W numerze:
Drodzy Czytelnicy!
Na wstêpie muszê podzieliæ siê dobr¹ wiadomoci¹.
Powiat s³upski ma strategiê rozwoju spo³eczno-gospodarczego! Zosta³a opracowana na lata 2001-2010, a Rada Powiatu
przyjê³a j¹ na swej ostatniej sesji. Od tej chwili sta³a siê ona
dokumentem obowi¹zuj¹cym i wytyczaj¹cym g³ówne cele naszego dzia³ania. Mylê, ¿e s¹ one ambitne. Do³o¿ylimy starañ, by uwzglêdnia³y nasze warunki, mo¿liwoci, dotychczasowe dowiadczenia i dokonania.
Opracowany dokument wskazuje g³ówne cele i priorytety. Powinien równie¿ okazaæ siê pomocny w pozyskiwaniu rodków finansowych na podejmowane zadania. Prezentujemy go w tym wydaniu biuletynu. Mam g³êbok¹ nadziejê,
¿e zostanie on przyjêty przychylnie przez mieszkañców naszego powiatu. Bez spo³ecznego poparcia trudno by³oby zrealizowaæ wizjê, któr¹ wypracowa³, starannie dobrany, zespó³
ekspertów.
Strategie spo³eczno-gospodarczego rozwoju sta³y siê
wymogiem obecnego czasu. Maj¹ je gminy, powiaty, województwa. Istnieje równie¿ narodowa strategia. Dobrze, je¿eli
s¹ to dokumenty o du¿ym uogólnieniu, poniewa¿ takie pozwalaj¹ na realizacjê wielu zadañ i programów operacyjnych,
równie¿ tych, które nie zawsze daje siê przewidzieæ w momencie opracowywania strategii.
Drug¹ wa¿n¹ spraw¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, s¹ sprawy bezrobocia. Na Sesji Rady Powiatu ocenialimy realizacjê powiatowego programu przeciwdzia³ania
bezrobociu oraz aktywizacji wsi. Problemowi temu powiêcamy równie¿ sporo miejsca w tym wydaniu biuletynu. Sprawa jest powa¿na, bo nadal pojawiaj¹ siê zak³ady, które zamiast zwiêkszaæ zatrudnienie, zwalniaj¹ pracowników. Powiêksza siê grupa absolwentów pozostaj¹cych bez pracy. Temu
problemowi musimy jako zaradziæ.
Piszemy otwarcie o tych trudnych sprawach. Prezentujemy nowe programy. Liczymy na now¹ politykê rz¹du w sprawie bezrobocia. W ostatniej kampanii wyborczej wiele by³o
zapowiedzi, ciekawe czy teraz zostan¹ zrealizowane? Bezrobotnym, zw³aszcza na wsi, nale¿y siê odczuwalna pomoc, ale
nasze samorz¹dy (gminne i powiatowy) nie mog¹ jej zapewniæ. Nie mamy pieniêdzy. Mylê, ¿e ostatnia kampania wyborcza pokaza³a w wystarczaj¹cy sposób, jak wa¿ny jest to
problem, i jak pilny do za³atwienia.
Zachêcam do lektury naszego biuletynu. Z okazji zbli¿aj¹cego siê wiêta Niepodleg³oci pragnê z³o¿yæ wszystkim
mieszkañcom powiatu s³upskiego ¿yczenia wszelkiej pomylnoci w ¿yciu osobistym i zawodowym. Dobro ka¿dej rodziny
jest spraw¹ najwa¿niejsz¹. Gdy narodowi bêdzie siê wiod³o 
³atwiej bêd¹ toczyæ siê sprawy w Ojczynie. Na razie jednak
¿yjemy w takich czasach, ¿e i naród, i Ojczyzna s¹ w ogromnej potrzebie.

Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Radni przyjêli strategiê
rozwoju powiatu

15 padziernika br. radni debatowali nad sprawozdaniem Zarz¹du Powiatu z realizacji bud¿etu za I pó³rocze br. i uchwalili Strategiê Rozwoju Spo³eczno  Gospodarczego Powiatu S³upskiego na lata 2001-2010.
Starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela brak rodków finansowych na dzia³alomówi³ dzia³ania Zarz¹du zwi¹zane z re- noæ. Radny Marian Jarz¹bek oceniaalizacj¹ tegorocznego bud¿etu. Gospodar- j¹c trudn¹ sytuacjê stwierdzi³, ¿e dopóki
ka bud¿etem w I pó³roczu przebiega³a bez nie bêdzie koniunktury, nie rozwinie siê
zak³óceñ. Dokonywane zmiany wynika³y gospodarka, dopóty sytuacja siê nie zmiez decyzji Ministra Finansów, wojewody ni, a radni niepotrzebnie trac¹ czas, bo
pomorskiego oraz porozumieñ miêdzy nie s¹ od likwidacji bezrobocia. Radny
jednostkami samorz¹du terytorialnego. W wyniku
zmian zwiêkszono dochody do 42 917 199 z³, natomiast wydatki do 501 77
263 z³. Powsta³y deficyt
bud¿etowy (7 260 064 z³)
znajduje pokrycie w nadwy¿ce bud¿etu 2000 roku
oraz zaci¹gniêtym kredycie. Ponad 90 % dochodów stanowi¹ dotacje celowe i subwencje, a tylko
nieco ponad 9 % dochody
w³asne. Realizacja dochodów za I pó³rocze wynios³a 52,6%, natomiast wydatków - 43,5 %. Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Obrady Sesji Rady Powiatu
Finansów W³adys³aw Rajszczak stwier- P. Gonera: - Program jest przepisywadzi³, ¿e Komisja przyjê³a informacjê z re- ny, tylko cyfry s¹ zmieniane. W 98% za
alizacji bud¿etu, jednak ma sporo w¹tpli- bezrobocie odpowiada Warszawa, a tylwoci. Radny Pawe³ Gonera zwróci³ ko w 2% PUP i Powiatowa Rada Zatruduwagê na niewykorzystane fundusze na nienia. Radny skrytykowa³ opiniê wyrarozpoczêcie inwestycji w Zespole Szkó³ ¿on¹ przez Powiatowa Radê Zatrudnienia
Technicznych w Ustce. Rada przyjê³a w sprawie podzia³u dotacji wojewody na
sprawozdanie z realizacji bud¿etu za I inwestycje infrastrukturalne dla gmin oraz
pó³rocze 2001 roku.
system kszta³cenia.
Kierownik Powiatowego Urzêdu PraKolejnym wa¿nym tematem by³o
cy Janusz Cha³ubiñski dokona³ wprowa- podjêcie uchwa³y w sprawie Strategii
dzenia do dyskusji na temat sprawozda- Rozwoju Spo³eczno  Gospodarczego
nia z realizacji Programu przeciwdzia- Powiatu S³upskiego na lata 2001-2010.
³ania bezrobociu i aktywizacji wsi w po- Przed³o¿ony projekt dokumentu radni
wiecie s³upskim do 2002 roku. Niestety, wczeniej analizowali na posiedzeniach
ogólny bilans jest ujemny. Mimo pozy- komisji. Przyjêli wariant o charakterze
skiwania nowych miejsc pracy oraz prokonkurencyjno-proedukacyjnym,
podejmowania przez Urz¹d Pracy wie- zak³adajacy tworzenie warunków do
lu dzia³añ, liczba osób zwalnianych z zró¿nicowanego wykorzystania istniepracy powiêksza szeregi bezrobotnych. j¹cego potencja³u gospodarczego oraz
Najwiêkszym problemem jest ci¹g³y rodzimej gospodarki rolnej dla wielo4

funkcyjnego rozwoju powiatu. Wariant
ten zak³ada równie¿ dzia³ania maj¹ce na
celu zmianê wiadomoci spo³ecznej poprzez rozwój kultury i owiaty. Materia³
planistyczny zamieniony zostanie na programy operacyjne, na podstawie których
nast¹pi podzia³ zadañ oraz ustalenie terminów ich wykonania.
Uchwa³ê radni przyjêli jednog³onie.
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Jan Siedzik
z³o¿y³ sprawozdanie z
przeprowadzonych kontroli, dotycz¹cych realizacji
dochodów w³asnych powiatu w latach 1999 - 2000
i I pó³roczu 2001 roku.
Kontrol¹ objêto Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Ustce,
Bursê M³odzie¿ow¹ w Ustce, Specjalny Orodek
Szkolno  Wychowawczy
w Damnicy oraz Starostwo
Powiatowe. Wnioski Rada
przekaza³a do realizacji
Zarz¹dowi Powiatu.
Rada podjê³a 3 uchwa³y w sprawie
zmian w bud¿ecie powiatu na 2001 rok
oraz uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku (ma byæ przeznaczona na
modernizacjê ogrzewania budynków Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku). Rada
zaopiniowa³a projekt ochrony Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Uchwa³ê w
tej sprawie przekazano wojewodzie pomorskiemu. Radni przyjêli te¿ sprawozdanie z pracy Komisji Rady Powiatu za I
pó³rocze 2001 roku.
Na interpelacje i zapytania radnych
odpowiada³ starosta s³upski St. K¹dziela: - uszczegó³owiony program robót
drogowych, do wykonania w ramach kredytu d³ugoterminowego, Zarz¹d Powiatu
przedstawi Radzie na najbli¿szej sesji. Po-

wo³anie komisji antykorupcyjnej w powiecie nie ma umocowania prawnego, a pobieranie op³at parkingowych w miecie
S³upsku, dotyka wszystkich mieszkañców,
zarówno S³upska, jak i powiatu oraz przyjezdnych goci. Powiat nie ma na nie
wp³ywu, jest to decyzja samorz¹du miasta.
Projekt planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych opracowano w porozumieniu
z zespo³em wdra¿ania reformy systemu
edukacji w powiecie. Pod uwagê wziêto
demografiê, aspiracje zawodowe uczniów
klas gimnazjalnych, prognozy rynku przygotowane przez PUP, za³o¿enia strategii
województwa pomorskiego i powiatu
s³upskiego, planowan¹ sieæ szkó³ ponadgimnazjalnych, profile kszta³cenia w miecie S³upsku, wnioski rad pedagogicznych
i dyrekcji poszczególnych szkó³, kwalifikacje kadry pedagogicznej, a tak¿e posiadan¹ bazê materialn¹ oraz mo¿liwoci jej
wykorzystania do praktycznej nauki zawodu. Plan by³ dyskutowany i przyjêty
przez Zarz¹d Powiatu oraz Komisjê
Owiaty. Zaprezentowano go te¿ Radzie
Powiatu na sesji 28 maja br. Plan sieci
szkó³ ponadgimnazjalnych zostanie omówiony na najbli¿szej sesji Rady Powiatu.
Powo³anie dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego le¿y w kompetencjach marsza³ka województwa pomorskiego. Z tegorocznych ¿niw interwencyjnie
skupiono 13 481 ton pszenicy oraz 3 499
ton ¿yta. Skup prowadzi³y  spó³ka Agrohande  Polska w Jezierzycach i spó³ka
Rajffpol w G³obinie. Skup interwencyjny
w 100 % zrealizowa³y spó³ki z udzia³em
kapita³u zagranicznego. Firmom polskim
nie odpowiada³y warunki stawiane przez
ARR.
W sprawie remontu drogi nr 211 starosta wyst¹pi do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku. Natomiast sprawa
ograniczania przez lekarzy pierwszego
kontaktu skierowañ do lekarzy specjalistów przekazana zostanie odpowiednim
s³u¿bom.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
Dziêkujemy radnemu Janowi Siedzikowi za wnikliw¹ lekturê naszego
biuletynu i zauwa¿enie b³êdnego
imienia pos³a Kalinowskiego w tekcie Nowa scena polityczna w poprzednim biuletynie. Prawid³owe
imiê pos³a brzmi: Stanis³aw a nie Jaros³aw. Za tê pomy³kê, przepraszamy. (z)

STRATEGIA ROZWOJU
SPO£ECZNO  GOSPODARCZEGO
POWIATU S£UPSKIEGO
(Wybrane fragmenty)
Podstaw¹ rozwoju powiatu s³upskiego jest strategia, która okrela misjê, cele
i kierunki dzia³ania na lata 2001 - 2010.
Dokument ten poddany ocenie radnych, a
nastêpnie uchwalony przez Radê Powiatu S³upskiego, zawiera kilka wariantów
rozwoju, przy czym tylko jeden z nich,
po przyjêciu strategii przez radnych, staje siê oficjalnym wariantem rozwoju spo³ecznego  gospodarczego.
Programy operacyjne maj¹ charakter
otwarty i s¹ uszczegó³awiane przez Zarz¹d i Radê Powiatu S³upskiego w zale¿noci od corocznie uchwalanego bud¿etu, zawartych umów z zarz¹dami gmin,
sejmikiem wojewódzkim, wojewod¹ oraz
od wielkoci rodków pomocowych. (...)
Dodatkowym czynnikiem, maj¹cym
wp³yw na ostateczny kszta³t dokumentu,
jest zawieraj¹cy podstawowe informacje
Raport o Stanie Powiatu S³upskiego.
Zamieszczona Analiza Porównawcza, opracowana na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych przedstawicieli urzêdów miast i gmin, danych
z Centrum Badañ Strategicznych w Warszawie oraz Biuletynu Statystycznego
Województwa Pomorskiego, sta³a siê podstaw¹ Diagnozy Stanu Powiatu S³upskiego.
Do tworzenia strategii zosta³o w³¹czonych kilkadziesi¹t osób, bêd¹cych reprezentantami rodowisk spo³ecznych, biznesowych, samorz¹dowych, Zarz¹du i
Rady Powiatu.
Zasadnicza czêæ dokumentu zosta³a
poprzedzona list¹ uczestników, którzy
brali udzia³ w debatach strategicznych.
METODOLOGIA
Strategiê opracowano przyjmuj¹c za
podstawê wyniki debat organizowanych
metod¹ aktywnego planowania strategicznego. Przeprowadzono dwie debaty.
Pierwsza dwudniowa odby³a siê w dniach
31 maja i 1 czerwca 2001 roku, a jej ce-

lem by³o zidentyfikowanie celów i kierunków dzia³ania w poszczególnych, przyjêtych teoretycznie obszarach ¿ycia spo³eczno  gospodarczego: przestrzeñ, infrastruktura, gospodarka, spo³ecznoæ i
ekologia. Na podstawie wczeniej wypracowanej analizy SWOT: Silne strony
(wewnêtrzne) powiatu, s³abe strony (wewnêtrzne), szanse (zewnêtrzne) i zagro¿enia (zewnêtrzne) odpowiedziano na
pytanie: Jakie nale¿y podj¹æ dzia³ania
lub spowodowaæ efekty tych dzia³añ, albo
co nale¿y zrobiæ, ¿eby zlikwidowaæ s³abe
strony powiatu s³upskiego i zniwelowaæ
zagro¿enia? (...)
Kolejnym krokiem procesu konsultacji spo³ecznej by³a hierarchizacja celów
w poszczególnych obszarach ¿ycia spo³eczno - gospodarczego.
W dniach 19-20.06.2001 roku odby³a
siê druga sesja strategiczna, której celem
by³o okrelenie priorytetów dla rozwoju
spo³eczno  gospodarczego powiatu oraz
wariantów rozwoju.
DIAGNOZA STANU
Wyszczególniono w niej najwa¿niejsze cechy poszczególnych obszarów przyjêtych do oceny oraz kierunki dzia³ania.
Diagnoza Stanu jest syntez¹ wyników debat strategicznych, analizy porównawczej
i raportu o stanie powiatu. Na charakterystykê obszarów sk³ada siê wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do powiatu jako
ca³oci oraz pozycji w województwie.
Ocenê potencja³u wewnêtrznego dokonano metod¹ SWOT, która jest bilansem s³abych i mocnych stron oraz szans i zagro¿eñ.
MISJA
Powiat s³upski atrakcyjnym turystycznie regionem nadmorskim o du¿ych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zamieszka³y
przez wykszta³cone, prê¿ne gospodarczo i otwarte na wspó³pracê spo³eczeñci¹g dalszy na str. 6
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stwo. Obszar zrównowa¿onego rozwoju, otwarty na technologie przyjazne
rodowisku naturalnemu i rozwojowi
przedsiêbiorczoci.
PRIORYTETY
Dla ka¿dego z obszarów wyznaczono trzy cele niezbêdne, bez których dany
obszar ¿ycia spo³eczno-gospodarczego
nie ma mo¿liwoci dalszego rozwoju. Jednoczenie wskazano na trzy cele pierwszorzêdne, które powinny znacznie przyspieszaæ rozwój w danym obszarze. Dodatkowo wskazano na cele drugorzêdne,
wspieraj¹ce rozwój, których czas realizacji jest zdeterminowany przez wielkoæ
rodków bud¿etowych, dotacji, nap³ywaj¹cego kapita³u zewnêtrznego i rosn¹cej si³y inwestycyjnej lokalnych
podmiotów gospodarczych. Na
podstawie tak zhierarchizowanych
celów okrelono priorytety w poszczególnych obszarach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.
GOSPODARKA:
Priorytetem jest stworzenie
warunków dla zró¿nicowanego wykorzystania istniej¹cego potencja³u gospodarczego, dla wielofunkcyjnego rozwoju powiatu, a przede
wszystkim aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich; tworzenie dogodnych warunki inwestowania dla
kapita³u rodzimego i zagranicznego.
PRZESTRZEÑ:
Lepsze wykorzystanie po³o¿enia regionu i stworzenie warunków
dla równomiernego rozwoju
gmin,poszerzenie wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej.
SPO£ECZNOÆ :
Priorytetem s¹ dzia³ania w kierunku zmniejszenia bezrobocia i jego spo³ecznych skutków; tworzenie warunków
dla rozwoju edukacji i kultury, ochrony
zdrowia i bezpieczeñstwa publicznego.
EKOLOGIA:
Tworzenie warunków do zrównowa¿onego rozwoju powiatu, przy jednoczesnym zwiêkszeniu efektywnoci gospodarki wodno - ciekowej do odnowy gruntów; tworzenie warunków dla rozwoju gospodarstw ekologicznych.
INFRASTRUKTURA:
Priorytetem jest stworzenie warunków do rozwoju tej czêci infrastruktury,
która wi¹¿e siê bezporednio z rozwojem
ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci, w tym
przede wszystkim jakoci sieci po³¹czeñ
drogowych. Istotnym elementem jest tak6

¿e poprawa stanu i modernizacja infrastruktury w obszarach rolnictwa popañstwowego.
WYBRANY WARIANT
ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO
W poszczególnych obszarach ¿ycia
spo³eczno-gospodarczego (gospodarka,
przestrzeñ, ekologia, infrastruktura, spo³ecznoæ) wskazano 38 celów, które s¹
podstaw¹ prawid³owego rozwoju spo³eczno-gospodarczego powiatu s³upskiego.
Sporód wszystkich dot¹d sformu³owanych celów, przy okrelaniu wariantu
pos³u¿ono siê czternastoma celami wybra-

nymi jako najwa¿niejsze, bez wzgl¹du na
to, do jakiego wczeniej obszaru zosta³y
zakwalifikowane. Dwa najwa¿niejsze z
tych czternastu celów okrelono mianem
priorytetu dla rozwoju spo³eczno - gospodarczego powiatu s³upskiego; na ich realizacjê przeznaczonych bêdzie 50%
rodków. Cztery wybrane cele - to cele
niezbêdne, dla których przewiduje siê wydatkowanie 20 - 35 % rodków bud¿etowych. Na pozosta³e osiem celów pierwszorzêdnych przeznaczy siê 10 - 15%
rodków bud¿etowych.
W ten sposób dokonano hierarchizacji wybranych celów i, w przypadku powiatu s³upskiego, cele priorytetowe s¹ celami wspieraj¹cymi prokonkurencyjny
wariant rozwoju. Komisje Rady Powiatu

wybra³y drugi wariant rozwoju prokonkurencyjno - proedukacyjny, który
zak³ada wielofunkcyjny rozwój powiatu
oraz dzia³ania na rzecz edukacji spo³ecznej.
WYBRANY WARIANT
PROKONKURENCYJNOPROEDUKACYJNY
Priorytety:
- Stworzenie warunków do zró¿nicowanego wykorzystania gospodarczego istniej¹cego potencja³u gospodarczego, rodzimej gospodarki rolnej dla wielofunkcyjnego rozwoju powiatu.
- Podjecie dzia³añ w kierunku zmiany
wiadomoci spo³ecznej poprzez
rozwój kultury i edukacji, w tym
edukacji jêzykowej i informatycznej.
Cele niezbêdne:
-Podjêcie dzia³añ dla zmniejszenia
bezrobocia i ochrona przed jego negatywnymi skutkami.
- Stworzenie warunków do dalszego rozwoju infrastruktury i zwiêkszenia nak³adów na realizacjê nowych inwestycji infrastrukturalnych.
- Rozszerzenie wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzynarodowej.
-Stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie integracji europejskiej i rodków pomocowych
dla rozwoju powiatu.
Cele pierwszorzêdne:
- Intensyfikowanie dzia³añ na rzecz
zagospodarowania ziem po PGR.
- Stworzenie warunków dla ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa.
-Podjecie dzia³añ w kierunku
usprawnienia ju¿ istniej¹cych organizacji i podmiotów wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ.
- Doprowadzenie do wdro¿enia konstytucyjnej zasady rozwoju zrównowa¿onego.
- Wielokierunkowa promocja regionu i
powiatu.
- Podjêcie dzia³añ w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki.
- Stworzenie warunków do rozwoju przemys³u rolno-spo¿ywczego i gospodarki
morskiej.
- Podjecie dzia³añ w kierunku produkcji
paliwa ekologicznego i rozwoju odnawialnych róde³ energii.
Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia

Jak jest realizowany Program Przeciwdzia³ania Bezrobociu i Aktywizacji Wsi

Zak³ady nadal zwalniaj¹
Wród bezrobotnych, rejestruj¹cych siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku,
nie mo¿na jednoznacznie wyró¿niæ szczególnie dominuj¹cej grupy wiekowej. Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ stosunkowo du¿¹ grupê stanowi¹ ludzie m³odzi do 24 roku ¿ycia.
Najmniejsz¹ za grupê stanowi¹ osoby powy¿ej 55 roku ¿ycia.
dla osób bezrobotnych. Niezale¿nie od
W pierwszym pó³roczu br. Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku w
swojej dyspozycji posiada³ 4559
ofert pracy, z tego 2506 dotyczy³o
pracy niesubsydiowanej.Najwiêcej
miejsc pracy pozyskano w zawodach: przedstawiciel handlowy 
137, sprzedawca  150, spawacz
 102, kucharz, kelner, bufetowa
 108. Znacznie mniej, ni¿ w ubieg³ych latach zg³oszono wolnych
miejsc pracy w zawodach budowlanych: murarz, tynkarz, dekarz i
malarz.
By³o tak¿e 11 ofert otwartych
(dla wszystkich zainteresowanych) pracy w Niemczech (gastronomia i hotelarstwo), Portugalii (szycie odzie¿y, rolnictwo i
pomoc domowa), Wielkiej Brytanii - Wyspa Jersey (gastronomia i hotelarstwo), Francji - EuroDisneyland (gastronomia i hotelarstwo), Irlandii (produkcja
mebli), Norwegii (s³u¿ba zdrowia). Wród ofert przeznaczonych wy³¹cznie dla osób bezrobotnych otrzymano propozycje
pracy w Niemczech dla 14 mê¿- Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
czyzn i 16 kobiet. Ponadto podjêto wspó³pracê z Biurem Prawnym
Macieja Kobyliñskiego w zakresie kie- tych u³atwieñ, aktualne oferty pracy wyrowania wszystkich zainteresowanych wieszane s¹ codziennie na tablicy og³odo pracy w Irlandii - w ró¿nych zawo- szeñ i umieszczane na stronach internetodach. Problemem okaza³a siê ma³a zna- wych.
Z us³ug doradców zawodowych PUP
jomoæ jêzyka angielskiego i do koñca
skorzysta³o
³¹cznie 1120 osób (392 osobr., w ramach kursu jêzykowego, zostaby
skorzysta³y
z poradnictwa indywidunie przeszkolonych 50 osób.
alnego).
Efekt:
znaleziono
zatrudnienie 43
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
osobom,
223
osoby
zakwalifikowano
na
wspó³pracuje cile z lokaln¹ pras¹. G³os
organizowane
szkolenia.
Z
zajêæ
w
ramach
S³upski specjalnie zreorganizowa³ pracê
w drukarni, tak aby codziennie drukowaæ 13 Klubów Pracy skorzysta³o 586 osób.
Niewielki bud¿et przyznany przez
aktualne oferty pracy. G³os Pomorza
Krajowy
Urz¹d Pracy uniemo¿liwia³
utworzy³ specjalny, tygodniowy dodatek
podjêcie
wielu
zaplanowanych dzia³añ.
Praca, w którym równie¿ drukowane s¹
Limit
Funduszu
Pracy przyznany na
oferty pracy i inne, niezbêdne informacje

aktywne formy wynosi³: 3 676 400 z³.
W sytuacji, gdy zobowi¹zania
przyjête na rok bie¿¹cy w umowach zawartych w 2000 roku zamknê³y siê kwot¹ 3 837 500 z³, w
bie¿¹cym roku nie by³o ¿adnych
rodków na zawieranie nowych
umów. Praktycznie Powiatowy
Urz¹d Pracy w S³upsku otrzymuje tylko rodki na wyp³aty zasi³ków dla bezrobotnych, i to w terminach uniemo¿liwiaj¹cych ich
bie¿¹c¹ realizacjê.
Pomimo trudnoci, w pierwszej po³owie br. na szkolenia skierowano 355 bezrobotnych. W ramach programów rynku pracy
(umowy subsydiowane) wspó³finansowano 1147 miejsc pracy. Po
zakoñczeniu programów utworzono 264 sta³e miejsca pracy.
Robotami publicznymi objêto
440 osób, w tym w powiecie ziemskim - 242 osoby. Po ich zakoñczeniu utworzono 98 sta³ych
miejsc pracy. Przy pracach interwencyjnych zatrudnionych by³o
375 osób, w tym 275 w powiecie.
Po ich ukoñczeniu 118 osób zatrudniono na sta³e.
W maju kierownik PUP wyst¹pi³ do Krajowego Urzêdu Pracy z programem o dodatkowe rodki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania
bezrobociu. Pozwoli³yby one na stworzenie 1205 miejsc pracy. Jednak do dnia dzisiejszego PUP nie otrzyma³ w tej kwestii
¿adnej odpowiedzi.
W pierwszym pó³roczu br. udzielono 14 po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej. Ma³ym zainteresowaniem ciesz¹ siê po¿yczki na uruchamianie produkcji. Podpisano tylko
jedn¹ mowê. Drugim rodzajem pomocy s¹ po¿yczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Udzielono ich sieci¹g dalszy na str.8
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dem. Po¿yczkobiorcom umorzono w
sumie 77 490 z³.
Pomimo realizacji programu problem
bezrobocia pog³êbia siê. Ronie liczba
osób poszukuj¹cych zatrudnienia, przy
spadaj¹cej liczbie ofert pracy. Wi¹¿e siê
to z upadkiem zak³adów pracy, które z
ro¿nych przyczyn zwalniaj¹ pracowników. Zw³aszcza przed mieszkañcami
popegeerowskich wsi stoi ogromny problem znalezienia zatrudnienia. Pojawi³o siê niebezpieczne zjawisko dziedziczenia bezrobocia. Jest to problem chyba najtrudniejszy do rozwi¹zania, nie
tylko ze wzglêdu na okrelon¹ charakterystykê rynku pracy, ale tak¿e na stan
psychiczny, w jakim znajduje siê wiêkszoæ osób pozostaj¹cych bez pracy.

Na s³upskim rynku pracy

Absolwencie
Z koñcem ka¿dego roku szkolnego tysi¹ce m³odych
pracy m³odzie¿y utrudnia wci¹¿ przestarza³a i nie
szczególnie w przypadku kszta³cenia zawodowego,
przygotowuje do podejmowania pracy zawodowej.
M³odzi ludzie opuszczaj¹c szko³y, wyposa¿eni zostali w pewien zakres wiedzy.
Pomimo posiadanych indywidualnych
umiejêtnoci, w wiêkszoci nie s¹ oni
przygotowani na spotkanie z przysz³ym

- szkó³ specjalnych. Bez prawa do zasi³ku pozostaje pond 89% absolwentów.
Absolwentem, w rozumieniu ustawy
o przeciwdzia³aniu bezrobociu, jest siê
przez 12 miesiêcy od daty ukoñczenia

Ma³gorzata Zieliñska
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Na koniec wrzenia liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
S³upsku wynosi³a 21 752 osoby, w
tym 11 881 by³o kobiet (54,6%).
W porównaniu z sierpniem liczba
bezrobotnych wzros³a o 433 osoby (2%). We wrzeniu liczba bezrobotnych z prawem do zasi³ku
wzros³a z 4508 do 4714 osób. W
tym samym czasie (sierpieñ-wrzesieñ) wzros³a równie¿ liczba bezrobotnych bez prawa do zasi³ku z
16 811 do 17 038 osób. Wród bezrobotnych by³o m.in. 762 absolwentów, 577 niepe³nosprawnych, 6
osób posiadaj¹cych gospodarstwo
rolne.We wszystkich
gminach
zarejestrowano 1561 nowych bezrobotnych (7,2% ), w tym 227 absolwentów szkó³ ponadpodstawowych. Wród nowo zarejestrowanych 522 osoby posiadaj¹ prawo do
zasi³ku (33,4%). Z ewidencji skrelono 1128 osób (5,2%), najwiêcej
- 663 osoby z powodu podjêcia pracy (598 sta³ej) i 306  nie potwierdzenia gotowoci do pracy. Zg³oszono 487ofert pracy, w tym
431pracy sta³ej. Aktywnymi formami przeciwdzia³ania bezrobociu, finansowanymi z Funduszu
Pracy, objêto ³¹cznie 601 osób.

8

Egzamin próbny z Szkole Podstawowej w Dêbnicy Kaszubskiej
pracodawc¹. Wchodz¹c w ¿ycie zawodowe, nie zdaj¹ sobie sprawy z w³asnych
atutów, nie zastanawiaj¹ siê nad nimi. Ich
poczuciu niepewnoci czêsto towarzysz¹
w¹tpliwoci co do s³usznoci podejmowanych wyborów i brak wiary w skutecznoæ
w³asnych dzia³añ. Czêsto w trakcie edukacji pomijane by³y kwestie: jak wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê, w jaki sposób zaprezentowaæ siê pracodawcy, aby uzyskaæ
zatrudnienie.
Pod koniec sierpnia br. w ewidencji Powiatowego Urzêdu Pracy znajdowa³o siê 627 absolwentów, którzy stanowili 2,9% ogó³u bezrobotnych. Analizy wykazuj¹, ¿e ok. 70% rejestrowanych absolwentów stanowi¹ absolwenci szkó³ rednich, 25% - szkó³ zawodowych, 2% - szkó³ wy¿szych i nieca³y 1%

szko³y lub nauki. Po tym terminie status
absolwenta wygasa. Bezrobotni nie posiadaj¹cy ¿adnych dowiadczeñ zawodowych znajduj¹ siê w szczególnie trudnej
sytuacji. Poszukiwanie pierwszej pracy
jest okresem wa¿nym z punktu widzenia
dalszego ¿ycia zawodowego. Dowiadczenia te mog¹ ukszta³towaæ stosunek do
pracy i przysz³e zachowanie siê m³odych
ludzi. Rozpoczêcie kariery zawodowej od
rejestracji w ewidencji bezrobotnych
opónia indywidualny start w doros³e ¿ycie, nie daje perspektyw niezale¿noci i
stabilizacji ekonomicznej.
Najwiêkszym problemem wród bezrobotnych absolwentów powiatu s³upskiego s¹ uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych, którzy, pomimo redniego wykszta³cenia, nie posiadaj¹ ¿ad-

- ratuj siê sam?
ludzi opuszcza szko³y. Wiêkszoæ stara siê o zatrudnienie. Jednak wejcie na rynek
przystosowana do potrzeb gospodarki rynkowej struktura edukacyjna. Tak jest
które w opinii zarówno pracodawców, jak i samych uczniów, w niewielkim stopniu
nych kwalifikacji. Je¿eli absolwenci
szkó³ ogólnokszta³c¹cych nie kontynuuj¹ nauki na wy¿szej uczelni, b¹d nie
zdobywaj¹ kwalifikacji na kursach,
trudno im znaleæ pracê.
Jednym ze sposobów zapobie¿enia
temu problemowi maj¹ byæ licea profilowane, które dadz¹ m³odzie¿y lepsze przygotowanie ogólne, pomog¹ w planowaniu
w³asnej kariery, naucz¹ przedsiêbiorczoci i zaradnoci. Planowane jest stworzenie systemu koordynacji edukacji zawodowej i rynku pracy, szczególnie monitoringu zawodów, w których ciê¿ko znaleæ
dzi zatrudnienie.
Planuje siê te¿ wprowadziæ dwustronne umowy miêdzy szko³ami, a zak³adami
pracy. Takie umowy bêd¹ korzystne dla
obydwu stron. Przedsiêbiorcom bowiem
zale¿y dzi na rekrutacji m³odych zdolnych, dobrze przygotowanych absolwentów, a szkole - na praktykach na nowoczesnych i dobrze wyposa¿onych stanowiskach pracy.
Ka¿da szko³a, a zawodowa szczególnie, powinna dysponowaæ informacjami o zatrudnieniu i karierach swoich
absolwentów. Informacje te powinny
byæ wykorzystywane do korekty struktury i treci kszta³cenia. Jest to absolutnym wymogiem gospodarki rynkowej.
Poredniakowi zale¿y na tym, aby
absolwent jak najszybciej po ukoñczeniu
szko³y podj¹³ pracê zawodow¹. Dlatego
jedn¹ z form aktywizacji s¹ sta¿e zawodowe, czyli nabywanie umiejêtnoci praktycznych w miejscu pracy, bez nawi¹zania stosunku pracy. PUP kieruje absolwenta do odbycia sta¿u u pracodawcy po uzyskaniu jego zgody lub na jego wniosek.
Sta¿e trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy i
odbywaj¹ siê na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urz¹d Pracy z pracodawc¹.
Inn¹ form¹ aktywizacji zawodowej
bezrobotnych absolwentów jest zatrudnia-

nie ich na zasadach robót publicznych w
instytucjach u¿ytecznoci publicznej, organizacjach spo³ecznych i kulturalnych.
Zatrudnienie takie mo¿e trwaæ przez
6 miesiêcy i nie musi wi¹zaæ siê z wyuczonym zawodem. Jest w wymiarze 1/2 czasu pracy. Poza tym absolwenci mog¹ korzystaæ ze szkoleñ, poradnictwa zawodowego, po¿yczek na podjêcie dzia³alnoci
gospodarczej.
W pierwszej po³owie br. podpisano
8 umów absolwenckich i 22 osoby skierowano na sta¿. To niewiele, ale na tyle
tylko pozwalaj¹ skromne rodki przekazywane z Funduszu Pracy. S³upscy absolwenci odbywaj¹ sta¿e m.in. w bankach,
policji i urzêdach.
Na podstawie dotychczasowych obserwacji prowadzonych w PUP mo¿na
stwierdziæ, i¿ absolwenci szkó³ ponadpodstawowych, a zw³aszcza m³odzi ludzie
koñcz¹cy naukê na poziomie dziennych
szkó³ zawodowych i rednich, s¹ szczególnie zagro¿eni d³ugotrwa³ym bezrobociem i stanowi¹ potencjaln¹ tzw. grupê
ryzyka.
Poczyniono obserwacje pozwalaj¹ te¿
stwierdziæ, ¿e pracodawcy oczekuj¹ od
absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale tak¿e umiejêtnoci praktycznych
i dowiadczenia w wykonywaniu pracy na
okrelonym stanowisku. Widoczna jest
wyrana rozbie¿noæ pomiêdzy umiejêtnociami i predyspozycjami zawodowymi absolwentów, a wymaganiami stawianymi przez pracodawców.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
zdobyta podczas nauki w szkole i praktyk zawodowych nie daje gwarancji
otrzymania pracy. Coraz czêciej m³ody cz³owiek aby otrzymaæ pracê musi
wykazaæ siê innymi, dodatkowymi
umiejêtnociami: znajomoci¹ jêzyków
obcych, posiadaniem prawa jazdy,
umiejêtnoci¹ obs³ugi komputera i nowoczesnych urz¹dzeñ biurowych. Pracodawca, chc¹c ponieæ jak najmniej-

sze koszty zwi¹zane z zatrudnieniem
pracownika, proponuje najni¿sze wynagrodzenie, bez uzale¿nienia wysokoci pracy od zaanga¿owania i efektów
uzyskiwanych przez niego w pracy.
W ocenie pracowników Urzêdu Pracy  na rynku pracy istnieje generalna blokada w zatrudnianiu absolwentów, poza
pewnymi kategoriami osób o nowoczesnych i deficytowych specjalnociach.
Kobiety kojarz¹ siê szefom firm z ci¹¿¹ i
macierzyñstwem, czêsto  wbrew prawu
- ¿¹daj¹ od nich zawiadczeñ lekarskich.
M³odzi mê¿czyni kojarz¹ siê z wojskiem
i pracodawcy ¿¹daj¹ uregulowanego stosunku do s³u¿by wojskowej. Od kandydatów do pracy domagaj¹ siê pe³nej dyspozycyjnoci, co eliminuje ju¿ osoby
ucz¹ce siê w systemie zaocznym lub wieczorowym. Chc¹ te¿ by m³ody cz³owiek
mia³ wszystkie atrybuty m³odoci: zdrowie, si³ê, dynamizm, a jednoczenie posiada³ du¿¹ praktykê i dowiadczenie.
Po analizie danych z ostatnich
dwóch lat, dotycz¹cych bezrobocia,
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ liczba bezrobotnych ronie na ró¿nych poziomach wykszta³cenia. Bezrobocie wród osób z
wy¿szym wykszta³ceniem jest zjawiskiem nowym, ale coraz bardziej niepokoj¹cym. Ju¿ nawet posiadanie dyplomu szko³y wy¿szej nie chroni przed
bezrobociem. M³odzi ludzie zdaj¹ sobie z tego sprawê i nie rezygnuj¹ z dokszta³cania. Bez tego ich szanse na znalezienie pracy by³yby jeszcze mniejsze.
Wina le¿y tak¿e po stronie samych
absolwentów, którzy s¹ czêsto przekonani o posiadaniu wysokich kwalifikacji zawodowych, maj¹ wysokie aspiracje i prezentuj¹ postawy roszczeniowe,
nie maj¹ce na ogó³ odzwierciedlenia w
ich rzeczywistych umiejêtnociach.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku
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Zrzutka na Policjê

Sprawom bezpieczeñstwa publicznego w sezonie letnim oraz problemom finansowym Policji powiêcony by³ Konwent Burmistrzów
i Wójtów Powiatu S³upskiego.
Konwent odbywa³ siê przy pe³nej frekwencji. Komendant Miejski Policji, m³.
insp. Waldemar Fuchs przedstawi³ bie¿¹c¹ informacjê o stanie bezpieczeñstwa,
podsumowa³ sezon letni oraz przedstawi³

pañstwowymi. Dziêki otrzymanym dotacjom (po interwencji starosty s³upskiego) w wysokoci 500 tys. z³, Ochotnicze Stra¿e Po¿arne otrzymaj¹ teraz
nowe usprzêtowienie.

Obrady Konwentu
analizê stanu reformy policji w powiecie
s³upskim i uwarunkowania wspó³pracy z
samorz¹dami.
Komendant zwróci³ siê z apelem do
samorz¹dów o wsparcie finansowe
dzia³añ prewencyjnych Policji. Wójt
gminy S³upsk zadeklarowa³ wsparcie
w wysokoci 15 tys. z³., wójtowie gminy G³ówczyce i Potêgowo  po 2 tys. z³,
wójt gminy Ustka - 5 tys. z³, wójt gminy Damnica, 2-3 tys. z³, a wójt gminy
Smo³dzino - 1 tys. z³.
Pozosta³e
gminy uzale¿ni³y sw¹ pomoc od wyników konsultacji z radami miast i gmin.
Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, st. bryg. Adam Biechoñski
przedstawi³ stan zagro¿enia po¿arowego,
w tym udzia³ stra¿y w lipcowej powodzi.
Jednostki PSP i OSP bra³y udzia³ w akcjach ratunkowych w S³upsku oraz Trójmiecie. W drugiej po³owie lipca wydzielone si³y i rodki wspomaga³y prace ratunkowe na po³udniu kraju.
Ratownicy z powiatu za wzorow¹ i
aktywn¹ postawê w akcjach zostali wyró¿nieni medalami oraz odznaczeniami
10

El¿bieta Matuszewska - naczelnik
Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa
starostwa poinformowa³a o podjêtej inicjatywie starosty s³upskiego na rzecz popularyzacji bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Wszystkie szko³y podstawowe
i gimnazja w powiecie otrzymaj¹ bezp³atnie Kodeks Rowerzysty, który
bêdzie pomocny w otrzymaniu przez
uczniów Karty rowerowej.
Kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy Janusz Cha³ubiñski przedstawi³ dramatyczn¹ sytuacjê w Urzêdzie. Po prostu nadal brakuje funduszy na zwalczanie skutków bezrobocia.
Ustalono, ¿e powiatowe obchody
wiêta Niepodleg³oci odbêd¹ siê 11 listopada br. we Wrzeciu (gm. S³upsk). W
zwi¹zku z sygna³ami wyprzeda¿y maj¹tku s³u¿by zdrowia z pominiêciem samorz¹dów, burmistrzowie i wójtowie
zwrócili siê do starosty o interwencjê
w tej sprawie do Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydzia³u D/S PPOiZKZ

Kalendarium
3 wrzenia zainaugurowano
nowy rok szkolny 2001/2002 w
szko³ach powiatowych.
*
W dniach 5-9 wrzenia w ramach Misji Gospodarczej przebywa³a w Miñsku na Bia³orusi z grup¹ 35. s³upskich przedsiêbiorców
wicestarosta powiatu s³upskiego
Gra¿yna Pokuæ.
*
7 wrzenia w Zespole Szkó³
Rolniczych w S³upsku odby³a siê
Powiatowa Inauguracja Nowego
Roku Szkolnego 2001/2002.
*
6 wrzenia starosta s³upski St.
K¹dziela goci³ dyrektora VOLONTARY SERVICE z Anglii.
Rozmawiano o wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych Polski i Anglii. Omówiono wspólne zamierzenia w celu pozyskania rodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
*
14 wrzenia oddano do u¿ytku
nowa halê sportowo-widowiskow¹
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Ustce. Otwarcie hali po³¹czono z
Wojewódzk¹ Inauguracj¹ Sportowego Roku Szkolnego
*
16 wrzenia odby³o siê w G³obinie Powiatowe wiêto Plonów.
*
5 padziernika odby³ siê Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu S³upskiego. Rozmawiano o
najbardziej istotnych sprawach dla
Policji i Stra¿y Po¿arnej. Oceniono równie¿ stan bezpieczeñstwa
publicznego w sezonie letnim.
*
11 padziernika zorganizowano
w starostwie uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.

Z PRAC
ZARZ¥DU
Pieni¹dze na remonty dróg
5 padziernika podpisano umowê kredytow¹ z Bankiem Gospodarki ¯ywnociowej w S³upsku w sprawie udzielenia
kredytu d³ugoterminowego na modernizacjê dróg powiatowych. W tym samym dniu
na konto starostwa wp³ynê³a pierwsza
transza kredytu w wysokoci 7 mln z³.
Pozosta³¹ czêæ nale¿noci starostwo ma
otrzymaæ do 15 kwietnia 2002 roku. Na
jednym z najbli¿szych posiedzeñ Zarz¹d
Powiatu zaktualizuje szczegó³owy program prac drogowych przewidzianych do
realizacji z kredytu. Zak³ada siê, ¿e prace drogowe, finansowane z pierwszej transzy kredytu, powinny zakoñczyæ siê w
maju 2002 roku.

Prace nad strategi¹
Trwa³y prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego
Powiatu S³upskiego. We wrzeniu i padzierniku projekt szczegó³owo analizowa³y komisje Rady Powiatu oraz Zarz¹d Powiatu. Kolejnym etapem (po przyjêciu
strategii przez Radê Powiatu) bêd¹ programy operacyjne, na podstawie których
nast¹pi podzia³ zadañ oraz ustalone zostan¹ terminy ich wykonania.W ten sposób powstanie, regionalny plan gospodarczy powiatu.

Ogrzewanie za kredyt
Zarz¹d Powiatu zdecydowa³, ¿e modernizacja systemu ogrzewania budynków
dydaktycznych Zespo³u Szkó³ Rolniczych
w S³upsku zostanie czêciowo sfinansowana po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska. Po sp³aceniu
50% zaci¹gniêtej po¿yczki, pozosta³a jej
czêæ mo¿e zostaæ umorzona.

Bud¿et pierwszego pó³rocza
Zarz¹d Powiatu oceni³ realizacjê tegorocznego bud¿etu powiatu. Realizacja

dochodów przebiega prawid³owo, a nawet
z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku
do up³ywu czasu. Stosunkowo niskie wydatki s¹ wynikiem nie wykorzystania w
znacznej czêci kwoty 7000 000 z³ na inwestycje drogowe, które rozpoczê³y siê
dopiero w drugim pó³roczu. Podobnie budowa hali widowiskowo-sportowej przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce sfinansowana zostanie równie¿ w drugim
pó³roczu. rodki na inwestycje wykorzystane zosta³y w 6,4 %. Oddana do u¿ytku
hala sportowa w Ustce jest najwiêksz¹ powiatow¹ inwestycj¹. Drug¹ du¿¹ inwestycj¹ jest budowa i modernizacja dróg
powiatowych, na któr¹ przeznaczono w
bud¿ecie 7498 000 z³ (w pierwszym pó³roczu wykorzystano tylko 79000 z³.
Wynik finansowy powiatu za pierwsze pó³rocze jest dodatni i wynosi 2 862
720 z³. Na tak¹ znaczn¹ nadwy¿kê dochodów wp³yw mia³y jeszcze: niepe³ne wykorzystanie subwencji owiatowej (ze
wzglêdu na wzrost wynagrodzeñ nauczycieli w II pó³roczu br.) i przekazanie niektórych dotacji z bud¿etu wojewody w
ostatnich dniach czerwca; ich uruchomienie mog³o nast¹piæ dopiero w lipcu.

W Kuleszewie (gm. Kobylnica) powiêcono odbudowany
z ruin koció³ w. Józefa.

wi¹tynia o konstrukcji ryglowej
pochodzi z 1587 roku. W 1997 roku
rozebrano j¹, gdy¿ grozi³a zawaleniem. Barokowy o³tarz z 1774 roku
oraz chrzcielnicê z wczeniejszego

Odbudowany
koció³
okresu na czas odbudowy przeniesiono do pobliskiej szko³y.
Rekonstrukcja obiektu sakralnego
trwa³a 4 lata i przeprowadzi³a j¹ firma konserwatorska Plintus ze S³upska. Generalny konserwator zabytków
przeznaczy³ na odbudowê 80 tys. z³otych, drug¹ tak¹ kwotê da³a Fundacja
Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej,
Urz¹d Gminy w Kobylnicy  40 tys.
z³, córka przedwojennych w³acicieli
Kuleszewa Helen von Boehn  20
tys. z³ i 23 tysi¹ce zebrali parafianie.
W kociele, poza skromnym wy-

Zarzuty potwierdzi³y siê
We wrzeniu i padzierniku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego przeprowadzili kontrolê w Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku. Czêæ zarzutów,
zg³aszanych anonimowo przez pracowników placówki, potwierdzi³a siê. Potwierdzono uchybienia w opiece nad dzieæmi,
w sprawach finansowych oraz organizacyjnych. W tej sytuacji(w zwi¹zku z d³ugotrwa³¹ nieobecnoci¹ w pracy dyrektorki DPS), Zarz¹d Powiatu postanowi³ powierzyæ okresowe (do 31 grudnia br.) pe³nienie obowi¹zków dyrektora placówki
innej osobie.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Powiêcenie nowego koscio³a

posa¿eniem i niewieloma starymi belkami, wszystko jest nowe. Powiêcenia wi¹tyni dokona³ ordynariusz diecezji koszaliñsko-kolobrzeskiej ks.
bh prof. Marian Go³êbiewski. Proboszczem parafii jest ks. Piotr Jesionowski,dziekan z Kwakowa.(z)
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mieczys³aw Remiszewski
przes³a³ do Paw³a Rzepki  prezesa Telekomunikacji Polskiej
S.A. w Warszawie uwagi i propozycje zg³aszane przez abonentów telefonicznych, po wprowadzonych przez Telekomunikacjê W Starostwie Powiatowym w S³upsku oraz s³upskim Teatrze ImPolsk¹ S.A. z dniem 1 wrzenia presaryjnym obchodzono uroczycie Dzieñ Edukacji Narodowej.
br. nowych op³at za us³ugi tele- W obecnoci wielu zaproszonych goci, wyró¿niaj¹cym siê w prafoniczne.
cy nauczycielom i wychowawcom m³odzie¿y wrêczono wysokie odRzecznik postuluje aby obni¿yæ cenê
abonamentu pakietu oszczêdnego do znaczenia pañstwowe, nagrody i podziêkowania.

Wyró¿nienia
dla nauczycieli

W obronie
najbiedniejszych
10 z³ (plus VAT) oraz cenê rozmów za po³¹czenia lokalne (chodzi o op³atê za 3 minuty rozmowy). Dotychczasowy system
rozliczeñ oparty na impulsach proponuje
zamieniæ na rozliczenia uwzglêdniaj¹ce
rzeczywisty czas trwania rozmowy. Taki
system bêdzie sprawiedliwy, powszechnie
akceptowany i wystêpuje w wiêkszoci
krajów Europy  uzasadnia rzecznik.
Proponuje obni¿yæ te¿ bardzo wysokie stawki za po³¹czenia z sieciami komórkowymi. W tym przypadku chodzi
g³ównie o pakiet oszczêdnociowy, w którym 1 minuta rozmowy z telefonu stacjonarnego TP S.A. do sieci komórkowej
kosztuje w godz. od 8.00 do 18. 00, 3,42
z³, natomiast w pakiecie standardowym 1,71 z³. W ocenie rzecznika dotychczasowy pakiet oszczêdny nie jest adekwatny do swojej nazwy, poniewa¿ niewiele
ró¿ni siê od pakietu standardowego.
Powy¿sze uwagi i propozycje podajê
do rozwa¿enia przez zarz¹d TP S.A. z
myl¹ g³ównie o rzeszy Waszych najliczniejszych i najbiedniejszych abonentów,
tj. emerytów i rencistów oraz prawie 3 milionach osób bezrobotnych w kraju  napisa³ w pimie M. Remiszewski i oczekuje od prezesa TP S.A. odpowiedzi na swoje wyst¹pienie. (z)
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Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczono Ewê Borowczyk ze Szkolnego
Orodka Szkolno-Wychowawczego w
Damnicy, za Medalem Komisji Eduka-

Jolantê Michnik z Domu Dziecka w Ustce.
Specjalne podziêkowania i gratulacje
otrzymali nauczyciele dyplomowani:
Gra¿yna Kamyszek, Katarzyna
Ko³pa i Henryk
Michalski z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Ustce, Andrzej
Ga³at z Zespo³u
Szkó³ Technicznych w Ustce,
Bronis³awa widerska, Genowefa Jank, Marzena
Woszczyk, Iwona
Wojtkiewicz i
Maria TybuleNagrodê starosty odbiera Jolanta G¹szczyk-Szulkowska z TL
wicz  wszyscy z
w Warcinie
Zespo³u Szkó³ Rolcji Narodowej - Barbarê Ko³akowsk¹  niczych w S³upsku, Piotr Pilak z Technidyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w kum Lenego w Warcinie, Ewa BorowUstce, Stanis³awa Turczyka z Zespo³u czyk i El¿bieta Piotrowska ze SpecjalSzkó³ Rolniczych w S³upsku oraz Zdzi- nego Orodka Szkolno-Wychowawczego
s³awa Kwaniewskiego i Teresê Czar- w Damnicy, Anna Michalska i Ewa Kanuch - równie¿ z SOSW w Daminicy.
sprzak-Szyca z Poradni PsychologicznoNagrodê Ministra Edukacji II stopnia Pedagogicznej w S³upsku, Zorza Sêdzicotrzymali: Barbara Ko³akowska i Hen- ka ze Szko³y Podstawowej w Objedzie i
ryk Michalski (LO w Ustce) oraz Zdzi- Zbigniew Kamiñski ze Szko³y Podstawos³aw Kwaniewski (SOSW w Damnicy). wej we Wrzeciu.
Nagrodami starosty s³upskiego wy***
ró¿niono: Mariê Guzowsk¹ i Czes³awa W szko³ach i placówkach owiatowych
Juszczyka z Liceum Ogólnokszta³c¹ce- prowadzonych przez Radê Powiatu S³upgo w Ustce, Honoratê Nowick¹-Kup- skiego naukê pobiera 2214 uczniów. Praczyk i Jolantê G¹szczyk-Szulkowsk¹ z cuje 21 nauczycieli sta¿ystów, 40 nauczyTechnikum Lenego w Warcinie, Mariu- cieli kontraktowych, 192 mianowanych i
sza Domañskiego i Józefa Mas³owskie- 17 dyplomowanych. W okresie wakacji
go z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ust- w placówkach owiatowo-wychowawce, Danutê Gleñ i Hannê Soko³owsk¹ z czych wykonano remonty i naprawy za
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ogóln¹ kwotê 505 tysiêcy z³otych. S³upS³upsku, Irenê Kondej ze Specjalnego skie Stowarzyszenie Pomocy Naukowej
Orodka Szkolno-Wychowawczego w przyzna³o na I semestr 32 stypendia dla
Damnicy, Jana Perza z Zespo³u Szkó³ najbardziej potrzebuj¹cej m³odzie¿y.(z)
Rolniczych w S³upsku, Danutê We³pê i

Wyremontowane
drogi
W majowym biuletynie pisalimy, ¿e poprawi siê nawierzchnia dróg
powiatowych. Dzisiaj zamieszczamy sprawozdanie dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Stanis³awa Kozie³a z wykonanych ju¿ prac
naprawczych i remontowych na niektórych drogach.
Zgodnie z zapowiedzi¹ o poprawie
stanu technicznego dróg powiatowych w
bie¿¹cym roku, uprzejmie informujê, ¿e
dziêki dobrej wspó³pracy z samorz¹dami
miejsko-gminnymi, w okresie od czerwca do sierpnia br. odnowiono b¹d zmodernizowano nawierzchnie na nastêpuj¹cych odcinkach dróg: na ulicy Grunwaldzkiej w Ustce, w ci¹gu drogi Nr 39127, na d³ugoci 0,3 km (wartoæ robót
 410 tys. z³), na drodze Nr 39-121 do
Bierkowa, na d³ugoci 0,6 km (74 tys.
z³); na drodze 39-140 Rumsko-Równo,
na d³ugoci 0,6 km (87 tys. z³); na drodze Nr 39-145 SiemianiceJezierzyce,
na d³ugoci 0,8 km (130 tys. z³); na drodze Nr 39-146 Jezierzyce-Gr¹sino, na
d³ugoci 2,4 km (267 tys. z³); na drodze
Nr 39-153, w miejscowoci Damnica, na
d³ugoci 0,9 km (159 tys. z³); na drodze
Nr 39-149 Warblewko-Warblewo, na
d³ugoci 2,4 km (48 tys. z³); na drodze
Nr 39-135 Gabino-Dominek, na d³ugoci 1,2 km (105 tys. z³); na drodze Nr
39-196 Kruszyna-¯elki, na d³ugoci 1,7
km (220 tys. z³).
Za szczególne osi¹gniêcie nale¿y
uznaæ wykonanie nawierzchni twardej
przez stabilizacjê gruntu cementem i
powierzchniowe utrwalenie grysami
kamiennymi przy u¿yciu emulsji asfaltowej na drodze powiatowej z Kruszyny do ¯elek. Po bardzo d³ugim okresie
oczekiwania do ¯elek mo¿na dojechaæ
teraz drog¹ z prawdziwego zdarzenia.
Skoñczy³y siê k³opoty z dojazdem PKSu i pozosta³ych u¿ytkowników tej drogi.
Równie¿ modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Ustce w sposób zasadniczy
poprawi³a stan techniczny nawierzchni,
chodników i zatok postojowych oraz
zmieni³a wygl¹d i otoczenie drogi.
Poprawa stanu technicznego na-

wierzchni na drogach powiatowych G¹bino-Dominek i WarblewkoWarblewo
umo¿liwi³a uruchomienie po raz pierwszy komunikacji zbiorowej PKS, a
mieszkañcom tych miejscowoci otworzy³a okno na wiat.
Realizacja wy¿ej wymienionych robót na drogach by³a mo¿liwa dziêki
wspó³finansowaniu ich przez samorz¹dy terenowe, których udzia³ stanowi
kwotê 600 tys. z³, w tym najwiêkszy
wnios³y: Urz¹d Gminy w S³upsku  255
tys. z³, Urz¹d Miejski w Ustce  150 tys.
z³ i Urz¹d Gminy w Kobylnicy  100
tys. z³.
Stanis³aw Kozie³
Dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych w S³upsku

Ryszard Balcerzyk z Nowin w gminie
Potêgowo

Podczas jesiennych targów
ogrodniczych w Strzelinie podsumowano konkursy - AgroLiga 2001 i Piêkna Wie
2001.
W tegorocznej edycji konkursu
Agro-Ligi w województwie pomorskim
wziê³o udzia³ piêæ gospodarstw rolniczych
i cztery firmy z regionu s³upskiego. Zarówno s³upskie gospodarstwa jak i firmy
znalaz³y siê wród czo³owych laureatów
konkursu. Pierwsze miejsce i tytu³ Mistrza
Województwa Pomorskiego Agro-Ligi
2001 w kategorii rolnicy zaj¹³ Ryszard
Balcerzyk z Nowin w gminie Potêgowo,
za trzecie miejsce  Renata i Zdzis³aw

Mistrzowie
Agro-Ligi
2001
Kowalczykowie z Osowa w gminie Kêpice.
W kategorii firmy dwa trzecie miejsca zajêli  Zak³ad Przetwórstwa Rybnego B³êkitek w Kobylnicy i Zrzeszenie Producentów Zbó¿ i Rzepaku
Rola z G³êdowa.
R. Balcerzyk bêdzie reprezentowa³
woj. pomorskie w etapie centralnym konkursu i ubiega³ siê o tytu³ Krajowego Mistrza Agro-Ligi 2001. Od dwudziestu lat
zajmuje siê on hodowl¹ ryb ³ososiowatych. Jego gospodarstwo spe³nia wymagania ekologiczne i odpowiada wszelkim
standardom Unii Europejskiej.
Do konkursu Piêkna wie 2001
przyst¹pi³a tylko jedna gmina Kêpice. W
kategorii na najbardziej estetyczn¹ wie
zwyciê¿y³o Ob³ê¿e, natomiast w kategorii na najbardziej zadban¹ zagrodê nierolnicz¹ -zagrody Waldemara Tyskiego i
Andrzeja Kieresiñskiego  obaj równie¿
z Ob³ê¿a.
Laureaci konkursów otrzymali pami¹tkowe puchary od wojewody pomorskiego i podziêkowania od starosty s³upskiego. Do konkursu Agro-Liga nie trzeba zbytnio zachêcaæ rolników - cieszy siê
on ju¿ spor¹ renom¹ w regionie s³upskim.
Natomiast organizatorzy konkursu Piêkna wie bêd¹ musieli w przysz³ym roku
wiêcej popracowaæ, by zachêciæ do udzia³u w nim tak¿e pozosta³e gminy powiatu
s³upskiego. (z)
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Mamy sporo atutów

Wypowied starosty s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli udzielona miesiêcznikowi The
Times Coastal
- Co zalicza Pan do najwiêkszych
sukcesów w³asnych i firmy w ostatnich
latach?
- Mylê, ¿e najwiêkszym naszym sukcesem jest sprawne funkcjonowanie powiatu w trudnych warunkach finansowych.
Mankamentem bowiem wszystkich powiatów jest brak rodków finansowych,
g³ównie na potrzeby owiaty, kultury, pomocy spo³ecznej, drogownictwa i ³agodzenia strukturalnego bezrobocia. Na
przestrzeni 2,5 lat funkcjonowania powiatu nie nast¹pi³y w zakresie finansów ¿adne korzystne zmiany. Mimo to funkcjonujemy i to nie najgorzej. Dla ograniczania kosztów uda³o nam siê doprowadziæ z
miastem S³upskiem, funkcjonuj¹cym na
prawach powiatu, do utworzenia wspólnych instytucji obs³uguj¹cych naszych
obywateli. Tak jest w przypadku Powiatowego Urzêdu Pracy, Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Weterynarii i Sanepidu. Od 1999 roku realizujemy w³asny
program przeciwdzia³ania bezrobociu i
aktywizacji wsi.
Z inicjatywy naszego starostwa realizowany jest projekt budowy biorafinerii
do produkcji paliwa z rzepaku. Bêdzie to
pierwsza taka inwestycja w Polsce. Kolejnym naszym ekologicznym pomys³em
jest pozyskiwanie energii z elektrowni
wiatrowych. W gminie Ustka stanie 60
wiatraków, które bêd¹ produkowaæ tani¹
energiê. W Charnowie ko³o Ustki ruszy
zak³ad produkuj¹cy s³ód na potrzeby browarów, który bêdzie przetwarza³ rocznie
ok. 75 tys. ton jêczmienia i produkowa³
50 tys. ton s³odu.
- Jakie s¹ Pañskie plany odnonie
strategii firmy, któr¹ Pan kieruje? Dok¹d chcia³by doprowadziæ Pan powiat w
jego rozwoju?
- W misji opracowywanej strategii
spo³eczno-gospodarczego rozwoju powiatu do roku 2010 zapisalimy, ¿e powiat
s³upski ma byæ atrakcyjnym turystycznie
regionem nadmorskim o du¿ych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, zamieszka³y przez wykszta³cone,
prê¿ne gospodarczo i otwarte na wspó³pracê spo³eczeñstwo. Ma byæ to obszar
zrównowa¿onego rozwoju, otwarty na
nowe technologie przyjazne rodowisku
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naturalnemu i rozwojowi przedsiêbiorczoci. Taki powiat jest celem naszego dzia³ania, w tym mojego, jako starosty s³upskiego.
- Gdybym ocenia³ swoj¹ firmê na tle
konkurencji, stwierdzi³bym, ¿e ...
- Jestemy
najwiêkszym
pod wzglêdem
powierzchni powiatem w województwie pomorskim. Stanowimy tak¿e
jeden z piêkniejszych przyrodniczych zak¹tków na polskim wybrze¿u.
Pla¿e nasze s¹
czyste i chêtnie odwiedzane przez turystów krajowych i zagranicznych. Atrakcj¹ s¹ unikalne ruchome wydmy w S³owiñskim Parku Narodowym - wiatowym
Rezerwacie Biosfery. W granicach naszego powiatu znajduje siê równie¿ 44 proc.
powierzchni Parku Krajobrazowego Dolina S³upi. Wytyczono w nim m.in.
Szlak najstarszych elektrowni wodnych
w Europie. Jest to jeden z naszych turystycznych produktów markowych. Drugim takim produktem jest szlak Krainy
w kratê, ci¹gn¹cy siê od Dar³owa po £ebê
- unikalny krajobrazowo obszar w skali
Polski, gdzie zachowa³o siê budownictwo
o konstrukcji szachulcowej sprzed 150 lat.
Powiat nasz jest laureatem krajowego
Konkursu Zwi¹zku Miast Polskich na najlepsz¹ inicjatywê gospodarcz¹, ma najlepszych w kraju wójtów  finalistów krajowego konkursu Nasz cz³owiek na urzêdzie.
- Czy wejcie do Unii Europejskiej
to zagro¿enie czy szansa dla kierowanej
przez Pana firmy/bran¿y?
- Wejcie Polski do Unii Europejskiej
to dodatkowa szansa do przeprowadzenia
reform gospodarczych i spo³ecznych.
Oczekujemy na dostêp do rynku wewnêtrznego Unii z mo¿liwoci¹ korzystania ze swobodnego przep³ywu towarów,
wolnoci przedsiêbiorczoci, wiadczenia
us³ug, kapita³u. Sytuacja taka pozwoli

Polsce na kontynuacjê wzrostu tempa rozwoju gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia, wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych, a samorz¹dom
lokalnym - na szybszy i lepszy rozwój. Po
integracji z Uni¹ oczekujemy równie¿
mo¿liwoci wsparcia finansowego dla restrukturyzacji niektórych sektorów gospodarki.

Polskie Pañstwo
Podziemne

W S³upsku uczczono 62. rocznicê powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego.
27 wrzenia 1939 roku po kapitulacji
Warszawy zebra³a siê Rada Genera³ów.
Powo³ano Polskie Pañstwo Podziemne.
Pion cywilny mia³ za zadanie chroniæ ludnoæ cywiln¹ przed kradzie¿ami i bandytyzmem, powo³aæ s¹downictwo konspiracyjne oraz komitety administracyjne i
owiatowe. Pion wojskowy  organizowanie dywersji bojowej oraz sabota¿u. Powo³ano Tajn¹ Organizacjê Wojskow¹
S³u¿ba Polsce, a nastêpnie Zwi¹zek
Walki Zbrojnej, który w lutym 1942 roku
przemianowano w Armiê Krajow¹. Genera³ Tokarzewski wówczas powiedzia³:
Bitwê ¿emy przegrali, ale wojny nie
przegramy!. (z)

Wicestarosta s³upski Gra¿yna Pokuæ sk³ada kwiaty przed pomnikiem Polskiego
Pañstwa Podziemnego w S³upsku

Pokaza³ doros³ym

Podziêkowanie Jackowi

Jacek Sech  czternastoletni gimnazjalista z Lubunia (gm. Kobylnica) pokaza³ wszystkim jak powinni zachowywaæ siê doroli ludzie. Sam, tak z siebie, bez niczyjej namowy, przez kilka lat w wolnych
chwilach chodzi³ na zapomniany, poniemiecki cmentarz i, na ile mu si³ starcza³o, oczyszcza³ go z chaszczy, opiekowa³ siê starymi nagrobkami. Nie widzia³ w tym co robi nic nadzwyczajnego, uwa¿a³ to za
swój obowi¹zek. Sprawa sta³a siê g³ona, gdy niemieckie Stowarzyszenie By³ych Mieszkañców Powiatu S³upskiego postanowi³o uhonorowaæ go specjalnym dyplomem i przyznaæ mu stypendium pieniê¿ne.
Stare, poniemieckie cmentarze to dla
nas, Polaków wstydliwa sprawa.W zachowaniu wobec tych nekropoli, rozsianych
po wielu miejscach, okazalimy wyjatkow¹ nieczu³oæ i obojêtnoæ. Dowiadczeni okropnoci¹ wojny i krzywdami wyrz¹dzonymi nam przez Niemców, po powrocie na Ziemie Odzyskane, wyzbylimy siê
wszelkiego szacunku do miejsc, które
mia³y jakikolwiek zwi¹zek z niemieck¹
kultur¹ i tradycj¹. By³o to dziwne zachowanie, bo obok cmentarza niemieckiego
powstawa³ zaraz cmentarz polski, na którym potrafilimy jednak uszanowaæ zmar³ych.
Na cmentarzu niemieckim sta³o siê to
niemo¿liwe. Ka¿dy, kto by tam poszed³,
spotka³by siê wówczas z ogóln¹ pogard¹.
Na Pomorzu rodkowym znane s¹ przyk³ady, ¿e nawet nieliczni Niemcy, którzy
tu pozostali, bali siê czciæ pamiêæ swoich
zmar³ych. Na efekt takich zachowañ d³ugo nie trzeba by³o czekaæ. Ju¿ w latach
szeædziesi¹tych rozgrabiono stare, pozostawione same sobie, ewangelickie cmentarze.
W niejednym urzêdzie gminy mo¿na
nakn¹æ siê jeszcze na stare dokumenty
przyzwalaj¹ce na likwidacjê starych
cmentarzy. Podstawê do takich decyzji
dawa³a ustawa o radach narodowych, a
tak¿e ustawa o cmentarzach i pochówku
zmar³ych. W wielu miejscach tereny porz¹dkowano, nie pozostawiaj¹c ladu po
tym, co siê na nich znajdowa³o. O tym, ¿e
by³y to miejsca pochówku wiadczy³a
nadal tylko wystêpuj¹ca na nich nietypowa rolinnoæ i specyficzny zapach pozosta³y po nekropoli.
Dopiero niedawno zapomnielimy o
dawnych urazach do Niemców i zmieni³
siê nasz stosunek do niemieckiej kultury,
w tym bliskich nam na odleg³oæ rêki
ewangelickich cmentarzy. Niewiele jednak zosta³o ju¿ miejsc, gdzie jest co chroniæ. Choæ formalnie od 1962 roku istnieje

ustawa (z póniejsz¹ nowelizacj¹) o
ochronie zabytków, obejmuj¹ca równie¿
ochronê starych cmentarzy, to dopiero w
1987 roku w by³ym województwie s³up-

Jacek Sech na cmentarzu w Lubuniu
skim rozpoczêto ewidencjonowaæ wszystkie stare cmentarze do celów historycznych. Do 1994 roku naliczono ich oko³o
450. Wojewódzkich Konserwator Zabytków ocenia³ wówczas, ¿e uda siê pewnie
jeszcze znaleæ lady oko³o dwustu starych cmentarzy. Te, które nie zosta³y
zniszczone zaczêto wpisywaæ do rejestru
zabytków. Przepisy mówi¹, ¿e na miejscach tych nie wolno niczego budowaæ,
ani nic z nich wywoziæ. Jeli teren nie
przypomina ju¿ niczym miejsca pochów-

ku, powinien byæ te¿ zachowany i oznakowany jako dawny cmentarz. Obowi¹zek ten spoczywa na w³adzach lokalnych.
Niestety, nie wszêdzie jest on respektowany. Jeszcze zupe³nie
nie tak dawno ogl¹da³em
stare trumny porozrzucane
na cmentarzu w ¯elazie.
G³ona by³a sprawa nowego osiedla domków w Ko³czyg³owach, które postawiono na dawnym terenie
cmentarnym. Mimo, ¿e
dzi stosunek mieszkañców wsi, a tak¿e lokalnych
w³adz do dawnych cmentarzy jest du¿o przychylniejszy, to te¿ mo¿na wskazaæ jeszcze wiele miejsc po
starych nekropoliach, które nie zosta³y ani w nale¿yty sposób ogrodzone, ani
oznakowane. Gdy wróci³ w
nas szacunek do starych,
poniemieckich cmentarzy,
zagin¹³ gdzie szacunek do
miejsc, w których pochowano by³ych ¿o³nierzy radzieckich, do pomników
znacz¹cych miejsca walk
wojennych itp. Dla odmiany teraz tymi nikt siê nie
opiekuje.
Dlatego wobec takich, niestety powszechnych jeszcze zachowañ,
postawa m³odego Jacka Secha z Lulemina jest niezwyk³a, rzeczywicie wyrasta
poza ramy naszej codziennoci. Godna
jest wysokiego uznania i nagrody. Co siê
w Jacku obudzi³o, co kaza³o mu zainteresowaæ siê miejscem, niezwyk³ym. Albo
natrafi³ na dobry przyk³ad doros³ych, którego wielu podobnym mu, m³odym ludziom, po prostu kiedy brakowa³o.
Z. Babiarz-Zych
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Mo¿na zwiêkszyæ
ruch turystyczny
Gdañska i S³upska Izba Turystyki zorganizowa³y w dniach 10-13
padziernika br. wyjazd studyjny do Szwecji dla przedstawicieli
pomorskiej bran¿y turystycznej i samorz¹dów lokalnych. Celem
spotkania ze szwedzkimi przedstawicielami biur podró¿y by³o zainteresowanie wspó³prac¹ i wzajemn¹ sprzeda¿¹ ofert turystycznych, zapoznanie siê z prac¹ samorz¹dów szwedzkich w zakresie
organizacji i promocji turystyki w nadmorskich regionach Blekinge i Kalmar.
W pierwszym pó³roczu 2001 roku
Pomorze odwiedzi³o 29 tysiêcy Szwedów.
Wiêksz¹ grupê turystów zagranicznych
goszcz¹cych w naszym regionie stanowili jedynie Niemcy. Sta³e, promowe po³¹czenia Polski ze Szwecj¹ na liniach: wi-

Okrêg Bllekinge w Szwecji
noujcie - Ystad, Gdynia - Karlskrona,
Gdañsk - Nynasham obs³ugiwane s¹ przez
armatorów polskich i szwedzkich. Z Gdyni do Karlskrony prom p³ynie 10 godzin,
to prawie tyle, ile jedzie poci¹g z Gdyni
do Zakopanego.
W programie wyjazdu by³y wizyty i
spotkania z w³adzami samorz¹dowymi
regionu Blekinge i Karlskrona. Strona
polska przedstawia³a walory turystyczne
naszego regionu i zasady zarz¹dzania turystyk¹ w województwie pomorskim.
Samorz¹dy szwedzkie przeznaczaj¹
znaczne kwoty na promocjê turystyki oraz
na rozwój ma³ych przedsiêbiorstw turystycznych. Szwedzi s¹ równie¿ profesjonalistami w przygotowaniu produktu turystycznego, który zawiera kompleksow¹
ofertê zarówno dla turysty indywidualnego, jak i zbiorowego.
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Na spotkaniu w Instytucie Polskim w
Sztokholmie zaprezentowano polsk¹ ofertê turystyczn¹, kuchniê pomorsk¹ i folklor kaszubski. Goæmi byli: Anna Olejnikoff  przedstawiciel Szwedzkiej Rady
Turystyki, Irena Lundberg z Agencji
Rozwoju Regionalnego Urzêdu Miasta
Sztokholm, Lavs Owe
Persson - Konsul Generalny Królestwa
Szwecji w Gdañsku,
Juliusz Socha - dyrektor
Polskiego
Orodka Turystycznego w Sztokholmie, lokalni tour - operatorzy.
W strategii rozwoju województwa
pomorskiego turystykê uczyniono jedn¹ z
g³ównych ga³êzi gospodarki. Wyjazd studyjny do Szwecji pokaza³, ¿e mo¿na
zwiêkszyæ ruch turystyczny. Warunkiem
jest profesjonalne przygotowanie oferty,
która zawieraæ powinna kompleksow¹
us³ugê (nocleg, wy¿ywienie, komunikacjê,
program kulturalny, rekreacyjno-sportowy). Jednoczenie samorz¹dy musz¹ zadbaæ o estetykê miejscowoci, wizualn¹
informacjê, bezpieczeñstwo oraz edukacjê spo³ecznoci lokalnej w zakresie wiedzy o swoim regionie.
Dobrze przygotowany produkt turystyczny spowoduje, ¿e zwiêkszaæ siê bêdzie liczba szwedzkich turystów odwiedzaj¹cych Pomorze. Wielu z nich, oczarowanych naszym regionem, wróci do kraju i zrobi nam lepsz¹ promocjê ni¿ liczne
artyku³y w prasie.
Nale¿y siê spieszyæ, bo prom mo¿e
odp³yn¹æ w innym kierunku.
Joanna Or³owska

W województwie pomorskim rozpocz¹³
siê pilota¿owy program Telepraca.
Jego adresatami s¹:osoby niepe³nosprawne, bezrobotne lub poszukuj¹ce
pracy, w wieku do 55 lat, z orzeczonym
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe³nosprawnoci, nie posiadaj¹ce przeciwwskazañ do pracy z komputerem.
Zainteresowani powinni przes³aæ do
Pomorskiego Oddzia³u PFRON w Gdañsku wniosek wraz z dokumentami niezbêdnymi do podjêcia decyzji o uczestnictwie w programie. Program jest kiero-

Praca
przez telefon
wany tak¿e do pracodawców zg³aszaj¹cych gotowoæ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w systemie telepracy. Realizowany bêdzie poprzez dofinansowanie
kosztów uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w szkoleniach umo¿liwiaj¹cych zdobycie zatrudnienia w systemie
telepracy.
Przez telepracê rozumie siê pracê, w
której kontakt z pracodawc¹ lub klientem
odbywa siê za porednictwem ³¹cz telekomunikacyjnych. Ogólny koszt szkolenia jednego uczestnika programu nie mo¿e
przekroczyæ 7000 z³, z uwzglêdnieniem
kosztów zakwaterowania, wy¿ywienia i
dojazdów.
Program zak³ada dofinansowanie
kosztów utworzenia stanowiska telepracy dla osoby niepe³nosprawnej (bez prac
budowlanych i adaptacyjnych); dofinansowanie kosztu utworzenia stanowiska
telepracy dla jednej osoby niepe³nosprawnej posiadaj¹cej tytu³ kwalifikacyjny
(mo¿e byæ przyznane tworz¹cemu stanowisko telepracy do wysokoci kwoty 30tu przeciêtnych wynagrodzeñ).
Druki wniosków mo¿na pobieraæ w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w S³upsku, ul. Jana Paw³a II 1, pokój 246
oraz w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
S³upsku. Termin sk³adania wniosków dla
osób niepe³nosprawnych up³ywa z koñcem grudnia 2001 roku. Pracodawcy
wnioski mog¹ sk³adaæ w terminie od
1.09.2001 do 31.12.2002 roku.
Wnioski przyjmuje Pomorski Oddzia³
PFRON, ul. Ba¿yñskiego 32, 80-309
Gdañsk, tel. (058) 552-17-42, 552-15-88,
554-85-16.
Ma³gorzata Wardziak

Cz³owiek dla kultury
czy kultura dla cz³owieka?

Ka¿dego roku dyrektorzy gminnych orodków kultury zastanawiaj¹ siê, w jaki sposób zaplanowaæ
dzia³ania, by nast¹pi³ pe³niejszy rozwój kultury w gminie? Czym kierowaæ siê w doborze repertuaru?
Bogdan Suchodolski okreli³ kulturê sna kultura polskiej wsi winna wch³aniaæ ci wobec ludzi.
jako d¹¿enie do osi¹gniêcia osobowego najmniejsze elementy ogólnopolskiego i
Najpiêkniejsze, wg Alberta Einsteina,
wyrazu w czynach i mylach, jako s³u¿bê ogólnowiatowego dorobku kulturalnego co my ludzie mo¿emy w ogóle prze¿yæ,
wartociom, jako wypracowanie
to tajemniczoæ. Kto jej nie zna
harmonii miêdzy ró¿nymi d¹¿ei nie mo¿e siê zdziwiæ, byæ zduniami i miêdzy codziennoci¹ a
mionym, jest nie¿ywy, jego
chwil¹ uroczyst¹ oraz szukanie
oczy wygas³y, jego uszy s¹ g³uwiêzi wspólnej.
che, pozosta³e zmys³y wymarWed³ug ustawy, dzia³alnoæ
³e. Umiejêtnoæ dziwienia siê
kulturalna polega na tworzeniu,
cechuje nie tylko dzieci, ale
upowszechnianiu i ochronie kulprzede wszystkim ludzi twórtury. Zatem orodki kultury pe³ni¹
czych, artystów, wynalazców.
zadania edukacyjne, animacyjne i
Poprzez korzystanie z dóbr
kulturotwórcze. Jako wyspecjalikultury materialnej i niematezowane instytucje w organizowarialnej cz³owiek zwiêksza swoniu pewnych form aktywnoci kulje mo¿liwoci kreacji, tak¿e w
turalnej realizuj¹ dzia³ania atrakinnych dziedzinach ¿ycia bêcyjne dla ró¿nych grup mieszkañdzie poszukiwa³ niekonwencjoców lokalnego rodowiska. S¹
nalnych rozwi¹zañ, uszanuje inwiêc zainteresowane wystêpowadywidualizm. Istniej¹c w teraniem potrzeb uczestnictwa w kulniejszoci i opieraj¹c siê na
turze, a jeli te potrzeby s¹ daleko
przesz³oci jest w stanie budozredukowane, wp³ywaniem na ich
waæ dobr¹, m¹dr¹ przysz³oæ.
rozbudzenie. Od atrakcyjnoci i
Programuj¹c i realizuj¹c
adekwatnoci oferty do potrzeb
dzia³ania kulturalne nale¿y
rodowiska bêdzie zale¿a³o czy i
uwzglêdniaæ indywidualne
jak licznie bêd¹ wystêpowaæ ci,
potrzeby lokalnego rodowiktórzy z oferty zechc¹ skorzyska, zarówno twórców, jak i
staæ.
odbiorców kultury, jednak¿e
Uczestnictwo w kulturze opienie wolno pozwoliæ na kszta³ra siê na relacji twórca-odbiorca.
towanie uczestnika tylko poDzia³ania twórcze realizowane s¹
pularnej kultury.
indywidualnie (artyci ludowi,
Kultura dla cz³owieka  wg
amatorzy, profesjonalici) lub w Ekspozycja marynistyczna w Muzeum Ziemii Usteckiej
jego potrzeb, czy cz³owiek dla
zespo³ach artystycznych. Podzia³
kultury? Mylê, ¿e w tej relacji
ten dotyczy wszystkich grup wiekowych.  nie trac¹c przy tym w³asnej swoistoci i nie ma rozdzielnoci. Obie wartoci przeW zale¿noci od poziomu kreatyw- to¿samoci kulturalnej, ³¹cznie z gwar¹, nikaj¹ siê i w du¿ej mierze od instytucji
noci twórców kszta³tuj¹ siê zaintere- obyczajem i zwyczajem, folklorem itp.
kultury zale¿y na jakich poziomach owa
sowania i aktywnoæ odbiorców kultuNale¿y stworzyæ szansê dla uczest- kultura zaistnieje. Dobrze by³oby, gdyby
ry, dlatego kszta³cenie uczestnictwa w ników kultury, by mogli przekroczyæ tê oczywistoæ w³aciwie pojmowali nie
kulturze wymaga prowadzenia wielo- barierê kultury popularnej i osi¹gnêli tylko pracownicy gminnych instytucji kulstronnej edukacji, przemylanego me- satysfakcjê równie¿ - lub g³ównie  w tury, ale równie¿ w³adze samorz¹dowe, orcenatu wspieraj¹cego trudniejsze tre- drodze udzia³u w wy¿szych przejawach ganizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na wsi,
ci i formy, cierpliwego proponowania ¿ycia kulturalnego. Powtórzê za prof. B. wiejska inteligencja, ca³a spo³ecznoæ loambitniejszych ofert kulturalnych nie- Suchodolskim: Nie po to bêdziemy wpa- kalna.
zale¿nie od statystycznych wskaników jaæ znajomoæ sztuki, by wychowaæ znawich popularnoci.
ców, lecz po to, by wychowaæ ludzi o pe³Gra¿yna Chojnowska
Jak wynika z raportu o stanie kultury niejszym ¿yciu uczuciowym, zwiêkszonej Dyrektor Gminnego Orodka Kultury
wiejskiej w Polsce z 1997 roku, nowocze- wra¿liwoci na wiat, g³êbszej ¿yczliwo
w Dêbnicy Kaszubskiej
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Gmina S³upsk

Piosenki biesiadne

Kontynuujemy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w
a tak¿e przybli¿enie naszym Czytelnikom wartoci charakterystycznych dla kultury
Najbardziej znanym w gminie
zespo³em o ugruntowanym dorobku s¹
Bierkowianki. To zespó³ ¿eñski, wokalny, licz¹cy 8 osób, powsta³ w 1985
roku, wykonuje g³ównie piosenki biesiadne. Ciekawostk¹ jest, ¿e piewaj¹ w nim
trzy siostry. W 1995 roku pracê z Bierkowiankami rozpocz¹³ instruktor
Krzysztof Plebanek i ju¿ w listopadzie

We wrzeniu 2000 reprezentowa³ powiat
i gminê S³upsk na wojewódzkich do¿ynkach w Pelplinie. Zespó³ wystêpuje na
wszystkich imprezach powiatowych,
gminnych i rodowiskowych. Kilkakrotnie piewa³ na wiêcie Ryby organizowanym w S³upsku.
Innym znanym i lubianym zespo³em
s¹ witezianki z G³obina. piewaj¹ ju¿

Zespó³ Bierkowianki
zespó³ zdoby³ I miejsce w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Piosenki Biesiadnej w Czarnem. W czerwcu 1997 roku otrzyma³ Nagrodê Ministra Kultury i Sztuki. Reprezentowa³ gminê na I Miêdzynarodowych
Targach Euroregionu Baltic Expo 99.
Bra³ udzia³ w nagraniach Redakcji Rolnej I Programu TVP, podczas realizacji
programu Nasz cz³owiek na urzêdzie.
Wyst¹pi³ na koncercie fina³owym tej imprezy w Ciechocinku w lutym 2001 roku.
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dwanacie lat, g³ównie piosenki biesiadne i wszystkie  popularne. Za³o¿ycielk¹
i kierownikiem zespo³u jest przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich Wanda
Adamska. Pierwszym instruktorem witezianek by³ W³adys³aw Tomala. Obecnie zespó³ licz¹cy 5 pañ i prowadzi go
Bart³omiej Cysewski. Zespó³ wystêpuje na biesiadach, wieczornicach, do¿ynkach, przegl¹dach piosenek. Reprezentuje wysoki poziom. Niestety  nie wiado-

mo dlaczego m³odzie¿ nie chce w nim
pracowaæ.
Wrzecianki z Lubuczewa piewaj¹ razem jedenacie lat. To te¿ zespó³
wokalny i sk³adaj¹cy siê z samych pañ.
Instruktork¹ jest Beata Fr¹ckowska. Zespó³ wykonuje te¿ piosenki biesiadne i popularne. Wszystkie piewaj¹ce panie dzia³aj¹ aktywnie w rodowisku, w którym
mieszkaj¹. Uwietniaj¹
imprezy szkolne, imprezy organizowane
przez Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Lubuczewie i inne. Chêtnie wystêpuj¹ na imprezach
powiatowych. piewaj¹ równie¿ w miejscowym kociele.
rodowisko miejscowych artystów ludowych reprezentuje Zenon Fr¹ckiewicz  malarz i rzebiarz, mieszkaj¹cy w £upinach. Od
wielu lat nale¿y do Klubu Plastyka Amatora
za³o¿onego przez Stefana Morawskiego ze
S³upska  obecnie patrona ko³a. Pan Zenon
wystawia swoje prace od 1972 roku. Wyrzebi³ m.in. figury do Drogi Krzy¿owej
i na o³tarz nowego kocio³a pod wezwaniem w. Jana Kantego w S³upsku. W lutym br. jego prace (wi¹tki, grajki i kobiety przy pracy) zosta³y wystawione w
Ciechocinku, podczas nagrania przez TVP
programu Biesiada z Roln¹. Pan Fr¹ckiewicz jest w³acicielem pracowni rzebiarskiej w S³upsku, naprawia stare meble, kufry, ramy, zegary.

i haft kurpiowski

gminach powiatu s³upskiego. Celem publikacji jest zapoznanie z ich dorobkiem,
regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych artystów.
Katarzyna Kaliszewska jest hafciark¹. Mieszka w Siemianicach. Jej specjal-

nic. Tej piêknej kobiecej sztuki nauczy³a
siê od teciowej. Wykonuje bardzo du¿o

prac, bierze udzia³ w wystawach i konkursach. Pracuj¹c w szkole podstawowej,
przekazuje swoje umiejêtnoci
m³odszym mi³onikom sztuki haftowania.
Jej prace by³y wystawiane
podczas festynów organizowanych przez Gminny Orodek
Kultury, a tak¿e m.in. w lutym br.
w Ciechocinku na wystawie
Biesiada z Roln¹. Od 1986
roku pani E. Kaliszewska bierze udzia³ w Konkursie Twórczoci Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego, organizowanym
przez Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, zdobywa nagrody i dyplomy.
Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia

witezianki z G³obina
noci¹ jest haft kurpiowski.
Wykona³a ju¿ ogromn¹ iloæ
piêknych prac. W kolejnych
etapach Konkursu Twórczoci Rêkodzie³a Ludowego,
organizowanego co dwa lata
przez Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku. Od
1976 roku otrzymuje nagrody I stopnia i dyplomy uznania. Jest te¿ laureatk¹ nagroda II stopnia Prezydenta Miasta S³upska z okazji jubileuszu 20-lecia konkursów
twórczoci ludowej.
Hafciark¹ jest tak¿e El¿bieta Kaliszewska z SiemiaWrzecianki z Lubuczewa
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I Powiatowy Zjazd OSP RP

Staj¹ w obro
Na I Powiatowym Zjedzie Zwi¹zku 0chotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w S³upsku
Zadania jednostkom OSP wyznacza³a Uchwa³a X Zjazdu Krajowego oraz

W galowym szyku
Uchwa³a Programowa VI Zjazdu Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP w S³upsku
na lata 1997  2001. Do ich realizacji
Zarz¹d Powiatowy OSP RP opracowa³
roczne plany pracy, w których okreli³ kierunki doskonalenia ochrony przeciwpo¿arowej. W planach tych ujmowano zagadnienia wynikaj¹ce z oceny aktualnej sytuacji po¿arowej w powiecie oraz postulatów i wniosków wysuwanych przez poszczególne jednostki gminne i terenowe
OSP. W dzia³alnoci Zarz¹du Powiatowego wiele uwagi powiêcono m.in. sprawom zwi¹zanym z poszanowaniem munduru stra¿ackiego i pielêgnowaniem bogatych tradycji stra¿ackich. Zwracano
równie¿ uwagê na postawê stra¿akówochotników i zwiêkszanie szeregów OSP.
Podstawowym warunkiem jest tutaj pozyskiwanie m³odzie¿y i kszta³towanie w niej
poczucia odpowiedzialnoci za bezpieczeñstwo po¿arowe swego otoczenia.
Temu s³u¿y³y m.in. organizowane wród
m³odzie¿y konkursy, zgaduj-zgadule, quizy. Do najwa¿niejszych konkursów na-
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le¿y zaliczyæ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej M³odzie¿ Zapobiega Po-

sk³ad gminnych komisji rewizyjnych 30
dzia³aczy, w tym 2 kobiety.
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ organizacjami spo³ecznymi, których cz³onkowie czynnie uczestnicz¹ w obronie ¿ycia
i mienia obywateli oraz maj¹tku narodowego przed po¿arami. Cz³onkowie OSP
wiadomie i dobrowolnie przyjmuj¹ na
siebie zadania z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, wynikaj¹ce z ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej. W ci¹gu dwóch
ostatnich lat stan jednostek OSP w powiecie zmniejszy³ siê o 3. W 1999 roku by³y
63 jednostki, obecnie jest -60. Liczba
cz³onków OSP wzros³a o 143 osoby. W
roku 1999 by³o ich 1200, obecne jest
1343. Dzia³alnoæ OSP cechuje du¿e zaanga¿owanie oraz aktywnoæ w pokonywaniu ró¿nych trudnoci, wynikaj¹cych z
sytuacji gospodarczej i niew³aciwego
czêsto interpretowania przez w³adze samorz¹dowe przepisów dotycz¹cych finansowania OSP. Zagadnienia te by³y przedmiotem o¿ywionej dyskusji na walnych
zebraniach. Mimo to dzia³alnoæ zdecydowanej wiêkszoci jednostek OSP zas³uguje na wysok¹ ocenê.
Ronie liczba m³odzie¿owych dru¿yn
OSP oraz ich cz³onków. W porównaniu z
rokiem 1999 liczba takich dru¿yn wzro-

¿arom. Wziê³a w nim udzia³ zarz¹dów
gminnych i jednostek OSP. Wyranie poprawi³a siê dzia³alnoæ ogniw gminnych
Zwi¹zku OSP. Do najprê¿niejszych nale¿¹: Zarz¹d Gminny Zwi¹zku OSP RP
w S³upsku i Ustce, Zarz¹d MiejskoGminny
Zwi¹zku
OSP RP w
Kêpicach
oraz Zarz¹d
Miejski
Zwi¹zku
OSP RP w
S³upsku.
W sk³ad zar z ¹ d ó w
gminnych na
now¹ kadencjê 20012005 wybrano ogó³em
125 dzia³aczy, w tym 9
kobiet, za w Przekazanie nowego Poloneza jednostce OSP we W³ynkówku

nie ¿ycia
podsumowano okres trzyletniej dzia³alnoci po¿arników.
s³a o 17 i wynosi obecnie 61. Dzia³a w Biuro Terenowe Zwi¹zku w S³upsku w
nich 545 m³odych stra¿aków-ochotników grudniu 1999 roku zasili³o konto Zarz¹du
 o 116 wiêcej ni¿ w roku 1999. Du¿y Powiatowego kwot¹ 6 630 z³. Razem przywp³yw na powstanie wielu nowych dru- chód wyniós³ 7303,02 z³. Wydatki za¿yn mia³y przeprowadzone w gminach za- mknê³y siê kwot¹ 170 z³ i obejmowa³y
wody sportowo- po¿arnicze. M³odzie¿ tylko koszty utrzymania konta w banku.
garnie siê do szkoleñ i æwiczeñ. Du¿ym Zatem stan zasobów finansowych na kozainteresowaniem cieszy siê szkolenie niec 1999 roku wyniós³ 7133,02 z³. W
obozowe w okresie wakacyjnym. Ta for- roku 2000 przychód wyniós³ 13 572,75
ma zorganizowanego wypoczynku m³o- z³, z czego 10 000 z³ przekaza³o Biuro
dzie¿y, po³¹czona ze
szkoleniem, powinna byæ kontynuowana. Wiêkszoæ OSP i
Zarz¹dów Gminnych
Zwi¹zku OSP prowadzi dobr¹ pracê z
m³odzie¿¹. Do wyró¿niaj¹cych siê nale¿¹: zarz¹dy gminne
OSP w Kobylnicy,
S³upsku, Kêpicach,
Ustce i Potêgowie.
Zwiêkszy³a siê równie¿ liczba Kobiecych Dru¿yn Po¿arniczych. Na pocz¹tku
1999 roku istnia³a
tylko jedna taka dru¿yna, obecnie jest
Stra¿ack¹ Nysê otrzymuje jednostka OSP w Strzelinie
ich ju¿ 6 i wszystkie
bra³y udzia³ w II Powiatowych Zawodach Terenowe Zwi¹zku w S³upsku. Wydatki
Sportowo-Po¿arniczych w Objedzie, we wynios³y 13 067,04 i w g³ównej mierze
wrzeniu br. Na szczególne uznanie za- obejmowa³y koszty przeprowadzenia elis³uguje znowu Zarz¹d Gminny Zwi¹z- minacji powiatowych Ogólnopolskiego
ku OSP RP w Kobylnicy, z którego te- Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, I Zawodów
renu startowa³y dwie Kobiece Dru¿yny Sportowo- Po¿arniczych, zakupu sprzêtu
Po¿arnicze, a dru¿yna z OSP Sierako- i umundurowania dla OSP oraz koszty
obs³ugi bankowej. Stan konta na koniec
wo zajê³a I miejsce.
Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku OSP RP roku 2000 wynosi³ 7 638,73 z³. W roku
prowadzi bardzo ograniczon¹ dzia³alnoæ bie¿¹cym, do 30 wrzenia przychody wyfinansowo- gospodarcz¹. W roku 1999 nios³y 4 607,70 z³, natomiast wydatki
otrzyma³ na dzia³alnoæ statutow¹ 500 z³ 9845,31 z³. Stan zasobów pieniê¿nych na
z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP i dzieñ 30 wrzenia wynosi³ 2 961,07 z³.
100 z³ z Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹z- G³ówne wydatki w roku bie¿¹cym to
ku OSP RP w Gdañsku, na otwarcie kon- przede wszystkim zakupy umundurowata. Z Zarz¹dów Gminnych Zwi¹zku OSP nia wyjciowego i sprzêtu ganiczego dla
RP w G³ówczycach, S³upsku i Ustce - OSP.
sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoci 110 z³. - Mamy za sob¹ prawie trzyletni¹ ka-

dencjê. W tym okresie mia³y miejsce wa¿ne wydarzenia w ¿yciu naszej organizacji. Jednostki OSP czynnie uczestniczy³y
w wypracowaniu modelu funkcjonowania
naszego Zwi¹zku w nowej sytuacji, wynikaj¹cej z reorganizacji administracji
kraju oraz dokonuj¹cych siê przeobra¿eñ
gospodarczych. Podstawowym za³o¿eniem naszej dzia³alnoci w nastêpnej kadencji powinna byæ dalsza, m¹drze rozumiana decentralizacja,
unormowanie w tym duchu stosunków pomiêdzy poszczególnymi
ogniwami oraz rozszerzanie uczestnictwa
ochotniczych stra¿y po¿arnych w dzia³aniach z
zakresu ochrony przeciwpo¿arowej na zasadzie równoprawnego
partnera w stosunku do
innych podmiotów 
mówi³ podczas obrad
Zjazdu, przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP RP
Stanis³aw K¹dziela. Lepsza jakoæ pracy zarz¹dów gminnych powinna przyczyniæ siê do
poprawy dzia³alnoci ochotniczych stra¿y po¿arnych i ich umocnienia organizacyjnego. To powinno zaprocentowaæ lepszym przestrzeganiem zasad i przepisów
przeciwpo¿arowych, zmniejszeniem liczby i wielkoci po¿arów, a przez to strat
przez nie powodowanych. Ochrona przeciwpo¿arowa jest oparta na zasadzie powszechnoci. Obowi¹zuj¹cy obecnie system prawny coraz mocniejszy nacisk k³adzie na jej uspo³ecznienie, to znaczy w³¹czenie w tê dziedzinê ¿ycia publicznego
jak najliczniejszej rzeszy cywilnej ludnoci.
Józef Tejc
Wydzia³ D/S PPOiZKZ
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Prawdziwa pani so³tys
Wielu mog³oby uczyæ siê od niej patriotyzmu i spo³ecznikowskiego dzia³ania.
Pani Maria Starkowska nie mia³a ³atwej m³odoci. Pochodzi z Marianpola, z
dawnego powiatu pleszczyñskiego, w
miñskiej gubernii. Ojciec, Bazyli Rogacz
kupi³ w latach dwudziestych folwark w
Marianpolu i myla³, ¿e bêd¹ dalej ¿yli w
Polsce. - Sta³o siê inaczej, zostalimy po
stronie rosyjskiej. W 1929 roku Rosjanie ca³¹ rodzinê (mia³am dwoje
rodzeñstwa) wywieli nad Morze
Bia³e. Jechalimy tam dwa miesi¹ce  wspomina pani Maria. - Po dotarciu na miejsce (w maju niegu
by³o na pó³tora metra) najm³odszy
brat Miko³aj zmar³ z g³odu. Wszystkim nam ¿o³¹dki przysycha³y. Pamiêtam, ¿e musielimy obwi¹zywaæ
siê rêcznikami, ¿eby ³agodziæ g³ód i
ból.
Ojcu pani Marii przed wyjazdem
pozwolili zabraæ tylko siekierê, garnek i trochê suchego chleba. Tobo³ek nie móg³ wa¿yæ wiêcej ni¿ 16 kilogramów...
Wkrótce po wywózce nad Morze
Bia³e i mierci brata Miko³aja, komunici chcieli zabraæ wszystkie polskie
dzieci od rodziców. Matce pani Starkowskiej uda³o siê jednak ukryæ ze
swoimi w poci¹gu i uciec. - By³a w
ci¹¿y, w wagonie rodzi³a i wszystko siê
wyda³o  mówi pani Maria. - Chcieli j¹
odes³aæ. Mia³a jednak znajomoci i za³atwi³a sprawê. Szczêliwie wróci³a w
rodzinne strony. Ojciec dwa lata póniej
te¿ wróci³. Na tratwie, rzekami, sam przyp³yn¹³ do Polski. Ca³e dwa lata p³yn¹³!
¯ywi³ siê tylko rybami... W 1939 roku
wkroczyli Rosjanie, przyjecha³o NKWD
z Miñska i znowu zabrali ojca. Matka wykupi³a go. Ale jeszcze raz wziêli i wiêcej
ju¿ nie wróci³ do domu.
W 1942 roku pani Maria wyda³a siê
za Miko³aja Starkowskiego, który te¿ pochodzi³ z jej stron. W maju 1945 przywieli ich do Woli Lisowskiej na Lubelszczynie. Nie spodoba³o siê im tam i przyjechali do Szczecinka. Stamt¹d do Klêcina pod S³upskiem. - Tutaj dostalimy 10-
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hektarowe gospodarstwo i przez ca³y
okres Polski Ludowej gospodarzylimy.
A¿ do emerytury  mówi M. Starkowska.
- Mielimy siedmioro dzieci. Wszystkie
wykszta³cilimy.
Pani Maria funkcjê so³tysa w Klêcinie pe³ni³a chyba z piêæ kadencji. Ca³y

czas aktywnie udziela³a siê w pracach
kó³ka rolniczego i ko³a gospodyñ wiejskich. Zarówno kó³ko rolnicze, jak i KGW
w Klêcinie nale¿a³o zawsze do wyró¿niaj¹cych siê. Gdy przed piêtnastu laty zosta³a po raz pierwszy so³tysem, najpierw
stoczy³a wielki bój o szko³ê podstawow¹,
któr¹ chciano im zlikwidowaæ, a budynek
sprzedaæ. Nie pozwoli³a, ca³¹ wsi¹ siê ujêli. - Kurator musia³ telefonowaæ do ministra, a¿ do Warszawy i sprzeda¿ odwo³ywaæ, bo sprawy zasz³y ju¿ tak wysoko i
tak daleko  wspomina dzisiaj pani Maria. - Szko³ê obronilimy.
Gdy wie odwiedza³y liczne delegacje zagraniczne (w³adze gminne lubi³y siê
chwaliæ), pani Maria w rozmowie z goæmi nigdy nie mia³a zwyczaju niczego
upiêkszaæ, zawsze mówi³a jak jest w Pol-

sce naprawdê. Udzielaj¹c siê spo³ecznie
w KGW za³o¿y³a zespó³ Klêcinianki,
który od wielu lat jest wizytówk¹ gminy
G³ówczyce. - Choæ zespó³ nasz przechodzi³ ró¿ne koleje losu, raz stwarzano mu
lepsze warunki do pracy, innym razem
gorsze, nigdy siê nie podda³ i nie zaprzesta³ dzia³alnoci.  mówi pani Maria
- Istnieje i nadal s³awi kulturê kurpiowsk¹, bia³orusk¹ i kaszubsk¹. Na
remont wietlicy wiejskiej zbiera³am
pieni¹dze d³ugo. Do dzi ludzie we wsi
nie wiedz¹, jak naprawdê by³o z tym
remontem. Ile faktycznie uzbiera³am,
a ile da³am w³asnych desek i innego
materia³u, ¿eby tylko wietlica mog³a
powstaæ. Wszyscy dooko³a dziwili siê,
¿e ¿yjê bardziej problemami wietlicy,
ni¿ w³asnego gospodarstwa. I wietlica rych³o stanê³a jak nowa.
Za swojej kadencji przetrzyma³a ju¿
kilku naczelników, wójtów. Nie boi siê
g³ono powiedzieæ, ¿e jeden by³ nies³owny, drugi krêtacz, a trzeci dawa³
siê kierowaæ przewodnicz¹cemu Rady.
To w³anie z nim ciê³a siê o szko³ê w
Klêcinie. - Dwa razy plac by³ ju¿ grodzony przez nowego w³aciciela i dwa
razy wie go rozgradza³a. Przewodnicz¹cy mia³ dostaæ wtedy Z³oty Krzy¿
Zas³ugi, wszystko by³o ju¿ przygotowane, a przez sprawê ze szko³¹, dosta³am
go ja za propagowanie kultury we wsi 
wspomina pani Maria. - Jeszcze dzi w
Urzêdzie Gminy pamiêtaj¹ mi, jak za³atwi³am wtedy przewodnicz¹cego.
Krzy¿ ten du¿o mi jednak pomóg³ w ostatecznym zakoñczeniu sprawy o szko³ê.
By³ taki moment, ¿e pani Maria, po
mierci mê¿a, chcia³a ju¿ wyjechaæ z Klêcina i zamieszkaæ z dzieæmi w miecie.
Zbli¿a³y siê wybory na so³tysów i wie jak
siê tylko o tym dowiedzia³a, skrzycza³a
zaraz za to swoj¹ so³tyskê. Zosta³a w Klêcinie i pe³ni³a funkcjê przez nastêpn¹ kadencjê. Potem jednak zrezygnowa³a. Ma
ju¿ ponad 70 lat! - Ale ona ca³y czas, mimo
swego wieku potrafi s³u¿yæ innym jeszcze pomoc¹  mówi¹ o niej klêcinianie.
Zbigniew Babiarz-Zych

