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* Troszczyli siê o powiat
* Przyjazny mieszkañcom

Drodzy Czytelnicy!
Dobieg³ koñca jeden etap w dzia³alnoci powiatowego samorz¹du. Wszyscy oceniaj¹, ¿e nie by³ to
czas stracony. A jaki bêdzie, a raczej, jaki byæ powinien etap nastêpny, po 27 padziernika br.? Moim
zdaniem powinien byæ jeszcze bardziej pracowity i
efektywny dla powiatu.
W Polsce krzepnie demokracja, coraz lepiej znane s¹ zasady samorz¹dowych dzia³añ. Przyszli radni
nie bêd¹ musieli ju¿ traciæ czasu na uczenie siê samorz¹dnoci. Powiat ma ju¿ opracowane i przyjête do
realizacji, istotne dla jego dalszego rozwoju, programy i nie ma potrzeby tworzenia nowych. Mylê tu
szczególnie o strategii rozwoju powiatu, strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, opracowanych
i zg³oszonych do realizacji innych programach maj¹cych na celu poprawê bazy owiatowej, infrastruktury komunalnej, turystycznej i zmniejszenie bezrobocia.
Mamy wypracowany w³asny program promocji
powiatu i jego równie¿ nie ma potrzeby zmieniaæ.
Nale¿y tylko zadbaæ o wiêksze rodki w bud¿ecie na
promocjê i wzmocnienie kadrowe wydzia³u, który jest
w stanie zaproponowaæ jeszcze bogatsz¹ ofertê promocyjn¹. Nawi¹zana wspó³praca z powiatem niemieckim i szwedzkim, a ostatnio tak¿e z cieszyñskim stwarza du¿e szanse na wymianê gospodarcz¹ i kulturaln¹. Szczególnie ta ostatnia wymagaæ bêdzie wsparcia
finansowego.
Przysz³a kadencja samorz¹du powinna byæ nakierowana na wiêkszy rozwój gospodarczy i kulturalny. Gospodarka nie wymaga uzasadnienia. Kultura stanowi o to¿samoci narodu. W³anie szczególnie
teraz, w dobie integrowania siê Polski z Uni¹ Europejsk¹, nie powinno siê jej lekcewa¿yæ. To jeden z
powodów jej rozwoju. Drugi - s³upska wie nie mo¿e
stawaæ siê pustyni¹ kulturaln¹. Potrzebne s¹ nowatorskie dzia³ania o charakterze integracyjnym, ale
równie¿ edukacyjnym i artystycznym.
W najbli¿szych latach ogromnie wa¿na bêdzie
owiata i szeroko rozumiana edukacja. Z jednej strony bêdzie poszerza³ siê rynek pracy, który zacznie
stawiaæ coraz wiêksze wymagania. Z drugiej - pe³ne
otwarcie siê na Europê wyzwalaæ bêdzie d¹¿enie do
szybszego dostosowania siê do ¿ycia w nowoczesnych
spo³eczeñstwach.
Jaki zatem powinien byæ ten nowy etap w powiatowej dzia³alnoci samorz¹dowej? Bêdzie musia³ byæ
na pewno bardzo proeuropejski.
Gra¿yna Pokuæ
Wicestarosta S³upski
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Sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Powiatu S³upskiego
w latach 1998-2002

Troszczyli siê o powiat
¯adne sprawozdanie nie odda wszystkich dzia³añ Rady, a tym bardziej atmosfery, jaka
im towarzyszy³a. Radni powiatowi pracowali przewa¿nie w atmosferze wielkiego zatroskania o losy mieszkañców powiatu i realizacjê zadañ, które stanê³y przed nimi na
progu kadencji. Pracê Rady cechowa³a kultura polityczna. Nawet, niekiedy ró¿ni¹c siê
w wielu sprawach, w ostatecznoci zwyciê¿a³o poczucie wspólnoty celów. Potrafiono
myleæ i dzia³aæ we wspólnym interesie.

Radni na sali obrad
Radni na sli obrad

Dzia³alnoæ Rady Powiatu

Rada Powiatu S³upskiego zainaugurowa³a dzia³alnoæ na sesji 6 listopada
1998 roku. Wziê³o w niej udzia³ 34 radnych - na 35 wybranych. Pierwsze dwa
posiedzenia powiêcone by³y wyborom
w³adz powiatowych. Przewodnicz¹cym
Rady Powiatu zosta³ Tomasz Wszó³kowski, a jego zastêpcami Stanis³aw Jank i
Zbigniew Kamiñski. Wybrano równie¿
starostê s³upskiego, którym zosta³ Stanis³aw K¹dziela,wicestarost¹ Gra¿yna Pokuæ i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du w
osobach: Teresy Szamlickiej, Zbigniewa
Kowalczyka, Andrzeja Kordylasa, Les³awa Rêkasa. Powo³ano siedem sta³ych
komisji problemowych. W koñcz¹cej siê
kadencji 1998-2002 Rada Powiatu zbiera³a siê na 38 sesjach plenarnych, podjê³a 234 uchwa³y, wypracowa³a wiele
stanowisk i opinii w istotnych dla mieszkañców powiatu sprawach. Podjê³a 12
uchwa³ cile merytorycznych, 165 o
charakterze organizacyjnym, 49 finansowych. Wszystkie uchwa³y, istotne dla
prawid³owego funkcjonowania powia4

ska o stanie rodowiska. Do jej sk³adania
zobowi¹za³a WIO na podstawie uchwa³y podjêtej 8 listopada 1999 roku. O wykorzystaniu wód podziemnych i powierzchniowych informowa³ radnych
Geolog Wojewódzki.
Po wprowadzeniu od 1 stycznia 1999
roku ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz nowych zasad finansowania jednostek s³u¿by zdrowia, problem ten znalaz³ siê w krêgu zainteresowania Rady Powiatu. Na podstawie informacji uzyskiwanych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w S³upsku, samorz¹dów gminnych, Rada Powiatu
wyra¿a³a swoj¹ opiniê i podejmowa³a
stanowiska, które kierowa³a nastêpnie
m.in. do rz¹du RP, marsza³ka województwa pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. Apelowa³a w
nich o pilne podjêcie dzia³añ naprawczych w ochronie zdrowia, zwrócenie
tu, zosta³y wykonane. Ró¿norodnoæ za- szczególnej uwagi na problemy podstadañ ustawowo na³o¿onych na powiat wowej opieki zdrowotnej. Popar³a te¿
wp³ywa³a bezporednio na dzia³alnoæ po- m.in. ogólnopolski protest pielêgniarek
wiatowego samorz¹du. Jednak dzia³al- i po³o¿nych, uznaj¹c, ¿e jego pod³o¿em
noæ Rady zale¿a³a w najwiêkszym jest pogarszaj¹ca siê sytuacja bytowa
stopniu od aktywnoci radnych. To oni tej grupy zawodowej. Zwróci³a siê do
wyra¿ali opinie, zg³aszali interpelacje, marsza³ka województwa pomorskiego
formu³owali wnioski, nad którymi pra- o podjêcie w trybie pilnym decyzji o niecowa³ potem Zarz¹d Powiatu.
zw³ocznym przekazaniu gminom nieruchomoci, w których znajduj¹ siê plaOcena bie¿¹cej sytuacji
cówki s³u¿by zdrowia. Wykazuj¹c troskê o zdrowie mieszkañców przyjê³a poRaz w roku Rada przyjmowa³a infor- wiatowy Program Zdrowego Stylu
macjê komendanta miejskiego Policji o ¯ycia na lata 2000-2002, który jest
stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz- jeszcze realizowany. Za priorytetowe
nego. Tak¿e komendant Pañstwowej Stra- uznano w nim stworzenie warunków do
¿y Po¿arnej corocznie informowa³ o dzia- wiêkszej aktywnoci ruchowej mieszkañ³aniach dotycz¹cych ochrony przeciwpo- ców, a szczególnie dzieci i m³odzie¿y,
¿arowej, a Powiatowy Inspektor Sanitar- poprawy sposobu ¿ywienia, zmniejszenia
ny - o warunkach zdrowotnych rodowi- zjawiska patologii spo³ecznych, wiêkszej
ska, stanie sanitarnym obiektów u¿ytecz- edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa i szernoci publicznej, nadzorze sanitarnym, hi- szych dzia³añ w zakresie promocji zdrogienie dzieci i m³odzie¿y oraz jakoci wia.Samorz¹dowi powiatowemu podlega
¿ywnoci i ¿ywienia w zak³adach gastroPowiatowy
Obwód
Lecznictwa
OgólneGospodarze
do¿ynek
- wicestarosta
s³upski
nomicznych. Raz w roku Rada Powiatu go - Samodzielny Publiczny Zak³ad OpieGra¿yna Pokuæ i wójt gminy Kobylnica przyjmowa³a te¿ informacje od Woje- ki Zdrowotnej w S³upsku. Rada Powiatu,
Leszek Kuliñski
wódzkiego Inspektora Ochrony rodowioceniaj¹cdzia³alnoæ POLO zobowi¹za³a

dyrekcjê tej jednostki do opracowania i
wdro¿enia programu naprawczego.

Walka z bezrobociem
i zmiany w owiacie
Powiat przej¹³ trudne zadania zwi¹zane z bezrobociem. Skala tego zjawiska
wymaga³a podjêcia wielu dzia³añ. Rada
Powiatu wielokrotnie zwraca³a siê do
w³adz centralnych o zwiêkszenie funduszy na walkê z bezrobociem, o rodki na
prace interwencyjne i roboty publiczne.

Rozwój spo³eczny
i gospodarczy
W 2001 roku Rada Powiatu przyjê³a
do realizacji Strategiê Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Powiatu S³upskiego na lata 2002-2011. Okrela ona
przysz³ociow¹ wizjê powiatu, zadania w
zakresie gospodarki, kszta³towania przestrzeni, rozwoju spo³ecznego, ekologii i
infrastruktury. W 2002 roku Rada Powiatu uchwali³a Powiatow¹ Strategiê

monty i modernizacjê dróg powiatowych. Pieni¹dze te pozwoli³y poprawiæ
stan techniczny 92,9 km dróg oraz przebudowaæ trzy mosty - w Krzyni, Sierakowie i Zgojewie o ³¹cznej d³ugoci 25,6
metrów bie¿¹cych. Zakresem robót objêto drogi o du¿ym znaczeniu turystycznym i gospodarczym, których stan techniczny by³ bardzo z³y. Rada zainicjowa³a wspó³pracê zagraniczn¹. Podpisane
zosta³y porozumienia o partnerskiej
wspó³pracy z powiatem Kreis Herzogtum Lauenburg w Niemczech i Landstingiem Kronoberg w Szwecji. Wspó³praca ta dotyczy wymiany dowiadczeñ
w dzia³alnoci samorz¹dowej, miêdzy grupami specjalistów, przedsiêbiorców i m³odzie¿y. Rada Powiatu zdecydowa³a te¿
m.in. o podjêciu przez powiat s³upski
wspó³pracy z powiatem cieszyñskim.
Odpowiednie porozumienie podpisano 16
padziernika 2002 roku.

Interpelacje i zapytania

Budowa sali sportowej w Kobylnicy
Wnioskowano o zmiany przepisów dotycz¹cych uprawnieñ do zasi³ków dla
bezrobotnych i wielkoci rodków na
pomoc spo³eczn¹. Domagano siê wielokierunkowej pomocy dla rodowisk
wiejskich, zw³aszcza dla wsi popegeeerowskich tañszych kredytów dla ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci, wiêkszego wsparcia dla agroturystyki. W
czerwcu 1999 roku Rada Powiatu
uchwali³a Program przeciwdzia³ania
bezrobociu i aktywizacji wsi w powiecie s³upskim do 2002 roku. Tylko
skromne rodki finansowe przyznawane
z Krajowego Funduszu Pracy i ma³e
uprawnienia samorz¹du powoduj¹, ¿e skutecznoæ podejmowanych dzia³añ nie jest
zadowalaj¹ca. Samorz¹d powiatowy, pomimo du¿ego zaanga¿owania, nie by³ w
stanie uporaæ siê z tym trudnym problemem.
Wiele uwagi powiêcono problemom
owiaty ponadgimnazjalnej. Wa¿nym zadaniem by³o m.in. wdro¿enie reformy
owiaty, czemu powiêcono kilka sesji.
Debatowano na nich nad kszta³tem owiaty, okrelono profile kszta³cenia i kierunki rozwoju szkolnictwa. Zatwierdzono
now¹ sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, nowe ich nazwy i zakresy
kszta³cenia.

Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na lata 2002-2012, która stanowi
g³ówn¹ wyk³adniê zadañ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w S³upsku.
Przygotowano programy powiatowe, które ujêto w Wieloletnim Planie Przedsiêwziêæ Organizacyjno-Inwestycyjnych dla Powiatu S³upskiego na lata
2002-2006. Ostatecznie zakwalifikowano do niego 28 wniosków pod nazw¹
Powiatowe Programy Operacyjne 
Aplikacje Projektów na lata 20022006. Rada pozytywnie zaopiniowa³a
te dokumenty, traktuj¹c je jako otwarte propozycje do rozwoju spo³eczno-gospodarczego powiatu.
Ka¿dego roku Rada Powiatu dyskutowa³a o bud¿ecie, ustala³a jego plan, ocenia³a realizacjê. Wa¿nym jej uprawnieniem by³o udzielanie absolutorium Zarz¹dowi Powiatu za wykonanie bud¿etu. W
¿adnym z podsumowanych trzech lat nie
by³o powodów, aby absolutorium tego
zarz¹dowi nie udzieliæ!

Powiatowi radni pierwszej kadencji
z³o¿yli w sumie 271 interpelacji i zapytañ, które by³y skierowane do starosty
s³upskiego, szefów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek wojewódzkich. Zg³aszano problemy zwi¹zane ze stanem dróg i komunikacj¹, organizacj¹ opieki zdrowotnej, zapewnieniem
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
sposobem za³atwiania spraw mieszkañców powiatu przez ró¿ne instytucje. Wiele
interpelacji dotyczy³o problemów bezrobocia, bud¿etu i owiaty. Radni sprzeciwiali siê zamiarom likwidacji linii kolejowych, wystêpowali o usprawnienie komunikacji kolejowej w kierunku Trójmiasta, wyd³u¿enia po³¹czeñ na trasach komunikacji PKS. Domagali siê interwencji
pañstwa w skupie zbó¿, przywrócenia
sp³awnoci rzek S³upi i Skotawy. Interpeci¹g dalszy na str. 6

Odwa¿na decyzja
Czêstym tematem powiatowych sesji
by³y drogi. Rada Powiatu podjê³a odwa¿n¹ decyzjê o zaci¹gniêciu przez powiat 15-milionowego kredytu na re5

lowali w sprawie bezp³atnego dowozu
dzieci do szkó³ ponadgimnazjalnych, do¿ywiania i zakwaterowania m³odzie¿y

Dzia³alnoæ komisji
22 stycznia 1999 roku Rada
Powiatu powo³a³a siedem sta³ych
komisji i jedn¹ doran¹ - Statutow¹. Pracowa³y komisje: Rewizyjna; Bud¿etu i Finansów; Rolnictwa;
Lenictwa i Ochrony rodowiska;
Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdzia³ania Bezrobociu; Bezpieczeñstwa i Praworz¹dnoci; Zdrowia i Polityki Spo³ecznej; Owiaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Do
pracy w komisjach zg³osili akces
wszyscy radni. W okresie sprawozdawczym wszystkie komisje
odby³y ³¹cznie 259 posiedzeñ. Komisja Statutowa zbiera³a siê 6 razy
i po opracowaniu projektu Statutu, Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa oraz innych dokumentów
organizacyjnych na podstawie decyzji Rady Powiatu zosta³a rozwi¹zana 4 padziernika 1999 roku. Komisje pracowa³y w oparciu o przyjmowane ka¿dego roku przez Radê
Powiatu plany pracy, opiniowa³y
projekty uchwa³, przygotowywa³y
pod obrady sesji opinie dotycz¹ce zagadnieñ problemowych.

Budowa pe³nowymiarowej sali sportowej
w Dêbnicy Kaszubskiej

mocy Spo³ecznej w Machowinie i Machowinku. Na trzech posiedzeniach
prowadzono szkolenia w zakresie zasad
przestrzegania tajemnicy pañstwowej,
s³u¿bowej i skarbowej, ochrony dóbr
osobistych, przygotowania wniosku o
udzielenie absolutorium zarz¹dowi. Ka¿dego roku w marcu komisja kontrolowa³a
wykonanie bud¿etu powiatu i przygotowywa³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku wnioski w sprawie
udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu. Wnioski te przedk³ada³a te¿ Radzie
Powiatu. Wszystkie z³o¿one trzy wnioski
by³y pozytywne! Przedmiotem obrad komisji by³y równie¿ zagadnienia zwi¹zane
z gospodark¹ rodkami specjalnymi w
1999 roku, analiza zatrudnienia w starostwie i jednostkach powiatu. Zastanawiano siê nad racjonalizacj¹ zatrudnienia,
kszta³tem organizacyjnym starostwa i
podleg³ych mu jednostek. Wnikliwie
przeanalizowano fundusz p³ac w starostwie. Komisja analizowa³a te¿ postêp
prac na budowie Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie i hali sportowej przy
LO w Ustce, ocenia³a promocjê powiatu.
W sumie przeprowadzi³a 14 kontroli w
starostwie i jednostkach powiatu. Ich wynikiem by³o podjêcie 19 wniosków, które przed³o¿ono Radzie Powiatu. Kontrole dotyczy³y równie¿ realizacji inwestycji i wykorzystania rodków bud¿etowych na prowadzone remonty, przydzia³u mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹
powiatu, realizacji dochodów z mienia
powiatu, terminowoci p³acenia podatków i sk³adek ZUS przez starostwo i

szkolnej, reorganizacji Poradni Psychologiczno  Pedagogicznych w S³upsku i
Ustce, wiêkszego wykorzystania obiektów
Komisja Rewizyjna
szkolnych w sezonie letnim na potrzeby
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. TroszczyKomisja odby³a 33 posiedzenia. W
li siê te¿ o rodki na budowê hali sporto- pocz¹tkowym okresie jej cz³onkowie zawej
przy Liceumwystawowych
Ogólnokszta³c¹cym
w poznawali
W pawilonach
wyeksponowano
oko³o 160
odmian
siê ze
struktur¹ organizacyjn¹,
Ustce
i
inne
inwestycje
owiatowe.
Interziemniaków dopuszczonych do uprawy w Polsce
sytuacj¹ finansow¹ jednostek powiatu i reweniowali w sprawie likwidacji internatu
ZSR w S³upsku, zwiêkszenia funduszy na
zakup podrêczników i na bilety dla pierwszoklasistów doje¿d¿aj¹cych do szkó³ powiatowych.
Radni wielokrotnie upominali siê o
zatrudnienie bezrobotnych w ramach
robót publicznych i prac interwencyjnych, zawieranie umów na te prace i
refundacjê gminom ponoszonych wydatków na ten cel; wiêksze fundusze z
Krajowego Urzêdu Pracy na szkolenia
bezrobotnych oraz przeprowadzanie kontroli legalnoci zatrudnienia. Postulowali
zatrudnienie bezrobotnych do prac drogowych, poprawê warunków pracy Powiatowego Urzêdu Pracy, zmianê przepisów
dotycz¹cych przyznawania wiadczeñ
emerytalnych by³ym pracownikom PGR
i zwiêkszenie ofert pracy dla absolwenBudynek nowego Gimnazjum
tów szkó³. Zg³aszali propozycjê emisji
w Dêbnicy Kaszubskiej
obligacji powiatowych jako ród³a pozyskania rodków na modernizacjê
dróg. Upominali siê te¿ o dodatkowe alizacj¹ przez nie zadañ. Wizytowali wy- podleg³e mu jednostki, organizacji
etaty dla komisariatów policji. Na dzia³y starostwa, Powiatowe Centrum przyjmowania i za³atwiania skarg i
wszystkie interpelacje udzielono odpo- Pomocy Rodzinie, Zespó³ Szkó³ Tech- wniosków. Wyniki kontroli by³y na ogó³
wiedzi, jednak nie wszystkie mog³y byæ nicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹ce i pozytywne, a wnioski przekazywane do
Bursê M³odzie¿ow¹ w Ustce, Domy Po- realizacji,
zosta³y zrealizowane.
za³atwione po ich myli.
Poletka uprawowe
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Komisja Bud¿etu i Finansów

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska w S³upsku. Wypowiadali siê w
sprawie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej. Odwiedzili m.in. Zak³ad Eksploatacji Wysypiska w Bierkowie. Wiele uwagi powiêcili sprawie chorób byd³a, dlatego czêsto spotykali siê z
przedstawicielami Powiatowego Lekarza
Weterynarii, z którymi analizowali stan

Komisja odby³a 39 posiedzeñ. Zajmowa³a siê analiz¹ bud¿etu powiatu we
wszystkich jego aspektach. Ocenia³a go
w okresach rocznych i pó³rocznych. Opiniowa³a projekty uchwa³ w sprawie dokonywanych zmian w bud¿ecie, które by³y
spowodowane przede wszystkim wielkoci¹ subwencji i dotacji przyznawanych
na realizacjê zadañ powiatu, szczególnie na utrzymanie domów pomocy spo³ecznej, Powiatowego Urzêdu Pracy i nadzoru budowlanego. Zmiany wynika³y
te¿ z podzia³u nadwy¿ki bud¿etowej oraz podzia³u subwencji owiatowej i drogowej. W wypowiedziach
radnych dominowa³o czêsto zaniepokojenie brakiem perspektyw rozwoju
powiatu przy w sumie niskich dochodach w³asnych, dotacjach i subwencjach zabezpieczaj¹cych z trudem bie¿¹ce potrzeby.
bezpieczeñstwa sanitarno-weterynaryjneWiele uwagi radni z komisji
powiêBudowa
sali sportowej w G³ówczycach
cali drogom powiatowym. Oceniali przy- go. Z inicjatywy komisji zorganizowagotowania do wyboru banku do obs³ugi no dla rolników targowisko w gminie
powiatu. Szczegó³owo analizowali i opi- Kobylnica. Ka¿dego roku interesowaniowali skutki finansowe zwi¹zane ze no siê przebiegiem kampanii ¿niwnej.
zmianami organizacyjnymi w powiatowej Wspólnie z Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Strzelinie komisja organizoowiacie. Niepokój komisji budzi³y dewa³a spotkania z przedstawicielami
cyzje wojewody pomorskiego na podfirm skupuj¹cych zbo¿e i z producenstawie których zmniejszano dotacje i
tami zbó¿. W krêgu zainteresowania radsubwencje dla powiatu. Dotyczy³y one
nych by³a równie¿ gospodarka kopalinanajczêciej rodków dla domów pomomi, legalnoæ funkcjonowania kopalñ i ich
cy spo³ecznej. Komisja na bie¿¹co anali- rekultywacja. Krytycznie odnoszono siê
zowa³a problemy finansowe tych placó- do zaniechania konserwacji wielu rowek, dyskutowa³a o programach napraw- wów i przepustów drogowych. We wrzeczych. Interesowa³a siê pozyskiwaniem niu 2000 roku komisja spotka³a siê z dyprzez starostwo i podleg³e mu jednostki rektorem S³owiñskiego Parku Narodowedodatkowych rodków finansowych na ten go. W sferze zainteresowania radnych
cel. Sprawdza³a rzetelnoæ wykonywania by³y m.in. sprawy zwi¹zane z funkcjonouchwa³y w sprawie zasad wynajmowania waniem parku i wspó³praca z lokalnym sapomieszczeñ w starostwie. Analizowa³a morz¹dem. Z geologiem powiatowym
koszty funkcjonowania internatu Zespo³u dyskutowano o wykorzystaniu wód podSzkó³ Rolniczych w S³upsku oraz koszty ziemnych do nawadniania pól. W lutym
dzia³alnoci Bursy M³odzie¿owej w Ust- 2001 roku omówiono program SAPARD
ce. Wypowiada³a siê te¿ m.in. w sprawie skierowany do rolników. Zajmowano siê
wydatków na promocjê powiatu.
spraw¹ rozdysponowania przez
AWRSP gruntów rolnych i dyskutowaKomisja Rolnictwa, Lenictwa no o problemach m³odych rolników. W
i Ochrony rodowiska
Nadlenictwie Damnica rozmawiano z
£owczym Powiatowym o szkodach wyKomisja w okresie kadencji odby³a
rz¹dzanych przez zwierzynê len¹. Komi34 posiedzenia. Wiod¹cym ich tematem sja zajmowa³a siê równie¿ problemami firby³a ochrona rodowiska w powiecie s³up- my STOLON, dzia³alnoci Kasy Rolniskim, zwi¹zana z tym gospodarka wod- czego Ubezpieczenia Spo³ecznego, budono-ciekowa, czystoæ powietrza, jezior, w¹ elektrowni wiatrowych w gminach porzek, gospodarka odpadami. Radni spo- wiatu, przygotowaniem produkcji biopatykali siê z przedstawicielami delegatury liwa w Sycewicach i s³odu w Charnowie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdzia³ania
Bezrobociu
Komisja odby³a 35 posiedzeñ. Zajmowa³a siê wieloma ró¿nymi sprawami,
jednak najwiêcej czasu powiêci³a problemowi bezrobociu. Wspó³pracuj¹c z Powiatowym Urzêdem Pracy analizowa³a na
bie¿¹co sytuacjê na rynku pracy. Z jej inicjatywy odby³y siê sesje
Rady Powiatu powiêcone
problemom bezrobocia.
Zwracano na nich uwagê
na skalê zjawiska, na koniecznoæ anga¿owania w
jego rozwi¹zanie wszystkich si³ i mo¿liwoci. Z du¿ym zainteresowaniem obserwowano prace zwi¹zane
z opracowaniem programu
dzia³ania w zakresie aktywizacji wsi i przeciwdzia³ania
bezrobociu w powiecie
s³upskim do 2002 roku. Zosta³y w nim uwzglêdnione
opinie i wnioski cz³onków
komisji i mia³y one istotny
wp³yw na jego ostateczny
kszta³t. W styczniu 2000 roku samorz¹d
powiatowy przej¹³ od administracji
rz¹dowej Powiatowy Urz¹d Pracy w
S³upsku. Cz³onkowie komisji zainteresowali siê zaraz warunkami pracy PUP
oraz jego aktywnoci¹ w pozyskiwaniu
rodków na aktywne formy walki z bezrobociem. Raz na pó³ roku oceniano realizacjê programu. Ponadto komisja interesowa³a siê rozwojem bran¿y turystycznej oraz przygotowaniami powiatu do sezonu letniego. Jej cz³onkowie uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia, upominali siê o zwiêkszenie
funduszy na promocjê. Interesowali siê
m.in. te¿ mo¿liwociami pozyskiwania
rodków na promocjê i inne zadania powiatu z funduszy pomocowych. Jednym
z wa¿niejszych zadañ komisji by³o zaanga¿owanie siê w opracowanie strategii rozwoju spo³eczno-gospodarczego
powiatu na lata 2002-2011.

Komisja Bezpieczeñstwa
i Praworz¹dnoci
Komisja zbiera³a siê 43 razy. Realizuj¹c swój program cile wspó³pracowa³a z komendantem miejskim Policji, komendantem miejskim Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w S³upsku, dyrektorem Zarz¹du
Dróg Powiatowych, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Na obradach dyskutowano o rosn¹cym zagro¿eniu przestêpczoci¹, o bezpieczeñstwie na drogach, funkcjonowaniu komisariatów. Radni odci¹g dalszy na str. 8
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wiedzili komisariaty w G³ówczycach,
Kêpicach, Kobylnicy i Smo³dzinie. Z
uwag¹ ledzili proces reformowania siê
policji. Postulowali zwiêkszenie liczby
funkcjonariuszy w miejscowociach
wczasowych oraz na potrzeby ruchu
drogowego. Dyskutowali o problemie
przestêpczoci w gminach, potrzebie organizowania ró¿nego rodzaju imprez,
szkoleñ i prelekcji dla m³odzie¿y. Na jednym ze wspólnych posiedzeñ z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji
omówiono stan zagro¿enia w ruchu drogowym. Z przedstawicielami Dyrekcji
Dróg Publicznych analizowano problem bezpieczeñstwa pod k¹tem niezbêdnych prac na drogach i w³aciwego ich oznakowania. Komisja anga¿owa³a siê te¿ w sprawy realizacji programu
remontu i modernizacji dróg powiatowych. ledzi³a zakres wykonywanych robót. Radni opiniowali poszczególne warianty okrelaj¹ce zakres planowanych
robót drogowych, a póniej ich realizacjê.Pracê stra¿aków oceniano zawsze z
uznaniem. Na jedno z posiedzeñ zaproszono przedstawicieli Stra¿y Granicznej.
Komisja otrzymywa³a zawsze bogaty
materia³ od Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Zajmowa³a siê funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, dzia³alnoci¹ Powiatowego Komitetu Przeciwpowodziowego oraz przebiegiem poboru.

Komisja Zdrowia i Polityki
Spo³ecznej
Komisja odby³a 33 posiedzenia. Na
pocz¹tku kadencji zajmowa³a siê g³ównie
organizacj¹ Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego SPZOZ w S³upsku. Sytuacja finansowa tego zak³adu by³a w sferze zainteresowania komisji przez ca³¹ kadencjê. Pogarszaj¹ce siê warunki finansowe zak³adu budzi³y ci¹gle niepokój.
Radni interesowali siê te¿ dzia³alnoci¹
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
S³upsku, budow¹ Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie. Wspierali Zarz¹d Powiatu w dzia³aniach o pozyskanie rodków finansowych na dokoñczenie budowy tej inwestycji. W cis³ej wspó³pracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie interesowali siê realizacj¹ zadañ
zwi¹zanych z rehabilitacj¹ zawodow¹
i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych.
Na spotkaniach analizowali równie¿
dzia³alnoæ Domów Pomocy Spo³ecznej
w Machowinie, Machowinku i Przytocku, troszczyli siê o niezbêdne fundusze
na funkcjonowanie tych placówek, ledzili na bie¿¹co realizacjê ich programów naprawczych. W styczniu 2000
roku komisja odby³a wspólne posiedzenie z Komisj¹ Bezpieczeñstwa i Praworz¹dnoci powiêcone problemowi pato8

logii spo³ecznych i przemocy. Wa¿nym tematem by³ Powiatowy Program Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia" przed³o¿ony
pod obrady komisji przez Zarz¹d Powiatu. Komisja by³a inicjatorem przeprowadzenia na sesji Rady Powiatu debaty na temat oceny systemu ochrony
zdrowia po zmianach wynikaj¹cych z
wdra¿ania reformy. Radzie Powiatu
przygotowa³a stanowisko, w którym
apelowa³a do rz¹du o pilne podjêcie
dzia³añ naprawczych w s³u¿bie zdrowia. Co roku wypowiada³a siê w sprawie godzin pracy aptek. Wiod¹cym jej
tematem by³y te¿ problemy Domu
Dziecka w Ustce oraz propozycja jego
prywatyzacji.

Komisja Owiaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Komisja zbiera³a siê na 36 posiedzeniach. Sporo czasu jej cz³onkowie powiêcili sprawom zmiany struktur organizacyjnych, funkcjonowania placówek owiatowych i szkolno - wychowawczych. Komisja odbywa³a posiedzenia w siedzibach
poszczególnych placówek. Opiniowa³a
potrzebê utworzenia nowych szkó³:
Policealnego Studium Zawodowego w
Ustce, Technikum Handlowego w Ustce, Policealnej Szko³y Zawodowej w
Ustce oraz Lenego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Warcinie. Analizowa³a statuty i regulaminy tych nowo
tworzonych szkó³. Wiele czasu zajê³a jej
ocena wdra¿anej reformy owiatowej. Na
posiedzeniach analizowa³a ka¿dy etap
tworzonej mapy szkó³ ponadgimnazjalnych. Efektem by³o przyjêcie przez
Radê Powiatu planu sieci publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych. Ponadto
ka¿dego roku, w sierpniu komisja przyjmowa³a informacje o stanie przygotowania placówek owiatowych do rozpoczêcia nowego roku szkolnego. Ocena tych
przygotowañ by³a zawsze pozytywna!
Radni z komisji maj¹ te¿ swój udzia³ w
procesie reorganizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wa¿nymi tematami, którymi siê zajmowali by³y sprawy
inwestycji w owiacie i podzia³u rodków
finansowych na ich realizacjê. Ponadto
troszczyli siê o warunki pracy Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Ustce; efekt jest
taki, ¿e w roku 2002 rozpoczêto rozbudowê szko³y. Wspólnie z Komisj¹ Bud¿etu i Finansów przygl¹dano siê zasadom rozdzia³u rodków finansowych
i ich wykorzystaniu". Omawiano tak¿e
realizacjê dochodów w³asnych placówek
owiatowych. Radni z komisji czêsto zaszczycali swoj¹ obecnoci¹ olimpiady,
zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez starostwo i urzêdy gmin.
Materia³ przekazany przez Biuro
Rady Powiatu S³upskiego

Sprawozdanie

Przyja
W imieniu ca³ego Zarz¹du,
nych pragnê serdecznie po
Wszyscy razem uczylimy
Mimo ograniczonych mo¿liwoci
bud¿etowych uda³o siê zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Poniewa¿
niemal w ka¿dej dziedzinie powiat otrzymywa³ niedostateczn¹ iloæ rodków, starano siê je dzieliæ tak, aby zapewniæ dzia³alnoæ wszystkich instytucji, w pierwszej
kolejnoci tych, które maj¹ bezporedni
wp³yw na poprawê ¿ycia mieszkañców
powiatu.
Do wa¿niejszych dokonañ minionej
kadencji nale¿y zaliczyæ dokoñczenie budowy Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie, utworzenie Izby Dziecka w
Ustce i oddanie do u¿ytku hali sportowowidowiskowej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce. Wartoæ kosztorysowa tej
ostatniej inwestycji zamknê³a siê kwot¹
ponad 6,3 mln z³, a sfinansowa³y j¹ samorz¹d Ustki, Urz¹d Kultury Fizycznej i
Sportu oraz wojewoda pomorski. W Zespole Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku zlikwidowane zosta³y dwie kot³ownie wêglowo-koksowe, a budynki dydaktyczne szko³y przy³¹czono do miejskiej sieci grzewczej. Natomiast w Bursie M³odzie¿owej w Ustce wykonano
nowe przy³¹cze ciep³a. Ponadto Zespó³
Szkó³ Agrotechnicznych otrzyma³ now¹
drogê dojazdow¹, chodniki z polbruku
i nowe okna w jednym z budynków dydaktycznych. Uda³o siê rozpocz¹æ rozbudowê i modernizacjê Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce. Roboty, na które
w bud¿ecie powiatu na 2002 roku przeznaczono 700 tys. z³ wykonuje firma
Strobag z Warszawy. Wykonawca przewiduje, i¿ najdalej we wrzeniu 2003 roku
zakoñczy realizacjê inwestycji.
To tylko niektóre z inwestycji. Wa¿nym zadaniem by³o zorganizowanie
kszta³cenia specjalnego i objêcie tym obowi¹zkiem szkolnym uczniów w wieku do
lat 25, upoledzonych w stopniu umiarkowanym znacznym i g³êbokim. Zreorganizowane zosta³o poradnictwo psychologiczno-pedagogicznego. W Ustce uda³o
siê utworzyæ punkt konsultacyjny Akademii Marynarki Wojennej. Dobrze rokuje on dla powiatu, bo poszerzony zosta³ zakres szkolnictwa wy¿szego. Powiat
by³ skutecznie promowany, zorganizowa-

z wa¿niejszych dokonañ Zarz¹du Powiatu w latach 1998-2002

zny mieszkañcom

pracowników starostwa i dyrektorów wszystkich naszych jednostek organizacyjdziêkowaæ Wysokiej Radzie za owocn¹ wspó³pracê, ¿yczliwoæ i wyrozumia³oæ.
siê powiatowej samorz¹dnoci.

W Dêbnicy Kaszubskiej otwarto izbê regionaln¹ Sk¹d nasz ród
no wiele imprez o charakterze ogólnopol- m.in. zbudowaæ drogê z Wodnicy do
skim i wojewódzkim. Przygotowano cie- Charnowa i przeszkoliæ wielu bezrobotnych.
kawe
publikacje.
W cyklu
miesiêcznym
Uprawa
s³onecznika
ogrodowego
na kwiaty ciête
Powiat wspó³uczestniczy³ w organiwydawany jest Biuletyn Informacyjny.
Zapocz¹tkowane zosta³y tradycje organi- zacji misji gospodarczych. Nawi¹zane
zacji powiatowych obchodów wi¹t pañ- zosta³y kontakty handlowe z firmami biastwowych. Co roku organizowana by³a ³oruskimi. Z sukcesami realizowany jest
Powiatow¹ Olimpiada Sportowa dla dzie- Powiatowy Program Zdrowego Stylu
ci i m³odzie¿y. Powiat zaanga¿owa³ siê ¯ycia, szczególnie w zakresie wspiew proces powstania nowych inwestycji rania wczesnej diagnostyki i zwiêkszerolnych, tj. zak³adów produkuj¹cych nia efektywnoci leczenia nowotworów,
biopaliwo oraz s³ód browarniany. Jest profilaktyki wad s³uchu oraz uzale¿nadzieja, ¿e w ten sposób powstan¹ nowe nieñ. W ramach programu badañ nowomiejsca pracy, a rolnicy bêd¹ mieli zbyt tworowych przebadano 1724 kobiet. Bezp³atnymi badaniami s³uchu objêto ok. 400
na swoje produkty.
W gminie Kobylnica powsta³o targo- osób. Samorz¹dy gminne przejê³y miewisko dla rolników. Wdro¿ony zosta³ pi- nie gminnych orodków zdrowia. Wyrelota¿owy program usuwania odpadów montowanych i zmodernizowanych zoz parkingów lenych. Z Agencj¹ W³a- sta³o przesz³o 90 km dróg powiatowych.
snoci Rolnej Skarbu Pañstwa podpi- Podejmowane by³y dzia³ania w celu
sano porozumienie o wspó³pracy w za- utworzenia w Warcinie Wy¿szej Szkokresie tworzenia warunków na rzecz ³y Biznesu Wiejskiego, utworzenia w
aktywizacji zawodowej i pozyskiwania S³upsku oddzia³u S¹du Rejestrowego i
nowych miejsc pracy dla mieszkañców Orodka Migracyjnego Ksi¹g Wieczyosiedli popegeerowskich. Zainicjowano stych.
Nie uda³o siê do koñca za³atwiæ sprawiele dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskiwania rodków pomocowych i realizacji wy dotycz¹cej zakwalifikowania drogi
projektów ujêtych w Programie Operacyj- krajowej nr 6 do sieci dróg ekspresowych.
nym Rozwoju Regionalnego Wojewódz- Pomimo czynionych wielu starañ nie udatwa Pomorskiego, w programach PHARE, ³o siê te¿ uzyskaæ od gminy miejskiej
SAPARD i Banku wiatowego. Dziêki S³upsk dofinansowania w oczekiwanym
Ekspozycja kwiatów
dotacjom Banku wiatowego uda³o siê wymiarze do kosztów utrzymania Powiadoniczkowych

towego Urzêdu Pracy. Nie uda³o siê
zmniejszyæ bezrobocia, mimo ¿e podejmowano w tym kierunku chyba najwiêcej
dzia³añ i problem ten by³ w sta³ym zainteresowaniu Zarz¹du.
Na podkrelenie zas³uguje, ¿e organy powiatu: stanowi¹cy - Rada oraz
wykonawczy- Zarz¹d pracowa³y razem
i, dziêki wspólnym wysi³kom, uda³o siê
stworzyæ powiat przyjazny mieszkañcom, za³atwiæ wiele ludzkich spraw, zrealizowaæ sporo przedsiêwziêæ i wyzwoliæ nowe inicjatywy, które bêd¹ - mamy
tak¹ nadziejê - kontynuowaæ przyszli
radni.
W imieniu ca³ego Zarz¹du, pracowników starostwa i dyrektorów wszystkich
naszych jednostek organizacyjnych pragnê serdecznie podziêkowaæ Wysokiej
Radzie za owocn¹ wspó³pracê, ¿yczliwoæ
i wyrozumia³oæ. Wszyscy razem uczylimy siê samorz¹dnoci powiatowej. S³owa podziêkowania kierujê do wszystkich
radnych, klubów, komisji oraz do wszystkich zaanga¿owanych w realizacjê powiatowych zadañ pracowników.
Gra¿yna Pokuæ
Wicestarosta S³upski

Zwiedzanie ekspozycji
9

Kontynuujemy druk wypowiedzi radnych,
naczelników wydzia³ów s³upskiego starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu na temat oceny mijaj¹cych czterech
lat w dzia³alnoci powiatowego samorz¹du.

Pragnê
podziêkowaæ
Andrzej Kordylas, radny Rady Powiatu S³upskiego, cz³onek
Zarz¹du
Powiatu: Ka¿dy z nas
podsumowuje dzia³alnoæ Rady, a
p r z e d e
wszystkim
swoj¹ aktywnoæ.
Wielu radnych przypisuje sobie
pomys³y i
zadania, które wymylili inni lub zosta³y
zrealizowane zespo³owo. Ja chcia³bym
wspomnieæ o naszych wspólnych dzia³aniach. Na pewno wielkim wysi³kiem organizacyjnym by³o zapewnienie poprawnego funkcjonowania starostwa
oraz zmiana mentalnoci pracowników,
którzy z urzêdników stali siê pracownikami samorz¹dowymi - otwartymi na
problemy naszych obywateli. Ubolewam, ¿e zmiany organizacyjne nie by³y
zwi¹zane z odpowiednimi zarobkami.
Sukcesem by³o oddanie do u¿ytku Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie, hali
sportowej w Ustce, rozpoczêcie rozbudowy Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce, a przede wszystkim odnowienie nawierzchni ponad 90 km dróg. Sukcesem
by³o przygotowanie programu aktywizacji wsi i przeciwdzia³aniu bezrobociu, programu zdrowego stylu ¿ycia oraz strategii rozwoju spo³eczno-gospodarczego
powiatu. Wypracowana zosta³a koncepcja
funkcjonowania szkó³ ponadgimnazjalnych. Na pewno warto wspomnieæ jeszcze o dzia³aniach na rzecz pozyskiwania
nowych miejsc pracy poprzez inicjatywê
budowy biorafinerii i zak³adu produkuj¹cego s³ód browarny.
Nie by³oby tych dokonañ na pewno bez wizji i dzia³añ mojego przyjaciela, tragiczne zmar³ego starosty Stanis³aw K¹dzieli. Realizacja tych zadañ
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by³aby te¿ trudna bez udzia³u wielu innych
osób, które wspiera³y starostê i Zarz¹d
Powiatu. Pragnê podziêkowaæ wszystkim, z którymi wspó³pracowa³em, a
tak¿e tym, z którymi siê spiera³em w
wielu kwestiach Dziêkujê pracownikom
starostwa za udzielan¹ pomoc, ¿yczliwe rady i inspiracje. Dziêkujê moim
wyborcom, dziêki którym zosta³em radnym.
¯yczy³bym sobie, aby nowa Rada
znalaz³a czas i pieni¹dze na rozwój intelektualny i duchowy naszych mieszkañców. Chcia³bym, aby powsta³a Biblioteka Powiatowa wspomagaj¹ca biblioteki
gminne, a utworzone w nich centra informacyjne mia³y dostêp do biblioteki internetowej. Brakuje nam tak¿e oferty kulturalnej, któr¹ móg³by realizowaæ Powiatowy Dom Kultury.

Pracowicie
i uczciwie
Zbigniew Kamiñski,wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego,
przewodnicz¹cy Klubu Radnych SLD: - Te
cztery lata
minê³y bardzo szybko.
A¿ wierzyæ
siê nie chce.
Fakt, ¿e bylimy pierwszymi radnymi Rady
Powiatu,
pozwoli
nam, bez
wzglêdu na
wynik obecnych wyborów, zachowaæ satysfakcjê, ¿e bardzo pracowicie i uczciwie
spêdzilimy ten czas. Dla nas wszystko
by³o nowe, pierwsze.
Oczywicie najciekawszy by³ sam
pocz¹tek. Tworzylimy kluby, zawi¹zywalimy koalicje. Mo¿e to dziwnie dla
niektórych zabrzmi, ale wtedy wcale nie
by³o to takie oczywiste, kto bêdzie rz¹dzi³ powiatem, a kto bêdzie tworzy³
opozycjê.

Mylê, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ zawarlimy umowê z Porozumieniem Ludowym. Mo¿e nie do koñca potrafilimy
wypracowaæ siln¹ pozycjê w koalicji, ale
dziêki temu dzisiaj jestemy o tê naukê
m¹drzejsi.
Radni rekrutowali siê z ró¿nych rodowisk. Mieli ró¿ne dowiadczenia samorz¹dowe. Wbrew pozorom, s¹dzê, ¿e dowiadczenie wyniesione z samorz¹dów
gminnych nie zawsze pomaga³o byæ dobrym radnym powiatowym. Przyzwyczajenie niektórych kolegów i kole¿anek, do
tego, by nawet o najb³ahszych sprawach
mówiæ na sesji, sprawia³o i¿ niekiedy
rozmienialimy siê na drobne gubi¹c
problemy. Ale to by³y pocz¹tki.
Koñcówka naszej pracy, szczególnie po tragicznym odejciu starosty,
przypomina³a trochê sytuacjê, w której wielu z nas czeka³o, aby ta kadencja ju¿ siê skoñczy³a.
Mimo to uwa¿am, ¿e dobrze zapisalimy siê w historii powiatu. Stworzylimy prawne, organizacyjne podstawy
dla funkcjonowania rad przysz³ych
kadencji. Szkoda, ¿e niektórzy z nas
nie znajd¹ siê w sk³adzie nowej Rady.
Ka¿dy klub mia³ w swoim sk³adzie bardzo dobrych, pracowitych i kompetentnych radnych, którzy przydadz¹ siê w
ka¿dym samorz¹dzie.
Jestem zadowolony, ¿e uda³o mi siê
zachowaæ do koñca jednoæ Klubu SLD.
Zakoñczylimy pracê w tym samym sk³adzie, w jakim j¹ zaczynalimy. Uwa¿am
to za swój osobisty sukces, tym bardziej,
¿e nie wszyscy przystêpujemy do walki o
nowe mandaty pod tym samym sztandarem. Wszystkim jednak z ca³ego serca
¿yczê powodzenia.

Skuteczna
pomoc
Halina Mrozik  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: - Z
dniem 1 stycznia 1999 roku
samorz¹d powiatowy przej¹³
czêæ zadañ realizowanych
przez administracjê rz¹dow¹.
Do powiatu
przesz³y m.in.
zadania przekraczaj¹ce
mo¿liwoci
gmin: prowadzenie domów
pomocy spo³ecznej, placówek opiekuñ-

czowychowawczych, orodków adopcyjnoopiekuñczych, specjalistycznych placówek interwencyjnych i pomocy psychologicznopedagogicznej, a tak¿e prowadzenie rodzin zastêpczych, wspieranie
osób niepe³nosprawnych i wspó³praca z
organizacjami pozarz¹dowymi. W mijaj¹cej kadencji uda³o siê nam zrealizowaæ
szereg zadañ, które w znaczny sposób poprawi³y sytuacjê w zakresie szeroko rozumianej polityki spo³ecznej. Priorytetem by³o uruchomienie nowego Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie. Sta³o siê to w grudniu 2000 roku. Znalaz³o
w nim miejsce siedemdziesiêciu pensjonariuszy przewlekle chorych psychicznie. We wrzeniu 2002 roku liczba
miejsc zosta³a zwiêkszona o kolejne
dwadziecia. Od dwóch lat funkcjonuj¹ te¿ rodowiskowe Domy Samopomocy - w Potêgowie, G³ówczycach i Smo³dzinie. Przebywaj¹ w nich równie¿ osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Od sierpnia 2001 roku, w ramach
podpisanej umowy pomiêdzy starost¹
s³upskim a dyrektorem Aresztu ledczego w S³upsku, skazani wykonuj¹ nieodp³atnie prace na rzecz niepe³nosprawnych
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej
oraz Domu Dziecka w Ustce. Problem
raku miejsc w placówkach opiekuñczo
wychowawczych, nasze centrum czêciowo rozwi¹za³o poprzez utworzenie i przeszkolenie rodzin zastêpczych. Na podkrelenie zas³uguje równie¿ dobra wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
a w szczególnoci z Zarz¹dem Rejonowym PCK w S³upsku, który wspiera w
formie rzeczowej nasze domy pomocy
spo³ecznej, Dom Dziecka w Ustce,
orodki pomocy spo³ecznej oraz rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji
ekonomicznej. Wszystkie osoby i rodziny bêd¹ce ofiarami przemocy przyjmowane s¹ przez Dom Interwencji Kryzysowej
PCK, w którym udzielana jest im niezbêdna pomoc materialna, prawna i psychologiczna.
Od roku nasze centrum wspiera Orodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni Plus" w Gajkach (gmina S³upsk) dla
osób uzale¿nionych od rodków psychoaktywnych. Orodek ten otrzyma³ m.in.
wsparcie w postaci wyposa¿enia rzeczowego. Jedn¹ z wa¿nych inicjatyw podjêtych na rzecz ograniczania skutków
niepe³nosprawnoci by³o zorganizowanie kursu jêzyka migowego. Powiat
nasz jako jeden z pierwszych w województwie pomorskim zorganizowa³
taki kurs. Jego celem by³o podniesienie
poziomu obs³ugi osób niepe³nosprawnych z wadami s³uchu (osób g³uchych i
niedos³ysz¹cych). Wziê³o w nim udzia³
18 pracowników pomocy spo³ecznej.
Budynek by³ego Urzêdu Wojewódzkie

go, w którym mieci siê PCPR, jako jeden z nielicznych budynków u¿ytecznoci publicznej w S³upsku jest dostosowany do potrzeb osób niepe³nospraw
nych.
Wa¿nym zadaniem by³o opracowanie
strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w powiecie s³upskim. Obejmuje ona lata 2002-2012. Rada Powiatu przyjê³a j¹ do realizacji na lutowej sesji.
Centrum nasze nawi¹za³o wspó³pracê z S¹dem Rejonowym w S³upsku, III i
IV Wydzia³em Rodzinnym i Nieletnich w
zakresie rodzinnej opieki zastêpczej. We
wszystkich gminach powiatu przeprowadzono szkolenie rodzin zastêpczych z
udzia³em kuratorów zawodowych S¹du
odpowiedzialnych za pracê z rodzinami
zastêpczymi, kierowników orodków pomocy spo³ecznej, pracowników socjalnych oraz naszych pracowników wspó³pracuj¹cych z tymi rodzinami. W wielu
gminach rodziny zastêpcze, zw³aszcza
wczeniej przeszkolone, bra³y aktywny
udzia³ w spotkaniach przedstawiaj¹c zebranym m. in. umiejêtnoci i sposoby komunikowania siê z dzieæmi i przygotowanie ichdo pobytu w rodzinie.

Nowe
nawierzchnie
dróg

Stanis³aw Kozie³, dyrektor Zarz¹du
dróg Powiatowych: - Reforma administracyjna
wprowadzona
z dniem l
stycznia 1999
roku spowodowa³a kolejn¹ reorganizacjê polskiego
drogownictwa, w wyniku
której ustanowiona zosta³a
nowa kategoria dróg,powiatowych Zaliczone zosta³y do nich wszystkie dotychczasowe zamiejskie drogi wojewódzkie w
granicach administracyjnych powiatu
s³upskiego oraz ulice wojewódzkie na terenie miasta Ustki i Kêpic. W wyniku tej
reorganizacji w powiecie s³upskim znajduje siê 744,3 km dróg powiatowych zamiejskich i 4,8 km ulic powiatowych, usytuowanych na nich 51 obiektów mostowych oraz 463 szt. przepustów drogowych.
Do utrzymania tak rozleg³ej sieci dróg
i mostów Rada Powiatu S³upskiego w

grudniu 1998 roku powo³a³a Zarz¹d
Dróg Powiatowych w S³upsku z siedzi
b¹ przy ul. S³onecznej 16 a. Po up³ywie
prawie czterech lat nale¿y stwierdziæ,
¿e by³a to trafna decyzja, gdy¿ drogi powiatowe zyska³y prawdziwego gospodarza. Ustanowiona bowiem powiatowa
administracja drogowa w sposób sprawny i odpowiedzialny zarz¹dza i utrzymuje drogi. Bezporednim ich utrzymaniem
zajmuj¹ siê dwa Obwody Drogowe z siedzibami w S³upsku i G³ówczycach, w których zatrudnionych jest po 8 pracowników
do wykonawstwa robót utrzymaniowych.
Dotychczasowe efekty rzeczowe na
drogach by³y mo¿liwe do uzyskania dziêki poczuciu odpowiedzialnoci za ich stan
przez Radê Powiatu i Zarz¹d. Cenna by³a
równie¿ wspó³praca ZDP z radnymi powiatu. Z du¿¹ satysfakcj¹ i uznaniem chcê
podkreliæ sprzyjaj¹cy klimat dobrej
wspó³pracy. To dziêki zrozumieniu bardzo rozleg³ej problematyki utrzymania
dróg i mostów mo¿liwe by³o wyposa¿enie Obwodów Drogowych w niezbêdny sprzêt drogowy w postaci kosiarek,
zagêszczarek, pilarek, cinarki poboczy
i rêbaka do rozdrabniania ciêtych
krzaków i ga³êzi z drzew przydro¿nych.
Odnowiony zosta³ równie¿ park transportowy obwodów. Nasza s³u¿ba drogowa
mo¿e w sposób sprawny wykonywaæ swoje obowi¹zki i szybko reagowaæ na wystêpuj¹ce zdarzenia na drogach zarówno
w okresie letnim, jak i zimowym.
Widoczna poprawa stanu technicznego dróg i powstrzymanie ich dalszej degradacji, szczególnie w okresie dwóch
ostatnich lat, by³a mo¿liwa dziêki podjêciu trudnej, ale i odpowiedzialnej uchwa³y Rady Powiatu S³upskiego o zaci¹gniêciu d³ugoterminowego kredytu bankowego w wysokoci 15 mln z³ z przeznaczeniem wy³¹cznie na utrzymanie dróg. Dziêki niemu i bardzo dobrej wspó³pracy z samorz¹dami miast i gmin, które w³¹czy³y
siê we wspó³finansowanie niektórych zadañ w latach 1999-2002 uda³o siê zmodernizowaæ lub odnowiæ 109 km nawierzchni drogowych i przebudowaæ trzy
obiekty mostowe. Wyranej naprawie w
pierwszej kolejnoci poddano najwa¿niejsze ci¹gi drogowe usytuowane w pasie
nadmorskim, po których odbywa siê nasilony ruch turystyczny i gospodarczy.Naprawiono równie¿ wiele dróg o lokalnym
znaczeniu, po których dotychczas trudno
by³o siê poruszaæ. Mylê choæby o takich
drogach jak: Kuleszewo - Zagórki, Kruszyna - ¯elki, Sycewice - Komorczyn, Wiklino - Kukowo, G¹bino -Dominek, na
których, w wyniku przeprowadzonych
prac modernizacyjnych uruchomiona zosta³a komunikacja zbiorowa.
Reasumuj¹c, chcê podkreliæ, ¿e poci¹g dalszy na str. 12
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prawa stanu technicznego dróg na terenie
naszego powiatu w sposób widoczny
zmieni³a wizerunek regionu i mo¿e siê staæ
pocz¹tkiem dalszego rozwoju ruchu turystycznego i gospodarczego. ¯ywiê nadziejê, ¿e nowo wybrana Rada i Zarz¹d Powiatu S³upskiego kontynuowaæ bêd¹ obrany kierunek utrzymania dróg powiatowych.

Bezpieczeñstwo
szeroko
rozumiane

Grzegorz Grabowski, naczelnik Wydzia³u ds. Porz¹dku Publicznego,
Obronnoci i
Zapobiegania Klêskom
¯ywio³owym:
- Podstawowym zadaniem dla naszego Wydzia³u w mijaj¹cej kadencji
samorz¹dowej
by³o stworzenie systemu bezpieczeñstwa
i ochrony powiatu oraz wypracowanie
procedur zwi¹zanych z funkcjonowaniem
tego systemu. Wa¿nym zadaniem by³o
równie¿ powo³anie do ¿ycia oraz opracowanie regulaminów i harmonogramów dzia³añ Powiatowego Komitetu
Przeciwpowodziowego, Powiatowego
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego,
Powiatowego Zespo³u ds. Ochrony
Przeciwpo¿arowej i Ratownictwa, Rejonowego Orodka Ostrzegania i Alarmowania Ludnoci oraz dwóch komisji bezpieczeñstwa  Rady Powiatu i
starosty s³upskiego.
W celu ochrony ludnoci, zak³adów
pracy, urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej,
dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny i
pokoju, wspó³dzia³ania w zwalczaniu
klêsk ¿ywio³owych, zagro¿eñ rodowiska
oraz usuwania ich skutków, opracowano
Plany Obrony Cywilnej i Zarz¹dzania
Kryzysowego, które koordynuj¹ dzia³ania
wszystkich inspekcji, stra¿y i s³u¿b zespolonych. W miastach i gminach powiatu
oraz zak³adach pracy, powo³ane zosta³y do dzia³ania zak³adowe i terenowe
jednostki obrony cywilnej i ochrony
ludnoci, stanowi¹ce odpowiednio zorganizowane i przygotowane si³y ratownicze.
Uwzglêdniaj¹c szeroki zakres zadañ
ogólnych i specjalistycznych, przewidzianych do realizacji przez te jednostki,
12

przede wszystkim w zakresach prowadzenia akcji ratunkowych, utworzono jednostki organizacyjne obrony cywilnej ratownictwa ogólnego i specjalistycznego. Ogó³em w powiecie funkcjonuje: 271 jednostek obrony cywilnej (w tym 71 w wy¿szym stopniu gotowoci do dzia³ania)
i 200 jednostek w podstawowym stopniu gotowoci (powy¿ej 4 godziny, ale
nie wiêcej jak 48 godzin). Do realizacji
zadañ zaanga¿owanych zosta³o blisko
cztery tysi¹ce osób. W powiecie naszym
utrzymano i zmodernizowano piêtnacie
magazynów sprzêtu obrony cywilnej (po
jednym w ka¿dym miecie i gminie, jeden w starostwie oraz trzy w zak³adach
pracy gminy S³upsk i Ustka). Zmodernizowano te¿ magazyn przeciwpowodziowy.
Mieszkañców powiatu szkoli siê w ramach powszechnej samoobrony podczas
zebrañ wiejskich, zawodów stra¿ackich i
medycznych, konkursów, pokazów oraz
popularyzacji zdjêæ, plakatów, informacji
i folderów. Cztery komisje poborowe
przebada³y i przygotowa³y do ewidencji i poboru do si³ zbrojnych RP blisko
cztery tysi¹ce poborowych. Opracowalimy now¹ dokumentacjê Akcji Kurierskiej", Plany Ratownictwa Medycznego oraz treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania. W ci¹gu ostatnich
czterech lat zorganizowanych zosta³o równie¿ osiem æwiczeñ zgrywaj¹cych i wprowadzaj¹cych system ochrony. Przeprowadzilimy dziesiêæ konkursów specjalistycznych w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ratownictwa.
Uzgodnilimy wspó³dzia³anie z policj¹, stra¿¹ po¿arn¹, wojskiem i samorz¹dami w zakresie koordynacji akcji ratowniczych. Dzia³ania te zapewniaj¹ pe³ne
bezpieczeñstwo mieszkañcom naszego
powiatu oraz stworzy³y warunki do niesienia efektywnej pomocy poszkodowanym.

Zawsze
blisko ludzi
Teresa Szamlicka, cz³onek Zarz¹du Powiatu S³upskiego, radna
gminy Kobylnica: - Efektem mojej pracy w minionej
kadencji samorz¹du powiatowego
jest m.in. wybudowanie

trzech nowych mostów, w tym jednego w
Sierakowie, po³o¿enie oko³o 93 kilometrów nowej nawierzchni na drogach powiatowych, w tym najd³u¿szego, ponad
15-kilometrowego odcinka drogi z £osina do Barcina. Popar³am postulat mieszkañców Komorczyna dotycz¹cy modernizacji drogi z tej miejscowoci do drogi krajowej nr 6. Sk³ada³am interpelacje w sprawie budowy chodnika z Kobylnicy do £osina, poprawy nawierzchni drogi krajowej nr 21 oraz poboczy.
Dziêki mojej interpelacji postawiono
znaki Uwaga zwierzêta w Kruszynie.
Mieszkañcy wsi Lubuñ i Kuleszewo bêd¹
mieli przystanki na ¿¹danie. Popiera³am
inne s³uszne postulaty i proby mieszkañców gminy Kobylnica.
Wa¿nym problemem jest walka z
rakiem piersi u kobiet, dlatego zorganizowa³am bezp³atne badania dla kobiet mojego so³ectwa. Zabiega³am o podjecie przez Radê Powiatu stanowisk w
sprawie le funkcjonujacej s³u¿by zdrowia i kas chorych. Reorganizacja Policji i
jej dzisiejszy model spotyka³ siê zawsze
z moim sprzeciwem.W Radzie Powiatu
porusza³am szereg spraw zwi¹zanych z rosn¹cym zagro¿eniem przestêpstwami i
wypadkami. Wnios³am o postawienie tablic z napisem Czarne Punkty na drodze krajowej nr 6. Zawsze by³am blisko
ludzi, zawsze mia³am dla nich czas.
Doceniaj¹c du¿e zaanga¿owanie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i ogromn¹ jej s³u¿ebnoæ wobec mieszkañców,
ufundowa³am jej dwanacie mundurów, dziewiêæ par obuwia, dziewiêæ par
spodni dresowych, koszulki dla dru¿yn
m³odzie¿owych. Walczy³am o uruchomienie produkcji biopaliwa i s³odu na
potrzeby przemys³u spo¿ywczego, a
tak¿e o utworzenie Centrum Rolniczego w S³upsku i Wy¿szej Szko³y Biznesu
w Warcinie.
Wszystkie te dzia³ania sprowadza³y
siê do rozwi¹zania nabrzmia³ego problemu bezrobocia. S¹ du¿e potrzeby spo³eczne, dlatego czêæ swojej diety przeznaczam na fundusz stypendialny dla powiatowych szkó³. By³am równie¿ m.in. inicjatork¹ ufundowania paczek bo¿onarodzeniowych dla dzieci szkó³ w Kwakowie
i Koñczewie.
Na sprawach lokalnych spo³ecznoci chcia³abym siê nadal koncentrowaæ.
Nie bojê siê trudnych, gospodarczych
problemów. Chcia³abym kontynuowaæ
rozpoczête ju¿ i inicjowaæ nowe przedsiêwziêcia, aby przyczyniaæ siê do stworzenia godnego ¿ycia wszystkim mieszkañcom naszego powiatu.(z)

Promowanie przedsiêbiorczoci

Na ogrodach mo¿na zarobiæ

W dniach 16-17 wrzenia br. Orodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie zorganizowa³ dla rolników, przygotowuj¹cych siê do prowadzenia dzia³alnoci agroturystycznej, oraz ju¿ prowadz¹cych tak¹ dzia³alnoæ, wyjazd studyjny do gospodarstw
agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim.
Chodzi³o o wskazanie rolnikom mo¿liwoci pozyskania dodatkowego ród³a
dochodu i poprawy warunków ich ¿ycia
oraz zachêcenie do wiêkszej przedsiêbior-

dowli.
Wizyta w gospodarstwach w Sarbinowie, Wiechowie i Ognicy, by³a dobrym
przyk³adem do pog³êbienia wiedzy i pod-

Przyk³ad urzadzenia przydomowego ogrodu
czoci. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli
siê, jak nale¿y przygotowaæ kwaterê
agroturystyczn¹, stworzyæ zaplecze rekreacyjne w obiekcie i wokó³ niego, jak
urz¹dziæ ogród przydomowy, a nade
wszystko mogli przekonaæ siê, jakie korzyci finansowe osi¹ga siê z prowadzenia takiej dzia³alnoci. Wizyta w prywatnej przetwórni warzyw Irena w Chabowie pos³u¿y³a jako przyk³ad rodzinnej
przedsiêbiorczoci. Gospodarze w oparciu o 40-hektarowy area³ potrafili rozwin¹æ przetwórstwo warzyw. Ich przetwórnia zwiêksza produkcjê, skupuje równie¿
surowce od innych gospodarstw. Znajduj¹ w niej zatrudnienie okoliczni mieszkañcy.
W gospodarstwie rolnym, prowadz¹cym fermê strusi Emu, rolnicy zobaczyli,
jak gospodarze szybko przestawili siê z
uprawy warzyw w tunelach, nie przynosz¹cej im satysfakcjonuj¹cego dochodu,
na bardziej dochodow¹ hodowlê strusi.
Niektórzy wykazali zainteresowanie zakupem tych ptaków jako atrakcji do swoich gospodarstw i za³o¿enia w³asnej ho

patrzenia innych, ciekawych i niekonwencjonalnych rozwi¹zañ organizacji gospodarstw. W gospodarstwie Delsana w
Sarbinowie, jego w³acicielka Nina Stañczyk (prezes Koszaliñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego KOSA) przeprowadzi³a szkolenie dotycz¹ce przepisów stosowanych w agroturystyce.
Ciekawa by³a wizyta w Szkó³ce Rolin Ozdobnych HORTULUS w Dobrzycy i Pomorskim Ogrodzie Edukacyjnym we W³okach ko³o Koszalina,
gdzie poznano ró¿ne przyk³ady urz¹dzenia ogrodów z wykorzystaniem
rzadko spotykanych rolin, krzewów i
drzew ozdobnych.
Agroturystyka jest jedn¹ z aktywnych form wypoczynku i spêdzenia wolnego czasu. Sprzyja równie¿ zachowaniu
i kultywowaniu odrêbnoci kulturowej. To
równie¿ dodatkowe ród³o dochodu dla
rolników, jeden ze sposobów na rozwi¹zanie problemów wiejskich, szczególnie
tam, gdzie jest ma³o wydajne rolnictwo.
Czy gminy s¹ przygotowane na
przyjêcie coraz liczniejszego grona tu-

rystów preferuj¹cych aktywny wypoczynek na wsi, w zgodzie z przyrod¹?
W powiecie s³upskim prowadzi dzia³alnoæ ok. 30 gospodarstw agroturystycznych. Wiêkszoæ dzia³a w pojedynkê. Istniej¹ stowarzyszenia agroturystyczne, ale
zrzeszaj¹ prawie wy³¹cznie kwaterodawców, którzy nie s¹ w stanie zapewniæ bogatej oferty turystycznej. Niezrozumia³a
jest niechêæ do tworzenia wspólnej, w
oparciu o zasoby turystyczne i kulturowe,oferty s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin.
Jest to najprostsza droga do zwiêkszenia
atrakcyjnoci regionu.
Wa¿ne jest te¿ zaanga¿owanie w³adz
lokalnych w proces rozwijania turystyki
wiejskiej, bo bez ich udzia³u nie uda siê
stworzyæ w³aciwej infrastruktury. Tworzenie markowych produktów wiejskich
przyczynia siê do o¿ywienia lokalnej gospodarki. Dzia³ania rozproszone - z jednej strony gospodarzy, z drugiej gmin i
organizacji pozarz¹dowych, nie przyczyni¹ siê do osi¹gania zamierzonych celów.
Dowiadczenia Unii Europejskiej,
gdzie znaczn¹ czêæ rodków przeznacza siê na inwestycje turystyczne w
gminach wiejskich, s¹ dobrym przyk³adem na promocjê regionu i podnoszenie jego atrakcyjnoci. U nas te¿ dofinansowywane s¹ projekty infrastrukturalne, chocia¿by w ramach unijnych
programów SAPARD i ISPA.
Joanna Or³owska
Danuta Janulewicz

Rzadko spotykane roliny i krzewy
w szkó³ce w Dobrzycy
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K³opoty finansowe POLO
Zarz¹d Powiatu S³upskiego zobowi¹za³ dyrektora Powiatowego Obwodu Lecznictwa
Ogólnego  Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w S³upsku Kazimierza Czy¿a do niezw³ocznego podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy funkcjonowania zak³adu i osi¹gniêcia na koniec 2002 roku dodatniego wyniku finansowego.
Zarz¹d zobowi¹za³ te¿ dyrektora do
kontynuowania i rozszerzania uk³adów z
wierzycielami dotycz¹cych ratalnej sp³aty d³ugów. Sytuacja finansowa POLO ju¿
od d³u¿szego czasu wzbudza³a niepokój.

POLO jest samodzielnym publicznym
zak³adem opieki zdrowotnej
By³a, i jest nadal, przedmiotem zainteresowania Zarz¹du. Powiat przej¹³ uprawnienia organu, który utworzy³ Obwód
Lecznictwa Kolejowego na mocy rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z 11
czerwca 1999 roku. Ju¿ w maju rozpatrzono projekty uchwa³ Rady Powiatu w sprawach zmiany nazwy jednostki oraz powo³ania przy niej Rady Spo³ecznej. We wrzeniu rozpatrywano projekt uchwa³y w
sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie czêci maj¹tku trwa³ego POLO.
Opiniuj¹c sprawê pozytywnie, Zarz¹d
Powiatu mia³ na wzglêdzie, i¿ POLO
powinno siê samo utrzymywaæ, a w
zwi¹zku z tym mieæ mo¿liwoæ odp³atnego wydzier¿awienia czêci pomieszczeñ. Rada Powiatu podzieli³a ten pogl¹d.
W kwietniu 2000 roku rozpatrywano
sprawozdanie z dzia³alnoci POLO. Analizuj¹c przed³o¿ony dokument, Zarz¹d
Powiatu zwróci³ uwagê na zaleg³oci
p³atnicze jednostki. Odby³o siê spotkanie starosty z dyrektorem POLO dr. W³adys³awem Szkopem. Miesi¹c póniej
jeszcze raz przeanalizowano sytuacjê finansow¹ jednostki. Z informacji dyrektora wynika³o, i¿ niezbêdnym warun14

kiem do utrzymania dzia³alnoci zak³adu jest zaci¹gniêcie kredytu w wysokoci 500 tys. z³ na sfinansowanie czêci
zobowi¹zañ, zakupy inwestycyjne oraz
rozpoczêcie napraw i remontów. Dyrektor proponowa³, aby kredyt by³ zaci¹gniêty pod hipotekê, bez anga¿owania
w tê sprawê powiatu.
Dyrektor wyjania³, ¿e zak³ad zosta³
objêty planem restrukturyzacji ZOZów, wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Zarz¹d Powiatu, zwracaj¹c równie¿ uwagê na spo³eczny aspekt
funkcjonowania jednostki, uzna³ za konieczne przygotowanie i przedstawienie
pod obrady sesji projektu uchwa³y w sprawie oceny dzia³alnoci POLO. Rada Powiatu, dokonuj¹c tej oceny, w maju
2000 roku, zobowi¹za³a dyrektora do
wdro¿enia i realizacji programu naprawczego, podjêcia dzia³añ w celu
przejêcia notarialnego prawa w³asnoci nieruchomoci przy ulicy Wileñskiej
w S³upsku oraz wyst¹pienia do w³adz
centralnych o ustalenie sposobu realizacji postanowieñ dotycz¹cych nieruchomoci w Szczecinku i Koszalinie.
W padzierniku 2000 roku opracowano i przekazano pod obrady Rady projekt
uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
nieodp³atne nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego gruntu przez POLO. W styczniu 2001 roku by³a ju¿ te¿ uchwa³a Rady
Powiatu w sprawie zgody na wydzier¿awienie lub wynajêcie maj¹tku trwa³ego
jednostki. W lutym dyrektor sk³adaj¹c
sprawozdanie z realizacji programu naprawczego informowa³ Radê, i¿ POLO
zakoñczy³o dzia³alnoæ deficytem i dlatego wyst¹pi³ do Rady Spo³ecznej o wyra¿enie zgody na zaci¹gniêcie kredytu.
Informowa³ te¿, i¿ negocjuje z ZUS,
PKP i Kas¹ Chorych sprawê zad³u¿eñ.
Poinformowa³, ¿e jest przygotowany do
sp³aty zad³u¿enia bez odsetek.
W kwietniu 2001 POLO otrzyma³o
zgodê na wydzier¿awienie, w drodze przetargu, nieruchomoci po³o¿onej w Koszalinie. W padzierniku, stosownie do wniosku dyrektora o urlopowanie na czas kadencji Sejmu, Zarz¹d powierzy³ pe³nienie
obowi¹zków dyrektora jednostki Irenie
Pogodziñskiej. Pe³ni³a ona tê funkcjê do
10 marca 2002 roku. W grudniu 2001 roku
powo³ano now¹ 8-osobow¹ Radê Spo³eczn¹. Tworzy³o j¹ m.in. piêciu przedstawicieli Rady Powiatu. W lutym 2002 roku
Zarz¹d Powiatu podj¹³ rozmowy z Kazi-

mierzem Czy¿em, kandydatem na stanowisko dyrektora POLO, a nastêpnie 11
marca zawar³ z nim umowê na zarz¹dzanie jednostk¹ do 30 czerwca 2005 roku.
W marcu 2002 roku Rada Powiatu
poszerzy³a swoje przedstawicielstwo w

Dyrektor Kazimierz Czy¿ ma wypracowaæ dodatni wynik finansowy
Radzie Spo³ecznej POLO. Wkrótce po raz
kolejny przeanalizowano sytuacjê jednostki. Dyrektor informowa³, i¿ wszystkie
wezwania o zap³atê nale¿noci regulowane s¹ na bie¿¹co. POLO otrzyma³o
zgodê na zbycie nieruchomoci w Szczecinku. Do dyrektora Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w S³upsku wyst¹piono z prob¹ o podjêcie negocjacji w
sprawie umorzenia odsetek i ratalnej
sp³aty zobowi¹zañ. ZUS odpowiedzia³,
i¿ sprawa ta wykracza poza jego kompetencje.
W terminie póniejszym dyrektor
POLO uzyska³ jednak zgodê i podpisa³ z
ZUS umowê o ratalnej sp³acie zad³u¿enia, ³¹cznie z odsetkami. POLO czêciowo sp³aci³o zad³u¿enie wobec tego wierzyciela ze rodków uzyskanych po sprzeda¿y nieruchomoci w Szczecinku.
W lipcu pojawi³a siê nowa nadzieja, bo podjêta zosta³a inicjatywa ustawodawcza w celu nowelizacji ustawy o
zak³adach opieki zdrowotnej poprzez
zmianê treci przepisów w taki sposób,

aby dotychczasowe zapisy mówi¹ce o
likwidacji samodzielnego publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej zast¹piæ postêpowaniem zbli¿onym do og³oszenia
upad³oci. Uk³ad taki pozwala³by na kontynuowanie dzia³alnoci, i dawa³ mo¿liwoæ chocia¿ czêciowego zaspokojenia
nale¿noci wierzycieli. Pojawi³a siê te¿ nadzieja, ¿e Sejm uchwali wy¿sz¹ sk³adkê
na ubezpieczenia zdrowotne, która umo¿liwi placówkom s³u¿by zdrowia pokrywanie rzeczywistych ich kosztów.
Gdy czekano na rozstrzygniêcia
legislacyjne, dyrektor POLO powiadomi³ Zarz¹d Powiatu, i¿ w jego zak³adzie powsta³a spó³ka AUXILIUM, która zainteresowana jest przejêciem czêci us³ug medycznych. Nie wró¿y³o to
niczego dobrego POLO. W sierpniu odby³o siê wspólne posiedzenie Zarz¹du
Powiatu i Rady Spo³ecznej. Zarz¹d zobowi¹za³ dyrektora do natychmiastowego rozwi¹zania spornych kwestii pomiêdzy zak³adem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej poprzez negocjowanie dotychczasowych umów
cywilno-prawnych i zakoñczenie konfliktu.
We wrzeniu wyst¹piono do dyrektora Oddzia³u ZUS w S³upsku o wycofanie
obci¹¿enia hipotecznego z nieruchomoci
w Koszalinie. Poinformowano ZUS, i¿
dyrektor POLO podj¹³ próbê sprzeda¿y tej nieruchomoci w celu zdobycia
rodków na sp³atê d³ugów. Jednak ze
wzglêdu na obci¹¿enia hipoteczne nieruchomoci ka¿da z rozpoczêtych
transakcji koñczy³a siê niepowodzeniem.
W tej sytuacji wyst¹piono do Ministra Zdrowia z pytaniem, czy SP ZOZ
mo¿e skorzystaæ z mo¿liwoci odd³u¿enia z tytu³u zaleg³oci w regulowaniu nale¿noci wobec ZUS przewidzianych w
ustawie o restrukturyzacji nale¿noci publicznych, uchwalonej 30 sierpnia br.? Jeli nie to, czy na szczeblu centralnym czynione s¹ jakiekolwiek postêpowania aby
stworzyæ zad³u¿onym ZOZ cie¿kê podobn¹ do tej, jak¹ przewiduje powy¿sza
ustawa?
Nie otrzymano jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytania. Mimo
to w starostwie, w oparciu o nowo
uchwalon¹ ustawê i orzecznictwo NSA
i S¹du Najwy¿szego oraz prasowe wyjasnienia wiceminister Ireny D¿óg,
przygotowano projekt w sprawie odd³u¿enia POLO i sprawa jest w toku.
Zad³u¿enie POLO wobec ró¿nych wierzycieli, w tym g³ównie ZUS wynosi obecnie, per saldo ok. 1.600 tys. z³ i  jak siê
ocenia  bierze siê przede wszystkim z
tego, i¿ rodki finansowe z kas chorych
nie pokrywaj¹ w pe³ni kosztów funkcjonowania placówki. Niedobór ten powoduje perturbacje p³acowe i rodzi wewnêtrzne konflikty.
Materia³ przygotowany przez
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Po¿yczki
na pierwsz¹ pracê
W Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku bezrobotni
absolwenci mog¹ sk³adaæ wnioski o ma³¹ po¿yczkê udzielan¹ na preferencyjnych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Mikropo¿yczki dla absolwentów to
wynik umowy podpisanej w lipcu br.
pomiêdzy Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczone s¹ one
na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci
przez absolwentów lub dla pracodawców chc¹cych zatrudniæ absolwentów.
Do koñca tego roku na ten cel przeznaczone s¹ 32 miliony z³otych. O po¿yczkê mog¹ ubiegaæ siê równie¿ grupy absolwentów chc¹cych wspólnie utworzyæ
firmê. Minimalna kwota kredytu to 5
tys. z³, maksymalna - 40 tys. z³. Udzielany jest on na okres do 36 miesiêcy z
mo¿liwoci¹ karencji sp³aty do pó³
roku. Oprocentowanie na 29 wrzenia
br. wynosi³o 6,37proc. w skali roku i
by³o zmienne. Po¿yczka mo¿e byæ przeznaczona na zakup wyposa¿enia, materia³ów, adaptacjê pomieszczeñ, itp.
Wniosek powinien zawieraæ: opis przedsiêwziêcia, cel na który zostan¹ przeznaczone pieni¹dze, zawiadczenie o statusie bezrobotnego absolwenta, informacjê
o miejscu prowadzenia dzia³alnoci, odpis dyplomu ukoñczenia
szko³y, informacje o stosunku do
s³u¿by wojskowej, stanie cywilnym oraz propozycjê zabezpieczenia sp³aty. W przypadku, gdy o po¿yczkê ubiega siê grupa absolwentów, plan przedsiêwziêcia powinien byæ wspólny, a pozosta³e dokumenty wymagane s¹ od ka¿dego z po¿yczkobiorców.
Pieni¹dze z kredytu wyp³acone
bêd¹ po formalnym zarejestrowaniu przez absolwenta dzia³alnoci
gospodarczej, natomiast przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zatrudniæ
absolwenta w ci¹gu miesi¹ca od
uzyskania po¿yczki i na okres nie
krótszy ni¿ czas jej sp³aty. Uzyskan¹ po¿yczkê trzeba zagospodarowaæ w ci¹gu miesi¹ca, po¿yczkobiorca na ¿¹danie banku musi
przedstawiæ faktury za zakupiony sprzêt, modernizacjê obiektów itp. Po¿yczka nie mo¿e byæ
przeznaczona na wyp³atê wynagrodzenia dla zatrudnionego absolwenta.

Wnioski mo¿na sk³adaæ bezporednio w
oddzia³ach banku (Gdynia, ul. 10 Lutego
33, Sopot, al. Niepodleg³oci 764,
Gdañsk, ul. Szeroka 119/120) lub w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku przy
ul. Fabrycznej 1 (pok. 33). Pod tym adresem, jak równie¿ pod numerem telefonu
845-67-94 absolwentom udzielane s¹
bli¿sze informacje na temat po¿yczki.
Do koñca wrzenia br. wnioski na takie
po¿yczki pobra³o ju¿ dziesiêciu absolwentów, ale nie wp³yn¹³ jeszcze ¿aden
wniosek wype³niony. Jak nam powiedzia³ pracownik banku w Sopocie,
praktycznie ka¿dy, kto z³o¿y wymagane i prawid³owo wype³nione dokumenty, powinien otrzymaæ po¿yczkê. W sytuacji tak du¿ego bezrobocia, równie¿
wród absolwentów koñcz¹cych swoj¹
edukacjê, dobry pomys³ na dzia³alnoæ
i pomoc w postaci kredytu na jej uruchomienie, mo¿e byæ recept¹ na pierwsz¹ pracê.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku
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Zdrowie wiejskich kobiet
Od kilku lat ronie ranga profilaktyki w zwalczaniu chorób nowotworowych. Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku zachorowañ kobiet na raka piersi. Równie¿ w miecie S³upsku i powiecie s³upskim coraz wiêcej organizacji i instytucji, nie
tylko medycznych, zaanga¿owanych jest w propagowanie wiedzy na ten temat i profilaktycznych badañ, jako najlepszej i najtañszej metody ograniczania choroby.
Szczególn¹ aktywnoæ w tym wzglêdzie przejawiaj¹ fundacje i stowarzyszenia kobiece. Powiat s³upski, wykonuj¹c
okrelone ustawami zadania publiczne o
charakterze ponadgminnym, w zakresie
promocji i ochrony zdrowia, realizuje zadania uwzglêdniaj¹ce za³o¿enia Narodowego Programu Zdrowia na lata 19962005. W oparciu o ten program w starostwie opracowany zosta³ Powiatowy Program Zdrowego Stylu ¯ycia na lata 20002002, który zak³ada poprawê jakoci ¿ycia ludnoci oraz tworzenie mocnego lobby samorz¹dów, instytucji i organizacji
zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia oraz
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia.
Jednym z omiu tzw. celów operacyjnych programu jest usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiêkszenie efektywnoci leczenia nowotworów z³oliwych.
Realizacjê tych zadañ starostwo s³upskie
rozpoczê³o w 1999 roku akcj¹ badañ
mammograficznych dla kobiet wiejskich.
Przebadanych zosta³o wówczas 128 pañ.
Dostrzegaj¹c jednak powa¿ny problem,
jakim jest rak piersi, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii Amazonka w grudniu 1999 roku przyst¹piono do konkursu og³oszonego przez Pomorsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w
Gdañsku. Powiatowy program pn.Zapobieganie chorobom raka u kobiet wiejskich Mammograf 2000 zosta³ przyjêty do realizacji w 2000 roku. Badaniami
objêto wówczas 514 kobiet z grupy wiekowej 51 - 60 lat. £¹czny koszt przedsiêwziêcia zamkn¹³ siê kwot¹ 27 345 z³. Poza
prowadzeniem badañ, organizowane by³y
spotkania edukacyjne dla kobiet w gminach. Odby³y siê prelekcje na temat zachorowania na nowotwory. Prezentowano film pt. Samobadanie piersi - Zrób
to dla siebie i sposób samobadania na
fantomach piersi.
Prelekcje prowadzili specjalici onkolodzy: lekarz medycyny Ryszard
Kwiatkowski - ordynator Oddzia³u Chemioterapii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w S³upsku (obec16

nie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny),
prof. Roman Czekanowski z Instytutu
Onkologii w Warszawie. Powiat wspomaga³a te¿ p. Wies³awa Gajewska ze Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii
„Amazonka”.
Celem tych spotkañ by³o dostarczenie kobietom wiedzy na temat samokontroli i badañ profilaktycznych oraz wiedzy niezbêdnej do podejmowania w³aciwych i wiadomych decyzji na temat w³asnego zdrowia. Na bezp³atne badania kobiety zapraszane by³y imiennie.
W 2000 roku, poza programem
Mammograf 2000, dziêki wspó³pracy z
Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Gdañsku, badaniami objêto dodatkowo 62 kobiety z gminy Ustka, wywodz¹ce siê ze rodowiska popegeerowskiego. Badania te prowadzone by³y w grupie
kobiet powy¿ej czterdziestego roku ¿ycia.
W 2001 roku mieszkanki powiatu s³upskiego mia³y mo¿liwoæ tak¿e skorzystania z bezp³atnych badañ  tym razem w
ramach wspólnie realizowanych programów z Pomorsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych w Gdañsku oraz Agencj¹ W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa w Gdañsku.
Badania mammograficzne z Pomorsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych prowadzone by³y pod has³em Jeste Tego Warta Zbadaj Swoje Piersi. Objêto nimi 248 (na
428) kobiet z rocznika 1947. Koszt tych
badañ wyniós³ 13.211 z³, sfinansowali je
organizatorzy, tj. starostwo i Pomorska
Regionalna Kasa Chorych w Gdañsku.
Natomiast program realizowany wspólnie
z Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa adresowany by³ do kobiet z grupy
wiekowej 45-60 lat (roczniki 1941-1956).
Badaniami, których ³¹czny koszt wyniós³
25 000 z³, zosta³o objêtych w sumie 566
kobiet.
W bie¿¹cym roku kontynuowane s¹
równie¿ przesiewowe badania mammograficzne dla kobiet z gmin powiatu s³upskiego. Przedsiêwziêcie, przy wspó³udziale Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
w Gdañsku, prowadzone jest tak¿e w ra-

mach programu Jeste Tego Warta - Zbadaj Swoje Piersi. Tym razem badaniem
objête zosta³y kobiety z roczników 1946
i 1948. Skorzysta³o z nich ju¿ 206 pañ (na
892 w tej grupie). Po³owê kosztów dofinansowa³a Pomorska Regionalna Kasa
Chorych w Gdañsku.
Prowadzone g³ównie w Zak³adzie
Radiologii Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
S³upsku badania maj¹ na celu zwiêkszenie wykrywalnoci zmian nowotworowych we wczesnych stanach zaawansowania choroby.
Ogó³em w latach 1999  2002 w powiecie s³upskim, w ramach omawianych
programów, wykonano 1724 badania
mammograficzne. Wykryto 21 zmian z³oliwych nowotworowych  4 zmiany w
2000 roku i 17 w roku 2001. Jak wa¿ne s¹
to dzia³ania, nie nale¿y chyba nikogo przekonywaæ. Wykryte zmiany wiadcz¹ o
potrzebie ich kontynuacji.
Programy profilaktyczne przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia wykrywalnoci
wczesnych stanów zaawansowania choroby nowotworowej. Obni¿ony zostanie
wskanik miertelnoci lub trwa³ego okaleczenia z powodu raka piersi u kobiet
wiejskich, który jest obecnie jedn¹ z najczêstszych przyczyn zgonów kobiet w
wieku 35-59 lat. Umieraj¹ g³ównie kobiety
w rednim wieku i by temu zapobiec nie
wystarczy ju¿ tylko namawiaæ panie do
samodzielnego poddawania siê badaniom.
Niezbêdne s¹ te¿ dzia³ania zachêcaj¹ce do
bezp³atnej diagnostyki. Problem jest bardzo powa¿ny, bo w Polsce co roku zapada na nowotwór piersi ponad 10 tysiêcy
kobiet, a w walce z t¹ chorob¹ jest niezwykle wa¿ne wczesne jej wykrycie.
Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia
Tekst ten zosta³ wyg³oszony na IV Konferencji wiadomie walczymy z rakiem
piersi zorganizowanej 11 padziernika
br. przez Urz¹d Miejski w S³upsku i Ruch
Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „EuropaDonna”.

Akcja po¿yteczna, ale brakuje sponsorów

wiate³ko na tornistrze

We wrzeniu ponad 450 tysiêcy pierwszoklasistów otrzyma³o od PZU odblaskowe znaczki, które po przymocowaniu do tornistra, plecaka czy ubrania znacznie poprawiaj¹
widocznoæ po zmroku na drodze. Odblaski s¹ szczególnie potrzebne dzieciom mieszkaj¹cym na wsiach, wród których - jak wynika ze statystyk - wypadkowoæ jest najwiêksza.

Fot: S. ¯abicki
Dzieci ze S³onowic otrzyma³y od policjantów ksi¹¿eczki popularyzuj¹ce bezpieczne poruszanie siê w ruchu drogowym
Jesieñ i zima to okres trudny i niebezpieczny dla dzieci uczêszczaj¹cych do
szko³y, szczególnie dla najm³odszych klas.
W najgorszej sytuacji s¹ dzieci chodz¹ce
do szko³y na piechotê. Póny wit i wczenie zapadaj¹cy zmierzch oznaczaj¹, ¿e
nierzadko chodz¹ do szko³y lub ze szko³y
w ciemnociach. Jak bardzo jest to niebezpieczne na drogach publicznych, na
których panuje coraz wiêkszy ruch samochodów, ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê.
Okazuje siê, ¿e w doæ prosty, choæ jeszcze przez wielu niedoceniany sposób,
mo¿na sprawiæ, by dzieci o zmierzchu
by³y lepiej widoczne dla kierowców pojazdów. Ma³e wiate³ko odblaskowe cza-

sem mo¿e uchroniæ ma³ego przechodnia
przed najgorszym.
Na pocz¹tku wrzenia ruszy³a druga
edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej
Odblaskowe Pierwszaki, której podstawowym celem jest poprawa bezpieczeñstwa dzieci na drogach. Akcja finansowana jest z funduszu prewencyjnego spó³ek
Grupy PZU, w sk³ad której wchodz¹ PZU
S.A. i PZU ¯ycie S.A.. Patronat nad akcj¹ objêli premier Leszek Miller, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,
Komenda G³ówna Policji oraz Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Przedstawiciele PZU szacuj¹, ¿e w tegorocznej
edycji bierze udzia³ ponad 450 tys. pierw-

szoklasistów z ca³ej Polski. Wród nich
s¹ dzieci z powiatu s³upskiego. Do szkó³
przyje¿d¿aj¹ przedstawiciele PZU, policjanci, nierzadko te¿ przedstawiciele samorz¹dów gminnych. Dzieci otrzymuj¹
wiate³ka odblaskowe, dowiaduj¹ siê, jak
bezpiecznie poruszaæ siê po drogach.
Jedn¹ z placówek owiatowych, które pozytywnie odpowiedzia³y na apel
PZU, jest Szko³a Podstawowa w S³onowicach. Szko³a goci³a przedstawicielkê
PZU w S³upsku, Annê Mularczyk-Sej,
funkcjonariuszy policji z kobylnickiego
Zespo³u Dzielnicowych Komisariatu w
Kêpicach  st. posterunkowego Zbigniewa £ozyka i aspiranta S³awomira Koci¹g dalszy na str.18
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dzie has³o No odblaski, wieæ przyk³adem. Scenariusz przedstawienia równie¿
bêdzie oceniany w ogólnopolskim konkursie.
- Jednym z powodów stworzenia programu Odblaskowe
Pierwszaki jest, wynikaj¹cy z Prawa o
Ruchu Drogowym,
obowi¹zek u¿ywania
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu
przez dzieci do 15
roku ¿ycia  powiedzia³ Tomasz Fill,
p.o. rzecznika prasowego PZU SA.
- Na szczêcie,
odpukaæ, nie by³o w
tym roku ani w ubieg³ym przypadku potr¹cenia dziecka id¹cego do szko³y przez
samochód, ale licho
nie pi  powiedzia³
nam podkomisarz
Krzysztof Duszkiewicz, szef Wydzia³u
Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej
Grupa
Policjipó³koloniw S³upku,
obejmuj¹cej
stów na placupowiat
s³upski.
 Dlatego
zabaw przed
policja
w³¹cza
przedszkolem
wsiê do
St. posterunkowy Zbigniew £ozyk, funkcjonariusz poliOdblaskowe
Pob³ociu
cji z kobylnickiego Zespo³u Dzielnicowych Komisariatu w akcji
Kêpicach pasuje symbolicznym lizakiem uczniów klasy I Pierwszaki. W ubieSzko³y Podstawowej w S³onowicach na Odblaskowych g³ym roku funkcjonariusze policji jedziPierszaków
li do wszystkich
szkó³, gdzie rozmaroty lubowania odciskiem kciuka na kla- wiali z uczniami o zasadach bezpiecznesowym tablo, wszyscy obejrzeli wystêp te- go poruszania siê po drogach publicznych.
atrzyku Kurtynka, w którym zaanga¿o- Rozdawalimy dodatkowo wiate³ka odwani s¹ uczniowie klas II-III. Insceniza- blaskowe uczniom trzech pierwszych klas,
cja dotyczy³a bezpieczeñstwa dzieci w ufundowane przez sponsorów, m.in. firdrodze do szko³y. St. posterunkowy Z. mê Scania-Kapena ze S³upska, która jako
£ozyk udzieli³ uczniom wskazówek, do- pierwsza w³¹czy³a siê do tej akcji. Potem
tycz¹cych zasad poruszania siê po drogach do³¹czy³y inne firmy. W sumie rozdalimy
publicznych. Przedstawicielka PZU, A. oko³o 7 tysiêcy takich wiate³ek. One zdaMularczyk-Sej przekaza³a dzieciom wia- j¹ egzamin  noszone na tornistrach czy
te³ka odblaskowe i kolorowanki, tema- kurtkach znakomicie odbijaj¹ wiat³o retycznie zwi¹zane z bezpieczeñstwem na flektorów. W tym roku, jeli nie liczyæ
drodze. Niespodziankê sprawili im te¿ po- PZU, brakuje sponsorów, a chêtnie s³ulicjanci, którzy podarowali maluchom ma- ¿ylibymy znowu pomoc¹ przy kolportoskotkê  s³onika Popo oraz ksi¹¿eczki waniu tych wiate³ek.
Jak wynika z danych Komendy
dotycz¹ce ruchu drogowego. Na koniec
pan policjant pasowa³ uczniów symbolicz- G³ównej Policji, w ca³ym udzia³em dzienym lizakiem na odblaskowych pierw- ci zmala³a w roku 2001 w porównaniu do
roku 2000.
szaków.
- Wyniki s¹ zachêcaj¹ce i potwierdzaTeraz dzieci zajm¹ siê przygotowaniem pracy plastycznej na ogólnopolski j¹, ¿e akcja prewencyjna przynosi rezulkonkurs PZU Wasza droga do szko³y. taty  komentuje Marek Konkolewski,
Póniej wyst¹pi¹ na forum szko³y w in- podinspektor z Zarz¹du Ruchu Drogowescenizacji, której przewodni¹ myl¹ bê- go Komendy G³ównej Policji w Warszasyla oraz sekretarza gminy Kobylnica
Jana Plutowskiego. Inauguracja akcji
Odblaskowe pierwszaki po³¹czona by³a
ze lubowaniem dzieci z pierwszej klasy.
Po pasowaniu na ucznia i potwierdzeniu

18

wie. W 2001 roku wydarzy³o siê o 1.115
wypadków mniej ni¿ w 2000 roku - spadek o ponad 13 proc. Liczba ofiar wypadków zmniejszy³a siê z 265 w 2000 roku
do 236 dzieci w roku ubieg³ym - spadek o
11 proc. Liczba rannych dzieci zmala³a
równie¿ - o 11,5 proc.
- Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e liczba
wypadków zmala³a szczególnie w miesi¹cach jesiennych, od IX do XI 2001 roku,
czyli w czasie trwania akcji Odblaskowe Pierwszaki  dodaje Tomasz Fill.
W omawianym okresie liczba
dzieci, które ponios³y mieræ w wypadkach drogowych zmala³a o 38 proc, a liczba rannych zmniejszy³a siê o 16,5 proc.
Ogólnie liczba wypadków spad³a o 17,5
proc.
Program poza bezporednim dzia³aniem prewencyjnym ma tak¿e charakter
edukacyjny. We wrzeniu do 16 tys. szkó³
podstawowych rozes³ano specjalne odblaskowe paczki zawieraj¹ce: kasety video z filmem edukacyjnym i ksi¹¿eczki
do kolorowania ucz¹ce zasad bezpiecznego poruszania siê po drodze, plakat informuj¹cy o konkursach plastycznych, kalendarz cienny, plany lekcji i ankietê-rebus.
W ramach akcji przygotowano równie¿ grupowy konkurs plastyczny dla
uczniów klas pierwszych, utrwalaj¹cy
zdobyt¹ wiedzê. Jego has³em przewodnim
jest: Po zebrze i gêsiego, kto doda co
do tego. Warunkiem udzia³u w tej zabawie jest prawid³owe rozwi¹zanie rebusów
znajduj¹cych siê w odblaskowej paczce.
Zbiorowa praca mo¿e byæ wykonana dowoln¹ technik¹. Dla nauczycieli stworzono specjalny konkurs na scenariusz przedstawienia teatralnego, którego tematem
bêdzie bezpieczna droga do szko³y z odblaskami. Wydrukowane zasady konkursów wraz z kuponami zg³oszeniowymi
znajduj¹ siê w odblaskowych paczkach,
a tak¿e na stronach internetowych PZU
SA, PZU ¯ycie SA oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu. Dla zwyciêzców przygotowano nagrody  wycieczkê dla ca³ej klasy do EuroDisneylandu w maju 2003 oraz dla trzech nagrodzonych nauczycieli  wycieczki do Pary¿a.
Pierwsz¹ edycjê akcji zorganizowano w ubieg³ym roku. Odblaskowe paczki dotar³y wtedy do 17.764 szkó³, a odblaski otrzyma³o ponad 500 tys. pierwszoklasistów. Na konkurs zg³oszono 2.474
prac, z których wy³oniono 70 laureatów.
Nagrodami dla zwyciêzców by³a wycieczka do Pary¿a i EuroDisneylandu. Ponadto pierwszaki wraz z opiekunami zosta³y
zaproszone na Wielk¹ Odblaskow¹ Galê,
która odby³a siê w Kompleksie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jolanta Majerowska
Szko³a Podstawowa w S³onowicach

Sprz¹tanie
w S³onowicach

W dniach 20  22 wrzenia br. odby³o siê kolejne Sprz¹tanie wiata. Idea tej akcji narodzi³a siê w Australii, lecz
ju¿ od kilku lat skutecznie rozwija siê w naszym kraju.

Tegoroczne sprz¹tanie odbywa³o siê
pod has³em Recykling  to siê nam op³aca. Pod tym pojêciem rozumiemy powtórne wykorzystanie odpadów, na przyk³ad makulatury, szk³a i tworzyw sztucznych. Oczywicie, po wczeniejszej ich
segregacji. W dobie gwa³townego wzrostu liczby u¿ywanych ro¿nych produktów,
pomys³ ten jest godny naladowania.
W wielkim sprz¹taniu w S³onowicach
brali udzia³ uczniowie Szko³y Podstawowej. 23 wrzenia, w pierwszym dniu kalendarzowej jesieni, mimo bardzo wietrznej pogody, grupa ponad 200 dziewcz¹t i
ch³opców razem z wychowawcami porz¹dkowa³a okoliczne tereny. Porz¹dki
poprzedzi³ krótki apel powiêcony problematyce recyklingu.
M³odzie¿ sprz¹ta³a m.in. teren wokó³
budynku szkolnego i przystanku PKS, a
tak¿e drogê i pobocze w kierunku Dobrzêcina, Runowa S³awieñskiego oraz przy
stacji PKP w S³onowicach.
Opakowania szklane i plastikowe segregowano i wrzucano do specjalnych pojemników. Makulaturê, a tak¿e pozosta³e odpady umieszczono w oddzielnych, specjalnie przygotowanych workach, które nastêpnie zosta³y wywiezione transportem
zorganizowanym przez Urz¹d Gminy w
Kobylnicy do miejsca przeznaczenia.
Z inicjatywy dyrektor szko³y Jolanty
Bajorskiej oraz przedstawicieli Rady Rodziców wymalowano ogrodzenie wokó³

szko³y. Prace te wykona³ grupa rodziców
i nauczycieli.
Po zakoñczeniu wielkich porz¹dków,
na terenie szko³y zorganizowano Festyn
Jesienny, którego atrakcjami by³y m. in.
ognisko, pieczenie ziemniaków, inscenizacje o tematyce jesiennej oraz liczne kon-

M³odzie¿ zbiera³a mieci ...
M³odzie¿ zbiera³a mieci
kursy z nagrodami. Akcja sprz¹tania wiata jest niew¹tpliwie bardzo po¿yteczna,
lecz nic nie zast¹pi codziennej dba³oci o
porz¹dek i estetykê otoczenia.
Irena Korczyñska
Szko³a Podstawowa w S³onowicach

... A rodzice malowali ogrodzenie wokó³ szko³y

Podczas jesiennych agrotargów
w Strzelinie rozstrzygniêto konkurs plastyczny dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów na temat "Unia Europejska
w oczach ma³ego artysty".

Choæ temat nie by³ ³atwy to konkurs
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem.
Wp³ynê³o a¿ 167 prac z szeædziesiêciu
omiu szkó³ podstawowych i dziewiêædziesiêciu dziewiêciu gimnazjów. Jury
pracuj¹ce pod kierownictwem Ingi Kawa³ek przyzna³o w kategorii szkó³ podstawowych pierwsze miejsce Marzenie
Go³êbiewskiej ze Szko³y Podstawowej w
Zaleskich, drugie - Paulinie Jakubiak ze
Szko³y Podstawowej w G³obinie, a trzecie - Paw³owi Macieszowi ze Szko³y Pod-

Unia
w oczach
dzieci

stawowej w £ubnie w gminie Ko³czyg³owy.
W grupie uczniów gimnazjum za najciekawsze uznano prace Katarzyny Kocaj z Gminazjum nr 9 w S³upsku. Wszyscy laureaci otrzymali piêkne dyplomy i
nagrody rzeczowe.
Konkurs pokaza³, ¿e tematyka Unii
Europejskiej nie jest dzieciom obca. Sporo czasu powiêcaj¹ jej pewnie szko³y.
W domach dzieci zapewne te¿ spotykaj¹
siê z tym tematem, bo niektóre prace nawi¹zywa³y bezporednio do konkretnych
problemów. Wiêkszoæ ujmowa³a jednak
temat w znaczeniu ogólnym. (z)

M³odzi laureaci konkursu: od lewej: Marzena Go³êbiewska, Paulina Jakubiak i
Pawe³ Maciesz
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Wyró¿nieni za dobr¹ promocjê

Na Zamku w Gniewie odby³a siê uroczystoæ wrêczenia nagród marsza³ka województwa pomorskiego Jana Zarêbskiego za aktywny udzia³ w kreowaniu wizerunku Pomorza oraz organizacjê przedsiêwziêæ na rzecz rozwoju turystyki w województwie pomorskim.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e z regionu s³upskiego takie wyró¿nienia otrzymali: Biuro Promocji Ustki, Biuro Promocji

cji takich imprez, jak: "Czarne Wesele",
"Dni z muzyk¹ i chlebem", "Dni rzemios³
i technik", "Po¿egnanie lata - "Jesieñ siê

w £ebie, Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej S³upia w
S³upsku, oraz indywidualnie dziennikarze
G³osu Pomorza  Konrad Remelski z
Miastka i Ireneusz Wojtkiewicz ze S³upska.
Pragniemy przybli¿yæ dzia³alnoæ naszych s³upskich laureatów. Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki
Wiejskiej "S³upia" istnieje od stycznia
1998 roku. Dzia³alnoæ merytoryczn¹ rozpoczê³o w marcu. Zgodnie ze statutem i
sw¹ nazw¹, g³ówny nacisk k³adzie na rozwój produktów markowych w turystyce
wiejskiej. Promuje szczególnie dwa produkty: "Krainê w kratê" i "Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Europie".
Od pocz¹tku stowarzyszenie du¿¹
wagê przywi¹zuje do promocji regionu.
Wyda³o dwa foldery pt. "Kraina w
Kratê" i "Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Europie". Prezentowa³o
wystawy m.in. na I Targach Agroturystycznych w Warszawie oraz na Miêdzynarodowym Zlocie Campingu i Karawaningu - 60 FICC Rally w £ebie.
cile wspó³pracuje z Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach w zakresie organiza-

pyta, co lato zrobi³o". Wspó³pracuje te¿ z
Gminnym Orodkiem Kultury w Smo³dzinie przy tworzeniu zespo³u "Rowokó³",
prowadzi szkolenia z zakresu tañca i piewu kaszubskiego.
Stowarzyszenie S³upiaorganizuje
równie¿ szkolenia dla liderów turystyki
wiejskiej. By³o inicjatorem i realizatorem
programu w zakresie oznakowania szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, ratowania "gin¹cych zawodów".
Sponsorowa³o pobyty weekendowe w
kwaterach agroturystycznych na I i II Jarmarku Agroturystycznym w Warszawie
oraz na Balu Turystyki w Gdañsku.
Wspiera³o starania Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku o pozyskanie
zagrody nr 8 w Swo³owie na zagrodê
muzealn¹.
W 2002 roku stowarzyszenie "S³upia", we wspó³pracy z samorz¹dami gminnymi kontynuuje program oznakowania
szlaków rowerowych w "Krainie w kratê". Wspólnie z samorz¹dami gminnymi
stawia te¿ wiaty postojowe na trasie szlaków rowerowych. Zdoby³o pieni¹dze na
budowê sanitariatów w Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Przygotowuje dru-
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gie wydanie folderów. Niedawno uczestniczy³o w realizacji krajowej imprezy pn.
"VI wiêto Ryby" w S³upsku i V Miêdzynarodowej Konferencji Ba³tyckiej.
Za dotychczasow¹ dzia³alnoæ otrzyma³o ju¿ nagrodê "Przebinieg 98" prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Polskiej Agencji Promocji Turystyki, nagrodê "Z³ote Bramy Gdañskie 99"
przyznan¹ przez marsza³ka województwa
pomorskiego oraz dyplom uznania "Za
zas³ugi dla Turystyki" przyznany przez
Ministra Gospodarki w 2002 roku
Drugi laureat, redaktor Ireneusz Wojtkiewicz od wielu lat popularyzuje turystykê rowerow¹. Jest inicjatorem utworzenia tras rowerowych "Szlakiem Zwiniêtych Torów" (po starych nasypach kolejowych) oraz organizatorem wielu rajdów
rowerowych o randze krajowej i miêdzynarodowej wyznaczonymi trasami. Opracowa³ i wyda³ dwa przewodniki turystyczne po popularyzuj¹ce trasy: "Rowerem po Ziemi S³upskiej" i "Nadmorski Przewodnik Rowerowy". Oba przewodniki ukaza³y siê nak³adem Wydawnictwa "Region" z Gdyni. Pierwszy, wydany
w 1999 roku, opisuje 14 malowniczych
tras rowerowych, które autor jako pierwszy sam pokona³. Drugi ukaza³ siê w 2000
roku i zawiera szczegó³owy opis 15 tras
wiod¹cych szlakami "Zwiniêtych Torów",
"Krainy w kratê" i "Najstarszych elektrowni wodnych w Europie". Jest on tak¿e autorem wiele interesuj¹cych artyku³ów prasowych popularyzuj¹cych turystykê rowerow¹. Promuje od wielu lat ten
rodzaj czynnego wypoczynku ze szczególn¹ pasj¹, zupe³nie bezinteresownie,
bo sam lubi jazdê rowerem i chcia³by
zachêciæ do niej jak najwiêcej mieszkañców regionu. Jest dwukrotnym laureatem nagrody "Kosa" przyznanej przez
Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki za najciekawsze inicjatywy promuj¹ce turystykê regionaln¹. Jest aktywnym
cz³onkiem Stowarzyszenia Produktów
Markowych Turystyki Wiejskiej "S³upia".
Jego publikacje, zw³aszcza prasowe i
popularyzacja walorów turystycznych
regionu, przyczyni³y siê do wiêkszego
zaanga¿owania samorz¹dów lokalnych
w poprawê infrastruktury turystycznej
i estetyki opisywanych tras. (z)

„Kaszébscze odzéwk”

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi efektywniejszego i bardziej dostêpnego wsparcia, zmusi³o Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie do opracowania projektu: „Rehabilitacja na bazie kaszubskiej kultury etnicznej”.

Zespó³ Kaszubskie echo prezentuje obrzêdy i zwyczaje regionu

Organizacja pracy, treci dydaktyczne, procedury osi¹gania celów i
przewidywane osi¹gniêcia, oparte s¹ o
edukacjê regionaln¹. Program stwarza
wiele mo¿liwoci poszukiwania przez
kadrê terapeutyczn¹ nowych dróg urzeczywistniania celów edukacyjnych. Stosowanie tzw. krêgów tematycznych,

cie¿ek edukacyjnych oraz innych form
i metod rehabilitacji psychofizycznej 
u³atwia osi¹gniêcie celów, do których
nale¿¹: zapobieganie procesowi koszarowocioraz rozwój uzdolnieñ artystycznych poprzez kontakt ze sztuk¹ i
kultur¹ kaszubsk¹.
Uzyskanie zgody na dostêpnoæ

Kaszubskie echo w ... kaszubskim tañcu

Fot: K. Rudowski

mieszkañców do
bogactwa naturalnego S³owiñskiego
Parku Narodowego, a tak¿e Muzeum
Wsi S³owiñskiej w
Klukach i ¿yczliwa
deklaracja wspó³pracy z Gminnym
Orodkiem Kultury
w Smo³dzinie - to
kolejna mo¿liwoæ
dla poczynañ.
Powsta³y w
Domu
Pomocy
Spo³ecznej zespó³
artystyczny Kaszubskie Echo ju¿
prezentuje obrzêdy
i zwyczaje regionu.
Zespó³ ten spotka³
siê z ogromnym zaFot: K. Rudowski interesowaniem na
Przegl¹dzie Dorobku Kulturalnego Domów Pomocy
Spo³ecznej w Chmielnie. By³ te¿ prezentowany w programie 2 Telewizji PolKlemens Rudowski
skiej.
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Lubuczewie

Uczestnicy zespo³u polubili
Fot: K. Rudowski
ludowe stroje
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Rozmowy o ¿yciu i poezji

Trenowy uk³on pamiêci
Kiedy
poeta anga¿uje siê do napisania trenu
czy elegii ju¿ w samym
zamyle skrada on swoje
uczucia do
bliskiej osoby, która nie
¿yje. Szanujê
te akcenty;
choæ nie s¹ ³atwe w obecnym parali¿u polskiej kultury. Dlaczego? Bo s³owo, tworzone przez poetê, jest kultur¹ - chyba ze
wszystkich dziedzin sztuki najbardziej
¿yw¹ tkank¹.
Jerzy Fryckowski, przy ka¿dej publikacji nie podpisuje siê Jurek. W tym
przypadku uczyni³ zwrot ku przesz³oci,
ku czasom dzieciñstwa i m³odoci. Tak go
nazywaj¹ matka - i przez to pragn¹³ zachowaæ pewnie tê wiernoæ, s³ysz¹c nadal jeszcze dzisiaj g³os swojej matki. Ta
delikatna pow³oka w przekazie wiersza,
jest niczym innym jak dowodem odwzajemnionej mi³oci. Osiemnacie numerowanych
po³¹czone grafikami KlaHelena wierszy
Has ze S³upska
ry Stolp, nazwa³ po prostu Treny. To
szlak artystycznej treci, doæ mocno wryty, niczym korzenie (w ciele matki), do
jedynej zaufanej i, niepowtarzalnej...
W „Trenie I, poeta ujawnia ból:
Matko, to s³owo martwe... Fizycznie
tak, lecz duchowo Matka jest zawsze w
pobli¿u. Poeta skar¿y siê dalej: I chocia¿
bêdê wo³a³, nawet tysi¹c razy, / zwyk³ego
s³owa Matko nie podwojê echem. W
Trenie II” jest pytanie: „Jak mam podejæ
do Ciebie, gdy kto stoi murem. / Tutaj z
uczuciem syna nikt nie zwykl siê liczyæ.
Ten trafny os¹d w procesie roz³¹ki, na
zawsze, poeta oskar¿a s³ab¹ ludzk¹ naturê, ku zakoñczeniu drogi... Dalej, nie ma
drogi; pozostaje ¿al. W Trenie III poeta siê buntuje: Jeszcze mi czas przechodni w³osów nie wybieli³. (...) / ale nie
chce popêkaæ mej rozpaczy bryja. - Kot³uj¹ siê myli i rozwa¿ania. Autor tych
fragmentów w bezradnoci swej szuka
przyczyn, nie oskar¿aj¹c za to Boga, ¿e
Matka w cierpieniach musia³a odejæ, w
trakcie bezradnej fachowoci w szpitalu
wobec choroby... Poeta - syn jest wiat³y
na tyle, i¿ Stwórca nie jest temu winien.
To tylko wypadek od ¿ycia na ziemi. Ale
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tylko na ziemi. Serce ganie - ten najwa¿- odegraæ koncert na wybranej przez sieniejszy instrument w cz³owieku. W „Tre- bie... mogile! Czy wiedzia³, ¿e akurat i
nie IV” zbli¿a siê nagle (¿ywe wiat³o)!: on tak skoñczy?
Matko, zbudzi³a mnie dzi dotykiem w
Nie wiem, jak zakoñczyæ tê recenzjê.
policzek... Na moment trwa nadzieja Ka¿dy upadek (czego), ka¿de
po³¹czenia siê. G³ód dotyku matki jest tu zaganiêcie bliskiej osoby zapewne jest
bardzo widoczny.
wiadectwem u ¿yj¹cych, czy pamiêtaj¹
W bardzo piêknym Trenie XVI, i, jak d³ugo pamiêtaæ bêd¹. Ludzie
wrêcz liryk¹ uciszon¹ w klasycznym umieraj¹ i nowe generacje siê rodz¹, ale
ujêciu poeta doskona³¹ tonik¹ szepce: fakt jest faktem, ¿e jestemy niczym in„Matko, usi¹d przy Józku w kacie obok nym w tym wiecie, jak zapo¿yczonym
pieca, / ogrzejê Twoje d³onie czarnej kawy tworzywem, (przez kogo i dla kogo) na
szklank¹, / lampa rzuci jak zwykle nasz pewien czas na ziemi. Tak, jestemy
cieñ na s³omiankê, / figlarny blask do oczu goæmi. A goæ jest i... znika. Jerzy Frybêdzie siê zaleca³.
ckowski dowiód³, jak wa¿na jest ludzka
Nie omieszka³ poeta powiêciæ strof, pamiêæ o ludziach, którzy z nami ju¿ nie
kilka wyrwanych (¿yciodajnych s¹. Ten osobisty ból i ja prze¿y³em nawarstwionych uczuæ) ze strony ojca - czytaj¹c jego Treny w uk³onie pamiêci.
który by³ niegdy jedynym mê¿czyzn¹,
tarcz¹ ¿ycia dla jego matki.Teresa
By³ najpierw
Zygmunt Jan Prusiñski
Kociuczuk z Ustki
mê¿czyzn¹, któr¹ wyszuka³ i wybra³, by Jurek Fryckowski, Treny, Spo³eczna
s³u¿y³a przez ¿ycie jemu, a on jej.
Oficyna Wydawnicza Literatów, AGORA
Poeta uzewnêtrznia cmentarny wiat S³upsk (1999).
ciszy. Na stronie 19 jest niesamowite skojarzenie, wrêcz warsztatowo g³êbokie:
TREN L
Gdy prostok¹ty mogi³ kapuniak pokroMatko, kopczyku ziemi, wymar³a
pi / otulê d³oñmi znicze spalone w
kraino
po³owie. / W jednym siê jak desperat
utraconych na zawsze dzieciêcych
wierszcz polny utopi³. Przyznam, i¿
ca³owañ,
dotkn¹³ mnie ten na raz podwójny dramat
oziêb³a garci piachu dotykiem
zakoñczony tragedi¹ w obu przypadkach,
deszczowa
utraty te¿ ¿ycia niewinnego - w tym przypowstrzymaj moje oczy, nim w mopadku - wierszcza. Przecie¿ przyby³, by
gi³ê sp³yn¹.
Nocna cmentarna cisza bezludnie
ja³owa
wyszeptanej modlitwy, pokory
przyczyn¹.
Zaciskam krzykom usta i duszê siê
win¹,
Przerywam nagim drzewom szumi¹ce pó³s³owa.
I kuje moje uszy milczenie sosnowe,
potem opada nisko, li¿e ch³odem
stopy,
gdzie paj¹ki u grobu utka³y osnowê.

Zimowisk

Gdy prostok¹ty mogi³ kapuniak
pokropi
otulê d³oñmi znicze spalone w po³owie.
W jednym siê jak desperat
wierszcz polny utopi³.
Z tomiku „Treny”.
Wanda
Bottesz z

