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Oddany
wsi
Stanis³aw K¹dziela, starosta s³upski zosta³ kandydatem
numer jeden Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach
do Sejmu RP. 16 czerwca br. w S³upsku odby³a siê Okrêgowa Konwencja Wyborcza. Starosta, prezes Powiatowego Zarz¹du PSL w S³upsku zosta³ wybrany g³osami ludowców na
pierwsze miejsce na licie kandydatów do Sejmu RP z gdyñsko - s³upskiego okrêgu wyborczego (nr 26). Drugi na licie
znajdzie siê S³awomir Szatkowski - prezes Wojewódzkiego
Zarz¹du PSL w Gdañsku. Oprócz niego na licie tej z powiatu s³upskiego s¹ jeszcze radni: Eugeniusz Dañczak, Andrzej Kordylas oraz Teresa wieboda - przewodnicz¹ca Rady
Miejskiej w Ustce. Kandydatem na senatora RP zosta³ Stanis³aw Jank - wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego.
Stanis³aw K¹dziela urodzi³ siê 20 kwietnia 1949 roku w
Biskupnicy k. Cz³uchowa. Pochodzi z ch³opskiej rodziny o
bogatych tradycjach patriotycznych, spo³ecznikowskich i
ludowych. Szko³ê rednia ukoñczy³ w Chojnicach, a studia
wy¿sze na Politechnice Szczeciñskiej. W Stronnictwie Ludowym aktywnie dzia³a od 1969 roku. W PSL piastowa³ funkcje wiceprezesa i prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego w S³upsku oraz skarbnika Naczelnego Komitetu Wykonawczego
PSL w Warszawie. Po reorganizacji administracji pañstwowej w 1998 roku zosta³ starost¹ s³upskim. W rok póniej
ludowcy powiatu s³upskiego powierzyli mu funkcjê prezesa
Zarz¹du Powiatowego PSL. Jednoczenie pe³ni funkcjê prezesa Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
prezesa Stowarzyszenia Przyjació³ Dziecka Zdrowie. Jest
¿onaty, ma dwóch doros³ych synów i jest dziadkiem dwóch
wnuków.
Pracê na stanowisku starosty s³upskiego, a tak¿e we w³adzach PSL traktuje jak szczególne wyzwanie. Na ka¿dym
stanowisku jakie zajmowa³, na ka¿dej funkcji jak¹ piastowa³, s³u¿y³ zawsze mieszkañcom wsi. Stara³ siê (i stara nadal) znajdowaæ receptê na trudne problemy s³upskiego rolnictwa i bezrobocia. By³ zawsze przez to rodowisko szanowany. I tak jest teraz. Nawet po zwolnieniu siê miejsca w
Sejmie, gdy móg³ byæ ju¿ pos³em, nie zrezygnowa³ z funkcji
starosty s³upskiego. Uzna³, ¿e musi wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ, jakie z³o¿y³ przed czterema laty przed spo³ecznoci¹
powiatu. Zawsze wspiera³ ch³opski ruch zwi¹zkowy i sam
aktywnie w nim uczestniczy³. Walczy³ o lepszy dostêp dzieci
wiejskich do szkó³ rednich i wy¿szych. Ma swoje nieocenione zas³ugi w przekszta³ceniu Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹ w S³upsku, w rozwoju wiejskiej kultury, któr¹ wspiera jak d³ugo dzia³a w ruchu ludowym. To prawdziwy spo³ecznik i przyjaciel s³upskiej wsi.
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Z obrad XXIV sesji Rady Powiatu

Zagro¿ona turystyka?

G³ównym tematem XXIV sesji Rady Powiatu S³upskiego by³o przygotowanie miast i gmin do sezonu
turystycznego. Informacje na ten temat z³o¿yli: Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia, Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Sesja odby³a siê 28 maja br. w Orodku Wczasowym Kormoran w Rowach.
Na wstêpie przewodnicz¹cy Rady Tomasz
Wszó³kowski nawi¹za³ do 11. rocznicy
utworzenia samorz¹du terytorialnego, a
dzieci ze szko³y podstawowej w Objedzie i Zaleskich uwietni³y wystêpami oficjaln¹ czêæ sesji.
Po przyjêciu porz¹dku obrad oraz protoko³u z poprzedniej sesji, radny Stanis³aw Jank w interpelacjach poruszy³ problem sp³awnoci rzek. Powiedzia³: - Mam
tu na myli g³ównie S³upiê i Skotawê. Poniewa¿ zbli¿a siê sezon turystyczny i czas
organizacji sp³ywów kajakowych, to licznie powalone drzewa bêd¹ utrudniaæ sp³ywy i tereny naszego powiatu nie bêd¹ ¿adn¹ reklam¹. W zwi¹zku z tym, ¿e rzeka
Skotawa jest pod innym zarz¹dem a S³upia pod innym, dlatego mam probê aby
przed sezonem, to co jest niew³aciwe,
uporz¹dkowaæ.
Radna Zorza Sêdzicka przedstawi³a
problem przemieszczania siê rodkami
PKS osób niepe³nosprawnych. Poinformowa³a o niew³aciwym zachowaniu kontrolerów wobec dzieci niepe³nosprawnych
korzystaj¹cych z ulgowych przejazdów.
Kontrolerzy sprawdzaj¹ nie tylko czy
dzieci posiadaj¹ legitymacje uprawniaj¹ce do przejazdów ulgowych, ale równie¿
¿¹daj¹ okazania stosownych zawiadczeñ
o niepe³nosprawnoci.
Radny Andrzej Kordylas wnioskowa³ o usprawnienie komunikacji kolejowej i wiêksz¹ dostêpnoæ mieszkañców
powiatu do Trójmiasta. Postulowa³, aby
poranny poci¹g popieszny ze S³upska do
Gdañska zatrzymywa³ siê na stacjach
Damnica i Potêgowo.
Radnego Eugeniusza Dañczaka interesowa³o, czy w ramach wspó³pracy np.
z po³udniowymi rejonami kraju w szko³ach powiatowych zostan¹ zorganizowane turnusy wypoczynkowe? Chodzi³o mu
o wykorzystanie bazy noclegowej.
Kolejnym punktem obrad by³o z³o¿enie przez starostê sprawozdania z pracy
Zarz¹du Powiatu. Rada przyjê³a to sprawozdanie. Wiod¹cym tematem sesji by³o
przygotowanie miast i gmin powiatu do
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sezonu turystycznego. Informacje na ten
temat z³o¿yli: Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia, Komendant Miejski Policji w Slupsku, Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Wszyscy radni mieli mo¿liwoæ
wczeniejszego zapoznania siê z informacjami na temat przygotowania powiatu do sezonu letniego. Radny Pawe³
Gonera zauwa¿y³, ¿eNiewielka sprzeda¿ miejsc wczasowych na turnusy
czerwcowe i w drugiej po³owie sierpnia, jest wynikiem zubo¿enia spo³eczeñstwa i zbyt wysokich cen skierowañ.
Radny wyrazi³ zaniepokojenie, ¿e poprzez windowanie cen w nied³ugim czasie ta ga³¹ gospodarki mo¿e po prostu
przestaæ siê rozwijaæ. - W naszym powiecie nie mamy pomys³u na turystykê,
nie mamy odpowiedniej promocji, dojazdu do miejsc wypoczynkowych, a tylko
koncentrujemy siê na podnoszeniu cen i
na tym, by z roku na rok by³o coraz dro¿ej - mówi³ P. Gonera. - Bez autostrady
A1 i odpowiedniej drogi Szczecin Gdañsk, nie mamy co marzyæ o rozwoju
turystyki.
Wed³ug informacji Komendanta
Miejskiego Policji w S³upsku zapewnienie bezpieczeñstwa w sezonie letnim
w powiecie oparte bêdzie o w³asne si³y
i rodki Policji oraz wspó³pracê ze
Szko³¹ Policji, Stra¿¹ Miejsk¹ i ¯andarmeri¹ Wojskow¹. Na spotkaniu u
Komendanta Wojewódzkiego z Komendantem Szko³y Policji uzgodniono
rozmiar pomocy s³uchaczy, którzy bêd¹
patrolowaæ miasto i gminê Ustka oraz
gminê Dêbnica Kaszubska w weekendy, dni przedwi¹teczne oraz wiêta. W
okresie sezonu letniego wzmo¿one zostan¹ wspólne s³u¿by policjantów z
funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej,
g³ównie w miecie i gminie Ustka oraz
w gminach Smo³dzino i G³ówczyce. Ze
Stra¿¹ Miejsk¹ w Ustce i ¿o³nierzami
¯andarmerii Wojskowej - g³ównie w
miecie i gminie Ustka. Przed sezonem
uzupe³niona bêdzie obsada komisariatów w Kêpicach i G³ówczycach oraz

wzmocniona zostanie za³oga Komisariatu Policji w Ustce, z którego wydzielony zostanie sezonowy Zespó³ Patrolowo - Interwencyjny w Rowach.
Powiatowy Inspektor Sanitarny zapewni³ radnych, ¿e w sezonie bêd¹ przeprowadzane okresowe kontrole podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ turystyczn¹ i wczasow¹. Kontrole jakoci wody w wodoci¹gach w miejscowociach wczasowych bêd¹ prowadzone
czêsto. Woda w k¹pieliskach w Ustce,
Orzechowie, Podd¹biu, Dêbinie i Rowach oraz 11 k¹pieliskach ródl¹dowych bêdzie kontrolowana co 2 tygodnie. Stan sanitarny powietrza w Ustce bêdzie monitorowany w cyklu 5dniowym. W lipcu i sierpniu przebadane zostan¹ pla¿e pod wzglêdem bakteriologicznym i helmintologicznym. Pod
nadzorem sanitarnym PIS bêd¹ obiekty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie
¿ywienia, obrotu ¿ywnoci¹ i produkuj¹ce ¿ywnoæ.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad
naczelnik Wydzia³u Owiaty, Kultury i
Kultury Fizycznej,Miros³awa Miku
przedstawi³a aktualny stan przygotowania
placówek owiatowych powiatu do reformy systemu edukacji. Nastêpnie Rada Powiatu podjê³a uchwa³y w sprawach: powierzenia obowi¹zków skarbnika powiatu Lidii Kroczyñskiej; okrelenia szczegó³owych zasad udzielania dotacji szko³om niepublicznym, reorganizacji poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
powo³ania komisji konkursowej do wy³onienia kandydata na dyrektora Zespo³u
Szkó³ Rolniczych w S³upsku i kandydata
na dyrektora Technikum Lenego w
Warcinie; wyra¿enia zgody na ustalenie
wartoci jednego punktu w z³otych dla
opracowania tabeli miesiêcznych wynagrodzeñ w domach pomocy spo³ecznej w
Machowinie, Machowinku i Lubuczewie
oraz Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S³upsku; zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej; upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do powo³ywania komisji eg-

zaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego; bonifikaty od op³at rocznych z tytu³u trwa³ego zarz¹du ustanowionego na rzecz Domu Dziecka w Ustce.
Na zakoñczenie obrad przewodnicz¹cy Tomasz Wszó³kowski zaprosi³ wszystkich radnych i zaproszonych goci do
zwiedzania hali sportowej przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Ustce i Zespo³u
Szkól Technicznych w Ustce.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
Na interpelacjê radnego Stanis³awa
Janka odpowiedzia³ s³upski oddzia³ Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Woj.Pomorskiego. W odpowiedzi czytamy: Rzeka S³upia na odcinku od morza
do ujcia Skotawy administrowana jest
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Gdañsku. Skotawa na odcinku
od ujcia do S³upi (20 km) przebiega przez
tereny nale¿¹ce do Nadlenictw Leny
Dwór i £upawa, które s¹ w³acicielami
powalonych drzew. Zatory te nie maj¹ jednak wp³ywu na dro¿noæ odcinka rzeki,
przy którym znajduj¹ siê tereny u¿ytkowane rolniczo i w zwi¹zku z tym Zarz¹d
nie planuje w najbli¿szym czasie przeprowadzaæ tam prac konserwacyjnych. W
powy¿szej sprawie nale¿y zwróciæ siê do
w/w instytucji po zasiêgniêciu opinii Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego i Parku
Krajobrazowego Dolina S³upi. Zarz¹d
zajmuje siê utrzymaniem i eksploatacj¹
urz¹dzeñ melioracji podstawowych s³u¿¹cych rolnictwu, a rodki jakie otrzymuje s¹ bardzo skromne i pokrywaj¹ zaledwie 30 proc. faktycznych potrzeb w tym
zakresie.
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku odpisa³: Koryto rzeki
S³upi na odcinku przez nas administrowanym, znajduje siê w zadowalaj¹cym
stanie technicznym. Sporadycznie wystêpuj¹ce zatory bêd¹ sukcesywnie usuwane. Nie przewidujemy wykonywania prac
regulacyjnych i konserwacyjnych na rzece. Skotawa nie znajduje siê w administracji RZGW Gdañsk. Wyst¹pilimy do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku o dofinansowanie w roku przysz³ym
opracowania maj¹cego na celu kompleksowe rozpatrzenie mo¿liwoci poprawy
zabezpieczenia przeciwpowodziowego
miasta S³upska, przy zachowaniu istniej¹cej infrastruktury.
(J.S.)

Uzdrowiska
w przemyle
turystycznym
Stefan Starzyñski, minister skarbu w przedwojennym polskim rz¹dzie, póniejszy, legendarny prezydent Warszawy, w 1931 roku g³osi³: Wielk¹ rolê w ca³okszta³cie przemys³u turystycznego w Polsce
stanowi¹ uzdrowiska i zdrojowiska, które przy odpowiedniej ich
eksploatacji, staæ siê mog¹ potê¿n¹ ga³êzi¹ przemys³u w gospodarstwie narodowym Polski. Reprezentuj¹ one powa¿n¹ czêæ maj¹tku narodowego, która nie jest jeszcze nale¿ycie eksploatowana.
Mimo up³ywu 70. lat, has³a Stefana
Starzyñskiego nic nie straci³y na aktualnoci. Uzdrowiska odgrywaj¹ znaczn¹

w Ustce w dniach 19 -20 kwietnia br.
Wziê³o w niej udzia³ blisko 100 uczestników z Polski, reprezentuj¹cych rodowi

Uczestnicy usteckiej konferencji (od lewej):Stanis³aw K¹dziela - starosta s³upski,
Teresa wieboda - przewodnicz¹ca Rady Miejskiej w Ustce
rolê w ca³okszta³cie lecznictwa na ca³ym
wiecie. Podstawowymi czynnikami lecznictwa uzdrowiskowego s¹ m.in. klimat,
woda z ca³ym bogactwem sk³adników mineralnych i gazowych. Polska nale¿y do
krajów, które zosta³y obdarowane przez
przyrodê naturalnymi zasobami leczniczymi. Znaczenie turystyki i uzdrowisk doceniono ju¿ w Polsce miêdzywojennej.
Na wiele problemów nurtuj¹cych
wspó³czesne rodowiska uzdrowiskowe,
próbowano znaleæ odpowied podczas
Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej

ska naukowe min. AWF w Warszawie,
AWF w Poznaniu, Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersytetu Gdañskiego, Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni, AWF w
Gdañsku, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku, Politechniki Koszaliñskiej, WSTiH w Gdañsku, Politechniki
Krakowskiej, Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w Poznaniu, Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytetu
£ódzkiego, Zachodniopomorskiej Szko³y Biznesu w Ko³obrzegu oraz instytucje
wojewódzkie, w³adze pañstwowe, i samoci¹g dalszy na str.6
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rz¹dowe.
Gociny na czas obrad udzieli³ Orodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Jantar w Ustce, kierowany przez p. Annê
Æwigoñ. Konferencjê zorganizowa³a
Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w
Gdañsku przy wspó³pracy z Izb¹ Gospodarcz¹ Uzdrowiska Polskie oraz wydatnej pomocy organizacyjnej starostwa s³upskiego. Jestem pe³en uznania za wysi³ek i
integracjê rodowiska turystycznego oraz
du¿¹ wolê jak¹ zaprezentowali burmistrz
Ustki p. Wojciech Lewandowski i prezes Uzdrowiska Ustka p. El¿bieta
Lisiak.
Warto podkreliæ osobiste zaanga¿owanie wicemarsza³ka Sejmu p. Jana Króla, który obj¹³ patronat nad konferencj¹ i
czynnie w niej uczestniczy³ oraz grona
pos³ów (W³adys³aw Szkop, Jan Kulas,
Jan Sieñko), które uwietni³o swoj¹ obecnoci¹ obrady. Uczestnikom konferencji
i gociom zagranicznym przygotowano
imprezy promocyjne.
Opracowane przez sekcje tematyczne
wnioski skierowane zosta³y do Sejmowej
Komisji Turystyki. Materia³y zostan¹
wydrukowane w sierpniu br. Otrzymaj¹ je
wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w konferencji oraz zainteresowane instytucje.
doc. dr Miros³aw Boruszczak
WSTiH w Gdañsku

skich i zagranicznych, promocja walorów
leczniczo - uzdrowiskowych Ustki. W sumie zg³oszono blisko 50 referatów, w tym

***

5 dotyczy³o Ustki. Uczestnicy pracowali
w trzech zespo³ach problemowych. W
drugim dniu, na podsumowaniu, kierownicy poszczególnych zespo³ów zapo- znali
uczestników z wnioskami, które zo stan¹
przekazane parlamentarzystom.
Na organizacjê konferencji Wy¿sza
Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w Gdañsku pozyska³a rodki finansowe z Ministerstwa Gospodarki (Departament Turystyki). Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia Starostwa Powiatowego
by³ odpowiedzialny za udzia³ w niej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i Politechniki Koszaliñskiej oraz w³¹czenie samorz¹du miasta Ustki do wspó³pracy organizacyjnej i promocyjnej. Ponadto przygotowalimy program pobytu goci krajowych i zagranicznych oraz zadbalimy
o wystrój obiektu. Urz¹d Miasta Ustki odpowiedzialny by³ za program zwiedzania
Ustki i stoisko promocyjne w obiekcie
konferencyjnym.

Idea Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej pt. "Perspektywy Rozwoju
Uzdrowisk Polskiego Wybrze¿a" zrodzi³a siê we wrzeniu 2000 roku, podczas
podsumowania w Gdyni sezonu turystycznego województwa pomorskiego. Wówczas zwróci³am siê z prob¹ do p. prof.
W³odzimierza Gaworeckiego - rektora
Wy¿szej Szko³y Turystyki i Hotelarstwa
w Gdañsku, aby konferencja taka odby³a
siê w Ustce. W listopadzie ubieg³ego roku
wizytê w Starostwie i Uzdrowisku Ustka
z³o¿y³ doc. dr Miros³aw Boruszczak - pracownik WSTiH - przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego. Omówilimy przygotowania do konferencji. Starostwo Powiatowe by³o jednym z trzech jej organizatorów.
W konferencji uczestniczy³o 108
osób, w tym gocie z Niemiec, Litwy i
Ukrainy. G³ównym celem obrad by³o: zainteresowanie rodowisk naukowych problemami uzdrowisk, przeanalizowanie
mo¿liwoci dalszego rozwoju polskich
uzdrowisk nadba³tyckich, wymiana dowiadczeñ przedstawicieli uzdrowisk pol-
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Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia

***

Jednym z podstawowych obowi¹zków
pañstwa jest dba³oæ o zdrowie swoich
obywateli. W tym owiadczeniu mieci siê lecznictwo szpitalne i sanatoryjne oraz aktywna dzia³alnoæ promuj¹ca
zdrowy styl ¿ycia. Od najdawniejszych czasów lecznictwo
uzdrowiskowe uwa¿ane by³o
za pe³nowartociow¹ formê
leczenia. Obecnie lecznictwo
sanatoryjne jest uznawane nie
tylko jako dzia³ medycyny, ale
stanowi te¿ sk³adnik przemys³u turystycznego.
Powiat s³upski, jako najwiêkszy w województwie pomorskim, ma jedno z najmniejszych zaludnieñ w kraju . Specyficzny morski klimat, czyste rodowisko powoduj¹, ¿e stanowimy 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. W granicach naszego powiatu znajduje siê 44 proc. powierzchni
Parku Krajobrazowego "Dolina S³upi".
Na rzece S³upi wytyczono "Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Europie".
Jest to jeden z naszych turystycznych produktów markowych. Drugi produkt markowy to szlak "Krainy w kratê". Jest to
unikalny krajobrazowo obszar w skali Polski, gdzie zachowa³o siê budownictwo o
konstrukcji szachulcowej sprzed 150 lat.
Powiat ma trzy obszary chronionego krajobrazu o ³¹cznej powierzchni 9.979 ha.
Jest 8 rezerwatów przyrody o powierzchni 1.216,45 ha.
W opracowanej strategii województwa pomorskiego powiat s³upski ma byæ
obszarem potencjalnego lokalnego rynku
pracy, gotowy na przyjêcie inwestycji i
tworzyæ lokalne zaplecze do wypoczynku i rekreacji. Turystykê traktujemy nie
tylko jako zjawisko gospodarcze, ale równie¿ jako czynnik rozwoju spo³ecznego.
Ze wzglêdów zdrowotnych, wychowawczych, kulturowych, socjalnych, przywi¹zujemy du¿¹ wagê do rozwoju turystyki
kwalifikowanej, aktywnej i uzdrowiskowej.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski

Zacz¹³ siê sezon

Z informacji przed³o¿onych przez gminy wynika, ¿e tegoroczny sezon turystyczny zacznie siê 1 lipca
i potrwa do 20 sierpnia. Spo³eczeñstwo ubo¿eje, ceny skierowañ rosn¹. Efekt - sprzedano niewiele
miejsc wczasowych na turnusy czerwcowe i sierpniowe.
Osobodzieñ na wczasach kosztuje od
70 do 130 z³ w orodkach wczasowych i
pensjonatach, do 70 z³ w kwaterach. rednia cena za osobodzieñ na koloniach i obozach wynosi 52 - 65 z³. Do po³owy maja
sprzedano oko³o 60 proc. miejsc w obiektach wczasowo- kolonijnych. Ceny nie
uwzglêdniaj¹ op³at miejscowych, wstêpu
do S³owiñskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczego SPN w Smo³dzinie,
Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach itp.
Op³aty miejscowe pobierane bêd¹ w Ustce, gminach: Ustka, Smo³dzino i G³ówczyce, wynosiæ bêd¹ od 0,65 do 1,30 z³.
za dzieñ. Wstêp na pla¿e we wszystkich
miejscowociach jest nieodp³atny. Bilet
normalny do S³owiñskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrodniczego SPN w
Smo³dzinie, Latarni w Czo³pinie, na wie¿ê widokow¹ na Rowokole kosztuje 2 z³,
ulgowy 1 z³. Bilet normalny na wie¿ê widokow¹ i pomost widokowy w Klukach
(nad j. £ebsko) kosztuje 2 z³, a do Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach - 5 z³ i
3 z³.
Bardzo niepokoj¹ce zjawisko wystêpuje w zagranicznej turystyce przyjazdowej. Gestorzy bazy informuj¹, ¿e
sprzeda¿ miejsc spad³a o 30 proc. w stosunku do roku ubieg³ego, g³ównie w
przyjazdach grupowych. Zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi jest o
ok. 15 proc. wiêksze ni¿ by³o w roku
2000. Ceny skierowañ na wczasy zagraniczne s¹ rednio o 40 proc. ni¿sze.
W powiecie s³upskim na goci oczekuje ok. 250 obiektów turystycznych (11
proc. ogólnej liczby obiektów woj. pomorskiego). Znajduje siê w nich 17 600 miejsc
noclegowych (14 proc.), w tym 2 550
(8 proc.) miejsc ca³orocznych. W S³upsku jest 11 obiektów noclegowych, w tym
10 ca³orocznych. W powiecie swoje us³ugi wiadczyæ bêdzie te¿ 40 gospodarstw
wiejskich dysponuj¹c ok. 400 ³ó¿kami.
Najwiêcej gospodarstw jest w gminach:
Smo³dzino (15), G³ówczyce (10) i Ustka
(7). W Rowach, Dêbinie, Podd¹biu i
Krzyni do dyspozycji goci przygotowano ok. 260 domków letniskowych. Na
m³odzie¿ czeka 470 miejsc w schroni-

skach w Ustce (schronisko sta³e), Smo³dzinie, Smo³dziñskim Lesie, Gardnie, Objedzie, Kêpicach, Redzikowie i S³upsku
(schroniska okresowe).
W bie¿¹cym roku wydano staraniem
powiatu "Informator o imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych, go-

spodarczych w 2001 roku". Przedstawiono w nim imprezy od miêdzynarodowych
i krajowych, po gminne i wiejskie odbywaj¹ce siê w miecie S³upsku i powiecie
s³upskim. Rowerzystom udostêpniono trasy "Zwiniêtych Torów" w gminie Ustka,
szlaki piesze i rowerowe "Krainy w Kratê", szlaki piesze i kajakowe "Najstarszych
elektrowni wodnych w Europie" w Parku
Krajobrazowym "Dolina S³upi", szlaki
piesze w S³owiñskim Parku Narodowym,
szlaki rowerowe wokó³ jeziora Ob³ê¿e w
gminie Kêpice. W wielu miejscowociach
mo¿na bêdzie wypo¿yczyæ rowery i skorzystaæ z jazdy konnej.
Dla obozów wêdrownych przygoto-

wano trzy 11 i 13-dniowe trasy obejmuj¹ce powiaty: s³upski, bytowski i lêborski.
Trasa nr 1 przebiega przez Miastko, Kêpice, S³upsk, Ustkê i Smo³dziñski Las.
Trasa nr 2 - przez Miastko, Kêpice,
S³upsk, Objazdê, Smo³dzino, Smo³dziñski Las i £ebê. Trasa nr 3 - przez Miastko, S³upsk, Smo³dzino, Smo³dziñski Las,
£ebê i Nowêcin.
Sporo ciekawych imprez
przygotowano w Rowach i Ustce. Biuro Promocji Ustki bêdzie
wspó³organizatorem m.in.
"wiêta Ryby 2001" Organizatorami imprez kulturalnych,
sportowych i turystycznych w
sezonie s¹ gminne orodki kultury oraz biura promocji. W sezonie bêdzie kursowa³ prom z
portu w Ustce na Bornholm.
Us³ugi informacyjne, sprzeda¿ materia³ów promocyjnych oraz porednictwo w
znalezieniu noclegów wiadczyæ bêd¹ orodki informacji
w S³upsku, Ustce i Rowach.
Informacji udzielaæ bêd¹ te¿
pracownicy w urzêdach
gminnych. Us³ugi przewodnickie wiadcz¹: Regionalny
Oddzia³ PTTK w S³upsku,
S³owiñski Park Narodowy,
pracowników Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku i Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach.
W dniach 18 - 19 maja w £ebie i Ustce obradowa³a Rada Naczelna Polskiej
Izby Turystyki. 19 maja w Orodku "Jantar" w Ustce odby³a siê konferencja prasowa, na której przedstawiciele bran¿y turystycznej zwrócili szczególn¹ uwagê na
rolê samorz¹dów w rozwóju turystyki.
Uznano, ¿e powinna ona przejawiaæ w
siê w tworzeniu warunków do wyd³u¿enia sezonu turystycznego, rozbudowie infrastruktury turystycznej, zró¿nicowaniu
cen przy sprzeda¿y terenów pod inwestycje turystyczne i wspólnej promocji na
targach.
Joanna Or³owska
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Gryfeks zapyta³

Atrakcyjny, ale ma³o
zaradny?
Pracowania Badania Rynku i Opinii Publicznej w Koszalinie przeprowadzi³a analizê s³abych i mocnych stron powiatu s³upskiego w
turystyce i wypoczynku. Badania przeprowadzono w czerwcu na
grupie 200 losowo wybranych doros³ych (powy¿ej 18 lat) mieszkañców powiatu.
Badani do mocnych stron powiatu
s³upskiego zaliczyli ekologiê, nieska¿one
rodowisko, czyste powietrze i wodê. W
dalszej kolejnoci wymieniono spore po³acie lasów, piêkne jeziora, morze i pla¿e.
Badani z gminy Ustka zaproponowali,
by w dzia³aniach turystycznych wykorzystaæ poligon wojskowy w okolicach
Ustki - jeden z najwiêkszych w kraju.
Ze wzglêdu na specyficzne po³o¿enie
(bliskoæ morza, las, teren dziewiczy),
mo¿liwe jest uprawianie na jego obrze¿aach turystyki i okresowego wypoczynku. Wysoko oceniono dzia³ania promuj¹ce powiat. Ponad 60 proc. badanych
uzna³o je za w³aciwie.
Aby podnieæ w mo¿liwie krótkim
czasie jeszcze bardziej turystyczn¹
atrakcyjnoæ regionu uznano, i¿ trzeba w pierwszej kolejnoci sporo wysi³ku w³o¿yæ w aktywizacjê najmniej zaradnych mieszkañców powiatu, by dostrzegli mo¿liwoci terenu, na którym
mieszkaj¹. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest
poprawa stanu dróg dojazdowych do
miejscowoci oddalonych od tras g³ównych, przez to bardzo atrakcyjnych dla
turystów krajowych i zagranicznych.
Du¿¹ przeszkod¹ w rozwoju turystyki
jest brak aktywnoci spo³ecznej i ubóstwo mieszkañców wsi popegeerowskich.
Nieca³e 38 proc. badanych stwierdzi³o, ¿e powiat s³upski ma warunki do rozwoju turystyki, a a¿ ponad 62 proc. ¿e ich
nie ma! Prawie taka sama grupa badanych
uwa¿a, ¿e sukces w budowaniu wizerunku powiatu s³upskiego - jako atrakcyjnego turystycznie - zale¿y w pierwszej
kolejnoci od w³adz samorz¹dowych
powiatu i gmin. Spora grupa, bo a¿ 71
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proc. badanych stwierdzi³o, ¿e powiat nie
ma dobrze rozwiniêtej infrastruktury turystycznej. Brakuje te¿ fachowo przygotowanej kadry do obs³ugi ruchu turystycznego, w tym tak¿e turystyki wiejskiej i
agroturystyki.
Blisko 40 proc. badanych uwa¿a, ¿e
turystyka powinna byæ priorytetem w
opracowywanej strategii powiatu, a a¿
64,5 proc.- ¿e nie musi byæ! W ocenie badanych bez w¹tpienia S³owiñski Park
Narodowy jest najwiêksz¹ per³¹ turystyczn¹ powiatu s³upskiego. Jednym z
zadañ powinna byæ aktywizacja oraz poprawa wizerunku gminy Smo³dzino.
Wniesie to o¿ywienie w ca³ym pasie nadmorskim od Ustki do £eby, podniesie
skrywan¹ atrakcyjnoæ nie tylko wycieczkow¹, ale i wypoczynkow¹ gminy.
Nadal panuje przekonanie, ¿e tylko miesi¹ce wakacyjne mog¹ byæ atrakcyjne dla turystów i wczasowiczów. Z
tego powodu ceny s¹ co roku bardzo wysokie - uwa¿aj¹ badani - i przez to region
nie jest konkurencyjny dla turystów. Wiêkszoæ pytanych (40,7 proc.) nie umia³a odpowiedzieæ, czy powiat powinien inwestowaæ w infrastrukturê turystyczn¹ w
gminach uznanych za nieturystyczne.
Jedna trzecia obawia siê, ¿e strategia rozwoju powiatu bêdzie kolejnym papierowym dokumentem potrzebnym tylko
urzêdnikom, a nie mieszkañcom powiatu.
Prawie 90 proc. zapytanych mieszkañców powiatu odpowiedzia³o jednak, ¿e
powiat powinien uwzglêdniæ w swojej
strategii rozwoju do roku 2015 turystykê i wypoczynek jako bardzo wa¿ny
kierunek dzia³alnoci gospodarczej regionu.
(ZBZ)

Jaka

Obecnie, przed przyst¹pie
w sektorze rolnictwa,zwra
Od 1989 roku polskie rolnictwo wesz³o w okres przemian, dotyczy³o to szczególnie gospodarstw wielkoobszarowych.
Spo³ecznym nastêpstwem tego procesu
jest problem bezrobocia na terenach popegeerowskich. Bezrobotni to w du¿ej
mierze ludzie bez podstawowego wykszta³cenia, bez inicjatywy, nie nadaj¹cy siê do przekwalifikowania do wykonywania innego zawodu. Brak mo¿liwoci powszechnego dostêpu do edukacji,
powoduje narastanie tego zjawiska wród
m³odzie¿y. Pozbawienie tych ludzi podstawowej opieki ze strony pañstwa, skazuje ich na wegetowanie na granicy biologicznej. Jednym z rozwi¹zañ, by³oby
stworzenie wielkoobszarowych gospodarstw socjalnych, w których, przy ekstensywnym sposobie gospodarowania,
znalaz³oby zatrudnienie wielu bezrobotnych, wynagrodzeniem by³yby minimalne pensje socjalne oraz deputat
naturalny w postaci dzia³ki ok. 2 - 3
hektarów i zwierz¹t gospodarskich. W
województwie pomorskim mo¿na wyodrêbniæ kilka obiektów po dawnych PGR,
na których pilota¿owo mo¿na przeprowadziæ taki eksperyment. Du¿ym utrudnieniem jest zrujnowania baza maj¹tkowa,
któr¹ nale¿a³oby odtworzyæ. Udane dowiadczenia tego typu, przeprowadzono
na terenie dawnego NRD, gdzie na obszarach dawnych PGR prowadzi siê ekstensywny, ekologiczny sposób gospodarowania. Drugim sposobem by³oby tworzenie rolniczych spó³dzielni produkcyjnych, z wykorzystaniem by³ych baz po
PGR, opartych równie¿ na ekstensywnej produkcji. Obecnie do zagospodarowania trwa³ego, w zasobach Agencji pozosta³o 282 186 ha (dzier¿awa - 207 641
ha, inne formy zarz¹du - 23 653 ha, administracja - 50 892 ha).
Bardzo du¿e problemy wystêpuj¹ w
sektorze rolnictwa indywidualnego i polskiej wsi. Istniej¹cy stan zapónienia w
stosunku do ogólnego poziomu spo³eczno - gospodarczego i cywilizacyjnego,
wynika z nik³ego postêpu w rozwi¹zywaniu kwestii agrarnej w przesz³oci i obecnie. Zwiêksza siê przepaæ pomiêdzy
rolnictwem, a innymi sektorami. W wy-

przysz³oæ rolnictwa?

niem Polski do Unii Europejskiej i wynikaj¹cych z tego zobowi¹zañ dla przekszta³ceñ
ca siê wiêksz¹ uwagê na problemy wsi.
niku tego zró¿nicowania wie jest nadmiernie obci¹¿ona kosztami transformacji gospodarki, a dotychczas w minimalnym stopniu korzysta z jej owoców.

poza rolnictwem, a to wi¹¿e siê z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i wykszta³ceniem ludnoci wiejskiej w wieku produkcyjnym. Ludnoæ

Rejony o bardzo korzystnych warunkach nadaj¹ siê do chowu byd³a
Wyranie zacofanie widaæ w poziomie
wykszta³cenia ludnoci wiejskiej, gdzie na
sto osób, przypada poni¿ej dwóch z wykszta³ceniem wy¿szym, przewa¿a natomiast liczba osób z wykszta³ceniem podstawowym i niepe³nym podstawowym. W
liczbie bezrobotnych, bezrobotni z obszarów wiejskich w województwie stanowi¹
ok. 50 proc., wykszta³ceniem podstawowym legitymuje siê ok. 60 proc. Poziom
wykszta³cenia jest jednym z podstawowych czynników hamuj¹cych przemiany strukturalne na wsi i w rolnictwie,
stanowi barierê w dostosowaniu polskiego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej i szybkiej integracji z
Uni¹ Europejsk¹. Prze³amanie tego
problemu, poprzez zwiêkszenie dostêpu ludnoci wiejskiej do jak najszerszego zakresu kszta³cenia, jest wymagane
nie tylko z punktu widzenia rozwoju
rolnictwa. Nale¿y braæ pod uwagê fakt,
¿e przysz³e zmiany strukturalne wsi,
wymuszaj¹ tworzenie miejsc pracy

z terenów wiejskich pokryje deficyt
zasobów pracy w miecie .
Zmiany w rolnictwie powinny nastêpowaæ w kierunku zwiêkszenia konkurencyjnoci rolnictwa i sektora rolno - spo¿ywczego, tym samym nast¹pi³aby poprawa sytuacji dochodowej rolników i ogó³u mieszkañców wsi. Aby to
osi¹gn¹æ potrzebne s¹ zmiany strukturalne w rolnictwie, przyjmuj¹c za³o¿enie, i¿
szanse rozwojowe maj¹ wszystkie gospodarstwa, choæ ka¿dy typ bêdzie osi¹ga³
swoj¹ równowagê produkcyjn¹ przy innej skali produkcji. Celem przeobra¿eñ
powinna byæ poprawa struktury agrarnej,
poprzez u³atwiony zakup ziemi, nabywanie gruntów z Zasobu Skarbu Pañstwa
oraz scalanie gospodarstw i wy³¹czanie z
uprawy gruntów marginalnych. Wprowadzenie systemu rent strukturalnych, tworzenie nierolniczych warsztatów pracy
powinno korzystnie wp³yn¹æ na poprawê
tej sytuacji. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
podstawow¹ jednostk¹ produkcyjn¹ po-

winno byæ rodzinne gospodarstwo rolne,
nale¿y opracowaæ jeszcze definicjê takiego gospodarstwa oraz umocowaæ ustawowo. Forma ta sprawdzi³a siê w warunkach
europejskich, gdzie najkorzystniejsze
efekty ekonomiczne daje gospodarowanie
bez zatrudniania si³y roboczej, nie oznacza to, ¿e jednostki wielkoobszarowe nie
maj¹ prawa bytu.
Wa¿n¹ rolê spe³niaæ bêd¹ grupy producentów rolnych, grupy marketingowe
oraz grupy wspólnego u¿ytkowania maszyn. Tworzenie tych grup, a zarazem proces integracji rodowiska rolniczego, powi¹zania go z przemys³em rolno - spo¿ywczym i innymi ogniwami ³añcucha przep³ywu produktów, bêdzie konieczny w
tworzeniu rynków rolnych. Nowe struktury producenckie korzystaæ bêd¹ ze
wsparcia finansowego z bud¿etu oraz subsydiowanego doradztwa fachowego, poradnictwa prawno - organizacyjno oraz
szkoleñ. Ca³y ten proces wymaga zmiany
mentalnoci rolników, zrezygnowania z
opieki pañstwa i przekwalifikowania siê
na model gospodarki rynkowej. Oczywicie dotyczy to grupy rolników rokuj¹cych
nadziejê na rozwój gospodarstw towarowych.
Polska znajduje siê w okresie przedakcesyjnym przed przyjêciem w struktury Unii Europejskiej. Okres ten powinien
byæ wykorzystany, przede wszystkim do
zminimalizowania ró¿nic wystêpuj¹cych
miêdzy poziomem rolnictwa w krajach UE
i naszym oraz do przystosowania siê do
procedur i dostosowania naszych norm
prawnych do warunków unijnych. Wiêkszoæ krajów obecnej UE, a zw³aszcza
dotyczy to pierwszej siódemki, przy olbrzymim wsparciu finansowym z bud¿etu Unii, przeprowadza³a proces tzw. rewolucji agrarnej od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych do 1992 roku. W tym okresie
nast¹pi³y zmiany strukturalne w rolnictwie, maksymalizacja wydajnoci i utworzenie rynków rolnych, wszystko to przy
u¿yciu sztucznych mechanizmów regulacyjnych, w krajach prowadz¹cych gospodarkê rynkow¹. Dystans dziel¹cy nas od
poziomu krajów unijnych to kilkadziesi¹t lat, mo¿na tu uzyskaæ przyspieszeci¹g dalszy na str.10
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nie, lecz wymaga to du¿ych nak³adów finansowych, rzêdu 6 - 8 mld
EURO rocznie, pochodz¹cych g³ównie
ze róde³ unijnych. Nie zwalnia to naszego bud¿etu z finansowania przemian
w tym sektorze, finansowania bezpieczeñstwa socjalnego (KRUS) i emerytur rolniczych.
Województwo pomorskie jest jednym
z najbardziej urozmaiconych województw
pod wzglêdem zró¿nicowania warunków
naturalnych. Analizuj¹c rolnicz¹ przestrzeñ produkcyjn¹ mo¿na wyznaczyæ rejony o bardzo korzystnych warunkach do
rozwoju intensywnych form produkcji
rolnej (powiaty Malbork, Gdañsk, Nowy
Dwór Gdañski, czêæ powiatu Kwidzyn,
Tczew i Starogard Gdañski, nastêpny rejon o nieco gorszych warunkach, to obszar s¹siaduj¹cy z pasem nadmorskim,
obejmuj¹cy p³ytê puck¹ oraz pas wzd³u¿
drogi Lêbork - S³upsk).
W pozosta³ej czêci województwa, o
mniej korzystnych warunkach naturalnych
dla produkcji rolnej oraz wystêpuj¹cych
ograniczeniach wynikaj¹cych z aspektów
ochrony przyrody i rodowiska, preferowane bêd¹ ekstensywne formy produkcji
zachowuj¹ce zasady zrównowa¿onego
rozwoju. W tych rejonach, mo¿na preferowaæ rozwój rolnictwa ekologicznego,
opartego w mo¿liwie najwiêkszym stopniu o naturalne metody produkcji. Przy
obecnym globalnym zagro¿eniu ska¿enia
rodowiska, produkcja ¿ywnoci w rejonach nieska¿onych, bêdzie preferowana
na rynku artyku³ów spo¿ywczych ca³ej
Europy.
Wbrew powszechnej opinii o du¿ym
stopniu ska¿enia rodowiska naturalnego
w naszym województwie, wyniki analiz
nie potwierdzaj¹ tego. Trzy - czterokrotne ni¿sze zu¿ycie nawozów mineralnych
oraz prawie dziesiêciokrotnie ni¿sze zu¿ycie rodków chemicznych, w porównaniu do redniej europejskiej, nie stwarza
zagro¿enia dla rodowiska ze strony rolnictwa. Równie¿ wyniki analiz glebowych
na zawartoæ metali ciê¿kich, zwi¹zków
fosforu, potasu i azotynów, wskazuj¹, ¿e
ich zawartoæ nie przekracza kilku procent dopuszczalnych norm. (...)
Zbigniew B¹kowski
Gdañsk-Oliwa
Tekst ten jest skrótem referatu wyg³oszonego na konferencji zorganizowanej
przez SLD w Kar¿niczce (gm. Damnica) i powiêconej przysz³oci polskiego
rolnictwa.
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Agencja pomaga
Przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce sprawi³y,
uznano oficjalnie za wymagaj¹cy interwencji pañstwa.
W myl ustawy z 19 padziernika
1991 roku o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi skarbu pañstwa, Agencja
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa realizuje zadania nie tylko z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji pañstwowej w³asnoci rolnej, ale tak¿e prowadzi dzia³ania maj¹ce na celu z³agodzenie negatywnych skutków bezrobocia w sektorze
przedsiêbiorstw rolnych. Artyku³ 6 cytowanej ustawy zobowi¹zuje Agencjê do
tworzenia nowych miejsc pracy oraz
wspierania dzia³añ maj¹cych na celu
udzielanie pomocy by³ym pracownikom
pañstwowych gospodarstw rolnych oraz
cz³onkom ich rodzin.
Zadania na³o¿one ustaw¹ zobowi¹zuj¹ Agencjê m.in. do finansowania i wspó³finansowania funduszy porêczeniowych,
przeznaczonych na udzielanie po¿yczek i
porêczeñ bezrobotnym na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej lub pracodawcom
na tworzenie nowych miejsc pracy; organizowania i wspó³organizowania szkoleñ
oraz kursów kwalifikacyjnych, tworzenia
i finansowania programów s³u¿¹cych
przezwyciê¿eniu bezrobocia, do udzia³u
w takich programach organizowanych
przez instytucje rz¹dowe i pozarz¹dowe
jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
organizacje s³u¿¹ce lokalnej przedsiêbiorczoci.
W lipcu 2000 roku zawarte zosta³o pomiêdzy Starostwem S³upskiem a Oddzia³em Terenowym Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w Gdañsku porozumienie o wspó³pracy w zakresie tworzenia warunków do aktywizacji zawodowej
i pozyskiwania nowych miejsc pracy dla
mieszkañców osiedli popegeerowskich
powiatu s³upskiego. Uzgodniono m.in., ¿e
opracowany zostanie program umo¿liwiaj¹cy tworzenie nowych miejsc pracy poza
rolnictwem z wykorzystaniem z zasobu
Agencji wolnych obiektów i gruntów nieprzydatnych rolniczo. Powstanie program
organizowania kursów podnosz¹cych
kwalifikacje zawodowe by³ych pracowników pañstwowych gospodarstw rolnych i

ich rodzin w zawodach poszukiwanych na
rynku pracy. Agencja zobowi¹za³a siê
równie¿ partycypowaæ w kosztach refundacji wynagrodzeñ pracodawcom tworz¹cym nowe miejsca pracy poza rolnictwem.
W oparciu o zawarte porozumienie
Dzia³ Porednictwa Pracy, Poradnictwa
Zawodowego i Szkoleñ Powiatowego
Urzêdu Pracy w S³upsku niemal natychmiast podj¹³ wspó³pracê z Agencj¹. Przygotowano programy kursów, na których
do koñca 2000 roku ze rodków Agencji
przeszkolono 73 osoby (33 mê¿czyzn i 40
kobiet ). 41 osób podjê³o ju¿ sta³¹ pracê.
Powiatowy Urz¹d Pracy przygotowa³ i
przed³o¿y³ do akceptacji Agencji program
na 2001 rok pt. Odpowiednie kwalifikacje - szansa na konkurencyjnym rynku
pracy w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Ma on g³ównie na celu tworzenie warunków do powstawania ma³ych
podmiotów gospodarczych na wsi oraz
przeciwdzia³anie takim zachowaniom
bezrobotnych, jak: pogodzenie siê z niskim standardem ¿ycia, przyzwyczajenie
do braku pracy, niechêæ do zdobywania
nowych kwalifikacji i umiejêtnoci. W
programie za³o¿ono, ¿e najwiêksze mo¿liwoci na tworzenie miejsc pracy daje
rozwój sfery us³ug oraz turystyki wiejskiej
z wykorzystaniem walorów regionu.
Na podstawie analizy ofert pracy
wp³ywaj¹cych do Powiatowego Urzêdu
Pracy ustalono, ¿e istnieje realna szansa
zatrudnienia pracowników w zawodach:
spawacz, operator wózków wid³owych,
kierowca z podwy¿szon¹ kategori¹ prawa jazdy, operator sprzêtu ciê¿kiego, brukarz, szwacz - obuwnik, szwaczka przemys³owa, pracownik przetwórstwa rybnego, informatyk, organizator ma³ej gastronomii. Za istotn¹ uznano jednak znajomoæ podstaw jêzyka obcego, zwiêkszaj¹c¹ szansê na zatrudnienie poza granicami kraju oraz konieczn¹ przy prowadzeniu agroturystyki.
Za³o¿ono, ¿e programem objêtych zostanie 305 osób, w tym 30 absolwentów i
70 proc. tej grupy osób znajdzie zatrud-

bezrobotnym
i¿ od 1991 roku obszar by³ego województwa s³upskiego

nienie. rodki z Funduszu Pracy na subsydiowanie kursów i przekwalifikowañ s¹ niewystarczaj¹ce i pomoc ze strony AWRSP jest szczególnie cenna.
W tym roku podpisano z Agencj¹
umowy na trzy szkolenia dla bezrobotnych
mieszkañców osiedli popegeerowskich:
Brukarz, Minimum sanitarne i Obs³uga kas fiskalnych. Kolejne trzy umowy s¹ jeszcze analizowane. W sumie Powiatowy Urz¹d Pracy przes³a³ do Agencji 21 propozycji szkoleñ w ramach przygotowanego programu. Ponadto PUP czeka na odpowied Agencji w sprawie dofinansowania programu Absolwent w policji. Kierowany jest on do absolwentów
- cz³onków rodzin by³ych pracowników
pegeerów. G³ównym celem tego programu jest pozyskanie 20 miejsc pracy dla
bezrobotnych absolwentów i przysposobienie ich do pracy biurowej w Policji.
Dziêki temu bêdzie mo¿na odci¹¿yæ od
tych czynnoci etatowych policjantów. Z
programu tego maj¹ skorzystaæ m.in. komisariaty Policji w G³ówczycach i Kêpicach.
Skutkiem d³ugotrwa³ego bezrobocia
s¹ patologie spo³eczne oraz marginalizacja obszarów wiejskich. Przestêpczoæ
hamuje rozwój turystyki, odpycha potencjalnych inwestorów. Dlatego program
Absolwent w policji ³¹czy dzia³ania,
które z jednej strony przyczyni¹ siê do
zwalczania bezrobocia, z drugiej - zwiêksz¹ bezpieczeñstwo obywateli. Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku, korzystaj¹c z
pomocy Stowarzyszenia By³ych Pracowników PGR, orodków pomocy spo³ecznej, liderów klubów pracy w gminach,
tworzy bazê potencjalnych kandydatów na
organizowane szkolenia.
Dla Zarz¹du Dróg Powiatowych w
S³upsku przed³o¿ono w AWRSP dwie
umowy. Jedna dotyczy programu Druga
m³odoæ - program rewitalizacji obszarów
wiejskich. Druga - zakupu rêbaków do
ga³êzi. Zarz¹d Dróg Powiatowych wyst¹pi³ te¿ do Agencji o wspó³finansowanie
modernizacji dróg prowadz¹cych do Do-

minka w gminie Ustka oraz do miejscowoci Osieki w gminie Kêpice. Obie te
miejscowoci s¹ typowo popegeerowskie
z bardzo wysokim bezrobociem. Poprawienie stanu dróg umo¿liwi uruchomienie tam regularnych po³¹czeñ komunikacyjnych, a tym samym u³atwi mieszkañcom tych wsi dojazdy do pracy i szko³y,
zwiêkszy te¿ ich aktywnoæ w poszukiwaniu pracy.
Przed mieszkañcami popegeerowskich wsi stoi ogromny problem znalezienia du¿ej iloci miejsc pracy poza
rolnictwem. Z roku na rok malej¹ rodki Funduszu Pracy przeznaczone na
aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu. Prawie 70 proc. bezrobotnych
na wsi to ludzie bez zawodu i wykszta³cenia, którym ciê¿ko zdobyæ pracê.
¯yj¹ oni na granicy minimum socjalnego. Pracy nie maj¹ ca³e rodziny, szerzy siê poczucie bezradnoci. Pojawi³o
siê niebezpieczne zjawisko dziedziczenia bezrobocia. Dlatego bardzo cenne
jest ka¿de nowe miejsce pracy i ka¿da
pomoc w tym wzglêdzie.
Jolanta Golec
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Kalendarium
2 czerwca w Technikum Lenym w Warcinie zakoñczy³y rok szkolny klasy maturalne. Najlepszym absolwentom wrêczono nagrodê Supermaturzysta
2001.
*
3 czerwca w hali "Gryfia" w S³upsku
odby³y siê Mistrzostwa Polski 2001 w
Tañcach Latynoamerykañskich oraz
Grand Prix Polski . Konkursowi patronowa³ starosta Stanis³aw K¹dziela.
*
3 czerwca w Potêgowie odby³y siê powiatowe obchody wiêta Ludowego
po³¹czone z XVII Przegl¹dem Zespo³ów Artystycznych Kó³ek Rolniczych i
Kó³ Gospodyñ Wiejskich. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ blisko 30 zespo³ów.
*
6 czerwca w siedzibie starostwa rozegrano Powiatowy Konkurs Wiedzy z
Profilaktyki Uzale¿nieñ pod has³em Jestem wolny od na³ogów. Wziê³o w nim
udzia³ 49 uczniów z 12 gimnazjów.
*
Rok szkolny zakoñczy³y klasy maturalne w Zespole Szkó³ Rolniczych w S³upsku oraz w Zespole Szkó³ Technicznych
w Ustce
*
W dniach 6 - 7 czerwca w Orodku
Szkolno-Wychowawczym w Damnicy
zorganizowano konfrontacje kulturalne
pn. Dmuchawce, latawce, wiatr - Damnica 2001.
*
18 czerwca w siedzibie starostwa podsumowano Powiatow¹ Olimpiadê M³odzie¿y Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów.
*
W dniach 19-20 czerwca odby³a siê II
debata strategiczna nt. Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego powiatu s³upskiego na lata 2001-2011. Okrelono warianty rozwoju powiatu i sformu³owano misjê strategii.
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Pracowaæ i wierzyæ w to,
co siê robi

25 maja br. w Orodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odby³a siê z okazji Dnia Dzia³acza Kultury konferencja powiêcona problemom powiatowej kultury. Poni¿ej drukujemy referat Zbigniewa
Studziñskiego - dyrektora Szko³y Podstawowej w Damnie nt.: "Szko³y organizatorem ¿ycia kulturalnego dzieci i m³odzie¿y".
Postaram siê przedstawiæ kilka refleksji dotycz¹cych szko³y i organizacji
¿ycia kulturalnego w ma³ych lokalnych
rodowiskach. Swoje rozwa¿ania rozpocznê od dziecka. W wietle prawa
dzieckiem jest siê do osiemnastego roku
¿ycia. W literaturze to najwiêksze rozrabiaki. Bohater dzieciêcy mo¿e byæ
skrzywdzony przez los, ale mo¿e tak¿e
okazaæ siê rezolutnym uciekinierem z rodzinnego domu. Prawdopodobnie wiêkszoæ z nas wie, ¿e dzieci tak naprawdê
sta³y siê bohaterami literatury w XIX wieku, kiedy to zapanowa³a moda na nowelê
i pokazywanie w niej niedoli dzieciêcej.
Równie¿ w XX stuleciu ukszta³towa³a siê literatura m³odzie¿owa. Charakterystyczn¹ grupê tematów stanowi¹ te zagadnienia, które przedstawiaj¹ dzieciêc¹
niedolê. Smutny by³ los biednych dzieci
w ubieg³ym stuleciu. St¹d te¿ pisarze starali siê poruszyæ sumienia ludzkie zwracaj¹c uwagê przede wszystkim na dziecko utalentowane i krel¹c portrety dzieci
skrzywdzonych. Co ciekawe, w wiêkszoci s¹ to utwory krótkie, smutne i dotycz¹
dzieci wiejskich. Jak¿e wiêc nie oprzeæ
siê bolesnej refleksji, ¿e mimo up³ywu
wielu dziesi¹tków lat w dalszym ci¹gu w
naszych polskich wspó³czesnych wsiach
spotykamy Antków, Janków Muzykantów,
a nawet niekoniecznie dziecko wiejskie,
jakim mo¿e byæ dla odmiany, Anielka.
Antek to przyk³ad dziecka obdarzonego talentem, struga³ prawdziwe cuda, a
los przeznaczy³ mu rolê pastucha. Oczywicie Antek nie jest wcale bohaterem
najtragiczniejszym. Przecie¿ wyrusza w
wiat, mo¿e do Trójmiasta? Mo¿e szukaj¹c swego przeznaczenia znajdzie je w
miecie w jakim rzemiole, mo¿e trafi na
mecenasa, który wprowadzi go w wiat
sztuki, a mo¿e nie, mo¿e bêdzie musia³
zarobiæ na ¿ycie, by nie umrzeæ z g³odu i
wyjedzie do Irlandii?Janko Muzykant to
drugie utalentowane dziecko naszej rodzi12

Inna dzieciêca
postaæ - Anielka
wcale nie jest dzieckiem wiejskim, jednak jej los tak¿e by³
bardzo smutny.
Dziewczynka nie
mog¹c
zmieniæ
strasznych dla niej
wydarzeñ, nie mog¹c zrozumieæ wiata doros³ych, umiera. Z³y trudny wiat
doros³ych przeciwstawiony jest czystej
wyobrani
dziecka. W tej literaturze dziecko nigdy nie bywa winne.
I s³usznie. Korczak
powiedzia³ kiedy:
Nie ma trudnych
wychowanków, s¹
jedynie trudni rodzice i trudni wychowawcy.
Oto nadbiegaj¹
dzieci spod znaku
przygody: Sta i Nel,
przemierzaj¹cy pustyniê i puszczê w
Afryce, Tomek SaPrezentacje artystyczne w Galerii Bursztynowej w S³upsku
wyer wyprawiaj¹cy
mej literatury. Poniewa¿ skazano go na przeró¿ne historie mo¿e wspó³zawodnich³ostê w wyniku której zmar³, jego tra- czyæ z Ani¹ z Zielonego Wzgórza, jeli
gedia porusza szczególnie. Dzi Janko chodzi o sensacyjne pomys³y. Niespokojmóg³by siê kszta³ciæ, istniej¹ szko³y mu- ne dusze to tak¿e bohaterowie ksi¹¿ek
zyczne, stypendia, internaty...W miastach? Kornela Makuszyñskiego. Ewa ucieka
A co z Jankiem, który mieszka w wita- przez okno, bo jej siê nie podoba opie³ach, £ojewie, Jeziorkach, Wiatrowie czy kunka, Ada jest geniuszem intelektualG³odowie? Tam z ca³¹ pewnoci¹ nie ma nym i prze¿ywa przygodê kryminaln¹. I
Domu Kultury, a rodzice doæ czêsto nie wreszcie bohater szczególny, pasuj¹cy do
tworz¹ domu z kultur¹. Obawiam siê, ¿e wielu rozwa¿añ: Ma³y Ksi¹¿ê ostro przeproblem Janka Muzykanta wcale nie prze- ciwstawia wiat wartoci doros³ych i dzieciêcych. Jest jednym z tych, którzy nie
brzmia³ wraz z minionym stuleciem.
chc¹ dorosn¹æ. Dokonuje te¿ oceny doro-

s³ych. Niewielu wypada pozytywnie. No, siê zadania wys³ania naszych dzieci, w ramo¿e jeden Latarnik, reszta to pijaki i li- mach na przyk³ad szkolnego ko³a astroczykrupy. A mo¿e po prostu dzieci, które nomicznego, na tygodniow¹ wycieczkê na
doros³y w sposób typowy?
Marsa. Oba przedsiêwziêcia s¹ niewykoAle powróæmy na chwilê do Ma³ego nalne. Od momentu ich realizacji prawKsiêcia. Czy Ma³y Ksi¹¿ê jest na pewno dopodobnie dzieliæ nas bêd¹ lata wietldzieckiem? Czy te¿ mo¿e dzieckiem któ- ne. W tej sytuacji, nie wchodz¹c w komre doros³o prawid³owo? A mo¿e jednym petencje domów kultury, niektóre szko³y
z tych, którzy zdecydowali siê nie dora- podejmuj¹ próbê stwarzania takiej oferty
staæ. A jak jest z naszymi dzieæmi, dzieæ- edukacyjnej, która pozwala w jakim stopmi z naszych wspó³czesnych wsi, miast ? niu wyjæ naprzeciw oczekiwaniom dzieCzy one dorastaj¹ prawid³owo? Sam te¿ ci i m³odzie¿.
zadajê sobie pytanie: czy¿bym zdecydoCoraz czêciej nudne, d³ugie wyk³awa³ siê nie dorastaæ ?
dy zastêpowane s¹ metodami warsztatoNa powiatowe obchody Dnia DziaDziecko jest wa¿nym tematem, czê- wymi, a æwiczenia teoretyczne - grami,
³acza Kultury zaproszono do Damnicy
sto pojawia siê w literaturze. Pomyla³em zabawami psychologicznymi. Coraz czêanimatorów kultury. Najlepsi pracowzatem, ¿e mówi¹c o szko³ach jako orga- ciej zamiast pytania: co wiesz? co robisz?
nicy GOK oraz twórcy ludowi uhononizatorach ¿ycia kulturalnego dzieci i m³o- pada pytanie: co czujesz? czego potrzedzie¿y nie mo¿na zapomnieæ, ¿e podmio- bujesz? Gry dydaktyczne jako metody rowani zostali nagrodami rzeczowymi
tem wszelkiego dzia³ania musi byæ dziec- profilaktyczne mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ ufundowanymi przez starostê s³upskieko. To ono i jego potrzeby rozszczepiaj¹ uznaæ za grupê metod, które kszta³tuj¹ go. Otrzymali je: Zenon Fr¹ckiewicz nam, niczym pryzmat owo tematyczne warunki sprzyjaj¹ce autentycznej aktyw- artysta malarz z gminy S³upsk, Danuzagadnienie na poszczególne wi¹zki roz- noci uczniów i ucz¹ zachowañ spo³ecz- ta Konc - bibliotekarka z gminy Damwa¿añ. Oto jedna z nich - szko³a marzeñ. nych, wyzwalaj¹c tendencje do wspó³pra- nica, Miros³awa Krzemiñska - instruktor GOK w G³ówczycach, Jerzy FrycZamiast krzese³ - fotele na biegunach, na cy lub zespo³owej rywalizacji.
stolikach wie¿a bu³eczka, napój wed³ug
Tak wiêc szko³y, nie wchodz¹ce w kowski - poeta z Dêbnicy Kaszubskiej,
zamówienia, zapas gum do ¿ucia. Wszy- kompetencje domów kultury, mog¹ sta- Zofia Górecka - hafciarka z gminy
scy maj¹ wolkmeny - ka¿dy s³ucha tego, nowiæ istotne ogniwo wspomagaj¹ce w Smo³dzino, Jacek Adamczyk - instrukco lubi. Pani od fizyki przypomina stewar- trudnym, wieloaspektowym procesie or- tor MGOK z Kêpic i Czes³awa Bubudesê. Ka¿dy ma osobist¹ sekretarkê, ¿eby ganizacji ¿ycia kulturalnego.
rowska - z zespo³u ludowegoRuczaj
nie musia³ robiæ notatek. Wiedza wp³ywa
Trzeba pracowaæ i wierzyæ w to, co z gminy Kobylnica.
do g³owy drog¹ olnienia (na przyk³ad siê robi. Reszta jest tajemnic¹.
Dyrektorom gminnych jednostek
przez uszy) i stajemy siê coraz genialniejkultury wrêczono listy gratulacyjne.
Zbigniew Studziñski
si, nie wiedz¹c nawet kiedy. Ekstra, co ?
(H.O)
Radny Powiatu S³upskiego
Zastanawiam siê jednak czy tak urz¹dzi³bym wszystko, gdybym by³ dyrektorem szko³y, ministrem czy
mo¿e czarnoksiê¿nikiem; bo
przecie¿ to, ¿e biorê udzia³ w reformie edukacyjnej, to pewne !
Ale, bywaj¹ przecie¿ tak¿e i
te lepsze szko³y. Przypomnijcie
sobie szko³ê, o której czytamy w
Ani z Zielonego Wzgórza. Pikniki, wspólne przedstawienia,
mo¿na te¿ kolegê zdzieliæ tabliczk¹ w ³eb.
Od dziewiêciu lat jestem dyrektorem szko³y. Organizowanie
tzw. ¿ycia kulturalnego dzieciom
i m³odzie¿y to wyzwanie dla dyrektora, to mo¿liwoci realizacji
dla nauczycieli pasjonatów, to
wci¹¿ nie odkryty wiat kreacji.
Najprociej by³oby dzieci i m³odzie¿ wys³aæ do Domu Kultury.
W realiach istniej¹cych wspó³czenie (przypomnê jedynie, ¿e
mamy podobno XXI wiek) równie dobrze moglibymy podj¹æ Starosta S³upski Stanis³aw K¹dziela wrêcza nagrodê Danucie Konc - bibliotekarce z gminy Damnica

Uznanie
dla dzia³aczy
kultury
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Spotkania z przesz³oci¹

lncydent z prywatn¹ korespondencj¹
pocztow¹ kanclerza Bismarcka
W powiecie s³upskim, w miejscowoci Warcino (Warzin) od XVII wieku znajduje siê pa³ac (dwór), w
którym po drugiej wojnie wiatowej ulokowano Technikum Lene. Pa³ac ten po roku 1867 by³ w³asnoci¹ Otto von Bismarcka - prusko-niemieckiego mê¿a stanu. Jego wizerunek jako w³aciciela tej
posiad³oci jest ca³kiem odmienny od kreowanego na kartach podrêcznikowej historii.
By³ to wielki mi³onik przyrody i
zwierz¹t, choæ nie nale¿y zapominaæ, ¿e
to w³anie w warciñskim gabinecie zrodzi³y siê projekty wyniszczenia narodu
polskiego. Bismarck mia³ osobowoæ niezwykle z³o¿on¹ i przez to interesuj¹c¹.
Ciekawostk¹ jest, ¿e w czasie trwaj¹cego
24 lata jego kanclerstwa 9 lat by³ nieobecny w stolicy, w Berlinie, co sugeruje,
¿e czas ten spêdzi³ w³anie w Warcinie.
Pobyt tu wymaga³ systematycznego dostarczania kanclerzowi przesy³ek prywatnych i pañstwowych.
A oto co przydarzy³o siê razu pewnego poczcie dostarczanej do kanclerza. W
swej wczesnej staroci kanclerz Rzeszy
szuka³ ka¿dego roku odpoczynku w swoim maj¹tku w Warcinie ko³o S³upska.
Poczta dyplomatyczna dostarczana jemu
by³a kurierem, natomiast zwyk³e listy s³u¿bowe i korespondencja prywatna powierzana Poczcie Rzeszy i w³acicielowi zamku - s³awieñskim dyli¿ansem pocztowym.
Ta polityczno-pañstwowa bismarckowska niewa¿na poczta" traktowana by³a
wiêc jak wszystkie pozosta³e przesy³ki
pocztowe. W pi¹tek 24 listopada 1882
roku, jak zwykle w przypadku du¿ej iloci niegu, wyruszy³ dyli¿ans pocztowy o
godzinie 3 rano z poczt¹ dla rejonu Ostrowiec (Wusferwitz) i Warcina. Wród
przesy³ek znajdowa³a siê spora iloæ poczty dla kanclerza Bismarcka. Urzêdnik
pocztowy z dyli¿ansu w Ostrowcu zauwa¿y³, podczas przekazywania poczty, brak
dwóch toreb listowych przeznaczonych
dla Ostrowca i Warcina z przeznaczeniem
dla ksiêcia Bismarcka. Pocztylion przypomnia³ sobie, ¿e po³o¿y³ obydwa pakiety na wozie pocztowym, jednak torby listowe na dachu i zapomnia³ je stamt¹d zabraæ. Natychmiast ruszy³ w drogê powrotn¹. Sadzi³, ¿e obydwie torby zgubi³ po
14

Pa³ac Bismarcka w Warcinie
drodze, jednak ich nie znalaz³. Zdarzenie
to postawi³o na nogi ca³¹ policjê i zarz¹d
pocztowy. Natychmiast ruszy³ patrol ¿andarmerii i urzêdników policyjnych w celu
odnalezienia zaginionych toreb.Zosta³y
przeprowadzone przeszukiwania domów,
przedsiêwziêto wiele policyjnych kroków.
Poczmistrz Brederlow zarz¹dzi³, na podstawie polecenia swoich prze³o¿onych,
przeszukania ca³ej drogi do Ostrowca oraz
przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia. Inspektor pocztowy Pieltz i g³ówny dyrektor poczty Bergemann z Koszalina spotkali siê jeszcze tego samego pi¹tku w S³awnie w celu podjêcia dalszych
decyzji. G³ówny prokurator Henke ze
Szczecina powiadomiony zosta³ telegraficznie o zdarzeniu i przyby³ zaraz do
S³awna. Naturalnie, powiadomiony zosta³

te¿ sekretarz stanu Stephan, któremu wtedy podlega³ ca³y zarz¹d poczty i któremu
zrelacjonowano rewelacyjny przypadek
poczty".
Podjête dzia³ania pozosta³y jednak
bez efektu. W celu odnalezienia i odzyskania zaginionej poczty wyznaczono nagrodê w wysokoci 100 talarów. Wkrótce
potem zosta³y odnalezione obydwie torby w zarolach ko³o kocio³a Mariackiego w S³awnie przez syna wytwórcy pantofli. By³y poprzecinane, jednak ich zawartoæ nienaruszona. Specjalna sztafeta
dostarczy³a natychmiast pocztê do Warcina. Torby le¿a³y za murem dziedziñca
kocielnego. Musia³y byæ tam rzucone
przez sprawcê. Wykluczone by³o, aby
mog³y tam spaæ z dachu wozu pocztowego. Zarz¹d Poczty upowa¿ni³ pierwsze-

go prokuratora Betke ze S³upska do wyjanienia wszystkich okolicznoci zdarzenia. W³anie w grudniu 1882 roku zosta³
aresztowany stró¿ nocny Harder, przes³uchany osobicie przez pierwszego prokuratora i osadzony w s³upskim wiêzieniu.
W trakcie dochodzenia okaza³o siê, ¿e
mia³ on zamiar wyemigrowaæ do Ameryki. Poniewa¿ nie posiada³ wystarczaj¹co
du¿o pieniêdzy na podró¿ s¹dzi³, ¿e znajdzie odpowiedni¹ sumê w obydwu torbach. Zaskoczony ich zawartoci¹ opowiedzia³ o kradzie¿y swojej ¿onie. A kiedy wkrótce pok³óci³ siê z ni¹, ta go zadenuncjowa³a w³adzom. M³ody praktykant,
pocztowy, który owego feralnego pi¹tku
ekspediowa³ pocztê do Warcina i Ostrowca, obci¹¿ony zosta³ kar¹ porz¹dkow¹ w
wysokoci 5 marek, oddelegowany" na
ni¿sze stanowisko i odroczono mu egzamin o rok. Wkrótce, mimo wzorowej postawy, zwolniono go ze s³u¿by pocztowej.
Natomiast ojciec ma³ego znalazcy
otrzyma³ 200 marek nagrody. Burmistrz
Stoebbe ze S³awna z Urzêdu Poczty Rzeszy za swoja aktywnoæ przy odzyskaniu
toreb pewnie nie bez znaczenia te¿ nagrodê pieniê¿n¹. Jeden z trzech policjantów, którzy zaanga¿owani byli w sprawê
premiê 45 marek. Pozostali dwaj po 20
marek. Po tym zdarzeniu Zarz¹d Poczty
zamówi³ u wytwórcy wozów Norke w Koszalinie trzy wozy pocztowe do obs³ugi
trasy pomiêdzy S³awnem a Warcinem, o
konstrukcji dotychczas nie u¿ywanej w
komunikacji pocztowej, która zosta³a zabezpieczona patentem. Wozy musia³y byæ
dostarczone do 5 marca 1883 roku.
Stwierdzono te¿ w koñcu, ¿e przypadek toreb pocztowych Bismarcka
zosta³ wywo³any przez szpiegów zagranicznych i jeszcze raz podano do wiadomoci publicznej, ¿e poczta z tajemnicami pañstwowymi z gruntu rzeczy
musi byæ dostarczana wy³¹cznie przez
kurierów. Nic wiêc dziwnego, ¿e w roku
1882 ta bismarckowska afera z torbami pocztowymi" zajmowa³a wszystkie
gazety niemieckie i znalaz³a wiele uwagi w prasie zagranicznej. Do S³awna
przybywali korespondenci, aby na
miejscu dowiedzieæ siê o szczegó³y sprawy, która znalaz³a tak trywialne wyjanienie.
Jerzy Henke
S³upsk

Rozgraniczenie
nieruchomoci

Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomoci przez okrelenie po³o¿enia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporz¹dzenie odpowiednich dokumentów.
Wniosek o rozgraniczenie sk³ada siê
w przypadku zaistnienia sporu b¹d te¿
jeli zachodz¹ w¹tpliwoci co do przebiegu granic. Osoba zainteresowana rozgraniczeniem we wniosku najczêciej wskazuje nazwisko geodety posiadaj¹cego stosowne uprawnienia zawodowe, z którym
uprzednio umówi³a siê co do terminu i
ceny wykonania dzie³a. Organem w³aciwym w sprawie o rozgraniczenie od 1
stycznia 1999 roku jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta. Stron¹ postêpowania
rozgraniczeniowego mo¿e byæ, obok w³aciciela, wspó³w³aciciela, ka¿da osoba,
której przys³uguje prawo korzystania z
gruntu, a w szczególnoci u¿ytkownik
wieczysty, posiadacz samoistny, a tak¿e
osoba, której w stosunku do danej nieruchomoci przys³uguje ograniczone prawo
rzeczowe, z którego korzystanie uzale¿nione jest w jakikolwiek sposób od wyniku rozgraniczenia.
Zgodnie z art. 152 kodeksu cywilnego w³aciciele gruntów s¹siaduj¹cych
obowi¹zani s¹ do wspó³dzia³ania przy rozgraniczeniu gruntów, oraz przy utrzymaniu sta³ych znaków granicznych; koszty
rozgraniczenia oraz koszty urz¹dzenia i
utrzymania sta³ych znaków granicznych
ponosz¹ po po³owie.
Rozgraniczenie nieruchomoci mo¿e
nast¹piæ w trybie postêpowania administracyjnego b¹d w postêpowaniu przed
s¹dem powszechnym. S¹d przeprowadza
rozgraniczenie nieruchomoci, je¿eli toczy siê przed nim sprawa o prawa w³asnoci lub o wydanie nieruchomoci lub
jej czêci.
Pod rozstrzygniêcie s¹du sprawa o
rozgraniczenie trafia tak¿e, je¿eli w toku
postêpowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nast¹pi spór i nie
dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma
podstaw do wydania decyzji, b¹d gdy
strona z wydan¹ decyzj¹ siê nie zgadza.
O wszczêciu postêpowania o rozgraniczenie decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta przez wydanie postanowienia,

w którym to, b¹d te¿ w odrêbnym pimie,
upowa¿nia wskazanego przez stronê lub
wyznaczonego przez siebie geodetê
uprawnionego do dokonania czynnoci
rozgraniczenia. Na postanowienie o wszczêciu postêpowania za¿alenie nie przys³uguje.
Upowa¿niony przez organ geodeta
ustala przebieg linii granicznych na podstawie znaków i ladów granicznych, map
i innych dokumentów geodezyjnych oraz
punktów osnowy geodezyjnej. Po zbadaniu dokumentacji wzywa strony do stawienia siê na gruncie. Wezwanie na grunt
odgrywa donios³¹ rolê z formalnego punktu widzenia, jest to bowiem jedyna sytuacja, w której geodeta wzywa, w innych
wypadkach mo¿e tylko zawiadomiæ
b¹d poinformowaæ o danych czynnociach. Wezwanie powinno byæ dostarczone stronie przynajmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem rozgraniczenia,
w przeciwnym razie strona mo¿e ¿¹daæ
ponownego przeprowadzenia ustalenia
granic.
W dokumentacji musz¹ znajdowaæ siê
zwrotne powiadczenia odbioru wezwania przez stronê, zw³aszcza ¿e nieusprawiedliwione niestawiennictwo którejkolwiek ze stron w ustalonym miejscu i czasie nie wstrzymuje czynnoci geodety.
Podczas czynnoci rozgraniczenia geodeta sk³ania strony do ugodowego za³atwienia sprawy. Wskutek tego strony mog¹ zawrzeæ przed geodet¹ ugodê, która ma moc
ugody s¹dowej - jest podstaw¹ egzekucji
komorniczej. Aby ugoda rozgraniczeniowa by³a wa¿na, obok geodety wystêpuj¹cego jako wspó³uczestnik postêpowania,
musz¹ j¹ podpisaæ wszyscy w³aciciele
(wspó³w³aciciele, ma³¿onkowie w razie
ustawowej wspólnoci maj¹tkowej) oraz
u¿ytkownicy wieczyci, przy czym wymagane jest tak¿e, aby stan prawny rozgraniczanych nieruchomoci by³ uregulowany, co geodeta powinien uprzednio sprawdziæ.Je¿eli strony nie zawar³y ugody, geodeta przeprowadza czynnoci rozgranici¹g dalszy na str.16
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czenia, po czym sporz¹dza protokó³ graniczny, który obecne na gruncie strony
winny podpisaæ. Je¿eli która ze stron nie
podpisze protoko³u granicznego, nie
wstrzymuje to dalszych czynnoci geodety
w sprawie. Powinien on jednak w protokole zaznaczyæ, ¿e strona obecna podczas
przeprowadzanych czynnoci rozgraniczeniowych odmówi³a podpisu oraz podaæ przyczynê odmowy.
Je¿eli materia³ przygotowany przez
geodetê zostanie pozytywnie oceniony, organ administracji wydaje decyzjê o zatwierdzeniu granic ustalonych w toku
przeprowadzonego postêpowania. Decyzjê tê dorêcza siê wszystkim stronom postêpowania z pouczeniem, i¿ strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic
mo¿e ¿¹daæ, w terminie 14 dni od dnia
dorêczenia jej decyzji, przekazania sprawy s¹dowi.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy

Stacje kontroli pojazdów

Badania techniczne
w nowoczesnych
stacjach

Lawinowy rozwój motoryzacji w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych sprawi³, ¿e jak grzyby po deszczu zaczê³y wyrastaæ w naszym regionie salony samochodowe znanych wiatowych potêg
motoryzacyjnych. W lad za nimi zaczê³y powstawaæ nowoczesne
stacje kontroli pojazdów.
Min¹³ ju¿ czas, gdy nasze samochody
regulowa³ na s³uch znajomy mechanik
maj¹c za jedyne narzêdzie rubokrêt i
przys³owiow¹ z³ot¹ r¹czkê. Wraz z wej-

jazdów bêd¹ce na jego terenie. Efektem
wprowadzonych zmian by³o otwarcie w I
kwartale br. dwóch nowych stacji oraz
poszerzenie uprawnieñ dla trzeciej ju¿

Wjazd do Stacji Kontroli Pojazdów w Boles³awicach
W starostwie s³upskim podsumowano
sportow¹ rywalizacjê w ramach Powiatowej Olimpiady M³odzie¿y w roku szkolnym 2000/2001. W zawodach wziê³o
udzia³ 2418 m³odych sportowców z 34
szkó³ podstawowych i 16 gimnazjów. Rywalizowano w 21 dyscyplinach sportowych, 17 turniejach indywidualnych i
grach zespo³owych. Najlepszych sportowców uhonorowano okaza³ymi pucharami
i dyplomami. Na zdjêciu: starosta s³upski
Stanis³aw K¹dziela (z lewej) i wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego
Stanis³aw Jank podczas podsumowania
olimpiady.
16

ciem w padzierniku 1999 roku rozporz¹dzeñ Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu przeprowadzania badañ technicznych oraz wymagañ w stosunku do stacji kontroli pojazdów, nie tylko wzros³y wymogi jakie musz¹ spe³niæ nasze pojazdy aby mog³y zostaæ dopuszczone do ruchu, ale wzrós³ te¿
standard techniczny urz¹dzeñ w jakie musi
byæ wyposa¿ona stacja.
Reforma administracyjna kraju sprawi³a, i¿ starosta powiatu sta³ siê organem
nadzoruj¹cym jakoæ badañ technicznych
wykonywanych przez stacje kontroli po-

istniej¹cej.
Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kobylnicy (GSL03) posiada
uprawnienia do kontroli wszystkich pojazdów silnikowych. Jest to najnowoczeniejsza stacja w regionie s³upskim. Posiada 22-metrowy kana³ przegl¹dowy pozwalaj¹cy na badanie bez roz³¹czania zespo³ów pojazdów i pojazdów cz³onowych.
Wje¿d¿aj¹cy samochód na zasadzie linii
technologicznej przechodzi przez system
IW 4 SCREN, otrzymuj¹c komputerowy
wydruk wszystkich przeprowadzonych
badañ. W obiekcie stacji prowadzi siê

równie¿ naprawy bie¿¹ce pojazdów i wymianê ogumienia.
Stacja Kontroli Pojazdów w Bole-

podnoszenia ca³ego pojazdu zastêpuj¹ce
kana³ przegl¹dowy. Stacja ta posiada tak¿e liniê diagnostyczn¹ FUDIM-AUTO do

Stacja w Usteckim Centrum Motoryacji
pomiaru si³ hamowania
i amortyzatorów oraz
jedyny w regionie
s³upskim - elektroniczny system CARO-LINER do pomiaru p³yty
pod³ogowej oraz nadwozia pojazdu po kolizji.
Stacja Kontroli Pojazdów w Usteckim
Centrum Motoryzacji (GSL 04) ma
uprawnienia do prowadzenia badañ technicznych pojazdów samochodowych do 3,5 tony
oraz motocykli. Jest nowoczesna, skomputeryzowana. Posiada liniê
MACH do diagnozy
zawieszenia i uk³adu
kierowniczego oraz liniê GTO LASER do
kontroli kó³ i osi pojazdu.
Centrum proponuje
22-metrowy kana³ przegl¹dowy w Kobylnicy
równie¿ szereg dodats³awicach (o rozszerzonym zakresie kowych us³ug z myjni¹ mechaniczn¹
badañ (GSL 02) - w kompleksie dealera w³¹cznie.
RENAULT posiada uprawnienia do konAndrzej Zielnik
troli pojazdów samochodowych do 3,5
Wydzia³ Komunikacji
tony. Wyposa¿ona jest w urz¹dzenie do
i Drogownictwa

Rzecznik Konsumentów interweniuje

Obci¹¿aj¹
kieszeñ
abonenta
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Mieczys³aw Remiszewski podj¹³ interwencjê w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Operator Sieci Era
GSM w Warszawie w zwi¹zku z pobieraniem od 1 kwietnia br. przez
biuro operatora w S³upsku przy ul.
Wojska Polskiego 23 dodatkowych
op³at manipulacyjnych w wysokoci
4 z³ od rachunku za abonament i
us³ugi telekomunikacyjne.
Do 31 marca br. op³aty tej nie pobierano. Skar¿¹cy siê konsumenci twierdzili, ¿e op³ata ta nie wynika ani z regulaminu wiadczenia us³ug telekomunikacyjnych, ani te¿ z umowy. Jest wy¿sza od
op³at pocztowych (3,00 z³) i bankowych.
Uwzglêdniwszy wysokie ceny abonamentu oraz us³ug telefonii komórkowej, op³aty te dodatkowo obci¹¿aj¹ kieszeñ abonenta (konsumenta) i naruszaj¹ jego interes ekonomiczny - napisa³ w swoim wyst¹pieniu M. Remiszewski do prezesa Polskiej Telefonii Cyfrowej. - Dodatkowe
op³aty zosta³y wymylone decyzj¹ centrali
operatora, aby pozbyæ siê kolejek abonentów p³ac¹cych comiesiêczne rachunki.
Je¿eli przes³anki powy¿szej decyzji s¹
prawdziwe, to postêpowanie takie nale¿a³oby uznaæ za niezrozumia³e i nieracjonalne, a jednoczenie zniechêcaj¹ce ewentualnych, przysz³ych Waszych klientów.
¯¹danie dodatkowej op³aty manipulacyjnej w kasie biura operatora jest niezgodne z art. 454 Kc, który mówi, i¿ wiadczenie winno byæ spe³nione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciela, a
jeli wierzyciel zmieni³ miejsce zamieszkania lub siedzibê po powstaniu zobowi¹zania, to ponosi przez tê zmianê
ci¹g dalszy na str.18
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nadwy¿kê kosztów przes³ania. Zak³ad
Energetyczny, Gazowania, TP S.A., ZBK
i wiele innych przedsiêbiorstw w S³upsku,
uruchomi³y w swych siedzibach kasy, w
których ich d³u¿nicy - konsumenci dokonuj¹ wp³at comiesiêcznych nale¿noci bez
ponoszenia dodatkowych op³at manipulacyjnych. Postêpowanie takie wychodzi
naprzeciw potrzebom ludnoci i uwzglêdnia takie oczekiwania spo³eczne. Stale
rosn¹ce i wysokie bezrobocie, a tym samym malej¹ca zamo¿noæ naszego spo³eczeñstwa, sk³aniaæ powinna do podejmowania dzia³añ sprzyjaj¹cych konsumentom a nie utrudniaj¹cym im ¿ycie.
Piotr Malinowski, radca prawny w
Polskiej Telefonii Cyfrowej odpisa³ rzecznikowi, ¿e "Informacja dotycz¹ca op³aty
manipulacyjnej (przekazana klientom uzp. red.) znalaz³a swoje odzwierciedlenie w Regulaminie wiadczenia Us³ug Telekomunikacyjnych PTC Sp. z o.o. opublikowanym w dniu 15 kwietnia br. W
opinii PTC Sp. z o.o. wprowadzenie op³aty manipulacyjnej ma swoje uzasadnienie
ekonomiczne. Na wysokoæ op³aty sk³adaj¹ siê bowiem koszty zatrudnienia pracownika obs³uguj¹cego kasê w salonie /
sklepie firmowym, odpowiednie wyposa¿enie stanowiska pracy, koszty zmienne
oraz koszty ochrony, konwojowania i prowizje bankowe. W zwi¹zku wiêc z ponoszeniem przez PTC Sp. z o.o. powy¿szych
kosztów, nie mo¿emy zgodziæ siê z twierdzeniem, i¿ pobieranie op³aty manipulacyjnej wynika z chêci przysporzenia
dodatkowych zysków. (...) Dzia³anie polegaj¹ce na wprowadzeniu op³aty manipulacyjnej od wp³at za rachunki telefoniczne nie narusza - zdaniem PTC
Sp. z o.o. - powszechnie obowi¹zuj¹cych
przepisów, w tym praw chroni¹cych
konsumentów".
Sprawa nie wydaje siê jednak tak jednoznaczna, bo podobne w¹tpliwoci co do
wprowadzonej op³aty manipulacyjnej ma
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dyrektor Departamentu Polityki
Konsumenckiej Jacek Herde poinformowa³ M. Remiszewskiego, ¿e Urz¹d wyst¹pi³ z analogicznym wezwaniem do Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Sprawê tê prowadzi Delegatura UOKiK w
Poznaniu i stamt¹d nale¿y oczekiwaæ odpowiedzi.
(ZBZ)
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Powstaj¹ wspólnoty
mieszkaniowe
W Domu Pomocy Spo³ecznej w Machowinie funkcjonuj¹ trzy
wspólnoty mieszkaniowe.
W roku 1997 zaadaptowano budynek
magazynu na oddzia³ mieszkalny dla 8
osób. Zamieszkali w nim mieszkañcy naj-

dynkami. Nie gotuj¹, ale produkty na niadania i kolacje oraz gotowe obiady przynosz¹ z g³ównej kuchni i pod okiem opie-

Wstêgê przecina Stanis³aw Jank-wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego
bardziej sprawni intelektualnie, nie wymagaj¹cy sta³ej opieki. W 1999 roku utworzono nastêpn¹ wspólnotê mieszkaniow¹
dla 24 osób. Sami mieszkañcy pomogli
przy malowaniu cian, klejeniu tapet, dobieraniu mebli itp. 25 maja br. powsta³a
trzecia 19 - osobowa wspólnota w budynku zaadaptowanym z pomieszczeñ terapii zajêciowej, rehabilitacji oraz mieszkania s³u¿bowego. Wiêkszoæ prac zwi¹zanych z remontem wykonali pracownicy
Domu. Mieszkañcy za mieli mo¿liwoæ
wyboru i zakupu mebli oraz pozosta³ego
wyposa¿enia.
Wspólnoty mieszkaniowe tworzone s¹
w oparciu o polsko - duñski projekt. Oddzia³y zamieszkuj¹ sami mê¿czyni, którzy samodzielnie pior¹, sprz¹taj¹ w ramach dy¿urów, dbaj¹ o klomby przed bu-

kunów sami przygotowuj¹ posi³ki. Wspólnoty same wymylaj¹ swoje regulaminy,
które s¹ rygorystycznie przestrzegane.
Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Machowinie Ewa M³ynarczyk chce
wiêkszoci mieszkañcom umo¿liwiæ podejmowanie samodzielnych decyzji dotycz¹cych m.in. spêdzania wolnego czasu,
dysponowania w³asnymi rodkami finansowymi, doboru ubrañ. Poprzez to ucz¹
siê oni samodyscypliny i odpowiedzialnoci, s¹ motywowani do podejmowania
w³asnych inicjatyw.
Halina Mrozik
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

Wymiana dowiadczeñ
Obecny rok szkolny by³ w Technikum Lenym w Warcinie szczególnie obfity we wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Pod wspólnym has³em Europa bez
granic sfinalizowane zosta³y m.in. coroczne praktyki uczniów z Warcina w

rozumienia o wspó³pracy s¹ optymistyczne.

Zajêcia praktyczne uczniów Technikum Lenego w Szwecji
Nadlenictwie Sellhorn ko³o Hamburga.
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ kontakty z partDwukrotnie w ci¹gu roku, 40-osobowe nersk¹ szko³¹ w Szwecji w Svenljunga.
grupy uczniów klas starszych odbywaj¹ Wspó³praca ta polega równie¿ na wymiatygodniowe praktyki w Luneburskiej nie uczniowskich grup praktykantów oraz
dowiadczeñ
nauczyciels k i c h .
Wspólnie
zorganizowano w Warcinie na przyk³ad dzieñ
w. £ucji patronki
Szwecji, a
wzajemne
kontakty zaowocowa³y
te¿ kilkoma
prywatnymi
przyjaniami.
M³odzie¿
du¿o uczy siê
Uroczyste zakoñczenie praktyki uczniów Technikum Lenego w Niemczech
od niemiecPuszczy. Pierwsza grupa, pe³na wra¿eñ i kich i szwedzkich kolegów. Szczególnie
nowych dowiadczeñ, w³anie niedawno przydaje siê jej praktyczna nauka jêzyków
wróci³a z takiej praktyki. Obydwie strony obcych.
Piotr Mañka
s¹ bardzo zadowolone - perspektywy reDyrektor Technikum Lenego
alizacji zawartego miêdzy szko³ami po-

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 roku o
zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym,
samorz¹dzie powiatowym, samorz¹dzie
województwa, administracji rz¹dowej
w województwie oraz zmianieniektórych innych ustaw - opublikowana w
Dz. U. Nr 45, poz. 497 - wprowadzi³a
kilka zmian w prawie dotycz¹cym powiatów.

Wiêcej jawnoci
i mniej... funkcji
Jedn¹ z doniolejszych zmian jest zobowi¹zanie rad powiatów do uregulowania w statucie zasad dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
przez organy powiatu, w tym protoko³ów
posiedzeñ zarz¹du rady oraz komisji rady
powiatu (art. 8 a). Zasada jawnoci dzia³alnoci organów powiatu wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 61
ust. 1-3, zapewniaj¹cego obywatelowi
prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz
wstêpu na posiedzenia kolegialnych organów w³adzy publicznej pochodz¹cych z
powszechnych wyborów.
Z innych zmian ustawy o samorz¹dzie powiatowym nale¿y zwróciæ uwagê
na to, ¿e zadaniem przewodnicz¹cego
rady bêdzie wy³¹cznie organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad (art. 14, ust.
3). Radny nie bêdzie móg³ pe³niæ funkcji
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastêpcy, nie bêdzie
móg³ zawieraæ umów cywilnoprawnych z
zarz¹dem powiatu i starost¹ (art. 23, ust.
5). Funkcji radnego nie bêdzie mo¿na ³¹czyæ z mandatem pos³a, senatora, stanowiskiem wojewody, wicewojewody oraz
z cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹dowej (art. 21, ust. 8). Cz³onek zarz¹du powiatu nie bêdzie móg³ byæ
cz³onkiem organu innej jednostki samorz¹du terytorialnego, ani te¿ byæ zatrudnionym w administracji rz¹dowej, a tak¿e nie bêdzie móg³ wykonywaæ mandatu
pos³a i senatora (art. 26, ust. 3).
Rada powiatu zosta³a wyposa¿ona w
kompetencje, przyznane do jej wy³¹cznej
w³aciwoci, m.in. ustalania wynagrodzenia przewodnicz¹cego zarz¹du, uchwalenia zasad udzielania stypendiów.Zasada
jawnoci powinna byæ uregulowania w
statucie powiatu do koñca sierpnia 2001
r., natomiast art. 9, art. 21 ust. 8, art. 23
ust. 2 i art. 26 ust. 3 do koñca kadencji
rady powiatu maj¹ zastosowanie w
dot.brzmieniu.
Gra¿yna Pacholczyk
Radca Prawny
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Z PRAC ZARZ¥DU
Zmiany
w bud¿ecie

Trudna sytuacja finansów publicznych
spowodowa³a, ¿e dzia³ania Zarz¹du koncentrowa³y siê w ostatnim czasie g³ównie
na urealnieniu bud¿etu. W efekcie wszystkie dziedziny funkcjonowania powiatu
dostosowano do aktualnych uwarunkowañ. W momencie konstruowania bud¿etu, a wiêc w grudniu ubieg³ego roku, opierano siê g³ównie na za³o¿eniach. Po
uchwaleniu bud¿etu pañstwa, dotacje i
subwencje otrzymane od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego okaza³y siê
znacznie ni¿sze od zak³adanych. Na przyk³ad na utrzymanie jednego wychowanka
w Domu Dziecka w Ustce zak³adano przeznaczyæ 1 600 z³, tymczasem w ramach
dotacji powiat otrzyma³ na ten cel 1 200
z³. Podobnie ukszta³towa³a siê ró¿nica w
wielkoci rodków, które otrzymano na
funkcjonowanie domów pomocy spo³ecznej oraz Powiatowego Urzêdu Pracy.
W tej sytuacji Zarz¹d Powiatu zaproponowa³, aby na najpilniejsze potrzeby finansowe wymienionych jednostek zapewniæ rodki z funduszy otrzymanych w ramach zwiêkszonej subwencji owiatowej
oraz ubieg³orocznej nadwy¿ki bud¿etowej. Natomiast pozosta³e rodki nadwy¿ki, po zaspokojeniu wspomnianych ju¿
potrzeb w³asnych, przeznaczyæ na dofinansowanie Policji i Stra¿y Po¿arnej (
kwotami po 10 tys. z³), remontu zabytkowych organów w Mo¿d¿anowie (2 tys. z³)
i Stowarzyszenia Pomocy Naukowej z
przeznaczeniem na stypendia dla dzieci
wiejskich (8 tys. z³). Zarezerwowano tak¿e kwotê niezbêdn¹ na podwy¿ki wynagrodzeñ nauczycieli, wynikaj¹ce ze znowelizowanego w maju br. rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji.
Zmiany finansowe w bud¿ecie nie
zwalniaj¹ Zarz¹du Powiatu z poszukiwania innych rozwi¹zañ. We wszystkich jednostkach organizacyjnych wydatki bud¿etowe bêd¹ dyscyplinowane. W starostwie
okrelono kierunki dzia³añ zmierzaj¹c do
uzyskania oszczêdnoci. Do przedstawienia propozycji w tym zakresie zobowi¹zano równie¿ kierowników innych jednostek.

Program oszczêdnociowy
Domu Dziecka w Ustce

Na jednym z posiedzeñ Zarz¹d Powiatu analizowa³ program oszczêdnocio-
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wy Domu Dziecka w Ustce. Rozpatrywano np. szczegó³owe propozycje oszczêdnociowe, w tym tak¿e mo¿liwoæ ewentualnego wydzier¿awienia dachu budynku Domu Dziecka pod antenê telefonii komórkowej.Podjêcie jednak ewentualnej
decyzji w tej sprawie musz¹ poprzedziæ
opinie stosownych organów i s³u¿b na temat ewentualnego wp³ywu anteny na zdrowie przebywaj¹cych w budynku dzieci i
w ogóle na rodowisko.

Zmiany w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa

Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê tak¿e
zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. Zaproponowa³ przesuniêcie do Wydzia³u Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia zadañ z dziedziny kultury. Rozwi¹zanie to powinno wp³yn¹æ korzystnie zarówno na realizacjê zadañ kultury, jak i spraw owiatowych. Te ostatnie s¹ trudnym zadaniem powiatu, a kultura przede wszystkim wymaga promocji,
wspó³dzia³ania z jednostkami gminnymi.
Wed³ug Zarz¹du bêdzie to mo¿na lepiej
zapewniæ w nowym uk³adzie strukturalnym.
Aleksandra Gr¹dzka

We Wrzeciu odby³ siê Krajowy Turniej
Judo M³odzików, M³odziczek i Dzieci.
Startowa³o 250 zawodników z kilku miast
Polski.Na zdjêciu: wicestarosta s³upski
Gra¿na Pokuæ wrêcza puchar jednej z
laureatek turnieju.

Ma³gorzata, Katarzyna Stêpniewska.
Technikum Ochrony rodowiska w Zespole Szkól Rolniczych w S³upsku ukoñczy³a ze redni¹ ocen 5,5. rednia ocen
na wiadectwie maturalnym: 5,15. Egzamin z przygotowania zawodowego zda³a
na szóstkê. Zajê³a III miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na szczeblu
wojewódzkim i zakwalifikowa³a siê do
szczebla centralnego. Jest liderem m³odzie¿owego ruchu proekologicznego
ród³o. Organizuje i prowadzi szkolenia ekologiczne. Prowadzi³a program
Dzieñ Dobry Ziemio. Radna M³odzie¿owej Rady Miasta S³upska.Wspó³pracuje
z fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y oraz Fundacj¹ im. Leopolda Kronenberga. Zdoby³a
nagrodê w kategorii Ochrona rodowiska w Konkursie Prac Dyplomowych
Technik Roku 2001.

Supermaturzyci
2001

Rafa³ Gujski. Ukoñczy³ Zespó³ Szkó³
Technicznych w Ustce. £¹cznie z ocenami z egzaminu maturalnego, osi¹gn¹³ redni¹ 5,12. Jest stypendyst¹ Prezesa Rady
Ministrów. Zamierza podj¹æ studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliñskiej.
Dominik Kowalewski. Ukoñczy³ Technikum Lene w Warcinie. Egzamin dojrza³oci zda³ ze rednia ocen¹ 5,0. Z egzaminu z przygotowania zawodowego
otrzyma³ szóstkê. rednia ocen za
wszystkie lata nauki w technikum: 4,78.
Dwukrotnie otrzymywa³ nagrody w konkursie matematycznym KANGUR. Reprezentowa³ szko³ê w zawodach strzeleckich.
By³ cz³onkiem reprezentacji szkó³, która
w Krajowych Zawodach Szkó³ Lenych
zdoby³a wicemistrzostwo Polski. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów.
Ma³gorzata Zieliñska. Ukoñczy³a Licem
Ogólnokszta³c¹ce w Ustce. W koñcowej
klasyfikacji uzyska³a redni¹ ocen 4,8.
Zdoby³a I miejsce (dzielone) w Szachowych Mistrzostwach Polski Juniorek do
lat 16 (1998), I miejsce w Szachowych
Pó³fina³ach Mistrzostw Polski Juniorek do
lat 18 (1999), mistrzostwo Pomorza Juniorów w szachach (1999), dwukrotnie I
miejsce w Miêdzynarodowym Turnieju
Szachowym w Rowach (2000), trzy razy
I miejsce w Dru¿ynowych Mistrzostwach
Szachowych Szkó³ Ponadpodstawowych.
Zda³a pañstwowy egzamin FC.
Wszyscy Supermaturzyci otrzymali nagrody starosty s³upskiego.
(D.S.)

Poczta Redakcji
Redakcja Miesiêcznika
"Powiat S³upski"
Mi³o mi powitaæ na Naszej Ziemi
S³upskiej nowe regionalne pismo - miesiêcznik "Powiat S³upski". Pismo - jak
najbardziej potrzebne mieszkañcom powiatu s³upskiego (...). Jam, teraz bard
Ziemi S³awieñskiej - jak o mnie pisa³a
po drugiej stronie Atlantyku polskojêzyczna gazeta kanadyjska "Kurier
Nowy" - mieszkaniec Ziemi S³upskiej od
1946 roku, "W S³upskiem zapuci³ ¿em
swoje korzenie / I tego siedliska to pewnie nie zmieniê"...
I chocia¿ ostatnia reforma administracyjna granicznie przydzieli³a moje zamieszkanie do Zachodnio-Pomorskiego,
to jednak umys³em i dusz¹ swoj¹ jestem
zawsze w S³upskiem. Dowodem tego
niech bêdzie, ¿e jako wspó³autor poezji o
Koszalinie ("Ty jeste moj¹ ziemi¹"),
omieli³em siê czêciej i milej wspomnieæ
o naszym S³upsku. A niezale¿nie od tego
czym by by³y takie s³owa: "Jam pewnie
wyrodek, to wypadek rzadki /Ale dla mnie
Ziemia S³upska i Wileñska /to dwie moje
Matki."
Koñcz¹c, ¿yczê pismu "Powiat S³upski" tego wszystkiego - czego by ¿yczyli
Jego Czytelnicy, czego jest godna Nasza
Ziemia S³upska i na co staæ jest Wasz Zespó³ Redakcyjny.
Jan Wanago
76-122 Wrzenica
Krajowe Bractwo Literackie
¯eby przybli¿yæ naszym Czytelnikom
sylwetkê Pana Jana Wanago, równie¿ czêsto odwiedzaj¹cego nasze starostwo, drukujemy wiêkszy fragment artyku³u jaki zamieci³a o nim swego czasu "Gazeta Olsztyñska":
"Wpad³ do nas pan Jan Wanago, stan¹³ w napoleoñskiej pozie porodku redakcyjnego pokoju i przedstawi³ siê jako
obywatel ziemi s³upskiej rodem z Wileñszczyzny. Zanim zd¹¿y³em wyznaæ, i¿ czasu
nie mam zbyt wiele, wyci¹gn¹³ plik papierów zapisany ro¿nogatunkow¹ twórczoci¹. Prezentacja (fraszki, wiersze patriotyczne i okolicznociowe, ody) trwa³a
z pó³ godziny. Potem poeta amator zostawi³ swoje próbki literackie, a sam pod¹¿y³ do radia, a nastêpnie na kaziukow¹

imprezê, która odby³a siê w auli Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej przy ul. G³owackiego. W radiu, zmyliwszy czujnoæ portiera, dotar³ do W³adka Ogrodziñskiego,
przed którym wyg³osi³ kilka rymowanek
(wyzna³ póniej: "nakrêcilimy sporo"),
za w auli WSP nieopatrznie wpuszczony
na scenê, nie chcia³ z niej zejæ za skarby,
o czym zgryliwie wspomnia³ potem jeden ze sprawozdawców.
Zainteresowa³ mnie sympatyczny, 72letni pan Wanago, syn rolnika spod Wilna, który przyby³ z transportem rodaków
w roku 1947 na Ziemie Odzyskane. Kiedy
przeszed³ na emeryturê, zabra³ siê do pisania wierszy. Od lat podró¿uje po kraju
autobusami i poci¹gami, szukaj¹c wszêdzie i znajduj¹c (nie zawsze wdziêcznych)
s³uchaczy. Potrafi wejæ do urzêdu i wyrzuciæ z siebie niczym karabin maszynowy dwadziecia piêæ fraszek o bezrobociu i aferach gospodarczych, zatrzymaæ
starsz¹ pani¹ na przystanku autobusowym, ¿eby zadedykowaæ jej wiersz mi³osny, przerwaæ zebranie so³eckie celem obrazowego opisania biedy ch³opskiej. Jego
trac¹ce myszk¹ wiersze g³osz¹ mi³oæ do
ojczyzny (pisze liryki wileñskie i warszawskie) oraz do ludzi, przestrzegaj¹ przed
skutkiem k³ótni na górze, daj¹ receptê na
godziwe ¿ycie. Pisze prostym jêzykiem,
czyta pos³uguj¹c siê gwar¹ wileñsk¹. Rozmiesza nie gorzej ni¿ radiowy Wincuk,
ale równie¿ wzrusza. Pan Jan zapewne
nigdy nie dorobi siê ¿adnego tomiku poetyckiego, nie otrzyma honorarium autorskiego ani laurów z r¹k wa¿nej osobistoci, bowiem wszyscy dostrzegaj¹ w jego
twórczoci przede wszystkim literackie
potkniêcia(...).
Pan Jan Wanago jest laureatem wielu
konkursów na twórczoæ kabaretow¹ oraz
satyryczn¹, publikowa³ (i publikuje nadal)
swoje utwory w wielu gazetach, zbiorowych tomikach. Dorobi³ siê ju¿ piêciu
w³asnych tomików poetyckich wydanych
przez Stowarzyszenie Przyjació³ Koszalina oraz Krajowe Bractwo Literackie:
Szczytowo-Fraszkowo, Ballada o
wszy, Lato, Pla¿a, Ba³tyk, Moja modlitwa, Nie masz jak to na ziemi. Niestety, prawd¹ jest, ¿e na ogó³ nie otrzymuje nale¿nego honorarium autorskiego.
Rzadkoci¹ s¹ te¿ gratulacje od wa¿nych
osobistoci.
Panu Janowi dziêkujemy za ¿yczenia
i - jako cz³owiekowi pióra - odwzajemniamy siê takimi samymi. Twórców ludowych z powiatu, a tak¿e innych twórców, zachêcamy do prezentacji na naszych ³amach.
(ZBZ)

Tu r n i e j
po¿arniczy
W Szkole Podstawowej w Jezierzycach odby³ siê Gminny Turniej pn. M³odzie¿ zapobiega
po¿arom i 100 pytañ o obronie
cywilnej. W konkursie wziê³o
udzia³ 62 uczestników (50 w grupie m³odszej i 12 w starszej).
Turniej przebiega³ na bardzo dobrym
poziomie. M³odzie¿ wykaza³a siê wiedz¹
w zakresie bezpieczeñstwa ppo¿. i obrony cywilnej. Do szczebla powiatowego
zakwalifikowali siê: Monika S³upiñska
z OSP Kusowo (w grupie m³odszej) i Kamil Korewo z OSP Kusowo (w grupie
starszej).
Wójt gminy S³upsk, Mariusz Chmiel
uhonorowa³ zwyciêzców cennymi nagrodami (radiomagnetofony, aparaty fotograficzne, kalkulatory, zegarki, pi³ki do siatkówki, pi³ki do koszykówki, rakietki do
tenisa sto³owego).
Turniej zakoñczy³ wspólny obiad i pami¹tkowe zdjêcie uczestników. Starostwo
s³upskie w jury reprezentowali Jan F¹fara i Józef Tejc - inspektorzy Wydzia³u
PPOiZK¯.
(G.G.)
***
Na szczeblu powiatowym w turnieju
wziê³o udzia³ 13. finalistów w dwóch grupach wiekowych: I do lat 16 ( 9 zawodników) i II od 16 do 19 lat (4 zawodników).
M³odzie¿ wykaza³a siê ogromn¹ wiedz¹ i
wol¹ rywalizacji. W grupie pierwszej zwyciê¿y³a Monika S³upiñska z Gimnazjum
w Redzikowie (gm. S³upsk). W grupie
drugiej zwyciê¿y³ Grzegorz Pajor z
Technikum Lenego w Warcinie. Oboje
bêd¹ reprezentowali nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich. Komisji konkursowej przewodniczyli: m³. bryg. Lech
Pawluk z Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku i bryg. w
st. spocz. Andrzej Krzywulski - wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP. Nagrody dla uczestników turnieju ufundowali: Inspektorat PZU w S³upsku, Nadlenictwa w Damnicy i Warcinie, Zarz¹d Powiatowy OSP RP, Starostwo Powiatowe i Komenda Miejska PSP w S³upsku.
(ak)
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Konkurs plastyczny Sprawni
W S³upsku odby³ siê fina³ powiatowego konkursu plastycznego
Ochrona ludnoci przed zagro¿eniami dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
Wp³ynê³o ponad 200 prac. Komisja
konkursowa pracuj¹ca pod przewodnictwem Gra¿yny Pokuæ - wicestarosty s³upskiego w grupie uczniów klas 1-3 przy-

zna³a I miejsce Marcinowi Szymaniukowi z klasy III Szko³y Podstawowej w Budowie (praca pt. Powód), II- Kacprowi Nagaj z klasy I Szko³y Podstawowej
w Motarzynie (Jad¹ stra¿acy), III - Patrycji Berbeæ z klasy III Szko³y Podstawowej w Smo³dzinie (Stra¿acy ratuj¹
cz³owieka z p³on¹cego domu).
W grupie uczniów klas 4-6 - I miejsce przyznano Beacie Piesak z klasy VI
Szko³y Podstawowej w Charnowie (Praca stra¿aka), II - Kindze Koszada z klasy V Szko³y Podstawowej Nr.1 w Ustce
(W przyja¿ni ze rodowiskiem), III Magdzie Dobrzyñskiej z klasy VI Szkoly Podstawowej w Smo³dzinie (Pomoc
ofiarom po¿aru).
W grupie uczniów klas gimnazjalnych
- I miejsce przyznano Milenie Szydlak z
klasy I Gimnazjum w Dêbnicy Kaszubskiej (Niesienie pomocy ofiarom katastrof), II - Dagmarze Witek z klasy II
Gimnazjum w Jezierzycach (Decyzja nale¿y do ciebie), III - Adrianowi Niewzorow z klasy II Gimnazjum w Jezierzycach
(S¹ ludzie na których mo¿na liczyæ).
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Dodatkowo komisja wyró¿ni³a dwie
prace: zbiorow¹ uczniów klasy III Szko³y Podstawowej w Gogolewie ( Nasza
Ziemia), i Wioletty Dalekiej z klasy I

Gimnazjum w Dêbnicy Kaszubskiej (Na
ratunek naturze).
Wszystkie nagrodzone prace, od
pierwszego do trzeciego miejsca, bior¹
udzia³ w finale wojewódzkim konkursu,
który odbêdzie siê w Starogardzie Gdañ(JF)
skim.
Jan F¹fara
Inspektor Wydzia³u PPOiZK¯

Uroczyste rozdanie pucharów dru¿ynom OSP

po¿arnicy
Na stadionie sportowym w G³ówczycach rozegrano miêdzygminne zawody
sportowo-po¿arnicze. Uczestniczy³y
OSP z Damnicy, G³ówczyc i Potêgowa.
Mimo deszczu rozegrano konkurencje w grupie mê¿czyzn, ch³opców do
lat 16, dziewcz¹t do lat 16 i kobiet. Zmaganiom stra¿aków przygl¹da³ siê Stanis³aw K¹dziela - starosta s³upski, prezes
Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP RP.
Konkurencje prowadzi³ komendant miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku st. bryg. in¿. Adam Biechoñski. Nag³onienie i oprawê artystyczn¹ (popularne piosenki) zapewni³ GOK w G³ówczycach. G³ówny organizator zawodów Czes³aw Kosiak - wójt gminy G³ówczyce
ufundowa³ dla najlepszych dru¿yn 8 pucharów.
W grupie mê¿czyzn I miejsce zajê³a
OSP Damnica, II - OSP £upawa, a III OSP Potêgowo. W grupie ch³opców do
lat 16 I miejsce przypad³o te¿ OSP w
Damnicy, a II - OSP w £upawie.
W grupie dziewcz¹t do lat 16 zwyciê¿y³a OSP Damnica przed OSP w £upawie. W grupie kobiet I miejsce zajê³a OSP
w £upawie. Spo¿ycie tradycyjnej grochówki umila³ zespó³ Klêcinianki z Klêcina.
Jan F¹fara

