje decyzje opiera³ na dwóch Ÿród³ach: wyliczeniach organu prowadz¹cego, które zosta³y sporz¹dzone zgodnie z wymogami okreœlonymi w Karcie Nauczyciela i zapotrzebowaniach sporz¹dzonych przez jednostki
oœwiatowe. Tak ustalaj¹c bud¿et okaza³o siê, ¿e wed³ug art. 30 ust. 8 Karty
Nauczyciela, kwota na wynagrodzenia
nauczycieli w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy powinna wynosiæ 2,3 mln z³. Tymczasem placówka
ta z³o¿y³a zapotrzebowanie na oko³o 2,
6 mln z³. W rezultacie, w projekcie bud¿etu na 2005 rok ujêto dla Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obs³ugi kwotê 2,5 mln z³. Wed³ug wyliczeñ dyrekcji oœrodka o oko³o 658 tys. z³ za ma³o.
Zarz¹d Powiatu 17 stycznia br. spotka³ siê z kierownictwem Oœrodka. Podczas rzeczowej debaty okaza³o siê, i¿
wiele problemów mo¿na z³agodziæ lub
wyeliminowaæ stosuj¹c w³aœciwe rozwi¹zania organizacyjne. Powinny one
znaleŸæ odzwierciedlenie w aktualnie
sporz¹dzanym aneksie do arkusza organizacji placówki na II semestr szkolny. Po otrzymaniu takiego dokumentu
Zarz¹d Powiatu podejmie dalsze decyzje. Ju¿ teraz stwierdzi³, ¿e koszty na-

uczania specjalnego s¹ wysokie, ale nie
w takim stopniu jak to wykazuje dyrekcja tej placówki.
Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê równie¿ z przekazanym przez Piotra Mañkê
– dyrektora Zespo³u Szkó³ Leœnych i
Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie kierownictwu tamtejszej Wy¿szej Szko³y Biznesu Wiejskiego projektem aneksu do umowy zawartej pomiêdzy obu szko³ami na
wynajem pomieszczeñ dydaktycznych.
Dokument ten nie spotka³ siê z akceptacj¹ w³adz uczelni. Na proœbê rektora
starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski
spotka³ siê z przedstawicielami zarz¹du
spó³ki EUROWARCINO prowadz¹cej
uczelniê. Po przeprowadzonych rozmowach starosta uzna³, i¿ dla samorz¹du
powiatowego liczy siê przede wszystkim
dobro powiatowej szko³y. Odrêbn¹ kwesti¹ s¹ zaleg³oœci p³atnicze Wy¿szej
Szko³y Biznesu Wiejskiego wobec Zespo³u Szkó³ Leœnych i Ogólnokszta³c¹cych. W tym wzglêdzie Zarz¹d zdecydowa³ o koniecznoœci przeprowadzenia
szczegó³owej kontroli finansowej.
Zarz¹d Powiatu po d³ugotrwa³ych
negocjacjach z nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi uzgodni³ z nimi nowy
regulamin wynagradzenia nauczycieli w
szko³ach powiatu s³upskiego.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Najnowsze statystyki

Na bezrobocie
nie ma mocnych
Mimo i¿ liczba bezrobotnych w S³upsku i powiecie s³upskim w roku ubieg³ym spad³a o 1347 osób,
w Powiatowym Urzêdzie Pracy na koniec grudnia zarejestrowane by³y nadal 22 503 osoby, w tym
ponad 12 tysiêcy z powiatu s³upskiego.
Wœród zarejestrowanych by³o 11 615
kobiet (6 503 z powiatu). Prawo do zasi³ku
posiada³o tylko 3847 bezrobotnych.W2004
roku zak³ady pracy zg³osi³y zamiar zwolnienia 551 osób w ramach zwolnieñ grupowych. Najwiêkszych zwolnieñ dokona³y:
Zak³ady Obuwnicze „Alka” - 247 osób,
PPHU „Zasta” – 70 osób, Przedsiêbiorstwo Budownictwa Regionalnego – 82
osoby, JednostkaWojskowa - Lotnisko w
Redzikowie - 45 osób. Spadek bezrobocia
odnotowano w S³upsku - o 603, Ustce - o
95, gminie Ustka - o 38, gminie Dêbnica Kaszubska - o 136, gminie G³ówczyce - o 160,
gminie Kobylnica - o 30, gminie Potêgowo
- o 102, gminie S³upsk - o 54, gminie Smo³dzino - o 27, mieœcie i gminie Kêpice - o 112
osób. Bezrobotnych przyby³o tylko w gminie Damnica o 10 osób.
Od stycznia 2003 do grudnia 2004
roku referat ds. poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleñ skierowa³ 1176 osób bezrobotnych na szkolenia
(448 kobiet), z powiatu s³upskiego - 433
osoby. Pracê podjê³o 460 osób.

stwie Gospodarki Komunalnej. Nowa ustawa
„O promocji zatrudnienia” nie przewiduje ju¿
tej formy aktywizacji bezrobotnych, a jej przepisyprzejœciowe(art.140)stwarzaj¹mo¿liwoœæ
kontynuowania robót publicznych do koñca
2005 roku.

Prace interwencyjne, sta¿e,
umowy absolwenckie
Przy wykonywaniu prac interwencyjnych zatrudnionych by³o 1412 osób - 1019 z
powiatu; z tej formy zatrudnienia najczêœciej
korzystaj¹ ma³e i œrednie zak³ady pracy, które,
zgodnie z zapisem umowy, stwarzaj¹ sta³e za-

Programy
W 2004 roku Powiatowy Urz¹d Pracy
realizowa³ programy ze œrodków Marsza³ka
Województwa Pomorskiego: „Fachowiec w
budownictwie”(skorzysta³o30osób,efektywnoœæ40%),„S³upskizielonywêgiel”(20osób,
efektywnoœæ 25%), „Srebrna ³uska” (91 osób,
efektywnoœæ 53,9%), „Wiklina w domu” (10
osób, efektywnoœæ 40%), „¯agiel” (105 osób,
efektywnoœæ 14,3%); ze œrodków MinisterstwaPracy:„Drogowskaz”(70osób,efektywnoœæ 60%), „Przebiœnieg” (14 osób, efektywnoœæ 64,3%), „Z³ota rybka” (74 osoby, efek-

Po¿yczki i dotacje
Po¿yczkê na uruchomienie dzia³alnoœci gospodarczej otrzyma³ tylko jeden bezrobotny.Dotacjenapodjêciedzia³alnoœcigospodarczej otrzyma³o 47 bezrobotnych (17
z powiatu). By³y one udzielane g³ównie na
dzia³alnoœæ us³ugow¹. Kilka wniosków dotyczy³o dzia³alnoœci produkcyjnej. Pracodawcom udzielono 5 po¿yczek na utworzenie 17 miejsc pracy oraz 9 dotacji na
43 miejsca pracy. Te ostatnie by³y udzielane g³ównie na dzia³alnoœæ produkcyjn¹
(szycie konfekcji mêskiej, obróbka szk³a).

Roboty publiczne
Dopracywramachrobótpublicznych
skierowano 785 osób - 672 z powiatu s³upskiego.Zatrudnianiwramachtychrobótkierowani byli do pracy w administracji, domach pomocy spo³ecznej, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Przedsiêbior-

Spadek bezrobocia odnotowano w dziesiêciu gminach

trudnienie.Wramachumówsta¿owychzatrudniono 742 bezrobotnych; sta¿e organizowane
by³y w urzêdach, szko³ach, prokuraturze, s¹dach, policji, spó³dzielniach mieszkaniowych,
centrach wolontariatu, nadleœnictwach, handlu
i gastronomii.
Do handlu i gastronomii skierowano
32 osoby. W ramach umów absolwenckich
zatrudniono 48 osób.

Fot. J. Maziejuk

tywnoœæ 60,8%); ze œrodków w ramach programu„GryfIII”:„Gospodnikkaszubski”(30
osób, efektywnoœæ 40%), „S³owiñskie klimaty” (167 osób, efektywnoœæ 58,7). W ramach
tego przedostatniego projektu przeprowadzono 3 szkolenia dla 30 osób, a ich celem by³o
podniesienie kwalifikacji w zakresie gastronomicznych tradycji regionu i obs³ugi turystycznej, a tak¿e prowadzenia w³asnej dziaci¹g dalszy na str. 8
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³alnoœci gospodarczej. 127 bezrobotnych
uzyska³o zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i 43 na sta¿ach m.in. w punktach informacyjnych i gastronomicznych.
WporozumieniuzMinisterstwemRolnictwa realizowano program „M³odzi rolnicy”,wktórymwziê³oudzia³12bezrobotnych.
Tak sama liczba bezrobotnych wziê³a udzia³
w programie „Junior” adresowanym dla niepe³nosprawnych. Ponadto Powiatowy Urz¹d
Pracy w S³upsku realizuje program finansowany z funduszu PHARE „Aktywna M³odzie¿”, który skierowany jest do m³odzie¿y
do 26 roku ¿ycia z wykszta³ceniem ogólnym.
Mo¿e objêtych byæ nim 50 osób.
W paŸdzierniku rozpoczêto realizacjê programu regionalnego „PROMEDICA” dla bezrobotnych zwolnionych z placóweks³u¿byzdrowiaorazosóbzwykszta³ceniem medycznym zagro¿onych bezrobociem z powodu restrukturyzacji placówek
resortu zdrowia. Program ten kontynuowany bêdzie w tym roku.

Jak zostaæ
rolnikiem?
Na sesji Rady Powiatu w dniu 25 stycznia br. radny Stanis³aw Jank
zapyta³, gdzie kandydaci na rolników mog¹ zdobyæ niezbêdne kwalifikacje zawodowe, które s¹ wymagane m.in. przy zakupie gruntów rolnych. Warto upowszechniæ odpowiedŸ, jak¹ otrzyma³ w tej
sprawie, bo mo¿e ona zainteresowaæ wiele osób.

Poœrednictwo pracy
W okresie od stycznia do grudnia 2004
roku Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku posiada³ w swojej dyspozycji 6474 oferty pracy
niesubsydiowanej, w tym 231 dla osób niepe³nosprawnych. W analogicznym okresie
2003 roku pozyskano tylko 5198 takich
miejsc. Najwiêcej ofert by³o w zawodach:
doradca inwestycyjny (197), sprzedawca w
handlu detalicznym (279), robotnik w gospodarstwie ogrodniczym (376), spawacz
rêczny gazowy (129), przedstawiciel handlowy(249),krawiecodzie¿y(182),murarz
ogólnobudowlany (148), przetwórca ryb
(124), kierowca (142), kucharz (97), œlusarz
(119).
Zus³ugporadnictwazawodowegoskorzysta³o ³¹cznie 5818 osób bezrobotnych.

Europejski Fundusz Spo³eczny
W 2004 roku realizowano dwa projekty z dzia³ania 1.2 „M³odzie¿ przysz³oœci¹ ka¿dej spo³ecznoœci” i z dzia³ania 1.3 „Nale¿y
byæ aktywnym”. W pierwszym wziê³o udzia³
465 bezrobotnych, w tym 277 kobiet. Zaktywizowano ³¹cznie 361 osób. W szkoleniach
wziê³o udzia³ 170, w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 85, natomiast ze sta¿y
skorzysta³o105bezrobotnych.Udzielonotak¿e 9 jednorazowych dotacji na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej. W ramach tego
drugiego projektu („Nale¿y byæ aktywnym”) pracami interwencyjnymi objêto
181 osób, udzielono 13 dotacji na rozpoczêciedzia³alnoœcigospodarczejiprzeszkolono 249 osób. Oba programy s¹ kontynuowane w bie¿¹cym roku.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
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Osoby prowadz¹ce gospodarstwo
rolne przez okres trzech lat i posiadaj¹ce
wykszta³cenie podstawowe mog¹ skorzystaæ z kursu eksternistyczneg, który organizuj¹ oœrodki doradztwa rolniczego.
Ukoñczenie kursu daje tytu³ rolnika wykwalifikowanego. W powiecie s³upskim
oœrodek doradztwa rolniczego znajduje
siê w Strzelinie.
Tytu³ rolnika mog¹ uzyskaæ tak¿e w formie eksternistycznej osoby posiadaj¹c wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze i na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych przez
pañstwow¹ komisjê egzaminacyjn¹,
powo³an¹ przez kuratora oœwiaty. Egzaminy s¹ odp³atne.
Kursy takie mog¹ byæ prowadzone
przez szko³y, placówki kszta³cenia ustawicznego i praktycznego oraz oœrodki do-

kszta³cania i doskonalenia zawodowego,
posiadaj¹ce akredytacje kuratora oœwiaty. Chêæ odbycia takiego kursu mo¿na
zg³aszaæ w Centrum Kszta³cenia Praktycznego w S³upsku przy ulicy Koszaliñskiej 5, Œrodkowopomorskim Centrum Kszta³cenia Ustawicznego przy
ulicy Szarych Szeregów 6, Zak³adzie
Doskonalenia Zawodowego w S³upsku
przy ulicy Szczeciñskiej oraz Zespole
Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w £odzierzy ko³o Miastka.
Osoby doros³e, które chc¹ zdobyæ
zawód technika rolnika i ukoñczy³y zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ mog¹ kontynuowaæ naukê w Technikum Uzupe³niaj¹cym w Zespole Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku, znajduj¹cym siê przy
ulicy Szczeciñskiej 36. Nauka odbywaæ
mo¿e siê w formie zaocznej lub stacjonarnej i jest bezp³atna.
W sprawach kursów mo¿na zg³aszaæ siê te¿ do starszego wizytatora Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku – Brygidy Grzenkowskiej – Popsuj, tel (058)3077-699.
Wojewódzki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdañsku prowadzi szkolenia dla dwóch grup osób – nie posiadaj¹cych ¿adnej wiedzy rolniczej i posiadaj¹cych pewn¹ wiedzê, ale nie maj¹cych wymaganych kwalifikacji. Kursy s¹ p³atne.
W przypadku grupy pierwszej licz¹cej 10
osób odp³atnoœæ za kurs trwaj¹cy 160 godzin wynosi 886 z³otych. W przypadku
grupy drugiej i tak¿e licz¹cej 10 osób za
kurs trwaj¹cy 80 godzin – 472 z³, 15 osób
– 334 z³, 20 osób – 265 z³. Uczestnicy
kursu zdaj¹ egzamin przed komisj¹ powo³an¹ przez Kuratora Oœwiaty. (z)
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W starostwie s³upskim od roku
1999 podejmowane s¹ inicjatywy maj¹ce na celu wdra¿anie sposobów wykorzystania zasobów przyrody do wytwarzania energii. Analiza korzyœci p³yn¹cych ze stosowania odnawialnych
Ÿróde³, a zw³aszcza biomasy jako surowca energetycznego, wskaza³a jednoznacznie na potrzebê upowszechniania
tej idei wœród samorz¹dów gminnych.
Obok mo¿liwoœci zmniejszenia
emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego, wykorzystanie w energetyce biomasy ma istotny wp³yw na poprawê koniunktury w rolnictwie. Ta ga³¹Ÿ
gospodarki jest, obok turystyki, wiod¹ca
w powiecie s³upskim. Ten aspekt sk³oni³ starostwo do podjêcia inicjatywy
wybudowania biorafinerii produkuj¹cej olej napêdowy z rzepaku. Wspó³praca z Instytutem Mechanizacji i
Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
i Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku przynios³y dobre efekty. Po
opracowaniu „studium wykonalnoœci” i
przeprowadzeniu rozmów z grupami kapita³owymi, firma „Estry Metylowe’’ Sp.
z o.o. z Sycewic podjê³a siê realizacji tej

inwestycji. Uzyska³a ju¿, mimo trudnoœci zwi¹zanych z brakiem uregulowañ
prawnych i prze³amaniem mentalnoœci
partnerów, pozwolenie na budowê wytwórni estrów metylowych. Przetwarzaæ
bêdzie 150 tysiêcy ton rzepaku rocznie,
co pozwoli uzyskaæ 50 tysiêcy ton biodiesla. Oprócz ograniczenia emisji
szkodliwych gazów i sadzy, zaktywizowanych zostanie 10 tysiêcy gospodarstw rolnych na Pomorzu i stworzonych 600 miejsc pracy. Koszt inwestycji obliczony zosta³ na oko³o 180 milionów z³otych. Energiê elektryczn¹ i ciepln¹
(para technologiczna) zak³ad ten wytwarzaæ bêdzie z biomasy. Zostanie wybudowana, pierwsza w Polsce, bioelektrociep³ownia, która bêdzie stosowaæ tak¿e istniej¹ce noœniki energii cieplnej,
jak s³oma, trawa czy nieprzydatne w
innych procesach technologicznych
drewno.
Przeprowadzone badanie ankietowe
w 1400 gospodarstw rolnych w powiecie
s³upskim wykaza³o nadwy¿ki tego surowca wynosz¹ce 24 tysi¹ce ton. Pozwol¹ one
na uruchomienie nie tylko bioelektrociep³owni, ale tak¿e zak³adu wytwarzaj¹cego pelety w iloœci 30 tysiêcy ton rocznie.

Wdra¿any ju¿ jest wstêpny etap tego
projektu pod nazw¹ „Bioenergia
szans¹ dla ekologicznego zrównowa¿onego rozwoju powiatu s³upskiego”.
Wspó³pracê zadeklarowa³y gminy:
G³ówczyce, Kobylnica, Potêgowo i
S³upsk. Projekt ten otrzyma³ ju¿ gwarancjê wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Ma na celu przeszkolenie po 30 rolników w ka¿dej gminie w zakresie marketingu, upraw i wykorzystania roœlin
energetycznych, w tym g³ównie najnowszych odmian rzepaku, s³onecznika, soi i
kukurydzy.
Oprócz dzia³añ zmierzaj¹cych do
wykorzystania biomasy z upraw rolnych i ³¹k, starostwo s³upskie podjê³o
siê w 2003 roku popularyzowania zalet drewna jako noœnika energii, w tym
uprawy „wierzby energetycznej”. Kêpice u¿ytkuj¹ od roku 2000 jedn¹ z najwiêkszych w Polsce ciep³owni o mocy 4
MW opalanych g³ównie zrêbkami z drewna. W Biesowicach (w tej samej gminie)
planowana jest budowa nowej kot³owni
o mocy 600 kW. Korzyœci z wykorzystania biomasy jako noœnika energii dostrzeg³ tak¿e wójt gminy S³upsk. W ubieg³ym roku przebudowano w tej gminie
istniej¹ce we wszystkich szeœciu szko³ach kot³ownie opalane wêglem na kot³ownie opalanie zrêbkami. Zamys³ ten
wspar³a Narodowa Agencja Poszanowania Energii. Te szeœæ obiektów, o
³¹cznej mocy 1147 kW, przyniesie w sezonie grzewczym 900 tysiêcy z³
oszczêdnoœci.
Powinno to przekonaæ nawet najbardziej obojêtnych w³ójtów gmin i w³aœcicieli zak³adów produkcyjnych do stosowania alternatywnych Ÿróde³ energii.
Zastosowanie wierzby energetycznej wymaga za³o¿enia odpowiednio wielkich plantacji. Kêpice i gmina S³upsk ju¿
o to zadba³y. Na pocz¹tek zakupi³y sadzonki i za³o¿y³y niewielkie plantacje (w
sumie na 15 ha), ale ju¿ w roku 2005 area³
ten bêdzie wynosi³ blisko 350 ha. Po
dwóch latach korzyœci ekonomiczne z
wykorzystania drewna jako noœnika
energii cieplnej dostrzegli tak¿e w³aœciciele ziemscy, którzy zak³adaj¹ odpowiednie plantacje.
W powiecie s³upskim funkcjonuje
ju¿ dwadzieœcia kot³owni opalanych
drewnem, b¹dŸ odpadami drzewnymi i
szeœæ kot³owni opalanych s³om¹.
Stanis³aw Januchta
Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska
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Potêgowo
na rozdro¿u?
Powiat lêborski podj¹³ walkê o poszerzenie swego terytorium o gminê Potêgowo.
Szeroko zakrojone dzia³ania uzasadniane s¹ rzekom¹ chêci¹ oderwania siê mieszkañców tej gminy od powiatu s³upskiego i powrotu do dawnego podzia³u administracyjnego, kiedy Potêgowo by³o w rejonie lêborskim.

Demokracja obywatelska mo¿e funkcjonowaæ nawet w ma³ych zbiorowoœciach ludzkich

Je¿eli potêgowianom nawet wtedy
nie ¿y³o siê lepiej, to „uszanowane by³y
ich przyzwyczajenia administracyjnourzêdowe i wiêzi miêdzyludzkie” – tak
mo¿na przeczytaæ w specjalnym wydaniu
„G³osu Potêgowa” zafundowanym mieszkañcom tej gminy u progu nowego 2005
roku przez w³adze samorz¹dowe powiatu
lêborskiego.
Wiêzi miêdzyludzkie s¹ bardzo
wa¿ne w spo³eczeñstwie demokratycznym, przyzwyczajenia administracyjnourzêdowe - mniej, zw³aszcza, je¿eli nie
najlepiej kojarz¹ siê one wiêkszoœci Po-
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laków. A kojarzyæ przecie¿ dobrze siê nie
mog¹, inaczej nie wprowadzono by w Polsce nowej reformy administracyjnej, która
w³aœnie te, nie zawsze najlepsze przyzwyczajenia administracyjno-urzêdnicze, mia³a
zerwaæ i w ich miejsce wprowadziæ nowe,
lepsze.
Czy wprowadzi³a?
Ja s¹dzê, ¿e tak! Na pewno zdecydowanie lepsza jest dzisiejsza Polska samorz¹dowa, nawet z gmin¹ Potêgowo w niechcianym powiecie s³upskim – je¿eli to
rzeczywiœcie prawda – od tej pañstwowej,
z by³ym urzêdem rejonowym i innymi, po-
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dobnymi mu urzêdami. To wa¿ne, jak daleko ma siê do urzêdu, w którym za³atwia siê sprawy, ale wa¿niejsze jest, jak
siê jest w tym urzêdzie obs³u¿onym.
Je¿eli pod tym wzglêdem bêd¹ konkurowaæ miêdzy sob¹ oba powiaty – lêborski i s³upski, bêdzie widaæ wyraŸne
ró¿nice w pracy jednego powiatu na niekorzyœæ drugiego, mieszkañcy Potêgowa
powinni siê zastanowiæ, w którym chc¹
byæ obs³ugiwani. W spo³eczeñstwie demokratycznym maj¹ prawo do wolnego
wyboru, w tym tak¿e do wyboru powiatu, do którego chcieliby nale¿eæ.

Demokracja jest jednak trudn¹ sztuk¹
rz¹dzenia, wymaga od ludzi, którzy chc¹
w niej uczestniczyæ du¿ej m¹droœci, roztropnoœci w podejmowaniu decyzji, przede
wszystkim jasnego i rozwa¿nego argumentowania swych racji, bo inaczej mo¿na
³atwo zb³¹dziæ i ponieœæ sromotn¹ pora¿kê.
Polska demokracja jest jeszcze
bardzo m³oda i szczególnie nara¿ona na
niespodzianki, nie zawsze na te dobre...
Demokracja obywatelska charakteryzuje siê jeszcze tym, ¿e mo¿e funkcjonowaæ nawet w ma³ych zbiorowoœciach
ludzkich, nie musi to byæ wcale gmina czy
powiat. Je¿eli ma jednak do spe³nienia
znacznie szersz¹ rolê ni¿ tylko tê polegaj¹c¹ na zaspokajaniu podstawowych
potrzeb i œwiadczeniu podstawowych
us³ug, to na pewno wiêksze mo¿liwoœci
rozwoju bêdzie mia³a zawsze w du¿ych
zbiorowoœciach i aglomeracjach. Takie
daj¹ bowiem szansê do kreatywnego rozwoju, a ten jest przecie¿ g³ównym motorem wszelkiego postêpu.
Wiêksze zbiorowoœci, wiêksze aglomeracje to szerszy zakres us³ug, wiêksza
ich ró¿norodnoœæ, dostêpnoœæ i wiêksza
konkurencja.
Pomijaj¹c ju¿ wszelkie racje, warto zastanowiæ siê, czy celem demokracji
jest dzielenie czy raczej ³¹czenie spo³eczeñstw – w myœl w³aœnie owych wspomnianych ju¿ na pocz¹tku wiêzi miêdzyludzkich?
Oczywiœcie, mo¿na na przyk³ad
dokonaæ podzia³u obecnej gminy Potêgowo na dwie – Potêgowo i £upawê. Tê
pierwsz¹ przy³¹czyæ do powiatu lêborskiego, bo takie s¹ rzekomo oczekiwania. Druga niech pozostanie w powiecie
s³upskim, bo tak rzekomo te¿ chc¹ jej
mieszkañcy. Mo¿na przy³¹czyæ te¿ tzw.
czêœæ ³upawsk¹ na przyk³ad do gminy
Dêbnica Kaszubska, a potêgowsk¹ – do
gminy lêborskiej i administracjê w Potêgowie w ogóle zlikwidowaæ.
Wariantów mo¿e byæ jeszcze kilka.
W demokracji wszystkie s¹ mo¿liwe do
zrealizowania. Tylko, czy takie rozwi¹zania zadowol¹ spo³ecznoœæ gminn¹ w tym
samym stopniu, jak na przyk³ad przy³¹czenie ca³ej gminy Potêgowo do powiatu lêborskiego lub pozostawienie jej, tak
jak jest do tej pory, w powiecie s³upskim?
I czy bêdzie s³u¿yæ to demokracji lokalnego œrodowiska?
Z. Babiarz-Zych

Potrzebne jest
silne oparcie
Czy w³¹czenie gminy Potêgowo do powiatu lêborskiego poprawi sytuacjê na gminnym rynku pracy? OdpowiedŸ na to pytanie nie wydaje siê wcale taka jednoznaczna.
PrzeœledŸmy sytuacjê bezrobocia
w obu powiatach – lêborskim, który
mia³by byæ lepszy dla gminy Potêgowo,
i s³upskim, w którym ta gmina obecnie
siê znajduje. W powiecie lêborskim œredni wskaŸnik bezrobocia w 2004 roku wynosi³ 31 procent, w powiecie s³upskim
(liczony razem dla miasta S³upska i powiatu – taki obszar obs³uguje tutejszy

botnego przypadnie 496 z³otych, zaœ w
powiecie s³upskim – 469 z³otych. Jak widaæ ró¿nica nie jest du¿a i z pewnoœci¹
nie ma wiêkszego wp³ywu na jakoœæ, a
przede wszystkim skutecznoœæ œwiadczonych us³ug.
Gdy przyjrzymy siê bli¿ej Ÿród³om pochodzenia tych œrodków, to
oka¿e siê, ¿e Powiatowy Urz¹d Pracy

W Potêgowie do najwiêkszych prywatnych zak³adów nale¿y Piekarnia-Cukiernia Klassa
zatrudniaj¹ca 100 osób
Fot. J. Maziejuk

Powiatowy Urz¹d Pracy) – 28,4 procenta. W Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Lêborku na koniec paŸdziernika 2004
roku zarejestrowanych by³o 7605 osób
bezrobotnych, w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w S³upsku – 22 396 osób.
Lêborski Urz¹d Pracy na ró¿ne formy przeciwdzia³ania bezrobociu pozyska³
w 2004 roku z ró¿nych Ÿróde³ ³¹cznie
3 775 700 z³otych, Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku – 10 518 440 z³otych. Gdy
kwoty te podzielimy przez liczbê obs³ugiwanych bezrobotnych oka¿e siê, ¿e w
powiecie lêborskim na jednego bezro-

w S³upsku ma ich znacznie wiêcej, a
wiêc jest bardziej operatywny w dzia³aniach na rzecz bezrobotnych. Powiat
lêborski pozyskuje g³ównie œrodki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Powiat s³upski uzyska³ je
w 2004 roku tak¿e z rezerwy ministerialnej oraz z ró¿nych programów.
Starosta lêborski Witold Piórkowski w rozmowie opublikowanej w specjalnym wydaniu „G³osu Potêgowa” z grudnia 2004 roku chwali siê, ¿e uda³o mu siê
porozumieæ z PKS-em w S³upsku i „od
grudnia (...) uruchomione zostan¹ trzy
ci¹g dalszy na str. 12
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pary kursów autobusów z gminy Potêgowo i £upawy poprzez Potêgowo do Lêborka. To stworzy szansê dla potêgowian
na znalezienie zatrudnienia w Lêborku,
na pocz¹tek byæ mo¿e w nowo powsta³ym zak³adzie przerobu ³ososia, który
docelowo ma daæ pracê 500 osobom”.
Dla bezrobotnych ka¿de miejsce
pracy siê liczy i niew¹tpliwie jest to jakaœ
propozycja. Na pewno nie powinno siê
jej bagatelizowaæ. Tylko, je¿eli w ten
sposób podchodziæ do problemu, to
S³upsk, który od Potêgowa i £upawy
dzieli podobna odleg³oœæ jak od Lêborka, stwarza na pewno du¿o wiêksze
mo¿liwoœci do rozwoju gospodarczego.

Tego niestety, nie da siê powiedzieæ o
nadmorskiej £ebie w powiecie lêborskim nastawionej g³ównie na rozwój
funkcji turystycznej i nie dysponuj¹cej
takim zapleczem portowym jak Ustka.
Kto dobrze zna £ebê, ten wie, ¿e pod
wzglêdem przemys³owym by³ to zawsze
wolniej rozwijaj¹cy siê oœrodek.
Sytuacja na gminnym rynku pracy
pokazuje, ¿e gminie Potêgowo potrzebne jest silne oparcie w oœrodku nastawionym na intensywny rozwój gospodarczy.
W gminie tej na koniec 2004 roku zarejestrowane by³y 1074 osoby bezrobotne, w
tym 578 kobiet. Prawo do zasi³ku posiada³o tylko 158 osób. Niepokoj¹cym jest

W ubieg³ym roku w gminie zarejestrowa³y siê 32 nowe podmioty gospodarcze,
Fot. J. Maziejuk
ale 52 wyrejestrowa³y sie z ewidencji

Jest du¿o wiêkszym oœrodkiem miejskim od Lêborka, ma wiêksze tradycje
przemys³owe, a przede wszystkim dysponuje S³upsk¹ Specjaln¹ Stref¹ Ekonomiczn¹, która zosta³a powo³ana w
celach gospodarczych i coraz lepiej
spe³nia swoj¹ rol¹.
S³upsk jest te¿ lepiej przygotowany do obs³ugi inwestorskiej. Jest na pewno miastem du¿o lepiej postrzeganym na
zewn¹trz ni¿ Lêbork, a to rzutuje na rozwój przedsiêbiorczoœci i powstawanie
nowych miejsc pracy. Nie mo¿na ponadto zapominaæ o bliskim po³o¿eniu Ustki, która ze swoim portem morskim,
tradycjami przemys³u stoczniowego i
oddan¹ niedawno do u¿ytku nowoczesn¹ aukcj¹ rybn¹ stwarza tak¿e
mo¿liwoœci gospodarczego rozwoju.
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fakt, i¿ z tej liczby zarejestrowanych a¿
689 osób, czyli ponad 60 procent to osoby d³ugotrwale bezrobotne - pozostaj¹ce
bez pracy ponad 12 miesiêcy. Pod wzglêdem wykszta³cenia przewa¿aj¹ tu bezrobotni z wykszta³ceniem zasadniczym,
podstawowym i niepe³nym podstawowym. A¿ 925 osób legitymuje siê tylko
takim wykszta³ceniem. Wyliczona na koniec grudnia 2004 roku przez pracowników PUP szacunkowa stopa bezrobocia dla tej gminy wynosi³a 36,4 proc. i
przewy¿sza³a œredni¹ powiatu s³upskiego. Czynn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
terenie gminy prowadzi 186 przedsiêbiorców, ale prawie po³owa z nich zajmuje
siê drobnym handlem. Do najwiêkszych
prywatnych zak³adów nale¿¹ tu: „Piekarnia – Cukiernia Klassa” (zatrudnia oko³o

100 osób), Przedsiêbiorstwo „£upavia” w
£upawie (ok. 100 osób), „Star Meble” Sp.
z o.o w Potêgowie (51 osób) „NFM Polska” w Potêgowie (35 osób), „Mikol” (28
osób).
W gminie tej niewskazana jest lokalizacja inwestycji uci¹¿liwych dla
wód w s¹siedztwie dolin rzecznych
£upawy i £eby, poniewa¿ brakuje naturalnej izolacji poziomów wód podziemnych od powierzchni terenu oraz
w centralnej i po³udniowej czêœci
GZWP „£upawa”, gdzie izolacja ta jest
s³aba. Z kolei rozwój rolnictwa ogranicza niekorzystny odczyn gleb (wysoki
udzia³ gleb bardzo kwaœnych i kwaœnych)
oraz zwi¹zane z nim du¿e potrzeby wapnowania. Jakoœæ sanitarna rzeki £upawy na terenie gminy Potegowo jest najlepsza i wykazuje III klasê czystoœci
pod wzglêdem sanitarnym. Rzeka ta, ze
wzglêdu na swoj¹ funkcjê turystyczn¹,
nie mo¿e byæ wykorzystywana do hodowli ryb. Obszar pradoliny £eby oraz
okolic Grapic i Skórowa, a tak¿e Obszar
Chronionego Krajobrazu we wschodniej
czêœci gminy powinny byæ wy³¹czone z
lokalizacji farm wiatrowych z uwagi na
ostoje ptactwa. Z kolei bardzo wa¿nym
ograniczeniem w rozwoju turystyki
wodnej jest prawie ca³kowity brak
zbiorników, które stanowi¹ o atrakcyjnoœci terenu. Niezbyt bogato rozwiniêta sieæ rzek, strumieni i cieków powierzchniowych oraz daleki od doskona³oœci stan czystoœci mniejszych cieków – ogranicza te¿ mo¿liwoœci rozwoju wêdkowania.
W 2004 roku w gminie Potêgowo
zarejestrowa³y siê 32 nowe podmioty gospodarcze, ale wyrejestrowa³y siê z ewidencji - 52. Wszystkie zarejestrowane
nowe podmioty to jednoosobowe zak³ady prowadz¹ce g³ównie dzia³alnoœæ handlow¹ i us³ugi budowlane. W minionym,
2004 roku bezrobotni z tej gminy skorzystali z nastêpuj¹cych form aktywizacji zawodowej: szkoleñ i przekwalifikowañ –
19 osób, prac interwencyjnych - 97, robót publicznych – 33, zatrudnienia w ramach umów absolwenckich – 2, zatrudnienia na umowy sta¿owe – 53, przygotowania zawodowego – 2. Tylko jeden z
zak³adów skorzysta³ z dotacji na utworzenie... jednego dodatkowego miejsca
pracy. £¹cznie z wszystkich form pomocy bezrobotnym skorzysta³y 183
osoby z tej gminy.
Z. Babiarz-Zych
Marcin Horbowy

Kto zyska na tym
najwiêcej?

Fot. J. Maziejuk

Zmiana administracyjna granic i przynale¿noœæ Potêgowa do innego powiatu, od razu nie przyniesie poprawy sytuacji w tej gminie, przeciwnie - powstan¹ koszty, które bêd¹ musieli ponieœæ wszyscy podatnicy, w tym równie¿ z gminy Potêgowo. Zatem nale¿y zastanowiæ siê, czy kontynuowaæ dzia³ania z du¿ym powiatem s³upskim, czy wspieraæ liczebnie ma³y powiat lêborski?

Powiaty maj¹ ograniczone mo¿liwoœci oddzia³ywania na wchodz¹ce w ich sk³ad gminy

Wschodnia granica dzisiejszego powiatu s³upskiego pokrywa siê niemal¿e z
granic¹ tego powiatu z okresu miêdzywojennego, która w wiêkszoœci przebiega³a
wzd³u¿ koryta rzeki £eby. Historycznie
teren ziemi s³upskiej i lêborskiej zamieszkiwali Kaszubi. W okresie miêdzywojennym na obszarach wschodnich, o dobrych urodzajnych glebach, powstawa³y du¿e maj¹tki ziemskie – folwarki, a
ich w³aœciciele, dla podkreœlenia swojej zamo¿noœci, budowali okaza³e dwory i pa³ace, które s¹ dzisiaj du¿¹
atrakcj¹ turystyczn¹ tych terenów. W
gminie Potêgowo jest ich kilka. Niektóre z nich, na przyk³ad w Poganicach,
£upawie, G³uszynie pozyska³y w³aœcicieli, którzy dostosowali je do funkcji
turystycznych lub zaadaptowali na cele
mieszkaniowe. Niew¹tpliwie atrakcj¹
turystyczn¹ gminy Potêgowo s¹ czyste,
zasobne w ryby rzeki £upawa i £eba, bêd¹ce jednoczeœnie szlakami kajakowymi.
Na rzecze £upawie znajduj¹ siê najstarsze elektrownie wodne, tworz¹ce dziœ

produkt markowy o nazwie „Najstarsze
elektrownie wodne w dorzeczu rzeki S³upi i £upawy.”
W Poganicach na £upawie przy
elektrowni powsta³ turystyczny obiekt
gastronomiczno – rekreacyjny „Nostalgia”, a nieopodal kolejny pa³ac o nazwie
„Monbijou” zaadaptowano na obiekt noclegowo-gastronomiczny. Przez teren gminy przebiega fragment szlaku pieszego
„Dolin¹ £upawy”. W Runowie od kilku
lat funkcjonuje obiekt turystyczny „Pa³ac pod Bocianim Gniazdem”, œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. W³aœciciele wspomnianych obiektów wspó³pracuj¹ z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
s¹ cz³onkami tych stowarzyszeñ, co
daje im mo¿liwoœæ wspólnej promocji
wystawienniczej i w publikacjach.
Gmina Potêgowo oddalona jest od
S³upska o oko³o 30 kilometrów, zaœ od
Lêborka o oko³o 20 kilometrów i stanowi pomost miêdzy dwoma oœrodkami
miejskimi - S³upskiem i Lêborkiem, któ-

re ró¿ni wielkoœæ, zakres funkcji i presti¿.
Reforma administracyjna kraju, przeprowadzona w 1998 roku, zak³adaj¹ca
miêdzy innymi reaktywowanie powiatów jako kolejnego szczebla administracji samorz¹dowej, zapewni³a tym
na nowo powo³anym jednostkom bardzo ograniczone mo¿liwoœci oddzia³ywania na wchodz¹ce w ich sk³ad gminy. Powiat jedynie mo¿e tworzyæ warunki do prawid³owej obs³ugi interesantów
z gmin, wspomagaæ gminy merytorycznie w zakresie zdobywania wiedzy, a
szczególnie, jak to jest obecnie w zakresie pozyskiwania œrodków strukturalnych,
przygotowywaæ wspólne projekty obejmuj¹ce drogi powiatowe i gminne do realizacji inwestycji, obs³ugê w zakresie
dzia³añ Powiatowego Urzêdu Pracy.
Starostwo Powiatowe w S³upsku
od pocz¹tku powo³ania powiatu, stwarza klimat i warunku do wspó³pracy z
gminami. Jako jedno z pierwszych
opracowa³o kompleksowy program
walki z bezrobociem, program zdrowego stylu ¿ycia, program ochrony œrodowiska oraz strategiê rozwoju powiatu s³upskiego. W planie rozwoju na lata
2004-2011, stanowi¹cym integraln¹
czêœæ strategii, tak ujêto przedsiêwziêcia inwestycyjne oraz wszelkie inne
dzia³ania, aby równomiernie wp³ywa³y one na rozwój gospodarczy i spo³eczny wszystkich gmin.
Mieszkañcy naszego powiatu maj¹
mo¿liwoœæ wyboru szkó³, poszukiwania
pracy, korzystania z us³ug szpitali, placówek i instytucji kultury itp. Poza œrodkami finansowymi, którymi w nadmiarze nie dysponuj¹ powiaty, ani zreszt¹
gminy, nie jest dziœ wskazane rozdrabnianie i dzielenie powiatów. Przeciwnie
- nale¿y zapewniæ mieszkañcom gmin
³atwy dostêp do oœrodków us³ugowych,
poprzez m.in. budowê i bie¿¹ce remonty dróg, co na bie¿¹co stara siê czyniæ
powiat s³upski. Oczekiwania spo³ecznoœci bywaj¹ jednak du¿o wiêksze od
mo¿liwoœci finansowych gmin i powiatu. Dlatego mo¿e nale¿a³oby lepiej zaj¹æ siê rozwi¹zywaniem konkretnych
problemów, zastanowiæ wspólnie nad
mo¿liwoœciami zdobycia dodatkowych
funduszy na realizacjê niezbêdnych
zadañ, ni¿ zmieniaæ granice powiatu,
które nikomu, z wyj¹tkiem mo¿e osób
sprawuj¹cych w³adzê, nic konkretnego nie dadz¹.
Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia
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Trudny okres
Stra¿acy i dzia³acze Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP z gminy Potêgowo nie chc¹ s³yszeæ o ¿adnej zmianie przynale¿noœci administracyjnej. Ceni¹ sobie obecn¹ dobr¹ wspó³pracê i pomoc ze strony S³upska, natomiast okres lêborski wspominaj¹ bez sentymentu.

„Dzieleniem powiatów”. W œwietle
art. 3 ust. l pkt l tej ustawy powiaty dzieli
Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia,
które mo¿e byæ wydane równie¿ na wniosek zainteresowanej rady powiatu. Wydanie rozporz¹dzenia Rady Ministrów wymaga zasiêgniêcia przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji opinii zainteresowanych rad powiatów - poprzedzonych
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkañcami. Rada Powiatu S³upskiego nie czu³a siê zobowi¹zana do pro-

Destrukcyjne
dzia³ania
W zwi¹zku z dzia³aniami powiatu lêborskiego starosta
s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski
wyst¹pi³ z pismem do Jerzego
Mazurka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji.
W rejonie lêborskim stra¿aco ochotnicy z Potêgowa czuli siê obco

Po reformie administracyjnej
kraju z 1 czerwca 1975 roku gmina Potêgowo przesz³a pod nadzór Komendanta Rejonowego Stra¿y Po¿arnych,
a od 1 lipca 1992 roku - Komendanta
Rejonowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lêborku. Nadzór komendanta rejonowego obejmowa³ miêdzy innymi
dzia³alnoœæ operacyjn¹ ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gminy. Taki stan
organizacyjny trwa³ a¿ do powstania powiatów, tj. do 31 grudnia 1998 roku.
Okres ten stra¿acy i dzia³acze Zwi¹zku OSP RP Potêgowo uznaj¹ za bardzo trudny dla ochrony przeciwpo¿arowej na ich terenie.
Niewiele w tym czasie zrobiono, a
dla OSP szczególnie. Wprawdzie oddano do u¿ytku w 1998 roku w £upawie
now¹ stra¿nicê, ale odby³o siê to przy
du¿ym wsparciu finansowym Komendy
Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku. Oczywiœcie, przy jej budowie najwiêcej trudu w³o¿yli miejscowi stra¿acy wykonuj¹c wiele prac w czynie spo³ecznym.
W tym okresie wiêcej pomocy ochotniczym stra¿om po¿arnym udziela³a Komenda Wojewódzka w S³upsku ni¿ Komenda Rejonowa w Lêborku. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e w rejonie lêborskim
stra¿acy ochotnicy z Potêgowa czuli siê
doœæ obco. Dlatego z du¿¹ nadziej¹
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Fot. J. Maziejuk

przyjêli informacjê o powrocie gminy
Potêgowo z dniem 1 stycznia 1999 roku
do powiatu s³upskiego. Od tego czasu
nast¹pi³a wyraŸna poprawa w dzia³alnoœci i wyposa¿eniu OSP. Dokonano
ca³kowitej wymiany podstawowego
sprzêtu oraz powsta³y przy OSP dru¿yny m³odzie¿owe.
Dziêki du¿emu wsparciu i osobistemu zaanga¿owaniu komendanta miejskiego PSP w S³upsku przekazano dla OSP
Potêgowo ciê¿ki samochód gaœniczy
JELCZ GCBA-6/32 oraz samochód
oœwietleniowy. Udzielono te¿ du¿ej pomocy przy sprowadzeniu z Niemiec œredniego samochodu gaœniczego MAGIRUS
GBA-2,5/16 oraz lekkiego MERCEDES
GLM. Podobnie udzielono pomocy przy
sprowadzeniu w roku 2004 samochodu
gaœniczego SCANIA dla OSP £upawa.
W³¹czenie ochotniczych stra¿y
po¿arnych gminy Potêgowo w system
operacyjny powiatu lêborskiego wymagaæ bêdzie œrodków finansowych na dokonanie zmian czêstotliwoœci radiowej
w radiostacjach OSP oraz przestrojenia czêstotliwoœci z systemu selektywnego alarmowania. Czy bêd¹ na to pieni¹dze i czy jest to potrzebne?
Andrzej Krzywulski
Wiceprezes
Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w S³upsku

wadzenia takich konsultacji ani te¿ do podjêcia stosownej uchwa³y opiniuj¹cej, skoro nie zwróci³ siê do niej o to minister.
W rozumieniu art. 3 b ust. l ustawy
Rada Powiatu S³upskiego wcale nie musi
wydaæ na ¿¹danie Rady Powiatu Lêborskiego opinii o zmianie granic powiatów, a
wczeœniej przeprowadziæ jeszcze stosown¹
konsultacjê z mieszkañcami. Tym bardziej,
¿e nie jest zainteresowana zmian¹ istniej¹cych granic.
Dotychczasowe dzia³ania samorz¹du
powiatu lêborskiego bezsprzecznie naruszaj¹ prawo. (...) Otrzymujê listy od mieszkañców gminy Potêgowa, którzy zwracaj¹
siê do mnie i do rady powiatu o podjêcie
stosownych interwencji, które doprowadzi³yby do przerwania nag³ej „aktywnoœci”
powiatu lêborskiego na rzecz zmiany istniej¹cych granic powiatów.
Kieruj¹c siê zg³aszanymi postulatami mieszkañców tej gminy, wyra¿onymi w
listach oraz w bezpoœrednich kontaktach,
mam podstawy przypuszczaæ, i¿ wiêkszoœæ
z nich zdecydowanie sprzeciwia siê wy³¹czeniu gminy z powiatu s³upskiego. (...)
Dzia³ania powiatu lêborskiego destrukcyjnie wp³ywaj¹ na ¿ycie i dzia³alnoœæ
mieszkañców powiatu s³upskiego.” (z)
Na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego radni dziewiêcioma g³osami „za”
i przy dwóch wstrzymuj¹cych siê zdecydowali o pozostaniu gminy Potêgowo w powicie s³upskim. (z)

Z OBRAD XXV i XXVI SESJI RADY POWIATU

Po³udniowa
Na styczniowej i lutowej sesji radni powiatowi debatowali na temat koncepcji budowy obwodnicy S³upska.

Dyskusjê rozpocz¹³ Stanis³aw Woynarowski - zastêpca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Gdañska: - W latach 1987 – 1989
dla obwodnicy S³upska zaproponowano
trzy warianty, które zlokalizowano na po³udniowej stronie miasta. W 1998 roku wojewoda i Urz¹d Miejski wyst¹pili z inicjatyw¹ opracowania wariantu pó³nocnego w
zwi¹zku z tworzon¹ S³upsk¹ Specjaln¹
Stref¹ Ekonomiczn¹. Opracowano wtedy
cztery warianty obwodnicy pó³nocnej.
Wówczas Urz¹d Gminy w S³upsku negatywnie zaopiniowa³ te propozycje z powodu przebiegu obwodnicy przez strefê
obecnej i przysz³ej zabudowy we W³ynkówku. Nadleœnictwo Ustka zaopiniowa³o te¿ negatywnie z uwagi na znaczne zalesienia, a G³ówny Geolog Wojewódzki
- na fakt, ¿e trasa przebiega w odleg³oœci
100 metrów od ujêcia wody zaopatruj¹cego S³upsk.
W grudniu 1998 roku Zespó³ Oceny
projektów Inwestycyjnych przy Dyrekcji
Okrêgowej w Koszalinie wskaza³ przebieg
po³udniowy obwodnicy jako korzystniejszy. Tak zaopiniowana koncepcja zosta³a
skierowana do rozpatrzenia przez KOPI
przy Generalnym Dyrektorze w Warszawie.
22 lutego 1999 roku Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych stwierdzi³a, ¿e dla drogi
ekspresowej nr 6 prawid³owym rozwi¹zaniem obwodnicy S³upska jest wariant po³udniowy. W lutym 2002 roku Komisja
Oceny Przedsiêwziêæ Inwestycyjnych
przy Generalnym Dyrektorze w Warszawie zatwierdzi³a przebieg trasy wed³ug
wariantu po³udniowego. W styczniu
2003 roku Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych O/Gdansk po rozstrzygniêciu przetargu zawar³a umowê z firm¹
DHW Polska w Warszawie na opracowanie szczegó³owej wielobran¿owej koncepcji programowej budowy obwodnicy. Dnia 13 i 15 wrzeœnia z udzia³em
w³adz samorz¹dowych dokonano prezentacji powy¿szego opracowania i uzyskano pozytywne opinie do wniosku o
wydanie decyzji lokalizacyjnej. W sierp-

niu zakoñczono przygotowanie materia³ów
geodezyjnych. Og³oszono i rozstrzygniêto
ju¿ przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy wed³ug przebiegu po³udniowego.
Jacek Graczyk – biurmistrz Ustki: - W rozwa¿aniach powinno siê uwzglêdniæ argumenty ekonomiczne, spo³eczne i
œrodowiskowe. Za budow¹ obwodnicy
pó³nocnej przemawiaj¹: port w Ustce,
poligon NATO, tak¿e aukcja rybna wymaga, aby sprawnie w obie strony przemieszcza³y siê samochody dostawcze.
Obwodnica pó³nocna wa¿na by³aby te¿
dla Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Umo¿liwi³aby turystom wygodniejszy dojazd nad morze. Je¿eli nie bêdzie obwodnicy pó³nocnej rozwój Ustki
zostanie w znacznym stopniu ograniczony, zabraknie impulsu do rozwoju pó³nocnej czêœci powiatu.
Nie przygotowano analizy oddzia³ywania obwodnicy na œrodowisko. Ten
aspekt ca³kowicie przemilczano. Tymczasem, w przypadku realizacji po³udniowego wariantu, Lasek Po³udniowy zostanie
wyciêty na d³ugoœci 5-6 km, ujêcie wody
przy ulicy Owocowej nigdy nie bêdzie
przez S³upsk wykorzystane, bo wystêpuj¹
tam zasolenia, a trasa obwodnicy bêdzie
bieg³a terenami, pod którymi znajduj¹ siê
wody podziemne, wa¿ne z punktu zaopatrzenia miasta.
Ryszard Kwiatkowski – wiceprezydent S³upska: - Nie wierzê, aby port w
Ustce w ci¹gu najbli¿szych 10 lat mia³ siê
rozwin¹æ. Obwodnica po³udniowa bêdzie
znacznie tañsza w realizacji i nale¿y myœleæ o o¿ywieniu po³udniowej czêœci powiatu, bardziej zaniedbanej i bardziej
upoœledzonej. Apelujê do radnych, aby
poparli obwodnicê po³udniow¹, gdy¿ jest
bardziej realna, z uwagi na stan zaawansowania, ni¿sze bêd¹ jej koszty ni¿ obwodnicy po stronie pó³nocnej, ³atwiej bêdzie
te¿ wykupiæ grunty od w³aœcicieli.
Mariusz Chmiel – wójt gminy
S³upsk: - Z treœci pisma z 1997 roku wojewody s³upskiego do dyrektora Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Publicznych, wynika, ¿e dla S³upska najlepszy by³ przebieg obwodnicy od strony pó³nocnej. W
2002 roku decyzje zapad³y w Warszawie,
¿e bêdzie jednak obwodnica po³udniowa, albo ¿adna.
Leszek Kuliñski - wójt Gminy Kobylnica: - Podzielam pogl¹d burmistrza
Ustki, ¿e wszystkie tereny wokó³ obwodnicy uatrakcyjni¹ siê. Dzia³ania id¹ ca³y
czas w kierunku budowy obwodnicy po³udniowej. Gmina przyst¹pi³a ju¿ do zmiany
planu, w którym uwzglêdnia siê obwodnicê po³udniow¹.
Waldemar G¹siorski - przewodnicz¹cy Rady Gminy Ustka: - Jestem za budow¹ obwodnicy pó³nocnej. Trudno pogodziæ siê „z rozbiórk¹ fabryki tlenu”. Tam
trzeba bêdzie wyci¹æ oko³o 40 hektarów
lasów i ten argument powinien byæ te¿
uwzglêdniony przez Radê Powiatu.
Marek Biernacki – wiceburmistrz
Ustki: - Decyzjê o przebiegu obwodnicy
podjêto w stylu lat siedemdziesi¹tych. Zapad³a ona w oparciu o b³êdne za³o¿enia, a
teraz silnie siê jej broni, nie podaj¹c argumentów merytorycznych. Mam wra¿enie,
¿e mamy do czynienia z manipulacj¹ opinii publicznej po to, ¿eby uzasadniæ, i¿
nic siê nie da zrobiæ, a jak Ustka bêdzie
protestowaæ, to tylko spowoduje zatrzymanie inwestycji. Wycofanie siê z wariantu po³udniowego jest trudn¹ decyzja, ale warto siê nad tym powa¿nie zastanowiæ.
Grzegorz Grabowski - wójt Dêbnicy Kaszubskiej: - Popieram koncepcjê
budowy obwodnicy po³udniowej jako korzystniejszej.
Lucjan Jureko – geolog: - Decyzji
o budowie obwodnicy po³udniowej nie poprzedzono szczegó³owymi badaniami geologicznymi. Nigdy „trasa pó³nocna” nie
by³a traktowana powa¿nie.
Zenon Rup – radny powiatowy z
Ustki: - Argumenty burmistrza i wiceburmistrza Ustki s¹ przekonuj¹ce. Obwodnica pó³nocna bêdzie mia³a równie¿ wp³yw
na rozwój s³upskiej strefy ekonomicznej.
ci¹g dalszy na str. 39
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Pamiêtaj¹ o narodowym bohaterze

Historia napisana
obeliskiem
W mroŸny, pogodny poranek 11 grudnia 2004 roku ods³oniêto przy Szkole Podstawowej
we Wrzeœciu obelisk z informacj¹: „Genera³ Stefan Rowecki – Pierwszy Komendant G³ówny Armii Krajowej”.

Ods³oniêty obelisk przy Szkole Podstawowej we Wrzeœciu

Szko³a Podstawowa we Wrzeœciu
od kilkunastu lat konsekwentnie buduje swoj¹ to¿samoœæ, miêdzy innymi w
oparciu o idea³y Armii Krajowej. W
1995 roku otrzyma³a imiê Genera³a Stefana Roweckiego – „Grota”, a w 1996
roku sztandar. Ka¿dego roku organizuje
16

wiele uroczystoœci patriotycznych z
udzia³em kombatantów.
Najpierw goœcie, gospodarze, poczty sztandarowe, kompania honorowa
wziêli udzia³ w uroczystym nabo¿eñstwie
w koœciele parafialnym. Mszê celebrowa³
proboszcz ks. Andrzej Osowski, asysto-

wa³ ks. pra³at Jan Giriatowicz ze S³upska. Nastêpnie wszyscy przeszli pod obelisk stoj¹cy przed frontem szko³y. Wartê
honorow¹ pe³nili przy nim ¿o³nierze garnizonu i harcerze. Przy dŸwiêkach rozlegaj¹cego siê hymnu wci¹gniêto flagê pañstwow¹ na maszt.
- Dziœ w pogmatwanej rzeczywistoœci wspó³czesnego œwiata wa¿ne jest
przekazanie dzieciom i m³odzie¿y ducha patriotyzmu i umi³owania Ojczyzny, wyra¿aj¹cego siê w s³owach
„BÓG, HONOR, OJCZYZNA” – powiedzia³ podczas uroczystoœci wójt gminy S³upsk Mariusz Chmiel.
Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski poprosi³ o wyst¹pienie ca³ego komitetu organizacyjnego. Przed obeliskiem
stanêli: Mariusz Chmiel - wójt gminy
S³upsk, Miros³aw Klemiato - przewodnicz¹cy Rady Gminy S³upsk, kapelan AK
ks. W³odzimierz Jankowski, Jan Sudo³
- prezes Okrêgu S³upskiego Œ.Z.¯. AK,
Pawe³ Panasiuk - prezes Ko³a Ustka
Œ.Z.¯. AK, Zdzisa³w Dróbka - prezes
Oddzia³u S³upskiego PTN, Jerzy Walczak - redaktor tygodnika „Niedziela” i
Zbigniew Kamiñski - dyrektor Szko³y
Podstawowej we Wrzeœciu.
Teraz dokonano uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego i dokumentacji pomnika. S³upscy numizmatycy
przekazali na pami¹tkê potomnym
polsk¹ monetê wydan¹ z okazji 60.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pomnik ods³onili ¿o³nierze
Armii Krajowej w asyœcie uczniów szko³y.
Wieñce i wi¹zanki kwiatów z³o¿yli
m.in.: Jan Sieñko - pose³ na Sejm RP, dyrektor biura pos³a Andrzej Ró¿añski,

Przygotowane uroczystoœci zgromadzi³y wielu goœci. Wœród zgromadzonych stoi
m.in. Jan Sieñko - pose³ na Sejm RP

dyrektor biura pos³a Roberta Str¹ka, starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski,
Mariusz Chmiel – wójt gminy S³upsk,
zastêpca Komendanta Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce, Stanis³aw
Szuka³a - przewodnicz¹cy Regionu S³up-

skiego NSZZ „Solidarnoœæ”. By³y obecne delegacje Inspektoratu Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Ko³a w Ustce Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej, Rady Powiatowej SLD, Inspektoratu Œwiatowego

By³ wybitnym dowódc¹
Genera³ Stefan Rowecki to jedna z najchwalebniejszych postaci polskiej
wojskowoœci. By³ wybitnym dowódc¹ polskiego
„wrzeœnia”, wspó³twórc¹
Pañstwa Podziemnego.
Urodzi³ siê w 1895 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Rodzinne tradycje niepodleg³oœciowe spowodowa³y, i¿ ju¿ w wieku
kilkunastu lat trafi³ do tworzonych na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim
dru¿yn skautowych i Polskich Dru¿yn
Strzeleckich. Rok 1914 zasta³ go w Galicji, w Szkole Oficerskiej w Nowym S¹czu. Awansowany do stopnia podporucznika, póŸniej kapitana i majora przeszed³
szlak bojowy I Brygady Legionów, a nastêpnie w wojnie polsko-bolszewickiej.
W latach miêdzywojennych zajmowa³ siê prac¹ naukow¹, dowodzi³ ró¿nymi formacjami wojskowymi. Tu¿ przed
wybuchem wojny w stopniu pu³kownika
dyplomowanego obj¹³ dowództwo Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej.
Po zakoñczeniu szlaku bojowego znalaz³
siê w Warszawie i tu rozpocz¹³ tworzenie
struktur Pañstwa Podziemnego. Po mianowaniu na stopieñ genera³a brygady Naczelny Wódz powo³a³ go na stanowisko
Komendanta Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a
po przekszta³ceniach w lutym 1942 roku
zosta³ mianowany Komendantem G³ów-

nym Armii Krajowej. Dziêki jego osobistym zdolnoœciom dowódczym i organizacyjnym Armia Krajowa sta³a siê najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ organizacj¹ militarn¹ Pañstwa Podziemnego. Niestety,
nie by³o mu dane dokoñczyæ rozpoczête
dzie³o.
Rankiem 30 czerwca 1943
roku wydany przez zdrajców
zosta³ aresztowany przez gestapo. Przywieziony do Berlina po
nieudanych próbach nak³onienia
do wspólnej walki przeciw sowietom, Niemcy wywieŸli go do
obozu w Sachcenchaausen (Zaksenhauzen). Zosta³ tam na osobisty rozkaz Himmlera zamordowany w pierwszych dniach po
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dla upamiêtnienia okresu
uwiêzienia i œmierci Genera³a
Roweckiego Sejm Rzeczypospolitej oraz Zarz¹d G³ówny
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej og³osi³ okres od
30 wrzeœnia 2003 roku do koñca 2004 roku „Rokiem Genera³a Stefana Roweckiego-Grota”.
(...)
Mariusz Chmiel
Wójt Gminy S³upsk

Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w
Koszalinie, Zwi¹zku Sybiraków, Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych,
Garnizonu S³upsk, Szko³y Podstawowej
nr 8 w S³upsku i Szko³y Podstawowej we
Wrzeœciu.
W budynku szko³y odby³ siê monta¿ s³owno – muzyczny poœwiêcony genera³owi i jego ¿o³nierzom. Jan Sodu³a prezes Okrêgu S³upskiego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej powiedzia³ do m³odzie¿y: - My, kombatanci jesteœmy dumni z tego, ¿e tak pielêgnujecie pamiêæ o Armii Krajowej i jej
dowódcy. Serdecznie dziêkujê panu
Zbigniewowi Kamiñskiemu za bardzo
du¿y wk³ad pracy oraz inicjatywê budowy tego pomnika. Bardzo dziêkujê
m³odzie¿y, w³adzom samorz¹dowym
gminy i powiatu za pomoc organizacyjn¹ i finansow¹. Na rêce ksiêdza majora, kapelana AK W³odzimierza Jankowskiego sk³adam s³owa podziêkowania duchownym za wsparcie naszej
pracy.
Szko³a wyeksponowa³a swój dorobek dydaktyczny i sportowy. S³upscy numizmatycy przygotowali tradycyjnie ekspozycjê wyró¿ników, odznak Wojska Polskiego, a tak¿e medali, orderów, odznaczeñ dotycz¹cych pañstwa podziemnego
i jego wojska od Powstania Listopadowego do Powstania Warszawskiego.
Uroczystoœci zakoñczy³o wspólne
œpiewanie pieœni wojskowo – partyzanc-

Wmurowanie aktu erekcyjnego
ci¹g dalszy na str. 18
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Chorzy
nie s¹ sami
S³upscy numizmatycy przygotowali
ekspozycjê odznak i medali

- D³ugotrwa³y charakter choroby i problemy, jakie ona stwarza,
wymagaj¹ ci¹g³ej aktywnoœci chorego, jego rodziny i otoczenia,
w którym przebywa, natomiast ogromne zaanga¿owanie dzia³aczy
u³atwia w znacznym stopniu chorym ¿ycie – powiedzia³ starosta
s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski na spotkaniu dzia³aczy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w S³upsku.

kich. M³odzie¿ entuzjastycznie przyjê³a
ten zaimprowizowany i nieprzewidziany
wystêp.
Tekst i zdjêcia:
Zdzis³aw Dróbka
S³upsk

Ho³d wszystkim
kombatantom
W imieniu
Komitetu Organizacyjnego Obchodów
Roku Genera³a „Grota” serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy
przygotowywali uroczystoœæ we Wrzeœciu. Szczególnie dziêkujê projektantowi i wykonawcy tablicy na obelisku,
doktorowi Zygmuntowi Wujkowi z
Koszalina. Dziêkujê tak¿e firmie „Krê¿el” z Kobylnicy i „Terestal” z Wiklina za nieodp³atnie wykonanie prace.
Dziêkujê wszystkim sponsorom i
darczyñcom za dobrowolnie wp³acane
sk³adki. Ods³oniêty we Wrzeœciu pomnik jest wyrazem ho³du dla Was
wszystkich kombatantów i dla ka¿dego z osobna.
Gratulujê wszystkim i dziêkujê za
inicjatywy i ca³y program obchodów
Roku Genera³a „Grota” w powiecie
s³upskim.
Zdzis³aw Ko³dziejski
Starosta S³upski
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Uroczyste spotkanie diabetyków w siedzibie s³upskiego starostwa

14 listopada obchodzony jest corocznie Œwiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹. Z tej okazji w siedzibie s³upskiego starostwa odby³o siê spotkanie, w którym udzia³ wziêli chorzy na cukrzycê,
przedstawiciele s³u¿by zdrowia, oœwiaty,
Zarz¹du G³ównego i Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz
firm farmaceutycznych.
Uroczystoœæ otworzy³ Zdzis³aw
Ko³odziejski - starosta s³upski. Bogus³awowi Soko³owskiemu - prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddzia³u Powiatowo-Miejskiego w S³upsku
wrêczy³ dyplom uznania za spo³eczn¹
pracê na rzecz chorych. Wyrazy uznania
Bogus³awowi Soko³owskiemu za propagowanie idei profilaktycznych cukrzycy
wœród mieszkañców miasta i powiatu
s³upskiego przekaza³ tak¿e prezydent
S³upska Maciej Kobyliñski.

Fot. W. Soko³owski

Bogus³aw Soko³owski w szczególny sposób podkreœli³ znaczenie akcji profilaktycznych prowadzonych wœród
mieszkañców miasta. - G³ównym celem
w pracy oddzia³u w nowym roku bêdzie rozszerzenie dzia³añ na gminy powiatu s³upskiego – powiedzia³.
Ewa Sementkowska – Jurkiewicz
- konsultant wojewódzki z Katedry Nadciœnienia Têtniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdañsku wyg³osi³a
wyk³ad na temat epidemiologii zachorowañ na cukrzycê w województwie pomorskim.
Mi³ym akcentem by³o przekazanie glukometru Ko³u Diabetyków przy
Zespole Szkó³ Medycznych w S³upsku.
Ufundowa³a go firma „ABOT” z Sopotu.
Wrêczono tak¿e odznaczenia, wyró¿nienia i dyplomy dla lekarzy, dzia³a-

czy i przedstawicieli firm zaanga¿owa- che” z Gdañska, Ewa Bonat - dyrektor
nych na rzecz chorych na cukrzycê. Ho- Zespo³u Szkó³ Medycznych w S³upsku,
norow¹ Odznakê „Zas³u¿ony dla Pol- Janina Paradziñska – nauczycielka w
skiego Stowarzyszenia Diabetyków” Zespole Szkó³ Medycznych w S³upsku,
otrzymali: Joanna Or³owska – naczel- Ko³o Diabetologiczne przy Zespole
nik Wydzia³u Rozwoju, Promocji Powia- Szkó³ Medycznych w S³upsku, Marcin
tu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym Stojek – przedstawiciel firmy „Abot” z
w S³upsku, Danuta Rolbiecka – inspek- Sopotu i Sebastian Lewandowski z firtor ds. promocji i
my „Gensulin” z
ochrony zdrowia w
Gdañska.
tym wydziale, TaDyplomy Zadeusz Mól – prezes
rz¹du WojewódzSpó³dzielni Mieszkiego Pomorskiekaniowej „Kolego Stowarzyszejarz”, Tadeusz
nia Diabetyków w
£uniewski – preGdañsku otrzyzes PSS „Spo³em”,
mali: Wanda PerPowo³ane w listopadzie 1987 roku
Maria Krzemieñ –
chel – z-ca dyrekpierwsze Ko³o Diabetyka otrzyma³o napielêgniarka w Potora Wydzia³u
zwê „Œródmieœcie” i mia³o siedzibê w
wiatowym ObwoZdrowia i Polityki
œwietlicy Administracji Domów Mieszdzie Lecznictwa
Spo³ecznej Urzêdu
kalnych „Nastolatka”. W kwietniu 1988
Ogólnego, MaMiejskiego
w
roku przenios³o siê do lokalu przy ulicy
rianna Dymarek –
S³upsku, Czes³aGen. Pankowa (obecnie Paderewskiego).
wolontariusz Polwa Dymarek W latach 90–tych powsta³ Oddzia³ Miejskiego Stowarzyskarbnik Polskiego
sko–Powiatowy Polskiego Stowarzyszeszenia Diabetyków
Stowarzyszenia
nia Diabetyków, który otrzyma³ od miaOddzia³u PowiatoDiabetyków Odsta lokal przy ulicy Kiliñskiego 49, u¿ytwo-Miejskiego –
dzia³u Powiatowokowany do dnia dzisiejszego. Organizawszyscy ze S³upska
Miejskiego
w
cja ta prze¿ywa³a ró¿ne koleje losu. W
i Barbara KrupS³upsku. Dyploci¹gu siedemnastu lat kilkakrotnie zmienik – przedstawimami Zarz¹du
nia³ siê sk³ad jej Zarz¹du i osoby piastuciel firmy „Bioton”
Oddzia³u Powiaj¹cej funkcjê prezesa. Od maja 2001 roku
z Gdañska.
towo-Miejskiego
jest nim Bogus³aw Soko³owski. W 1988
Dyplomy
Polskiego Stowaroku stowarzyszenie liczy³o 661, w 1991
Zarz¹du G³ównerzyszenia Diaberoku - 223 cz³onków. Obecnie liczy okogo Polskiego Stotyków w S³upsku
³o 50 osób.
warzyszenia Diau h o n o ro w a n o :
Aktywnoœæ stowarzyszenia przejabetyków w BydKrystynê Duwia siê w podejmowaniu licznych przedgoszczy otrzymaszyñsk¹ – inspeksiêwziêæ w zakresie profilaktyki cukrzyli: Kazimierz Czy¿
tora ds. promocji
cy, prowadzenia dzia³alnoœci szkolenio– lekarz, specjalista
zdrowia w Wywo–edukacyjnej wœród chorych z udziachorób wewnêtrzdziale Zdrowia i
³em lekarzy ró¿nych specjalnoœci; organych, diabetolog,
Polityki Spo³ecznizowania bezp³atnych badañ przesiewodyrektor Powiatonej Urzêdu Miejwych w kierunku wczesnego wykrywawego
Obwodu
skiego w S³upsku,
nia cukrzycy; reaktywowania banku gluLecznictwa OgólWojciecha Sokokometrów i bezp³atnego u¿yczania ich
nego w S³upsku,
³owskiego
ze
chorym; rozwijania wspó³pracy z przedMariola RynkieS³upska.
stawicielami producentów sprzêtu i prowicz – dyrektor
Spotkanie poduktów diabetologicznych; kolporta¿u
Wydzia³u Zdrowia i
kaza³o, ¿e wiele
literatury i czasopism o tematyce diabeSpraw Spo³ecznych
osób, instytucji i
tologicznej. (K.D.)
Urzêdu Miejskiego
przedstawicieli
w S³upsku, Irena
w³adz lokalnych
Chojnacka – w³aœcicielka Apteki „Ratu- w³¹cza siê w realizacjê dzia³añ na rzecz
szowa” w S³upsku, Szymon Kawa³ko – chorych. Chorzy nie musz¹ byæ sami ze
przedstawiciel firmy „Johnson & John- swoj¹ chorob¹.
son – Lifescan” z Warszawy, El¿bieta
Krystyna Duszyñska
Piankowska – przedstawiciel firmy
Urz¹d Miejski w S³upsku
„Worwag Pharma” z Gdañska, Marcin
Danuta Rolbiecka
Augustyn – przedstawiciel firmy „RoStarostwo Powiatowe w S³upsku

S³upskie
stowarzyszenie

KALENDARIUM
21 grudnia w starostwie odby³o siê doroczne spotkanie wigilijne z udzia³em
w³adz samorz¹dowych, reprezentantów
œrodowisk twórczych, sportowych, oœwiatowych i mediów.
***
22 grudnia zorganizowano seminarium nt.
wdra¿ania projektu „Wspólna Akcja na
Rzecz Zatrudnienia”. Celem tego dzia³ania jest utworzenie terenowej agencji poœrednictwa pracy w powiatach: s³upskim,
lêborskim, bytowskim i cz³uchowskim.
***
28 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Gdañsku zorganizowano konferencjê poœwiêcon¹ regionalnym produktom ¿ywnoœciowym. Wyjaœniono procedurê obowi¹zuj¹c¹ przy rejestracji, ochronie i kontroli
produktów markowych.
***
W dniach 6-8 stycznia w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu przeprowadzono
próbny egzamin dojrza³oœci.
***
8 stycznia w Zespole Szkó³ w Siemianicach odby³ siê III Powiatowy Przegl¹d Jase³ek.
***
11 stycznia starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski uczestniczy³ w spotkaniu
op³atkowym w diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej.
***
15 stycznia og³oszono wyniki plebiscytu
„G³osu Pomorza” na Najlepszego Sportowca i Trenera. Zwyciê¿yli - oszczepniczka Barbara Madejczyk i jej szkoleniowiec Henryk Michalski z usteckiego
„Jantara”.
***
19 stycznia w Warszawie podsumowano
XII edycjê konkursu „AGROLIGA”.
Wicemistrzami w kategorii gospodarstwo
rolne zostali Renata i Zdzis³aw Kowalczykowie z Osowa w gminie Kêpice, zajmuj¹cy siê upraw¹ zbó¿ i hodowl¹ kur.
***
20 stycznia starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski uczestniczy³ w zorganizowanym w Kartuzach Konwencie Starostów Województwa Pomorskiego. Dyskutowano o wykorzystaniu Funduszu Pracy i programach stypendialnych. (A.G.)
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„Nie daj szansy AIDS – zrób test na HIV” to has³o III Miejsko-Powiatowej Olimpiady wiedzy
o AIDS, która odby³a siê w S³upsku. Rozgrywana pod honorowym patronatem Macieja Kobyliñskiego - prezydenta S³upska i Zdzis³awa Ko³odziejskiego - starosty s³upskiego, skierowana by³a do
m³odzie¿y klas III gimnazjów oraz klas I i II szkó³ ponadgimnazjalnych.

Nie dajmy szansy

Fot. J. Maziejuk

Na œwiecie ¿yje obecnie oko³o 46
milionów osób z HIV/AIDS. W Polsce
zaka¿onych jest tym wirusem 9031
osób (dane z koñca paŸdziernika 2004),
a co najmniej 5122 zosta³o zaka¿onych
w zwi¹zku z u¿ywaniem narkotyków.
Od pocz¹tku epidemii (1985 r.) odnotowano 1504 zachorowañ, z tego 712
chorych zmar³o. Szacuje siê jednak, ¿e
liczba osób ¿yj¹cych z wirusem HIV
w naszym kraju wynosi oko³o 15 - 20
tysiêcy. Wiele w ogóle nie poddaje siê
badaniom, s¹ te¿ tacy, którzy o swojej chorobie w ogóle nie wiedz¹.
Niepokoi, i¿ województwo pomorskie zajmuje pi¹te miejsce pod
wzglêdem liczby zachorowañ na
AIDS. Poniewa¿ choroba ta dotyka
coraz czêœciej ludzi m³odych, szczególnie do nich kierowana jest edukacja. Celem podejmowanych dzia³añ
jest wykszta³cenie u m³odzie¿y w³aœciwej postawy wobec zagro¿enia.
M³odzi ludzie powinni siê nauczyæ
dbaæ o w³asne zdrowie i zdrowie swoich bliskich.
Do fina³u olimpiady swoje reprezentacje zg³osi³o 19 gimnazjów i 13
szkó³ ponadgimnazjalnych. Liczny
udzia³ szkó³ œwiadczy o zainteresowaniu tematyk¹ i docenianiu znaczenia
wiedzy w profilaktyce prozdrowotnej,
która daje nadziejê na zmniejszenie ryzyka zara¿enia chorob¹. Zakres tematyczny pytañ obejmowa³ epidemiologiê
HIV/AIDS, patogenezê zaka¿eñ, drogi
szerzenia siê zaka¿eñ, czynniki sprzyjaj¹ce zaka¿eniom, choroby przenoszo-
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ne drog¹ p³ciow¹, objawy kliniczne i
zapobieganie zaka¿eniom.
Uczestnicy odpowiadali na 25 pytañ testowych. £¹cznie mo¿na by³o
uzyskaæ 45 punktów. Nikt nie otrzyma³
tylu. Okaza³o siê, ¿e do olimpiady lepiej przygotowana by³a m³odzie¿ z
gimnazjów ni¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Najwiêksz¹ liczbê punktów
– 39,5 zdoby³a Kamila £uczka z Gimnazjum Nr 6 w S³upsku - zajê³a pierwsze miejsce. Drugie miejsce – (39 pkt.)
przypad³o Emilii Klawikowskiej z
Gimnazjum w Sycewicach, trzecie (38,7 pkt.) Natalii Delakowskiej z
Gimnazjum Nr 2 w S³upsku. Wyró¿nienie otrzyma³a Paula Piwowarska z
Gimnazjum Nr 4 w S³upsku – ( 38,5
pkt.).
W kategorii gimnazjów miejsca
kolejno zajê³y: Gimnazjum Nr 6 w
S³upsku, Gimnazjum w Sycewicach,
Gimnazjum Nr 2 w S³upsku, Gimnazjum Nr 4 w S³upsku, Gimnazjum w
£upawie, Gimnazjum w G³ówczycach, Gimnazjum w Biesowicach.
Gimnazjum Nr 5 w S³upsku, Gimnazjum w Korzybiu, Gimnazjum w Jezierzycach, Gimnazjum w Barcinie,
Gimnazjum w Damnicy, Gimnazjum
Nr 1 w S³upsku, Spo³eczne Gimnazjum w Niepoglêdziu, Gimnazjum w
Kêpicach. Gimnazjum w Dêbnicy
Kaszubskiej, Gimnazjum w Potêgowie. Gimnazjum w Zagórzycy i Gimnazjum w Ustce.
W klasyfikacji szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce zaj¹³ Pawe³ Mañ-

kowski z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w S³upsku (39 pkt.), drugie - Ma³gorzata Ginter z Zespo³u
Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku (
38 pkt.), trzecie - Ma³gorzata Bukowska z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych w S³upsku (36,5
pkt.). Wyró¿nienie otrzyma³a Beata
Boratyñska z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce (36,5 pkt.).
W punktacji szkó³ ponadgimnazjalnych kolejnoœæ przedstawia³a siê
nastêpuj¹co: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku, Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych w S³upsku, Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 2 w S³upsku, IV
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w S³upsku,
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych i Ogólnokszta³c¹cych w S³upsku, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w
S³upsku, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w S³upsku, Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Ustce, Zespó³
Szkó³ Leœnych i Ogólnokszta³c¹cych
w Warcinie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w S³upsku, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w
S³upsku.
Olimpiadê zorganizowa³o Starostwo Powiatowe i Urz¹d Miejski w
S³upsku. Szko³om i opiekunom pragnê
z³o¿yæ s³owa podziêkowania za dobre
przygotowanie m³odzie¿y.
Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia

Etyka w mediach

Jakie spo³eczeñstwo takie media?
W Polsce, w ci¹gu kilku ostatnich lat, mo¿na zaobserwowaæ wzmo¿on¹ dyskusjê na temat mediów. To szeroko rozpatrywane pojêcie wielu z nas kojarzy siê przede wszystkim z telewizj¹,
pras¹, radiem, czy internetem. W obecnych czasach na pierwszy plan wysuwa siê telewizja.
To ona stanowi podstawowe Ÿród³o informacji i to na jej podstawie znaczna czêœæ spo³eczeñstwa
formu³uje swoje opinie i pogl¹dy na temat aktualnych wydarzeñ w kraju i na œwiecie.
Telewizja dostarcza jednak wiedzy
niepe³nej, czêsto podaje wyrywkowe informacje. Cz³owiek rozumny, d¹¿¹cy do
rozwoju intelektualnego i duchowego nie
mo¿e wiêc polegaæ na telewizji jako wy³¹cznym Ÿródle wiedzy. Niestety wydaje
siê, ¿e du¿a czêœæ spo³eczeñstwa nie zauwa¿a niebezpieczeñstwa w ogromnym i
wci¹¿ powiêkszaj¹cym siê wp³ywie
„szklanego ekranu” na ich ¿ycie. Si³ê jego
oddzia³ywania doskonale uj¹³ Karl Popper, wybitny filozof, autor „Spo³eczeñstwa otwartego”, który powiedzia³, ¿e „telewizja posiada dziœ wszelkie cechy
ogromnej potêgi politycznej, potencjalnie
najwa¿niejszej ze wszystkich, jak gdyby
z ekranu przemawia³ sam Bóg”.

Czytelnictwo w Polsce
jest na niebezpiecznie niskim
poziomie i nie chodzi tylko
o liczbê przeczytanych ksi¹¿ek,
ale tak¿e o siêganie po gazety,
czy czasopisma wymagaj¹ce
od czytelnika choæby odrobiny
wysi³ku intelektualnego.
Nak³ady i sprzeda¿ polskiej prasy
œwiadcz¹ jednak o tym, ¿e na rynku czêsto wygrywaj¹ tytu³y o niezbyt „wysokiej” zawartoœci merytorycznej. Wa¿na
jest kwestia jakoœci i standardów w polskich mediach. Czy wci¹¿ rosn¹ca konkurencja i walka o klienta prowadzi do
polepszenia, czy pogorszenia œrodowiska
medialnego? Próbuj¹c odpowiedzieæ na
to pytanie powinniœmy odejœæ od stereotypowego postrzegania œrodków masowego przekazu i zwróciæ uwagê na to, ¿e
media tworzy cz³owiek. Czy dziennika-

rze s¹ zatem ca³kowicie wolni w podejmowaniu decyzji co do poruszanych tematów i czy ogromna konkurencja pozwala im na zachowanie podstawowych
norm etycznych?

Dziennikarze pracuj¹
dla spo³eczeñstwa. To ono stanowi cel i punkt odniesienia
dla ich dzia³añ.
Jakie jest zatem nasze spo³eczeñstwo? Znamienne s¹ tu s³owa Ryszarda
Kapuœciñskiego, który zapytany o niski
poziom debaty publicznej w Polsce powiedzia³: „Nie wynika to ze stanu prasy,
ale ze stanu spo³eczeñstwa. Mo¿na inicjowaæ dyskusjê, ale jeœli ona nie znajduje oddŸwiêku w spo³eczeñstwie, umiera
œmierci¹ naturaln¹. Nasze spo³eczeñstwo
znajduje siê w stanie krytycznym. Prze¿ywamy dotkliwy kryzys kultury, etyki,
zachowañ spo³ecznych, a przede wszystkim oœwiaty. Media s¹ tylko odbiciem stanu rzeczy” Czy to prawda? Czy nie jest
trochê tak, ¿e to media, ich poziom, wp³ywaj¹ na stan spo³eczeñstwa?
Ja myœlê, ¿e w obydwu przypadkach
jest trochê prawdy. Oddzia³ywanie spo³eczeñstwo-media jest dwukierunkowe.
Przyjrzyjmy siê standardom i kondycji
polskich mediów, aby spróbowaæ odpowiedzieæ na wczeœniej postawione pytania. Niegdyœ media (prasa) by³y dostêpne dla w¹skiego grona odbiorców. Gazety czyta³a tylko tzw. elita. Jednak wraz z
rozwojem cywilizacyjnym, przede
wszystkim technicznym, media sta³y siê
dostêpne dla mas. Z roku na rok roœnie
konkurencja miêdzy wydawnictwami, czy

stacjami telewizyjnymi (niestety dotyczy
to tak¿e publicznej telewizji).
Ogromna konkurencja powoduje
nieustann¹ walkê o klienta. Wydaje siê,
¿e w tych warunkach ludzie mediów czêsto zapominaj¹ o misji, jak¹ maj¹ spe³niaæ i o zasadach, których powinni przeFot. J. Maziejuk

Telewizja posiada dziœ wszelkie cechy
ogromnej potêgi politycznej

strzegaæ. Wed³ug Jana Paw³a II media
maj¹ obowi¹zek „g³oszenia prawdy o
¿yciu, o ludzkiej godnoœci, o prawdziwym
znaczeniu naszej wolnoœci i wzajemnej
zale¿noœci”[Jan Pawe³ II, Orêdzie na
XXXIII Œwiatowy Dzieñ Œrodków Spoci¹g dalszy na str. 22
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³ecznego Przekazu 1999 r.]. Dla wszyst- zdolnoœæ do podejmowania decyzji, do tem, muzyk¹ i sztuk¹, które czêsto w inkich liczy siê zysk.
oceniania mediów i korzystania z nich. nej formie s¹ dla nich niedostêpne. Szcze- Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zasad- Dla w³asnego i swoich dzieci dobra po- góln¹ rolê powinna pe³niæ w tym zakreniczy wp³yw na œwiat mediów ma pie- winni przyswajaæ sobie umiejêtnoœci roz- sie telewizja publiczna. W zasadach etyni¹dz? Szef Obserwatorium Wolnoœci wa¿nych widzów, s³uchaczy i czytelni- ki dziennikarskiej TVP mo¿emy przeczyMediów Andrzej Goszczyñski uj¹³ to w ków, odgrywaj¹c w swoich domach rolê taæ: „Jeœli tzw. najlepszy czas antenowy
ten sposób: „Z punktu widzenia w³aœci- wzorców krytycznego korzystania z me- zostanie wype³niony jedynie bie¿¹cymi
ciela decyduj¹cym kryterium funkcjono- diów. Odpowiednio do swojego wieku informacjami i rozrywk¹, a wa¿nie spowania firmy jest jej zyskownoœæ. Wiary- dzieci musz¹ przechodziæ formacje me- ³ecznie programy, wymagaj¹ce od odbiorgodnoœæ informacyjna, misja publiczna dialn¹, nie mog¹ ulegaæ biernoœci, aby nie cy skupienia i uwagi, bêd¹ emitowane
etc. s¹ istotne o tyle, o ile podnosz¹ ren- poddawa³y siê naciskowi rówieœników ani bardzo póŸno wieczorem, albo nawet w
townoœæ”.
wyzyskowi komercyjnemu. Niezbêdne nocy, bêdzie to mia³o wszelkie cechy
Obserwuj¹c polskie (i nie tylko ) staje siê wspólne omawianie problemów dzia³añ pozornych, liczba potencjalnych
media mo¿na poodbiorców bowiem
wiedzieæ, ¿e w rasi³¹ rzeczy ulegnie
Fot. J. Maziejuk
zie konfliktu raograniczeniu”.
chunku ekonoProgram uk³amicznego z misj¹ i
dany w TVP
etyk¹ wygra ten
ma charakter
pierwszy. I tutaj
dzia³añ
pojawia siê ogrompozornych?
na rola spo³eczeñWiêkszoœæ
stwa. Przecie¿ to
programów
ono czêsto akceptuz obszaru szeje nieetyczne zaroko pojmowachowania w prasie,
nej kultury
czy TV. Ludzie czêprezentowana
sto „¿ywi¹ siê przejest w póŸnych
moc¹”, czy cudzym
godzinach wienieszczêœciem. Na
czornych.
tym korzystaj¹ meTrochê lepiej
dia.
jest z polityk¹. ProJest jednak
gramy zwi¹zane z t¹
tematyk¹ dostaj¹
druga strona medalepszy czas antenolu. Cz³owiek wiwy. Tutaj w³aœnie
dz¹c w œrodkach Ludzie czêsto „¿ywi¹ sie przemoc¹”, cudzym nieszczêœciem. Na tym korzystaj¹ media
widaæ negatywny
masowego przekawp³yw ogromnej
zu sceny przemocy,
jak i wszelkie inne z³o uodparnia siê na i korzyœci, które nios¹ œrodki masowego konkurencji na rynku mediów. W moim
nie, staje siê obojêtny na nieszczêœcie przekazu. Przecie¿ to m³odzi ludzie w przekonaniu publiczne stacje telewizyjbliŸniego.
przysz³oœci bêd¹ kszta³towaæ nasze spo- ne nie powinny a¿ tak bardzo anga¿owaæ
siê w walkê o widza. Kilka miesiêcy temu
³eczeñstwo.
Cz³owiek rozumny powinien
mo¿na by³o zaobserwowaæ „bitwê” o wiCzy
jednak
starsze
pokolenie,
któoddzielaæ dobro od z³a.
re znajduje siê w punkcie, który opisa³ dza serwisów informacyjnych TVN, TVP
Jego wybór w tym zakresie
Kapuœciñski przejrzy na oczy i uœwiado- i Polsatu. Wszystkie stacje przeœciga³y siê
(i w wielu innych) wp³ywa
mi sobie, jak¹ wa¿n¹ rolê ma do spe³nie- w doborze nowych prezenterów, ulepszana media.
nia? Pozostaje nadzieja, aby tak siê sta- niu studio, z którego owe serwisy s¹ nadaPowinnoœci moralne spoczywaj¹ ³o…
wane. W prasie, niemal¿e codziennie,
wiêc nie tylko na dziennikarzach, lecz takTak jak rodzice maj¹
mo¿na by³o przeczytaæ o tym, ile dany
¿e na ich odbiorcach. Wydaje siê, ¿e ich
obowi¹zek wychowywania
program ma widzów i kto wprowadzi³ najzadaniem powinno byæ rozeznanie i wy- dzieci, tak media maj¹ obowi¹- lepsze rozwi¹zania techniczne. Szkoda
bór. Wa¿ne jest by odbiorcy gromadzili
zek wychowywania
tylko, ¿e zabrak³o dyskusji na temat zainformacje na temat mediów, ich strukspo³eczeñstwa. Spoczywa
wartoœci merytorycznej i wiarygodnoœci
tur, sposobów dzia³ania, treœci, i odpona nich ogromna
danej audycji. Nie bez znaczenia pozowiednio wybierali, kieruj¹c siê kryteriadpowiedzialnoœæ.
staje te¿ fakt, ¿e Kamil Durczok, obecnie
mi etycznymi, które wskazuj¹, co warto
Jednym z obszarów, w którym œrod- najbardziej znana twarz „Wiadomoœci”,
czytaæ, co ogl¹daæ i czego s³uchaæ. Dla- ki przekazu w znacz¹cy sposób wp³ywaj¹ podpisuj¹c nowy kontrakt na pracê w
tego ogromna odpowiedzialnoœæ spoczy- na cz³owieka, na jego poczucie piêkna, TVP1 dosta³ niespotykane w dotychczawa na rodzicach, którzy powinni kszta³- jest kultura. Dziêki telewizji czy prasie, sowej historii telewizji publicznej wysotowaæ sumienia dzieci i rozwijaæ w nich ludzie mog¹ obcowaæ z literatur¹, drama- kie wynagrodzenie.

22

Analizuj¹c wzajemne relacje
pomiêdzy spo³eczeñstwem
a mediami nie mo¿na
zapomnieæ o religii.
Jak „czwarta w³adza”
podchodzi do tego tematu?
Czy wiara traktowana jest z nale¿yt¹ powag¹ i szacunkiem? W tym miejscu a¿ prosi siê o komentarz sprawa, o
której niedawno zrobi³o siê g³oœno. Chodzi o Jerzego Urbana, redaktora naczelnego tygodnika „Nie” oskar¿onego o
zniewa¿enie Jana Paw³a II. Sprawa dotyczy artyku³u pt. „ObwoŸne sado-maso” z
2002 roku, w którym Urban napisa³ m.in.:
„Kochany staruszku! Po³ó¿ siê do ³ó¿ka.
Przykryj ko³derk¹. (...) Wyrzuæ te starcze
œrodki dopingowe, którymi Ciê szpikuj¹
jak byczków hodowanych na olimpiadê,
¿ebyœ móg³ przez godzinê ruszaæ nog¹ i
Fot. J. Maziejuk

Urban posun¹³ siê za daleko. Oczywiœcie
i jego dotyczy wolnoœæ s³owa, ale je¿eli
wolnoœæ pojmujemy w ten sposób, ¿e jesteœmy wolni do momentu, w którym nie
naruszamy dobra drugiego cz³owieka,
pojêcie to nie powinno usprawiedliwiaæ
s³ów redaktora „Nie”. Naruszy³ on bowiem dobro i godnoœæ drugiego cz³owieka, dla którego Jan Pawe³ II jest najwy¿szym autorytetem i osob¹ godn¹ prawdziwego szacunku i uznania.
Nie wszystkie media postêpuj¹ w
ten sposób. Wiele z nich odnosi siê do
wiary i religii z nale¿yt¹ powag¹. Dziêki
œrodkom przekazu ludzie chorzy, przykuci
do ³ó¿ka, maj¹ mo¿liwoœæ uczestniczenia
w wydarzeniach zwi¹zanych z ¿yciem w
spo³ecznoœci katolickiej, a tak¿e wspólnej modlitwy. Niestety media coraz czêœciej traktuj¹ religiê, jako temat, który nie
zas³uguje na g³êbsze zainteresowanie i
szerz¹ religijne nowinki kosztem tradycyjnej wiary.

Na koniec mo¿e warto
jeszcze zastanowiæ siê nad
wolnoœci¹ w mediach.
Chodzi mi tu o wolnoœæ s³owa,
o to, czy mo¿na mówiæ
i pisaæ o wszystkim a tak¿e
o wolnoœæ dziennikarzy
w swoich wyborach.

Wiele mediów odnosi siê do wiary i religii
z nale¿yt¹ powag¹

mniej trz¹œæ rêk¹. (...) Choruj z godnoœci¹, gasn¹cy starcze, albo koñcz waœæ,
wstydu oszczêdŸ”. Urban nazwa³ te¿ papie¿a m.in. „Bre¿niewem Watykanu”, „sêdziwym bo¿kiem” i „¿ywym trupem”.
Czy w katolickim kraju dopuszczalne jest
pisanie w ten sposób o g³owie Koœcio³a?
Spo³eczeñstwo zareagowa³o natychmiast
po publikacji artyku³u w 2002 roku. Wielka liczba skarg przyczyni³a siê do postawienia Urbana w stan oskar¿enia. Adwokat naczelnego „Nie” w jego obronie
przytoczy³ m.in. s³owa Woltera: „Chcê ci
powiedzieæ przyjacielu, ¿e twoje pogl¹dy s¹ mi obrzydliwe, ale oddam ¿ycie, byœ
móg³ je g³osiæ”. Wydaje mi siê jednak, ¿e

Czy zawsze postêpuj¹ oni zgodnie
ze swoim sumieniem, czy musz¹ ³amaæ
wyznawane wartoœci na rzecz utrzymania pracy. Wydaje siê, ¿e jasne powinno
byæ kryterium wolnoœci s³owa. Nie mo¿e
ono naruszaæ dobra drugiego cz³owieka.
Niestety zdarza siê, ¿e zasada ta jest ³amana przez „czwart¹ w³adzê”. Œwiadczy o
tym chocia¿by, przedstawiony wczeœniej,
przyk³ad Urbana. Przypomina mi siê tak¿e burzliwa dyskusja o granicach wolnoœci i etyki dziennikarskiej po publikacji
poœmiertnych zdjêæ Waldemara Milewicza. Korespondent wojenny TVP zgin¹³
w Iraku w maju 2004 roku w wyniku zamachu. Wraz z nim œmieræ poniós³ monta¿ysta TVP Mounir Bouamrane. Dyskusjê wywo³a³o zdjêcie zastrzelonego reportera opublikowane w „Super Expressie”
z dnia 8 maja 2004 roku. Na pierwszej
stronie mogliœmy zobaczyæ ogromn¹ fotografiê Milewicza siedz¹cego w samochodzie tu¿ po zamachu. Nie ma tutaj
krwi, przemocy, ale za to jest blada, martwa twarz reportera. Zdjêcie jest naprawdê przera¿aj¹ce.
Na „Super Express” wyla³a siê fala
krytyki. Rada Etyki Mediów uzna³a, ¿e
gazeta naruszy³a zasadê kierowania siê

dobrem odbiorcy, narazi³a bowiem wra¿liwoœæ czytelników na wstrz¹s. Naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i norm
obyczajowych zarzuci³o redakcji „Super
Expressu” Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich. Z inicjatywy dziennikarzy powsta³ list protestacyjny, podpisany przez
34 osoby, m.in. przez Lenê Bretes, Wojciecha Jagielskiego, Katarzynê KolendêZalesk¹, Grzegorza Miecugowa, Jana
Mikrutê, Monikê Olejnik, Jolantê Pieñkowsk¹ i Jacka ¯akowskiego. Napisali
oni: „Nikt z nas nie chce, by nasze czy
naszych kolegów poœmiertne zdjêcia s³u¿y³y komuœ do podnoszenia nak³adu pism
i brutalnego zarabiania pieniêdzy”. W
zupe³noœci solidaryzujê siê z reakcj¹ œrodowiska medialnego. Myœlê, ¿e œmieræ
Waldemara Milewicza wstrz¹snê³a nie
tylko dziennikarzami. Ka¿dy z nas zna³
jego g³os, jego relacje z obszarów dotkniêtych wojnami. By³ osob¹ publiczn¹
i przynajmniej w moim odczuciu, osob¹
godn¹ zaufania, odwa¿n¹ i pe³n¹ poœwiêceñ. Zdjêcie w postaci, w jakiej przedstawi³ je „Super Express” nie powinno siê
ukazaæ.
Czy moja opinia jest jednak inna w
porównaniu z reszt¹ spo³eczeñstwa? OdpowiedŸ na to pytanie mo¿e zast¹piæ dzia³anie Mariusza Ziomeckiego, który zastanawiaj¹c siê, czy opublikowaæ zdjêcie
martwego reportera wyszed³ na ulicê z
wydrukiem próbnej jedynki i zaczepia³
przechodniów mówi¹c: „Jestem redaktorem naczelnym „Super Expressu”. „Czy
pan/pani da³by tak¹ ok³adkê, gdyby by³
mn¹?”. Twierdzi, ¿e trzy czwarte pytanych by³o za. W tym wypadku to dziennikarze wykazali siê wiêksz¹ czu³oœci¹ i
poczuciem, ¿e ich wolnoœæ zosta³a naruszona.

A czy sami dziennikarze
s¹ wolni w swojej pracy?
Czy mog¹ pisaæ o wszystkim,
co nie narusza³oby dobra
drugiego cz³owieka?
Nie. Przede wszystkim zakres swobody ich pracy zale¿y od kraju, w którym
¿yj¹. W kraju, gdzie nikt nie kwestionuje
pe³nej wolnoœci s³owa praca dziennikarza jest znacznie ³atwiejsza. W zakresie,
jaki uwa¿a on za s³uszny i zgodny z jego
b¹dŸ spo³eczeñstwa normami etycznymi
mo¿e on pisaæ o wszystkim, no mo¿e prawie wszystkim. Jedynym ograniczeniem
mo¿e byæ g³os redaktora naczelnego,
wydawcy gazety, czy programu TV. To
oni mog¹ narzuciæ temat, którym maj¹
zaj¹æ siê ich podw³adni. Je¿eli jednak staci¹g dalszy na str. 24
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nowisko prze³o¿onego mieœci siê w ramach wartoœci wyznawanych przez dziennikarza nie mo¿e naruszyæ to dobra cz³owieka. Sytuacja komplikuje siê, gdy
dziennikarz musi zrobiæ coœ, co jego zdaniem jest naganne moralnie. W tym przypadku musi on podj¹æ decyzjê, czy opracowaæ i opublikowaæ dany temat, czy
odmówiæ i straciæ pracê? W ¿yciu nie ma
jednak ³atwych odpowiedzi.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w Polsce
mamy pe³n¹ wolnoœæ s³owa. Jednak jeszcze przed kilkunastu laty zawód dziennikarza spotyka³ siê z istotnymi ograniczeniami, przede wszystkim ze strony w³adzy. Panowa³a cenzura i nie mo¿na by³o
pisaæ, czy mówiæ o tym wszystkim, o
czym siê chcia³o. Mo¿emy siê cieszyæ, ¿e
te czasy ju¿ minê³y. Na œwiecie jednak pozostaj¹ kraje, w których dziennikarze nie
s¹ „wolni”. Co roku publikowane s¹ dane
o liczbie dziennikarzy, którzy zginêli b¹dŸ
zaginêli w dziwnych okolicznoœciach.
Dooko³a wszyscy wiedz¹, dlaczego tak
siê dzieje, ale nikt wystarczaj¹co g³oœno
o tym nie mówi. Ludzie milcz¹ a w³adza
dalej robi swoje.
Nie jest wiêc prosta odpowiedŸ na
pytanie...,

czy to spo³eczeñstwo wywiera
wiêkszy wp³yw na media, czy
media na spo³eczeñstwo.
Oba „œwiaty” przenikaj¹ siê codziennie. Nie podlega jednak w¹tpliwoœci, ¿e to my jesteœmy odbiorcami mediów, to my kupujemy gazety, ogl¹damy
dane stacje TV, czy s³uchamy danej rozg³oœni radiowej. Co mo¿na powiedzieæ o
ogromnej popularnoœci chocia¿by „Super
Expressu”, w którym wiêcej fotografii ni¿
tekstu? Nie mo¿na zapomnieæ o TV, w
której coraz czêœciej pojawiaj¹ siê programy typu reality show, gdzie na oczach
milionów widzów dochodzi do ³amania
podstawowych norm etycznych.
Wszystko wskazuje na to, ¿e sytuacja bêdzie rozwijaæ siê w z³ym kierunku. Coraz wiêcej miejsca w mediach bêdzie zajmowaæ przemoc, sensacja a zawartoœæ merytoryczna bêdzie determinowana zyskiem danej firmy. Nie pozostaje
nic innego jak tylko to, aby ka¿dy z nas
wybiera³ to, co dobre w mediach, ¿eby
nie przyjmowa³ bezkrytycznie wszystkiego, co mu podaj¹.
Nasz¹ postaw¹ mo¿emy wp³yn¹æ na
innych a to ju¿ bêdzie dobra droga do poprawy sytuacji w œrodkach masowego
przekazu.
Joanna Kreft
Ustka
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Senior krainy
buków
M³odzi koledzy z Polskiego Zwi¹zku £owieckiego traktuj¹
³owiectwo jedynie w konwencji... rozrywki, relaksu. Przy okazji
- równie¿ grzybobrañ (zw³aszcza kurek, borowików, podgrzybków, maœlaków) i zbiorów, niestety bez porównania rzadziej
spotykanych jagód lub ¿urawin

- Senior? Koñczê dopiero osiemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia. W gminach
Damnica i G³ówczyce mieszkaj¹ ludzie przynajmniej o parê lat ode mnie
starsi. No, mo¿e z wyj¹tkiem kolegów
po fachu, leœników – broni siê z w³aœciw¹ sobie od zawsze dynamik¹ i
swobod¹ nasz bohater Romuald Krasowski.
Niezwykle ciekawy to cz³owiek.
Jak zdecydowana wiêkszoœæ wspó³mieszkañców, bez damnickich „korzeni”. Repatriant zza Buga, przeniesiony
z rodzin¹ do Limanowej ¿o³nierz I Armii WP. Po demobilizacji, wzorem prawie wszystkich tamtejszych osadników
wojskowych, uczeñ i absolwent tzw.
szko³y gimnazjalno-leœnej. W przyœpieszonym trybie uzyska³ œwiadectwo dyplom i zwyczajowy wtedy nakaz pracy do... Ba³tyckiej Okrêgowej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinku.
Stamt¹d trafia „z marszu” na ziemiê s³upsk¹, dzisiejsz¹ swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Konkretnie do £upawy, gdzie
wskazano mu miejsce rocznej praktyki
zawodowej lub - jak kto woli - sta¿u. Z
certyfikatem profesjonalisty „pe³n¹
gêb¹” zostaje póŸniej szefem Leœnic-

twa Wielka Wieœ ko³o G³ówczyc, które
po dziesiêciu latach, ze wzglêdów rodzinnych (³atwiejszy dojazd dwojga
dzieci do szkó³ œrednich), zamienia na
Pogorzelice w s¹siedztwie Lêborka.
Od 1977 wi¹¿e siê trwa³ymi wiêzami z Damnic¹. A¿ do emerytury w pocz¹tkach 1982 roku pe³ni w damnickim
Nadleœnictwie, obejmuj¹cym te¿ gminê g³ówczyck¹ i doœæ du¿¹ czêœæ potêgowskiej, funkcjê leœniczego szkó³karza. Takie szkó³karstwo to, dla jasnoœci sprawy, produkcja sadzeniowego
materia³u leœnego - drzewek, krzewów
itp. Gwoli pe³nej jasnoœci: w rozleg³ej,
trzydzieœci tysiêcy hektarów licz¹cej
gêstwinie lasów mieszanych - przede
wszystkim buków (st¹d nazwa: kraina
buków), ale i sosen, œwierków, w ¿yŸniejszych siedliskach tak¿e dêbów, czasem równie¿ modrzewiu.
- Co ze zwierzyny dominuje w
tutejszych, lasach? Wœród tzw. czarnej - dziki. Z p³owej - jelenie, sarny.
Dalej: lisy. O, jeszcze trochê sztucznie wprowadzanych przez specjalistyczne oœrodki hodowlane danieli
(nawiasem mówi¹c: ba¿anty nie
przyjê³y siê w ogóle). Zaj¹ce i kuropatwy s¹ w prawie kompletnym zaniku – mówi Romulad Krasowski. - Powód wspomnianej sytuacji? Zwierzostan wymaga ca³ych pokoleñ myœliwych z prawdziwego zdarzenia. A
jest ich u nas niewielu.
- Traktowanie ³owiectwa jedynie w konwencji rozrywki i relaksu
to jednak stanowczo za ma³o w stosunku do potrzeb krainy, z któr¹
zwi¹za³em swe ¿ycie, a której dziœ ze wzglêdu na wiek, opadaj¹ce si³y zmuszony jestem przygl¹daæ siê z
wci¹¿ wiêkszym zatroskaniem i, co
gorsza, bezradnoœci¹!
Zanotowa³: (el)
Fot. arch. w³asne U.G.

W³odarz gminy
z powo³ania
Zjecha³ tu, do tej wsi, z zes³ania w III Rzeszy przez... Dolny Œl¹sk, gdzie czasowo przydzielono
dach nad g³ow¹ rodzicom - kresowiakom. Zagórzyca, spora i bogata osada wiejska, têtni³a jeszcze
wtedy niemieckim ¿yciem. Polscy repatrianci byli dokwaterowywani na tzw. przejœciowy okres do
wysiedleñców za Odrê i Nysê £u¿yck¹.
Karola Ko³kowskiego zna - nie tylko w jego gminie, lecz i w s¹siednich prawie ka¿dy. Przynajmniej ka¿dy doros³y, a ju¿ z ca³¹ pewnoœci¹ jak on sêdziwy. W Zagórzycy Ko³kowscy otrzymali
do swojej dyspozycji wolne pó³ cha³upy
i wszystkie (dziesiêæ hektarów) poniemieckie grunty orne. Wiosn¹ 1946 pan
Karol uczestniczy³ z ojcem i matk¹ w ich
zagospodarowywaniu. Dorabia³ te¿ jako
referent w kilkuosobowym Urzêdzie
Gminy na pobliskiej... plebani. Dlaczego tam akurat? Przez piekieln¹ ciasnotê. Za jej spraw¹ w³adze gminne musia³y na przyk³ad ulokowaæ posterunek
MO w S¹borzu. Rozwi¹za³by problem
pa³ac w Kar¿niczce, zajmowa³ go jednak sowiecki sztab wojskowy.
Dopiero w 1947 zorganizowano
lepsz¹ siedzibê Urzêdu Gminy - w Starej
D¹browie. Podj¹³ w niej pracê i Karol
Ko³kowski. Na bardziej odpowiedzialnym stanowisku: referenta ds. kó³ek rolniczych, ewidencji i wojskowoœci.
- To by³ dla mnie wyj¹tkowo dobry
i przyjemny rok w d³ugim, z gór¹ osiemdziesiêcioletnim ¿yciu - mówi pan Karol.
- Czemu? Bo równie¿ pozna³em wtedy i
poœlubi³em ukochan¹ do dziœ ma³¿onkê
W³adys³awê (notabene rodem spod niedalekich kaszubskich Kartuz), której zawdziêczam czwórkê wspania³ych dzieci.
Niestety, dwoje przedwczeœnie zmar³ych
(syn Edward opuœci³ nas dopiero co - w
2002 roku. W dodatku córka Halina bardziej ni¿ Zagórzycê czy Damnicê chwali
sobie S³upsk. Przy domowym ognisku
zosta³ tylko drugi z synów, Zygmunt, bo...
jest bezrobotny po restrukturyzacji Pañstwowego Oœrodka Hodowli Zarodowej
w Bobrownikach. Có¿, takie czasy... Ja,
szczêœciem, pamiêtam najzupe³niej inne.
W 1950 zosta³em – jako dwudziestopa-

rolatek, bez specjalnych doœwiadczeñ i
szkó³ - przewodnicz¹cym Gminnej Rady
Narodowej. Gdy cztery lata póŸniej
rz¹d powo³a³ nowe jednostki administracyjne, nasza gmina przekszta³ci³a
siê w dwie gromady - z siedzibami w
D¹browie i Zagórzycy. Mi przydzielono funkcjê szefa zagórzyckiej Gromadzkiej Rady Narodowej. W roku
1959 w³adze dokona³y kolejnej zmiany: z czterech gromad (w Zagórzycy,
Starej D¹browie, Damnicy i Damnie)
utworzono jedn¹ wiêksz¹ - damnick¹.
Ze mn¹ jako przewodnicz¹cym Rady.
By³ to tylko pozorny awans. JeŸdzi³em
bowiem na sesje - i gdziekolwiek indziej
- rowerem lub, z biegiem lat, motorowerem. Tak, tak. Kosztów podró¿y nie
zwraca³o siê wówczas. Kiedy w roku
1972 faktyczn¹ w³adzê przejêli naczelnicy gmin, szefowie rad byli wynagradzani symbolicznymi rycza³tami. W ten
sposób pó³spo³ecznie dzia³a³em w swej
Radzie do roku 1988. Z gór¹ szesnaœcie lat.
- Dzia³a³em wœród ponad szeœciu
tysiêcy mieszkañców sporej liczby wiosek (Damnica z koloniami, Biêcino, Bobrowniki, Damno, D¹brówka, Domaradz,
Jeziorka, Kar¿niczka, £ebieñ, £ojewo,
Mianowice, Paprzyce, S¹borze, Stara
D¹browa, Strzy¿yno, Œwiêcichowo, Œwita³y, Wielog³owy, Wiszno, Zagórzyca),
czterystu szeœædziesiêciu gospodarstw
indywidualnych, jedenastu uspo³ecznionych (g³ówne: Pañstwowy Oœrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach i Stacja Doœwiadczalna Oceny Odmian w
Kar¿niczce) i szesnastu tysiêcy hektarów
ró¿norakich ziem. Nie mo¿na, s¹dzê, pomin¹æ tu i Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych,
Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc
Ch³opska”, trzech oœrodków zdrowia,

czterech albo i wiêcej (z odnowionymi)
szkó³, trzech bibliotek, szeœciu œwietlic,
a tak¿e dziesi¹tek dróg, chodników,
wreszcie mnóstwa prawdziwych, piêknych blokowisk mieszkalnych.
- Dziœ jest mi przykro, kiedy widzê, ¿e chorobliwa momentami fascynacja nowym (postrzeganym z regu³y
przez pryzmat pieni¹dza) niszczy albo
wprost niweczy to, co z³o¿y³o siê na
bezsporny dorobek minionych dziesiêcioleci. Nie tylko wspólny. Równie¿ ten
zwyk³y, indywidualny. Podam przyk³ad
z w³asnej wsi: Spoœród ponad siedemdziesiêciu gospodarstw rolnych zosta³o po piêtnastu latach przemian... jedno dobrze prosperuj¹ce i cztery ledwo
dysz¹ce. Komentarz jest tu chyba zbyteczny.
- Pal szeœæ zdrowie i biedê spo³ecznika z tak zwanego powo³ania. Co taki
spo³ecznik ma wszak¿e myœleæ, gdy dostrzega jeszcze wiêcej smuty z rezygnacj¹
w oczach innych? Tylko to zapewne:
nowe nie przychodzi bez wyrzeczeñ i
poœwiêceñ. Jak kiedyœ...
(el)
Fot. arch. w³asne U.G.
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Przywróciæ
mi³oœæ do morza
Targane rozbiorami pañstwo polskie utraci³o na d³ugie lata suwerennoœæ i dostêp
do morza. Dopiero po pierwszej wojnie œwiatowej ziœci³o siê marzenie wielu pokoleñ Polaków o dostêpie do skrawka brzegu morskiego.
Fot. J. Maziejuk

skuje jednak dostêp do morza, zyskuje nowe tereny przyleg³e do brzegu
morskiego. Granica morska pañstwa
liczy teraz 528 kilometrów. Ze zniszczeñ wojennych odbudowywane s¹
porty. Powstaje przemys³ morski ze
stoczniami i przetwórstwem rybnym. Powstaj¹ pañstwowe oœrodki
wypoczynkowe, w których wypoczywaj¹ tysi¹ce Polaków w ramach
skierowañ zwi¹zkowych.
W nawi¹zaniu do tradycji przedwojennej zostaje na nowo reaktywowana Liga Morska z siedzib¹ w Warszawie. Po zmianie ustroju w kraju
nastêpuj¹ tak¿e zmiany w podziale
terytorialnym. Zostaj¹ ponownie poFot. J. Maziejuk

Cz³onkowie stowarzyszenia na poplenerowej wystawie w Ustce

Po roku 1922 d³ugoœæ granicy
morskiej wynosi³a 140 kilometrów
wraz z terenami Wolnego Miasta
Gdañska. W Tczewie powsta³a zaraz
pierwsza Szko³a Morska, któr¹ póŸniej przeniesiono do Gdyni. Odby³y
siê uroczyste zaœlubiny z morzem.
By³y to bardzo wa¿ne chwile dla
Polaków i pañstwowoœci polskiej.
Wkrótce naród przyst¹pi³ do budowy portu morskiego w Gdyni. Miejscowoœæ ta z ma³ej wioski rozros³a
siê w du¿e miasto morskie. Z pla¿
zaczynaj¹ korzystaæ wczasowicze i
turyœci. Pojawia siê moda na wyjazdy nad morze. Coraz wiêcej Polaków
z odleg³ych zak¹tków kraju chcia³o
dotrzeæ na Wybrze¿e zobaczyæ na
w³asne oczy... polskie morze.
W 1928 roku zosta³a powo³ana do ¿ycia Liga Morska Kolonial-
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na z siedzib¹ w Warszawie. Skupi³a liczne grono mi³oœników morza.
Dzia³acze Ligi starali siê swoj¹
dzia³alnoœci¹ przybli¿yæ m³odemu,
odradzaj¹cemu siê pañstwu liczne
korzyœci p³yn¹ce z dostêpu do morza.
Nie minê³o wiele lat jak z niewielkiej nadmorskiej Gdyni powsta³
du¿y oœrodek morski. Nad polskim
brzegiem przyby³o ³odzi rybackich.
Rozwinê³o siê rybo³ówstwo morskie,
przyby³o okrêtów do przewozu artyku³ów kolonialnych. Dynamiczny
rozwój polskiej gospodarki morskiej
zosta³ powstrzymany jednak wybuchem II wojny œwiatowej. Ponownie
na kilka lat naród i kraj zostan¹ zniewolone przez okupanta.
Po klêsce wojsk hitlerowskich
w 1945 roku Polska ponownie odzy-

Za³o¿one w paŸdzierniku 2004 roku stowarzyszenie nawi¹zuje do przedowjennej tradycji Ligi Morskiej

Fot. J. Maziejuk

Nowy
instytut
Senat Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w S³upsku
powo³a³ do ¿ycia Instytut
Muzyki.

Na wystawie swoje prace pokaza³o szesnastu artystów z ró¿nych miejsc kraju

wo³ane powiaty i gminy. Powiat
s³upski graniczy z morsk¹ lini¹
brzegow¹ na d³ugoœci 55 kilometrów. W jego sk³ad wchodz¹ dwie
gminy morskie: Ustka i Smo³dzino.
Pierwsza graniczy z Ba³tykiem na
d³ugoœci 32, druga - 23 kilometrów.
Obie maj¹ porty morskie – Ustkê i
Rowy. Po zmianie ustroju w Ustce
powstaje pierwsza na Wybrze¿u
gie³da rybna. Inwestorzy prywatni
buduj¹ nowe oœrodki wypoczynkowe. Istniej¹ce oœrodki pañstwowe
s¹ prywatyzowane. Znowu wraca
moda na wypoczynek nad morzem.
Regres prze¿ywa jednak lecznictwo
sanatoryjne. K³opoty nie omijaj¹
te¿ przemys³u stoczniowego.
W tych, nowych dla gospodarki
morskiej okolicznoœciach ustecki
malarz marynista Witold Lubiniecki zostaje prezesem Stowarzyszenia
Marynistów Polskich, które zawi¹zuje siê przy Ba³tyckiej Galerii Sztuki
Wspó³czesnej. Za³o¿one w paŸdziern i k u 2 0 0 4 ro k u n a w i ¹ z u j e d o
przedwojennej tradycji Ligi Morskiej. Nale¿¹ do niego twórcy zajmuj¹cy siê zawodowo i amatorsko
malarstwem, pisarstwem, rzeŸb¹,
muzyk¹ i fotografowaniem. G³ówny cel to przybli¿anie walorów
morza spo³eczeñstwu.

W ubieg³ym roku odby³ siê w
Ustce I Ogólnopolski Plener Marynistyczny. Uczestniczy³o w nim szesnastu artystów z ró¿nych zak¹tków
kraju. Namalowane i sfotografowane
motywy morskie zosta³y zaprezentowane na wystawie roboczej w usteckiej galerii.
Na pocz¹tku grudnia ub. roku
w Domu Plastyka w Ustce odby³y
siê m³odzie¿owe warsztaty fotograficzne poœwiecone morzu, zorganizowane przez S³upski Oœrodek Kultury. Siedemnastu m³odych fotografów zapozna³o siê z nowymi
technikami, jakie niesie zapis cyfrowy i obróbka komputerowa. Powsta³e prace zosta³y zaprezentowane na wystawie w pomieszczeniach
S³upskiego Oœrodka Kultury.
W kraju Stowarzyszenie Marynistów Polskich zrzesza ju¿ oko³o
220 cz³onków. Najwiêcej mi³oœników
m o r z a m i e s z k a w. . . K r a k o w i e .
Wszystkich twórców ³¹czy jednak
wspólna mi³oœæ do natury. Wszyscy
wiedz¹, ¿e morski ¿ywio³ podczas
sztormu jest groŸny i niebezpieczny,
ale nawet wtedy piêkny i mi³y dla
oczu.
Jan Maziejuk
S³upsk

Jest to wynik dynamicznego
rozwoju za³o¿onej w 2002 roku Katedry Sztuki Muzycznej, której m³oda kadra w bardzo szybkim tempie
zyskiwa³a kolejne stopnie naukowe.
W 2004 roku katedra uzyska³a
uprawnienia do prowadzenia samodzielnego kierunku studiów
„edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej”.
Obecnie aktywn¹ dzia³alnoœæ
artystyczn¹, naukow¹ i pedagogiczn¹
prowadzi jeden profesor zwyczajny,
dwóch nadzwyczajnych oraz dwunastu adiunktów. Stan kadry naukowodydaktycznej jest wystarczaj¹cy dla
uzyskania przez Instytut Muzyki
uprawnieñ na dalszych kierunkach
artystycznych.
W najbli¿szych trzech latach
grono samodzielnych pracowników
naukowych ma szansê zwiêkszyæ siê
o trzech doktorów, wypromowanych spoœród obecnych adiunktów
oraz rozpoczête s¹ dwa przewody
habilitacyjne w zakresie dyrygentury chóralnej.
W nowym instytucie dzia³aj¹
nastêpuj¹ce zak³ady: Kompozycji i
Aran¿acji, Chóralistyki i Zespo³ów
Instrumentalnych, Praktyki Instrumentalnej i Dydaktyki Muzyki. Na
Pomorzu Œrodkowym jest to jedyny oœrodek kszta³c¹cy przysz³ych
nauczycieli muzyki. Marzeniem dyrektora nowopowsta³ego Instytutu
prof. Leszka Ku³akowskiego jest
doprowadzenie do powstania Kated r y J a z z u , c o w p ro w a d z a ³ o b y
s³upsk¹ Alma Mater do grona renomowanych uczelni muzycznych
w Polsce.
J. Nitkowska
PAP S³upsk
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Brawo dla s³upskiego batiku
- W Indonezji batik powstaje w du¿ych fabrykach i w ma³ych manufakturach, które znajduj¹ siê
prawie w ka¿dej miejscowoœci. Do jego malowania u¿ywa siê wy³¹cznie farb roœlinnych. Warstwa
na³o¿onego wosku na materia³ jest poddana obróbce cieplnej poprzez gotowanie w du¿ych
kadziach. Polski batik malowany jest farbami chemicznymi, a wosk jest usuwany przez prasowanie gor¹cym ¿elazkiem – mówi Maria Hasiec ze S³upskiego Oœrodka Kultury.

Batik w salach Baszty Czarownic w S³upsku

Piêtnaœcie lat dzia³a ju¿ w S³upskim Oœrodku Kultury pracownia batiku. Tajniki malowania woskiem pozna³o ponad sto osób. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to przedsiêwziêcie unikatowe w skali kraju. W ¿adnym
oœrodku kultury na Pomorzu od
Szczecina po Gdañsk nikt nie uprawia amatorsko tej dziedziny sztuki.
G³ówn¹ sprawczyni¹ s³upskiego batiku jest Maria Hasiec - absolwentka Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Sztuk Plastycznych w Gdañsku. Jej przygoda z batikiem rozpoczê³a siê w Muzeum Pomorza
Œrodkowego w S³upsku od zachwytu nad prezentowan¹ tu kolekcj¹
indonezyjsk¹, pokazan¹ przez Andrzeja Wawrzyniaka, za³o¿yciela
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Batik zauroczy³ j¹ na ca³e
¿ycie. Potem pani Maria wielokrotnie odwiedza³a warszawskie muzeum szukaj¹c inspiracji dla w³asnej twórczoœci.
W Warszawie prezentowano batiki jawajskie. Andrzej Wawrzyniak
swoimi opowieœciami o historii i kulturze Indonezji tak j¹ zafascynowa³,
¿e obecnie jest to – jak sama przyznaje – jej najwa¿niejsza pasja. Dziœ
pani Maria uczy w s³upskiej pracowni trudnej techniki malowania
woskiem, ale równie¿ kultury Azji
i Pacyfiku. Pracuj¹cy pod jej okiem
m³odzi twórcy ju¿ trzykrotnie prezentowali swoje prace w kraju, w
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Fot. J. Maziejuk

którym przed wiekami powsta³a ta
technika malowania.
Pierwsza wystawa z motywami
naszego budownictwa i przyrody powêdrowa³a do Indonezji w 1999 roku.
Zosta³a tam entuzjastycznie przyjêta. Druga zosta³a zorganizowana dwa
lata póŸniej. Jeszcze cieplej pisa³a o
niej indonezyjska prasa. Zaproszono
Fot. J. Maziejuk

Maria Hasiec - g³ówna sprawczyni
s³upskiego batiku

na ni¹ wiele osobistoœci. Wystawê
obejrza³ polski attache kulturalny.
Na wystawie tej pani Maria
Hasiec spotka³a przysz³ego ambasadora Indonezji w Polsce, pana
Koko Wijanarko. Wkrótce, po objêciu placówki w Polsce, zaprosi³ on
s³upsk¹ artystkê do siebie i zaproponowa³ wyjazd na koszt ambasady do jego kraju. Zaproszenie zosta³o przyjête. W Indonezji pani Maria

by³a ca³y miesi¹c. Pobyt ten spêdzi³a pracowicie, wykona³a dziesi¹tki
zdjêæ obiektom ró¿nego przeznaczenia, zw³aszcza œwi¹tyniom, zabytkom
architektury. Pozna³a te¿ tamtejsz¹
technologiê produkcjê batiku.
– W Indonezji batik spotykaæ
mo¿na wszêdzie, króluje w modzie,
wystroju mieszkañ, w dekoracjach
miejsc kultu. Z bólem serca wyje¿d¿a³am z krainy z jednej strony
tak nam odleg³ej, a z drugiej, ze
wzglêdu na sztukê, któr¹ pokocha³am, tak mi bliskiej – mówi pani Maria Hasiec.
Po powrocie do kraju zebrany
materia³ dokumentacyjny na kliszy
fotograficznej sta³ siê inspiracj¹ do
przygotowania nastêpnej wystawy
poœwiêconej Indonezji.
M³odzi s³upscy twórcy pracowali przez d³ugie miesi¹ce odkrywaj¹c nieznany dla nich œwiat i przenosz¹c go na p³ótno. Bajecznie kolorowe prace ponownie powêdrowa³y do
kolebki batiku. Ta, kolejna wystawa
sta³a siê równie¿ wydarzeniem kulturalnym. Na otwarciu byli obecni
dyplomaci a¿ z kilku ambasad, w³adze administracyjne i kulturalne,
twórcy oraz t³umy mieszkañców.
W ksiêdze pami¹tkowej wpisa³o siê wiele osób. Co napisali? „Czy
to na pewno jest z Polski?” „Mimo
tego, ¿e jestem Jawajczykiem, to ta
twórczoœæ polskich m³odych artystów jest naprawdê niesamowita”.
„Brawo dla polskiego batiku.” „To
jest szalone! Batik z Indonezji malowany jest i mo¿e byæ rozwiniêty
przez ludzi, którzy ¿yj¹ bardzo
daleko od Indonezji.”
Wystawa ta w ca³oœci zosta³a
pokazana równie¿ w S³upsku w salach Baszty Czarownic. W otwarciu
jej uczestniczyli przedstawiciele ambasady Indonezji z Warszawy.
Jan Maziejuk
S³upsk

VI Powiatowy Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek

Piêknie zaœpiewali
Dwadzieœcia trzy zespo³y, kilkunastu solistów – w sumie ponad 220 œpiewaków zaprezentowa³o siê podczas VI Powiatowego Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê w G³ówczycach.
Fot. J. Maziejuk

Zespó³ „Bierkowianki” - laureat Grand Prix 2005

Poziom wielu zespo³ów oraz solistów by³ wysoki i jury mia³o powa¿ny
problem z wy³onieniem g³ównego laureata. Ostatecznie zosta³ nim zespó³
„Bierkowianki” z Bierkowa za kolêdê
„Przedœwit”, a to oznacza, ¿e kolejna
impreza odbêdzie siê w gminie S³upsk,
bo z niej w³aœnie pochodzi laureat.
Muszê ju¿ na pocz¹tku podkreœliæ,
¿e gospodarze solidnie przygotowali imprezê. Ka¿dy zespó³ w du¿ej i piêknie
odnowionej sali Gminnego Oœrodka Kultury (w nim odbywa³y siê przes³uchania)
mia³ swój stolik, przy którym oczekiwa³
na wystêp. Miros³awa i Piotr Krzemiñscy zadbali o ciekawy wystrój sali i w³aœciw¹ atmosferê.
Mimo i¿ ka¿dy z uczestników móg³
wykonaæ tylko jeden utwór, przes³uchania konkursowe trwa³y kilka godzin. Zespo³y oraz soliœci przyjechali niemal z
wszystkich gmin powiatu - brakowa³o
tylko Kobylnicy. Potrzebny by³ ciep³y

Dla ka¿dej imprezy wa¿ne jest równie¿, aby zaszczycili j¹ swoj¹ obecnoœci¹
ludzie sprawuj¹cy w³adzê. To nobilituje,
zachêca do dalszego dzia³ania, zbli¿a do
siebie ludzi. Na przegl¹dzie w G³ówczycach obecni byli ca³y czas wójt gminy
Czes³aw Kosiak, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Dariusz Purzycki. Do G³ówczyc
przyjecha³ wicestarosta s³upski S³awomir
Ziemianowicz. By³a radna powiatowa
Maria Babiñska oraz wójt Potêgowa Jerzy Awchimieni.
A jak przebiega³ sam konkurs? Zespo³y przyjecha³y do G³ówczyc zaprezentowaæ swój artystyczny kunszt, pochwaliæ siê znajomoœci¹ kolêd i pastora³ek.
Prezentacje wypad³y dobrze. Wykonawców oceniali: Ewa Kumik z Instytutu Pedagogiki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku, Roman Pawlaczyk z
M³odzie¿owego Centrum Kultury, Joanna Or³owska i ni¿ej podpisany. Jury nieFot. J. Maziejuk

Trio „Magda, Monika i Marta” z Damnicy zaœpiewa³o
kolêdê „Mizerna Cicha”

posi³ek i gmina G³ówczyce o taki zadba³a. Nikt nie mia³ prawa wyjechaæ g³odny.
Inwestowanie w kulturê wiejsk¹
bardzo siê op³aca. To zawsze zaprocentuje wiêksz¹ aktywnoœci¹ œrodowiska,
wiêksz¹ czu³oœci¹ i dobroci¹ ludzi.

mal jednog³oœnie zdecydowa³o, i¿ przy
rozdziale nagród nale¿y wzi¹æ pod uwagê: trio „Magda, Monika i Marta” z
Damnicy (za wykonanie kolêdy „Mizerna Cicha”), „Kto to” z Ustki („Cichy
dzieñ”), „Moonlight” z G³ówczyc („Lulaj Bo¿e Dzieciê”), „Zgodê” z gminy
ci¹g dalszy na str. 30
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Fot. J. Maziejuk

Dobrze zaprezentowa³y siê g³ówczyckie zespo³y: „Moonlight”, „Tik Tak” i „Batutki”

S³upsk („Œpiewta ptoszczi”), „Totus edycjach przegl¹du prezentowa³y siê
Tuus” z Damnicy („Gdy œliczna Panna”), one poza konkursem.
„Cantabile” z Potêgowa („Jezusa NaroPo takiej decyzji jury zdecydowadzonego), „Dilerów sznurówek” z Dêb- ³o, i¿ Grand Prix VI Powiatowego Przenicy Kaszubskiej („PójdŸmy wszyscy do gl¹du Kolêd i Pastora³ek w G³ówczycach
stajenki”) i „Bierkowianki” z Bierkowa otrzymuje ¿eñski zespó³ „Bierkowianki”
(„Przedœwit”).
z Bierkowa, który tym razem wyst¹pi³ w
Wœród solistów uwagê jurorów rodzinnym, czteroosobowym sk³adzie.
zwrócili od razu: Miros³aw Kubicki z Zespó³ ten naprawdê bardzo ³adnie zaG³ówczyc („Maleñka mi³oœæ”), Marta œpiewa³. Równorzêdnymi nagrodami uhoFitowska z Potêgowa („Ma³y Król”)., norowano: „Dilerów sznurówek” z DêbKarolina Grzebielucha ze Smo³dzina nicy Kaszubskiej - za odwa¿n¹ rockow¹
(„Ta œwiêta noc”),
interpretacjê kolêdy
Fot. J. Maziejuk
Sylwia Krymska z
„PójdŸmy wszyscy
¯ochowa („Gdy
do stajenki”, zespó³
œliczna Panna”),
„Contabile” z PoteAleksandra Zawagowa - za ciekaw¹
da („Oj maluœki, mainterpretacjê kolêdy
luœki”) i Adriana
pt. „Jezusa NarodzoKyczun („Pastora³nego”, trio „Magda,
ka”) - obie z gminy
Monika i Marta” z
gminy Ustka.
Damnicy - za ciekaZ niektórymi
we brzmienie i barzespo³ami wyst¹pili
dzo dobre wykonatak¿e instruktorzy.
nie kolêdy „Mizerna
Tak by³o m.in. w
cicha”, zespó³ „Zgoprzypadku zespo³u
da” z gminy S³upsk
„Kto to” z Ustki,
- ze trafn¹ stylizacjê
„Moonlight”
z
kolêdy kaszubskiej
G³ówczyc i Sylwi Najm³odszym uczestnikiem przegl¹du by³
„Œpiewta ptoszczi” i
Krymskiej z ¯ocho- Tomasz Szpot z Ustki
Martê Fitowsk¹ z
wa. Ta ostatnia nie
Potêgowa - za swojest co prawda instruktorem, ale prowa- bodn¹ interpretacjê kolêdy „Ma³y król”.
dzi zespó³ „Jutrzenki”, który tak¿e bra³
Nagrodami by³ sprzêt radiofoniczudzia³ w przegl¹dzie. Przewy¿szali oni ny i piêkne stylizowane mapy Polski z
zdecydowanie swoim poziomem arty- nadrukiem herbu powiatu s³upskiego.
stycznym pozosta³ych uczestników. Jury, Gdyby nie szczup³oœæ przygotowanych
by daæ szansê pozosta³ym, postanowi- nagród, mo¿na by nagrodziæ wiêcej wy³o zespo³y te i solistów wy³¹czyæ z oce- konawców. Poza wymienionymi ju¿ i
ny i zaproponowa³o, aby w nastêpnych nagrodzonymi przez jury na wyró¿nie-
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nie zas³ugiwa³ z ca³¹ pewnoœci¹ zespó³
seniorek i seniorów „Morska Fala” z
Ustki za ³adne „Kolêdowe zamyœlenie”.
Zespó³ ten za swoje serce do œpiewania,
obecnoœæ na wielu imprezach, za radoœæ
i uœmiech, jaki zawsze ze sob¹ niesie
zas³uguje na szczególne uznanie i wyró¿nienie.
Bardzo ciekawie prezentowa³ siê
dzieciêcy zespó³ „Niezapominajki” ze
Smo³dzina. M³odzi artyœci wyst¹pili w
piêknych kaszubskich strojach, mieli oryginalne ludowe instrumenty, bardzo odwa¿nie i swobodnie zachowywali siê na
estradzie. Ju¿ za samo to nale¿a³a siê im
nagroda. Interesuj¹co prezentowa³a siê
równie¿ Aleksandra Afanasjew z Krêpy Kaszubskiej, która œpiewa³a kolêdê
„Chrystus siê narodzi³”. Dobrze zaprezentowa³y siê g³ówczyckie zespo³y „Tik
tak” i „Batutki”. Zaskoczeniem by³ licz-

Fot. J. Maziejuk

Marta Fitowska z Potêgowa zosta³a nagrodzona za swobodn¹ interpretacjê kolêdy „Ma³y
Król”. Nagrodê wrêcza wójt gminy G³ówczyce - Czes³aw Kosiak

ny udzia³ zespo³ów, a zw³aszcza m³odych,
dobrze œpiewaj¹cych solistów z gminy
Ustka. Szkoda, ¿e tegoroczny przegl¹d
odby³ siê prawie pod sam koniec karnawa³u, bo spoœród wszystkich zaprezentowanych w G³ówczycach kolêd i
pastora³ek da³oby siê wyre¿yserowaæ
ciekawy koncert i w ten sposób sprawiæ jego uczestnikom dodatkow¹ jeszcze radoœæ. Mo¿e w przysz³ym roku nie
bêdzie na to za póŸno?
Z. Babiarz-Zych

Œwiatowe obchody
27 stycznia w Oœwiêcimiu odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z 60. rocznic¹ wyzwolenia przez
Armiê Czerwon¹ obozu koncentracyjnego Auschiwtz – Birkenau. Wybra³em siê ze S³upska
na te uroczystoœci.

Nadana przez J. Mindika w Oœwiêcimiu kartka z datownikiem i pieczêci¹

Zainteresowany by³em tymi obchodami g³ównie z powodu mojej pasji zbierania pami¹tek filatelistycznych i pocztowych zwi¹zanych z wa¿nymi wydarzeniami. Wybieraj¹c siê do Oœwiêcimia, wczeœniej oczywiœcie napisa³em do dyrekcji
Muzeum Oœwiêcim – Brzezinka proœbê
o przys³anie mi szczegó³owego programu obchodów. Nie otrzymawszy ¿adnej
odpowiedzi pojecha³em „w ciemno” ju¿ 26
stycznia do Oœwiêcimia. Swoje pierwsze
kroki skierowa³em od razu do budynku, w
którym mieœci siê dyrekcja oœwiêcimskiego muzeum i gdzie znajdowa³a siê w 1995
roku - jak by³em tam ostatni raz - poczta.
Po drodze spotka³em nieznajomego
mê¿czyznê w starszym wieku. Pochwali³
mi siê, ¿e naby³ w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej dwa ¿etony pami¹tkowe, ka¿dy za 20 z³otych wydane przez
Mennicê Pañstwow¹ na upamiêtnienie 60tych obchodów. Obejrza³em dok³adnie oba
kr¹¿ki i od razu zrezygnowa³em z ich nabycia, z uwagi na wygórowan¹ cenê i w¹tpliwej jakoœci wyrób. By³y wykonane ze
zwyk³ego stopu metali i nie przedstawia³y
¿adnej wartoœci medalierskiej.
W Punkcie Informacji Turystycznej
otrzyma³em szczegó³owy program obchodów. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e poczta nie

mieœci siê ju¿ w tym samym miejscu co w
1995 roku, tylko w innych pomieszczeniach, ale te¿ w tym samym budynku. Naczelniczka zaskoczy³a mnie swoj¹ informacj¹. Powiedzia³a, ¿e 27 stycznia, ze
wzglêdów na bezpieczeñstwo zaproszonych goœci, ten Urz¹d Pocztowy nie bêdzie w ogóle czynny. Tutaj okolicznoœciowego stempla nie bêdê móg³ otrzymaæ.
A przecie¿ dla takich obchodów ta poczta na terenie obozu jest najwa¿niejsza!
Od mi³ej dla mnie pani dowiedzia³em siê jeszcze, ¿e zosta³y wydane karty
pocztowe w trzech wzorach i... na terenie
obozu nie odbêdzie siê ¿adna wystawa filatelistyczna...
Obchody mia³y charakter miêdzynarodowy i objê³y tak¿e miasto Kraków. Przeanalizowa³em dok³adnie otrzymany program i szybko zorientowa³em siê, ¿e nie
jest on obiektywny. Nie zapowiada³ pobytu w Auschwitz prezydenta Niemiec i
wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
Zapowiada³ natomiast udzia³ prezydenta Francji Jaguesa Chiraca w otwarciu
pawilonu francuskiego, a tam go nie
by³o.
Poniewa¿ baza noclegowa w Oœwiêcimiu by³a zamkniêta, uda³em siê do Krakowa. Tamtejsza Poczta G³ówna nie

przewidywa³a stempla okolicznoœciowego. Dziesiêæ lat temu na obchodach 50lecia by³...
Oko³o godziny 13.30 uda³em siê do
Katedry Wawelskiej. Wchodz¹c dowiedzia³em siê od policjantów, ¿e od 14.00 Wawel
bêdzie zamkniêty. Bêdzie w nim przebywaæ jakaœ wa¿na osobistoœæ. Policjanci nie
chcieli powiedzieæ, jaka? Koœció³ Mariacki obstawiony by³ si³ami prewencji
policji. Pomnik Adama Mickiewicza by³
równie¿ szczelnie chroniony.
W zwi¹zku z takimi ograniczeniami
i obostrzeniami uda³em siê pieszo do dzielnicy Kazimierz, gdzie mieœci siê Synagoga i Kirkut. Mia³o siê tutaj odbyæ spotkanie z Rabinem Izraela. Niestety, spóŸni³em siê i ju¿ mnie nie wpuszczono. Do
Synagogi musia³em iœæ pieszo kawa³ drogi, bo ruch tramwajowy by³ wstrzymany.
Do tego pogoda by³a fatalna. Prawie ca³y
dzieñ pada³ gêsty œnieg. Trudno by³o poruszaæ siê po chodnikach, a komunikacja
miejska by³a ci¹gle wstrzymywana.
Cz³owiek z Synagogi, z którym siê
umówi³em, ¿e zaprowadzi mnie na to
spotkanie, w ogóle ju¿ do mnie nie wyszed³.
Po godzinie 19.00 wyjecha³em z Krakowa poci¹giem do S³upska. W poci¹gu
stwierdzi³em, ¿e by³ to zupe³nie stracony
wyjazd. Zacz¹³em siê zastanawiaæ, dla
kogo by³y te uroczystoœci w Oœwiêcimiu?
Gdyby zechcia³o na nie przyjechaæ wiêcej takich osób jak ja, to nic by nie zobaczy³y i nie zyska³y.
Dobrze, ¿e naczelniczka Urzêdu
Pocztowego Nr 5 w Oœwiêcimiu zgodzi³a
siê za pokwitowaniem przyj¹æ ode mnie
przygotowan¹ kopertê, ostemplowaæ datownikiem z 27 stycznia i wys³aæ do S³upska. Przy okazji poprosi³em j¹ jeszcze, aby
kupi³a mi wszystkie trzy kartki pocztowe,
jakie zosta³y wydane z okazji obchodów i
je tak¿e przes³a³a do S³upska. Ca³a ta korespondencja ju¿ do mnie dotar³a.
Jan Mindik
S³upsk
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Ten wrak
trzeba odnaleŸæ
Zbli¿a siê 65 rocznica zatoniêcia pierwszego OR£A. O ile pamiêtam, umown¹ dat¹ utraty
tego okrêtu jest ósmy czerwca 1940 roku. Umown¹, dlatego, ¿e po prostu nie wiadomo do
koñca, kiedy, gdzie, ani te¿ jak zaton¹³.
ORZE£ (1473,5/1650 ton; 84 m d³.;
19/9 w; m.in. 1x105 mm, 12 wt 550 mm;
za³. 60) powsta³ w latach 1936-1939 we
Vlissingen (wod. 15.01.1938 r., przekazany do s³u¿by 2.02.1939 r.) i by³ pierwszym z dwóch du¿ych - zbyt du¿ych, jak
na Ba³tyk - torpedowych okrêtów podwodnych, zamówionych przez kierownictwo ówczesnej Polskiej Marynarki Wojennej w Holandii. Bodaj¿e 10 lutego
1939 roku odby³a siê pierwsza prezenta-

J. Chodakowski, - znalaz³y siê przepowiednie wspania³ej, acz krótkiej s³u¿by i tragicznego jej koñca... Pierwszym
dowódc¹ OR£A zosta³ kmdr ppor.
H. K³oczkowski. Z powodu jego „choroby” okrêt znalaz³ siê w nocy z 14 na
15 wrzeœnia 1939 roku, ju¿ podczas tocz¹cej siê od dwóch tygodni II wojny
œwiatowej, w estoñskim Tallinnie. Po
zdaniu na l¹d „chorego” dowódcy,
ORZE£ zosta³ pod niemieckim naci-

„Orze³” - pierwszy z dwóch du¿ych polskich torpedowych okrêtów podwodnych

cja okrêtu ludnoœci Gdyni, która przecie¿
ten okrêt swojej Marynarce ufundowa³a ze sk³adek na tzw. FOM (Fundusz Obrony Morskiej). Nowy okrêt zosta³ w pewien sposób dedykowany nie¿yj¹cemu
od czterech bez ma³a lat marsza³kowi
Józefowi Pi³sudskiemu, o czym œwiadczy³a stosowna tablica na jego kiosku.
Marynarze to ludzie przes¹dni, a
sk¹din¹d wiadomo, ¿e nasz ORZE£...
samowolnie przeci¹gn¹³ swoje wodowanie, schodz¹c z holenderskiej pochylni w
godzinê po zaplanowanym czasie. Podobno te¿ w horoskopie, jaki swego czasu postawi³ okrêtowi jeden z jego oficerów, astrolog-amator – kpt. mar.
32

skiem podstêpnie i wbrew wojennemu
prawu internowany, po czym uciek³ z
Tallinna noc¹ z 17 na 18 wrzeœnia, prowadzony przez dotychczasowego ZDO,
kapitana mar. J. Grudziñskiego.
Po brawurowej ucieczce, w któr¹
(przymusowo) zabra³ ze sob¹ dwóch estoñskich stra¿ników, ORZE£, pozbawiony map i pomocy nawigacyjnych oraz
zamka do swego 105-mm dzia³a - najpierw wysadzi³ na l¹d swoich estoñskich
„pasa¿erów” (ca³ych i zdrowych, choæ
propaganda berliñska g³osi³a bzdury o bestialskim ich zamordowaniu przez Polaków), po czym dzia³a³ przez pewien czas
na Ba³tyku, by wreszcie przejœæ przez Cie-

œniny Duñskie i w dniu 14 paŸdziernika
1939 roku zawitaæ do Wielkiej Brytanii.
Polak zawsze potrafi, a potrzeba jest
matk¹ wynalazków, wiêc oficer nawigacyjny OR£A, por. mar. M. Mokrski,
pos³uguj¹c siê pomocami nawigacyjnymi, przeoczonymi przez Estoñczyków
podczas rewizji przy internowaniu
(a by³ to m. in. spis ba³tyckich Latarñ
Morskich) narysowa³ swoist¹ „mapê”
wycinka Ba³tyku, na której odt¹d „na-
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wigowa³” ze znakomitym, jak siê okaza³o, skutkiem.
Z baz brytyjskich ORZE£ operowa³
przez nieca³e osiem miesiêcy, odbywaj¹c
siedem patroli i niszcz¹c m.in. jeden niemiecki transportowiec tu¿ przed inwazj¹
hitlerowskich Niemiec na Norwegiê. Z
ostatniego patrolu ORZE£ nie wróci³.
Zaginê³o wraz z nim bez wieœci szeœædziesiêciu oficerów, podoficerów i marynarzy (w tym drugi i ostatni dowódca okrêtu, kpt. mar. J. Grudziñski) oraz
trzech cz³onków brytyjskiej ekipy
³¹cznikowej. Niemal wszyscy cz³onkowie ostatniej za³ogi OR£A zostali poœmiertnie awansowani o jeden stopieñ, zaœ

po wojnie kmdr ppor. Grudziñski otrzyma³ poœmiertnie Z³oty Krzy¿ Virtuti Militari, zostaj¹c jedynym oficerem PMW
odznaczonym w ten sposób dwukrotnie.
Co do daty, miejsca i przyczyny
utraty OR£A istniej¹ co najmniej cztery rozmaite wersje, w tym jedna utrzymuj¹ca, jakoby okrêt zosta³ storpedowany przez sojuszniczy... holenderski
(!) okrêt podwodny, id¹cy zmieniæ
OR£A w sektorze. Wed³ug innej, polski okrêt mia³ zgin¹æ wskutek wypadku. Dwie pozosta³e - to brytyjska, wed³ug
której ORZE£ zgin¹³ na minie lub minach
oraz niemiecka, wed³ug której okrêt zosta³ jakoby zatopiony przez samolot jeszcze w koñcu maja 1940 roku. W przypadku ewentualnego zatoniêcia na minach
nale¿a³oby siê liczyæ nawet z ca³kowitym
unicestwieniem okrêtu w zale¿noœci od
tego, ile owych min wybuch³o po uderzeniu zapalnikami o jego kad³ub. W takiej
sytuacji musielibyœmy niestety zapomnieæ
o mo¿liwoœci odnalezienia jakichkolwiek
pozosta³oœci po ORLE.
Nasz pierwszy ORZE£ sta³ siê ju¿
podczas ostatniej wojny legend¹ PMW
i dlatego warto pokusiæ siê o odnalezienie jego wraku pomimo trudnoœci z tym
zwi¹zanych. W moich domowych zbiorach mam m.in. dwa artyku³y, poœwiêcone rzekomemu odnalezieniu s³awnego
okrêtu (Z Damski: „ORP Orze³ nie odnaleziony: jeszcze...”; Polska Zbrojna z 13/
15.05.94) i jego poszukiwaniom (J Sieñski: „Na tropach Or³a”; Dziennik Ba³tycki z 5.10.99).
Przed dziesiêcioma laty wybuch³
spory zgie³k wokó³ rzekomego odnalezienia OR£A, a to za spraw¹ filmu, nakrêconego w 1993 roku przez Norwegów,
szykuj¹cych siê wówczas do posadowienia na dnie Morza Pó³nocnego (dok³adnie - Rynny Norweskiej) podpór kolejnej
swojej platformy do wydobywania ropy.
Sfilmowali oni przy tej okazji wrak jakiegoœ okrêtu podwodnego. Ktoœ obejrza³ ten film pobie¿nie i na wyrost
orzek³, ¿e sfilmowany obiekt to wrak
OR£A, ale po uwa¿niejszym obejrzeniu zdjêæ okaza³o siê, ¿e jednak nie.
Z. Damski wyrazi³ w zakoñczeniu
swego sporego materia³u o dziejach i tragicznym koñcu OR£A nadziejê, i¿ kiedyœ jakiœ przypadek sprawi, i¿ ktoœ odnajdzie wrak OR£A. Stwierdzi³ te¿, ¿e
w¹t³a jest ta nadzieja, ale trzeba j¹ mieæ.
Tyle stary artyku³ z „Polski Zbrojnej”.
Osiemdziesiêcioczterometrowy kad³ub okrêtu, wypieraj¹cego w zanurzeniu
1650 ton, to nie jest bynajmniej szpileczka, któr¹ ³atwo pomyliæ z wrakiem pierwszego lepszego U-Boota, bo od wiêkszo-

œci tych ostatnich nasz ORZE£ by³ chyba wiêkszy.
„M³odszy” artyku³ z „Dziennika
Ba³tyckiego” jest du¿o ciekawszy - okazuje siê bowiem, ¿e na naszym w³asnym
podwórku nie brak ludzi zainteresowanych odnalezieniem OR£A, ba - podejmuj¹cych w tej mierze bardzo zdecydowane dzia³ania!
Teoretycznie mo¿na by³oby „odnaleŸæ” szcz¹tki ORLA, nie schodz¹c
ani na metr pod wodê, a korzystaj¹c
jedynie z materia³ów, jakie znajduj¹ siê
w dyspozycji naszych amerykañskich
sojuszników z NATO (owych s³awnych
satelitarnych „map” dna Morza Pó³nocnego), na których wystarczy³oby
nanieœæ trasê, jak¹ okrêt przeby³ w
ostatnim patrolu. Bo tej trasy, o ile
wiem, nie znamy. Kolejny sposób na
odnalezienie OR£A to dok³adne zbadanie dna Morza Pó³nocnego - a) we
wszystkich przypuszczalnych miejscach, w których okrêt móg³ zaton¹æ
lub b) w ca³oœci, oczywiœcie w odpowiednio d³ugim czasie i wspólnymi si³ami PMW oraz flot sojuszniczych z
NATO. Warto by³oby skorzystaæ przy
tym z materia³ów i doœwiadczeñ owych
gdañszczan, o których pan Sieñski napisa³ we wspomnianym numerze „DB”,
a nawet zaprosiæ do wspó³pracy pana
doktora R. D. Ballarda, który odnalaz³
ju¿ „Titanica” i „Bismarcka”!
Jak to zwykle bywa w przypadkach
zaginionych okrêtów - owe miejsca, w
których ORZE£ móg³ zaton¹æ, oraz wymieniane przyczyny jego utraty, to wy³¹cznie przypuszczenia, wiêc na myœl
przychodzi od razu „plan B”, czyli systematyczne przebadanie ca³ego dna Morza
Pó³nocnego z u¿yciem najnowszych zdobyczy techniki, stosowanych do tego rodzaju badañ.
Trudno powstrzymaæ siê w tym
miejscu od zwrócenia uwagi na znaczenie takiej miêdzynarodowej operacji poszukiwawczej dla Polaków, Holendrów,
Norwegów czy Brytyjczyków, a nawet dla
ca³ego Sojuszu. Za³oga OR£A wype³ni³a swoj¹ misjê z honorem, walcz¹c o
wolnoœæ wasz¹ i nasz¹, a my teraz
mamy wobec tych dzielnych ludzi d³ug
wdziêcznoœci, który nigdy nie ulegnie
przedawnieniu! Ponadto wœród nas
¿yj¹ potomkowie za³ogi OR£A, którzy
na pewno chcieliby poznaæ tajemnicê
ostatniego patrolu okrêtu i marynarskiej œmierci swoich Ojców i Dziadków.
Wojciech M. Wachniewski
S³upsk

Nawet wiatr
schowa³
siê w trzciny
zas³uchany...

Zorganizowana w Izbicy
przez Danutê Kot i Ma³gorzatê Roszkowsk¹ impreza choinkowa da³a
dzieciom i ich rodzicom
wiele radoœci.
Piêkne stroje uszyte przez obie panie urzeka³y barw¹ i szykiem. Obie zada³y sobie wiele trudu i poœwiêci³y sporo
czasu, aby wypad³y te¿ dobrze wystêpy
m³odocianych aktorów. Gdy rozbrzmia³a
zimowa piosenka „Ding don” na sali zerwa³a siê burza oklasków. Mamy ukradkiem ociera³y ³zy, gdy ich pociechy zaœpiewa³y piosenkê „Matko moja”.
Publicznoœci podoba³ siê te¿ skecz
„Sami swoi”. Pawe³ek Pilarczyk i Sebastian Pl¹da poddali w nim krytyce aktualny stan rolnictwa pod rz¹dami Unii Europejskiej. Podoba³a siê bajka „Kopciuszek”. Zreszt¹ wszystkie wystêpy by³y
udane.
Na koniec ma³ym widzom zaimponowa³ Miko³aj z wielkim workiem prezentów. By³y jeszcze fanty, ciasto, kawa i
zabawa. Nawet wiatr wiej¹cy od morza
schowa³ siê cichutko w trzciny zas³uchany...
Za te wszystkie wspania³oœci dzieci œl¹ organizatorom s³owa podziêkowania. W przygotowaniu choinki wiele pomogli - miejscowy so³tys Zbigniew Choma z ¿on¹ Alin¹ i inni ludzie, którym nie
zabrak³o chêci i serca.
Emilia Zimnicka
Izbica
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M/s Wilhelm
Gustloff
W poprzednim numerze „Powiatu S³upskiego” przybli¿yliœmy pokojowe dzieje zatopionego w lutym
1945 roku niemieckiego transportowa „Steuben”, którego wrak odkryli niedawno nurkowie Polskiej
Marynarki Wojennej na wysokoœci Ustki. Tym razem przybli¿ymy pokojow¹ s³u¿bê najs³awniejszej
ze wszystkich niemieckich jednostek, utraconych w czasie „Operacji Hannibal” – motorowca
Wilhelm Gustloff. Opowiemy o niej siêgaj¹c wy³¹cznie do ksi¹¿ki G. Grassa „Im Krebsgang”.
Fot. Arch. Autora

M/s Wilhelm Gustloff móg³ zabraæ na swój pok³ad 1463 pasa¿erów...

34

Cz³owiekiem, który po dojœciu Hitlera do w³adzy w Niemczech rozwi¹za³
wszystkie tamtejsze zwi¹zki zawodowe,
opró¿ni³ ich kasy i wysprz¹ta³ siedziby,
zaœ miliony cz³onków wcieli³ przymusowo do Deutsche Arbeitsfront, by³ dr Robert Ley. On te¿ wpad³ na pomys³ organizowania robotnikom i urzêdnikom równie¿ wypoczynku, umo¿liwiaj¹c im tanie
podró¿e w bawarskie Alpy, w Erzgebirge, nad Ba³tyk i nad Wattenmeer, czy
wreszcie rejsy statkami po morzach.
Wszystko pod has³em: Kraft durch Freude (Si³a przez Radoœæ).
W pocz¹tkach roku 1934 wspomniany Ley wyczarterowa³ dla planowanej floty KdF motorowiec Monte Olivia
i mniejszy parowiec Dresden o tona¿u
4000 BRT. Oba statki mog³y za jednym
razem przyj¹æ na swoje pok³ady oko³o
trzech tysiêcy osób. Ju¿ podczas ósmego
rejsu pod znakami KdF, wiod¹cego nieodmiennie do piêknych fiordów Norwegii, wspomniany wczeœniej Dresden,
wpadaj¹c na nieoznaczon¹ na mapach
podwodn¹ bry³ê granitu, rozpru³ sobie
poszycie kad³uba na d³ugoœci trzydziestu metrów i zacz¹³ ton¹æ. Zdo³ano
wprawdzie uratowaæ wszystkich pasa¿erów (z wyj¹tkiem dwóch kobiet, które
zmar³y na serce na pok³adzie), ale zajœcie ³atwo mog³o zaszkodziæ ca³emu pomys³owi – gdyby nie Robert Ley. Ju¿ w
tydzieñ póŸniej wyczarterowa³ on cztery
kolejne statki i tak w rêkach KdF znalaz³a siê w ci¹gu ledwie roku rozwojowa
flota, mog¹ca za jednym zamachem przyj¹æ na swe pok³ady sto piêædziesi¹t tysiêcy urlopowiczów. Trasy wycieczek
wiod³y z regu³y do wspomnianych fior-

dów Norwegii, wkrótce jednak statki Kadeefu zaczê³y wyp³ywaæ z turystami na
Atlantyk, zawijaj¹c a¿ na Maderê. Ca³a
impreza kosztowa³a ledwie czterdzieœci
marek plus dziesiêæ dalszych za specjalny bilet kolejowy na dojazd do portu w
Hamburgu.
Nikt nie pyta³ o pieni¹dze, gdy w
styczniu 1936 roku z³o¿ono w hamburskiej stoczni Blohm und Voss zamówienie na budowê nowego motorowca pasa¿erskiego dla Deutsche Arbeitsfront i
jego „córki” KdF, maj¹cego kosztowaæ
25 000 000 RM. Zrazu podano tylko
g³ówne dane statku: tona¿ 25 484 BRT,
d³ugoœæ 208 m, zanurzenie 6-7 m. Mia³
on rozwijaæ prêdkoœæ 15,5 wêz³a. Na
pok³ady mia³ przyjmowaæ 1463 pasa¿erów, a jego za³oga mia³a liczyæ 417 osób.
Dla ówczesnego budownictwa okrêtowego wszystkie te wartoœci by³y raczej normalne; w odró¿nieniu jednak od innych
tegoczesnych statków pasa¿erskich –
nowy wycieczkowiec mia³ otrzymaæ pomieszczenia jednej tylko klasy i w ten
sposób, za rad¹ Roberta Leya, przyczyniaæ siê do umacniania we wszystkich
Niemcach poczucia jednoœci i wspólnoty narodowej.
Przed wodowaniem zaplanowano
dla nowego statku imiê Der Führer, lecz
podczas pamiêtnej, ¿a³obnej „gali” poœwiêconej pamiêci Wilhelma Gustloffa –
ten ostatni, siedz¹c obok wdowy po
pierwszym „mêczenniku” Partii zdecydowa³, ¿e budowany statek otrzyma imiê
zamordowanego w Szwajcarii „towarzysza”. Wkrótce po kremacji zw³ok Gustloffa w ca³ej Rzeszy zaroi³o siê od placów, ulic i szkó³ jego imienia. Ba – nadano je nawet (przymusowo „od¿ydzonym”) zak³adom zbrojeniowym w Suhl,
które nosz¹c wczeœniej nazwê SimsonWerke produkowa³y broñ i inny sprzêt
wojskowy, a pod now¹ nazw¹ mia³y
utrzymywaæ, pocz¹wszy od 1942 roku
swoj¹ filiê w pobli¿u obozu koncentracyjnego Buchenwald. Ma³o tego: imiê
Pierwszego Mêczennika „przekroczy³o
oceany”, bowiem nadano je Domowi
Kolonii w brazylijskiej Kurytybie!
W dniu 5 maja 1937 roku ca³y
Hamburg by³ na nogach. Wszystkie statki, stoj¹ce w hamburskim porcie, podnios³y wielk¹ galê flagow¹, a ca³a (w stu procentach czarterowana!) flota KdF stanê³a w paradnym szyku na kotwicach. Dziesi¹tki tysiêcy hamburczyków przyby³y na
uroczystoœæ wodowania Numeru 511.
Bezpoœrednio mog³o je obserwowaæ co

prawda tylko kilka tysiêcy goœci zaproszonych osobiœcie przez doktora Leya.
Punktualnie o dziesi¹tej rano na
dworzec Dammtor wjecha³ osobisty poci¹g Führera. Hitler wraz ze œwit¹ przejecha³ nastêpnie w kolumnie samochodów, otwart¹ limuzyn¹ marki Mercedes,
ulicami miasta do portu. Przy Landungsbrücken specjalnie podstawiony
barkas zabra³ ca³e dostojne towarzystwo
do stoczni. Tam, na honorowej trybunie
Wódz spotka³ wdowê po „Mêczenniku”.
Zna³ j¹ z dawnych lat, bowiem jeszcze
przed Puczem Monachijskim panna Hedwig by³a jego sekretark¹. Potem zaœ,
kiedy on trafi³ do aresztu w twierdzy
Landsberg, ona wyjecha³a za prac¹ do
Szwajcarii, gdzie pozna³a swego przysz³ego mê¿a. Oprócz tych dwojga na trybunie znaleŸli siê jeszcze – minister pracy Rzeszy dr Ley, dyrektor stoczni, radca Blohm, szef zak³adowej komórki
NSDAP Pauly; Gauleiterzy Hamburga i
Meklemburgii Kaufmann i Hildebrandt;
wielki admira³ Raeder, który reprezentowa³ Kriegsmarine. Nie omieszka³ te¿
przybyæ specjalnie z Davos Landesgruppenleiter Böhme, nastêpca Gustloffa na
tym stanowisku. Wyg³oszono mowy.
Führer tym razem pozosta³ w cieniu. Po
wyst¹pieniu Gauleitera Kaufmanna g³os
zabra³ dyrektor stoczni Blohm und Voss:
„Mein Führer, w imieniu Stoczni meldujê kad³ub Nr 511 gotów do wodowania!”
Minister Pracy w swoim wyst¹pieniu
powiedzia³ m. in.: „Führer poleci³ mi
wówczas, abym postara³ siê, by Niemcy
w³aœciwie wykorzystywali urlopy i regenerowali si³y tak fizyczne, jak psychiczne, bo kiedy Niemcy strac¹ nerwy, to
bêdzie móg³ wymyœlaæ Bóg wie co, a
wszystko na pró¿no”. Z kolei wdowa po
Wilhelmie, pani Hedwig Gustloffowa,
wypowiedzia³a tradycyjn¹ formu³ê chrztu
statku: „Nadajê ci imiê Wilhelm Gustloff!”
Robotnicy stoczniowi od Blohma i
Vossa, i wszyscy zebrani wiwatowali,
kiedy oœmiopiêtrowy kad³ub nowego
statku – jeszcze bez komina i dwóch pok³adów – opuszcza³ pochylniê. Odœpiewano obie obowi¹zkowe podówczas pieœni – Deutschland- i Horst-Wessel-Lied.
Motorowiec Wilhelm Gustloff bez w¹tpienia by³ osi¹gniêciem. Kiedy bia³y, zupe³nie wykoñczony i wyposa¿ony wycieczkowiec szykowa³ siê do pierwszego rejsu, tysi¹ce – ba, miliony! Niemców
myœla³o o nim z prawdziw¹ dum¹. Statek mia³ obszerne pok³ady s³oneczne,

³azienki z prysznicami i urz¹dzenia sanitarne. Œciany co bardziej reprezentacyjnych pomieszczeñ dziennych wy³o¿one
by³y orzechowym drewnem, a znalaz³y
siê w tej liczbie m. in. sala balowa, tzw.
Deutschlandhalle i salon muzyczny. Kad³ub mieœci³ te¿ „p³ywaj¹ce schronisko”
dla niemieckiej m³odzie¿y. We wszystkich pomieszczeniach dziennych nie brak³o rzecz jasna portretów Führera i – nieco mniejszych formatem – Leya, ale
g³ównymi motywami porozwieszanych
na œcianach obrazów by³y pejza¿e namalowane w starym i dobrym stylu. Kuchnia okrêtowa na pok³adzie A dysponowa³a m.in. nowoczesnym urz¹dzeniem do
hurtowego zmywania naczyñ, które w
ci¹gu doby mog³o przywróciæ blask a¿
trzydziestu piêciu tysi¹com brudnych talerzy! Specjalny zbiornik wody, wykorzystywany przez to urz¹dzenie i mieszcz¹cy a¿ 3400 litrów, zainstalowano w...
obszernym kominie statku. Nowoczesnego wyposa¿enia dope³nia³ wewnêtrzny
basen p³ywacki na pok³adzie E, o pojemnoœci 60 ton wody. Sprzêt ratunkowy nowego wycieczkowca obejmowa³ m.in. 22
du¿e ³odzie.
Wychodz¹c w kiepskiej pogodzie
w dwudniowy rejs próbny, statek zabra³
na pok³ady personel stoczni oraz ekspedientki z hamburskiej Konsumgenossenschaft. W kolejny, tym razem trzydniowy rejs wyszed³ Wilhelm Gustloff 24
marca 1938 roku, tym razem z tysi¹cem
dok³adnie wyselekcjonowanych Austriaków, bowiem w nieca³y tydzieñ póŸniej
w Marchii Wschodniej mia³o odbyæ siê
s³awetne Referendum na temat czegoœ,
co szybkimi ruchami zd¹¿y³ ju¿ czêœciowo wprowadziæ w ¿ycie Wehrmacht – a
to Anschlussu Austrii do Rzeszy. Ponadto na pok³adzie statku znalaz³o siê trzysta dziewcz¹t z Bund deutscher Mädel
(Zwi¹zku Niemieckich Dziewcz¹t) i z
gór¹ setka dziennikarzy. Tych ostatnich
zaraz na wstêpie zaproszono na specjalne spotkanie do sali kinowo-widowiskowej Gustloffa. Nastêpnie zaprezentowano im wszystkie pok³ady jednoklasowca, z wyj¹tkiem apartamentów przewidzianych dla Führera i doktora Leya,
„ojca” KdF.
W drugiej swojej podró¿y Wilhelm
Gustloff, dowodzony przez kapitana
Lübbego, uratowa³ w rejonie Dover za³ogê brytyjskiego statku Pegaway. Kierownictwo tego ostatniego zg³osi³o rozbicie pokrywy jednego z luków i zalanie
³adowni. Pechowy frachtowiec odnaleci¹g dalszy na str. 36
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ziony zosta³ przez Gustloffa w nocy; do- Ley, wiêksza i „przyszywana” „siostrzy- nocy. Wzros³y lekko – do czterdziestu
piero rano zdo³ano zwodowaæ z pok³adu ca” Gustloffa. Wraz z wejœciem Leya do piêciu marek – ceny biletów.
„niemca” szalupê w celu podjêcia 19- s³u¿by flota KdF wzros³a liczebnie do
Z kolei statek pos³u¿y³ propagowaosobowej za³ogi ton¹cego „brytyjczyka”. trzynastu statków. Na razie jednak s³aw- niu idei... wychowania fizycznego. Oto
W sztormowej pogodzie ³ódŸ zosta³a rzu- ny program wycieczek dla pracuj¹cych przez dwa tygodnie lata 1939 roku odcona fal¹ na burtê „pasa¿era” i uszkodzo- zawieszono, a siedem bia³ych „pasa¿e- bywa³ siê w stolicy Szwecji pokojowy
na odp³ynê³a wraz z obsad¹. Obsada ko- rów” – w tej liczbie zarówno Wilhelm turniej gimnastyczny, nazwany „Linlejnej ³odzi zwodowanej z Gustloffa, tym Gustloff, jak i Robert Ley – wyp³ynê³o giad¹” na czeœæ „ojca” szwedzkiej gimrazem motorowego barkasu, po kilku po- na pusto w nieznanym kierunku. Dopie- nastyki popularnej, Per Henrika Linga
dejœciach zdo³a³a przej¹æ na swój pok³ad ro na wysokoœci Brunsbüttelkoog kapi- (odpowiednika niemieckiego TurnvateAnglików z ton¹cego frachtowca. PóŸ- tanowie statków otworzyli zalakowane ra Jahna). Wilhelm Gustloff sta³ siê baz¹
niej uda³o siê równie¿ odnaleŸæ i pod- koperty i odczytali docelowy port rozpo- dla ponad tysi¹ca niemieckich gimnastynieœæ na pok³ad „pasa¿era” uszkodzon¹ czêtego rejsu: Vigo w Hiszpanii. Po raz ków p³ci obojga w rozmaitym wieku, w
jego szalupê wraz z obsad¹.
pierwszy w swojej karierze „pasa¿ery” tym starszych a wysportowanych panów
W pierwszym rejsie Wilhelma Gu- KdF mia³y pos³u¿yæ za wojskowe trans- i dzieci, wyæwiczonych w masowych postloffa na Maderê prowadz¹cy statek ka- portowce, a na ich pok³adach powróciæ kazach stadionowych. Kapitan Bertram
pitan Lübbe, zmar³ nagle na atak serca, mia³ do domu niemiecki powietrzny Le- postanowi³ nie zawijaæ do samego Sztokzaœ od Lizbony kierownictwo wyciecz- gion „Condor”, którego lotnicy-ochotni- holmu, lecz zakotwiczyæ w pewnej odlekowca obj¹³ kapitan Petersen. Po tej dra- cy walczyli w wojnie domowej pod hisz- g³oœci od miasta. Gimnastyczki i gimnamatycznej podró¿y
styków przewo¿ono
Fot. Arch. Autora na l¹d w sposób zorrozpoczê³y siê letnie,
piêciodniowe rejsy
ganizowany, przy
do fiordów Norweu¿yciu okrêtowych
gii. Mia³o ich byæ w
³odzi. ¯adnych gorsumie jedenaœcie, a
sz¹cych incydentów
wszystkie cieszy³y
nie zanotowano, a
siê ogromnym wziêca³a wyprawa przyciem, nic wiêc dziws³u¿y³a siê sprawie
nego, ¿e utrzymano
przyjaŸni niemiecje w programie na
ko-szwedzkiej. Król
rok nastêpny – tysi¹c
Szwecji wrêczy³
dziewiêæset trzywszystkim przybydziesty dziewi¹ty.
³ym trenerom paDziesiêæ razy
mi¹tkowe plakiety.
op³yn¹³ Wilhelm Gu- Zanim nadszed³ 1 wrzeœnia 1939 roku d³ugie i piêkne lato pozwoli³o statkowi na odbycie
Szóstego sierpnia
jeszcze szeœciu ostatnich podró¿y do wybrze¿y Norwegii
stloff Pó³wysep ApeWilhelm Gustloff
niñski wraz z Sycypowróci³ do Hamli¹. Dla pasa¿erów
burga, wkrótce wyzorganizowano zejœcia na l¹d w Neapo- pañskim niebem po stronie Frankistów. chodz¹c w kolejny rejs wycieczkowy do
lu i w Palermo. Starannie dobierani na W Hamburgu powracaj¹cy lotnicy powi- wybrze¿y Norwegii z urlopowiczami na
ka¿dy z tych rejsów pasa¿erowie jechali tani zostali przez samego Hermanna pok³adzie.
zwykle nocnym poci¹giem z Niemiec do Göringa.
Noc¹ z 24 na 25 sierpnia 1939 roku,
Genui, gdzie nastêpowa³o zaokrêtowaZanim nadszed³ pierwszy dzieñ gdy statek znajdowa³ siê w swoim kolejnie. Po okr¹¿eniu „Buta” statek zawija³ wrzeœnia 1939 roku, d³ugie i piêkne lato nym (a de facto ostatnim) rejsie wycieczdo Wenecji, gdzie nastêpowa³ koniec im- pozwoli³o statkowi na odbycie jeszcze kowym, kapitanowi Bertramowi dorêprezy i wyjazd poci¹giem z powrotem do szeœciu ostatnich podró¿y na zwyk³ej tra- czono rozszyfrowany ju¿ telegram, któNiemiec. Coraz czêœciej wœród pasa¿e- sie do wybrze¿y Norwegii – ci¹gle bez ry zawiera³ polecenie otwarcia zalakowarów Wilhelma Gustloffa zaczê³y poja- schodzenia pasa¿erów na l¹d. W wy- nej koperty, zdeponowanej przed wyjwiaæ siê przeró¿ne niemieckie „grube cieczkach tych uczestniczyli ludzie pra- œciem w kapitañskiej kabinie. Kapitan –
ryby”, jak choæby s³awny wspó³wynalaz- cy i urzêdnicy z Zag³êbia Ruhry, z Berli- postêpuj¹c stosownie do „Rozkazu
ca (wraz z A. Hitlerem) „Volkswagena- na, z Hanoweru i Bremy, a tak¿e nielicz- QWA7” – nakaza³ przerwaæ wycieczkê i
Chrab¹szcza” (pocz¹tkowo nazywanego ni Niemcy spoza granic kraju. Trasy rej- zawróciæ (nie niepokoj¹c pasa¿erów wy„KdF-Wagen”), profesor Porsche, który sów wiod³y do Byfiordu, gdzie pasa¿e- jaœnieniami) do Hamburga.
szczególnie interesowa³ siê nowinkami rowie z aparatami fotograficznymi moW cztery dni po zawiniêciu Wilheltechnicznymi na i pod pok³adami statku. gli sobie popstrykaæ widoczki Bergen, a ma Gustloffa do tego portu wybuch³a II
Zimê roku 1938/39 Wilhelm Gu- tak¿e do Hardanger i Sognefiordu, z któ- wojna œwiatowa. Dobieg³y koñca wystloff spêdzi³ w Genui, po czym w marcu rego zwykle przywo¿ono najwiêcej cieczki pod znakiem KdF i pokojowa
1939 roku znowu powróci³ do Hambur- zdjêæ. A¿ do lipca uczestnicy kolejnych s³u¿ba statku.
ga. W parê dni po jego powrocie z zimo- wycieczek na Wilhelmie Gustloffie moT³umaczenie:
wania do eksploatacji wszed³ m/s Robert gli te¿ podziwiaæ s³oñce, œwiec¹ce o pó³Wojciech M. Wachniewski
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Jak umiliæ
z³oty wiek

„Damniczanki” swoimi wystêpami uœwietniaj¹ wszystkie gminne uroczystoœci

Przychodz¹ do domu kultury raz w
tygodniu, ¿eby sobie poœpiewaæ i - przy
okazji - wzbogaciæ swój repertuar o jak¹œ
now¹ piosenkê. Uzbiera³o siê ich ju¿ kilkadziesi¹t. Ró¿nych: ludowych, regionalnych (m.in. kaszubskich), starodawnych
(przedwojennych, w tym kresowych), patriotycznych, religijnych - w³¹cznie z kolêdami i pastora³kami, rozrywkowych.
Z partiami solowymi liderki Teresy Formeli.
Pocz¹tki? Oto fragment moich zapisków reporterskich z paŸdziernika 1994:
Równo przed siedmioma laty - pamiêtaj¹ ten dzieñ, jak gdyby to by³o dzisiaj skrzyknêli siê w kameralnej salce Damnickiego Domu Kultury. W piêtnastkê,
w takim samym co teraz sk³adzie osobowym: czternaœcie starszych pañ i... jeden, te¿ niem³ody, przedstawiciel brzydszej p³ci, zwany ¿artobliwie rodzynkiem
lub ch³opem do okrasy. Postanowili
utworzyæ przy wsparciu akordeonisty

Fot. J. Maziejuk

Kiedy cz³onkom m³odzie¿owej grupy instrumentalno-wokalnej
z Kar¿niczki rêce ze zmêczenia zaczê³y opadaæ, wójt Grzegorz
Jaworski chwyci³ sam za akordeon, a ksi¹dz Zbigniew Kostewicz
- proboszcz z Zagórzycy i jednoczeœnie (ewenement) szef samorz¹dowej Komisji Spraw Spo³eczno-Socjalnych Urzêdu Gminy)
siad³ przy organach elektrycznych i... przygrywali sêdziwym
uczestnikom spotkania, jako siê rzek³o, do bia³ego ranka.

Tadeusza Ziêtary, ludowy zespó³ wokalny pod nazw¹ „Damniczanki”. Zespó³...
z pozoru tylko chórek. Faktycznie i du¿y,
i prê¿ny Klub Seniora. Mo¿e przez
wzgl¹d na wiek grupy estradowej, a
mo¿e po prostu za spraw¹ powodzenia od pierwszej chwili - œpiewaj¹cych pañ
(z mêskim „rodzynkiem”!) wœród co bardziej leciwych mieszkañców Damnicy i
okolicznych wsi...
S³u¿¹ im opracowywane przez siebie programy, zw³aszcza do urozmaicania
cotygodniowych wspólnych (trwaj¹cych
do... piêciu godzin) wieczorów towarzyskich przy kawie, ciastkach i muzyce; z
regu³y, choæ nie zawsze, po³¹czonych z
czyimiœ imieninami, urodzinami, rocznicami œlubu, przyjœciem na œwiat wnucz¹t b¹dŸ
prawnucz¹t. Okraszaj¹ te¿ nimi - w strojach, dodaæ warto, bêd¹cych prezentem
Urzêdu Gminy - wszelkie lokalne uroczystoœci: do¿ynki, festyny, wieczornice, akademie. Wystêpuj¹ od £eby po Czarne i Sia-

nów (dziêki niezapomnianej Janinie £agodzicz). Bior¹ udzia³ w najrozmaitszych
przegl¹dach, konkursach, festiwalach dorobku artystycznego kó³ek rolniczych i kó³
gospodyñ wiejskich, kolêd i pastora³ek,
pieœni i piosenek o tematyce religijnej, patriotyczno-pomorskiej. Nie tylko wystêpuj¹ we wspomnianych miejscowoœciach. Je¿d¿¹ wszêdzie, gdzie
urz¹dza siê tego typu imprezy, do Kêpic, Smo³dzina, Ustki, Kluk, ¯ochowa.
S³owem: jak powiat d³ugi i szeroki.
U siebie lubi¹ wystêpowaæ najchêtniej. I to jak... Na przyk³ad rewizyta sianowskich przyjació³ przeci¹gnê³a siê do...
rana. Wype³ni³y j¹ - jak¿eby inaczej! - staropolskie „tañce, hulanki, swawole”.
***
- Wójt Grzegorz Jaworski - s³ysza³em w czasie niedawnej goœciny u kole¿anek i kolegów pani Teresy - jest ci¹gle
naszym bezcennym sponsorem, opiekunem, sympatykiem. Jemu zawdziêczamy
organizowane rok w rok bale karnawa³owe z symboliczn¹ odp³atnoœci¹ rzêdu
10 z³otych. Tradycyjnym zwyczajem
bawi siê z klubowiczami i „zastêpuje” orkiestrê, gdy trzeba. Niestety, ju¿ bez ksiêdza Zbigniewa, bo biskup przeniós³ go
daleko st¹d.
- Zmieni³ siê i sk³ad zespo³u. Liczy
on dzisiaj nie piêtnaœcie, lecz osiem osób.
Samych kobiet. Wœród nestorek (poza
mn¹) - mówi Teresa Formela – w zespole
wystêpuj¹: Irena Burian, W³adys³awa
Ko³kowska, Jadwiga Grze¿u³kowska,
Joanna Baran. Krótszy sta¿ maj¹ - Janina Mudrykt Helena Kaczmarczyk i
Stefania Wiœniewska. Nie ¿yje ju¿ Tadeusz Ziêtara. Przed kilku laty wyrêczy³
go przy akordeonie i „pulpicie dyrygenckim” Edward Kasperski, któremu towarzysz¹ w muzykowaniu: Antoni Adamczak (skrzypce), Jan Wiœniewski (klarnet) i osiemdziesiêciolatek Bronis³aw Pyszyñski (perkusja).
- Trudniej te¿ dziœ - dodaje kieruj¹ca Gminnym Oœrodkiem Kultury i Sportu
(dawny DKK) Katarzyna Sobolewska –
o przyjaznych zespo³owi i klubowi biznesmenów. Wyj¹tkiem jest zarz¹d tutejszej „Wosany” oraz w³aœciciele s³upskich
firm handlowych „Garbopol” i „Bat”.
Dobre i to. Nawet taki wójt jak nasz nierzadko potrzebuje bowiem wsparcia
swoich socjalno-kulturalnych dzia³añ.
Jerzy R. Lissowski
Fot. arch. w³asne UG
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Przegrana u progu stojedenastej jesieni ¿ycia

Drzewa
umieraj¹ stoj¹c...
W 1958, gdy przekroczy³a wiek emerytalny, dosz³a do wniosku, ¿e w Kazachstanie ¿adn¹ miar¹ nie
zostanie. Wbrew perswazjom zwi¹zanej silnymi wiêzami z Zabu¿em córki Józefy Sawko, powziê³a
decyzjê o wyjeŸdzie do Polski z drug¹ z cór, Janin¹ Krasnodemsk¹.
Przez prawie ca³e powojnie nikt o
jej arcysêdziwym wieku w stolicy województwa czy subregionu nad S³upi¹, ba!
nawet w samych G³ówczycach, nie wiedzia³. „Odkry³em” wspomniane kuriozum
11-12 lat temu, po trosze przypadkowo,
w znacznej mierze - dziêki pani Annie
Nowosieleckiej-Gur - inspektorowi ds.
ewidencji ludnoœci Urzêdu Gminy. Dopiero z t¹ chwil¹ (!) tamtejsze w³adze

zaczê³y odwiedzaæ z kwiatami i ¿yczeniami najstarsz¹ mieszkankê S³upskiego w ka¿de, coraz bardziej znacz¹ce urodziny (jak na ironiê losu, pocz¹wszy od „przeoczonych” superwspania³ych i unikatowych: setnych).
Bronis³awa Jakuta z domu Galikowska - o niej bowiem tu mowa - seniorka staropolskich rodów Galikowskich
i Jakutów osiad³ych przed wiekami na

Bronis³awa Jakuta w gronie swojej najbli¿szej rodziny
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Kresach wschodnich, pochodzi³a z s¹siaduj¹cej z Bia³ymstokiem miejscowoœci
rolniczej Bobrowniki Wielkie. Utrzymywa³a siê wraz z mê¿em i czwórk¹
dzieci w paramorgowej „gospodarce”,
natomiast za rz¹dów sowieckich „wyzwolicieli” - w podbobrownickim sowchozie i... licz¹cej kilkadziesi¹t arów
dzia³ce przyzagrodowej. Kiedy w roku
1946 zmar³ ma³¿onek, 58-letnia wdowa
odda³a siê pieczy dwóch ¿yj¹cych m³odszych córek - Janiny i Józefy.
Po przyjeŸdzie do Polski stworzy³a
nowy dom we wsi Równo, trzy kilometry od G³ówczyc. Jakieœ dwadzieœcia
piêæ lat póŸniej porzuci³a ch³opsk¹ chatê, urz¹dzaj¹c sobie tzw. ma³¹ stabilizacjê w zak³adowo-spó³dzielczym bloku
na œwie¿o wybudowanym (nb. z inicjatywy obecnego wójta Czes³awa Kosiaka) g³ówczyckim osiedlu im. 22 lipca.
Mieszka³a w nim do niedawna.
Opiekowa³a siê pani¹ Bronis³aw¹ m³odsza (65 lat...) córka Janina i 48-letni (51latek W³adys³aw, fan morza i rybaczenia,
wywêdrowa³ ju¿ w ch³opiêcych czasach
do Ustki) jej syn, Bernard Krasnodemski. Mia³a w ojczystych stronach za Bugiem jeszcze troje wnucz¹t. Doczeka³a siê
te¿ szeœciorga prawnucz¹t oraz dwojga
praprawnucz¹t po W³adys³awowej linii,

w Ustce. O zabu¿añskiej m³odzi wiedzia³a
tylko tyle, ¿e lista - w zmodyfikowanej
przez historiê konwencji - Bia³orusinów
z polskim rodowodem by³a coraz d³u¿sza i d³u¿sza.
Do ostatniej chwili czu³a siê doœæ
dobrze („jeno ze s³uchem nie najlepiej”),
bywa³a bardzo rzadko („z wyj¹tkiem
zesz³orocznej chimery uk³adu kr¹¿enia”)
pacjentk¹ lekarzy Macieja Piechockiego i Tytusa Zawadzkiego z Gminnego
Oœrodka Zdrowia. Magister farmacji Daria A. Maciejczyk - w³aœcicielka apteki
„Pod Wag¹”, nie pamiêta, aby w ci¹gu minionych 35-40 lat kiedykolwiek - osobiœcie lub przez zwyczajowych „wys³anników” - j¹ obs³ugiwa³a. - Zakwaterowanie staruszki na IV piêtrze (sic) „blokowiska” uniemo¿liwia³o przecie¿ matce kontakt bodaj z podwórkiem oraz
s¹siednimi placami i duktami spacerowymi, a co dopiero z oddalon¹ o
pó³ kilometra przychodni¹ czy dwakroæ
dalsz¹, lity kilometr za osiedlem 22 Lipca, po³o¿on¹ aptek¹... - mówi³a „dla jasnoœci sprawy” opiekunka Jakuty, primo
voto Galikowskiej.
Recepta seniorki RP (tak, sprawdza³em) na d³ugowiecznoœæ? - To chyba dziedziczne - skwitowa³a pytanie. Mieszkaj¹cy w kresowych Bobrownikach m³odszy brat dobi³, umieraj¹c w
1995 roku setki. A poza tym ciê¿ka (hartuj¹ca!) robota, zdrowy tryb ¿ycia i optymizm, wbrew wszelkim k³opotom,
przeciwnoœciom losu.
***
Bronis³awa Jakuta nie przekroczy³a progu dwunastej dziesi¹tki. Odesz³a z
tego œwiata bezpoœrednio przed moj¹ kolejn¹ urodzinow¹ wizyt¹. Ca³kiem niedawno. Nagle. W ciszy, która - ku osobistej satysfakcji - j¹, „cz³owieka bezustannej g³êbokiej zadumy”, otacza³a. We œnie
- powiedziano mi u Krasnodemskich. Bez
¿adnych znamion choroby...
Tak pewnie myœla³ hiszpañski dramatopisarz Alejandro Casonavel Canova,
gdy przed piêædziesiêciu piêciu laty tworzy³ wystawian¹, w Polsce od roku 1958
(z powodzeniem równym „Krzes³om”
Ionesco i „Czekaj¹c na Godota” Becketta) sztuk¹ pt. „Drzewa umieraj¹ stoj¹c”.
Jerzy R. Lissowski
PS. Publikacja jest fragmentem
przygotowywanej do druku ksi¹¿ki pt.
„¯ywa legenda regionu nad S³upi¹”.
Zdjêcia - poza „tytu³owym” - udostêpnione z prywatnych zbiorów wnuczki B. Jakuty, Janiny Krasnodemskiej jr. Serdecznie dziêkujê za okazan¹ mi przez ni¹ - nie
tylko w tym przypadku – ¿yczliwoœæ. (el)

III Gminny Przegl¹d Jase³ek

Po³udniowa
dokoñczenie ze strony 15

Prze¿ywali
radoœæ
Na scenie szumia³y anielskie
skrzyd³a, œmieræ wywija³a kos¹,
a niesforne diabe³ki kr¹¿y³y
wokó³ króla Heroda. Piêkne dekoracje i profesjonalne kostiumy, wykonane przez dzieci przy
niewielkiej pomocy mam i babæ,
ubarwi³y scenê widowni.
Kultywowanie wielkiego bogactwa
tradycji, umacnianie wspólnej wiêzi ze spo³ecznoœci¹ szkoln¹, lokaln¹ i samorz¹dow¹,
przyœwieca³y III Gminnemu Przegl¹dowi
Jase³ek, który odby³ siê w Zespole Szkó³
w Siemianicach. Prezentowa³y siê szko³y
z G³obina, Bierkowa, W³ynkówka, Siemianic, Wrzeœcia, Redzikowa i Jezierzyc.
Popisy odbywa³y siê przy licznej,
ponad dwustuosobowej widowni. Przyjazne nastawienie czuli wszyscy wystêpuj¹cy. Trudno by³o oceniaæ wystêpy, bo ka¿dy stara³ siê zagraæ i zaœpiewaæ jak najpiêkniej. Ka¿demu wykonawcy nale¿a³y siê
wielkie brawa. Dlatego wszystkie zespo³y otrzyma³y jednakowe pami¹tkowe
dyplomy i ufundowane przez wójta gminy Mariusza Chmiela - „Encyklopedie
tradycji polskich” wraz ze s³odkim upominkiem.
Nie by³o wygranych ani przegranych.
Zespo³y zdoby³y nowe doœwiadczenia i
wróci³y do domu bogatsze o prze¿ycia i
ciekawe inspiracje. Szko³a Podstawowa
z Redzikowa zosta³a wytypowana do
udzia³u w Powiatowym Przegl¹dzie Jase³ek.
El¿bieta £yczywek
Fot. Zdzis³aw Jankowski

Dyrektor Woynarowski pos³u¿y³ siê
szanta¿em - jeœli nie zgodzimy siê na obwodnicê po³udniow¹, to obwodnicê
opóŸnimy w budowie. Interes powiatu
nale¿y stawiaæ wy¿ej ani¿eli interes swojej gminy czy miejscowoœci. Obwodnica
pó³nocna to nie tylko korzyœæ dla Ustki,
to by³aby korzyœæ dla ca³ej pó³nocnej czêœci powiatu.
Radny Pawe³ Gonera: - Przeciwnicy obwodnicy pó³nocnej nie przedstawili
¿adnych argumentów gospodarczych i
spo³ecznych przeciwko temu rozwi¹zaniu. Jedynie burmistrz Jacek Graczyk
przedstawi³ merytoryczne, ekonomiczne i spo³eczne uzasadnienie obwodnicy
pó³nocnej. Proponujê w³asne stanowisko
Radzie pod rozwagê: „Rada Powiatu S³upskiego z niepokojem obserwuje plany budowy obwodnicy S³upska stron¹ po³udniow¹. Ta koncepcja nie ma ¿adnego uzasadnienia gospodarczego i spo³ecznego, a
podjêta zosta³a bez szerokiej konsultacji
spo³ecznej”.
Radny Stanis³aw Gos³awski - Wiele argumentów burmistrza Graczyka mnie
przekonuje, ale jako mieszkaniec Kêpic
w obwodnicy po³udniowej upatrujê
szansy wyjœcia z marazmu dla mojej
gminy. Gmina Kêpice ma o wiele wy¿sze
bezrobocie ni¿ Ustka.
Radny Eugeniusz Dañczak: - Argumenty Ustki s¹ logiczne, zasadne. My musimy szanowaæ jednak prawo miejscowe.
Tylko policzone g³osy zadecyduj¹, jaka
bêdzie opinia naszej Rady.
Radny Marian Jarz¹bek: - Dyskusja nad budow¹ obwodnicy trwa dziesiêæ lat. By³ czas na bronienie swych racji. Jako radni powiatowi zadbajmy
równie¿ o to, ¿eby Ustka rozwija³a siê
jako uzdrowisko, miejscowoœæ turystyczna, wykorzystujmy te¿ zasoby naturalne tych terenów.
Ostatecznie Rada Powiatu S³upskiego opowiedzia³a siê za koncepcj¹ budowy
obwodnicy po³udniowej.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
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Weso³e ferie

Dzieci skazanych na zimowy wypoczynek na wsi jest coraz wiêcej. Uczniowie ciesz¹
siê z ferii, ale ich rodzice bardzo czêsto nie wiedz¹ jak im zorganizowaæ czas wolny.

Bal karnawa³owy poprowadzi³ zespó³ „Majera” z Ustki

W naszym szkolnym zimowisku
wziê³o udzia³ 115 dzieci w wieku od
6 do 17 lat. Mogliœmy je zorganizowaæ dziêki finansowej pomocy
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych. Uczestników podzieliliœmy na cztery grupy.
Ka¿dy móg³ jednak zmieniaæ grupê
w zale¿noœci od zajêæ, w jakich
chcia³ uczestniczyæ. Wszystkie dzieci otrzyma³y nieodp³atnie drugie
œniadanie.
Program zosta³ tak u³o¿ony,
by ka¿dy móg³ coœ dla siebie znaleŸæ. Zajêcia sportowe odbywa³y siê
w sali gimnastycznej i korekcyjnej.
Prowadzili je nauczyciel Tomasz
Rybak i Henryk Pietrzak. Najwiêkszym powodzeniem wœród ch³opców cieszy³y siê rozgrywki w pi³kê
no¿n¹, siatkówkê, tenisa sto³owego
i unihokeja. Grupa starsza uczestniczy³a w turnieju unihokeja zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr
5 w S³upsku i zajê³a tam II miejsce.
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Dziewczêta preferowa³y dwa ognie,
koszykówkê i siatkówkê. M³odszych
cieszy³y ró¿nego rodzaju gry, zaba-

wy, tor przeszkód, wyœcigi i æwiczenia ogólnorozwojowe. Wszystkie
grupy bra³y udzia³ w Olimpiadzie
Sportowej.
Na zimowisku realizowano
program profilaktyczny. Zajêcia
prowadzi³y osoby zajmuj¹ce siê
profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Prowadzono je metodami aktywizuj¹cymi. Zajêcia informatyczne odbywa³y siê w sali komputerowej. Dzieciaki korzystaj¹c z programu graficznego Paint i edytora tekstu Word
Pat tworzyli prezentacje na komputerze, które póŸniej zosta³y nagrodzone i utrwalone na dyskietce.
W piêknie przystrojonej œwietlicy odbywa³y siê zajêcia muzyczne i
kulturalne. Pierwsze poœwiêcono nauce piosenek. Drugie m.in. nauce tañca. Na zajêciach bibliotecznych
uczestnicy zimowiska mieli mo¿liwoœæ poznania bli¿ej poezji Czes³awa Mi³osza - przysz³ego patrona
naszej szko³y. Brali udzia³ w kon-

Tradycyjny kulig zgromadzi³ wielu mi³oœników œnie¿nej zabawy

kursie recytatorskim i plastyczn y m . N a b a l u p o p ro w a d z o n y m
przez zespó³ „Majara” z Ustki zjawili siê czarownica, diabe³, kopciuszek i by³o wiele innych zabawnych
postaci.
Na zajêciach œwietlicowych
dzieci mieli mo¿liwoœæ pos³uchania
muzyki, wziêcia udzia³u w konkursach plastycznych, pogrania w gry
planszowe, skorzystania z gier ruchowych. Du¿ym zainteresowaniem
m³odszych dzieci cieszy³y siê malowanki, wycinanki, uk³adanki i bajki
na video oraz wykonywanie prac dekoracyjnych.
U ro z m a i c e n i e m p ro g r a m u
by³a wycieczka do Parku Wodnego
„Jan” w Dar³ówku Wschodnim, do
kina i Oœrodka Hipoterapii dla
Dzieci Niepe³nosprawnych „Nadzieja w S³upsku. Dzieci zwiedzi³y
równie¿ budynek Stra¿y Po¿arnej.
Pozna³y wozy stra¿ackie oraz pracê ludzi zmagaj¹cych siê z ¿ywio³em ognia. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê te¿ wycieczka do
Schroniska dla Zwierz¹t w S³upsku.
W Siemianicach mamy piêkny
las, wiêc wybraliœmy siê na wycieczkê, by poobserwowaæ, co dzieje siê
w nim zim¹ a tak¿e spotkaæ siê z leœniczym Waldemarem Taba³¹, ciekawie opowiadaj¹cym o zwierzêtach
i swojej pracy. Nie mog³o oczywiœcie
odbyæ siê bez kuligu i tradycyjnego
ogniska. To ostatnie przygotowa³o
Ko³o Gospodyñ w Siemianicach. A
ferie zakoñczy³y konkursy o tematyce antyalkoholowej, kalambury z
przys³owiami antyalkoholowymi,
propaguj¹cymi zdrowy styl ¿ycia i
scenki z elementami odmawiania picia alkoholu.
Oceniaj¹c po zachowaniu
dzieci s¹dzê, ¿e spe³niliœmy oczekiwania uczestników ferii. Œwiadczy³a o tym te¿ du¿a frekwencja, a tak¿e ich aktywnoœæ na zajêciach i pozytywne opinie rodziców. Zrealizowanie tak atrakcyjnego wypoczynku nie by³oby jednak mo¿liwe, gdyby nie pomoc materialna i zaanga¿owanie wielu ¿yczliwych nam ludzi i instytucji. Za to wszystko w
imieniu dzieci pragnê serdecznie
podziêkowaæ.
El¿bieta £yczywek
Fot. Zdzis³aw Jankowski

Stypendia
unijne
Starostwo Powiatowe w S³upsku realizuje dwa projekty
wspó³finansowane ze œrodków unijnych - „Matura gwarancj¹ lepszej przysz³oœci m³odzie¿y powiatu s³upskiego”
i „Wykszta³cenie wy¿sze - lepszym startem w przysz³oœæ
powiatu s³upskiego”.
Pierwszy zosta³ przygotowany na
kwotê 739 000 z³ (w tym 592 520 z³ z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego),
drugi na 135 100 z³ (101 325 z³ z Europejskiego Funduszu Socjalnego). W ramach pierwszego chodzi³o o stypendia dla
489 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
przeznaczone na wspó³finansowanie dojazdów do szkó³, kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia czy zakupu ksi¹¿ek,
zwiêkszenie mo¿liwoœci uzyskania wykszta³cenia na poziomie maturalnym, daj¹cego póŸniej mo¿liwoœæ kontynuowania nauki w szkole wy¿szej.
Uzyskano wnioskowan¹ kwotê,
ale stypendiów przyznano mniej (262),
poniewa¿ na pozosta³e nie ma m³odzie¿y, która spe³nia³aby wymagane kryteria do otrzymania tego stypendium.
Lepsze wykszta³cenie daje wiêksz¹
szansê uzyskania lepszej pracy, co niew¹tpliwie wp³ynie na poprawê sytuacji materialnej rodzin uczniów, zmianê mentalnoœci, a przez to zwiêkszenie przedsiêbiorczoœci. Dla sprawnej i prawid³owej realizacji projektu zawarte zosta³y porozumienia ze szko³ami ponadgimnazjalnymi
powiatu - Zespo³em Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku, Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ustce, Zespo³em Szkó³
Technicznych w Ustce oraz Zespo³em
Szkó³ Leœnych i Ogólnokszta³c¹cych w
Warcinie. Porozumienia te dotycz¹ zasad

i trybu wspó³pracy w zakresie obs³ugi programu stypendialnego. Zgodnie z nimi
szko³y odpowiedzialne s¹ za: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów, przekazywanie stypendiów uczniom, rozliczanie otrzymanych
œrodków oraz przechowywanie dokumentacji zwi¹zanej z projektem.
W ramach projektu „Wykszta³cenie
wy¿sze - lepszym startem w przysz³oœæ
m³odzie¿y powiatu s³upskiego” Chodzi³o o 67 stypendiów dla studentów szkó³
wy¿szych, przeznaczonych tak¿e na dofinansowanie dojazdów do szkó³, kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia, zakupu ksi¹¿ek czy op³aty czesnego za studia, zwiêkszenie mo¿liwoœci uzyskania
wykszta³cenia wy¿szego, daj¹cego mo¿liwoœæ zdobycia ciekawej pracy. Uzyskano te¿ wnioskowan¹ kwotê, stypedniów
przyznano jednak wiêcej (85), bo wiêcej by³o chêtnych. Przez to obni¿y³a siê
wysokoœæ œwiadczenia.
Oba projekty kierowane s¹ do m³odzie¿y wiejskiej. W grudniu 2004 roku
wyp³acone zosta³y pierwsze stypendia dla
studentów za okres od 1 listopada do 31
grudnia, natomiast dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych - za okres od 15 paŸdziernika do 31 grudnia 2004 roku.
Urszula Falba
Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia
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Powiat s³upski
w zintegrowanym
systemie katastralnym
Realizacjastrategicznychnarodowych
celów wymaga zbudowania infrastruktury
kraju, której wa¿nym ogniwem s¹ publiczne, kompleksowe, w przewa¿aj¹cym stopniu
gwarantowane przez pañstwo, zasoby informacji zawieraj¹ce dane o nieruchomoœciach.
Sprawnoœæoperacyjnazasobóworazichtreœæ
merytoryczna pozwoli na osi¹gniêcie istotnych korzyœci ekonomicznych, spo³ecznych i
politycznych. Zasoby te powinny byæ prowadzone w postaci urzêdowych rejestrów publicznych, z których czêœæ bêdzie powi¹zana
z mapami, obrazuj¹cymi wybrane dane zawarte w tych rejestrach.
Nieruchomoœci jako aktywa
maj¹tkowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych funkcjonuj¹cych w gospodarce rynkowej sta³y
siê od 1989 roku istotnym elementem obrotu gospodarczego i funkcjonowania pañstwa. W szczególnoœci
mo¿na wskazaæ na znaczenie nieruchomoœci dla rozwoju rynku, gospodarki przestrzennej, realizacji inwestycji, systemu podatkowego, instytucji kredytowych, lokaty kapita³ów,
dzia³alnoœci samorz¹dów terytorialnych.
Jak wskazuj¹ prognozy ekspertów Unii Europejskiej, znaczenie zasobów
informacji stale wzrasta. Niezbêdne jest wiêc
wprowadzenie rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych i technicznych, które okreœla siê ZintegrowanymSystememInformacjioNieruchomoœciach, zapewniaj¹cych w³aœciw¹ realizacjê
zamierzonych celów.
W zwi¹zku z powy¿szym w lutym 2004
roku powiat s³upski wraz z 42 innymi powiatami i miastami przyst¹pi³ do projektu pod nazw¹
„Phare 2001 – Zintegrowany System Katastralny, faza II, komponent 1), którego koordynatorem by³ G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii.
W ramach tego projektu wdro¿ono pilota¿owo system Integruj¹cej Platformy Elektronicznej (IPE) i system informatyczny wspomagaj¹cy Powszechn¹ Taksacjê Nieruchomoœci
(PTN) dla 16 województw i 43 oœrodków powiatowych. Opracowano technologiê dostosowania powiatowych baz danych EGiB do wymagañ Zintegrowanego Systemu Katastralnego (ZSK), przeprowadzono szkolenia administratorówiu¿ytkownikówsystemówIPEiPTN,
zakupiono i zainstalowano sprzêt komputerowy
niezbêdny do wdro¿enia systemu, opracowano
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i wdro¿ono system s³u¿¹cy do komunikowania
siê z oœrodkami objêtymi projektem. Zbudowano te¿ rozleg³¹ sieæ komputerow¹ niezbêdn¹ do
pracy systemów IPE i PTN, zawarto umowê powierzenia przetwarzania danych z dyrektorem
Centralnego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powo³ano formalnie zespó³ wdro¿eniowy, w którego sk³ad wchodz¹:
Henryk Chabrowski – geodeta powiatowy,
Miros³aw Górak – administrator IT, Katarzyna Maruszak – odpowiedzialna za przekaz danych.
Zintegrowany System Katastralny sk³ada siê z trzech komponentów: ewidencji grun-

tów i budynków EGiB (komponent 1), nowej
ksiêgiwieczystejNKW(komponent2),ewidencjipodatkowejnieruchomoœciEPN(komponent
3);komponent1,czyliEGiB,jestpodstaw¹komponentu 2 i 3.
Dlatego bardzo wa¿ne jest doprowadzenie obecnego stanu operatu ewidencji gruntów i
budynków do wymogów Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001.38.454) oraz instrukcji technicznej G-5.
Obecnie podstawow¹ spraw¹ i priorytetem jest za³o¿enie ewidencji budynków i lokali
oraz prowadzenie na bie¿¹co tej¿e ewidencji w
sposób spójny, ci¹g³y i kompletny.
Celem budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego jest:
• stworzeniewarunkówdoprowadzeniaracjonalnej gospodarki przestrzeni¹ w tym do
optymalizacji gospodarowania nieruchomoœciami i usprawnienia procesów inwestycyjnych;
• porz¹dkowanieiu³atwianieobrotunieruchomoœciami poprzez gwarantowanie prawne-

go bezpieczeñstwa tego obrotu, a wiêc stymulowania rozwoju rynku nieruchomoœci,
• zapewnienie ochrony interesów maj¹tkowych stron bior¹cych udzia³ w obrocie nieruchomoœciami poprzez usprawnienie funkcjonowania i uwierzytelnienie ksi¹g wieczystych,
• aktywizacje kapita³ów tkwi¹cych w nieruchomoœciach poprzez uruchomienie sprawnie dzia³aj¹cych mechanizmów zabezpieczeñ kredytów hipotecznych;
• stworzenie warunków do racjonalizacji opodatkowania nieruchomoœci;
• uszczelnienie systemów podatków i op³at lo
kalnych – dochodów w³asnych
gmin;
• generowanie dochodów za udo
stêpnianie kompleksowych infor
macjizkatastralnychbazdanych,
• umo¿liwienie sprawnego transfe
ru aktualnych danych o nierucho
moœciach rolnych z ewidencji
gruntów do systemu IACS (Inte
grated Administration and Con
trol System) niezbêdnego dla
kontrolidop³atbezpoœrednichdla
rolników;
• ekonomizacja planowania prze
strzennegoiistotnegowzmocnienia ³adu przestrzennego na poziomie lokalnym,
• podnoszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej
gmin, zw³aszcza wobec potencjalnych inwestorów.
Powiat s³upski po dostosowaniu swojej
bazy EGiB zosta³ pod³¹czony do systemu IPE
we wrzeœniu 2004 roku. Obecnie przekazuje regularnie dane do Centralnego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a jednoczeœnie ma dostêp do aktualnej bazy PESEL,
REGON oraz Nowej Ksiêgi Wieczystej.
G³ównyUrz¹dGeodezjiiKartografiirozpocz¹³ wdra¿anie projektu „Phare 2003 – Zintegrowany System Katastralny – faza III”, w
którym udzia³ bior¹ a¿ 183 powiaty i miasta,
miêdzy innymi miasto S³upsk.
W roku 2007 system IPE ma byæ w powszechnym u¿yciu a Zintegrowany System Katastralny uzyska pe³n¹ operacyjnoœæ.
Katarzyna Maruszak
Inspektor Wydzia³u
Geodezji, Gospodarki
Nieruchomoœciami i Katastru

