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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

 ZAPRASZAMY GMINY DO PREZENTACJI W£ASNYCH

OSI¥GNIÊÆ I PROBLEMÓW NA £AMACH

 �POWIATU S£UPSKIEGO�
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Wiele wa¿nych spraw poruszamy w tym nu-
merze �Powiatu S³upskiego�. Piszemy o zmianach,
jakich dokona³a Rada Powiatu w ponadpodsta-
wowej o�wiacie. Od 1 wrze�nia zaczyna obowi¹-
zywaæ nowy plan sieci szkó³, do którego trzeba by³o
dostosowaæ istniej¹ce szko³y ponadgimnazjalne
powiecie. St¹d wprowadzone zmiany organizacyj-
ne, nowe nazwy szkó³. Koniecznie trzeba zapoznaæ
siê z wprowadzonymi zmianami, bo inaczej trud-
no bêdzie pomóc dziecku w wyborze szko³y i w³a-
�ciwego kierunku kszta³cenia.

Wprowadzona reforma zmierza w kierunku
lepszego dostosowania szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego do potrzeb spo³ecznych i gospodarki re-
gionu, zaprzestania kszta³cenia bezrobotnych ab-
solwentów.

Kolejn¹ spraw¹, na któr¹ proponujê zwróciæ
uwagê, jest  powo³anie  Centrum  Rolniczego w
S³upsku. Jest to nasza powiatowa inicjatywa. Uwa-
¿amy, ¿e region nasz nie tylko zas³uguje na to, ¿eby
znajdowa³y siê w nim wszystkie wa¿niejsze insty-
tucje obs³uguj¹ce rolnictwo, lecz jest to ju¿ potrze-
b¹ czasu. Musi pop³yn¹æ wiêksza pomoc do gmin,
które prze¿ywaj¹ najwiêksze problemy zwi¹zane
z bezrobociem. Nie bêdzie jej, je¿eli nie nast¹pi
wiêksze zainteresowanie obszarami popegeerow-
skimi.

Chcemy mieæ te instytucje w regionie. Koñcz¹
siê ju¿ czasy, kiedy wa¿ne instytucje lokowane by³y
w centrach administracyjnych, teraz, wzorem
zjednoczonej Europy, bêd¹ musia³y byæ lokalizo-
wane w regionach i obszarach, gdzie s¹ najbar-
dziej potrzebne, tak¿e w celu podniesienia ich rangi
i wyzwolenia nowych nadziei na lepsze ¿ycie.

Pragnê zwróciæ te¿ uwagê na wa¿ny problem
funkcjonowania bibliotek wiejskich, w tym potrze-
bê utworzenia biblioteki powiatowej, o której,
zgodnie z wymogami ustawy, bêdziemy musieli
wreszcie pomy�leæ. Biblioteki, szczególnie wiejskie,
odegra³y w przesz³o�ci i odgrywaj¹ nadal w kul-
turze polskiej zbyt wa¿n¹ rolê, by w czasie ogól-
nych trudno�ci finansowych, jakie prze¿ywa na-
sze pañstwo, a wraz z nim samorz¹dy, pozwoliæ
na stopniowe zamieranie ich dzia³alno�ci i powol-
n¹ likwidacjê.

 Zapraszam do lektury pisma.
Stanis³aw K¹dziel¹
   Starosta S³upski
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Dwie ostatnie sesje Rady Powiatu S³upskiego (31 grudnia 2001 roku i 28 stycznia br.) po�wiêcone by³y
reformowaniu systemu o�wiaty. W grudniu Rada uchwali³a plan sieci publicznych szkó³ ponadgim-
nazjalnych, natomiast  na sesji  styczniowej podjê³a uchwa³y w sprawie utworzenia od 1 wrze�nia br.
nowych typów szkó³ i nowych nazw zespo³ów, w sk³ad których wchodz¹ przekszta³cone placówki
o�wiatowe.

Od nowego roku szkolnego Rada
Powiatu bêdzie prowadzi³a cztery szko-
³y ponadgimnazjalne. Szko³ê ponad-

podstawow¹ o czteroletnim cyklu
kszta³cenia nosz¹c¹ nazwê Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im.  Miko³aja Koper-
nika w Ustce przekszta³cono w trzylet-
ni¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ o nazwie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko-
³aja Kopernika.

Zespó³ Szkó³  Technicznych  w
Ustce z siedzib¹ przy ulicy Dar³owskiej
3b tworzyæ bêd¹: zasadnicza szko³a za-
wodowa, liceum profilowane i dwa
technika. Ponadpodstawow¹ Zasadni-
cz¹ Szko³ê Zawodow¹ o trzyletnim cy-
klu  kszta³cenia wchodz¹c¹ w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Technicznych prze-
kszta³cono w ponadgimnazjaln¹ Zasad-
nicz¹ Szko³ê Zawodow¹ o okresie na-
uczania nie krótszym ni¿ dwa i nie d³u¿-
szym ni¿ trzy lata. Szko³ê ponadpod-
stawow¹ o czteroletnim cyklu kszta³ce-
nia i nazwie Liceum Zawodowe w Ze-

spole Szkó³ Technicznych w Ustce
przekszta³cono w ponadgimnazjalne
trzyletnie Liceum Profilowane. Szko-

³ê ponadpodstawow¹ o piêcioletnim cy-
klu kszta³cenia i nazwie Liceum Han-
dlowe w Zespole Szkó³ Technicznych
przekszta³cono w ponadgimnazjalne
czteroletnie Technikum Handlowe.
Szko³ê ponadpodstawow¹ o piêciolet-
nim cyklu kszta³cenia i nazwie Techni-
kum Mechaniczne w Zespole Szkó³
Technicznych w Ustce przekszta³cono
w ponadgimnazjalne czteroletnie Tech-
nikum Mechaniczne.

Rada Powiatu prowadziæ bêdzie
równie¿  Zespó³ Szkó³ Agrotechnicz-
nych z siedzib¹ przy ulicy Szczeciñskiej
36 w S³upsku. W jego sk³ad wejd¹: za-
sadnicza szko³a zawodowa, liceum pro-
filowane i technikum. Ponadpodstawo-
w¹ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ o
trzyletnim cyklu kszta³cenia w Zespole
Szkó³ Rolniczych im. W³adys³awa Rey-
monta w S³upsku przekszta³cono w

ponadgimnazjaln¹ Zasadnicz¹ Szko³ê
Zawodow¹ o okresie nauczania nie
krótszym ni¿ dwa i nie d³u¿szym ni¿
trzy lata. Szko³ê ponadpodstawow¹ o
piêcioletnim cyklu kszta³cenia i nazwie
Technikum Rolnicze, wchodz¹c¹  w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Rolniczych im.
W³adys³awa Reymonta przekszta³cono
w  ponadgimnazjalne trzyletnie Liceum
Profilowane, a szko³ê ponadpodstawo-
w¹ o piêcioletnim cyklu kszta³cenia i
nazwie Liceum Agrobiznesu -  w po-
nadgimnazjalne czteroletnie Techni-
kum Agrobiznesu. Szko³ê ponadpod-
stawow¹ o piêcioletnim cyklu kszta³ce-
nia i nazwie Technikum Ochrony �ro-
dowiska przekszta³cono w ponadgim-
nazjalne czteroletnie Technikum
Ochrony �rodowiska, natomiast szko-
³ê ponadpodstawow¹ o piêcioletnim
cyklu kszta³cenia i nazwie Technikum
¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
- w ponadgimnazjalne czteroletnie
Technikum ̄ ywienia i Gospodarstwa
Domowego.

Prowadzony przez Radê Powiatu
Zespó³ Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³-
c¹cych w Warcinie tworzyæ bêd¹: li-
ceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profi-
lowane i technikum. Utworzona zosta-
nie z dniem 1 wrze�nia br. szko³a po-
nadgimnazjalna o nazwie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Warcinie, a tak¿e
szko³a ponadgimnazjalna o nazwie Li-
ceum Profilowane w Warcinie. Szko-
³ê ponadpodstawow¹ o piêcioletnim
cyklu kszta³cenia i nazwie Technikum
Le�ne im. Stanis³awa Soko³owskiego
przekszta³cono w ponadgimnazjalne
czteroletnie Technikum Le�ne.

***
W interpelacjach radny Zdzis³aw

Ko³odziejski poruszy³ problem bezpie-
czeñstwa na przystanku autobusowym,
na skrzy¿owaniu drogi krajowej nr 6 z
drog¹ powiatow¹ nr 39146. - Brak

Rada Powiatu uchwali³a

Nowy plan sieci szkó³ i nowe typy
szkó³ publicznych

 Jolanta Zaloromska, wychowawczyni  klasy II w  Szkole  Podstawowej  w  Korzybiu
i jej wychowankowie
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o�wietlenia tego miejsca i ostrzegania
kierowców o  pieszych, by³o przyczy-
n¹ ju¿ kilku wypadków drogowych, w
tym �miertelnych � mówi³ radny.

Andrzej Kordylas z Damnicy
zwróci³ siê z pytaniem, dlaczego w
okresie du¿ych opadów �niegu i zamieci
nie od�nie¿ano drogi z Wielkiej Wsi do
Mianowic?

Radny Stanis³aw Grze�kowiak z
Kêpic podniós³ kwestiê braku progno-
zy odno�nie dalszego funkcjonowania
robót publicznych oraz prac interwen-
cyjnych. Prosi³ o podanie przybli¿one-
go terminu uruchomienia �rodków na
ten cel.

Radny Pawe³ Gonera z G³ówczyc
pyta³ o prognozy rynku pracy, ile osób
czeka na zwolnienia, kto zap³aci za od-
setki od kredytu, który zaci¹gn¹³ Powia-
towy Urz¹d Pracy w BG¯ w Ustce na
wyp³atê zasi³ków dla bezrobotnych (bo
po raz kolejny nie wp³ynê³y w terminie
�rodki z Warszawy)?

Radny Gonera pyta³ te¿, na jakim
etapie jest sprawa przeniesienia PUP do
innej siedziby i co robi Powiatowa Rada
Zatrudnienia, aby powstrzymaæ lawino-
wo rosn¹ce bezrobocie? Zakwestiono-
wa³ przeznaczenie 10 tys. z³ na wspó³-
finasowanie z miastem S³upskiem Kasy
Zapomogowo-Po¿yczkowej dla na-
uczycieli, pyta³ o efekty rozmów pro-
wadzonych z wojewod¹ pomorskim na
temat dofinansowania rozbudowy Ze-
spo³u Szkó³ Technicznych w Ustce i
wsparcia finansowego s³upskiego ho-
spicjum, oraz Domu Pomocy Kryzyso-
wej. Kolejne pytania dotyczy³y inwe-
stycji drogowych, przetargów na robo-
ty drogowe i stanu �rodków na zimowe
utrzymanie dróg.

Eugeniusz Dañczak z Dêbnicy Ka-
szubskiej pyta³ o zalesienia gruntów rol-
nych, ile z³o¿ono wniosków w tej spra-
wie i jak przedstawia siê zabezpiecze-
nie �rodków finansowych na ten cel?

Radny Wojciech Lewandowski �
burmistrz Ustki wnioskowa³, aby zaosz-
czêdzone w 2001 roku �rodki w bud¿e-
cie powiatu przeznaczyæ na rozbudowê
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce.

Radny Jan Siedzik � tak¿e z Ustki
interpelowa³ w sprawie parkingu przy
starostwie w S³upsku dla radnych

.
Jolanta Sienkiewicz

Naczelnik Biura Rady Powiatu
S³upskiego

Trudna sytuacja na s³upskim rynku pracy zmusza w³adze miasta i
powiatu do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia
bezrobocia. Jednym z nich jesto powo³anie przez prezydenta S³up-
ska Jerzego Wandzla zespo³u do opracowania mapy edukacyjnej
miasta i prognozy zawodów, na które bêdzie zapotrzebowanie w
S³upsku i powiecie s³upskim do 2010 roku.

W sk³ad siedmioosobowego zespo-
³u weszli specjali�ci zajmuj¹cy siê
o�wiat¹, rynkiem pracy, przedstawicie-
le rzemios³a i lokalnego biznesu. Prace
zespo³u poprzedzi³y prowadzone przez
cztery miesi¹ce prowadzone w regionie
s³upskim badania przez Pracowniê Ba-
dañ Rynku i Opinii Publicznej z Kosza-
lina oraz gdañska firmê zajmuj¹c¹ siê
programami dotycz¹cymi rynku pracy.
Natomiast Zak³ad Geografii Spo³eczno
- Ekonomicznej i Dydaktyki Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w S³upsku spo-
rz¹dzi³ na podstawie ankiet przeprowa-
dzonych w 65 zak³adach pracy, raport z
badañ potrzeb kadrowych firm. Przy
analizie rynku pracy uwzglêdniono sy-
tuacjê w s³upskim powiecie ziemskim
oraz dodatkowo w powiatach: lêbor-
skim, s³awieñskim, cz³uchowskim i by-
towskim.

W latach 1990-1995 liczba likwido-
wanych miejsc pracy przewy¿sza³a licz-
bê miejsc nowo tworzonych. Na 10 li-
kwidowanych stanowisk powstawa³o 6
nowych. Absolwenci w latach 1994 -

2000 stanowili �rednio 4% ogó³u bezro-
botnych. Obecnie najbardziej zagro¿eni
s¹ absolwenci szkó³ zawodowych, ogól-
nokszta³c¹cych, policealnych i �rednich
zawodowych. Niepokoi równie¿ wzrost
liczby bezrobotnych z wy¿szym wy-
kszta³ceniem. Przyczyn¹ jest w du¿ej
mierze niedostosowanie kierunków
kszta³cenia do zapotrzebowania.

Nale¿y d¹¿yæ do takiego zreformo-
wania systemu kszta³cenia, aby szko³y
mogli opuszczaæ absolwenci, którzy nie
bêd¹ mieli problemów ze znalezieniem
pracy. Potrzebne s¹ zmiany struktury
kszta³cenia, opracowanie programu
kszta³cenia praktycznego w oparciu o
zak³ady pracy i dobrze wyposa¿one
szkolne pracownie. Podstawowym zada-
niem szko³y zawodowej ma byæ stwo-
rzenie warunków do nabycia przez
ucznia kwalifikacji. Zgodnie z wprowa-
dzanymi zmianami, uczniowie po zakoñ-
czeniu nauki zdawaliby egzamin pañ-
stwowy na tytu³ zawodowy.

Zawody z przysz³o�ci¹

Czy wybrane zawody spodobaj¹ siê m³odym mieszkañcom powiatu?

Wspólny zespó³ opracowa³ mapê edukacyjn¹

ci¹g dalszy na str. 6
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¿owy, portier, sprzedawca na stacji pa-
liw, kosmetyczka, fryzjer - stylista, wi-
za¿ysta, laborantka, szwaczka, praso-
waczka i krawcowa.

Zmniejszy siê w najbli¿szym czasie,
wed³ug przewidywañ zespo³u, zapotrze-
bowanie na zawody: pracownik kolei,
stolarz meblowy, technik-le�nik, tech-
nik-rolnik, nauczyciel nauczania pocz¹t-
kowego i przedszkolnego, rybak, kowal,
robotnik stoczniowy, robotnik obróbki
skóry, rolnik upraw polowych i produk-
cji zwierzêcej, ogrodnik, pracownik bez
kwalifikacji.

Tyle prognozy i przewidywania. A
co mówi praktyka, na jakie zawody by³o
najwiêksze zapotrzebowanie w 2001
roku (wed³ug ofert zg³oszonych w Po-
wiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku)?
Najwiêkszym wziêciem cieszyli siê
krawcy (224 oferty), sprzedawcy
(205), spawacze (120),obuwnicy-szwa-
cze (115) , stolarze budowlani (102),
kucharze (84), murarze (69), sprz¹-
taczki i kelnerzy (po 46). Poza tym po
kilkana�cie ofert pracy by³o dla agen-
tów ubezpieczeniowych, nauczycieli
jêzyków obcych, przedstawicieli han-
dlowych, barmanów i kelnerów. Bra-
kowa³o ofert pracy biurowej oraz dla
nauczycieli nauczania pocz¹tkowego
i ponadelementarnego.

Wniosków jest kilka. Przede wszyst-
kim mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dzisiaj nawet
�dobry� dyplom nie chroni przed bez-
robociem. Nale¿y ca³y czas poszerzaæ
swoje kwalifikacje i liczyæ siê z koniecz-
no�ci¹ zmiany zawodu. Szczególnie jest
to niezbêdne w rejonie S³upska, gdzie
coraz trudniej znale�æ jakiekolwiek za-
trudnienie. Do poszukiwania pracy i
umiejêtnego sprzedawania swojej wie-
dzy powinna przygotowywaæ ju¿ szko-
³a. To u³atwi³oby z pewno�ci¹ m³odym
ludziom start w doros³e ¿ycie, którego
nie powinni rozpoczynaæ od �posady�
bezrobotnego.

Na szczê�cie s³upska m³odzie¿,
znaj¹ca coraz lepiej realia lokalnego
rynku pracy, jest gotowa do poszerza-
nia i zmiany kwalifikacji, a tak¿e
zmiany miejsca zamieszkania w po-
szukiwaniu zajêcia. Zbyt mocno do-
�wiadcza skutków bezrobocia i nie
chce by sta³o siê ono zjawiskiem prze-
chodz¹cym z pokolenia na pokolenie.

     Marcin Horbowy

Potrzebne jest równie¿ wprowadze-
nie do programów nauczania elementów
doradztwa edukacyjnego oraz zawodo-
wego, przy �cis³ym wspó³dzia³aniu z
urzêdami pracy. Ocenia siê, ¿e tylko
20% ludzi bêdzie mia³o szansê wyko-
nywaæ ten sam zawód przez ca³y okres
swojej aktywno�ci zawodowej. Dlate-
go nale¿y zachêcaæ m³odzie¿ do kszta³-
cenia siê i zdobywania kwalifikacji
przez ca³e ¿ycie. Kwalifikacje zawo-
dowe s¹ dzi� towarem, który nale¿y
dobrze �sprzedaæ�, a kszta³cenie usta-
wiczne bêdzie zwiêkszaæ szansê na
zatrudnienie i dobr¹ pracê.

Z badañ przeprowadzonych przez
Instytut Geografii PAP w S³upsku w 65
zak³adach pracy regionu s³upskiego wy-
nika, i¿ pracodawcy na pierwszym miej-
scu stawiaj¹ kwalifikacje zawodowe i to
najlepiej w zakresie ró¿nych specjalno-
�ci oraz do�wiadczenie i odpowiednie
cechy osobowo�ci. Po za tym za najistot-
niejsze uznali umiejêtno�æ organizacji
miejsca pracy, obs³ugi komputera, urz¹-
dzeñ biurowych, maszyn i urz¹dzeñ w
przemy�le. Inne wa¿ne cechy dobrego
pracownika to uczciwo�æ, dyspozycyj-
no�æ i dobry stan zdrowia.

Na podstawie przeprowadzonych
badañ sporz¹dzono wykaz zawodów z
przysz³o�ci¹, a wiêc takich, na które bê-
dzie zapotrzebowanie. Te zawody to:
chemik, ekonomista, in¿ynier elek-
tryk, in¿ynier - mechanik, in¿ynier sa-
mochodowy, in¿ynier - technolog
drewna, in¿ynier programowania ob-
rabiarek numerycznych, elektromon-
ter, informatyk, ksiêgowa, ekonomi-
sta, radca prawny, analityk finanso-
wy, profesor, nauczyciel jêzykoznaw-
ca, specjalista ds. sprzeda¿y i marke-
tingu, specjalista ds. poligrafii, specja-
lista stylizacji i konstrukcji obuwia,
specjalista produkcji wyrobów z lami-
natu, pilot wycieczek zagranicznych,
agent ubezpieczeniowy, elektromon-
ter, spawacz, palacz kot³ów wysoko-
prê¿nych, elektryk samochodowy, kie-
rownik budowy, kierowca z uprawnie-
niami, licencjonowany agent ochrony,
monta¿ysta obuwia, masarz - wê-
dzarz, malarz, blacharz, operator ko-
parki, pracownik instalacji sanitar-
nych, sprzedawca, stolarz, szklarz,
mechanik maszyn i urz¹dzeñ, �lusarz
narzêdziowy, tapicer, tokarz, robotnik
przetwórstwa rybnego, goniec, baga-

Pomóc ubo¿ej¹cemu regionowi

S³upsk   
Starosta   s³upski   Stanis³aw               
Centrum Rolniczego w S³upsku,              
dernizacji  Rolnictwa,  Agencji                
Rolniczego.  Jest  to  nowa  ini-                
obs³ugi  wa¿nego  dzia³u gospo-               

- W czasie przygotowañ do reformy
administracyjnej  pañstwa w³adze cen-
tralne  zapewnia³y spo³eczeñstwo lik-
widowanych wówczas województw o
stworzeniu szerokiego frontu  os³o-
nowego, który  pozwoli na utrzymanie
tendencji rozwojowych w by³ych mia-
stach wojewódzkich i ca³ych regionach
� pisze starosta w pi�mie do wojewody
uzasadniaj¹cym trafno�æ swojej pro-
pozycji. � S³upsk nale¿¹cy przedtem do
grupy 46 miast dzia³aj¹cych w ramach
tzw. programu  pilota¿owego, pozba-
wiony zosta³ wielu funkcji  przyna-
le¿nych o�rodkowi  regionalnemu,
g³ównie za spraw¹ scentralizowania
siedzib instytucji  w stolicy województ-
wa. W spo³ecznym odczuciu reforma
administracyjna  przynios³a naszemu
regionowi degradacjê i spowodowa³a
wiêcej szkód dla �rodowisk lokalnych
ani¿eli po¿ytku . Tym g³ównie t³umaczyæ
nale¿y trudno�ci integracyjne z nowym
województwem oraz nieustaj¹ce
dzia³ania na rzecz tworzenia wojewó-
dztwa �rodkowopomorskiego, bli¿szego
pod wieloma wzglêdami mieszkañcom
S³upskiego i Koszaliñskiego, sprzyja-
j¹cego rozwojowi i likwidacji  katastro-
falnego bezrobocia. Dlatego te¿
pozwalam sobie przedstawiæ pod roz-
wagê propozycjê usytuowania w
S³upsku kilku  jednostek wojewódzkich,
których  zakres dzia³ania i merytorycz-
ne kompetencje w pe³ni uzasadniaj¹ do
posiadania ich siedzib poza terenem mi-
asta wojewódzkiego.

Za utworzeniem Centrum Rolnicze-
go w S³upsku opowiedzia³ siê ju¿ te¿
Zarz¹d Oddzia³u Wojewódzkiego Sto-
warzyszenia In¿ynierów i Techników Rol-
nictwa w S³upsku. W pi�mie skierowanym
równie¿ do wojewody pomorskiego pis-
ze on, ¿e �by³e województwo s³upskie
to region typowo rolniczy, aktualnie o
bardzo wysokim bezrobociu. Olbrzymi
procent w grupie bezrobotnych
stanowi¹ in¿ynierowie, technicy oraz
by³a kadra ekonomiczna, która ma dz-
isiaj wielkie problemy ze znalezieniem
pracy ze wzglêdu na swoje przygotow-
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   rolniczym centrum?
             K¹dziela zaproponowa³  wojewodzie  pomorskiemu, Janowi  Ryszardowi Kurylczykowi utworzenie
            na które mia³yby  siê z³o¿yæ przeniesione tu oddzia³y wojewódzkie Agencji Restrukturyzacji i Mo-
            Rynku Rolnego, Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa  oraz Wojewódzki O�rodek Doradztwa
            cjatywa starosty  s³upskiego  maj¹ca  pomóc  ubo¿ej¹cemu  regionowi  oraz  przyczyniæ do poprawy
             darki, jakim jest jeszcze i d³ugo bêdzie rolnictwo w województwie pomorskim.

anie zawodowe. Z drugiej strony grunty
popegeerowskie s¹ stopniowo zagosp-
odaro-wywane przez rodzimych roln-
ików indywidualnych lub nowych na-
bywców. Grunty te po d³ugim od³o-
gowaniu posiadaj¹ nisk¹ kulturê roln¹
o nie uregulowanych stosunkach wod-
no-glebowych, a ich nabywcy oczekuj¹
wsparcia w�ród doradców i instytucji
powo³anych do finansowego wspiera-
nia przedsiêwziêæ podejmowanych na
obszarach wiejskich. Usytuowanie
najwa¿niejszych instytucji obs³ugu-
j¹cych rolnictwo na tym terenie da³oby
zatrudnienie wielu specjalistom o
wykszta³ceniu rolniczym i mia³oby
pozytywny wp³yw na rozwój gospo-
darczy regionu�.
        Degradacja miasta S³upska i regionu
s³upskiego po wprowadzeniu reformy ad-
ministracyjnej, to jeden z zasadniczych
powodów przemawiaj¹cy za usytuow-
aniem w S³upsku oddzia³ów wojewódz-

kich najwa¿niejszych instytucji obs³ugu-
j¹cych rolnictwo. Ale s¹ te¿ inne jeszcze
powody. Region s³upski, a ziemie powia-
tu s³upskiego szczególnie, dziêki system-
atycznie powiêkszanym tu gospodarst-
wom indywidualnym,oraz nowoczesnie
gospodarujacym spó³kom zagranicznym,
w tym szczególnie holenderskim, sta³ siê
w krótkim czasie ponownie krajowym
centrum ziemniaczanym. Funkcjonuje
tutaj wzorowo zorganizowany ca³y cykl
produkcyjno-przetwórczy, pocz¹wszy od
staranie dobranych odmian do sadzenia,
po odpowiednie przygotowanie gleby, na-
wadnianie, nowocze�nie zorganizowane
przechowalnictwo i przetwórstwo.

W Kar¿niczce, w gminie  Damnica
od wielu lat prowadzi dzia³alno�æ Stac-
ja Oceny Odmian zajmuj¹ca siê testow-
aniem wprowadzanych do upraw
nowych odmian ziemniaków i zbó¿. Za-
siêgiem swego dzia³ania obejmuje ca³y

region pomorski, jest do-
brze przygotowana do
wype³niania swych zadañ
w warunkach wyma-
gaj¹cej europejskiej kon-
kurencji. Wieloletnie do-
�wiadczenia zdobyte w tej
dzia³alno�ci stawiaj¹ j¹ nie
tylko w gronie najlepszych
w kraju, ale równie¿ w
gronie licz¹cych siê tego
typu placówek do�wiadc-
zalnych w Europie. W tej
samej gminie prowadzi
dzia³alno�æ s³yn¹cy z ho-
dowli najlepszych krów w
Polsce i ras �wiñ � O�rodek
Hodowli Zarodowej w Bo-
brownikach. Jest laureatem
wielu krajowych nagród
zdobytych na wystawach
zwierz¹t hodowlanych.
O�rodek ten stanowi cen-
trum nowoczesnej hodowli
zwierz¹t gospodarskich, z
którego wiedzy i do�wiadc-
zeñ, ju¿ w latach osiem-
dziesi¹tych i dziewiêæ-
dziesi¹tych korzystali nie

tylko s³upscy rolnicy.
Ma³o siê o tym pisze, ale region

s³upski to tak¿e jeden z najwiêkszych
w kraju i bardzo nowoczesny o�rodek
hodowli ryb ³ososiowatych. Prowadzi tu
dzia³alno�æ wiele gospodarstw, które od
dawna spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania
unijne, rozwijaj¹ produkcjê w oparciu o
stosowane najnowsze technologie w
�wiatowej gospodarce rybackiej. W
Bo¿ance ko³o Miastka powsta³ o�rodek
hodowli ³ososi, który nie ma sobie
równych w Europie. Prowadz¹ce go
gospodarstwo �Aquamar�  realizuje
wiele programów wa¿nych dla polskiej
gospodarki rybackiej. Jest jedynym
o�rodkiem w kraju, który posiada
do�wiadczenie w restytucji wielu ga-
tunków ryb.

W Ustce powstaje pierwsza na pol-
skim wybrze¿u aukcja rybna, która ma byæ
wzorem dla innych aukcji w Polsce. Ich

ci¹g dalszy na str. 8
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powstanie jest niezbêdne z uwagi na
zbli¿aj¹c¹ siê integracjê Polski z Uni¹
Europejsk¹ i konieczno�æ ucywilizowania
obrotu rybami w naszym kraju. W Ustce
dzia³a Krajowa Izba Rybacka, która wno-
si du¿y wk³ad w kszta³towanie nowej
polityki rybackiej w Polsce, pierwsza
opowiedzia³a siê za dostosowaniem
naszego rybo³ówstwa do unijnego i bro-
ni inte-resów naszych rybaków.
Rybo³ówstwo znajduje siê ju¿ w sektorze
rolnictwa i tak samo jest wa¿nym dzia³em
gospodarki jak uprawa zbó¿ czy hodowla
zwierz¹t gospodarskich. Z uwagi na ro-
zwój ekologicznej produkcji i preferow-
anego spo¿ycia ryb, dzia³ ten, podobnie
jak hodowla, bêdzie rozwijany.

Wszystkie te przyk³ady �wiadcz¹, ¿e
ziemia s³upska przoduje w przygotow-
aniach naszego rolnictwa do wymagañ
unijnych. W regionie s³upskim wiele
gospodarstw ch³opskich dawno ju¿
powiêkszy³o swój area³ i czekaj¹ teraz
na wsparcie instytucjonalne. Rozwój
rolnictwa, oprócz  rozwoju turystyki i
agroturystki, o którym przes¹dza  nad-
morskie po³o¿enie regionu  zapisany
zosta³ w strategii rozwoju wielu gmin,
oraz w strategii rozwoju powiatu
s³upskiego. O takim charakterze gosp-
odarki decyduje te¿ du¿e,
przekraczaj¹ce 50%  upañstwowienie
gospodarstw i u¿ytków rolnych, które
po upadku pegeerów i zmianie zasad
gospodarowania, musz¹ byæ ponownie
wykorzystane, a pracuj¹cy w nich
ludzie znale�æ zatrudnienie.

 W S³upsku istnieje ju¿ sekcja tere-
nowa Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa. W Strzelinie k. S³upska od wie-
lu lat funkcjonuje, maj¹cy te¿ spore do�wi-
adczenie we wdra¿aniu nowoczesnych
technologii i osi¹gniêæ nauki polskiej �
O�rodek Doradztwa Rolniczego. Nie ma
wiêc potrzeby tworzenia od podstaw tych
dwu instytucji. Wystarczy tylko wzmoc-
niæ je kadrowo i rozszerzyæ ich
kompetencje.Trzeba natomiast przenie�æ
oddzia³y wojewódzkie Agencji Rynku
Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Przemawiaj¹ za
tym nie tylko wzglêdy gospodarcze tere-
nu i postêpuj¹ca  degradacja. W nowocz-
esnej Europie dawno odchodzi siê od
lokalizowania wa¿nych urzêdów w jed-
nym o�rodku decyzyjnym, na korzy�æ
lokowania  ich  w   ro¿nych  miejscowo-
�ciach, stosownie do korzy�ci,  jakie
mo¿e to przynie�æ prowadzonej polit-
yce i oczekiwañ spo³ecznych. Je�li
Slupsk  ma poczucie miasta zapomni-
anego i degradowanego, to tym bardziej
m¹drym w³adzom powinno zle¿eæ, ¿eby
to zmieniæ.

Z. Babiarz-Zych

Z PRAC ZARZ¥DU

Wspólnie o PUP.
14 stycznia br. na wspólnym spotkaniu Zarz¹du Powiatu S³upskie-
go i Zarz¹du Miasta S³upska debatowano na temat poprawienia
warunków funkcjonowania i obni¿enia kosztów utrzymania Powia-
towego Urzêdu Pracy w S³upsku.

Problem nie jest nowy. Omawiano
go ju¿ podczas wizyty w S³upsku wo-
jewody pomorskiego Jana Ryszarda
Kurylczyka, który zadeklarowa³ odda-

nie do dyspozycji powiatu - z przezna-
czeniem na Powiatowy Urz¹d Pracy -
najpierw ca³ego budynku przy ul. Jana
Paw³a II, a nastêpnie, zgodnie zreszt¹ z
sugesti¹ powiatu - u¿yczenie dwóch
jego piêter (ok. 450 m2 ). Jednak po-
wiatowe mo¿liwo�ci bud¿etowe oka-
za³y siê s¹ zbyt skromne, aby mo¿na
by³o z tych ofert skorzystaæ.

Obiekt wymaga gruntownego re-
montu, a tak¿e w przypadku przejêcia,
stosownej adaptacji. Jego utrzymanie
te¿ nie by³oby tanie. Na pomoc finan-
sow¹ samorz¹du s³upskiego nie mo¿na
liczyæ. W³adze miasta nie wykluczaj¹
jednak innej pomocy. Samorz¹d S³up-
ska zaproponowa³ np. u¿yczenie po-
wiatowi budynku przy ulicy Sobie-
skiego, po internacie Zespo³u Szkó³
Budowlanych, który zakoñczy dzia-
³alno�æ z  rokiem o�wiatowym.
Wprawdzie zaproponowane rozwi¹-
zanie sprawy kompleksowo nie za³a-
twia - w budynku tym ca³y urz¹d

pracy by siê nie zmie�ci³ - to jednak
wed³ug prezydenta Jerzego Wandz-
la, lokalizacja PUP w pobli¿u ulicy
Leszczyñskiego umo¿liwia rezygna-

cjê z po-
mieszczeñ
przy ulicy
Fabrycznej.
Obiekt przy
ulicy Sobie-
skiego rów-
nie¿ wymaga
remontu, ale
w ocenie
w³adz mia-
sta, by³by on
tañszy od re-
montu bu-
dynku przy
ulicy Jana
Paw³a II. Po-
nadto Za-

rz¹d Miasta S³upska sugeruje wyst¹-
pienie do o�ciennych samorz¹dów
gminnych o partycypacjê w kosztach
utrzymania Powiatowego Urzêdu
Pracy.

Powiat jest otwarty na ka¿d¹ pro-
pozycjê. Wszystkie �  zapewnia sta-
rosta Stanis³aw K¹dziela - zostan¹
rozwa¿one i w konsekwencji skorzy-
sta siê z rozwi¹zania najkorzystniej-
szego.

Nad spraw¹ t¹ pracuj¹ zespo³y po-
wo³ane przez oba samorz¹dy. Ustalo-
no, ¿e w  lutym przedstawi¹ one propo-
zycje rozwi¹zañ.

Wojewoda zapewni³ o mo¿liwo-
�ci zwiêkszenia dotacji przeznaczonej
w roku bie¿¹cym na funkcjonowanie
Powiatowego Urzêdu Pracy. Z takim
wnioskiem wyst¹pi³  starosta i staro-
stwo ma byæ powiadomione o podjê-
ciu takich decyzji.

                   Aleksandra Gr¹dzka
          Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Sytuacja w s³upskim Urzêdzie Pracy

W nowy rok bez d³ugów
Powiatowemu Urzêdowi Pracy w S³upsku uda³o siê przed koñcem
2001 roku uregulowaæ prawie 95 procent d³ugów. Miniony rok, nie-
stety podobnie jak poprzednie lata, zamkn¹³ siê wzrostem bezro-
bocia w mie�cie S³upsku i powiecie s³upskim.

Bezrobotni, którzy mieli prawo do
nabycia uprawnieñ do zasi³ku b¹d� �wiad-
czenia przedemerytalnego chcieli zareje-
strowaæ siê jeszcze przed koñcem ubie³e-
go roku. Zgodnie bowiem ze znowelizo-

wan¹ ustaw¹ o zapobieganiu i przeciw-
dzia³aniu bezrobociu od tego roku trud-
niej bêdzie uzyskaæ �wiadczenie na no-
wych zasadach. Dostan¹ je tylko osoby,
którym zosta³o do wieku emerytalnego
nie wiêcej ni¿ 10 lat, a wiêc kobiety w
wieku 50 lat i mê¿czy�ni 55-letni. Mi-
nimalny sta¿ pracy wynosi dla kobiet
30 lat i 35 lat dla mê¿czyzn. Nowe
�wiadczenie bêdzie ni¿sze od dotychcza-
sowego. Do koñca roku by³o to 90%
emerytury, teraz bêdzie 80%. Maksy-
malnie mo¿e ono byæ równe dwukrot-
no�ci zasi³ku dla bezrobotnych, czyli
obecnie kwocie 953 z³ 40 gr.

Zmiany te spowodowa³y prawdziwe
�oblê¿enie� s³upskiego Urzêdu Pracy. W
grudniu zarejestrowano na zasi³ki i �wiad-
czenia przedemerytalne a¿ 431 osób.
Równie¿ w tym czasie przyjête zosta³y
254 wnioski od osób ubiegaj¹cych siê o
�wiadczenie dla pracowników by³ych
PGR, z których tylko 19 rozpatrzono po-
zytywnie. Po przyjêciu nowych kryteriów,
wed³ug których o �wiadczenie to mo¿e
ubiegaæ siê 50-letnia kobieta z 20-letnim
sta¿em pracy (w tym 10 lat na pe³nym eta-
cie w PGR) i 55-letni mê¿czyzna z 25-
letnim sta¿em pracy (w tym 10 lat w PGR)
wnioski te bêd¹ rozpatrywane jeszcze raz

bez potrzeby ponownego udzia³u osoby
zainteresowanej.

Dziêki temu, i¿ w 2001 roku o 600
mln z³ zosta³a powiêkszona przez Sejm
rezerwa bud¿etowa, której czê�æ skie-
rowano na Fundusz Pracy, jeszcze w
grudniu w 95% sp³acono zobowi¹zania
Powiatowego Urzêdu Pracy wobec wie-
rzycieli; 2,2 mln z³ przekazano do Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych tytu-
³em sk³adek zdrowotnych za bezrobot-
nych bez prawa do zasi³ku, 2,6 mln z³
wyp³acono pracodawcom tytu³em pro-
wadzenia przez nich praktyk zawodo-
wych dla uczniów (d³ugi tu siêga³y jesz-
cze 2000 roku), 1,8 mln z³ zap³acono za
organizacjê prac interwencyjnych i 800
tys. z³ dla organizatorów robót publicz-
nych.

Wnioski nie zrealizowane z przyczyn
formalno - prawnych w koñcu ub. roku,
realizowane bêd¹ w roku bie¿¹cym, oczy-
wi�cie po otrzymaniu �rodków na ten cel.
Podmioty gospodarcze ubiegaj¹c siê o re-
fundacjê musz¹ wykazaæ sw¹ p³ynno�æ fi-
nansow¹ i nie zalegaæ ze swoimi zobowi¹-
zaniami (miêdzy innymi wobec ZUS-u).

Niekorzystnie natomiast wygl¹da
ubieg³oroczna statystyka. O ile na koniec
grudnia 2000 roku w PUP zarejestrowa-
nych by³o 19 608 bezrobotnych (8345 z
miasta S³upska i 11263 z powiatu), to na
koniec grudnia 2001 roku liczba ta
wzros³a do 23 416 osób (10340 z miasta
i 13076 z powiatu). W ci¹gu roku bez-
robocie wzros³o o prawie 20%, a stopa
bezrobocia przekroczy³a 27%. Spo�ród
23416 bezrobotnych tylko 5209 osób po-
biera zasi³ek.

Przyznana w 2001 roku kwota 3
967 600 z³ na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu po podzieleniu
da³a tylko 69,44 z³ na jednego bezro-
botnego. Tymczasem najni¿szy mie-
siêczny koszt robót publicznych to 899
z³, sta¿u 800 z³, umowy absolwenckiej
400 z³, a prac interwencyjnych 412 z³.
W zwi¹zku z tak ma³¹ ilo�ci¹ �rodków
przyznanych na 2001 rok do prac in-
terwencyjnych skierowano tylko 281
osób, do robót publicznych 373, na roz-
poczêcie dzia³alno�ci gospodarczej
udzielono 57 po¿yczek, na szkolenia i
sta¿e skierowano 830 bezrobotnych.

                            Marcin Horbowy
                       Powiatowy Urz¹d Pracy

11 stycznia w Miejsko-Gminnym
O�rodku Kultury w Kêpicach odby³ siê III
Powiatowy Przegl¹d Interpretacji Kolêd.
Wziê³a w nim udzia³ rekordowa liczba
uczestników � ponad 280 osób. Impreza
dowiod³a, ¿e �piewanie kolêd cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem u
uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów.

*
W dniach 17-20 stycznia  w powie-

cie s³upskim przebywa³a Carin Janeba �
z  zaprzyja�nionego powiatu Lauenburg
w Niemczech.  Ustalano szczegó³y zapla-
nowanych na maj  �Dni Powiatu Herzog-
tum Lauenburg w powiecie s³upskim�.

 KALENDARIUM

18 stycznia  starosta s³upski prowa-
dzi³ rozmowy w Warszawie z wicepreze-
sem EKO-FUNDUSZU oraz prezesem
Narodowego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w sprawie
wsparcia przez te dwa fundusze budowy
biorafinerii w Sycewicach.

*
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu i sta-

rosta s³upski podpisali w Urzêdzie Mar-
sza³kowskim w Gdañsku, w obecno�ci
marsza³ka województwa Jana Zarêbskie-
go, program budowy s³odowni w Char-
nowie k/Ustki.

*
22 stycznia odby³o siê inauguracyj-

ne posiedzenie, powo³anej przy staro�cie
s³upskim, Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku Powiatu S³upskiego.

*
W Lubuczewie obchodzono pierwsz¹

rocznicê oddania do u¿ytku nowego
Domu Pomocy Spo³ecznej.

*
24 stycznia w Damnicy odby³ siê II

Wojewódzki Przegl¹d Widowisk Bo¿ona-
rodzeniowych pn. �Damnickie Betlejki�.
Wziê³y w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ z
zespo³ów edukacyjno-terapeutycznych z
województwa pomorskiego.

*
Starosta s³upski przyj¹³ dowódcê 22

Bazy Lotniczej z Malborka, pp³k. dypl.
pilota Eugeniusza Gardasa, z którym oma-
wia³ zabezpieczenie przygotowywanych
æwiczeñ wojsk NATO w Redzikowie.

*
25 stycznia w sali Pañstwowej Orkie-

stry Kameralnej i Teatru  Impresaryjnego
w S³upsku podsumowano IV edycjê kon-
kursu �Srebrny Nied�wied� 2001� � Li-
der Promocji S³upskiej Gospodarki. Naj-
lepszym firmom wrêczono statuetki
�Srebrnego Nied�wiedzia�.
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Po �nie¿nej i mro�nej zimie przysz³o nagle ocieplenie:

Niszczycielski ¿ywio³ ³ama³
drzewa i podtapia³ pola
W wyniku gwa³townego ocieplenia w ostatniej dekadzie stycznia, w ca³ym kraju, szybko zacz¹³ top-
nieæ �nieg, puszczaæ lód i przybywa³o wody.  Zjawisko to nie ominê³o równie¿ rzek powiatu s³upskie-
go: S³upi, £upawy, Skotawy i Wieprzy. Ros³o zagro¿enie powodziowe. Podwy¿szy³ siê poziom morza
spowodowany nap³ywem wód z rzek oraz niekorzystnym silnym wiatrem.

W powiecie s³upskim wprowadzono
pogotowie przeciwpowodziowe, a nastêp-
nie alarm przeciwpowodziowy. Dy¿uro-

wa³y - Powiatowy Komitet Przeciwpowo-
dziowy i Powiatowe Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego. Na posiedzeniach zbie-
ra³ siê Sztab Kryzysowy. W pe³nej goto-
wo�ci znajdowa³y siê wszystkie s³u¿by ra-
townicze. Trwa³ nieustanny monitoring
wód powiatu. Jednak niszczycielski ¿y-
wio³ spowodowa³ szkody. W dniach 27-
29  stycznia w wyniku ulewnych desz-
czy i wichur zniszczeniu uleg³y drzewo-
stan, sieæ energetyczna oraz s³absze
budynki. Podtopione zosta³y tereny
wzd³u¿ dorzecza S³upi i £upawy. Trze-
ba by³o zabezpieczyæ wa³y przeciwpo-
wodziowe w Smo³dzinie, walczyæ o
utrzymanie drogi powiatowej na odcin-
ku Krzynia � Krzynka oraz zmagaæ siê
z likwidacj¹ lokalnych podtopieñ piw-
nic, pól i obiektów u¿yteczno�ci publicz-
nej.

Wed³ug informacji otrzymanych z
urzêdów gmin sytuacja w powiecie s³up-
skim przedstawia³a siê nastêpuj¹co: W
gminie S³upsk, w Bruskowie Wielkim
wiatr zerwa³ dach z 1/3 budynku �wietli-
cy wiejskiej, w Siemianicach uszkodze-
niu uleg³ dach na jednym z budynków
mieszkalnych, w Bruskowie Ma³ym wiatr
tak¿e zerwa³ dach z jednego budynku
mieszkalnego. W mie�cie  i gminie Kê-
pice podtopieniu uleg³a czyszczalnia �cie-

ków w Kêpicach, trzeba by³o usuwaæ za-
tory spowodowane wywrotami drzew przy
mo�cie, podtopione zosta³y piwnice przez

wody gruntowe,
rowy melioracyj-
ne wype³nione
wod¹ podtopi³y
pola, ³¹ki i lasy.
Nast¹pi³a prze-
rwa w dostawie
energii elek-
trycznej u ok.
20% odbiorców,
zanotowano nie-
liczne ubytki w
pokryciach  da-
chowych. W gmi-
nie G³ówczyce
rzeka £eba podto-
pi³a ³¹ki miêdzy

Cecenowem a Izbic¹. Równie¿ w Wolini,
Dargolezie i Pob³ociu przepe³nione rowy
i stawy podtopi³y ³¹ki. W gminie Kobyl-
nica rzeka S³upia podtopi³a u¿ytki rolne,
odnotowano  jednostkowe zalanie piwnic,
drobne awarie elektryczne. Jednostki OSP
zmuszone by³y usuwaæ wywroty drzew i
wypompowywaæ wodê z piwnic. W Ust-
ce nieznaczne podniós³ siê poziom wody
w S³upi, ale  nie zanotowano wiêkszych
szkód. W gminie Ustka, w Charnowie
lustro wody  S³upi utrzymywa³o siê na
wysokim poziomie. W gminie Potêgowo
na 21 so³ectw w 10 wyst¹pi³y przerwy w
dostawie energii
elektrycznej. Nie
zg³aszano powa¿-
niejszych zagro¿eñ
powodziowych. W
gminie Smo³dzino
do prowadzonych
prac przy naprawie
wa³ów uszkodzo-
nych przez bobry,
trzeba by³o u¿yæ
ciê¿kiego sprzêtu.
W gmine Damnica
podniós³ siê stan
wody na £upawie.
W G³odowie za-
mkniêto drogi na

trzy godziny w celu przepuszczenia
nadwy¿ki wody z podtopionych pól.
Wystapi³y przerwy w dostawie energii
elektrycznej. W Domaradzu bez wiêksze-
go rezultatu pompowano wodê z podto-
pieñ, 12 rodzin zosta³o podtopionych.  W
gminie Dêbnica Kaszubska wyst¹pi³y
trudno�ci na drodze Krzynia � Krzynka,
ale nie potrzebna by³a wiêksza pomoc z
zewn¹trz. Usuwano wiatro³omy. W miej-
scowo�ciach Jawory, Gogolewo, Gogo-
lewko, Dobra, £ysomice wyst¹pi³y prze-
rwy w dostawie energii elektrycznej.

Ogó³em w powiecie by³o wy³¹czo-
nych 215 stacji transformatorowych,
prawie po³owa obszaru powiatu przez
okres kilku godzin pozbawiona by³a do-
staw energii elektrycznej i ³¹czno�ci.
Dziêki zaanga¿owaniu wszystkich si³
ratowniczych, sprzêtu,  w³a�ciwej or-
ganizacji dzia³añ w gminach, starostwie
oraz s³u¿bach zespolonych, w krótkim
czasie uda³o siê przywróciæ normalny
rytm ¿ycia. 2 lutego mo¿na by³o odwo-
³aæ ju¿ stan pogotowia.

Ze zdarzeñ, które mia³y miejsce, na-
suwaj¹ siê wnioski: nie nale¿y oszczêdzaæ
na ratownictwie, si³y i �rodki musz¹ byæ
w sta³ej gotowo�ci do dzia³ania. Regula-
cji wymaga rzeka S³upia. Nale¿y przyst¹-
piæ do monitoringu dorzeczy i rzek po-
wiatu s³upskiego.

                                         Józef Tejc
                        Zdjêcia:J. Maziejuk
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Gmina czysta i zdrowa
Przedstawiamy przygotowan¹ przez Miejsk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w S³up-
sku ocenê stanu sanitarnego gminy Ustka.

Sytuacjê epidemiologiczn¹ w gminie
Ustka ocenia siê jako dobr¹, nie odbiega-
j¹c¹ od sytuacji w latach poprzednich. W
ostatnim czasie zarejestrowano jedynie
zwiêkszon¹ ilo�æ chorób wie-
ku dzieciêcego (ospa wietrz-
na, �winka, ró¿yczka). Mimo,
¿e w powiecie s³upskim wy-
st¹pi³a ewidentnie zwiêkszo-
na liczba zachorowañ na
wirusowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, w
gminie Ustka odnotowano
tylko jedno takie zachoro-
wanie. W 2001 roku nie wy-
st¹pi³y zbiorowe zatrucia po-
karmowe. Zanotowano jedy-
nie indywidualne zatrucia  (16
przypadków), ospy wietrznej
(30 przypadków), ró¿yczki
(11 przypadków),  wirusowe
zapalenie w¹troby typu C (2
przypadki), �winki (16 przy-
padków), �wierzbu  (6 przy-
padków), zatrucia lekami (2
przypadki).

Czysto�æ powietrza atmos-
ferycznego ocenia siê jako bar-
dzo dobr¹. Podstawowe zanie-
czyszczenia dwutlenkiem siar-
ki i, dwutlenkiem azotu, i py-
³em zawieszonym, utrzymuj¹
siê znacznie poni¿ej dopusz-
czalnych norm. Zaopatrzenie
gminy w wodê do picia i na
potrzeby gospodarcze jest
dobre. Wszystkie miejscowo-
�ci posiadaj¹ centralne za-
opatrzenie w wodê. Jako�æ
wody do picia z wiêkszo�ci
wodoci¹gów nie budzi za-
strze¿eñ. Zanotowano jedynie nieznacz-
ne przekroczenia zawarto�ci zwi¹zków ¿e-
laza i manganu oraz mêtno�ci w wodzie z
wodoci¹gów publicznych w G¹binie, Mo-
dlinku i Machowinie. Ostatnio wprowa-
dzono zaostrzone normy na zawarto�æ
tych wska�ników w wodzie do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Badania przeprowadzone w okresie
1.4. � 26.09. 2001 roku wykaza³y, ¿e woda
w k¹pieliskach morskich w Orzechowie,
Podd¹biu, Dêbinie i Rowach odpowiada
wymogom rozporz¹dzenia Ministra Zdro-

wia. Stan sanitarny pla¿ i terenów przy-
pla¿owych w Rowach i Podd¹biu ocenia
siê jako dobry. W dalszym ci¹gu brakuje
jednak zaplecza sanitarnego przy k¹pieli-

skach niezorganizowanych w Orzechowie
i Dêbinie.

Zdecydowanie poprawiono w gminie
gospodarkê �ciekow¹. Niew¹tpliwym
osi¹gniêciem jest skanalizowanie i pod-
³¹czenie do oczyszczalni �cieków w Ro-
wach miejscowo�ci Rowy, Podd¹bie, Dê-
bina, Ba³am¹tek, Objazda, G¹bino, Do-
minek, Wytowno, Machowinko oraz do
oczyszczalni �cieków w Ustce - miejsco-
wo�ci: Przew³oka, Orzechowo, Orzecho-
wo-Zapad³e, Wodnica i Duninowo. Go-
spodarka odpadami sta³ymi prowadzona

jest w sposób prawid³owy. Odpady wy-
wo¿one s¹ na wysypisko Zak³adu Eksplo-
atacji Wysypiska Miejskiego i Gazyfika-
cji Bezprzewodowej w Bierkowie. Wdro-

¿ono czê�ciowo selekcjê
odpadów poprzez usta-
wienie na terenach pu-
blicznych pojemników
na odpady z tworzyw
sztucznych i szk³a. W
2001 roku zamkniêto wy-
sypiska �mieci w Starko-
wie, Duninowie, Charno-
wie, a w latach poprzed-
nich wysypisko Objazda
I i wylewisko w Wytow-
nie. Problem zostanie ca³-
kowicie rozwi¹zany po
przeprowadzeniu rekulty-
wacji tych wysypisk oraz
tego wylewiska.

Us³ugi medyczne re-
alizowane s¹ w gminie w
obiektach by³ych o�rod-
ków zdrowia w Obje�-
dzie-Ba³am¹tku i Zale-
skich przez NZOZ w Ust-
ce. Warunki higieniczne
tych us³ug nie budz¹ za-
strze¿eñ, mimo ¿e obiek-
ty te nie spe³niaj¹ wymo-
gów okre�lonych w Roz-
porz¹dzeniu Ministra
Zdrowia i Opieki Spo-
³ecznej z 21 wrze�nia
roku.
     Ogólny stan sanitar-
no-techniczny obiektów
¿ywieniowych popra-
wia siê z roku na rok
Postêp techniczny w

przemy�le spo¿ywczym spowodowa³, ¿e
wzros³a dostêpno�æ nowych maszyn i
urz¹dzeñ, nowoczesnych rozwi¹zañ
technologicznych i wysokiej klasy ma-
teria³ów opakowaniowych. Poprawi³y
siê wygl¹d zewnêtrzny obiektów i este-
tyka obiektów gastronomicznych oraz
handlowych. W 2001 roku obiekty sezo-
nowe przed dopuszczeniem do eksploata-
cji musia³y okazaæ niekwestionowany
wynik badania wody. Dziêki temu ustrze-
¿ono siê zaka¿eñ przez wodê (w miejsco-
wo�ciach sezonowych czê�æ sieci wodo-

Rowy  z lat siedemdziesi¹tych

i... w roku 2002

ci¹g dalszy na str 12
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ci¹gowej jest nieu¿ywana przez ponad 6
miesiêcy i mo¿e ulegaæ zaka¿eniom).
     Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów sa-
nitarnych ka¿dy obiekt prowadz¹cy obrót
�rodkami spo¿ywczymi winien byæ pod-
³¹czony do sieci wodnokanalizacyjnej.
Konsekwentnie prowadzona polityka
sanitarna zaowocowa³a dobrym stanem
sanitarno-technicznym powstaj¹cych
obiektów ¿ywieniowych.  W powiecie
s³upskim nie toleruje siê sprzeda¿y
ulicznej, chodnikowej i na poboczach
dróg. ¯ywno�æ oferowana w placów-
kach handlowych i gastronomicznych
by³a zdrowa. Przy ka¿dym podejrzeniu
o mo¿liwo�ci wyst¹pienia drobnoustro-
jów chorobotwórczych stosowane by³y
radykalne dzia³ania, z zamkniêciem
obiektów w³¹cznie.
       Mimo wysi³ku s³u¿b sanitarnych nie
uda³o siê wyeliminowaæ wszystkich nega-
tywnych zjawisk i nieprawid³owo�ci sa-
nitarnych. Wiêkszo�æ uchybieñ by³a wy-
nikiem nie przestrzegania obowi¹zuj¹cych
przepisów przez personel i w³a�cicieli nie-
których obiektów.

Konieczne jest kompleksowe podej-
�cie do problemu usuwania �mieci i od-
padów poprodukcyjnych z obiektów zlo-
kalizowanych na terenach wiejskich -
szczególnie w miejscowo�ciach wczaso-
wych, gdzie ilo�æ wytworzonych �mieci
w sezonie letnim wzrasta wielokrotnie. Na
272 przeprowadzone kontrole sanitarne,
75 by³o negatywnych. Za stwierdzone
uchybienia na³o¿ono 60 mandatów kar-
nych, wydano 4 decyzje o zamkniêciu
obiektu i  52 zezwolenia na dzia³alno�æ
dla nowych dzier¿awców.
     Nadzór z zakresu higieny pracy pro-
wadzono w 11 zak³adach. Sprawdzono
stan higieniczno-sanitarny obiektów i
zaplecza socjalno-sanitarnego, stoso-
wane technologie i okre�lano rodzaje
badañ i pomiarów czynników szkodli-
wych wystêpuj¹cych w �rodowisku pra-
cy. Zwracano te¿ uwagê na przestrze-
ganie terminowo�ci wykonywania ba-
dañ �rodowiskowych, czy zatrudnieni
pracownicy maj¹ zapewnion¹ profilak-
tykê lekarsk¹ itp. W czasie prowadzo-
nych kontroli nie stwierdzono niepra-
wid³owo�ci w tym zakresie.
    W 2001 roku w gminie Ustka nie
stwierdzono przypadku chorób zawodo-
wych. W �rodowisku pracy wystêpowa³y
czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe: py³y prze-
mys³owe, py³y pochodzenia zwierzêcego
i ro�linnego, py³y mas plastycznych, nad-
mierny ha³as, wibracje, pole elektroma-
gnetycze. W zak³adach pracy, w których
stwierdzono brak aktualnych badañ �ro-
dowiskowych, zosta³y wydane decyzje
przez Inspektora Sanitarnego nakazuj¹ce

przeprowadzenie takich badañ. W przy-
padku przekroczenia obowi¹zuj¹cych
norm okre�laj¹cych dopuszczalne stê¿e-
nia i natê¿enia czynników szkodliwych dla
zdrowia i uci¹¿liwych, wydano 3 decyzje
nakazuj¹ce wyeliminowanie tej szkodli-
wo�ci.
    Ogólny stan sanitarno-techniczny nad-
zorowanych przez Sekcjê Higieny Dzieci
i M³odzie¿y obiektów o�wiatowych (6
szkó³ podstawowych, 1 gimnazjum i Dom
Pomocy Spo³ecznej) z roku na rok ulega
znacznej poprawie, wiêkszo�æ prac re-
montowych (malowanie sal dydaktycz-
nych, sanitariatów, renowacja stolarki,
wymiana pod³óg, renowacja mebli szkol-
nych,  utwardzenie podjazdów, wytycze-
nie chodników, wydzielenie prawid³owo
urz¹dzonych boisk szkolnych) zosta³o
wykonanych z inicjatywy dyrektorów
szkó³, bez decyzji inspektora sanitarnego.
W ramach pe³nionego nadzoru wyda-
no 1 decyzjê nakazuj¹c¹ poprawê sta-
nu technicznego. Dwie szko³y nie maj¹
warunków do prowadzenia zajêæ z kul-
tury fizycznej. Nie stwierdzono niedo-
ci¹gniêæ technicznych i sanitarnych w
trzech sto³ówkach szkolnych. W jednej
sto³ówce zakwestionowano jad³ospis
dekadowy z uwagi na niedobory bia³-
ka, wapnia, witaminy B i niew³a�ciwe
zestawienie potraw. Ponadto ustalono,
i¿ oko³o 600 uczniów objêtych jest ró¿-
n¹ form¹ do¿ywiania (obiady 1-danio-
we, obiady pe³ne, 2 - daniowe, bu³ka,
jogurt i owoce). W znacznej mierze
posi³ki te refundowane s¹ przez Gmin-
ny O�rodek Pomocy Spo³ecznej.
     Dzia³ania dotycz¹ce Sekcji O�wiaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia koncen-
trowa³y siê w 2001 r. na �rodowisku dzie-
ci i m³odzie¿y. We wspó³pracy z pedago-
gami i szkoln¹ s³u¿b¹ zdrowia zrealizo-
wano 3 programy edukacyjno-zdrowotne
w szko³ach podstawowych i gimnazjach:
�Radosny u�miech, radosna przysz³o�æ�,
�Czas przemian�, �Profilaktyka WZW
typu �B�, oraz 3 programy w szko³ach
ponadpodstawowych:�Twój piêkny
u�miech�, �Profilaktyka wad cewy nerwo-
wej na tle niedoboru kwasu foliowego�,
�Profilaktyka zaka¿eñ HIV / AIDS�. Dla
ogó³u mieszkañców by³y przeznaczone
programy �Profilaktyka jaskry�, �Zapo-
bieganie i zwalczanie palenia tytoniu�,
�Profilaktyka chorób zaka�nych�. Reali-
zuj¹c te programy rozprowadzono w gmi-
nie Ustka 8500 ulotek, broszur, sk³adanek
i plakatów.

Materia³ nades³any
przez Miejsk¹ Stacjê

Sanitarno-Epidemiologiczn¹
w S³upsku

Dawcy krwi
ratuj¹ ¿ycie

25-lecie istnienia obchodzi³ Klub
Honorowych Dawców Krwi w Kêpi-
cach. Powsta³ w 1976 roku, najpierw
dzia³a³ przy Garbarni, od 1998 roku
rozwija aktywn¹ dzia³alno�æ przy
Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury.
Skupia 51 cz³onków, w tym 6 kobiet.
Ka¿dy odda³ przeciêtnie ju¿ po dwa
litry krwi. W sumie kêpicki klub ma
na swoim koncie oddanych ju¿ 96 li-
trów krwi. Jest to najlepszy wynik w
ca³ym okrêgu s³upskim.

Prezesem klubu od 1995 roku jest
Jerzy Flegel. Kiedy� by³ garbarzem,
od kilku lat jest na emeryturze. On
sam odda³ w swoim ¿yciu ju¿ 53 litry
krwi. Niestety, zbli¿a siê do 60-tki, a
po tym okresie nie powinno oddawaæ
siê ju¿ krwi. By³ dwukrotnie odzna-
czany.

Kêpicki klub jest znany z organi-
zacji wielu imprez sportowo-rekre-
acyjnych adresowanych do ca³ych ro-
dzin. Organizuje m.in. kuligi, zawo-
dy tenisa sto³owego, turnieje szacho-
we i warcabowe. Od kilku lat cz³on-
kowie klubu wygrywaj¹ spartakiady
rejonowe i wojewódzkie HDK. (z)

Na zdjêciu: Prezes Jerzy Flegel i
puchary zdobyte przez honorowych
dawców krwi z Kêpic.
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Marginalizowanie
miasta i powiatu
Opinia powiatu s³upskiego w sprawie �Minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych w Kasach Chorych na 2002rok dla obszaru województwa pomorskie-
go�.

Minimalny plan zabezpieczenia am-
bulatoryjnej opieki zdrowotnej dla ubez-
pieczonych w Kasach Chorych na 2002
rok opiniujemy negatywnie. Za-
wiera on sporo danych o stanie
obecnym (zabezpieczenie POZ)
oraz przysz³ym (specjalistyka).
Jakiekolwiek wnioski z nich mo¿e
wyci¹gaæ tylko ten, kto szczegó-
³owo zna potrzeby pacjentów. Z
tego powodu w trybie pilnym za-
siêgnêli�my opinii w Samodziel-
nym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w S³upsku,
u kilku lekarzy �wiadcz¹cych
us³ugi lekarza rodzinnego i spe-
cjalistów. Po pierwsze: w przy-
sz³ym roku Kasa Chorych nie wy-
razi³a zgody na podpisanie umów
na tzw. wysok¹ specjalistykê, na
któr¹ zapotrzebowanie w naszym
�rodowisku jest du¿e.

 Oznacza to, ¿e nasi pacjenci
bêd¹ zmuszeni doje¿d¿aæ do
Trójmiasta. Do poradni tych, z
którymi nie podpisano umów na-
le¿¹ np. specjalistyczna poradnia
przeciwgru�licza dla doros³ych i
poradnia urologiczna. Szczegól-
nie ta ostatnia dysponuje wysokiej
jako�ci zapleczem i specjalistami.
Umowa ze specjalistyczn¹ porad-
ni¹ endokrynologiczn¹ wpraw-
dzie istnieje, ale warto�æ punktu
proponowana przez Kasê jest
dwukrotnie ni¿sza ni¿ skromnie kalkulo-
wana � a to oznacza dla niej zagro¿enie.
Minimalny plan zabezpieczenia przes³a-
ny przez Lekarza Wojewódzkiego zak³a-
da istnienie tzw. poradni powiatowych, a
to oznacza w dalszym ci¹gu marginalizo-
wanie miasta S³upska i powiatu s³upskie-
go.

Po drugie, w sprawie podstawowej
opieki zdrowotnej, podane liczby nie mó-
wi¹ nic istotnego. Bardziej jeste�my za-
interesowani tym, jak POZ ma funkcjo-
nowaæ w warunkach finansowania mniej-
szego ni¿ w roku ubieg³ym i to o 10 %
przy zwiêkszeniu do 3000 pacjentów na
jednego lekarza. Nie ma nawet mowy o
jakiejkolwiek inflacji, nie wspominaj¹c o
tzw. ustawowych 203 z³, których pracow-
nicy domagaj¹ siê coraz natarczywiej.

Zmniejszenie obci¹¿enia lekarza POZ
poprzez ujêcie mu niektórych specjalistyk
nie przysporzy dochodu, gdy¿ s¹ to kosz-

ty istotnie licz¹ce siê w przeciêtnej prak-
tyce.

Kasa Chorych pozosta³a przy zamia-
rze sprzed dwu lat i znacznie zmniejszy³a
finansowanie pacjenta w POZ (wówczas
¿¹da³a wydania 40% �rodków na diagno-
stykê i specjalistykê, nastêpnie wycofa³a
siê do poziomu 21 %, czyli ogólnie przy-
jêtego, ale niewykorzystane pieni¹dze
zabra³a). Upad³ wówczas O�rodek Zdro-
wia w miejscowo�ci Zaleskie, a kilka in-
nych o�rodków stanê³o na krawêdzi ban-
kructwa. Za mniejsze pieni¹dze zak³ada
siê te¿ ca³odobowe czuwanie lekarza ro-
dzinnego nad swoim pacjentem.

Bardzo nas interesuje tak¿e przekazy-
wanie obiektów, w których odbywa siê
praktyka lekarza rodzinnego, g³ównie na
wsiach. Urz¹d Marsza³kowski chce zyskaæ

sprzedaj¹c je lekarzom. Ci boj¹ siê zde-
kapitalizowanych budynków, a gminom
nie przekazano ich, pomimo wielokrot-

nych wyst¹pieñ starostwa w tej
sprawie. Na zadane na jednym ze
spotkañ z przedstawicielem Kasy
pytanie, czy w stawce kapitacyjnej
zawarte s¹ pieni¹dze na remonty
o�rodków, pad³a odpowied�, ¿e
nie! S¹ to pieni¹dze tylko na bez-
po�rednie koszty leczenia.

Od po³owy 2001 roku pojawi-
³o siê oko³o 10 % pacjentów zero-
wych. Nadal problem ten jest nie-
rozwi¹zany i nadal jest obni¿ane o
tyle finansowanie POZ. Bardzo
nas tak¿e interesuje, kto bêdzie
p³aci³ za wezwania pogotowia, do
czego publicznie zachêca³ minister
zdrowia? Czy tak¿e lekarz POZ?
Pragniemy przypomnieæ, ¿e wy-
jazdy te by³y dotychczas ograni-
czone do koniecznych i wynikaj¹-
cych z ustawy (wypadki), a lekarz
rodzinny, który nie wyjecha³ do
swojego pacjenta z powodów
obiektywnych, p³aci³ Pogotowiu za
tak¹ us³ugê niemal dwuletni¹ staw-
kê kapitacyjn¹.

Dane tabelaryczne ukrywaj¹
podstawowe problemy, a na pozio-
mie powiatu, w bliskim kontakcie
z pacjentem, s¹ one najostrzej wi-
dziane. W �Planie zabezpieczenia
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

dla ubezpieczonych w Kasach Chorych na
2002 rok dla obszaru województwa po-
morskiego� nie oczekujemy suchych da-
nych, ale rzetelnej oceny sytuacji POZ i
specjalistyki. Jeste�my pe³ni niepokoju ta-
kim planowaniem naprawy finansów, w
którym nie dostrzega siê rzeczowego ujê-
cia potrzeb narastaj¹cych z ka¿dym ko-
lejnym rokiem funkcjonowania reformy.
Wynika z tego, ¿e gigantyczne zad³u¿e-
nie ma jak zwykle sp³aciæ pacjent. Czy w
tej sytuacji jedyn¹ satysfakcj¹ ma byæ
wiadomo�æ o odwo³aniu Dyrektora Po-
morskiej Kasy Chorych w Gdañsku?

Opinia ta zosta³a przes³ana w stycz-
niu br. do Wydzia³u Spraw Spo³ecznych
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Gdañsku.(z)
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Ministerstwo Kultury wyja�nia:

Nie ma podstaw do uznania
decyzji za niewa¿n¹
31 grudnia 2001 roku wszed³ w ¿ycie przepis znowelizowanej usta-
wy o bibliotekach z 27 lipca 2001 roku,  zakazuj¹cy ³¹czenia biblio-
tek publicznych z innymi instytucjami kultury oraz z bibliotekami
szkolnymi i pedagogicznymi (art. 13, Dz. U. Nr 129, poz. 1440). W
zwi¹zku z t¹ zmian¹, zasz³a w¹tpliwo�æ, czy dotychczasowe biblio-
teki gminne dzia³aj¹ce w ramach instytucji kultury (np. Gminnych
O�rodków Kultury), nale¿y wydzielaæ, czy mog¹ one dalej dzia³aæ
na dotychczasowych zasadach?

Wyja�nienie w tej sprawie wójtowi
gminy Damnica Grzegorzowi Jawor-
skiemu, który mia³ m.in. takie w¹tpli-
wo�ci, przes³a³ Departament Ksi¹¿ki z
Ministerstwa Kultury w Warszawie. W
pi�mie z 28 grudnia 2001 r. skierowa-
nym do wójta czytamy: �W nawi¹za-
niu do Pana pisma z dnia 27 listopa-
da br. Departament Ksi¹¿ki uprzej-
mie informuje, ¿e stosownie do prze-
pisów art. 19 ustawy z dnia 27 czerw-
ca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z pó�n. zmianami)
gmina organizuje i prowadzi co naj-
mniej jedn¹ gminna bibliotekê pu-
bliczn¹, wraz z odpowiedni¹ liczba
filii i oddzia³ów oraz punktów biblio-
tecznych�.

Z art. 18 ust. 2 cytowanej ustawy o
bibliotekach wynika, ¿e �Bibliotekami
publicznymi s¹ zorganizowane w for-
mie instytucji kultury Biblioteka Na-

rodowa  oraz  biblioteki  jednostek
samorz¹du terytorialnego�.

Dotychczasowe przepisy ustawy o
bibliotekach w zwi¹zku z przepisami
art. 21 ust 1 ustawy z 25 pa�dziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alno�ci kulturalnej (Dz. U.  z 1988
r. Nr 110, poz. 721, pó�. zmianami)
dawa³y mo¿liwo�æ ³¹czenia bibliotek z
innymi instytucjami kultury.

Zmieniony art. 13 ustawy o biblio-
tekach z 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 129,
poz. 1440) stanowi, ¿e �Biblioteki pu-
bliczne nie mog¹ byæ ³¹czone z inny-
mi instytucjami oraz z bibliotekami
szkolnymi i pedagogicznymi�. Ponie-
wa¿ przepis ten wchodzi w ¿ycie 31
grudnia 2001 r., to zgodnie ze stanowi-
skiem Departamentu Prawnego, przed-
stawionym w pi�mie z dnia 23 listopa-
da 2001 r. DP.024/292/o1/MD, nale¿y
przyj¹æ, i¿ instytucja kultury reali-
zuj¹ca zadania biblioteki spe³nia dys-
pozycjê z art. 19 prowadzenia przez
gminê co najmniej jednej gminnej bi-
blioteki publicznej.

�W dalszym ci¹gu, posi³kuj¹c siê
opini¹ Departamentu Prawnego, in-
formujemy, ¿e nie ma podstaw do
uznania wydanej ju¿ decyzji o utwo-
rzeniu wspólnej instytucji kultury za
niewa¿n¹ w �wietle dotychczasowych
przepisów prawa�.

W przypadku podjêcia decyzji o po-
dziale instytucji kultury, w sk³ad której
wchodzi biblioteka, organizator jest zo-
bowi¹zany na 3 miesi¹ce przed wyda-
niem aktu o podziale instytucji podaæ
do publicznej wiadomo�ci informacjê
o zamiarze i przyczynach takiej decy-
zji. Stanowi o tym przepis art. 18 ust. 2
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alno�ci kulturalnej. (z)

                     
Dlaczego w znowelizowanej
ustawie o bibliotekach z 1997
roku wprowadzano zapis o zaka-
zie ³¹czenia bibliotek publicz-
nych z innymi instytucjami kul-
tury oraz z bibliotekami szkolny-
mi i pedagogicznymi? Odpo-
wied� jest prozaiczna. W celu
zahamowania, trwaj¹cego od kil-
ku lat,  i  bior¹cego  siê  g³ównie
z biedy, procesu likwidacji bi-
bliotek.

Dane statystyczne s¹ alarmuj¹ce.
Przytaczali�my je ju¿ w artykule �Biblio-
tekarz � to piêkny zawód� El¿biety Nie-
chnerowicz w pa�dziernikowym numerze
�Powiatu S³upskiego�. Otó¿, w ostatnich
10 latach liczba bibliotek w Polsce zma-
la³a o ponad 1300, w tym samym czasie
zlikwidowano te¿ kilkana�cie tysiêcy
punktów bibliotecznych. Z 17,5 tys.
punktów bibliotecznych w roku 1990 do
1999 roku przetrwa³o ju¿ tylko 2800.
Nie jest to pe³ny obraz tego co siê sta³o z
polskimi bibliotekami, bo nastêpne lata
przynios³y dalsze straty w wyniku m.in.
praktykowanego przez samorz¹dy (dla
oszczêdno�ci) ³¹czenia bibliotek z inny-
mi instytucjami � o�rodkami sportu i re-
kreacji, gminnymi o�rodkami kultury, z
bibliotekami szkolnymi lub w³¹czania ich
do struktur urzêdu gminy. Wszystko to -
jak pokazuje praktyka - nie sprzyja roz-
wojowi czytelnictwa w Polsce i upo-
wszechnianiu ksi¹¿ki - jednego z najwa¿-
niejszych dóbr kultury.

Straty oceniono jako ogromne,
gdy¿ jeszcze nie tak dawno Polska mia-
³a jedn¹ z najbardziej rozbudowanych
sieci bibliotek i to zw³aszcza w ma³ych
miasteczkach i wsiach, na co pracowa-
no blisko 200 lat! Mechanizm likwido-
wania bibliotek i punktów bibliotecznych
przynosi³ ewidentne straty. Natomiast ³¹-
czenie bibliotek z innymi instytucjami kul-
tury powodowa³o najczê�ciej, ¿e biblio-
teka przestawa³a bezpo�rednio podlegaæ
samorz¹dowi, ten nie bra³ ju¿ za ni¹ od-
powiedzialno�ci, a to w konsekwencji pro-
wadzi³o te¿ do rych³ej jej likwidacji, a w
najlepszym wypadku � wegetacji.

Powszechnie znane s¹ przypadki,
¿e bibliotekom wiejskim i miejskim ge-
neralnie brakuje pieniêdzy nie tylko na
utrzymanie obiektu, etatu bibliotekar-
ki, dzia³alno�æ upowszechnieniow¹, ale
tak¿e na to, co jest niezbêdne i najwa¿-
niejsze - zakup ksi¹¿ek na uzupe³nia-
nie ksiêgozbioru. Od dawna, niemal we
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     Biblioteki � skarbnica kultury
wszystkich bibliotekach, nie s¹ prze-
strzegane ilo�ciowe wymogi co do za-
kupu nowo�ci ksi¹¿kowych.

Spychanie, bardzo czêsto z koniecz-
no�ci dyktowanej ogóln¹ bied¹, bibliotek
do roli ma³o znacz¹cych placówek kultu-
ry, powodowa³o, ¿e o ich potrzebach w

ogóle ju¿ nie pamiêtano. Tymczasem, z
drugiej strony coraz bardziej dawa³ (i na-
dal daje) znaæ o sobie szerz¹cy siê w�ród
coraz wiêkszej rzeszy Polaków wtórny
anaflabetyzm, powodowany powszech-
n¹ dostêpno�ci¹ telewizji, domowego kina
i... fataln¹ sytuacj¹, jak¿e czêsto � trzeba
to otwarcie powiedzieæ - lekcewa¿onych
i niedocenianych bibliotek publicznych.

Brak funduszy to jeden, na pewno
zasadniczy powód z³ej sytuacji. Ale jest
i drugi. Wielu decydentom, szczególnie
w ma³ych �rodowiskach wydawa³o siê,
¿e w dobie powszechnej globalizacji i
szybkiego rozwoju techniki wizualnej i
informatycznej, biblioteki nie bêd¹ ju¿
nikomu potrzebne. Przestano przywi¹-
zywaæ nale¿yt¹ wagê do ich rozwoju.
Na szczê�cie szybko okaza³o siê, ¿e s¹
one nie tylko potrzebne, ale wrêcz na-
dal niezbêdne w dostêpie do wiedzy,
informacji i kultury. Niezbêdna jest
zwyk³a ksi¹¿ka, ale potrzeba równie¿,
z wykorzystaniem nowej techniki, two-

rzyæ warunki powszechnego dostêpu
Polaków do elektronicznych systemów
informacyjnych.

To wszystko wymaga pieniêdzy i no-
wego podej�cia do roli bibliotek. Przede
wszystkim za� � powa¿nego traktowa-
nia jako niezast¹pionej w upowszech-

nianiu narodowych tradycji i jêzyka oj-
czystego - instytucji kultury.

Gminy, podobnie zreszt¹ powiat, zo-
bowi¹zane ustaw¹ do prowadzenia biblio-
tek publicznych, nie mog¹ teraz ³¹czyæ ich
z innymi instytucjami kultury oraz biblio-
tekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ka¿-
dy nowy ruch podejmowany przy organi-
zacji bibliotek bêdzie wymaga³ przestrze-
gania tego ustawowego zapisu. Inaczej
zostanie z³amane prawo. Z wymogiem
tym nie ma co dyskutowaæ. Jest on uza-
sadniony, staje w obronie polskich bi-
bliotek, których � podobnie jak dzieje
siê to w krajach Unii Europejskiej �
rola powinna byæ umocniona � jako in-
stytucji podstawowego elementu infra-
struktury edukacyjnej, informacyjnej
i kulturalnej spo³eczno�ci lokalnych.

Ale jest jeszcze jeden problem � to
na³o¿ony równie¿ przez ustawê na powiat
obowi¹zek utworzenia co najmniej jednej
biblioteki powiatowej. Dotychczas w Pol-
sce powsta³o zaledwie 130 takich biblio-

tek! Liczba ta oznacza, ¿e wiêkszo�æ
powiatów, pomimo 3-letniego ju¿ istnie-
nia tego ustawowego obowi¹zku, nie ma
bibliotek. Nie ma  jej równie¿ powiat
s³upski!

Utrzymanie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w S³upsku kosztuje rocznie sa-

morz¹d 2,2 mln z³otych. Po-
wiat liczy tyle samo miesz-
kañców, co S³upsk, nale¿y
zatem za³o¿yæ, ¿e tyle samo
co samorz¹d miejski koszto-
waæ bêdzie utworzenie bi-
blioteki powiatowej - gdyby
zapad³a taka decyzja. A za-
pa�æ kiedy� musi! Sk¹d zatem
wzi¹æ na to pieni¹dze? Zno-
welizowana ustawa o bi-
bliotekach mówi, ¿e nie wol-
no ³¹czyæ bibliotek publicz-
nych z instytucjami kultu-
ry oraz bibliotekami szkol-
nymi i pedagogicznymi. Po-
zostawia jednak mo¿liwo�æ
wzajemnego ³¹czenia bi-
bliotek publicznych. Mo¿e
jest to droga do powo³ania
biblioteki powiatowej, w sy-
tuacji, gdy w bud¿ecie bra-
kuje pieniêdzy?

Najlepiej by³oby, gdyby ustawodaw-
ca nak³adaj¹c zadania na samorz¹dy, pa-
miêta³ te¿ o �rodkach na ich realizacjê.
Wtedy nie by³oby takich problemów, ja-
kie wystêpuj¹ dzisiaj, albo by³oby ich
mniej. Nie by³oby to rozwi¹zanie odosob-
nione i nie przystaj¹ce do obecnych cza-
sów, bo w niektórych krajach zachodnich
dzia³alno�æ bibliotek publicznych finan-
sowana jest z bud¿etu pañstwa.

U nas jest tak, ¿e samorz¹dy, które
maj¹ ustawowy obowi¹zek utrzymania
przynajmniej jednej biblioteki gminnej,
czy te¿ co najmniej jednej biblioteki po-
wiatowej, korzystaj¹ ze �rodków rezer-
wy celowej Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, przeznaczo-
nej tylko na zakup ksi¹¿ek dla biblio-
tek samorz¹dowych. Jest to jednak bar-
dzo niska kwota, która nie zabezpiecza
nawet tych potrzeb, dla których zosta-
³a ustanowiona. Na co liczyæ, je�li w
skali kraju jest to zaledwie ok. 7 mln
z³otych rocznie?

                              Z.Babiarz-Zych
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Potrzebny
dodatkowy nadajnik
Komisja Bezpieczeñstwa i Praworz¹dno�ci Rady Powiatu S³upskie-
go zwróci³a siê z wnioskiem do Zarz¹du Powiatu o wystosowanie
pisma do Telewizji Polskiej S.A. w Gdañsku w sprawie poprawienia
odbioru regionalnego programu Telewizji Gdañsk (popularnej �Trój-
ki�). Od d³u¿szego czasu mieszkañcy wielu miejscowo�ci powiatu
s³upskiego skar¿¹ siê na z³¹ jako�æ odbieranego sygna³u, w wielu
miejscowo�ciach program ten w ogóle nie mo¿e byæ odbierany.

      Pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora i redak-
tor naczelny Oddzia³u TVP S.A. w Gdañ-
sku Bogumi³ Osiñski odpowiedzia³ na te
zarzuty. Z pisma skierowanego do staro-
sty s³upskiego dowiadujemy siê m.in., ¿e
� po wprowadzeniu zmian administra-
cyjnych w kraju oraz decyzji Zarz¹du
TYP S.A. z pa�dziernika 1998 roku o
w³¹czeniu regionu s³upskiego w obszar
dzia³ania Oddzia³u TVP w Gdañsku,
spraw¹ bardzo istotn¹ sta³o siê zapew-
nienie mo¿liwo�ci odbioru programu
regionalnego przez mieszkañców regio-
nu. Telewizja Gdañsk podjê³a wówczas
dzia³ania zmierzaj¹ce do: stworzenia
mo¿liwo�ci produkcji oraz przesy³ania
materia³ów z redakcji w S³upsku do
Gdañska; dosy³u regionalnego progra-
mu telewizyjnego do S³upska; zapew-
nienia odbioru programu regionalnego
na ziemi s³upskiej�.

�Du¿ym nak³adem kosztów wypo-
sa¿ono s³upsk¹ redakcjê w sprzêt tech-
niczny pozwalaj¹cy na produkcjê oraz
emisjê programów i materia³ów infor-
macyjnych. Dziêki dobrej wspó³pracy
z Telekomunikacj¹ Polsk¹, do redakcji
doprowadzono kabel �wiat³owodowy,
zakupiono urz¹dzenia cyfrowe do ko-
dowania oraz dekodowania przesy³ane-
go sygna³u telewizyjnego. W pocz¹tko-
wym okresie po wprowadzeniu zmian
administracyjnych, nasz reporter dys-
ponowa³ jedynie kamer¹ telewizyjn¹;
codziennie musia³ je�dziæ ze S³upska do
Koszalina aby zmontowaæ materia³,
który nastêpnie by³ przesy³any lini¹
tzw. okazjonaln¹ na trasie Koszalin-
Szczecin-Gdañsk. Obecnie monta¿ oraz
emisja odbywa siê bezpo�rednio w re-
dakcji w S³upsku� � podkre�la B. Osiñ-
ski.

Analiza przeprowadzona wspólnie z
TVP S.A. okre�li³a mo¿liwo�æ odbioru
programu regionalnego, po dokonaniu
pewnych inwestycji technicznych, jedynie
w pa�mie tzw. rozdzielonej sieci progra-

mu TVP 2. Inwestycje takie poczyniono,
umo¿liwiaj¹c odbiór programu regional-
nego, który mo¿na ogl¹daæ codziennie w
okre�lonych pasmach programu 2 TVP
S.A.: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach  od 8.00 do 8.30,   od 15.40 do 16.00
oraz od 17.50 do 18.20. W soboty i nie-
dziele w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz
od 18.00 do 18.20.  Pasma te zapewniaj¹
mo¿liwo�æ ogl¹dania m.in.  lokalnych pro-
gramów informacyjnych. W S³upsku pro-
gram 2 TYP emitowany jest na kanale 49
z nadajnika zlokalizowanego przy ul. Ba-
nacha. W ocenie B. Osiñskiego problemy
z odbiorem programu  regionalnego wy-
nikaj¹ z faktu, ¿e jedyny, jak dotychczas,
na obszarze województwa pomorskie-
go nadajnik programu 3 zlokalizowa-
ny w Gdañsku, nie zapewnia w³a�ciwe-
go odbioru na niektórych obszarach
województwa pomorskiego. Rozwi¹za-
niem docelowym by³aby instalacja do-
datkowego nadajnika programu 3, któ-
ry pokrywa³by zachodni¹ czê�æ woje-
wództwa. W sprawie tej TVP w Gdañ-
sku wystêpowa³a ju¿  niejednokrotnie,
m.in. do Zarz¹du Telewizji Polskiej S.A.
Jest to, niestety � jak siê okazuje - z³o-
¿ony problem, którego rozwi¹zanie za-
le¿ne jest od wielu czynników m.in. od
uwarunkowañ technicznych oraz decy-
dentów niezale¿nych od Telewizji Pol-
skiej. Ca³a infrastruktura techniczna,
tzn. nadajniki, obiekty nadawcze oraz
trasy dosy³owe s¹ w³asno�ci¹ Teleko-
munikacji Polskiej S.A. Decyzje o przy-
znaniu czêstotliwo�ci oraz lokalizacji
nadajnika podejmuje Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji wspólnie z Urzê-
dem Regulacji Telekomunikacji.

 Redaktor naczelny zapewnia, ¿e bêd¹
kontynuowane dzia³ania zmierzaj¹ce do
objêcia ca³ego obszaru województwa po-
morskiego sygna³em programu 3 TVP z
Gdañska. Ze wzglêdu jednak na przedsta-
wione powy¿ej uwarunkowania, nie jest
w stanie okre�liæ kiedy to nast¹pi. (z)

Rozpocz¹³ siê wiosenny po-
bór do wojska, który po-
trwa do 30 kwietnia br.

Obowi¹zek stawienia siê na komisji
poborowej i komisjach lekarskich maj¹
m³odzi  mê¿czy�ni z rocznika 1983, a tak-
¿e mê¿czy�ni urodzeni w latach 1978-
1982, którzy dot¹d nie stawili siê do po-
boru. Wzywa siê tak¿e mê¿czyzn, którzy
ukoñczyli 17 lat ¿ycia i zg³osili siê ochot-
niczo do odbycia zasadniczej s³u¿by woj-
skowej, poborowych urodzonych w latach
1974- 1982, którzy zostali uznani ze
wzglêdu na stan zdrowia za czasowo nie-
zdolnych do odbycia zasadniczej

Wiosenny
pobór

s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdol-
no�ci up³ywa przed zakoñczeniem pobo-
ru oraz z³o¿yli wnioski o ponowne usta-
lenie zdolno�ci do czynnej s³u¿by wojsko-
wej. Przed komisj¹ stawiæ siê musz¹ rów-
nie¿   poborowi z roczników 1974 � 1982,
którzy z³o¿yli wnioski o odroczenie s³u¿-
by wojskowej ze wzglêdu na konieczno�æ
sprawowania bezpo�redniej opieki nad
cz³onkiem rodziny oraz o skierowanie do
s³u¿by zastêpczej.

Do poboru wzywa siê tak¿e m³ode
dziewczyny urodzone w latach 1978 -
1984, które w roku szkolnym 2001/2002
koñcz¹ naukê w �rednich i pomaturalnych
lub policealnych szko³ach medycznych.

W powiecie s³upskim do poboru sta-
n¹ ³¹cznie 1134 osoby z rocznika podsta-
wowego. Powiatowe Komisje Lekarskie
i Komisja Poborowa Nr 2 bêdzie mie�ciæ
siê w starostwie przy ul. Szarych Szere-
gów 14.

Terminy przeprowadzenia poboru

Miasto Ustka  - 11-18 02.
Gmina S³upsk  - 19-25.02.
Gmina Kobylnica  - 26.02-1.03.
Miasto i Gmina Kêpice � 4-11.03.
Gmina G³ówczyce  - 12-18.03.
Gmina Ustka � 19-21.03.
Gmina Dêbnica Kaszubska  - 22-26.03.
Gmina Damnica � 27-28.03.
Gmina Potêgowo � 3-5.04.
Gmina Smo³dzino � 8.04.
Kobiety + rezerwa  - 9.04

Aldona Tunin
Sekretarz

      Powiatowej Komisji Lekarskiej
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Lekcje z Kapitanem Muzyczk¹

Uznanego logorytmika, absolwenta
m.in. studiów C. Orffa w Pary¿u zaprosi³
do S³upska Zespó³ Samokszta³ceniowy
Logopedów, dzia³aj¹cy przy Poradni Psy-

chologiczno � Pedagogicznej. Warsztaty
odby³y siê w Szkole Podstawowej we
Wrze�ciu. Wziê³o w nich udzia³ 36 osób -
nauczycielki oddzia³ów przedszkolnych,
nauczania zintegrowanego oraz logoped-
ki pracuj¹ce w szko³ach i przedszkolach
miasta i gminy Ustka, gmin: S³upsk, Ko-
bylnica, G³ówczyce oraz w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej.

Zaproszeni go�cie � Gra¿yna Pokuæ
- wicestarosta powiatu s³upskiego, Ed-
mund �cibisz � zastêpca wójta gminy
S³upsk i Danuta Gleñ - wicedyrektor
Poradni Psychologiczno � Pedagogicznej
wyrazili du¿e zadowolenie z faktu, i¿ spo-
tka³o siê tak szerokie grono pedagogów,
którzy nie tylko zdobywaj¹ nowe do-
�wiadczenia, ale te¿ dziel¹ siê z innymi
swoimi umiejêtno�ciami i wiedz¹.

W czasie warsztatów omawiano wy-
korzystanie piosenek, wierszy, opowiadañ
i reporta¿y w wyzwalaniu twórczej eks-
presji u dzieci, inspiracji do dzia³alno�ci
jêzykowej, logorytmicznej, artystycznej i
teatralnej, w rozwijaniu zdolno�ci mu-
zycznych, w profilaktyce i terapii logo-
pedycznej, integracji tre�ci edukacyjnych.

W dwutygodniku �Kapitan Muzycz-
ka� redagowanym przez P. Kaasa i adre-
sowanym do dzieci, mo¿na znale�æ wie-
lorakie tre�ci muzyczne, jêzykowe, geo-
graficzne, logopedyczne, ba�niowe i hi-
storyczne. G³ówny bohater pisma � Ka-

pitan Muzyczka wraz ze swoimi przyja-
ció³mi: Kucharzem Grub¹ Nutk¹, Bosma-
nem Pó³nutk¹, Majtkiem Æwierænutk¹ i
Fl¹dr¹ Ósemk¹ prowadz¹ dzieci przed-

s z k o l n e
oraz z klas
I � III po-
przez zaka-
marki i ta-
j e m n i c e
n a s z e g o
� w i a t a ,
goszcz¹ w
ciekawych
miejscach,
w zabawny
s p o s ó b
przybli¿aj¹
im najbli¿-
sze otocze-
nie.

Ka¿dy
numer pi-
sma stano-

wi jednostkê tematyczn¹, na któr¹ sk³a-
daj¹ siê tre�ci edukacyjne oraz starannie
dobrany repertuar. Niektóre z wierszy
wspomagaj¹ omówienia tematyki, inne in-
spiruj¹ do dzia³alno�ci plastycznej, rucho-
wej, werbalnej. Bardziej rytmiczne, kla-
sycznie rymowane mog¹ staæ siê propo-
zycj¹ repertuaru do recytacji dzieciêcej,
inne wspomog¹ profilaktykê logopedycz-
n¹, jeszcze inne przygotuj¹ dziecko do od-
bioru wspó³czesnej poezji. Reporta¿, opo-
wiadanie zamieszczane w ka¿dym nume-
rze pisma, piosenka (ju¿ druga darmowa
kaseta dla pre-
numeratorów z
nowymi i prze-
piêknymi pio-
senkami), zaba-
wa logoryt-
miczna oraz in-
teresuj¹ca szata
graficzna za-
chêcaj¹ do ko-
rzystania z
przedstawio-
nych propozy-
cji.

U c z e s t -
niczki warszta-
tów mog³y
przekonaæ siê,
które z zapro-

12 stycznia br. przyjecha³ do S³upska Pascal Kaas � redaktor naczelny dwutygodnika �Kapitan Mu-
zyczka�, dyrektor przedszkola muzycznego w Rzeszowie i autor programu edukacyjnego �Dziecko i
Muzyka�. Przyby³, aby poprowadziæ warsztaty doskonal¹ce dla nauczycieli nauczania zintegrowane-
go.

ponowanych form lepiej wykorzystaæ w
codziennej pracy. Pomocne s¹ wk³adki
metodyczne za³¹czane do pisma od listo-
pada 2001 roku, natomiast od stycznia br.
pojawi³ siê zeszyt æwiczeñ dla dzieci.

Zespó³ redaguj¹cy pismo, to specja-
li�ci  takich dziedzin jak: muzyka (Pascal
Kaas, Sebastian Stachurski), literatura
dla dzieci (Alicja Ungeheuer-Go³¹b), lo-
gopedia i logorytmika (Anna Walencik-
Topi³ko), rytmika (Ewa Szatan). Po-
szczególni autorzy nie ograniczaj¹ siê je-
dynie do sfery czasopisma, ale tak¿e two-
rz¹ widowiska muzyczno - aktorskie, które
s¹ doskonale odbierane przez dzieciêc¹
widowniê. Koncerty takie odby³y siê ju¿
m.in. w Rzeszowie, Warszawie, Gdañsku.
Byæ mo¿e nadarzy siê mo¿liwo�æ ujrze-
nia Kapitana Muzyczki i jego przyjació³
na ¿ywo w S³upsku.

Redakcja pisma zachêca te¿ do two-
rzenia w klasie czy w �wietlicy k¹cika pod
nazw¹ �Wyspa Kapitana Muzyczki�.
Wyspa jest miejscem zaczarowanym,
gdzie ka¿de dziecko jest bezpieczne,
wszyscy s¹ przyjació³mi. Je¿eli kto� jest
niegrzeczny i chce przeprosiæ za swoje
zachowanie, udaje siê na Wyspê i u�mie-
cha siê do wszystkich mówi¹c: �Przepra-
szam�. I ju¿ nikt nie powinien siê gnie-
waæ na takie dziecko.

Byæ mo¿e takie miejsce powstanie te¿
w Szkole Podstawowej we Wrze�ciu, sk¹d
uczestniczki warsztatów wyjecha³y z no-
wymi pomys³ami i propozycjami do pra-
cy z dzieæmi.
                         mgr Jolanta Kamiñska

Pascal Kaas prowadzi warsztaty

Zajêcia z chust¹ animacyjn¹
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Poznawanie regionów
Wszystko zaczê³o siê w roku 1997,

kiedy obj¹³em stanowisko dyrektora w
Szkole Podstawowej w Zagórzycy. Pla-
cówka ta nie by³a mi obca, poniewa¿
wcze�niej by³em nauczycielem geografii
w tej szkole. Wtedy te¿ nasunê³y mi siê
pewne spostrze¿enia i wnioski dotycz¹ce

atrakcyjno�ci i przystêpno�ci metod na-
uczania z uwzglêdnieniem specyficznych
aspektów regionalizmu.
     Poznaj¹c wspólnie z uczniami w³asny
region, jego historiê, kulturê i geografiê,
chcia³em go porównaæ do innych regio-
nów w Europie. Wpad³y mi w rêce infor-
macje o projektach edukacyjnych realizo-
wanych w ramach unijnego programu
Socrates � Comenius.
    Zg³êbiaj¹c lekturê o tym programie
doszed³em do wniosku, ¿e uczestnicy pro-
jektów - przede wszystkim uczniowie, ale
równie¿ nauczyciele i rodzice mog¹ w
sposób atrakcyjny poszerzyæ wiedzê o
regionach europejskich przez pryzmat
w³asnego regionu.
      Postanowi³em poszukaæ partnerów do
realizacji projektu pod nazw¹ �Zagórzy-
ca � nasza ma³a ojczyzna�. Nie by³o to
³atwe, bo nale¿a³o znale�æ szko³ê o po-
dobnej liczbie dzieci, zbli¿onym wiejskim
po³o¿eniu, o podobnych problemach.
     Po konsultacji z koordynatorem woje-
wódzkim i doradc¹ Ann¹ Rombalsk¹ z³o-
¿y³em wniosek w Agencji Narodowej

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w
Warszawie. Szuka³em równie¿ partnerów
poprzez internetow¹ bazê szkó³.
       W lipcu 2000 roku otrzyma³em infor-
macjê od El¿biety Jurgi z Agencji Naro-
dowej o grupowej wizycie przygotowaw-
czej we Francji, której celem by³o nawi¹-

zanie kontaktów z innymi szko³ami. Z piê-
cioosobow¹ grup¹ z Polski polecia³em do
Lyonu. Tak zaczê³a siê moja i uczniów
przygoda z Comeniusem.
    Organizatorem spotkania by³ Robert
Girerd � pracownik Akademii w Lyonie.
Tu, dziêki dobrej prezentacji naszej szko³y
i regionu, nawi¹za³em kontakt z dwiema
francuskimi szko³ami. Marie-Luo Meut ze
Szko³y Podstawowej w Saint Genis La-
val zosta³a koordynatorem projektu. W
sk³ad naszej grupy wesz³y jeszcze szko³y
podstawowe z Instituto Comprevsivo z
W³och oraz Colegio Publico �Santa Ju-
liana� z Hiszpanii.
    Szko³a koordynuj¹ca ju¿ w grudniu
2000 roku ustali³a harmonogram dzia³añ
na pierwszy rok realizacji projektu. Jêzy-
kiem roboczym dla dzieci i nauczycieli
jest jêzyk angielski. Pierwsz¹ wizytê ro-
bocz¹ zorganizowa³a (w dniach 5 � 9.11.
01 r.) szko³a w Saint Genis Laval we Fran-
cji. Razem z Wiolett¹ Chojnack¹ - nauczy-
cielk¹ jêzyka angielskiego w naszej szko-
le poznali�my systemy edukacyjne w ka¿-
dym z reprezentowanych krajów, metody

dydaktyczne i wychowawcze w naucza-
niu i wychowaniu oraz organizacjê roku
szkolnego.
     Wizytowali�my zajêcia lekcyjne w ró¿-
nych grupach wiekowych. Mogli�my za-
poznaæ siê z metodami pracy nauczycieli
francuskich. Szko³a w Saint Genis Laval
ju¿ po raz trzeci realizuje projekt, posia-
da wiêc du¿e do�wiadczenie, a tak¿e spo-
r¹ dokumentacjê z lat ubieg³ych.
    Du¿o czasu zajê³o nam opracowanie
planu dzia³ania na nastêpne lata. W pierw-
szej fazie trwania przedsiêwziêcia przed-
stawiamy w³asne szko³y, uczniowie indy-
widualnie lub grupowo musz¹ przedsta-
wiæ swoj¹ rodzinê, swoje zainteresowa-
nia i swój rozk³ad dnia. Do marca 2002
roku wszystkie szko³y przedstawiæ musz¹
w postaci prac plastycznych, filmów wi-
deo, prezentacji multimedialnych, innych
form (zale¿y to od inwencji dzieci i opie-
kunów) w³asn¹ miejscowo�æ, gminê, po-
wiat i region.
     W zwi¹zku ze �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia postanowili�my wspólnie przed-
stawiæ tradycje zwi¹zane z tym czasem,
przes³aæ kartki �wi¹teczne. Ustalili�my, ¿e
tematem drugiego roku wspó³pracy bêd¹
zagadnienia dotycz¹ce ekologii w naszych
najbli¿szych okolicach.
     Do Catanzaro  (stolica Calabrii ) poje-
chali�my zapoznaæ siê z w³oskim  syste-
mem  edukacyjnym. Najpierw przedsta-
wiono nam uwarunkowania rozwoju pla-
cówek o�wiatowych, nastêpnie odwiedzi-
li�my kilka szkó³ po³o¿onych po obu stro-
nach pó³wyspu Apeniñskiego. Mieli�my
tak¿e okazjê poznaæ górzyst¹, �rodkow¹
czê�æ Calabrii. Wizytowali�my  szko³y
podstawowe, gimnazja, licea oraz szko³y
zawodowe. We wszystkich typach szkó³,
szczególnie w tych po³o¿onych na tere-
nach górzystych, s³abo rozwiniêtych rol-
niczo i nie tak atrakcyjnych  turystycznie
jak  tereny nadmorskie, zauwa¿yæ mo¿na
by³o du¿e przywi¹zanie do tradycji i re-
gionalizmu. Do szkó³  �rednich uczêszcza
m³odzie¿ miêdzy 11 a 15  rokiem ¿ycia.
Po ukoñczeniu tej szko³y m³odzie¿ mo¿e
kontynuowaæ naukê w 3 lub 5 letnich szko-
³ach  zawodowych, w których � podobnie
jak w naszych � jest zbyt du¿o zajêæ teo-
retycznych. Na wiêksz¹ uwagê zas³uguj¹
nowe szko³y ukierunkowane na zawody
zwi¹zane z turystyk¹, z któr¹ region Ca-
labria wi¹¿e du¿e nadzieje.
Czy to w szko³ach francuskich, czy w³o-
skich, pomimo wielu ró¿nic kulturowych,
ekonomicznych, geograficznych i histo-
rycznych, istnieje wiele podobnych pro-
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blemów zwi¹zanych z edukacj¹ m³odzie-
¿y. Najbardziej typowe problemy to bez-
robocie, integracja z mniejszo�ciami na-
rodowymi, aktywizacja m³odzie¿y wiej-
skiej, sprawy wychowawcze.
      Druga wizyta robocza w w szkole
hiszpañskiej w Cantabrii  odbêdzie siê w
czerwcu 2002 roku. Szko³a Podstawowa
w Zagórzycy go�ciæ bêdzie swoich przy-
jació³ z Europy na prze³omie maja i czerw-
ca 2003 roku.
     Z realizacji projektu nasuwaj¹ siê po-
zytywne wnioski. Przede wszystkim dzieci
maj¹ bezpo�redni kontakt z jêzykiem an-
gielskim, mog¹ poznaæ inne regiony Eu-
ropy. My, nauczyciele mamy mo¿liwo�æ
doskonalenia warsztatu zawodowego,
poznania nowych metod nauczania i wy-
chowania. Realizacja projektu wymusza
konieczno�æ pos³ugiwania siê nowymi
technologiami komunikacyjnymi. Nowe
do�wiadczenia i obserwacje bêd¹ pewnie
owocowaæ po wej�ciu Polski do Unii Eu-
ropejskiej.
     W realizacji projektu wa¿ne jest zaan-
ga¿owanie jak najwiêkszej liczby dzieci,
nauczycieli, rodziców i przedstawicieli
�rodowiska lokalnego. Nie bez znaczenia
jest te¿ pomoc ze strony w³adz samorz¹-
dowych, sponsorów i innych osób zainte-
resowanych sukcesem danej szko³y.

                                       Robert Nowak
                                     Dyrektor szko³y
            Koordynator szkolny projektu

Kto mo¿e wyceniæ
nieruchomo�æ?
Wszystko ma swoj¹ cenê � mówi znane powiedzenie. Mo¿e nie
wszystko, bo s¹ rzeczy, które uwa¿ane s¹ za bezcenne i nie podlega-
j¹ prawom rynku. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej coraz
wiêcej rzeczy i praw wymaga jednak wyceny.

Od dwunastu lat funkcjonuje w Pol-
sce gospodarka rynkowa. Warto�ci dóbr
okre�lane s¹ obiektywnie przez rynek a
nie w sposób nakazowy odgórnie. Ryn-
kiem rz¹dz¹ jednak okre�lone i ukszta³to-
wane mechanizmy ekonomiczne. Ich zna-
jomo�æ jest niezbêdna osobom zawodo-
wo zwi¹zanym z dzia³alno�ci¹ gospodar-
cz¹. Szczególnie wa¿na jest znajomo�æ
zasad wyceny mienia, czyli praw maj¹t-
kowych.

Mówi¹c, ¿e co� jest nasze, mamy na
my�li g³ównie prawo w³asno�ci, ale prócz
w³asno�ci istniej¹ inne prawa maj¹tkowe
zarówno rzeczowe, jak i zobowi¹zanio-
we. Przyk³adem prawa rzeczowego jest
bardzo silne prawo u¿ytkowania wieczy-
stego. Jest ono dziedziczne, zbywalne,
mo¿e byæ równie¿ przedmiotem wk³adu
niepieniê¿nego do spó³ki, choæ posiadacz
tego prawa nie jest w³a�cicielem nierucho-
mo�ci. Podobnie posiadacz spó³dzielcze-
go w³asno�ciowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub u¿ytkowego nie jest
w³a�cicielem lokalu, ale nie przeszkadza
mu to ten lokal darowaæ, sprzedaæ czy
zapisaæ w testamencie. Jest to bowiem
jego prawo maj¹tkowe, umocowane w
przepisach jako zbywalne i dziedziczne.
Istniej¹ równie¿ prawa maj¹tkowe, które
nie mog¹ byæ przedmiotem wtórnego ob-
rotu na rynku. S¹ to dwa prawa obligacyj-
ne: najmu i dzier¿awy. Nie mog¹ one byæ
zbyte, ale przynosz¹ okre�lone korzy�ci.
W zwi¹zku z tym maj¹ swoj¹ warto�æ.

W obrocie prawnym wystêpuje rów-
nie¿ przedsiêbiorstwo, ogólnie definiowa-
ne jako zespó³ sk³adników materialnych i
niematerialnych, s³u¿¹cych dzia³alno�ci
gospodarczej. Maj¹tek powinien byæ pre-
cyzyjnie okre�lony, tzn. wyceniony. Zna-
jomo�æ jego warto�ci jest niezbêdna w
procesie decyzyjnym maj¹cym na celu
rozwój. Dok³adne okre�lenie warto�ci
maj¹tku posiadanego, jak te¿ planowane-
go do nabycia, pozwala znacznie zmniej-
szyæ ryzyko decyzji. Bardzo istotna jest
znajomo�æ metod dochodzenia do warto-
�ci, która jako kategoria ekonomiczna jest
tylko opini¹ o przewidywanej cenie da-
nego dobra, jak¹ rynek mo¿e, ale nie musi
potwierdziæ. Wa¿nym elementem wyce-
ny jest okre�lenie celu, dla którego ustala
siê warto�æ, jej typ � warto�æ rynkowa,

odtworzeniow¹, katastraln¹ - oraz jej po-
ziom. Na przyk³ad warto�æ rynkowa da-
nego dobra, oszacowana dla potrzeb wy-
muszonej sprzeda¿y w egzekucji komor-
niczej, bêdzie na ogó³ ni¿sza ni¿ warto�æ
rynkowa tego samego dobra sprzedanego
w niczym nie skrêpowanym obrocie. Choæ
w obu przypadkach mamy do czynienia z
warto�ci¹ rynkow¹.

Okre�lenie warto�ci nastêpuje równie¿
dla potrzeb innych ni¿ ustalenie ceny
sprzeda¿y. Warto�æ nieruchomo�ci okre-
�la siê równie¿ do celów fiskalnych (np.
op³aty skarbowe, podatki), w naliczaniu
op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego,
trwa³ego zarz¹du, op³at adiacenckich, jak
te¿ w procesie wyw³aszczenia.

Nieruchomo�ci bêd¹ce w zasobach
Skarbu Pañstwa, gminy, powiatu lub sa-
morz¹du województwa wymagaj¹ zago-
spodarowania opartego na zasadach,
w�ród których naczelne miejsce zajmuje
problem okre�lenia warto�ci. Je�li nieru-
chomo�ci bêd¹ce w³asno�ci¹ wymienio-
nych wcze�niej jednostek maj¹ byæ sprze-
dane, to ich ceny ustala siê na podstawie
warto�ci okre�lonej przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego. Je¿eli nieruchomo�æ sprze-
daje siê w drodze przetargu, to zastoso-
wanie ma w tym przypadku art. 67 usta-
wy o gospodarce nieruchomo�ciami z 21
sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z pó� zm.), który stanowi, ¿e � cenê wy-
wo³awcz¹ w pierwszym przetargu usta-
la siê w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ war-
to�æ nieruchomo�ci�. Natomiast, je�li tryb
jest bezprzetargowy, problem ten regulu-
je ust. 3 art.67 w/w ustawy, który mówi,
¿e �przy sprzeda¿y nieruchomo�ci w dro-
dze bezprzetargowej cenê nieruchomo�ci
ustala siê w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ jej
warto�æ. Spróbujmy sobie teraz odpowie-
dzieæ, co to jest warto�æ nieruchomo�ci?
Warto�æ nie jest pojêciem jednoznacznym.
Pojêcie to czêsto u¿ywane jest z jakim�
przymiotnikiem, np. warto�æ rynkowa,
aktualna, rzeczywista itp. Ustawa o gospo-
darce nieruchomo�ciami z 21 sierpnia
1997 r. wymienia cztery rodzaje warto-
�ci: rynkow¹, odtworzeniow¹, katastral-
n¹ oraz propozycjê bankowo-hipoteczn¹
warto�ci nieruchomo�ci.

Katarzyna Rentflejsz
(Dokoñczenie w nastêpnym numerze Biuletynu.)

 Nowa komisja
Przy staro�cie s³upskim powo³ano Ko-
misjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Pu-
blicznego Powiatu S³upskiego, która
bêdzie pomagaæ w realizacji zadañ z
zakresu zapewnienia bezpieczeñstwa
mieszkañcom powiatu.

Przewodnicz¹cym zosta³ starosta Sta-
nis³aw K¹dziela. Zadaniem komisji jest
m.in. ocena zagro¿eñ w powiecie, opinio-
wanie pracy policji i innych s³u¿b, czu-
wanie nad realizacj¹ programów zapobie-
gania przestêpczo�ci oraz opiniowanie
programów wspó³dzia³ania policji z insty-
tucjami odpowiedzialnymi za stan porz¹d-
ku i bezpieczeñstwa. Komisjê tworz¹:
radni Jerzy Awchimieni i Franciszek
Klimuczuk,  m³. insp. Waldemar Fuchs
i podinsp. Cezary Tataruczuk z Komen-
dy Miejskiej Policji w S³upsku, S³awo-
mir Miluski � dyrektor Gimnazjum w
Dêbnicy Kaszubskiej, Zdzis³aw Lesiec-
ki � zastêpca wójta gminy Ustka, Andrzej
Kieresiñski � emerytowany policjant i
prokurator rejonowy Stanis³aw Szlachet-
ka.(z)
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Gmina Damnica

Muzycznie uzdolniona
Kontynuujemy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w gminach
powiatu s³upskiego. Celem publikacji jest zapoznanie z ich dorobkiem, a tak¿e przybli¿enie
warto�ci charakterystycznych dla kultury regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych
przez lokalnych artystów.

Gminny O�rodek Kultury i Sportu w
Damnicy prowadzi bogat¹ dzia³alno�æ ar-
tystyczn¹ i organizatorsk¹ na rzecz miesz-
kañcom gminy. W dzia³alno�ci kultural-
nej wyró¿nia siê  Dom Kultury w Damni-
cy, przy którym od piêtnastu lat istnieje
zespó³ wokalny �Klub Seniora�. Lideruje
mu solistka - Teresa Formela z S¹borza.

Zespó³ powsta³ w 1987 roku, liczy 20
cz³onków  i  u�wietnia uroczysto�ci z oka-
zji �wi¹t pañstwowych, gminnych oraz
powiatowych, prezentowa³ siê na antenie
radia i TV. Ka¿dego roku bierze udzia³ w
Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Ar-
tystycznych Kó³ek Rolniczych i Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich. Przez ostatnie dziesiêæ
lat akompaniowa³ mu na akordeonie zmar-
³y niedawno Tadeusz Ziêtara ze S³upska.

Starsze panie spotykaj¹ siê systema-
tycznie w ka¿dy czwartek, aby przy w³a-
snych wypiekach sobie po�piewaæ i po-
rozmawiaæ na ró¿ne tematy. �Klub Senio-
ra� ma na swoim koncie wiele sukcesów,

wyda³ kasetê, nagrywa³
w Radiu Koszalin, go-
�ci³ na zaproszenie po-
lonii bia³oruskiej w
Wo³kowysku, zdoby³
wiele wyró¿nieñ na
konkursach �piewa-
czych. Chlub¹ zespo³u
s¹ dwie aktywne
osiemdziesiêciolatki -
Anna Pob³ocka i Olga
Malinowska, która pi-
sze teksty do wykony-
wanych przez zespó³
piosenek. W repertu-
arze s¹ pie�ni ludowe,
biesiadne i  patriotycz-
ne.

Twórczo�ci¹ po-
etyck¹ w gminie Dam-
nica zajmuje siê od
wielu lat Jan Jagielski
z Zagórzycy. Z zawo-
du jest drwalem i napi-
sa³ ju¿ ponad 300 wier-
szy o ró¿nej tematyce.
Gdy nachodzi go na-
tchnienie udaje siê na pod-
dasze swojego domu i tam

w ma³ym pokoiku, w ciszy i skupieniu
przelewa na papier swoje twórcze my�li.

W �lady starszych poetów poszed³
autor m³odszej generacji Pawe³ Wilkow-
ski  z Bobrownik, maj¹cy ju¿ pierwsze
sukcesy.

Roman Radzikoski

Zespó³ �Klub Seniora�

Rze�ba  R. Radzikowskiego
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Przy Domu Kultury w Damnicy znaj-
duje siê Punkt Edukacji Muzycznej. Pro-
wadzi go Wies³aw Nizio, który zachêci³
do zdobywania wykszta³cenia muzyczne-
go wiele m³odych talentów. W gminie za-
mieszkuje ponad 50 osób potrafi¹cych
graæ na ró¿nych instrumentach muzycz-
nych (gitarze, perskusji, skrzypcach, akor-
deonie, organach, tr¹bce, saksofonie, klar-
necie).

Bogat¹ twórczo�ci¹ wpisa³ siê w hi-
storiê gminy zmar³y niedawno rze�biarz
Roman Radzikowski. Jego prace mo¿na
znale�æ w Muzeum Pomorza �rodkowe-
go w S³upsku, a tak¿e w wielu prywatnych
kolekcjach.Niektóre du¿e figury (prezen-
towane na zdjêciach) zachowa³y siê na
jego posesji. W ka¿dy niemal gatunek
drewna potrafi³ tchn¹æ ¿ycie muzykantów,
wiejskich bab, diab³ów, �wiêtych, wa¿-

nych polityków.
Nie obca by³a
mu te¿ technika
ryciny i p³asko-
rze�by. Artysta
ten zas³uguje
na utworzenie
choæby ma³ego
muzeum po-
� w i ê c o n e g o
jego bogatej
twórczo�ci.

Ma³o ujaw-
niaj¹cym siê ar-
tyst¹ jest Ry-
szard Kosk,
który rze�bi w
korze najczê�ciej twarze ludzkie. Jest
jednym z cz³onków S³upskiej Kapeli
Podwórkowej.

Talent malarski ujawnia te¿ Irena
Bartodziej z Damna. W jej obrazach
dominuj¹ bukiety kwiatów, postaci z
bajek, martwa natura.

M³ode pokolenie plastyków repre-
zentuje Justyna Szatna z Bobrownik,
która rozwija swoje uzdolnienia w Liceum
Plastycznym w Koszalinie. Zainteresowa-
nia takie przejawia równie¿ Magda
Szczepaniak z Zagórzycy � uczennica
jednego ze s³upskich liceów ogólnokszta³-
c¹cych.

W sporcie dzia³aj¹
trzy kluby pi³ki no¿nej:
Polonez Bobrowniki, ZS
Damnica, Domstar Doma-
radz, amatorski klub pi³ki
siatkowej.

W Domu Kultury w
Damnicy mo¿na skorzy-
staæ z si³owni i pograæ w
tenisa sto³owego. Dzieci i
m³odzie¿ szkolna, rów-
nie¿ w ramach dzia³alno-

�ci Domu Kultury, dowo¿one s¹ na p³y-
walniê do S³upska.

Codzienna dzia³alno�æ Gminnego
O�rodka Kultury i Sportu owocuje orga-
nizacj¹ wielu imprez: prezentacji jase³ek,
kolêdników i gwi¿d¿y, turnieju si³owego,
wyborów miss wsi powiatu s³upskiego, fe-
stiwalu piosenki religijnej, rajdu szlaka-
mi gminy Damnica, festynu ludowego,
biegu ulicznego �Jesienna Pêtla Damnic-
ka�, powiatowych spotkañ z poezj¹
(nie)profesjonaln¹, warsztatów turystycz-
nych.

                W³odzimierz Godlewski
     Zdjêcia: J. Maziejuk, Archiwum

Kapela gminna

Zespó³ taneczny �Prima� �Pieta�- R Radzikowski

Katarzyna Sobolewska - autorka wielu
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Laureaci Konkursu
�Srebrny

Nied�wied� 2001� �
Lider Promocji

S³upskiej Gospodarki
Firmy mikro (do 10 osób):

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
�RAMM�, ul. Grottgera 19, 76-200
S³upsk

Firmy ma³e (od 11 do 50 osób):
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe �AQUAMAR� Sp. z o.o., Pa-
sieka 2 A, 77-200  Miastko
Firmy �rednie (od 51 do 100 osób)

KMM Sp. z o.o., G³obino 64, 76-200
S³upsk
Firmy du¿e (od 101 do 250 osób)
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
�PLAST-BOX� S.A., ul. Lutos³aw-
skiego 17 A, 76-200 S³upsk

Firmy makro (powy¿ej 250 osób)
Zak³ad Wyrobów Metalowych STA-
KO, ul. Poznañska 54, 76-200 S³upsk

Instytucje oko³obiznesowe:
Nagrody nie przyznano.

Media:
Redakcja s³upska Telewizji Polskiej
S.A. Oddzia³ w Gdañsku, ul. Jana
Paw³a II 1, 76-200 S³upsk

Menad¿er S³upskiej Gospodarki:
Leszek Gierszewski � dyrektor Przed-
siêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-
H a n d l o w e g o � D r u t e x � ,
ul. Lêborska  29, 77-100 Bytów

Nagrody Specjalne:
Gino Rossi S.A., ul. Owocowa 24, 76-
200 S³upsk. Nagroda Specjalna dla
Laureata �Srebrnego Nied�wiedzia
2000� za utrzymanie w 2001 roku
wysokiej pozycji na krajowym i za-
granicznym rynku obuwniczym.

*
Zak³adu Doskonalenia Zawodowego,
ul. Szczeciñska 57, 76-200 S³upsk.
Nagroda specjalna za 50 lat szkole-
nia kadr zawodowych na potrzeby
s³upskiej gospodarki.

*
Firma �Bajcar�, ul. Portowa 7, 76-200
S³upsk. Nagroda Specjalna za  dyna-
miczny rozwój w 2001 roku i inwe-
stowanie w S³upskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej.

Poczta redakcji

Cieszy mnie...
Redakcja Miesiêcznika �Powiat

S³upski�!
Pochodzê z miasteczka powiatowego

Strzelce Krajeñskie na piêknej Ziemi Lu-
buskiej, rodem jestem z Zamojszczyzny.
Pozna³em kolegê Janka Wanago � jako
poetê, fraszkopisarza, korespondenta
�Gazety Rolniczej� i dzia³acza Stowarzy-
szenia Dzieci Wojny. To on da³ mi adres
waszego miesiêcznika. Spotykamy siê z
Jankiem dwa, trzy razy w roku, we Wrze-
�nicy, Strzelach Krajeñskich lub w innych
miejscach. Cieszy mnie, ¿e Pan Starosta
S³upski i Powiat S³upski o nim pamiêta-
j¹, bo to, co my poeci nie profesjonali�ci
zostawimy po sobie, bêdzie dla naszych
potomnych.

Szanowny Panie Starostwo S³upskie-
go Powiatu

Pisze to cz³owiek  poezyjnego �wia-
tu.

Zachêcony przez Jana sk³adam w
podziêce

Te kilka s³ów na Pana rêce.
¯yczê Panu, podleg³ym pracownikom

i mieszkañcom Powiatu S³upskiego zdro-
wia, zdrowia i pomy�lno�ci oraz wszyst-
kiego najlepszego.

Jan Kulasza
66-500 Strzelce Krajeñskie

                            woj. lubuskie

Spotkanie z poezj¹

Henryka Jura³owicz
Ca³e swoje ¿ycie spêdzi³a na wsi, gdzie
zawsze czuje siê dobrze i swojsko. Przez
wiele lat prowadzi³a z mê¿em, a potem

samotnie du¿e gospodarstwo rolne. W
wolnych chwilach zajmowa³a siê kobie-
cymi robótkami, haftem. Jej pisanie � jak
mówi wziê³o siê tak, z nik¹d. Zaczê³o siê
gdy by³a ju¿ dojrza³¹ kobiet¹. W swoich
wierszach rozmawia sama z sob¹. Najczê-
�ciej pisze, gdy chce byæ sama ze swoimi
my�lami. Czasami w wierszach u¿ala siê
nad sob¹, to znów ciszy siê ¿yciem, �wiat
widzi piêkniej, inaczej. Ma jak ka¿da ko-
bieta kilka marzeñ, odrobinê fantazji.
Kocha naturê i piêkno, które j¹ otacza.
Dziêki ¿yczliwym ludziom odwa¿y³a siê
wzi¹æ udzia³ w konkursach literackich.
Zdoby³a m.in. pierwsze miejsce w powia-
towym konkursie na ¿yczenia �wi¹tecz-
ne. Zosta³a wyró¿niona przez Oficynê
Wydawnicz¹ ze Szczecina za cykl wier-
szy o mi³o�ci.

Skarga
Panie Bo¿e � powiedz,
Co wyprawiasz
Z moim biednym losem.

Czy nie widzisz, jak trudne
Dajesz mi zadanie?

Raczej pomó¿ mi,
A nie do�wiadczaj mnie ci¹gle,
Mój Panie.

Z Twych wy¿yn niebieskich
Taka jestem ma³a...

Za co mi ci¹gle rzucasz
Te k³ody pod nogi.
Czy to musi byæ tak zawsze

O, mój Bo¿e Drogi?

Moja modlitwa
Bo¿e,Ty wiesz, ¿e nie pragnê
Od ¿ycia za wiele,

Bo kiedy s³uchasz mojej modlitwy
To wiesz, ¿e nie proszê Ciê nigdy

O bogactwo, s³awê.
Daj mi tylko m¹dro�æ,

By poznaæ, co dobre i prawe.
Proszê Ciê o pomoc

W mym ¿yciu codziennie
I daj mi Bo¿e zachowaæ

Wiarê w Ciebie
niezmiennie.

(Z tomu: �To, co z soli i co z roli oraz z
tego co mnie boli�).


