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Na wstêpie muszê podzieliæ siê dobr¹ wiadomo�ci¹.
Powiat s³upski ma strategiê rozwoju spo³eczno-gospodarcze-
go! Zosta³a opracowana na lata 2001-2010, a  Rada Powiatu
przyjê³a j¹ na swej ostatniej sesji. Od tej chwili sta³a siê ona
dokumentem obowi¹zuj¹cym i wytyczaj¹cym g³ówne cele na-
szego dzia³ania. My�lê, ¿e s¹ one ambitne. Do³o¿yli�my sta-
rañ, by uwzglêdnia³y  nasze warunki, mo¿liwo�ci,  dotychcza-
sowe do�wiadczenia i dokonania.

Opracowany dokument wskazuje g³ówne cele i prio-
rytety.  Powinien równie¿ okazaæ siê  pomocny w pozyskiwa-
niu �rodków finansowych na podejmowane zadania. Prezen-
tujemy go w tym wydaniu biuletynu. Mam g³êbok¹ nadziejê,
¿e zostanie on przyjêty przychylnie przez mieszkañców nasze-
go powiatu. Bez spo³ecznego poparcia trudno by³oby  zreali-
zowaæ wizjê, któr¹ wypracowa³, starannie dobrany, zespó³
ekspertów.

Strategie spo³eczno-gospodarczego rozwoju sta³y siê
wymogiem obecnego czasu. Maj¹ je gminy,  powiaty, woje-
wództwa. Istnieje równie¿ narodowa strategia. Dobrze, je¿eli
s¹ to dokumenty o du¿ym uogólnieniu,   poniewa¿ takie po-
zwalaj¹ na realizacjê wielu zadañ i programów operacyjnych,
równie¿ tych, które nie zawsze daje siê przewidzieæ w momen-
cie opracowywania strategii.

Drug¹ wa¿n¹ spraw¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, s¹ sprawy bezrobocia. Na Sesji Rady Powiatu oce-
niali�my realizacjê powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji wsi.  Problemowi temu po�wiê-
camy równie¿ sporo miejsca w tym wydaniu biuletynu. Spra-
wa jest powa¿na, bo nadal pojawiaj¹ siê zak³ady, które za-
miast zwiêkszaæ zatrudnienie, zwalniaj¹ pracowników. Po-
wiêksza siê grupa absolwentów pozostaj¹cych bez pracy. Temu
problemowi musimy jako� zaradziæ.

Piszemy otwarcie o tych trudnych sprawach. Prezentuje-
my nowe programy.  Liczymy na now¹ politykê rz¹du w spra-
wie bezrobocia. W ostatniej kampanii wyborczej wiele by³o
zapowiedzi, ciekawe czy teraz zostan¹ zrealizowane? Bezro-
botnym, zw³aszcza na wsi, nale¿y siê odczuwalna pomoc, ale
nasze samorz¹dy (gminne i powiatowy) nie mog¹ jej zapew-
niæ.  Nie mamy pieniêdzy.  My�lê, ¿e ostatnia kampania wy-
borcza pokaza³a w wystarczaj¹cy sposób, jak wa¿ny jest to
problem, i jak pilny do za³atwienia.

Zachêcam do lektury naszego biuletynu. Z okazji zbli¿a-
j¹cego siê �wiêta Niepodleg³o�ci pragnê z³o¿yæ wszystkim
mieszkañcom  powiatu s³upskiego ¿yczenia wszelkiej pomy�l-
no�ci w ¿yciu osobistym i zawodowym. Dobro ka¿dej rodziny
jest spraw¹ najwa¿niejsz¹. Gdy narodowi bêdzie siê wiod³o �
³atwiej bêd¹ toczyæ siê sprawy w Ojczy�nie. Na razie jednak
¿yjemy w takich czasach, ¿e i naród, i Ojczyzna s¹ w ogrom-
nej potrzebie.

    Stanis³aw K¹dziela
                                                            Starosta S³upski

Drodzy Czytelnicy!
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Biuletyn rozsy³any jest do radnych, parlamentarzystów,
wszystkich so³tysów, jednostek OSP, szkó³, domów kul-
tury, jednostek organizacyjnych powiatu, firm bizneso-
wych oraz urzêdów miast i gmin
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Starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela
omówi³ dzia³ania Zarz¹du zwi¹zane z re-
alizacj¹ tegorocznego bud¿etu. Gospodar-
ka bud¿etem  w I pó³roczu przebiega³a bez
zak³óceñ. Dokonywane zmiany wynika³y
z decyzji Ministra Finansów, wojewody
pomorskiego oraz porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du te-
rytorialnego. W wyniku
zmian zwiêkszono docho-
dy do 42 917 199 z³, nato-
miast wydatki do 501 77
263 z³. Powsta³y deficyt
bud¿etowy (7 260 064 z³)
znajduje pokrycie w nad-
wy¿ce bud¿etu 2000 roku
oraz zaci¹gniêtym kredy-
cie. Ponad 90 % docho-
dów stanowi¹ dotacje ce-
lowe i subwencje, a tylko
nieco ponad 9 % dochody
w³asne. Realizacja docho-
dów za I pó³rocze wynio-
s³a 52,6%, natomiast wy-
datków - 43,5 %. Przewod-
nicz¹cy Komisji Bud¿etu i
Finansów W³adys³aw Rajszczak stwier-
dzi³, ¿e Komisja przyjê³a informacjê z re-
alizacji bud¿etu, jednak ma sporo w¹tpli-
wo�ci. Radny Pawe³ Gonera zwróci³
uwagê na niewykorzystane fundusze na
rozpoczêcie inwestycji w Zespole Szkó³
Technicznych w Ustce. Rada przyjê³a
sprawozdanie z realizacji bud¿etu za I
pó³rocze 2001 roku.

Kierownik Powiatowego Urzêdu Pra-
cy Janusz Cha³ubiñski dokona³ wprowa-
dzenia do dyskusji na temat sprawozda-
nia z realizacji �Programu przeciwdzia-
³ania bezrobociu i aktywizacji wsi w po-
wiecie s³upskim do 2002 roku�. Niestety,
ogólny bilans jest ujemny. Mimo pozy-
skiwania nowych miejsc pracy oraz
podejmowania przez Urz¹d Pracy wie-
lu dzia³añ, liczba osób zwalnianych z
pracy powiêksza szeregi bezrobotnych.
Najwiêkszym problemem jest ci¹g³y

brak �rodków finansowych na dzia³al-
no�æ. Radny Marian Jarz¹bek ocenia-
j¹c trudn¹ sytuacjê stwierdzi³, ¿e �dopóki
nie bêdzie koniunktury, nie rozwinie siê
gospodarka, dopóty sytuacja siê nie zmie-
ni, a radni  niepotrzebnie trac¹ czas, bo
nie s¹ od likwidacji bezrobocia�. Radny

P. Gonera: - �Program jest  przepisywa-
ny, tylko cyfry s¹ zmieniane. W 98% za
bezrobocie odpowiada Warszawa, a tyl-
ko w 2% PUP i Powiatowa Rada Zatrud-
nienia�. Radny skrytykowa³ opiniê wyra-
¿on¹ przez Powiatowa Radê Zatrudnienia
w sprawie podzia³u dotacji wojewody na
inwestycje infrastrukturalne dla gmin oraz
system kszta³cenia.

Kolejnym wa¿nym tematem by³o
podjêcie uchwa³y w sprawie Strategii
Rozwoju Spo³eczno � Gospodarczego
Powiatu S³upskiego na lata 2001-2010�.
Przed³o¿ony projekt dokumentu radni
wcze�niej analizowali na posiedzeniach
komisji. Przyjêli wariant o charakterze
prokonkurencyjno-proedukacyjnym,
zak³adajacy tworzenie warunków do
zró¿nicowanego  wykorzystania istnie-
j¹cego potencja³u gospodarczego oraz
rodzimej gospodarki rolnej dla wielo-

funkcyjnego rozwoju powiatu. Wariant
ten zak³ada równie¿ dzia³ania maj¹ce na
celu zmianê �wiadomo�ci spo³ecznej po-
przez rozwój kultury i o�wiaty. Materia³
planistyczny zamieniony zostanie na pro-
gramy operacyjne, na podstawie których
nast¹pi podzia³ zadañ oraz ustalenie ter-

minów ich wykonania.
Uchwa³ê radni przyjêli jed-
nog³o�nie.
    Przewodnicz¹cy Komi-
sji Rewizyjnej Jan Siedzik
z³o¿y³ sprawozdanie z
przeprowadzonych kontro-
li, dotycz¹cych realizacji
dochodów w³asnych po-
wiatu w latach 1999 - 2000
i I pó³roczu 2001 roku.
Kontrol¹ objêto Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Ustce,
Bursê M³odzie¿ow¹ w Ust-
ce, Specjalny O�rodek
Szkolno � Wychowawczy
w Damnicy oraz Starostwo
Powiatowe. Wnioski  Rada
przekaza³a do realizacji

Zarz¹dowi Powiatu.
Rada podjê³a 3 uchwa³y w sprawie

zmian w bud¿ecie powiatu na 2001 rok
oraz uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po-
¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdañsku (ma byæ przeznaczona na
modernizacjê ogrzewania budynków Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku). Rada
zaopiniowa³a projekt ochrony Parku Kra-
jobrazowego �Dolina S³upi�. Uchwa³ê w
tej sprawie przekazano wojewodzie po-
morskiemu. Radni przyjêli te¿ sprawoz-
danie z pracy Komisji Rady Powiatu za I
pó³rocze 2001 roku.

Na interpelacje i zapytania radnych
odpowiada³ starosta s³upski St. K¹dzie-
la:  -  uszczegó³owiony program robót
drogowych, do wykonania w ramach kre-
dytu d³ugoterminowego, Zarz¹d Powiatu
przedstawi Radzie na najbli¿szej sesji. Po-

Radni przyjêli strategiê
rozwoju powiatu
15 pa�dziernika br. radni debatowali nad sprawozdaniem Zarz¹du Powiatu z realiza-
cji bud¿etu za I pó³rocze br. i uchwalili �Strategiê Rozwoju Spo³eczno � Gospodarcze-
go Powiatu S³upskiego na lata 2001-2010�.

Z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Obrady Sesji Rady Powiatu
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Podstaw¹ rozwoju powiatu s³upskie-
go jest strategia, która okre�la misjê, cele
i kierunki dzia³ania na lata 2001 - 2010.
Dokument ten poddany ocenie radnych, a
nastêpnie uchwalony przez Radê Powia-
tu S³upskiego, zawiera kilka wariantów
rozwoju, przy czym tylko jeden z nich,
po przyjêciu strategii przez radnych, sta-
je siê oficjalnym wariantem rozwoju spo-
³ecznego � gospodarczego.

Programy operacyjne maj¹ charakter
otwarty i s¹ uszczegó³awiane przez Za-
rz¹d i Radê Powiatu S³upskiego w zale¿-
no�ci od corocznie uchwalanego bud¿e-
tu, zawartych umów z zarz¹dami gmin,
sejmikiem wojewódzkim, wojewod¹ oraz
od wielko�ci �rodków pomocowych. (...)
Dodatkowym czynnikiem, maj¹cym
wp³yw na ostateczny kszta³t dokumentu,
jest zawieraj¹cy podstawowe informacje
�Raport o Stanie Powiatu S³upskiego�.

Zamieszczona �Analiza Porównaw-
cza�, opracowana na podstawie informa-
cji uzyskanych od poszczególnych przed-
stawicieli urzêdów miast i gmin, danych
z Centrum Badañ Strategicznych w War-
szawie oraz Biuletynu Statystycznego
Województwa Pomorskiego, sta³a siê pod-
staw¹ Diagnozy Stanu Powiatu S³upskie-
go.

Do tworzenia strategii zosta³o w³¹czo-
nych kilkadziesi¹t osób, bêd¹cych repre-
zentantami �rodowisk spo³ecznych, biz-
nesowych, samorz¹dowych, Zarz¹du i
Rady Powiatu.

Zasadnicza czê�æ dokumentu zosta³a
poprzedzona list¹ uczestników, którzy
brali udzia³ w debatach strategicznych.

METODOLOGIA
Strategiê opracowano przyjmuj¹c za

podstawê wyniki debat organizowanych
metod¹ aktywnego planowania strategicz-
nego. Przeprowadzono dwie debaty.
Pierwsza dwudniowa odby³a siê  w dniach
31 maja i 1 czerwca 2001 roku, a jej ce-

lem by³o zidentyfikowanie celów i kierun-
ków dzia³ania w poszczególnych, przyjê-
tych teoretycznie obszarach ¿ycia spo³ecz-
no � gospodarczego:  przestrzeñ, infra-
struktura, gospodarka, spo³eczno�æ i
ekologia. Na podstawie wcze�niej wypra-
cowanej analizy SWOT: Silne strony
(wewnêtrzne) powiatu, s³abe strony (we-
wnêtrzne), szanse (zewnêtrzne) i zagro-
¿enia (zewnêtrzne) odpowiedziano na
pytanie: �Jakie nale¿y podj¹æ dzia³ania
lub spowodowaæ efekty tych dzia³añ, albo
co nale¿y zrobiæ, ¿eby zlikwidowaæ s³abe
strony powiatu s³upskiego i zniwelowaæ
zagro¿enia?� (...)

Kolejnym krokiem procesu konsulta-
cji spo³ecznej by³a hierarchizacja celów
w poszczególnych obszarach ¿ycia spo-
³eczno - gospodarczego.

W dniach 19-20.06.2001 roku odby³a
siê druga sesja strategiczna, której celem
by³o okre�lenie priorytetów dla rozwoju
spo³eczno � gospodarczego powiatu  oraz
wariantów rozwoju.

DIAGNOZA STANU
Wyszczególniono w niej najwa¿niej-

sze cechy poszczególnych obszarów przy-
jêtych do oceny oraz kierunki dzia³ania.
Diagnoza Stanu jest syntez¹ wyników de-
bat strategicznych, analizy porównawczej
i raportu o stanie powiatu. Na charaktery-
stykê obszarów sk³ada siê wyszczególnie-
nie ich cech w odniesieniu do powiatu jako
ca³o�ci oraz pozycji w województwie.
Ocenê potencja³u wewnêtrznego dokona-
no metod¹ SWOT, która jest bilansem s³a-
bych i mocnych stron oraz szans i zagro-
¿eñ.

MISJA
Powiat s³upski atrakcyjnym tury-

stycznie regionem nadmorskim o du-
¿ych walorach przyrodniczo-krajobra-
zowych i kulturowych, zamieszka³y
przez wykszta³cone, prê¿ne gospodar-
czo i otwarte na wspó³pracê spo³eczeñ-

STRATEGIA ROZWOJU
SPO£ECZNO � GOSPO-
DARCZEGO
POWIATU S£UPSKIEGO

(Wybrane fragmenty)

wo³anie komisji antykorupcyjnej w powie-
cie nie ma umocowania prawnego, a po-
bieranie op³at parkingowych w mie�cie
S³upsku, dotyka wszystkich mieszkañców,
zarówno S³upska, jak i powiatu oraz przy-
jezdnych go�ci. Powiat nie ma na nie
wp³ywu, jest to decyzja samorz¹du mia-
sta.

Projekt planu sieci szkó³ ponadgim-
nazjalnych opracowano w porozumieniu
z zespo³em wdra¿ania reformy systemu
edukacji w powiecie. Pod uwagê wziêto
demografiê, aspiracje zawodowe uczniów
klas gimnazjalnych, prognozy rynku przy-
gotowane przez PUP, za³o¿enia strategii
województwa pomorskiego i powiatu
s³upskiego, planowan¹ sieæ szkó³ ponad-
gimnazjalnych, profile kszta³cenia w mie-
�cie S³upsku, wnioski rad pedagogicznych
i dyrekcji poszczególnych szkó³, kwalifi-
kacje kadry pedagogicznej, a tak¿e posia-
dan¹ bazê materialn¹ oraz  mo¿liwo�ci jej
wykorzystania do praktycznej nauki za-
wodu. Plan by³ dyskutowany i przyjêty
przez Zarz¹d Powiatu oraz Komisjê
O�wiaty. Zaprezentowano go te¿ Radzie
Powiatu na sesji 28 maja br. Plan sieci
szkó³ ponadgimnazjalnych zostanie omó-
wiony na najbli¿szej sesji Rady Powiatu.

Powo³anie dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego le¿y w kompeten-
cjach marsza³ka województwa pomorskie-
go. Z tegorocznych ¿niw interwencyjnie
skupiono 13 481 ton pszenicy oraz 3 499
ton ¿yta. Skup prowadzi³y � spó³ka Agro-
hande � Polska w Jezierzycach i spó³ka
Rajffpol w G³obinie. Skup interwencyjny
w 100 % zrealizowa³y spó³ki z udzia³em
kapita³u zagranicznego. Firmom polskim
nie odpowiada³y warunki stawiane przez
ARR.

W sprawie remontu drogi nr 211 sta-
rosta wyst¹pi do Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich w Gdañsku. Natomiast sprawa
ograniczania przez lekarzy pierwszego
kontaktu skierowañ do lekarzy specjali-
stów przekazana zostanie odpowiednim
s³u¿bom.

Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

Dziêkujemy radnemu Janowi Siedzi-
kowi za wnikliw¹ lekturê naszego
biuletynu i zauwa¿enie b³êdnego
imienia pos³a Kalinowskiego w tek-
�cie �Nowa scena polityczna� w po-
przednim biuletynie. Prawid³owe
imiê pos³a brzmi: Stanis³aw a nie Ja-
ros³aw. Za tê pomy³kê, przeprasza-
my. (z)

ci¹g dalszy na str. 6
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stwo. Obszar zrównowa¿onego rozwo-
ju, otwarty na technologie przyjazne
�rodowisku naturalnemu i rozwojowi
przedsiêbiorczo�ci.

PRIORYTETY
Dla ka¿dego z obszarów wyznaczo-

no trzy cele niezbêdne, bez których dany
obszar ¿ycia spo³eczno-gospodarczego
nie ma mo¿liwo�ci dalszego rozwoju. Jed-
nocze�nie wskazano na trzy cele pierw-
szorzêdne, które powinny znacznie przy-
spieszaæ rozwój w danym obszarze. Do-
datkowo wskazano na cele drugorzêdne,
wspieraj¹ce rozwój, których czas realiza-
cji jest zdeterminowany przez wielko�æ
�rodków bud¿etowych, dotacji, nap³ywa-
j¹cego kapita³u zewnêtrznego i ro-
sn¹cej si³y inwestycyjnej lokalnych
podmiotów gospodarczych. Na
podstawie tak zhierarchizowanych
celów okre�lono priorytety w po-
szczególnych obszarach ¿ycia spo-
³eczno-gospodarczego.

GOSPODARKA:
Priorytetem jest stworzenie

warunków dla zró¿nicowanego wy-
korzystania istniej¹cego potencja-
³u gospodarczego, dla wielofunk-
cyjnego rozwoju powiatu, a przede
wszystkim aktywizacja i rozwój ob-
szarów wiejskich; tworzenie do-
godnych warunki inwestowania dla
kapita³u rodzimego i zagraniczne-
go.

PRZESTRZEÑ:
Lepsze wykorzystanie po³o¿e-

nia regionu i stworzenie warunków
dla równomiernego rozwoju
gmin,poszerzenie wspó³pracy miê-
dzyregionalnej i miêdzynarodowej.

SPO£ECZNO�Æ :
Priorytetem s¹ dzia³ania w kie-

runku zmniejszenia bezrobocia i jego spo-
³ecznych skutków; tworzenie warunków
dla rozwoju edukacji i kultury, ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa publicznego.

EKOLOGIA:
Tworzenie warunków do zrównowa-

¿onego rozwoju powiatu, przy jednocze-
snym  zwiêkszeniu efektywno�ci gospo-
darki wodno - �ciekowej do odnowy grun-
tów;  tworzenie warunków dla rozwoju go-
spodarstw ekologicznych.

INFRASTRUKTURA:
Priorytetem jest stworzenie warun-

ków do rozwoju tej czê�ci infrastruktury,
która wi¹¿e siê bezpo�rednio z rozwojem
ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci, w tym
przede wszystkim jako�ci sieci po³¹czeñ
drogowych. Istotnym elementem  jest tak-

¿e poprawa stanu i modernizacja infra-
struktury w obszarach rolnictwa popañ-
stwowego.

WYBRANY WARIANT
ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPO-

DARCZEGO
W poszczególnych obszarach ¿ycia

spo³eczno-gospodarczego (gospodarka,
przestrzeñ, ekologia, infrastruktura, spo-
³eczno�æ) wskazano 38 celów, które s¹
podstaw¹ prawid³owego rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego powiatu s³upskiego.

Spo�ród wszystkich dot¹d sformu³o-
wanych celów, przy okre�laniu wariantu
pos³u¿ono siê czternastoma celami wybra-

nymi jako najwa¿niejsze, bez wzgl¹du na
to, do jakiego wcze�niej obszaru zosta³y
zakwalifikowane. Dwa najwa¿niejsze z
tych czternastu celów okre�lono mianem
priorytetu dla rozwoju spo³eczno - gospo-
darczego powiatu s³upskiego; na ich re-
alizacjê  przeznaczonych bêdzie 50%
�rodków. Cztery wybrane cele - to cele
niezbêdne, dla których  przewiduje siê wy-
datkowanie 20 - 35 % �rodków bud¿eto-
wych. Na pozosta³e osiem celów pierw-
szorzêdnych przeznaczy siê 10 - 15%
�rodków bud¿etowych.

W ten sposób dokonano hierarchiza-
cji wybranych celów i, w przypadku po-
wiatu s³upskiego, cele priorytetowe s¹ ce-
lami wspieraj¹cymi prokonkurencyjny
wariant rozwoju.  Komisje Rady Powiatu

wybra³y  �drugi wariant� rozwoju  pro-
konkurencyjno - proedukacyjny, który
zak³ada wielofunkcyjny rozwój powiatu
oraz dzia³ania na rzecz edukacji spo³ecz-
nej.

 WYBRANY WARIANT
 PROKONKURENCYJNO-

PROEDUKACYJNY

Priorytety:
- Stworzenie warunków do zró¿nicowa-
nego wykorzystania gospodarczego istnie-
j¹cego potencja³u gospodarczego, rodzi-
mej gospodarki rolnej dla  wielofunkcyj-
nego rozwoju powiatu.
- Podjecie dzia³añ w kierunku zmiany

�wiadomo�ci spo³ecznej poprzez
rozwój kultury i edukacji,  w tym
edukacji jêzykowej i informatycz-
nej.
Cele niezbêdne:
-Podjêcie dzia³añ dla zmniejszenia
bezrobocia i ochrona przed jego ne-
gatywnymi skutkami.
 - Stworzenie warunków do dalsze-
go rozwoju infrastruktury i zwiêk-
szenia nak³adów na realizacjê no-
wych inwestycji infrastruktural-
nych.
- Rozszerzenie wspó³pracy miêdzy-
regionalnej i miêdzynarodowej.
-Stworzenie warunków umo¿liwia-
j¹cych wykorzystanie integracji eu-
ropejskiej i �rodków pomocowych
dla rozwoju powiatu.
Cele pierwszorzêdne:

- Intensyfikowanie dzia³añ na rzecz
zagospodarowania ziem po PGR.
- Stworzenie warunków dla ochro-
ny zdrowia i bezpieczeñstwa.
-Podjecie dzia³añ w kierunku
usprawnienia ju¿ istniej¹cych orga-

nizacji i podmiotów wspieraj¹cych przed-
siêbiorczo�æ.
- Doprowadzenie do wdro¿enia konstytu-
cyjnej zasady rozwoju zrównowa¿onego.
- Wielokierunkowa promocja regionu i
powiatu.
- Podjêcie dzia³añ w kierunku rozwoju tu-
rystyki i agroturystyki.
- Stworzenie warunków do rozwoju prze-
mys³u rolno-spo¿ywczego i gospodarki
morskiej.
- Podjecie  dzia³añ w kierunku produkcji
paliwa ekologicznego i rozwoju odnawial-
nych �róde³ energii.

Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,

Promocji Powiatu i Zdrowia
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W�ród bezrobotnych, rejestruj¹cych siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku,
nie mo¿na jednoznacznie wyró¿niæ szczególnie dominuj¹cej grupy wiekowej. Niepo-
koj¹cy jest fakt, i¿ stosunkowo du¿¹ grupê stanowi¹ ludzie m³odzi do 24 roku ¿ycia.
Najmniejsz¹ za� grupê stanowi¹ osoby powy¿ej 55 roku ¿ycia.

Zak³ady nadal zwalniaj¹
Jak jest realizowany Program Przeciwdzia³ania Bezrobociu i Aktywizacji Wsi

W pierwszym pó³roczu br. Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku w
swojej dyspozycji posiada³ 4559
ofert pracy, z tego 2506 dotyczy³o
pracy niesubsydiowanej.Najwiêcej
miejsc pracy pozyskano w zawo-
dach: przedstawiciel handlowy  �
137, sprzedawca  �  150, spawacz
�  102, kucharz, kelner, bufetowa
� 108.  Znacznie mniej, ni¿ w ubie-
g³ych latach zg³oszono wolnych
miejsc pracy w zawodach budow-
lanych: murarz, tynkarz, dekarz i
malarz.

By³o tak¿e 11 ofert otwartych
(dla wszystkich zainteresowa-
nych) pracy w  Niemczech (ga-
stronomia i hotelarstwo), Portu-
galii  (szycie odzie¿y, rolnictwo i
pomoc domowa), Wielkiej  Bry-
tanii - Wyspa Jersey  (gastrono-
mia i hotelarstwo), Francji - Eu-
roDisneyland  (gastronomia i ho-
telarstwo), Irlandii (produkcja
mebli), Norwegii (s³u¿ba zdro-
wia). W�ród ofert przeznaczo-
nych wy³¹cznie dla osób bezro-
botnych otrzymano propozycje
pracy w Niemczech dla 14 mê¿-
czyzn i  16 kobiet. Ponadto pod-
jêto wspó³pracê z Biurem Prawnym
Macieja Kobyliñskiego w zakresie kie-
rowania wszystkich zainteresowanych
do pracy w Irlandii - w ró¿nych zawo-
dach. Problemem okaza³a siê ma³a zna-
jomo�æ jêzyka angielskiego i do koñca
br., w ramach kursu jêzykowego, zosta-
nie przeszkolonych  50 osób.

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
wspó³pracuje �ci�le z lokaln¹ pras¹. �G³os
S³upski� specjalnie zreorganizowa³ pracê
w drukarni, tak aby codziennie drukowaæ
aktualne oferty pracy. �G³os Pomorza�
utworzy³ specjalny, tygodniowy dodatek
�Praca�, w którym równie¿ drukowane s¹
oferty pracy i inne, niezbêdne informacje

dla osób bezrobotnych. Niezale¿nie od

tych u³atwieñ, aktualne oferty pracy wy-
wieszane s¹ codziennie na tablicy og³o-
szeñ i umieszczane na stronach interneto-
wych.

Z us³ug doradców zawodowych PUP
skorzysta³o ³¹cznie 1120 osób (392 oso-
by skorzysta³y z poradnictwa indywidu-
alnego). Efekt: znaleziono zatrudnienie 43
osobom, 223 osoby zakwalifikowano na
organizowane szkolenia. Z zajêæ w ramach
13 Klubów Pracy skorzysta³o 586 osób.
      Niewielki bud¿et przyznany przez
Krajowy Urz¹d Pracy uniemo¿liwia³
podjêcie wielu zaplanowanych dzia³añ.
Limit Funduszu Pracy przyznany na

aktywne formy wynosi³: 3 676 400 z³.
W sytuacji, gdy zobowi¹zania
przyjête na rok bie¿¹cy w umo-
wach zawartych w 2000 roku za-
mknê³y siê kwot¹ 3 837 500 z³, w
bie¿¹cym roku nie by³o ¿adnych
�rodków na zawieranie nowych
umów. Praktycznie Powiatowy
Urz¹d Pracy w S³upsku otrzymu-
je tylko �rodki na wyp³aty zasi³-
ków dla bezrobotnych, i to w ter-
minach uniemo¿liwiaj¹cych ich
bie¿¹c¹ realizacjê.

Pomimo trudno�ci, w pierw-
szej po³owie br. na szkolenia skie-
rowano 355 bezrobotnych. W ra-
mach programów rynku pracy
(umowy subsydiowane)  wspó³fi-
nansowano 1147 miejsc pracy. Po
zakoñczeniu programów utwo-
rzono 264 sta³e miejsca pracy.
Robotami publicznymi objêto
440 osób, w tym w powiecie ziem-
skim - 242 osoby. Po ich zakoñ-
czeniu utworzono 98 sta³ych
miejsc pracy. Przy pracach inter-
wencyjnych zatrudnionych by³o
375 osób, w tym 275 w powiecie.
Po ich ukoñczeniu 118 osób za-
trudniono na sta³e.
      W maju kierownik PUP wyst¹-

pi³ do Krajowego Urzêdu Pracy z progra-
mem o dodatkowe �rodki z Funduszu Pra-
cy na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu. Pozwoli³yby one na stworze-
nie 1205 miejsc pracy. Jednak do dnia dzi-
siejszego PUP nie otrzyma³ w tej kwestii
¿adnej odpowiedzi.
       W pierwszym pó³roczu br. udzie-
lono 14 po¿yczek na rozpoczêcie dzia-
³alno�ci gospodarczej. Ma³ym zaintere-
sowaniem ciesz¹ siê po¿yczki na uru-
chamianie produkcji. Podpisano tylko
jedn¹ mowê. Drugim rodzajem pomo-
cy s¹ po¿yczki na utworzenie dodatko-
wych miejsc pracy. Udzielono ich sie-

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

ci¹g dalszy na str.8
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dem. Po¿yczkobiorcom umorzono w
sumie 77 490 z³.
     Pomimo realizacji  programu problem
bezrobocia pog³êbia siê. Ro�nie liczba
osób poszukuj¹cych zatrudnienia, przy
spadaj¹cej liczbie ofert pracy. Wi¹¿e siê
to z upadkiem zak³adów pracy, które z
ro¿nych przyczyn zwalniaj¹ pracowni-
ków. Zw³aszcza przed mieszkañcami
popegeerowskich wsi stoi ogromny pro-
blem znalezienia zatrudnienia. Pojawi-
³o siê niebezpieczne zjawisko dziedzi-
czenia bezrobocia. Jest to problem chy-
ba najtrudniejszy do rozwi¹zania, nie
tylko ze wzglêdu na okre�lon¹ charak-
terystykê rynku pracy, ale tak¿e na stan
psychiczny, w jakim znajduje siê wiêk-
szo�æ osób pozostaj¹cych bez pracy.

Ma³gorzata Zieliñska
Marcin Horbowy

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Na koniec wrze�nia liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
S³upsku wynosi³a 21 752 osoby, w
tym 11 881 by³o kobiet (54,6%).
W porównaniu z sierpniem liczba
bezrobotnych wzros³a o 433 oso-
by (2%). We wrze�niu liczba bez-
robotnych z prawem do zasi³ku
wzros³a z 4508 do 4714 osób. W
tym samym czasie (sierpieñ-wrze-
sieñ)   wzros³a równie¿ liczba bez-
robotnych bez prawa do zasi³ku z
16 811 do 17 038 osób. W�ród bez-
robotnych by³o m.in. 762 absol-
wentów, 577 niepe³nosprawnych, 6
osób posiadaj¹cych gospodarstwo
rolne.We wszystkich     gminach
zarejestrowano 1561 nowych bez-
robotnych (7,2% ), w tym 227 ab-
solwentów szkó³ ponadpodstawo-
wych. W�ród nowo zarejestrowa-
nych 522 osoby posiadaj¹ prawo do
zasi³ku (33,4%). Z ewidencji skre-
�lono 1128 osób (5,2%), najwiêcej
- 663 osoby z powodu podjêcia pra-
cy (598 sta³ej) i 306 � nie potwier-
dzenia gotowo�ci do pracy. Zg³o-
szono 487ofert pracy, w tym
431pracy sta³ej. Aktywnymi for-
mami przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu, finansowanymi z Funduszu
Pracy, objêto ³¹cznie 601 osób.

Absolwencie    
Z koñcem  ka¿dego  roku  szkolnego  tysi¹ce  m³odych                
pracy   m³odzie¿y   utrudnia  wci¹¿  przestarza³a  i  nie               
szczególnie  w  przypadku  kszta³cenia  zawodowego,                  
przygotowuje do podejmowania pracy zawodowej.

M³odzi ludzie opuszczaj¹c szko³y, wy-
posa¿eni zostali w pewien zakres wiedzy.
Pomimo posiadanych indywidualnych
umiejêtno�ci, w wiêkszo�ci nie s¹ oni
przygotowani na spotkanie z przysz³ym

pracodawc¹. Wchodz¹c w ¿ycie zawodo-
we, nie zdaj¹ sobie sprawy z w³asnych
atutów, nie zastanawiaj¹ siê nad nimi. Ich
poczuciu niepewno�ci czêsto towarzysz¹
w¹tpliwo�ci co do s³uszno�ci podejmowa-
nych wyborów i brak wiary w skuteczno�æ
w³asnych dzia³añ. Czêsto w trakcie edu-
kacji pomijane by³y kwestie: jak wyko-
rzystaæ zdobyt¹ wiedzê, w jaki sposób za-
prezentowaæ siê pracodawcy, aby uzyskaæ
zatrudnienie.

Pod koniec sierpnia br. w ewiden-
cji Powiatowego Urzêdu Pracy znajdo-
wa³o siê 627 absolwentów, którzy sta-
nowili 2,9% ogó³u bezrobotnych. Ana-
lizy wykazuj¹, ¿e ok. 70% rejestrowa-
nych absolwentów stanowi¹ absolwen-
ci szkó³ �rednich, 25% - szkó³ zawodo-
wych, 2% - szkó³ wy¿szych i nieca³y 1%

-  szkó³ specjalnych. Bez prawa do za-
si³ku pozostaje pond 89% absolwentów.

Absolwentem, w rozumieniu ustawy
o przeciwdzia³aniu bezrobociu, jest siê
przez 12 miesiêcy od daty ukoñczenia

szko³y lub nauki. Po tym terminie status
absolwenta wygasa. Bezrobotni nie posia-
daj¹cy ¿adnych do�wiadczeñ zawodo-
wych znajduj¹ siê w szczególnie trudnej
sytuacji. Poszukiwanie pierwszej pracy
jest okresem wa¿nym z punktu widzenia
dalszego ¿ycia zawodowego. Do�wiad-
czenia te mog¹ ukszta³towaæ stosunek do
pracy i przysz³e zachowanie siê  m³odych
ludzi. Rozpoczêcie kariery zawodowej od
rejestracji w ewidencji bezrobotnych
opó�nia indywidualny start w doros³e ¿y-
cie, nie daje perspektyw niezale¿no�ci i 
stabilizacji ekonomicznej.

    Najwiêkszym problemem w�ród bez-
robotnych absolwentów powiatu s³up-
skiego s¹ uczniowie liceów ogólno-
kszta³c¹cych, którzy, pomimo �rednie-
go wykszta³cenia, nie posiadaj¹ ¿ad-

Na s³upskim rynku pracy

Egzamin próbny z Szkole Podstawowej w Dêbnicy Kaszubskiej
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  - ratuj siê sam?
           ludzi opuszcza szko³y. Wiêkszo�æ stara siê o zatrudnienie. Jednak wej�cie na rynek
           przystosowana  do  potrzeb  gospodarki  rynkowej  struktura edukacyjna. Tak jest
           które w opinii  zarówno pracodawców, jak i samych uczniów, w niewielkim stopniu

nych kwalifikacji. Je¿eli absolwenci
szkó³ ogólnokszta³c¹cych nie kontynu-
uj¹ nauki na wy¿szej uczelni, b¹d� nie
zdobywaj¹ kwalifikacji na kursach,
trudno im znale�æ pracê.
     Jednym ze sposobów zapobie¿enia
temu problemowi maj¹ byæ licea profilo-
wane, które dadz¹ m³odzie¿y lepsze przy-
gotowanie ogólne, pomog¹ w planowaniu
w³asnej kariery, naucz¹ przedsiêbiorczo-
�ci i zaradno�ci. Planowane jest stworze-
nie systemu koordynacji edukacji zawo-
dowej i rynku pracy, szczególnie monito-
ringu zawodów, w których ciê¿ko znale�æ
dzi� zatrudnienie.

Planuje siê te¿ wprowadziæ dwustron-
ne umowy miêdzy szko³ami, a zak³adami
pracy. Takie umowy bêd¹ korzystne dla
obydwu stron. Przedsiêbiorcom bowiem
zale¿y dzi� na rekrutacji m³odych zdol-
nych, dobrze przygotowanych absolwen-
tów, a szkole - na praktykach na nowo-
czesnych i dobrze wyposa¿onych stano-
wiskach pracy.
     Ka¿da szko³a, a zawodowa szczegól-
nie, powinna dysponowaæ informacja-
mi o zatrudnieniu i karierach swoich
absolwentów. Informacje te powinny
byæ wykorzystywane do korekty struk-
tury i tre�ci kszta³cenia. Jest to abso-
lutnym wymogiem gospodarki rynko-
wej.

�Po�redniakowi� zale¿y na tym, aby
absolwent jak najszybciej po ukoñczeniu
szko³y podj¹³ pracê zawodow¹. Dlatego
jedn¹ z form aktywizacji s¹ sta¿e zawo-
dowe, czyli nabywanie umiejêtno�ci prak-
tycznych w miejscu pracy, bez nawi¹za-
nia stosunku pracy. PUP kieruje absolwen-
ta do odbycia sta¿u u pracodawcy po uzy-
skaniu jego zgody lub na jego wniosek.
Sta¿e trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy i
odbywaj¹ siê na podstawie umowy zawar-
tej przez Powiatowy Urz¹d Pracy z pra-
codawc¹.

Inn¹ form¹ aktywizacji zawodowej
bezrobotnych absolwentów jest zatrudnia-

nie ich na zasadach robót publicznych w
instytucjach u¿yteczno�ci publicznej, or-
ganizacjach spo³ecznych i kulturalnych.

Zatrudnienie takie mo¿e trwaæ przez
6 miesiêcy i nie musi wi¹zaæ siê z wyuczo-
nym zawodem. Jest w wymiarze 1/2 cza-
su pracy. Poza tym  absolwenci mog¹ ko-
rzystaæ ze szkoleñ, poradnictwa zawodo-
wego, po¿yczek na podjêcie dzia³alno�ci
gospodarczej.

W pierwszej po³owie br. podpisano
8 umów absolwenckich i 22 osoby skie-
rowano na sta¿. To niewiele, ale na tyle
tylko pozwalaj¹ skromne �rodki przeka-
zywane z Funduszu Pracy. S³upscy absol-
wenci odbywaj¹ sta¿e m.in. w bankach,
policji i urzêdach.

Na podstawie dotychczasowych ob-
serwacji prowadzonych w PUP mo¿na
stwierdziæ, i¿ absolwenci szkó³ ponadpod-
stawowych, a zw³aszcza m³odzi ludzie
koñcz¹cy naukê na poziomie dziennych
szkó³ zawodowych i �rednich, s¹ szcze-
gólnie zagro¿eni d³ugotrwa³ym bezrobo-
ciem i stanowi¹ potencjaln¹ tzw. �grupê
ryzyka�.

Poczyniono obserwacje pozwalaj¹ te¿
stwierdziæ, ¿e pracodawcy oczekuj¹ od
absolwentów nie tylko wiedzy teoretycz-
nej, ale tak¿e umiejêtno�ci praktycznych
i do�wiadczenia w wykonywaniu pracy na
okre�lonym stanowisku. Widoczna jest
wyra�na rozbie¿no�æ pomiêdzy umiejêt-
no�ciami i predyspozycjami zawodowy-
mi absolwentów, a wymaganiami stawia-
nymi przez pracodawców.

Wiedza teoretyczna i praktyczna
zdobyta podczas nauki w szkole i prak-
tyk zawodowych nie daje gwarancji
otrzymania pracy. Coraz czê�ciej m³o-
dy cz³owiek aby otrzymaæ pracê musi
wykazaæ siê innymi, dodatkowymi
umiejêtno�ciami: znajomo�ci¹ jêzyków
obcych, posiadaniem prawa jazdy,
umiejêtno�ci¹ obs³ugi komputera i no-
woczesnych urz¹dzeñ biurowych. Pra-
codawca, chc¹c ponie�æ jak najmniej-

sze koszty zwi¹zane z zatrudnieniem
pracownika, proponuje najni¿sze wy-
nagrodzenie, bez uzale¿nienia wysoko-
�ci pracy od zaanga¿owania i efektów
uzyskiwanych przez niego w pracy.

W ocenie pracowników Urzêdu Pra-
cy � na rynku pracy istnieje generalna blo-
kada w zatrudnianiu absolwentów, poza
pewnymi kategoriami osób o nowocze-
snych i deficytowych specjalno�ciach.
Kobiety kojarz¹ siê szefom firm z ci¹¿¹ i
macierzyñstwem, czêsto � wbrew prawu
- ¿¹daj¹ od nich za�wiadczeñ lekarskich.
M³odzi mê¿czy�ni kojarz¹ siê z wojskiem
i pracodawcy ¿¹daj¹ uregulowanego sto-
sunku do s³u¿by wojskowej. Od kandy-
datów do pracy domagaj¹ siê pe³nej dys-
pozycyjno�ci, co eliminuje ju¿ osoby
ucz¹ce siê w systemie zaocznym lub wie-
czorowym. Chc¹ te¿ by m³ody cz³owiek
mia³ wszystkie atrybuty m³odo�ci: zdro-
wie, si³ê, dynamizm, a jednocze�nie po-
siada³ du¿¹ praktykê i do�wiadczenie.

Po analizie danych z ostatnich
dwóch lat, dotycz¹cych bezrobocia,
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ liczba bezrobot-
nych ro�nie na ró¿nych poziomach wy-
kszta³cenia. Bezrobocie w�ród osób z
wy¿szym wykszta³ceniem jest zjawi-
skiem nowym, ale coraz bardziej nie-
pokoj¹cym. Ju¿ nawet posiadanie dy-
plomu szko³y wy¿szej nie chroni przed
bezrobociem. M³odzi ludzie zdaj¹ so-
bie z tego sprawê  i  nie rezygnuj¹ z do-
kszta³cania. Bez tego ich szanse na zna-
lezienie pracy by³yby jeszcze mniejsze.

Wina le¿y tak¿e po stronie samych
absolwentów, którzy s¹ czêsto przeko-
nani o posiadaniu wysokich kwalifika-
cji zawodowych, maj¹ wysokie aspira-
cje i prezentuj¹ postawy roszczeniowe,
nie maj¹ce na ogó³ odzwierciedlenia w
ich rzeczywistych umiejêtno�ciach.

 Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy

w S³upsku
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Zrzutka na Policjê
Sprawom bezpieczeñstwa publicznego w sezonie letnim oraz pro-
blemom finansowym Policji po�wiêcony by³ Konwent Burmistrzów
i Wójtów Powiatu S³upskiego.

Konwent odbywa³ siê przy pe³nej fre-
kwencji. Komendant Miejski Policji, m³.
insp. Waldemar Fuchs przedstawi³ bie-
¿¹c¹ informacjê o stanie bezpieczeñstwa,
podsumowa³ sezon letni oraz przedstawi³

analizê stanu reformy policji w powiecie
s³upskim i uwarunkowania wspó³pracy z
samorz¹dami.

Komendant zwróci³ siê z apelem do
samorz¹dów o wsparcie finansowe
dzia³añ prewencyjnych Policji. Wójt
gminy S³upsk zadeklarowa³  wsparcie
w wysoko�ci 15 tys. z³., wójtowie gmi-
ny G³ówczyce i  Potêgowo � po 2 tys. z³,
wójt gminy Ustka - 5 tys. z³, wójt gmi-
ny Damnica, 2-3 tys. z³, a wójt gminy
Smo³dzino - 1 tys. z³. Pozosta ³e
gminy uzale¿ni³y sw¹ pomoc od wyni-
ków konsultacji z radami miast i gmin.

Komendant Miejski Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej, st. bryg. Adam Biechoñski
przedstawi³ stan zagro¿enia po¿arowego,
w tym udzia³ stra¿y w lipcowej powodzi.
Jednostki PSP i OSP bra³y udzia³ w ak-
cjach ratunkowych w S³upsku oraz Trój-
mie�cie. W drugiej po³owie lipca wydzie-
lone si³y i �rodki wspomaga³y prace ra-
tunkowe na po³udniu kraju.

Ratownicy z powiatu za wzorow¹ i
aktywn¹ postawê w akcjach zostali wy-
ró¿nieni medalami oraz odznaczeniami

pañstwowymi. Dziêki otrzymanym do-
tacjom (po interwencji starosty s³up-
skiego) w wysoko�ci 500 tys. z³, Ochot-
nicze Stra¿e Po¿arne otrzymaj¹ teraz
nowe usprzêtowienie.

El¿bieta Matuszewska - naczelnik
Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa
starostwa poinformowa³a o podjêtej ini-
cjatywie starosty s³upskiego na rzecz po-
pularyzacji bezpieczeñstwa w ruchu dro-
gowym. Wszystkie szko³y podstawowe
i gimnazja w powiecie otrzymaj¹ bez-
p³atnie �Kodeks Rowerzysty�, który
bêdzie pomocny w otrzymaniu przez
uczniów  �Karty rowerowej�.

Kierownik Powiatowego Urzêdu Pra-
cy Janusz Cha³ubiñski przedstawi³ dra-
matyczn¹ sytuacjê w Urzêdzie. Po pro-
stu nadal brakuje funduszy na zwalcza-
nie skutków bezrobocia.

Ustalono, ¿e powiatowe obchody
�wiêta Niepodleg³o�ci odbêd¹ siê 11 li-
stopada br. we Wrze�ciu (gm. S³upsk).  W
zwi¹zku z sygna³ami wyprzeda¿y ma-
j¹tku s³u¿by zdrowia z pominiêciem sa-
morz¹dów, burmistrzowie i wójtowie
zwrócili siê do starosty o interwencjê
w tej sprawie do Marsza³ka Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydzia³u D/S PPOiZKZ

Obrady Konwentu

Kalendarium
3 wrze�nia zainaugurowano

nowy rok szkolny 2001/2002 w
szko³ach powiatowych.

*
W dniach 5-9 wrze�nia w ra-

mach Misji Gospodarczej przeby-
wa³a w Miñsku na Bia³orusi z gru-
p¹ 35. s³upskich przedsiêbiorców
wicestarosta powiatu s³upskiego
Gra¿yna Pokuæ.

*
7 wrze�nia w Zespole Szkó³

Rolniczych w S³upsku odby³a siê
Powiatowa Inauguracja Nowego
Roku Szkolnego 2001/2002.

*
6 wrze�nia starosta s³upski St.

K¹dziela go�ci³ dyrektora VO-
LONTARY SERVICE z Anglii.
Rozmawiano o wspó³pracy organi-
zacji pozarz¹dowych Polski i An-
glii. Omówiono wspólne zamierze-
nia w celu pozyskania �rodków fi-
nansowych z funduszy Unii Euro-
pejskiej.

*
14 wrze�nia oddano do u¿ytku

nowa halê sportowo-widowiskow¹
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Ustce. Otwarcie hali po³¹czono z
Wojewódzk¹ Inauguracj¹ Sporto-
wego Roku Szkolnego

*
16 wrze�nia odby³o siê w G³o-

binie Powiatowe �wiêto Plonów.

*
5 pa�dziernika odby³ siê Kon-

went Burmistrzów i Wójtów Po-
wiatu S³upskiego. Rozmawiano o
najbardziej istotnych sprawach dla
Policji i Stra¿y Po¿arnej. Ocenio-
no równie¿ stan bezpieczeñstwa
publicznego w sezonie letnim.

*
11 pa�dziernika zorganizowano

w starostwie uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
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Pieni¹dze na remonty dróg

5 pa�dziernika podpisano umowê kre-
dytow¹ z Bankiem Gospodarki ¯ywno-
�ciowej w S³upsku w sprawie udzielenia
kredytu d³ugoterminowego na moderniza-
cjê dróg powiatowych. W tym samym dniu
na konto starostwa wp³ynê³a pierwsza
transza kredytu w wysoko�ci 7 mln z³.
Pozosta³¹ czê�æ nale¿no�ci  starostwo ma
otrzymaæ do 15 kwietnia 2002 roku. Na
jednym z najbli¿szych posiedzeñ Zarz¹d
Powiatu zaktualizuje szczegó³owy pro-
gram prac drogowych przewidzianych do
realizacji z kredytu. Zak³ada siê, ¿e  pra-
ce drogowe, finansowane z pierwszej tran-
szy kredytu, powinny zakoñczyæ siê w
maju 2002 roku.

Prace nad strategi¹

Trwa³y prace nad opracowaniem Stra-
tegii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego
Powiatu S³upskiego. We wrze�niu i pa�-
dzierniku projekt szczegó³owo analizowa-
³y komisje Rady Powiatu oraz Zarz¹d Po-
wiatu. Kolejnym etapem (po przyjêciu
strategii przez Radê Powiatu) bêd¹ pro-
gramy operacyjne, na podstawie których
nast¹pi podzia³ zadañ oraz ustalone zo-
stan¹ terminy ich wykonania.W ten spo-
sób powstanie, regionalny plan gospodar-
czy powiatu.

Ogrzewanie za kredyt

Zarz¹d  Powiatu zdecydowa³, ¿e mo-
dernizacja systemu ogrzewania budynków
dydaktycznych Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w S³upsku zostanie czê�ciowo sfinanso-
wana po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska. Po sp³aceniu
50% zaci¹gniêtej po¿yczki, pozosta³a jej
czê�æ mo¿e zostaæ umorzona.

Bud¿et  pierwszego  pó³rocza

Zarz¹d Powiatu oceni³ realizacjê te-
gorocznego bud¿etu powiatu. Realizacja

dochodów przebiega prawid³owo, a nawet
z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku
do up³ywu czasu. Stosunkowo niskie wy-
datki s¹ wynikiem nie wykorzystania w
znacznej czê�ci kwoty 7000 000 z³ na in-
westycje drogowe, które rozpoczê³y siê
dopiero w drugim  pó³roczu. Podobnie bu-
dowa hali widowiskowo-sportowej przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce sfi-
nansowana zostanie równie¿ w drugim
pó³roczu. �rodki na inwestycje wykorzy-
stane zosta³y w 6,4 %. Oddana do u¿ytku
hala sportowa w Ustce jest najwiêksz¹ po-
wiatow¹ inwestycj¹. Drug¹  du¿¹  inwe-
stycj¹ jest budowa i modernizacja dróg
powiatowych, na któr¹ przeznaczono w
bud¿ecie 7498 000 z³ (w pierwszym pó³-
roczu wykorzystano tylko 79000 z³.

Wynik finansowy powiatu za pierw-
sze pó³rocze jest dodatni i wynosi 2 862
720 z³. Na tak¹ znaczn¹ nadwy¿kê docho-
dów wp³yw mia³y jeszcze: niepe³ne wy-
korzystanie subwencji o�wiatowej (ze
wzglêdu na wzrost wynagrodzeñ nauczy-
cieli w II pó³roczu br.) i przekazanie nie-
których dotacji z bud¿etu wojewody w
ostatnich dniach czerwca; ich uruchomie-
nie mog³o nast¹piæ dopiero w lipcu.

Zarzuty potwierdzi³y siê

We wrze�niu i pa�dzierniku pracow-
nicy Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie oraz Starostwa Powiatowego prze-
prowadzili kontrolê w Dom Pomocy Spo-
³ecznej w Machowinku. Czê�æ zarzutów,
zg³aszanych anonimowo przez pracowni-
ków placówki, potwierdzi³a siê. Potwier-
dzono  uchybienia w opiece nad dzieæmi,
w sprawach finansowych oraz organiza-
cyjnych. W tej sytuacji(w zwi¹zku z d³u-
gotrwa³¹ nieobecno�ci¹ w pracy dyrektor-
ki DPS), Zarz¹d Powiatu postanowi³ po-
wierzyæ okresowe (do 31 grudnia br.) pe³-
nienie obowi¹zków dyrektora placówki
innej osobie.

Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Z PRAC
ZARZ¥DU

W Kuleszewie (gm. Kobylni-
ca) po�wiêcono  odbudowany
z ruin ko�ció³ �w. Józefa.

�wi¹tynia o konstrukcji ryglowej
pochodzi z 1587 roku. W 1997 roku
rozebrano j¹, gdy¿ grozi³a zawale-
niem. Barokowy o³tarz z 1774 roku
oraz chrzcielnicê z wcze�niejszego

Odbudowany
ko�ció³
okresu na czas odbudowy przeniesio-
no do pobliskiej szko³y.

Rekonstrukcja obiektu sakralnego
trwa³a 4 lata i przeprowadzi³a j¹ fir-
ma konserwatorska Plintus ze S³up-
ska. Generalny konserwator zabytków
przeznaczy³ na odbudowê 80 tys. z³o-
tych, drug¹ tak¹ kwotê da³a Fundacja
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
Urz¹d Gminy w Kobylnicy � 40 tys.
z³, córka przedwojennych w³a�cicieli
Kuleszewa Helen von Boehn � 20
tys. z³ i 23 tysi¹ce zebrali parafianie.

W ko�ciele, poza skromnym wy-

posa¿eniem  i niewieloma starymi bel-
kami, wszystko jest nowe. Po�wiêce-
nia �wi¹tyni dokona³ ordynariusz die-
cezji koszaliñsko-kolobrzeskiej  ks.
bh prof. Marian Go³êbiewski. Pro-
boszczem parafii jest ks. Piotr Je-
sionowski,dziekan z Kwakowa.(z)

Po�wiêcenie nowego koscio³a
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Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odzna-
czono Ewê Borowczyk ze Szkolnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w
Damnicy, za� Medalem Komisji Eduka-

cji Narodowej  - Barbarê Ko³akowsk¹ �
dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Ustce, Stanis³awa Turczyka z Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w S³upsku oraz Zdzi-
s³awa Kwa�niewskiego i Teresê Czar-
nuch - równie¿ z SOSW w Daminicy.

Nagrodê Ministra Edukacji II stopnia
otrzymali: Barbara Ko³akowska i Hen-
ryk Michalski (LO w Ustce) oraz Zdzi-
s³aw Kwa�niewski (SOSW w Damnicy).

Nagrodami starosty s³upskiego wy-
ró¿niono: Mariê Guzowsk¹ i Czes³awa
Juszczyka z Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Ustce, Honoratê Nowick¹-Kup-
czyk  i Jolantê G¹szczyk-Szulkowsk¹ z
Technikum Le�nego w Warcinie, Mariu-
sza Domañskiego i Józefa Mas³owskie-
go z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ust-
ce, Danutê Gleñ i Hannê Soko³owsk¹ z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
S³upsku, Irenê Kondej ze Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w
Damnicy,  Jana Perza z Zespo³u Szkó³
Rolniczych w S³upsku, Danutê We³pê i

Jolantê Michnik z Domu Dziecka w Ust-
ce.

Specjalne podziêkowania i gratulacje
otrzymali nauczyciele dyplomowani:

Gra¿yna Kamy-
szek, Katarzyna
Ko³pa i Henryk
Michalski z Li-
ceum Ogólno-
kszta³c¹cego w
Ustce, Andrzej
Ga³at z Zespo³u
Szkó³ Technicz-
nych w Ustce,
Bronis³awa �wi-
derska, Genowe-
fa Jank, Marzena
Woszczyk, Iwona
Wojtkiewicz i
Maria Tybule-
wicz � wszyscy z
Zespo³u Szkó³ Rol-

niczych w S³upsku, Piotr Pilak z Techni-
kum Le�nego w Warcinie, Ewa Borow-
czyk i El¿bieta Piotrowska ze Specjal-
nego O�rodka Szkolno-Wychowawczego
w Damnicy, Anna Michalska i Ewa Ka-
sprzak-Szyca z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w S³upsku, Zorza Sêdzic-
ka ze Szko³y Podstawowej w Obje�dzie i
Zbigniew Kamiñski ze Szko³y Podstawo-
wej we Wrze�ciu.

***
W szko³ach i placówkach o�wiatowych
prowadzonych przez Radê Powiatu S³up-
skiego naukê pobiera 2214 uczniów. Pra-
cuje 21 nauczycieli sta¿ystów, 40 nauczy-
cieli kontraktowych, 192 mianowanych i
17 dyplomowanych. W okresie wakacji
w placówkach o�wiatowo-wychowaw-
czych wykonano remonty i naprawy za
ogóln¹ kwotê 505 tysiêcy z³otych. S³up-
skie Stowarzyszenie Pomocy Naukowej
przyzna³o na I semestr 32 stypendia dla
najbardziej potrzebuj¹cej m³odzie¿y.(z)

W Starostwie Powiatowym w S³upsku oraz s³upskim Teatrze Im-
presaryjnym obchodzono uroczy�cie Dzieñ Edukacji Narodowej.
W obecno�ci wielu zaproszonych  go�ci, wyró¿niaj¹cym siê w pra-
cy nauczycielom i wychowawcom m³odzie¿y wrêczono wysokie od-
znaczenia pañstwowe, nagrody i podziêkowania.

Wyró¿nienia
dla nauczycieli

Nagrodê starosty odbiera Jolanta G¹szczyk-Szulkowska z TL
w Warcinie

Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów Mieczys³aw Remiszewski
przes³a³ do Paw³a Rzepki � pre-
zesa Telekomunikacji Polskiej
S.A. w Warszawie uwagi i pro-
pozycje zg³aszane przez abonen-
tów telefonicznych, po wprowa-
dzonych przez Telekomunikacjê
Polsk¹ S.A. z dniem 1 wrze�nia
br. nowych op³at za us³ugi tele-
foniczne.

Rzecznik postuluje aby obni¿yæ cenê
abonamentu   pakietu  oszczêdnego  do

10 z³ (plus VAT) oraz cenê rozmów za po-
³¹czenia lokalne (chodzi o op³atê za 3 mi-
nuty rozmowy). Dotychczasowy system
rozliczeñ oparty na impulsach proponuje
zamieniæ na rozliczenia uwzglêdniaj¹ce
rzeczywisty czas trwania rozmowy. Taki
system bêdzie sprawiedliwy, powszechnie
akceptowany i wystêpuje w wiêkszo�ci
krajów Europy � uzasadnia rzecznik.

Proponuje obni¿yæ te¿ bardzo wyso-
kie stawki za po³¹czenia z sieciami ko-
mórkowymi. W tym przypadku chodzi
g³ównie o pakiet oszczêdno�ciowy, w któ-
rym 1 minuta rozmowy z telefonu stacjo-
narnego TP S.A. do sieci komórkowej
kosztuje w godz. od 8.00 do 18. 00, 3,42
z³, natomiast w pakiecie standardowym -
1,71 z³. W ocenie rzecznika dotychcza-
sowy pakiet oszczêdny nie jest adekwat-
ny do swojej nazwy, poniewa¿ niewiele
ró¿ni siê od pakietu standardowego.

Powy¿sze uwagi i propozycje podajê
do rozwa¿enia przez zarz¹d TP S.A. z
my�l¹ g³ównie o rzeszy Waszych najlicz-
niejszych i najbiedniejszych abonentów,
tj. emerytów i rencistów oraz prawie 3 mi-
lionach osób bezrobotnych w kraju � na-
pisa³ w pi�mie M. Remiszewski i oczeku-
je od prezesa TP S.A. odpowiedzi na swo-
je wyst¹pienie. (z)

W obronie
najbied-
niejszych
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Zgodnie z zapowiedzi¹ o poprawie
stanu technicznego dróg powiatowych w
bie¿¹cym roku, uprzejmie informujê, ¿e
dziêki dobrej wspó³pracy z samorz¹dami
miejsko-gminnymi, w okresie od czerw-
ca do sierpnia br. odnowiono b¹d�  zmo-
dernizowano nawierzchnie na nastêpuj¹-
cych odcinkach dróg: na ulicy Grun-
waldzkiej w Ustce, w ci¹gu drogi Nr 39-
127, na d³ugo�ci 0,3 km (warto�æ robót
� 410 tys. z³), na drodze Nr 39-121 do
Bierkowa, na d³ugo�ci 0,6 km (74 tys.
z³); na drodze 39-140 Rumsko-Równo,
na d³ugo�ci 0,6 km (87 tys. z³); na dro-
dze Nr 39-145 Siemianice�Jezierzyce,
na d³ugo�ci 0,8 km (130 tys. z³); na dro-
dze Nr 39-146 Jezierzyce-Gr¹sino, na
d³ugo�ci 2,4 km (267 tys. z³); na drodze
Nr 39-153, w miejscowo�ci Damnica, na
d³ugo�ci 0,9 km (159 tys. z³); na drodze
Nr 39-149 Warblewko-Warblewo, na
d³ugo�ci 2,4 km (48 tys. z³); na drodze
Nr 39-135 Gabino-Dominek, na d³ugo-
�ci 1,2 km  (105 tys. z³); na drodze Nr
39-196 Kruszyna-¯elki, na d³ugo�ci 1,7
km (220 tys. z³).

Za szczególne osi¹gniêcie nale¿y
uznaæ wykonanie nawierzchni twardej
przez stabilizacjê gruntu cementem i
powierzchniowe utrwalenie grysami
kamiennymi przy u¿yciu emulsji asfal-
towej na drodze powiatowej z Kruszy-
ny do ¯elek. Po bardzo d³ugim okresie
oczekiwania do ¯elek mo¿na dojechaæ
teraz drog¹ z prawdziwego zdarzenia.
Skoñczy³y siê k³opoty z dojazdem PKS-
u i pozosta³ych u¿ytkowników tej dro-
gi.

Równie¿ modernizacja ulicy Grun-
waldzkiej w Ustce w sposób zasadniczy
poprawi³a stan techniczny nawierzchni,
chodników i zatok postojowych oraz
zmieni³a wygl¹d i otoczenie drogi.

Poprawa stanu technicznego na-

W majowym biuletynie pisali�my, ¿e poprawi siê nawierzchnia dróg
powiatowych. Dzisiaj zamieszczamy sprawozdanie dyrektora Za-
rz¹du Dróg Powiatowych Stanis³awa Kozie³a z wykonanych ju¿ prac
naprawczych i remontowych na niektórych drogach.

Wyremontowane
drogi

wierzchni na drogach powiatowych G¹-
bino-Dominek i Warblewko�Warblewo
umo¿liwi³a uruchomienie po raz pierw-
szy komunikacji zbiorowej PKS, a
mieszkañcom tych miejscowo�ci �otwo-
rzy³a� okno na �wiat.

Realizacja wy¿ej wymienionych ro-
bót na drogach by³a mo¿liwa dziêki
wspó³finansowaniu ich przez samorz¹-
dy terenowe, których udzia³ stanowi
kwotê 600 tys. z³, w tym najwiêkszy
wnios³y: Urz¹d Gminy w S³upsku � 255
tys. z³, Urz¹d Miejski w Ustce � 150 tys.
z³ i Urz¹d Gminy w Kobylnicy � 100
tys. z³.

Stanis³aw Kozie³
Dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych w S³upsku

Mistrzowie
Agro-Ligi
2001

Podczas jesiennych targów
ogrodniczych w Strzelinie pod-
sumowano konkursy - �Agro-
Liga 2001� i �Piêkna Wie�
2001�.

W tegorocznej edycji konkursu
�Agro-Ligi� w województwie pomorskim
wziê³o udzia³ piêæ gospodarstw rolniczych
i cztery firmy z regionu s³upskiego. Za-
równo s³upskie gospodarstwa jak i  firmy
znalaz³y siê w�ród czo³owych laureatów
konkursu. Pierwsze miejsce i tytu³ Mistrza
Województwa Pomorskiego Agro-Ligi
2001 w kategorii �rolnicy� zaj¹³ Ryszard
Balcerzyk z Nowin w gminie Potêgowo,
za� trzecie miejsce � Renata i Zdzis³aw

Ryszard Balcerzyk z Nowin w gminie
Potêgowo

Kowalczykowie z Osowa w gminie Kê-
pice.

W kategorii �firmy� dwa trzecie miej-
sca zajêli � Zak³ad Przetwórstwa Ryb-
nego �B³êkitek� w Kobylnicy i Zrzesze-
nie Producentów Zbó¿ i Rzepaku
�Rola� z G³êdowa.

R. Balcerzyk bêdzie reprezentowa³
woj. pomorskie w etapie centralnym kon-
kursu i ubiega³ siê o tytu³ Krajowego Mi-
strza Agro-Ligi 2001�. Od dwudziestu lat
zajmuje siê on hodowl¹ ryb ³ososiowa-
tych. Jego gospodarstwo spe³nia wyma-
gania ekologiczne i odpowiada wszelkim
standardom Unii Europejskiej.

Do konkursu �Piêkna wie� 2001�
przyst¹pi³a tylko jedna gmina Kêpice. W
kategorii na najbardziej estetyczn¹ wie�
zwyciê¿y³o Ob³ê¿e, natomiast w katego-
rii na najbardziej zadban¹ zagrodê nierol-
nicz¹  -zagrody Waldemara Tyskiego i
Andrzeja Kieresiñskiego � obaj równie¿
z Ob³ê¿a.

Laureaci konkursów otrzymali pa-
mi¹tkowe puchary od wojewody pomor-
skiego i  podziêkowania od starosty s³up-
skiego. Do konkursu �Agro-Liga� nie trze-
ba zbytnio zachêcaæ rolników -  cieszy siê
on ju¿ spor¹ renom¹ w regionie s³upskim.
Natomiast organizatorzy konkursu �Piêk-
na wie�� bêd¹ musieli w przysz³ym roku
wiêcej popracowaæ, by zachêciæ do udzia-
³u w nim tak¿e pozosta³e gminy powiatu
s³upskiego. (z)
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- Co zalicza Pan do najwiêkszych
sukcesów w³asnych i firmy w ostatnich
latach?

- My�lê, ¿e najwiêkszym naszym suk-
cesem jest sprawne funkcjonowanie po-
wiatu w trudnych warunkach finansowych.
Mankamentem bowiem wszystkich po-
wiatów jest brak �rodków finansowych,
g³ównie na potrzeby o�wiaty, kultury, po-
mocy spo³ecznej, drogownictwa i ³ago-
dzenia strukturalnego bezrobocia. Na
przestrzeni 2,5 lat funkcjonowania powia-
tu nie nast¹pi³y w zakresie finansów ¿ad-
ne korzystne zmiany. Mimo to funkcjo-
nujemy i to nie najgorzej. Dla ogranicza-
nia kosztów uda³o nam siê doprowadziæ z
miastem S³upskiem, funkcjonuj¹cym na
prawach powiatu, do utworzenia wspól-
nych instytucji obs³uguj¹cych naszych
obywateli. Tak jest w przypadku Powia-
towego Urzêdu Pracy, Policji, Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, Weterynarii i Sane-
pidu. Od 1999 roku realizujemy w³asny
program przeciwdzia³ania bezrobociu i
aktywizacji wsi.

Z inicjatywy naszego starostwa reali-
zowany jest projekt budowy biorafinerii
do produkcji paliwa z rzepaku. Bêdzie to
pierwsza taka inwestycja w Polsce. Ko-
lejnym naszym ekologicznym pomys³em
jest pozyskiwanie energii z elektrowni
wiatrowych. W gminie Ustka stanie 60
wiatraków, które bêd¹ produkowaæ tani¹
energiê. W Charnowie ko³o Ustki ruszy
zak³ad produkuj¹cy s³ód na potrzeby bro-
warów, który bêdzie przetwarza³ rocznie
ok. 75 tys. ton jêczmienia i produkowa³
50 tys. ton s³odu.

- Jakie s¹ Pañskie plany odno�nie
strategii firmy, któr¹ Pan kieruje? Do-
k¹d chcia³by doprowadziæ Pan powiat w
jego rozwoju?

- W misji opracowywanej strategii
spo³eczno-gospodarczego rozwoju powia-
tu do roku 2010 zapisali�my, ¿e powiat
s³upski ma byæ �atrakcyjnym turystycznie
regionem nadmorskim o du¿ych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturo-
wych, zamieszka³y przez wykszta³cone,
prê¿ne gospodarczo i otwarte na wspó³-
pracê spo³eczeñstwo. Ma byæ to obszar
zrównowa¿onego rozwoju, otwarty na
nowe technologie przyjazne �rodowisku

naturalnemu i rozwojowi przedsiêbiorczo-
�ci.� Taki powiat jest celem naszego dzia-
³ania, w tym mojego, jako starosty s³up-
skiego.

- Gdybym ocenia³ swoj¹ firmê na tle
konkurencji, stwierdzi³bym, ¿e ...

- Jeste�my
najwiêkszym
pod wzglêdem
powierzchni po-
wiatem w woje-
wództwie po-
morskim. Sta-
nowimy tak¿e
jeden z piêk-
niejszych przy-
rodniczych za-
k¹tków na pol-
skim wybrze¿u.
Pla¿e nasze s¹

czyste i chêtnie odwiedzane przez tury-
stów krajowych i zagranicznych. Atrak-
cj¹ s¹ unikalne ruchome wydmy w S³o-
wiñskim Parku Narodowym - �wiatowym
Rezerwacie Biosfery. W granicach nasze-
go powiatu znajduje siê równie¿ 44 proc.
powierzchni Parku Krajobrazowego �Do-
lina S³upi�. Wytyczono w nim m.in.
�Szlak najstarszych elektrowni wodnych
w Europie�. Jest to jeden z naszych tury-
stycznych produktów markowych. Dru-
gim takim produktem jest szlak �Krainy
w kratê�, ci¹gn¹cy siê od Dar³owa po £ebê
- unikalny krajobrazowo obszar w skali
Polski, gdzie zachowa³o siê budownictwo
o konstrukcji szachulcowej sprzed 150 lat.
Powiat nasz jest laureatem krajowego
Konkursu Zwi¹zku Miast Polskich na naj-
lepsz¹ inicjatywê gospodarcz¹, ma najlep-
szych w kraju wójtów � finalistów krajo-
wego konkursu �Nasz cz³owiek na urzê-
dzie.

- Czy wej�cie do Unii Europejskiej
to zagro¿enie czy szansa dla kierowanej
przez Pana firmy/bran¿y?

- Wej�cie Polski do Unii Europejskiej
to dodatkowa szansa do przeprowadzenia
reform gospodarczych i spo³ecznych.
Oczekujemy na dostêp do rynku we-
wnêtrznego Unii z mo¿liwo�ci¹ korzysta-
nia ze swobodnego przep³ywu towarów,
wolno�ci przedsiêbiorczo�ci, �wiadczenia
us³ug, kapita³u. Sytuacja taka pozwoli

Wypowied� starosty s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli udzielona miesiêcznikowi �The
Times Coastal�

Mamy sporo atutów
Polsce na kontynuacjê wzrostu tempa roz-
woju gospodarczego, zmniejszenia bez-
robocia, wywi¹zywania siê ze zobowi¹-
zañ miêdzynarodowych, a samorz¹dom
lokalnym - na szybszy i lepszy rozwój. Po
integracji z Uni¹ oczekujemy równie¿
mo¿liwo�ci wsparcia finansowego dla re-
strukturyzacji niektórych sektorów gospo-
darki.

Polskie Pañstwo
Podziemne
W S³upsku uczczono 62. rocznicê po-
wstania Polskiego Pañstwa Podziemne-
go.

27 wrze�nia 1939 roku po kapitulacji
Warszawy zebra³a siê Rada Genera³ów.
Powo³ano Polskie Pañstwo Podziemne.
Pion cywilny mia³ za zadanie chroniæ lud-
no�æ cywiln¹ przed kradzie¿ami i bandy-
tyzmem, powo³aæ s¹downictwo konspira-
cyjne oraz komitety administracyjne i
o�wiatowe. Pion wojskowy � organizowa-
nie dywersji bojowej oraz sabota¿u. Po-
wo³ano Tajn¹ Organizacjê Wojskow¹
�S³u¿ba Polsce�, a nastêpnie Zwi¹zek
Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku
przemianowano w Armiê Krajow¹. Gene-
ra³ Tokarzewski wówczas powiedzia³:
�Bitwê ¿e�my przegrali, ale wojny nie
przegramy!�. (z)

Wicestarosta s³upski Gra¿yna Pokuæ sk³a-
da kwiaty przed pomnikiem Polskiego
Pañstwa Podziemnego w S³upsku
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Jacek Sech � czternastoletni gimnazjalista z Lubunia (gm. Kobylnica) pokaza³ wszystkim jak powin-
ni zachowywaæ siê doro�li ludzie. Sam, tak z siebie, bez niczyjej namowy, przez kilka lat w wolnych
chwilach chodzi³ na zapomniany, poniemiecki cmentarz i, na ile mu si³ starcza³o, oczyszcza³ go z chasz-
czy, opiekowa³ siê starymi nagrobkami. Nie widzia³ w tym co robi nic nadzwyczajnego, uwa¿a³ to za
swój obowi¹zek. Sprawa sta³a siê g³o�na, gdy niemieckie Stowarzyszenie By³ych Mieszkañców Powia-
tu S³upskiego postanowi³o uhonorowaæ go specjalnym dyplomem i przyznaæ mu stypendium pieniê¿-
ne.

Stare, poniemieckie cmentarze to dla
nas, Polaków wstydliwa sprawa.W zacho-
waniu wobec tych nekropoli, rozsianych
po wielu miejscach, okazali�my wyjatko-
w¹ nieczu³o�æ i obojêtno�æ. Do�wiadcze-
ni okropno�ci¹ wojny i krzywdami wyrz¹-
dzonymi nam przez Niemców, po powro-
cie na Ziemie Odzyskane, wyzbyli�my siê
wszelkiego szacunku do miejsc, które
mia³y jakikolwiek zwi¹zek z niemieck¹
kultur¹ i tradycj¹. By³o to dziwne zacho-
wanie, bo obok cmentarza niemieckiego
powstawa³ zaraz cmentarz polski, na któ-
rym potrafili�my jednak uszanowaæ zmar-
³ych.

Na cmentarzu niemieckim sta³o siê to
niemo¿liwe. Ka¿dy, kto by tam poszed³,
spotka³by siê wówczas z ogóln¹ pogard¹.
Na Pomorzu �rodkowym znane s¹ przy-
k³ady, ¿e nawet nieliczni Niemcy, którzy
tu pozostali, bali siê czciæ pamiêæ swoich
zmar³ych. Na efekt takich zachowañ d³u-
go nie trzeba by³o czekaæ. Ju¿ w latach
sze�ædziesi¹tych rozgrabiono stare, pozo-
stawione same sobie, ewangelickie cmen-
tarze.

W niejednym urzêdzie gminy mo¿na
nakn¹æ siê jeszcze na stare dokumenty
przyzwalaj¹ce na likwidacjê starych
cmentarzy. Podstawê do takich decyzji
dawa³a ustawa o radach narodowych, a
tak¿e ustawa o cmentarzach i pochówku
zmar³ych. W wielu miejscach tereny po-
rz¹dkowano, nie pozostawiaj¹c �ladu po
tym, co siê na nich znajdowa³o. O tym, ¿e
by³y to miejsca pochówku �wiadczy³a
nadal tylko wystêpuj¹ca na nich nietypo-
wa ro�linno�æ i specyficzny zapach pozo-
sta³y po nekropoli.

Dopiero niedawno zapomnieli�my o
dawnych urazach do Niemców i zmieni³
siê nasz stosunek do niemieckiej kultury,
w tym bliskich nam na odleg³o�æ rêki
ewangelickich cmentarzy. Niewiele jed-
nak zosta³o ju¿ miejsc, gdzie jest co chro-
niæ. Choæ formalnie od 1962 roku istnieje

ustawa (z pó�niejsz¹ nowelizacj¹) o
ochronie zabytków, obejmuj¹ca równie¿
ochronê starych cmentarzy, to dopiero w
1987 roku w by³ym województwie s³up-

skim rozpoczêto ewidencjonowaæ wszyst-
kie stare cmentarze do celów historycz-
nych. Do 1994 roku naliczono ich oko³o
450. Wojewódzkich Konserwator Zabyt-
ków ocenia³ wówczas, ¿e uda siê pewnie
jeszcze znale�æ �lady oko³o dwustu sta-
rych cmentarzy. Te, które nie zosta³y
zniszczone zaczêto wpisywaæ do rejestru
zabytków. Przepisy mówi¹, ¿e na miej-
scach tych nie wolno niczego budowaæ,
ani nic z nich wywoziæ. Je�li teren nie
przypomina ju¿ niczym miejsca pochów-

ku, powinien byæ te¿ zachowany i ozna-
kowany jako dawny cmentarz. Obowi¹-
zek ten spoczywa na w³adzach lokalnych.

Niestety, nie wszêdzie jest on respek-
towany. Jeszcze zupe³nie
nie tak dawno ogl¹da³em
stare trumny porozrzucane
na cmentarzu w ¯elazie.
G³o�na by³a sprawa nowe-
go osiedla domków w Ko³-
czyg³owach, które posta-
wiono na dawnym terenie
cmentarnym. Mimo, ¿e
dzi� stosunek mieszkañ-
ców wsi, a tak¿e lokalnych
w³adz do dawnych cmen-
tarzy jest du¿o przychyl-
niejszy, to te¿ mo¿na wska-
zaæ jeszcze wiele miejsc po
starych nekropoliach, któ-
re nie zosta³y ani w nale-
¿yty sposób ogrodzone, ani
oznakowane. Gdy wróci³ w
nas szacunek do starych,
poniemieckich cmentarzy,
zagin¹³ gdzie� szacunek do
miejsc, w których pocho-
wano by³ych ¿o³nierzy ra-
dzieckich, do pomników
znacz¹cych miejsca walk
wojennych itp. Dla odmia-
ny teraz tymi nikt siê nie
opiekuje.
Dlatego wobec takich, nie-

stety powszechnych jeszcze zachowañ,
postawa m³odego Jacka Secha z Lulemi-
na jest niezwyk³a, rzeczywi�cie wyrasta
poza ramy naszej codzienno�ci. Godna
jest wysokiego uznania i nagrody. Co� siê
w Jacku obudzi³o, co� kaza³o mu zainte-
resowaæ siê miejscem, niezwyk³ym. Albo
natrafi³ na dobry przyk³ad doros³ych, któ-
rego wielu podobnym mu, m³odym lu-
dziom, po prostu kiedy� brakowa³o.

Z. Babiarz-Zych

Podziêkowanie Jackowi

Jacek Sech na cmentarzu w Lubuniu

Pokaza³ doros³ym
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Gdañska i S³upska Izba Turystyki zorganizowa³y w dniach 10-13
pa�dziernika br. wyjazd studyjny do Szwecji dla przedstawicieli
pomorskiej bran¿y turystycznej i  samorz¹dów lokalnych. Celem
spotkania ze szwedzkimi przedstawicielami biur podró¿y by³o za-
interesowanie wspó³prac¹ i wzajemn¹ sprzeda¿¹ ofert turystycz-
nych, zapoznanie siê z prac¹ samorz¹dów szwedzkich w zakresie
organizacji i promocji turystyki w nadmorskich regionach Blekin-
ge i Kalmar.

W pierwszym pó³roczu 2001 roku
Pomorze odwiedzi³o 29 tysiêcy Szwedów.
Wiêksz¹ grupê turystów zagranicznych
goszcz¹cych w naszym regionie stanowi-
li jedynie Niemcy. Sta³e, promowe po³¹-
czenia Polski ze Szwecj¹ na liniach: �wi-

nouj�cie - Ystad, Gdynia - Karlskrona,
Gdañsk - Nynasham obs³ugiwane s¹ przez
armatorów polskich i szwedzkich. Z Gdy-
ni do Karlskrony prom p³ynie 10 godzin,
to prawie tyle, ile jedzie poci¹g z Gdyni
do Zakopanego.

W programie wyjazdu by³y wizyty i
spotkania z w³adzami samorz¹dowymi
regionu Blekinge i Karlskrona. Strona
polska przedstawia³a walory turystyczne
naszego regionu i zasady zarz¹dzania tu-
rystyk¹ w województwie pomorskim.
Samorz¹dy szwedzkie przeznaczaj¹
znaczne kwoty na promocjê turystyki oraz
na rozwój ma³ych przedsiêbiorstw tury-
stycznych. Szwedzi s¹ równie¿ profesjo-
nalistami w przygotowaniu produktu tu-
rystycznego, który zawiera kompleksow¹
ofertê zarówno dla turysty indywidualne-
go, jak i zbiorowego.

Mo¿na zwiêkszyæ
ruch turystyczny

Okrêg Bllekinge w Szwecji

 Na spotkaniu w Instytucie Polskim w
Sztokholmie zaprezentowano polsk¹ ofer-
tê turystyczn¹, kuchniê pomorsk¹ i folk-
lor kaszubski. Go�æmi byli: Anna Olej-
nikoff � przedstawiciel Szwedzkiej Rady
Turystyki,  Irena Lundberg z Agencji

Rozwoju Regionalne-
go Urzêdu Miasta
Sztokholm, Lavs Owe
Persson - Konsul Ge-
neralny Królestwa
Szwecji w Gdañsku,
Juliusz Socha - dy-
rektor Polskiego
O�rodka Turystyczne-
go w Sztokholmie, lo-
kalni tour - operatorzy.

W strategii roz-
woju województwa
pomorskiego turysty-
kê uczyniono jedn¹ z
g³ównych ga³êzi go-
spodarki. Wyjazd stu-

dyjny do Szwecji pokaza³, ¿e mo¿na
zwiêkszyæ ruch turystyczny. Warunkiem
jest profesjonalne przygotowanie oferty,
która zawieraæ powinna kompleksow¹
us³ugê (nocleg, wy¿ywienie, komunikacjê,
program kulturalny, rekreacyjno-sporto-
wy). Jednocze�nie samorz¹dy musz¹ za-
dbaæ o estetykê miejscowo�ci, wizualn¹
informacjê, bezpieczeñstwo oraz eduka-
cjê spo³eczno�ci lokalnej w zakresie wie-
dzy o swoim regionie.

 Dobrze przygotowany produkt tury-
styczny spowoduje, ¿e zwiêkszaæ siê bê-
dzie liczba szwedzkich turystów odwie-
dzaj¹cych Pomorze. Wielu z nich, ocza-
rowanych naszym regionem, wróci do kra-
ju i zrobi nam lepsz¹ promocjê ni¿ liczne
artyku³y w prasie.

Nale¿y siê spieszyæ, bo prom mo¿e
odp³yn¹æ w innym kierunku.

Joanna Or³owska

W województwie pomorskim rozpocz¹³
siê pilota¿owy program �Telepraca�.
Jego adresatami s¹:osoby niepe³no-
sprawne, bezrobotne lub poszukuj¹ce
pracy, w wieku do 55 lat, z orzeczonym
umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepe³nosprawno�ci, nie posiada-
j¹ce przeciwwskazañ do pracy z kom-
puterem.

Zainteresowani powinni przes³aæ do
Pomorskiego Oddzia³u PFRON w Gdañ-
sku wniosek wraz z dokumentami nie-
zbêdnymi do podjêcia decyzji o uczest-
nictwie w programie. Program jest kiero-

Praca
przez telefon
wany tak¿e do pracodawców zg³aszaj¹-
cych gotowo�æ zatrudnienia osób niepe³-
nosprawnych w systemie telepracy. Reali-
zowany bêdzie poprzez dofinansowanie
kosztów uczestnictwa osób niepe³no-
sprawnych w szkoleniach umo¿liwiaj¹-
cych zdobycie zatrudnienia w systemie
telepracy.

Przez telepracê rozumie siê pracê, w
której kontakt z pracodawc¹ lub klientem
odbywa siê za po�rednictwem ³¹cz tele-
komunikacyjnych. Ogólny koszt szkole-
nia jednego uczestnika programu nie mo¿e
przekroczyæ 7000 z³, z uwzglêdnieniem
kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia i
dojazdów.

Program zak³ada dofinansowanie
kosztów utworzenia stanowiska telepra-
cy dla osoby niepe³nosprawnej (bez prac
budowlanych i adaptacyjnych); dofinan-
sowanie kosztu utworzenia stanowiska
telepracy dla jednej osoby niepe³nospraw-
nej posiadaj¹cej tytu³ kwalifikacyjny
(mo¿e byæ przyznane tworz¹cemu stano-
wisko telepracy do wysoko�ci kwoty 30-
tu przeciêtnych wynagrodzeñ).

Druki wniosków mo¿na pobieraæ w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w S³upsku, ul. Jana Paw³a II 1, pokój 246
oraz w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
S³upsku. Termin sk³adania wniosków dla
osób niepe³nosprawnych up³ywa z koñ-
cem grudnia 2001 roku. Pracodawcy
wnioski mog¹ sk³adaæ w terminie od
1.09.2001 do 31.12.2002 roku.

Wnioski przyjmuje Pomorski Oddzia³
PFRON, ul. Ba¿yñskiego 32, 80-309
Gdañsk, tel. (058) 552-17-42, 552-15-88,
554-85-16.
                           Ma³gorzata Wardziak
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Ka¿dego roku dyrektorzy gminnych o�rodków kultury zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób zaplanowaæ
dzia³ania, by nast¹pi³ pe³niejszy rozwój kultury w gminie? Czym kierowaæ siê w doborze repertuaru?

Bogdan Suchodolski okre�li³ kulturê
jako �d¹¿enie do osi¹gniêcia osobowego
wyrazu w czynach i my�lach, jako s³u¿bê
warto�ciom, jako wypracowanie
harmonii miêdzy ró¿nymi d¹¿e-
niami i miêdzy codzienno�ci¹ a
chwil¹ uroczyst¹ oraz szukanie
wiêzi wspólnej�.

Wed³ug ustawy, dzia³alno�æ
kulturalna polega na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kul-
tury. Zatem o�rodki kultury pe³ni¹
zadania edukacyjne, animacyjne i
kulturotwórcze. Jako wyspecjali-
zowane instytucje w organizowa-
niu pewnych form aktywno�ci kul-
turalnej realizuj¹ dzia³ania atrak-
cyjne dla ró¿nych grup mieszkañ-
ców lokalnego �rodowiska. S¹
wiêc zainteresowane wystêpowa-
niem potrzeb uczestnictwa w kul-
turze, a je�li te potrzeby s¹ daleko
zredukowane, wp³ywaniem na ich
rozbudzenie. Od atrakcyjno�ci i
adekwatno�ci oferty do potrzeb
�rodowiska bêdzie zale¿a³o czy i
jak licznie bêd¹ wystêpowaæ ci,
którzy z oferty zechc¹ skorzy-
staæ.

Uczestnictwo w kulturze opie-
ra siê na relacji twórca-odbiorca.
Dzia³ania twórcze realizowane s¹
indywidualnie (arty�ci ludowi,
amatorzy, profesjonali�ci) lub w
zespo³ach artystycznych. Podzia³
ten dotyczy wszystkich grup wiekowych.

W zale¿no�ci od poziomu kreatyw-
no�ci twórców kszta³tuj¹ siê zaintere-
sowania i aktywno�æ odbiorców kultu-
ry, dlatego kszta³cenie uczestnictwa w
kulturze wymaga prowadzenia wielo-
stronnej edukacji, przemy�lanego me-
cenatu wspieraj¹cego trudniejsze tre-
�ci i formy, cierpliwego proponowania
ambitniejszych ofert kulturalnych nie-
zale¿nie od statystycznych wska�ników
ich popularno�ci.

Jak wynika z raportu o stanie kultury
wiejskiej w Polsce z 1997 roku, nowocze-

sna kultura polskiej wsi winna wch³aniaæ
najmniejsze elementy ogólnopolskiego i
ogólno�wiatowego dorobku kulturalnego

� nie trac¹c przy tym w³asnej swoisto�ci i
to¿samo�ci kulturalnej, ³¹cznie z gwar¹,
obyczajem i zwyczajem, folklorem itp.

Nale¿y stworzyæ szansê dla uczest-
ników kultury, by mogli przekroczyæ
barierê kultury popularnej i osi¹gnêli
satysfakcjê równie¿ - lub g³ównie � w
drodze udzia³u w wy¿szych przejawach
¿ycia kulturalnego. Powtórzê za prof. B.
Suchodolskim: �Nie po to bêdziemy wpa-
jaæ znajomo�æ sztuki, by wychowaæ znaw-
ców, lecz po to, by wychowaæ ludzi o pe³-
niejszym ¿yciu uczuciowym, zwiêkszonej
wra¿liwo�ci na �wiat, g³êbszej ¿yczliwo

Cz³owiek dla kultury
czy kultura dla cz³owieka?

�ci wobec ludzi�.
Najpiêkniejsze, wg Alberta Einsteina,

co my ludzie mo¿emy w ogóle prze¿yæ,
to tajemniczo�æ. Kto jej nie zna
i nie mo¿e siê zdziwiæ, byæ zdu-
mionym, jest nie¿ywy, jego
oczy wygas³y, jego uszy s¹ g³u-
che, pozosta³e zmys³y wymar-
³e. Umiejêtno�æ dziwienia siê
cechuje nie tylko dzieci, ale
przede wszystkim ludzi twór-
czych, artystów, wynalazców.

Poprzez korzystanie z dóbr
kultury materialnej i niemate-
rialnej cz³owiek zwiêksza swo-
je mo¿liwo�ci kreacji, tak¿e w
innych dziedzinach ¿ycia bê-
dzie poszukiwa³ niekonwencjo-
nalnych rozwi¹zañ, uszanuje in-
dywidualizm. Istniej¹c w tera�-
niejszo�ci i opieraj¹c siê na
przesz³o�ci jest w stanie budo-
waæ dobr¹, m¹dr¹ przysz³o�æ.

Programuj¹c i realizuj¹c
dzia³ania kulturalne nale¿y
uwzglêdniaæ indywidualne
potrzeby lokalnego �rodowi-
ska, zarówno twórców, jak i
odbiorców kultury, jednak¿e
nie wolno pozwoliæ na kszta³-
towanie uczestnika tylko po-
pularnej kultury.

Kultura dla cz³owieka � wg
jego potrzeb, czy cz³owiek dla
kultury? My�lê, ¿e w tej relacji

nie ma rozdzielno�ci. Obie warto�ci prze-
nikaj¹ siê i w du¿ej mierze od instytucji
kultury zale¿y na jakich poziomach owa
kultura zaistnieje. Dobrze by³oby, gdyby
tê oczywisto�æ w³a�ciwie pojmowali nie
tylko pracownicy gminnych instytucji kul-
tury, ale równie¿ w³adze samorz¹dowe, or-
ganizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na wsi,
wiejska inteligencja, ca³a spo³eczno�æ lo-
kalna.

Gra¿yna Chojnowska
Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury

w Dêbnicy Kaszubskiej

Ekspozycja marynistyczna w Muzeum Ziemii Usteckiej
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Kontynuujemy cykl  prezentacji zespo³ów  artystycznych i  twórców dzia³aj¹cych w                
a tak¿e przybli¿enie naszym Czytelnikom warto�ci charakterystycznych dla kultury               

Najbardziej znanym w gminie

zespo³em o ugruntowanym dorobku s¹

�Bierkowianki�. To zespó³ ¿eñski, wo-

kalny, licz¹cy 8 osób, powsta³ w 1985

roku, wykonuje g³ównie piosenki biesiad-

ne. Ciekawostk¹ jest, ¿e �piewaj¹ w nim

trzy siostry. W 1995 roku pracê z �Bier-

kowiankami� rozpocz¹³ instruktor

Krzysztof Plebanek i ju¿ w listopadzie

zespó³ zdoby³ I miejsce w Wojewódzkim

Przegl¹dzie Piosenki Biesiadnej w Czar-

nem. W czerwcu 1997 roku otrzyma³ Na-

grodê Ministra Kultury i Sztuki. Repre-

zentowa³ gminê na I Miêdzynarodowych

Targach Euroregionu �Baltic Expo 99�.

Bra³ udzia³ w nagraniach Redakcji Rol-

nej I Programu TVP, podczas realizacji

programu �Nasz cz³owiek na urzêdzie�.

Wyst¹pi³ na koncercie fina³owym tej im-

prezy w Ciechocinku w lutym 2001 roku.

We wrze�niu 2000 reprezentowa³ powiat

i gminê S³upsk na wojewódzkich do¿yn-

kach w Pelplinie. Zespó³ wystêpuje na

wszystkich imprezach powiatowych,

gminnych i �rodowiskowych. Kilkakrot-

nie �piewa³ na ��wiêcie Ryby� organizo-

wanym w S³upsku.

Innym znanym i lubianym zespo³em

s¹ ��witezianki� z G³obina. �piewaj¹ ju¿

dwana�cie lat, g³ównie piosenki biesiad-

ne i wszystkie  � popularne. Za³o¿ycielk¹

i kierownikiem zespo³u jest przewodni-

cz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich Wanda
Adamska. Pierwszym instruktorem ��wi-

tezianek� by³ W³adys³aw Tomala. Obec-

nie zespó³ licz¹cy 5 pañ i prowadzi go

Bart³omiej Cysewski.  Zespó³ wystêpu-

je na biesiadach, wieczornicach, do¿yn-

kach, przegl¹dach piosenek. Reprezentu-

je wysoki poziom. Niestety � nie wiado-

mo dlaczego m³odzie¿ nie chce w nim

pracowaæ.

�Wrze�cianki� z Lubuczewa  �pie-

waj¹ razem jedena�cie lat. To te¿ zespó³

wokalny i sk³adaj¹cy siê z samych pañ.

Instruktork¹ jest Beata Fr¹ckowska. Ze-

spó³ wykonuje te¿ piosenki biesiadne i po-

pularne. Wszystkie �piewaj¹ce panie dzia-

³aj¹ aktywnie w �rodowisku, w którym

mieszkaj¹. U�wietniaj¹

imprezy szkolne, im-

prezy organizowane

przez O�rodek Pomocy

Spo³ecznej w Lubucze-

wie i inne. Chêtnie wy-

stêpuj¹ na imprezach

powiatowych. �piewa-

j¹ równie¿ w miejsco-

wym  ko�ciele.

�rodowisko miej-

scowych artystów ludo-

wych reprezentuje Ze-
non Fr¹ckiewicz � ma-

larz i rze�biarz, miesz-

kaj¹cy w £upinach. Od

wielu lat nale¿y do Klu-

bu Plastyka Amatora

za³o¿onego przez Ste-

fana Morawskiego ze

S³upska � obecnie pa-

trona ko³a. Pan Zenon

wystawia swoje prace od 1972 roku. Wy-

rze�bi³ m.in. figury do �Drogi Krzy¿owej�

i na o³tarz nowego ko�cio³a pod wezwa-

niem �w. Jana Kantego w S³upsku. W lu-

tym br. jego prace (�wi¹tki, grajki i ko-

biety przy pracy) zosta³y wystawione w

Ciechocinku, podczas nagrania przez TVP

programu �Biesiada z Roln¹�. Pan Fr¹c-

kiewicz jest w³a�cicielem pracowni rze�-

biarskiej w S³upsku, naprawia stare me-

ble, kufry, ramy, zegary.

Piosenki biesiadne    
Gmina  S³upsk

Zespó³ �Bierkowianki�
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               gminach powiatu s³upskiego. Celem publikacji jest zapoznanie  z  ich  dorobkiem,
              regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych artystów.

   i haft kurpiowski

�Wrze�cianki� z Lubuczewa

Katarzyna Kaliszewska jest hafciar-

k¹. Mieszka w Siemianicach. Jej specjal-

no�ci¹ jest haft kurpiowski.

Wykona³a ju¿ ogromn¹ ilo�æ

piêknych prac. W kolejnych

etapach Konkursu Twórczo-

�ci Rêkodzie³a Ludowego,

organizowanego co dwa lata

przez Muzeum Pomorza

�rodkowego w S³upsku. Od

1976 roku otrzymuje nagro-

dy I stopnia i dyplomy uzna-

nia. Jest te¿ laureatk¹ nagro-

da II stopnia Prezydenta Mia-

sta S³upska z okazji jubile-

uszu 20-lecia konkursów

twórczo�ci ludowej.

Hafciark¹ jest tak¿e El¿-
bieta Kaliszewska z Siemia-

nic. Tej piêknej kobiecej sztuki nauczy³a

siê od te�ciowej. Wykonuje bardzo du¿o

��witezianki� z G³obina

prac, bierze udzia³ w wystawach i konkur-

sach. Pracuj¹c w szkole podstawowej,

przekazuje swoje umiejêtno�ci

m³odszym mi³o�nikom sztuki ha-

ftowania.

Jej prace by³y wystawiane

podczas festynów organizowa-

nych przez Gminny O�rodek

Kultury, a tak¿e m.in. w lutym br.

w Ciechocinku na wystawie

�Biesiada z Roln¹�. Od 1986

roku pani  E. Kaliszewska bie-

rze udzia³ w Konkursie Twór-

czo�ci Ludowej i Rêkodzie³a Ar-

tystycznego, organizowanym

przez Muzeum Pomorza �rod-

kowego w S³upsku, zdobywa na-

grody i dyplomy.

Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju,  Promocji

Powiatu i Zdrowia



20

Na I Powiatowym Zje�dzie Zwi¹zku 0chotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w S³upsku                

Zadania jednostkom OSP wyznacza-
³a Uchwa³a X Zjazdu Krajowego oraz

Uchwa³a Programowa VI Zjazdu Woje-
wódzkiego Zwi¹zku OSP RP w S³upsku
na lata 1997 � 2001. Do ich realizacji
Zarz¹d Powiatowy OSP RP opracowa³
roczne plany pracy, w których okre�li³ kie-
runki doskonalenia ochrony przeciwpo¿a-
rowej. W planach tych ujmowano zagad-
nienia wynikaj¹ce z oceny aktualnej sytu-
acji po¿arowej w powiecie oraz postula-
tów i wniosków wysuwanych przez po-
szczególne jednostki gminne i terenowe
OSP. W dzia³alno�ci Zarz¹du Powiatowe-
go wiele uwagi po�wiêcono m.in. spra-
wom zwi¹zanym z poszanowaniem mun-
duru stra¿ackiego i pielêgnowaniem bo-
gatych tradycji stra¿ackich. Zwracano
równie¿ uwagê na postawê stra¿aków-
ochotników i zwiêkszanie szeregów OSP.
Podstawowym warunkiem jest tutaj pozy-
skiwanie m³odzie¿y i kszta³towanie w niej
poczucia odpowiedzialno�ci za bezpie-
czeñstwo po¿arowe swego otoczenia.
Temu s³u¿y³y m.in. organizowane w�ród
m³odzie¿y konkursy, zgaduj-zgadule, qu-
izy. Do najwa¿niejszych konkursów na-

le¿y zaliczyæ Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Po¿arniczej �M³odzie¿ Zapobiega Po-

¿arom�. Wziê³a w nim udzia³ zarz¹dów
gminnych i jednostek OSP.  Wyra�nie po-
prawi³a siê dzia³alno�æ ogniw gminnych
Zwi¹zku OSP. Do najprê¿niejszych nale-
¿¹: Zarz¹d Gminny Zwi¹zku OSP RP
w S³upsku i Ustce, Zarz¹d Miejsko-
G m i n n y
Z w i ¹ z k u
OSP RP w
K ê p i c a c h
oraz Zarz¹d
M i e j s k i
Z w i ¹ z k u
OSP RP w
S³upsku.
W sk³ad za-
r z ¹ d ó w
gminnych na
now¹ kaden-
cjê 2001-
2005 wybra-
no ogó³em
125 dzia³a-
czy, w tym 9
kobiet, za� w

sk³ad gminnych komisji rewizyjnych 30
dzia³aczy, w tym 2 kobiety.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ orga-
nizacjami spo³ecznymi, których cz³onko-
wie czynnie uczestnicz¹ w obronie ¿ycia
i mienia obywateli oraz maj¹tku narodo-
wego przed po¿arami. Cz³onkowie OSP
�wiadomie i dobrowolnie przyjmuj¹ na
siebie zadania z zakresu ochrony przeciw-
po¿arowej, wynikaj¹ce z ustawy o ochro-
nie przeciwpo¿arowej. W ci¹gu dwóch
ostatnich lat stan jednostek OSP w powie-
cie zmniejszy³ siê o 3. W 1999 roku by³y
63 jednostki, obecnie jest  -60. Liczba
cz³onków OSP wzros³a o 143 osoby. W
roku 1999 by³o ich 1200, obecne jest
1343. Dzia³alno�æ OSP cechuje du¿e za-
anga¿owanie oraz aktywno�æ w pokony-
waniu ró¿nych trudno�ci, wynikaj¹cych z
sytuacji gospodarczej i niew³a�ciwego
czêsto interpretowania przez w³adze sa-
morz¹dowe przepisów dotycz¹cych finan-
sowania OSP. Zagadnienia te by³y przed-
miotem o¿ywionej dyskusji na walnych
zebraniach. Mimo to dzia³alno�æ zdecy-
dowanej wiêkszo�ci jednostek OSP zas³u-
guje na wysok¹ ocenê.

Ro�nie liczba m³odzie¿owych dru¿yn
OSP oraz ich cz³onków. W porównaniu z
rokiem 1999 liczba takich dru¿yn wzro-

Staj¹ w obro   
I Powiatowy Zjazd OSP RP

W galowym szyku

Przekazanie nowego Poloneza  jednostce OSP we W³ynkówku
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              podsumowano  okres trzyletniej dzia³alno�ci po¿arników.

s³a o 17 i wynosi obecnie 61. Dzia³a w
nich 545 m³odych stra¿aków-ochotników
� o 116 wiêcej ni¿ w roku 1999.  Du¿y
wp³yw na powstanie wielu nowych dru-
¿yn mia³y przeprowadzone w gminach za-
wody sportowo- po¿arnicze. M³odzie¿
garnie siê do szkoleñ i æwiczeñ. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy siê szkolenie
obozowe w okresie wakacyjnym. Ta for-
ma zorganizowanego wypoczynku m³o-
dzie¿y, po³¹czona ze
szkoleniem,  powin-
na byæ kontynuowa-
na. Wiêkszo�æ OSP i
Zarz¹dów Gminnych
Zwi¹zku OSP prowa-
dzi dobr¹ pracê z
m³odzie¿¹. Do wy-
ró¿niaj¹cych siê na-
le¿¹: zarz¹dy gminne
OSP w Kobylnicy,
S³upsku, Kêpicach,
Ustce i Potêgowie.
Zwiêkszy³a siê rów-
nie¿ liczba Kobie-
cych Dru¿yn Po¿ar-
niczych. Na pocz¹tku
1999 roku istnia³a
tylko jedna taka dru-
¿yna,   obecnie jest
ich ju¿ 6 i wszystkie
bra³y udzia³ w II Powiatowych Zawodach
Sportowo-Po¿arniczych w Obje�dzie, we
wrze�niu br. Na szczególne uznanie za-
s³uguje znowu Zarz¹d Gminny Zwi¹z-
ku OSP RP w Kobylnicy, z  którego te-
renu startowa³y dwie Kobiece Dru¿yny
Po¿arnicze,  a dru¿yna z OSP Sierako-
wo zajê³a I miejsce.

Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku OSP RP
prowadzi bardzo ograniczon¹ dzia³alno�æ
finansowo- gospodarcz¹. W roku 1999
otrzyma³ na dzia³alno�æ statutow¹ 500 z³
z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP i
100 z³ z Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹z-
ku OSP RP w Gdañsku, na otwarcie kon-
ta. Z Zarz¹dów Gminnych Zwi¹zku OSP
RP w G³ówczycach, S³upsku i Ustce -
sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysoko�ci 110 z³.

 nie ¿ycia
Biuro Terenowe Zwi¹zku w S³upsku w
grudniu 1999 roku zasili³o konto Zarz¹du
Powiatowego kwot¹ 6 630 z³. Razem przy-
chód wyniós³ 7303,02 z³. Wydatki za-
mknê³y siê kwot¹ 170 z³ i obejmowa³y
tylko koszty utrzymania konta w banku.
Zatem stan zasobów finansowych na ko-
niec 1999 roku wyniós³ 7133,02 z³. W
roku 2000 przychód wyniós³ 13 572,75
z³, z czego 10 000 z³ przekaza³o Biuro

Terenowe Zwi¹zku w S³upsku. Wydatki
wynios³y 13 067,04 i w g³ównej mierze
obejmowa³y koszty przeprowadzenia eli-
minacji powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, I Zawodów
Sportowo- Po¿arniczych, zakupu sprzêtu
i umundurowania dla OSP oraz koszty
obs³ugi bankowej. Stan konta na koniec
roku 2000 wynosi³ 7 638,73 z³. W roku
bie¿¹cym, do 30 wrze�nia przychody wy-
nios³y   4 607,70 z³,   natomiast   wydatki
9845,31 z³. Stan zasobów pieniê¿nych na
dzieñ 30 wrze�nia wynosi³ 2 961,07 z³.
G³ówne wydatki w roku bie¿¹cym to
przede wszystkim zakupy umundurowa-
nia wyj�ciowego i sprzêtu ga�niczego dla
OSP.
- Mamy za sob¹ prawie trzyletni¹ ka-

dencjê. W tym okresie mia³y miejsce wa¿-
ne wydarzenia w ¿yciu naszej organiza-
cji. Jednostki OSP czynnie uczestniczy³y
w wypracowaniu modelu funkcjonowania
naszego Zwi¹zku w nowej sytuacji, wy-
nikaj¹cej z reorganizacji administracji
kraju oraz dokonuj¹cych siê przeobra¿eñ
gospodarczych. Podstawowym za³o¿e-
niem naszej dzia³alno�ci w nastêpnej ka-
dencji powinna byæ dalsza, m¹drze rozu-

miana decentralizacja,
unormowanie w tym du-
chu stosunków pomiê-
dzy poszczególnymi
ogniwami oraz rozsze-
rzanie uczestnictwa
ochotniczych stra¿y po-
¿arnych w dzia³aniach z
zakresu ochrony prze-
ciwpo¿arowej na zasa-
dzie równoprawnego
partnera w stosunku do
innych podmiotów �
mówi³ podczas obrad
Zjazdu, przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Powiatowe-
go Zwi¹zku OSP RP
Stanis³aw K¹dziela. -
Lepsza jako�æ pracy za-
rz¹dów gminnych po-
winna przyczyniæ siê do

poprawy dzia³alno�ci ochotniczych stra-
¿y po¿arnych i ich umocnienia organiza-
cyjnego. To powinno zaprocentowaæ lep-
szym przestrzeganiem zasad i przepisów
przeciwpo¿arowych, zmniejszeniem licz-
by i wielko�ci po¿arów, a przez to strat
przez nie powodowanych. Ochrona prze-
ciwpo¿arowa jest oparta na zasadzie po-
wszechno�ci. Obowi¹zuj¹cy obecnie sys-
tem prawny coraz mocniejszy nacisk k³a-
dzie na jej uspo³ecznienie, to znaczy w³¹-
czenie w tê dziedzinê ¿ycia publicznego
jak najliczniejszej rzeszy cywilnej ludno-
�ci.

Józef Tejc
Wydzia³ D/S PPOiZKZ

Stra¿ack¹  Nysê otrzymuje  jednostka OSP w Strzelinie
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Pani Maria Starkowska nie mia³a ³a-
twej m³odo�ci. Pochodzi z Marianpola, z
dawnego powiatu pleszczyñskiego, w
miñskiej gubernii. Ojciec, Bazyli Rogacz
kupi³ w latach dwudziestych folwark w
Marianpolu i my�la³, ¿e bêd¹ dalej ¿yli w
Polsce. - Sta³o siê inaczej, zostali�my po
stronie rosyjskiej. W 1929 roku Ro-
sjanie ca³¹ rodzinê (mia³am dwoje
rodzeñstwa) wywie�li nad Morze
Bia³e. Jechali�my tam dwa miesi¹-
ce � wspomina pani Maria. - Po do-
tarciu na miejsce (w maju �niegu
by³o na pó³tora metra) najm³odszy
brat Miko³aj zmar³ z g³odu. Wszyst-
kim nam ¿o³¹dki przysycha³y. Pa-
miêtam, ¿e musieli�my obwi¹zywaæ
siê rêcznikami, ¿eby ³agodziæ g³ód i
ból.

Ojcu pani Marii przed wyjazdem
pozwolili zabraæ tylko siekierê, gar-
nek i trochê suchego chleba. Tobo-
³ek nie móg³ wa¿yæ wiêcej ni¿ 16 ki-
logramów...

Wkrótce po wywózce nad Morze
Bia³e i �mierci brata Miko³aja, komu-
ni�ci chcieli zabraæ wszystkie polskie
dzieci od rodziców. Matce pani Star-
kowskiej uda³o siê jednak ukryæ ze
swoimi w poci¹gu i uciec. - By³a w
ci¹¿y, w wagonie rodzi³a i wszystko siê
wyda³o � mówi pani Maria. - Chcieli j¹
odes³aæ. Mia³a jednak znajomo�ci i za-
³atwi³a sprawê. Szczê�liwie wróci³a w
rodzinne strony. Ojciec dwa lata pó�niej
te¿ wróci³. Na tratwie, rzekami, sam przy-
p³yn¹³ do Polski. Ca³e dwa lata p³yn¹³!
¯ywi³ siê tylko rybami... W 1939 roku
wkroczyli Rosjanie, przyjecha³o NKWD
z Miñska i znowu zabrali ojca. Matka wy-
kupi³a go. Ale jeszcze raz wziêli i wiêcej
ju¿ nie wróci³ do domu.

W 1942 roku pani Maria wyda³a siê
za Miko³aja Starkowskiego, który te¿ po-
chodzi³ z jej stron. W maju 1945 przy-
wie�li ich do Woli Lisowskiej na Lubelsz-
czy�nie. Nie spodoba³o siê im tam i przy-
jechali do Szczecinka. Stamt¹d do Klêci-
na pod S³upskiem. - Tutaj dostali�my 10-

hektarowe gospodarstwo i przez ca³y
okres Polski Ludowej gospodarzyli�my.
A¿ do emerytury � mówi M. Starkowska.
-  Mieli�my siedmioro dzieci. Wszystkie
wykszta³cili�my.

Pani Maria funkcjê so³tysa w Klêci-
nie  pe³ni³a chyba z piêæ kadencji. Ca³y

czas aktywnie udziela³a siê w pracach
kó³ka rolniczego i ko³a gospodyñ wiej-
skich. Zarówno kó³ko rolnicze, jak i KGW
w Klêcinie nale¿a³o zawsze do wyró¿nia-
j¹cych siê. Gdy przed piêtnastu laty zo-
sta³a po raz pierwszy so³tysem, najpierw
stoczy³a wielki bój o szko³ê podstawow¹,
któr¹ chciano im zlikwidowaæ, a budynek
sprzedaæ. Nie pozwoli³a, ca³¹ wsi¹ siê ujê-
li. - Kurator musia³ telefonowaæ do mi-
nistra, a¿ do Warszawy i sprzeda¿ odwo-
³ywaæ, bo sprawy zasz³y ju¿ tak wysoko i
tak daleko � wspomina dzisiaj pani Ma-
ria. - Szko³ê obronili�my.

Gdy wie� odwiedza³y liczne delega-
cje zagraniczne (w³adze gminne lubi³y siê
chwaliæ), pani Maria w rozmowie z go�æ-
mi nigdy nie mia³a zwyczaju niczego
upiêkszaæ, zawsze mówi³a jak jest w Pol-

sce naprawdê. Udzielaj¹c siê spo³ecznie
w KGW za³o¿y³a zespó³ �Klêcinianki�,
który od wielu lat jest wizytówk¹ gminy
G³ówczyce. - Choæ zespó³ nasz przecho-
dzi³ ró¿ne koleje losu, raz stwarzano mu
lepsze warunki do pracy, innym razem
gorsze, nigdy siê nie podda³ i nie zaprze-

sta³ dzia³alno�ci. � mówi pani Maria
- Istnieje i nadal s³awi kulturê kur-
piowsk¹, bia³orusk¹ i kaszubsk¹. Na
remont �wietlicy wiejskiej zbiera³am
pieni¹dze d³ugo. Do dzi� ludzie we wsi
nie wiedz¹, jak naprawdê by³o z tym
remontem. Ile faktycznie uzbiera³am,
a ile da³am w³asnych desek i innego
materia³u, ¿eby tylko �wietlica mog³a
powstaæ. Wszyscy dooko³a dziwili siê,
¿e ¿yjê bardziej problemami �wietlicy,
ni¿ w³asnego gospodarstwa. I �wietli-
ca rych³o stanê³a jak nowa.
Za swojej kadencji przetrzyma³a ju¿

kilku naczelników, wójtów. Nie boi siê
g³o�no powiedzieæ, ¿e jeden by³ nie-
s³owny, drugi krêtacz, a trzeci dawa³
siê kierowaæ przewodnicz¹cemu Rady.
To w³a�nie z nim �ciê³a siê o szko³ê w
Klêcinie. - Dwa razy plac by³ ju¿ gro-
dzony przez nowego w³a�ciciela i dwa
razy wie� go rozgradza³a. Przewodni-
cz¹cy mia³ dostaæ wtedy Z³oty Krzy¿

Zas³ugi, wszystko by³o ju¿ przygotowa-
ne, a przez sprawê ze szko³¹, dosta³am
go ja za propagowanie kultury we wsi �
wspomina pani Maria. - Jeszcze dzi� w
Urzêdzie Gminy  pamiêtaj¹ mi, jak �za-
³atwi³am� wtedy przewodnicz¹cego.
Krzy¿ ten du¿o mi jednak pomóg³ w osta-
tecznym zakoñczeniu sprawy o szko³ê.

By³ taki moment, ¿e pani Maria, po
�mierci mê¿a, chcia³a ju¿ wyjechaæ z Klê-
cina i zamieszkaæ z dzieæmi w mie�cie.
Zbli¿a³y siê wybory na so³tysów i wie� jak
siê tylko o tym dowiedzia³a, skrzycza³a
zaraz za to swoj¹ so³tyskê. Zosta³a w Klê-
cinie i pe³ni³a funkcjê przez nastêpn¹ ka-
dencjê. Potem jednak zrezygnowa³a. Ma
ju¿ ponad 70 lat! - Ale ona ca³y czas, mimo
swego wieku potrafi s³u¿yæ innym jesz-
cze pomoc¹ � mówi¹ o niej klêcinianie.

Zbigniew Babiarz-Zych

Prawdziwa pani so³tys
Wielu mog³oby uczyæ siê od niej patriotyzmu i spo³ecznikowskiego dzia³ania.


