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Drodzy Czytelnicy!
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Biuletyn rozsy³any jest do radnych, parlamentarzystów,
wszystkich so³tysów, jednostek OSP, szkó³, domów kultury, jed-
nostek organizacyjnych powiatu, firm biznesowych oraz urzê-
dów miast i gmin
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W maju go�cili�my w powiecie s³upskim 160-
osobow¹ delegacjê przedstawicieli niemieckiego
powiatu Herzogtum Lauenburg, z którym nasz
powiat ma podpisan¹ umowê o wspó³pracy. Chcia³-
bym podzieliæ siê refleksjami na temat przebiegu
tej wizyty, która w moim przekonaniu by³a jed-
nym z wa¿niejszych wydarzeñ, jakie zostanie za-
pisane w historii powiatu s³upskiego pod dat¹ 2002
roku.

Dlaczego tak my�lê? Rzadko zdarza siê, ¿eby
w jednym czasie go�ciæ tak du¿¹ grupê przedsta-
wicieli zaprzyja�nionego powiatu. Niemcy przyje-
chali  do nas z konkretn¹ ofert¹ kulturaln¹. Przy-
s³ali polityków i urzêdników, którzy mogli z bliska
przyjrzeæ siê naszym gminom i problemom. Mo-
gli�my w bezpo�rednim kontakcie porozmawiaæ o
dalszej wspó³pracy, a tak¿e oceniæ po ich reakcji
na to, co u nas zobaczyli - czy widz¹ w naszym po-
wiecie swego partnera?

Na pewno na wyci¹gniêcie ostatecznych wnio-
sków z tej wizyty przyjedzie jeszcze czas, ale ju¿
dzi� mo¿na powiedzieæ, ¿e przyczyni³a siê ona do
wiêkszego zbli¿enia obu naszych powiatów. Zbli-
¿enie to odbywa³o siê w duchu polsko-niemieckie-
go pojednania i poszukiwania pomys³ów na dalsz¹
wspó³pracê.

Sadzê, ¿e powinna ucieszyæ wszystkich wiado-
mo�æ, i¿ poza prezentacj¹ kulturaln¹, która czeka
teraz nasz powiat w Ratzeburgu, kolejne obszary
wspó³pracy miêdzy obu powiatami, tj. s³upskim i
niemieckim obejmowaæ bêd¹ gospodarkê oraz
wymianê grup m³odzie¿owych i sportowych. Szcze-
gólnie po wspó³pracy gospodarczej wiele sobie obie-
cujemy!

Chcemy równie¿ dzieliæ siê do�wiadczeniami w
zakresie dzia³alno�ci samorz¹dowej (w tym rów-
nie¿ pracy urzêdów). Jakby zupe³nie oddzielnym
torem biegnie ju¿ wspó³praca nawi¹zana miêdzy
stra¿ami po¿arnymi.

My�lê, ¿e tematów nam nie zabraknie. Oby tyl-
ko - szczególnie naszemu powiatowi, bo dla Niem-
ców nie stanowi to pewnie wiêkszego problemu -
starczy³o �rodków na sfinansowanie organizowa-
nych wizyt i podejmowanych wspólnie przedsiê-
wziêæ.

Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski

 ZAPRASZAMY GMINY

 DO PREZENTACJI W£ASNYCH

OSI¥GNIÊÆ I PROBLEMÓW NA £AMACH

 �POWIATU S£UPSKIEGO�
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Z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu

Absolutorium dla Zarz¹du
Zdecydowan¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, bo a¿ 28 �za�, przy 2 wstrzymuj¹cych siê i ¿adnym przeciwnym �
Rada Powiatu S³upskiego udzieli³a na sesji 29 kwietnia br. Zarz¹dowi Powiatu absolutorium za reali-
zacjê bud¿etu w 2001 roku.

Bud¿et powiatu w 2001 roku zamkn¹³
siê, po stronie dochodów kwot¹ 47 981
503 z³, a wydatków 55 291 567 z³. Defi-
cyt w wysoko�ci 7 310 064 z³ powsta³ ze
zwiêkszenia wydatków w zwi¹zku z otrzy-
man¹ pierwsz¹ transz¹ kredytu na budo-
wê i modernizacjê dróg powiatowych (7
000 000 z³) i zaci¹gniêciem po¿yczki (50
000 z³) na modernizacjê systemu ogrze-
wania w Zespole Szkó³ Rolniczych w
S³upsku. Struktura   dochodów  nie by³a
korzystna, bo stanowi³y one (dochody
w³asne) 8,89%. Na pozosta³¹ czê�æ sk³a-
da³y siê dotacje celowe i subwencje przy-
znane przez Ministerstwo Finansów oraz
Wojewodê Pomorskiego. W strukturze
wydatków zdecydowana wielko�æ (81%)
dotyczy³a spraw bie¿¹cych, pozosta³¹
czê�æ (ok. 18%) przeznaczono na inwe-
stycje.

Godzi siê przypo-
mnieæ, ¿e w ramach
tego skromnego bu-
d¿etu, w ubieg³ym
roku sfinalizowano bu-
dowê Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lubu-
czewie oraz hali wido-
wiskowo-sportowej
przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Ustce,
rozpoczêto budowê
Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Ustce, wy-
konano prace remon-
towe w Bursie M³o-
dzie¿owej w Ustce
oraz w budynku Ze-
spo³u Szkó³ Rolni-
czych w S³upsku. Prze-
prowadzono te¿ re-
mont dachu obiektu
pa³acowego, nale¿¹ce-
go do Specjalnego
O�rodka Szkolno �
Wychowawczego w
Damnicy, zmodernizo-
wano i odnowiono 9,9
km nawierzchni dro-
gowych na ogóln¹
warto�æ 2001 tys. z³, w
tym 756 tys. z³ pocho-
dzi³o ze �rodków sa-

morz¹dów gminnych. Ponadto, w ramach
�rodków pochodz¹cych z kredytu d³ugo-
terminowego, wyremontowano za  2 112
565 z³  - 8,1 km dróg powiatowych.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu
by³o tematem obrad wszystkich komisji
Rady Powiatu. Radni nie wnie�li wiêk-
szych uwag. Zgodnie z procedur¹ Komi-
sja Rewizyjna z³o¿y³a wniosek w Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku
o udzielenie Zarz¹dowi absolutorium.
Wniosek ten oraz uchwa³ê sk³adu orze-
kaj¹cego RIO w Gdañsku, zawieraj¹c¹
pozytywn¹ opiniê w tej sprawie, odczyta³
na sesji przewodnicz¹cy Komisji Rewi-
zyjnej, Jan Siedzik.

Wa¿nym tematem obrad kwietniowej
sesji by³o równie¿ sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Powiatowego Obwodu Lecznic-

twa Ogólnego Samodzielnego Publiczne-
go  Zak³adu Opieki Zdrowotnej w S³up-
sku. Nowo powo³any dyrektor POLO,
Kazimierz  Czy¿  mówi¹c o z³ej sytuacji
finansowej zak³adu, przedstawi³ program
naprawczy zak³adaj¹cy poprawê sytuacji
ju¿ w grudniu br. Zobowi¹zania wobec
ZUS i kontrahentów za zakupy materia-
³ów i us³ug siêgaj¹ ponad 2,3 mln  z³. Na
poprawê sytuacji ma wp³yn¹æ sprzeda¿
maj¹tku POLO, zmniejsze kosztów funk-
cjonowania zak³adu oraz uzyskanie wiêk-
szych dochodów z prowadzonej dzia³al-
no�ci. Rada Powiatu przedstawiony pro-
gram naprawczy zaakceptowa³a, ustalaj¹c,
¿e dyrektor K. Czy¿ przed³o¿y informa-
cjê z jego wdra¿ania ju¿ we wrze�niu br.

W interpelacjach radni podnie�li sze-
reg problemów.  Pawe³ Gonera  zada³
kilka pytañ dotycz¹cych m.in. obciêcia
subwencji drogowej i  o�wiatowej, nieter-
minowego wyp³acania �wiadczeñ nale¿-
nych bezrobotnym, odblokowania zamro-
¿onych p³ac w starostwie i jednostkach
organizacyjnych powiatu, funduszu na-
gród w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych,
przyczyn czê�ciowego nie wykorzystania
kredytu na modernizacjê dróg powiato-
wych. Postulowa³ by powiat wspiera³
powstawanie rodzinnych gospodarstw rol-
nych.

Zdzis³aw Ko³odziejski, Kazimierz
Pamu³a oraz P. Gonera poruszyli temat
udzielania przez Agencjê W³asno�ci Rol-
nej Skarbu Pañstwa pomocy rodzinom
pracowników by³ych pegeerów. Krysty-
nê Oczachowsk¹ interesowa³ sposób
wykorzystania nowo zakupionego samo-
chodu osobowego dla Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w S³upsku, a Eu-
geniusza Dañczaka - problem zatrudnie-
nia w Irlandii bezrobotnych mieszkañców
powiatu s³upskiego.

Kazimierz Pamu³a zada³ pytanie w
sprawie dzia³añ Zarz¹du dotycz¹cych pro-
jektu likwidacji internatu Zespo³u Szkó³
Rolniczych w S³upsku. Maria Kobylarz
poruszy³a problem parkometrów w S³up-
sku.

Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
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Pomimo stworzenia w ramach tego
programu 4412 miejsc pracy, problem
bezrobocia w powiece pog³êbia siê. Wzra-
sta liczba osób poszukuj¹cych zatrudnie-
nia, a spada liczba
ofert pracy. Braku-
je te¿ �rodków fi-
nansowych na ³a-
godzenie struktu-
ralnego bezrobo-
cia. Sytuacja na
rynku pracy pogar-
sza siê z roku na
rok.

O problemie
tym piszemy rów-
nie¿ w innej publi-
kacji zamieszczo-
nej w tym biulety-
nie.Efektem dys-
kusji nad przed³o-
¿onym przez Po-
wiatowy Urz¹d
Pracy sprawozda-
niem jest stanowi-
sko Rady Powiatu
S³upskiego skiero-
wane do Rz¹du i
Parlamentu RP.
Rada Powiatu
stwierdza w nim, ¿e mimo podejmowa-
nych wielu wysi³ków, bezrobocie w po-
wiecie s³upskim powiêksza³o siê i osi¹-
gnê³o ju¿ 35%. Bez pracy pozostaje 12
530 osób. Zjawisko to przybra³o roz-
miary katastrofy spo³ecznej. Rada Po-
wiatu ju¿ dwukrotnie informowa³a
rz¹d i parlament, ¿e efektywno�æ dzia-
³añ na rzecz zmniejszenia bezrobocia
zale¿y od wdra¿ania przez w³adze cen-
tralne wielokierunkowych uregulowañ
prawnych, a tak¿e finansowego wspar-
cia samorz¹dów lokalnych w wymiarze
niezbêdnym dla danego terenu. Nie do-
czekano siê ¿adnych racjonalnych roz-
wi¹zañ systemowych, ani wsparcia fi-
nansowego. Fundusze na przeciwdzia-
³anie bezrobociu zamiast rosn¹æ, syste-
matycznie malej¹, a przy tym bezpod-
stawnie próbuje siê z powiatów i gmin
uczyniæ g³ównych sprawców rosn¹ce-
go bezrobocia. Ciê¿ar tego spo³eczne-
go zjawiska szczególnie dotkliwie od-

czuwa wie�. Po³o¿enie materialne
mieszkañców, zw³aszcza wsi popege-
erowskich, jest tragiczne. Codzienna
bieda, narastaj¹ce rozczarowanie, utra-

ta nadziei oraz brak perspektyw na
�lepsze jutro� � staj¹ siê przyczyn¹ ne-
gacji przyjêtych za³o¿eñ ustrojowych
pañstwa. Zjawisko masowego bezrobo-
cia coraz silniej oddzia³uje na m³ode po-
kolenie, które czuje siê wyobcowane,
odsuwa siê od uczestnictwa w ¿yciu spo-
³ecznym i traci zaufanie do instytucji
pañstwa. Wielu m³odych ludzi kieruje
siê w stronê marginesu spo³ecznego.
       Rada Powiatu apeluje do Rz¹du
RP i Parlamentu RP o przygotowanie i
wdro¿enie, w trybie niezw³ocznym, roz-
wi¹zañ prawno � ustrojowych, które
bêd¹ skuteczne dla przezwyciê¿enia
stagnacji rozwoju kraju. Wzywa w³a-
dze szczebla centralnego do partner-
skiego traktowania samorz¹dów lokal-
nych, umacniania ich roli w rozwi¹zy-
waniu problemów spo³ecznych, w
szczególno�ci poprzez ich odpowiednie
dofinansowanie.

W kolejnym punkcie porz¹dku obrad

Katastrofa spo³eczna
Na XXXV sesji Rady Powiatu (13 maja) radni, ocenili realizacjê �Programu przeciwdzia³ania bezro-
bociu i aktywizacji wsi w powiecie s³upskim do 2002 roku�.

Z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu

radni zapoznali siê z informacj¹ na temat
wdra¿ania reformy o�wiaty w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym. Przewiduje siê, ¿e  w
gimnazjach bêdzie 2931 absolwentów, a

w szko³ach przygo-
towano 3327
miejsc. Z tego wi-
daæ, ¿e miejsc jest
wiêcej ni¿ absol-
wentów i ka¿da
szko³a bêdzie mu-
sia³a zabiegaæ o
przysz³ego ucznia.
W tym te¿ celu
szko³y przygotowa-
³y w³asn¹ ofertê
marketingow¹. O
przyjêciu ucznia do
szko³y ponadgimna-
zjalnej decydowaæ
bêdzie liczba punk-
tów za oceny z wy-
branych zajêæ edu-
kacyjnych i inne
osi¹gniêcia odnoto-
wane na �wiadec-
twie ukoñczenia
gimnazjum oraz
liczba punktów za
wyniki egzaminu

gimnazjalnego.
Starosta  Stanis³aw K¹dziela  przed-

stawi³ Radzie Powiatu dwie propozycje
Zarz¹du Powiatu dotycz¹ce zmian w bu-
d¿ecie na 2002 rok wynikaj¹ce ze zmniej-
szenia subwencji o�wiatowej i drogowej
oraz dotacji.  W wyniku tych zmian bu-
d¿et powiatu uleg³by zmniejszeniu o 2 655
996 z³. Radni w wyniku dyskusji uznali,
i¿ decyzjê o tych zmianach w bud¿ecie
Rada podejmie dopiero na sesji czerwco-
wej, po wnikliwej analizie przedstawio-
nych propozycji, na podstawie wypraco-
wanych stanowisk wszystkich komisji
Rady. Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie
wykorzystania �rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych. W 2002 roku na zadania z
zakresu rehabilitacji zawodowej prze-
znaczy siê 976 414 z³, natomiast na za-
dania z zakresu rehabilitacji spo³ecznej
� 165 673 z³.

                        Jolanta Sienkiewicz

Ugory w Witkowie ko³o Smo³dzina
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Na spotkaniu z kadr¹ in¿ynieryjno-techniczn¹

Wojewoda potrafi
rozwi¹zywaæ problemy
Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk na spotkaniu ze s³upskimi in¿ynierami i technikami
powiedzia³ wprost, ¿e nowe województwo �rodkowopomorskie bêdzie mog³o powstaæ dopiero wów-
czas, gdy PKB osi¹gnie w Polsce 6 procent. Prêdzej siê to nie stanie jak za trzy lata, wiêc do tego czasu
nie mo¿e byæ mowy o powstaniu siedemnastego województwa, bo kraju po prostu na to nie staæ!

Mówi¹c te s³owa wojewoda powo³a³
siê na wypowied� premiera RP Leszka
Millera. � Jest demokracja, ka¿dy ma pra-
wo czyniæ i wnioskowaæ zgodnie z pra-
wem. Ale odpowied� na dzi� jest jedna:
przez najbli¿sze trzy lata województwa
�rodkowopomorskiego nie bêdzie! � pod-
kre�li³ dobitnie wojewoda, który przyje-
cha³ do s³upskich in¿ynierów i techników
porozmawiaæ o gospodarce regionu. Nie
by³o rozmowy, tylko prawie pó³torago-
dzinny monolog, bo wojewoda mimo i¿
od pocz¹tku mia³ �wiadomo�æ, ¿e musi
opu�ciæ o godz. 17-ej S³upsk, rozgada³ siê.

J. R. Kurylczyk przyjecha³ do S³up-
ska zap³aciæ roczny podatek i rozliczyæ
siê z fiskusem. Przy okazji  móg³ zajechaæ
do NOT-u. Wcale nie kry³, ¿e bêd¹c w
Urzêdzie Skarbowym trudno by³o mu roz-
stawaæ siê z gotówk¹. Odnosz¹c siê do
ogólnej sytuacji w kraju, przyzna³ siê s³up-
skim in¿ynierom, ¿e tak naprawdê to we
wszystkich dzia³ach gospodarki jest �le!
W bud¿ecie zabrak³o 22,5 miliarda z³o-
tych. � Zatrzês³o okrêtem, ale nie utonê-
li�my � powiedzia³ J R. Kurylczyk. � Nie
ma siê co dziwiæ, ¿e przy takich proble-
mach finansowych, obietnice SLD nie s¹
spe³niane. Popularno�æ koalicji spad³a
okrutnie.

Wojewoda przechodz¹c do spraw wo-
jewódzkich przypomnia³, ¿e  �si³¹ napê-
dow¹� województwa by³a  gospodarka

morska. Ta jednak
upad³a i praktycznie
ju¿ nie istnieje. Na
386 statków, tylko
11 jest jeszcze pod
polsk¹ bander¹. Po-
zosta³e �uciek³y�
pod tañsze bandery
obce. Wszystkie
przedsiêbiorstwa
us³ug rybackich s¹ w
upad³o�ci. Stocznie
s¹ w bardzo trudnej
sytuacji. Dwa naj-
wiêksze porty mor-
skie � gdyñski i
gdañski zamiast
konkurowaæ z por-
tem w Hamburgu,

konkuruj¹ miêdzy sob¹. W rolnictwie bie-
da strukturalna. Bezrobocie przekroczy-
³o 20 procent, a w niektórych powiatach
nawet 40 procent!

- Tymczasem teoria mówi, ¿e ju¿ przy
dwudziestu procentach jest �stan wrze-
nia� i praktycznie trudno przewidzieæ,
czym mo¿e siê on skoñczyæ � mówi³ wo-
jewoda. Doda³, ¿e
aby zatrzymaæ ten
niekorzystny proces
w województwie,
tylko w tym roku od
zaraz trzeba stwo-
rzyæ 12 tysiêcy
miejsc pracy! Woje-
woda jednak potrafi
rozwi¹zywaæ proble-
my. Po pierwsze sta-
ra siê zatrzymaæ li-
kwidacjê przedsiê-
biorstw. Próbuje
zmieniaæ sposób za-
rz¹dzania przedsiê-
biorstwami bêd¹cy-
mi w upad³o�ci. Na
ogó³ syndykami
masy upad³o�ciowej s¹ w nich kobiety, a
te pierwsze, co robi¹, to wyzbywaj¹ siê
my�li technologicznej, bez której ka¿dy
zak³ad staje siê  bezwarto�ciowy.  Szans¹
dla województwa jest budowa autostrady
A-1. W ci¹gu roku, po rozpoczêciu robót,

powstanie tu 4 tysi¹ce miejsc pracy. Dru-
g¹ tak¹ nadziejê daj¹ ¯u³awy. Jest nowy
program ich ratowania i powstanie kolej-
nych 1,5 tysi¹ca miejsc pracy. Rzemios³o
zatrudnia ok. 35 tysiêcy ludzi i zrzesza ok.
4 tysiêcy rodzinnych zak³adów. Wojewo-
da wyliczy³, ¿e gdyby ka¿dy zak³ad za-
trudniaj¹cy 10 osób, zwiêkszy³ zatrudnie-
nie tylko o jedn¹ osobê, da³oby to kolej-
ny tysi¹c nowych miejsc pracy.

W sprawach rolnictwa wojewoda jest
trochê bezradny, ale i tu chcia³by dopro-
wadziæ do zmiany ogólnej optyki. Nie
pozwoli oddaæ hektara ziemi na cele inne
ni¿ rolnicze bez zgody w³adz lokalnych!
Wiele miejsc pracy obiecuje sobie przy
melioracjach i zalesianiu nieu¿ytków.

J R. Kurylczyk podkre�li³, ¿e s¹ to
bardzo trudne sprawy i w ich realizacji
potrzeba jest wiêcej zaufania i optymizmu.
Powiedzia³, ¿e bêdzie sprzyja³ te¿ budow-
nictwu mieszkaniowemu i inwestycjom,
bo te gwarantuj¹ dop³yw gotówki do re-
gionu i nowe miejsca pracy. Ale i tu nie
zawsze dzieje siê dobrze. W przetargach
og³aszanych na roboty, nie popiera siê
w³asnych, lokalnych firm, tylko wygrywa-

j¹ na ogó³ firmy obce, które gdzie indziej
p³ac¹ podatki i nie zawsze zatrudniaj¹ lu-
dzi z województwa pomorskiego. To ma
siê zmieniæ.
                                     Z. Babiarz-Zych

Nabrze¿e portowe w Ustce

Zak³ad Masarski �Polsmak� w G³ówczycach
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�Gryfeks� zbada³

Doskona³y powiat
- doskona³e gminy
Mieszkañcy powiatu s³upskiego oceniaj¹ pozytywnie minione trzy i pó³ roku w dzia³alno�ci samorz¹-
du. Opowiadaj¹ siê za bezpo�rednimi wyborami wójta i burmistrza w najbli¿szych wyborach. Uznali,
¿e starosta i przewodnicz¹cy Rady Powiatu s¹ nadal  najlepiej postrzeganymi politykami w samorz¹-
dzie.

Badania nt. �Postrzeganie samorz¹-
du powiatu ziemskiego S³upsk w czwar-
tym roku pierwszej kadencji powiatowe-
go samorz¹du terytorialnego
w Polsce� przeprowadzi³a
Pracownia Badania Rynku i
Opinii Publicznej �Gryfeks�
z Koszalina. By³a to konty-
nuacja badania socjolo-
gicznego prowadzonego w
pierwszej fazie w styczniu
2001 roku, a wiêc w po³o-
wie kadencji. Tym razem
badanie, metod¹ wywiadu
bezpo�redniego  przeprowa-
dzono na 1900 osobach do-
ros³ych mieszkañców powia-
tu.

Sonda¿ wykaza³ ¿e
Rada Powiatu S³upskiego
postrzegana jest jako ze-
spó³ rozumiej¹cych siê i
zdolnych do wspó³dzia³a-
nia radnych. Co siódmy re-
spondent dostrzega jednak w ³onie Rady
walkê polityczn¹. Najwiêcej akceptacji
dla wyboru radnych powiatowych zade-
klarowali  mieszkañcy miasta i gminy
Kêpice oraz  gminy wiejskiej Ustka. Dla
54,8% badanych by³o oczywistym, ¿e w
Radzie Powiatu dominuje jej przewodni-
cz¹cy, Tomasz Wszó³kowski.

Prawie 90% badanych uzna³o, ¿e
relacje pomiêdzy starostwem powiato-
wym a gminami powiatu s¹ bardzo do-
bre. Trzy czwarte (75%) badanych  jest
spokojnych o rozwój powiatu.  Domina-
cjê starosty Stanis³awa K¹dzieli w urzê-
dzie najbardziej dostrzegaj¹ mieszkañcy
rejonu usteckiego i kêpickiego, a wicesta-
rosty Gra¿yny Pokuæ � mieszkañcy gmin
Potêgowo i G³ówczyce. Prawie 74% ba-
danych uzna³o, ¿e starosta jest ¿yczliwy
dla swoich interesantów,  jest osob¹ bar-
dzo kompetentn¹, kompromisow¹, z
inicjatyw¹ i operatywn¹. Równie¿ po-
zostali cz³onkowie Zarz¹du Powiatu, a

tak¿e urzêdnicy starostwa ocenieni zo-
stali jako osoby kompetentne.

Pracownicy starostwa s¹ uczciwi.
Najwiêcej badanych (ok. 16%) uzna³o, ¿e

najtrudniej w starostwie za³atwiæ sprawy
architektury i budownictwa oraz eduka-
cji. Nie jest to zaskakuj¹cy wynik, bo po-
dobne odpowiedzi uzyskano te¿ w bada-
niu w po³owie kadencji. Znamienne jed-
nak, ¿e a¿ 35,8% badanych nie umia³o
teraz powiedzieæ, jakie sprawy jest im
trudno za³atwiæ.

W grupie instytucji powiatowych naj-
ni¿ej zosta³y ocenione - Powiatowy Urz¹d
Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie - instytucje, które z ró¿nych
wzglêdów nie s¹ w stanie zaspokoiæ ocze-
kiwañ mieszkañców powiatu.

Prawie 60% badanych stwierdzi³o,
¿e powiat realizuje w³a�ciw¹ politykê
w kwestii pomocy spo³ecznej. (Dwa lata
temu twierdzi³o tak ponad 55%). Nieste-
ty, w kwestii zmniejszania problemów
bezrobocia a¿ 72,3% respondentów uzna-
³o, ¿e polityka nie jest w³a�ciwie realizo-
wana. Najbardziej krytyczni w tej ocenie
okazali siê mieszkañcy miasta Ustki

(19,9%), miasta i gminy Kêpice oraz
gmin: Ustka, S³upsk i Smo³dzino (po ok.
10%).

Sonda¿ wykaza³, ¿e mieszkañcy po-
wiatu nie maj¹ te¿ dobrej opinii
o pracy policji. Ponad 66% ba-
danych odpowiedzia³o, ¿e nie
gwarantuje ona poczucia bezpie-
czeñstwa w regionie. Lepsz¹
ocenê uzyska³a stra¿ po¿arna.
Tu ponad 55% badanych
uzna³o, ¿e system ochrony
przeciwpo¿arowej i sprawno�æ
stra¿y po¿arnych jest na do-
brym poziomie.

Nie najgorzej wypad³a oce-
na w³adz gminnych. Prawie jed-
na czwarta badanych (24,1%)
twierdzi, ¿e obecne rady gwa-
rantuj¹ w³a�ciwy rozwój swo-
ich gminy. Ponad po³owa ba-
danych,  ¿e ich wójt lub bur-
mistrz jest kompetentny. Ko-
lejne 10%, ¿e ich w³odarz jest

bardzo operatywny i to wyró¿nia go
najbardziej.

Na ile to badanie by³o prawdziwe
poka¿¹ wybory samorz¹dowe, które ju¿
nied³ugo czekaj¹ nas wszystkich.

Z. Babiarz-Zych
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Rolnicy napisali petycjê do starosty

Z trwog¹ patrz¹ na uprawy
Starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela zmuszony by³ interweniowaæ w Zarz¹dzie Okrêgu Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego w S³upsku i Ko³ach £owieckich o rzetelne przestrzeganie przepisów prawa
w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych i wyp³at rolnikom nale¿nych odszkodowañ.

         Ze skarg¹ do starosty przyszli rolni-
cy z gminy Dêbnica Kaszubska. Skar¿yli
siê na szkody wyrz¹dzane przez zwierzy-
nê ³own¹ (dziki, ³osie, jelenie, daniele i

sarny) w uprawach rolnych oraz sposób
ich szacowania przez Ko³a £owieckie. W
petycji  przekazanej staro�cie napisali,
¿e z trwog¹ spogl¹daj¹ na swoje upra-
wy polowe notorycznie niszczone przez
zwierzynê le�n¹. Sk³ad komisji szacu-
j¹cej szkody jest zawê¿any. Szacowa-
nie, ustalanie i wysoko�æ odszkodowañ
oraz wyp³ata ich wy³¹cznie przez
przedstawicieli obwodu ³owieckiego,
powoduje zbytni¹ jednostronno�æ.
Przyznawane odszkodowania znacznie
odbiegaj¹ od poniesionych strat. Rol-
nicy podczas szacowania szkód czêsto
spotykaj¹ siê z niew³a�ciwym traktowa-
niem i arogancj¹ ze strony przedstawi-
cieli obwodów ³owieckich. Wielu w oba-
wie przed ci¹gn¹cymi siê procedurami
rezygnuje z dochodzenia swoich spraw
w s¹dzie. Niezadowoleni postulowali,
aby  w komisjach szacuj¹cych szkody
uczestniczy³ przedstawiciel urzêdu gmi-
ny i by rolnik by³ powiadomiony o ter-
minie szacowania szkód przynajmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przepisy prawa szczegó³owo regulu-
j¹ sposób postêpowania w takich przypad-
kach. Ustawa Prawo £owieckie nakazuje
dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodu ³owiec-

kiego powiadomiæ zarz¹d gminy o tym,
kto z jego ramienia zosta³ upowa¿niony
do przyjmowania zg³oszeñ szkód ³owiec-
kich oraz, kto prowadzi ich ewidencjê. Po-
szkodowany zobowi¹zany jest zg³osiæ

szkodê nie pó�-
niej ni¿ w ci¹gu 7
dni od jej powsta-
nia. Dopuszczal-
na jest zarówno
pisemna, jak i ust-
na forma zg³osze-
nia, mo¿liwe jest
zg³oszenie indy-
widualne lub
zbiorowe przez
kilku w³a�cicieli
lub posiadaczy
gruntów, na któ-
rych  wyst¹pi³y
szkody ³owieckie.

Po otrzyma-
niu zg³oszenia
u p o w a ¿ n i o n y
przedstawiciel

zarz¹dcy lub dzier¿awcy (�szacuj¹cy�)
w ci¹gu 7 dni ma
obowi¹zek doko-
nania oglêdzin, a
o ich terminie po-
wiadamia po-
szkodowanego.
Po oglêdzinach
poszkodowany
ma obowi¹zek
powiadomiæ sza-
cuj¹cego o termi-
nie zamierzonego
s p r z ¹ t n i ê c i a
uszkodzonych
upraw. Z oglêdzin
i szacowania spo-
rz¹dza siê proto-
kó³, do którego
wpisuje siê rów-
nie¿ ustalon¹ wysoko�æ odszkodowania.
Protokó³ podpisuj¹ szacuj¹cy i poszkodo-
wany.

Dokonania oglêdzin lub szacowania
nie wstrzymuje nieobecno�æ prawid³owo
zawiadomionego poszkodowanego. W ta-
kim przypadku protokó³ mo¿e podpisaæ
jedynie szacuj¹cy. Wyp³aty odszkodowa-
nia dokonuj¹ zarz¹dcy lub dzier¿awcy

obwodów ³owieckich w terminie do
trzydziestu dni od dnia sporz¹dzenia
protoko³u szacowania szkody.  W try-
bie art. 47 ustawy z dnia 13 pa�dziernika
1995 roku � Prawo ³owieckie  (Dz. U. Nr
47, poz. 713 z pó�. zm.) w³a�ciciel lub
posiadacz gruntów rolnych, jak rów-
nie¿ dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodów
³owieckich w przypadku powstania
sporu, mog¹ zwracaæ siê do w³a�ciwe-
go, ze wzglêdu na miejsce powsta³ej
szkody, organu gminy w celu mediacji
dla polubownego rozstrzygniêcia spo-
ru. Organem mediacyjnym powinien byæ
zarz¹d gminy, gdy¿ do niego nale¿y wy-
konywanie uchwa³ rady gminy i zadañ
okre�lonych w przepisach prawa. Uczest-
nicy postêpowania mediacyjnego powin-
ni d¹¿yæ do zawarcia ugody, za któr¹ prze-
mawia interes obu stron.

 Starosta o obowi¹zuj¹cej procedu-
rze przypomnia³ ko³om ³owieckim. Nie-
zale¿nie od tego zwróci³ siê do Zarz¹du
Okrêgu Polskiego Zwi¹zku £owieckie-
go w S³upsku o zajêcie stanowiska w
sprawie skar¿¹cych siê rolników. Zwró-

ci³ siê te¿ do wójta gminy Dêbnica Ka-
szubska o w³¹czenie siê do mediacji po-
miêdzy dzier¿awcami obwodów ³owiec-
kich a w³a�cicielami gruntów rolnych.

Teresa Bielecka
Wydzia³ Ochrony �rodowiska

i Rolnictwa

Stado danieli w okolicach Kêpic

Uprawy polowe w bezpo�rednim s¹siedztwie lasów
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Starosta popar³ wniosek Dermatologii

Likwidacja pogorszy
z³¹ sytuacjê
Mimo ¿e starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela popar³ wniosek El¿biety Kalinowskiej-Jasiñskiej � or-
dynator Stacjonarnego Oddzia³u Dermatologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w S³upsku do Marsza³ka Województwa Pomorskiego o wstrzymanie likwidacji kierowa-
nego przez ni¹ oddzia³u, taka decyzja jednak ju¿ zapad³a!

W³adze wojewódzkie od dawna no-
si³y siê z zamiarem zmiany statusu Od-
dzia³u Dermatologii szpitala ze stacjo-
narnego na dzienny z kilkoma ³ó¿kami
na Oddziale Cho-
rób Wewnêtrz-
nych. Zdaniem od-
rynator Oddzia³u
Dermatologii E.
Kalinowskiej-Ja-
siñskiej oraz pra-
cowników tego
Oddzia³u, nie by³a
to trafna decyzja.

- W powa¿ny
sposób ograniczo-
ny zostanie dostêp
do lecznictwa der-
matologicznego i
bêdzie wi¹zaæ siê
to z brakiem mo¿-
liwo�ci zapewnie-
nia  w³a�ciwej
opieki chorym �
napisa³a E. Kali-
nowska-Jasiñska
do starosty s³up-
skiego, prosz¹c
aby wstawi³ siê za
utrzymaniem do-
tychczasowego
stacjonarnego Oddzia³u Dermatologii w
S³upsku.

- Oddzia³ ten jest obecnie jedynym
oddzia³em stacjonarnym w wojewódz-
twie pomorskim, poza Klinik¹ Dermato-
logii AMG i Oddzia³em Dermatologii
Szpitala Wojewódzkiego w Gdañsku � ar-
gumentowa³a dalej E. Kalinowska-Jasiñ-
ska. - Liczy obecnie 20 ³ó¿ek stacjonar-
nych i 2 ³ó¿ka dziennego pobytu, których
nie wystarcza na potrzeby leczonych pa-
cjentów. W S³upsku leczeni s¹  chorzy z
rejonu S³upska, Lêborka, Chojnic, Cz³u-
chowa, Bytowa i Miastka, a tak¿e okolic
S³awna. Na dermatologii prowadzi siê

diagnostykê i leczenie z zakresu chorób
skóry oraz innych  chorób.

 Starosta w pi�mie skierowanym do
dyrektora Samodzielnego Publicznego

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
S³upsku Andrzeja Piotrowskiego po-
twierdzi³ opiniê pani ordynator, i¿ likwi-
dacja jedynego Stacjonarnego Oddzia³u
Dermatologii w naszym regionie lub
zmiana jego statusu na oddzia³ dzienny,
pogorszy i tak z³¹ sytuacjê pacjentów. Na
oddzia³ ten przyjmowani s¹ bowiem cho-
rzy z by³ego województwa s³upskiego, a
niejednokrotnie schorzenia ich s¹ tak do-
tkliwe, i¿ przebywaj¹ tu po kilka tygo-
dni lub miesiêcy w roku. Chorzy z po-
wiatu s³upskiego, trafiaj¹cy na Oddzia³
Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w S³upsku, to w wiêkszo-

�ci osoby z terenów popegeerowskich,
których nie staæ na codzienne dojazdy na
zabiegi. Likwidacja tego oddzia³u znacz-
nie utrudni im dostêp do lecznictwa der-

matologiczne-
go.

W ocenie
starosty sygna-
³y chorych i ich
rodzin, zanie-
pokojonych sy-
tuacj¹, podkre-
�la³y potrzebê
istnienia Sta-
c j o n a r n e g o
Oddzia³u Der-
matologii w
S³upsku. To
one w³a�nie
powinny wzi¹æ
górê nad
w z g l ê d a m i
ekonomiczny-
mi i innymi.
Nale¿y podej-
mowaæ takie
dzia³ania, które
pozwol¹ unik-
n¹æ niew³a�ci-
wych zmian i
traktowaæ bêd¹

pacjentów w sposób podmiotowy � na-
pisa³ starosta.

Niestety, Rada Spo³eczna s³upskie-
go szpitala nie da³a siê przekonaæ i
podjê³a jednak decyzjê o zlikwidowa-
niu stacjonarnego oddzia³u dermato-
logii. W S³upsku zostanie tylko oddzia³
dzienny i kilka ³ó¿ek na internie dla
chorych, których trzeba bêdzie hospi-
talizowaæ. Zmiany te Rada Spo³eczna
uzasadnia konieczno�ci¹ wygospoda-
rowania ³ó¿ek dla oddzia³u kardiolo-
gicznego.
                                                            (z)

Zak³ad Przyrodoleczniczy w Ustce
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Dni Powiatu Herzogtum Lauenburg

Niemiecka prezentacja
W pierwszych dniach maja odby³y siê Dni Powiatu Herzogtum Lauenburg w powiecie s³upskim.  Niem-
cy mieli wyj¹tkow¹ okazjê do poznania s³yn¹cej z piêknych widoków i krajobrazów Ziemi S³upskiej,
kiedy wszystko siê zieleni, obsypuje kolorowymi kwiatami i jest piêkne.

Niemieccy go�cie stanowi¹cy 160-
osobow¹ grupê przedstawicieli powiatu

Herzogtum Lauenburg przyjechali do
S³upska 3 maja w pó�nych godzinach po-
po³udniowych. Najwcze�niej pod s³upski
hotel �Zamkowy�, gdzie  wyznaczono
miejsce powitania, zajecha³ autokar z chó-
rem Jugendspielmannszug.  Po powitaniu
przez wicestarostê powiatu s³upskiego
Gra¿ynê Pokuæ skierowano go do Spe-
cjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Damnicy, który mie�ci siê w za-
bytkowym pa³acu, niegdy� nale¿¹cym
do s³ynnego niemieckiego farmaceuty
Bayer`a. Tutaj chór by³ goszczony przez
dwa pierwsze dni. M³odzi Niemcy zaraz
po wyj�ciu z autokaru, z godnym podzi-
wu zainteresowaniem, przygl¹dali siê
znajduj¹cym siê o krok od nich XIV-
wiecznemu ko�cio³owi �w. Jacka i Zam-
kowi Ksi¹¿¹t Pomorskich.

Drugim autokarem przyjecha³a z Rat-
zeburga � stolicy niemieckiego powiatu
orkiestra dêta der Gelehrenschule. Ona po
powitaniu uda³a siê do mieszcz¹cego siê
w dawnym letnim pa³acu kanclerza Prus
Otto von Bismarcka - Technikum Le�ne-

go w Warcinie, gdzie zosta³a  zakwatero-
wana. Trzecim autokarem przyjecha³a bli-

sko 20-osobowa grupa starszych,
pogodnych Niemców z zespo³u
tanecznego �Schaalsee Tanzkre-
is� oraz twórcy ludowi z Ratze-
burga - pani Irmtraut S. Sahm
z mê¿em zajmuj¹ca siê enkausty-
k¹ (antyczna technika malarska)
oraz pani Hansi Erdeli reprezen-
tuj¹ca trudn¹ sztukê szycia stro-
jów dla misiów i lalek. Autoka-
rem tym przyjecha³a te¿ grupa
polityków samorz¹dowych z pa-
ni¹ Helg¹ Hinz � przewodnicz¹-
c¹ Rady Powiatu Herzogtum
Lauenburg  oraz oficjalna dele-
gacja stra¿aków.

Pani prezydent po wyj�ciu z
autokaru i powitaniu przez wice-
starostê Gra¿ynê Pokuæ, od razu
zaprosi³a wszystkich Niemców, z
którymi przyjecha³a do S³upska,
a tak¿e s³upsk¹ oficjaln¹ delega-
cjê na kieliszek polskiej bia³ej
wódki. Grupa polityków pozosta-
³a w hotelu, natomiast twórcy lu-
dowi oraz arty�ci z zespo³u
�Schaalsee Tanzkreis�
skierowani zostali do
�Go�ciñca u Bernackich�

w Smo³dzinie, gdzie byli serdecz-
nie goszczeni.

Przyjemnie by³o patrzeæ, jak
Niemcy jad¹c do Smo³dzina nie
mogli nacieszyæ oczu ukazuj¹cy-
mi siê za szybami ich autokaru
piêknymi smo³dziñskimi widoka-
mi. Chwalili nas  za okolicê. W
Smo³dzinie od razu du¿e wra¿enie
zrobi³ na nich hotel pañstwa Ber-
nackich, piêknie urz¹dzony  w
wykupionej starej szkole podsta-
wowej.

Do pe³nej delegacji brakowa-
³o jeszcze tylko zespo³u folkowe-
go �Möllner Danzfolk�, który ze
wzglêdu na pracê jego uczestni-
ków, wyjecha³ z Ratzeburga naj-
pó�niej. W Smo³dzinie zjawi³ siê
dopiero o pó³nocy.

Tancerze z zespo³u �Schaalsee
Tanzkreis� po kolacji zrobili so-
bie próbê. Z i�cie niemieck¹ per-
fekcj¹ æwiczyli wszystkie kroki i
uk³ady taneczne przygotowane na

wystêpy w powiecie s³upskim. Gdy oni
æwiczyli, w hotelu �Zamkowym�  odby-

Powiatanie w siedzibie starostwa

Helga Hinz � przewodnicz¹c¹ Rady
Powiatu Herzogtum Lauenburg
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wa³o siê oficjalne powitanie delegacji nie-
mieckich w³adz przez starostê s³upskiego
Stanis³awa K¹dzielê, przewodnicz¹cego
Rady Powiatu S³upskiego Tomasza
Wszó³kowskiego  oraz innych cz³onków
Zarz¹du s³upskiego powiatu.

Dni Powiatu Herzogtum Lauenburg
tak zorganizowano, ¿e ka¿dej z niemiec-
kich grup, niezale¿nie gdzie zosta³y za-
kwaterowane za-
pewniono kilka
miejsc prezentacji.
Niektóre zespo³y, na
przyk³ad orkiestra  i
chór  by³y i w S³up-
sku, i w Klukach, i
w Damnie, i w Za-
górzycy.

Oficjalnie Dni
zainaugurow³o 4
maja spotkanie po-
lityków i samorz¹-
dowców w s³upskim
starostwie. By³y ofi-
cjalne przemówie-
nia, gesty sympatii i
du¿ego zbli¿enia.
Nastêpnie wszyscy,
po efektownej para-
dzie orkiestry przed
budynkiem staro-
stwa, przeszli Bul-
warem Ksiêdza Po-
pie³uszki (nad rzek¹ S³upi¹ w najstarszej
czê�ci miasta) do Parku Kultury i Wypo-
czynku. Tutaj orkiestra da³a swój koncert.

W ko�ciele �w. Jacka, dok³adnie w
po³udnie, koncertowa³ chór z Ratzebur-
ga, s³upski chór �Allegro� i chór �Kante-
le�. Wszystkie trzy chóry wyst¹pi³y w
piêknej scenerii. Ich wystêp pozostawi³ w
s³uchaczach niezapomniane wra¿enie.

Gdy chóry koncertowa³y w S³upsku,
w Muzeum Pomorza �rodkowego w Klu-

kach (skansen dawnych S³owiñców), pod
piêknie ukwiecon¹ na bia³o, roz³o¿yst¹
grusz¹ prezentowa³y siê polskie zespo³y
kaszubskie i zespo³y z Niemiec: �Schaal-
see Tanzkeis� oraz �Möllner Danzfolk�.
W�ród s³upskich twórców ludowych roz-
³o¿yli swoje stoiska twórcy z Niemiec. W
Klukach trwa³o  doroczne �Czarne Wese-
le�. Jest to do du¿a impreza folklorystycz-

na nawi¹zuj¹c¹ sw¹ tre�ci¹ do dawnego
�wiêtowania po  zakoñczeniu kopania tor-
fu. S³owiñców w Klukach od dawna ju¿
nie ma, zatem wszystko co tu robili, czym
siê zajmowali i jak mieszkali, jest dzi� czê-
�ci¹ historii. Oprócz kopania torfu, odby-
waj¹ siê tu pokazy dawnego prania, przê-
dzenia we³ny, wyplatania koszy, po³owu
ryb, robienia butów dla koni, tzw. klum-
pów.

�Czarne Wesele� w ci¹gu dwóch dni
odwiedza 5-8 tys. ludzi. Go�cie z Niemiec
byli zadowoleni ¿e mogli zaprezentowaæ
siê na tak licznej imprezie. Przy okazji po-
znali kulturê dawnych S³owiñców. Zespó³
folkowy, poza prezentacjami �pod gru-
sz¹�, koncertowa³ pod prawie ka¿d¹ ze
starych muzealnych cha³up. Wszêdzie by³
gor¹co oklaskiwany. Przed jedn¹ z zagród

spotka³ siê z ze-
spo³em �Rowo-
kó³� ze Smo³dzi-
na. Wkrótce na
wspólnym graniu
zasta³a ich grupa
polityków obu
powiatów, którzy
na krótko, ale
przyjechali rów-
nie¿ do Kluk.
Byli w drodze z
Domu Pomocy
Spo³ecznej w
£ u b u c z e w i e
(chluba s³upskie-
go powiatu) do
Warcina.

W r a c a j ¹ c
jeszcze do Kluk,
nale¿y podkre-
�liæ, ¿e bardzo
³adnie zaprezen-
towa³a siê tutaj

orkiestra z Ratzeburga. Razem z zespo-
³em folkowym i tanecznym by³a prawdzi-
w¹  atrakcj¹ �Czarnego Wesela�. Jej g³o-
�ny i efektowny wystêp zgromadzi³ t³umy
ludzi. Stoiska twórców ludowych z Nie-
miec tak¿e cieszy³y siê du¿ym zaintere-
sowaniem. Stoisko Irmtraut S. Sahm by³o
ca³y czas oblegane. Misie pani Hansi Ted-
dy zachwyca³y piêknymi strojami i pomy-
s³owo�ci¹ ich doboru.

Du¿e wra¿enie wywar³ na mieszkañ-
cach Damna i Zagórzycy wystêp chóru z
Ratzeburga. W sobotê chór �piewa³ w
ko�ciele �w. Judy w Damnie, natomiast
w niedzielê - w ko�ciele w Zagórzycy oraz
Ustce. M³odzie¿ zosta³a wspaniale pod-
jêta.  Ksiê¿om, którzy zapewnili nie tylko
kawê, ale równie¿ specjalnie upieczone
ciasto, nie przeszkadza³o, ¿e tylko czê�æ
m³odzie¿y jest wyznania katolickiego.

- Najwa¿niejsze, ¿e m³odzi ludzie
chc¹ �piewaæ pie�ni  i zgodzili siê wyst¹-
piæ w naszym ko�ciele � mówi³ Wojciech
Hapka, proboszcz z Damna. � Mnie by-
³oby trudno zachêciæ nasz¹ m³odzie¿ do
pracy w takim chórze.

Specjalny O�rodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Damnicy przygotowa³ w sobot-
ni wieczór m³odym Niemcom z chóru der
Gelerhrtenschule ognisko w parku. Zapro-
si³ te¿ na polsk¹ dyskotekê.

Nastêpnego dnia (niedziela) oraz w
poniedzia³ek chór by³ podejmowany przez

Na sali obrad

Pami¹tkowe zdjêcie po zakoñczeniu wspólnych obrad
ci¹g dalszy na str.12
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja
Kopernika w Ustce. Pozna³ usteck¹ szko-
³ê, nadmorski kurort. By³ jedynym zespo-
³em, który, ku zadowoleniu m³odzie¿y,
przebywa³ najd³u¿ej na Ziemi S³upskiej.

W sobotê, po zakoñczonych prezen-
tacjach, arty�ci z tzw. grupy kulturalnej
zostali zaproszeni na uroczyst¹ kolacjê w
Smo³dzinie. Politycy, samorz¹dowcy i
muzycy z orkiestry Jugendspielmannsug
spotkali siê na kolacji w Warcinie. W
pierwszej, przy której rozmawiano o
wspó³pracy kulturalnej, uczestniczyli: wi-
cestarosta Gra¿yna Pokuæ, wójt gminy
Smo³dzino Andrzej Kopiniak i Danuta
Grabowska � dyrektor Gminnego O�rod-
ka Kultury w Smo³dzinie. Na drugiej
obecni byli: starosta s³upski Stanis³aw
K¹dziela, przewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Tomasz Wszó³kowski, cz³onkowie Za-
rz¹du i radni Rady Powiatu S³upskiego.
W Warcinie rozmawiano m.in. o dalszej
wspó³pracy w zakresie dzia³alno�ci spo-
³ecznej, o�wiatowej oraz  wymianie m³o-
dzie¿y.

W niedzielê rano, z wyj¹tkiem chó-
ru, wszyscy cz³onkowie du¿ej niemieckiej
delegacji spotkali siê przed hotelem
�Zamkowym� w S³upsku i st¹d  razem ju¿
udali siê w drogê powrotn¹ do Ratzebur-
ga. Nie kryli zadowolenia z pobytu w po-
wiecie s³upskim. Dni Powiatu Herzogtum
Lauenburg dowiod³y, ¿e mimo krótkiej
znajomo�ci, miêdzy obu powiatami, tj.
niemieckim i s³upskim zawi¹za³a siê ju¿
przyja�ñ i jest ogromna chêæ oraz wola
rozwijania wspó³pracy. Mi³ym akcentem
by³o, ¿e jeden ze starszych Niemców
wznosz¹c  w Smo³dzinie toast za przyja�ñ,
sam przypomnia³ o niechlubnej przesz³o-
�ci jego narodu wobec Polaków, za któr¹
oni, wspó³cze�ni Niemcy musz¹ dzi� siê
wstydziæ. Podkre�la³, ¿e s¹ nam wdziêcz-
ni za to, ¿e jeste�my narodem, który nie
¿yje ci¹g³ym urazem wojennym, tylko
potrafi nawi¹zywaæ nowe przyja�nie.

Z. Babiarz-Zych

Parada orkiestry der Gelehrenschule

Szanowni Pañstwo!
Serdecznie witam w go�cinnej gmi-

nie Kobylnica - na �wiêcie, które otrzy-
mali�my wszyscy
jako prezent od
historii Naszego
Narodu. Konsty-
tucja uchwalona 3
maja 1791 roku
przez Sejm Czte-
roletni, w chwili
zagro¿enia pañ-
stwa polskiego,
do dzi� jest przy-
k³adem zaanga¿o-
wania pos³ów i
mieszczan w rato-
wanie suwerenno-
�ci naszego kraju.
Zatem, co sprawi-
³o, ¿e po 211 la-
tach nadal doce-
niamy jej znaczenie i �wiêtujemy jej rocz-
nicê? Otó¿, sprawia to fakt, ¿e ustawa ta
by³a pierwszym w Europie aktem praw-
nym, który regulowa³ organizacjê w³adz
pañstwowych, ustali³ prawa i obowi¹zki
obywateli, daj¹c im �opiekê prawa i rz¹-
du�.

Powiatowe Obchody �wiêta 3 Maja

Budujmy Polskê
prawa
Wyst¹pienie starosty Powiatu S³upskiego - Stanis³awa K¹dzieli
na powiatowych obchodach  �wiêta 3 Maja  w Kobylnicy.

Zapisy konstytucji mówi³y o koniecz-
no�ci zniesienia przejawów anarchii,
wzmocnienia w³adzy wykonawczej, któ-

rej organem by³a Stra¿ Prawa stawia³a ona
sprawê ch³opsk¹ jako ogólnopañstwow¹.
Polska - druga po Stanach Zjednoczonych,
pokaza³a �wiatu, jakie rozwi¹zania ustro-
jowe odpowiadaj¹ najlepiej jej tradycji i
potrzebom. Postawi³a wa¿ny krok w dro-
dze do pañstwa nowo¿ytnego. Rzeczypo-
spolita Szlachecka przeobra¿ona zosta³a
w Rzeczypospolit¹ O�wiecon¹.

I choæ nie dane by³o naszym przod-
kom d³ugo cieszyæ siê t¹ zdobycz¹, zni-
weczon¹ w rok pó�niej przez �Targowi-
cê�, idea³y zaszczepione przez Hugo Ko³-
³¹taja i Ignacego Ma³achowskiego prze-
trwa³y. W obecnych czasach doczeka³y siê
realizacji. Dzi� nie czujemy siê zagro¿eni
przez wroga i nie musimy w po�piechu
tworzyæ armii, a reform pañstwowych nie
odrzuca okrzyk: �liberum veto�. Zamiast
wolnej elekcji mamy demokratyczne wy-
bory.

Doceniaj¹c te zdobycze, starajmy siê
je m¹drze, dla naszego dobra, wykorzy-
staæ i pomni z³ych do�wiadczeñ z prze-
sz³o�ci, budujmy wspólnie Polskê prawa.
Z takimi w³a�nie ¿yczeniami zwracam siê
do Pañstwa, tu zgromadzonych. Budujmy
Polskê prawa, rz¹dzon¹ przez m¹drych,
uczciwych ludzi, aby jak najprêdzej zni-
ka³o w niej bezrobocie i nêdza, a ka¿da
rodzina mog³a mieæ w³asne mieszkanie.
                                                            (z)

Wystêp szkolnego zespo³u

Przemawia  Stanis³aw  K¹dziela -
starosta  s³upski
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Na rynku pracy

Bez wiêkszej
poprawy
Od d³u¿szego czasu obserwujemy na s³upskim rynku pracy trwa³y wzrost bezrobocia. Najbardziej
niepokoj¹ce jest, i¿ w�ród bezrobotnych wzrasta liczba absolwentów i osób z wysokimi kwalifikacja-
mi. Ro�nie stopa bezrobocia w�ród osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie.

Wed³ug stanu na koniec 2001 roku w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku
zarejestrowanych by³o 916 bezrobotnych
absolwentów, w tym 122 z wykszta³ce-
niem wy¿szym. Dosz³o do tego, i¿ nie ma
ju¿ zawodu, który gwarantowa³by dzi�
zatrudnienie po ukoñczeniu nauki. PUP
czyni wszelkie starania, by
zmieniæ to niekorzystne  zja-
wisko. Niestety, coraz
mniejsze �rodki bud¿etowe
przyznawane na aktywne
formy przeciwdzia³ania bez-
robociu, skutecznie wi¹¿¹
wszystkim rêce.

W okresie od lipca do
grudnia 2001 roku PUP po-
siada³ 4126 ofert pracy, z
których 2291 dotyczy³o pra-
cy nie subsydiowanej (do
której urz¹d pracy nie dok³a-
da w³asnych �rodków). Naj-
wiêcej miejsc by³o dla
przedstawicieli handlo-
wych, agentów ubezpiecze-
niowych, sprzedawców,
krawców, szwaczek, gastro-
nomików i  budowlañców.

Codziennie aktualizowane s¹ infor-
macje o wolnych miejscach pracy i wy-
wieszane na tablicy og³oszeñ. PUP zaj-
muje siê równie¿ rozpowszechnianiem in-
formacji o mo¿liwo�ciach podjêcia pracy
za granic¹. Z us³ug doradców zawodo-
wych skorzysta³o w drugim pó³roczu 2001
roku 1987 osób (663  skorzysta³y z po-
radnictwa indywidualnego). Efektem by³o
znalezienie zatrudnienia 218 osobom,  310
zakwalifikowano na szkolenia.

Z Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w S³upsku, przepro-
wadzono zlecone przez Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej szkolenie pn. �Sa-
modzielno�æ w poszukiwaniu pierwszej
pracy - zajêcia informacyjne dla Absol-
wentów�. Jest to program pilota¿owy,
szkolenia w przysz³o�ci maj¹ byæ wdro-
¿one do powszechnego stosowania we
wszystkich urzêdach pracy. Badania ob-
jê³y 20-osobow¹ grupê po raz pierwszy
zarejestrowanych absolwentów w PUP.

Z zajêæ grupowych w Klubach Pracy
skorzysta³o ogó³em 365 osób, w tym 305

w powiecie s³upskim, a 60 w  S³upsku.
Efektywno�æ? W powiecie 22% podjê³o
pracê, w S³upsku � 26%.
       W drugiej po³owie 2001 roku wydat-
ki z Funduszu Pracy na szkolenia  wynio-
s³y 75,4  tys. z³, na prace interwencyjne -
644,8 tys. z³, roboty publiczne  - 1253,4

tys. z³, po¿yczki dla bezrobotnych  - 180,0
tys. z³,  po¿yczki dla pracodawców - 590
tys. z³, dofinansowanie odsetek od kredy-
tu - 19,1 tys. z³, po¿yczki szkoleniowe  -
5,4  tys. z³, programy specjalne    - 61,3
tys. z³, aktywizacjê zawodow¹ absolwen-
tów - 551,5  tys. z³, pozosta³e aktywne
formy przeciwdzia³ania  bezrobociu - 2,5
tys. z³.  Za 291,2 tys. z³ zorganizowano
roboty publiczne dla 100 bezrobotnych na
terenach objêtych powodzi¹.

W wyniku wspó³pracy z Agencj¹
W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w
Gdañsku opracowano 25 umów dotycz¹-
cych zorganizowania szkoleñ dla by³ych
pracowników pañstwowych przedsiê-
biorstw gospodarki rolnej, b¹d� najbli¿-
szych cz³onków ich rodzin. Zrealizowa-
no 17 umów, w ramach których szkolono
bezrobotnych na kursach: �Minimum sa-
nitarne�, �Obs³uga kas fiskalnych�, �Bru-
karz�, �Obróbka wstêpna ryb i filetowa-
nie ryb�, �Uprawa ro�lin zielarskich�,
�Obs³uga wózków jezdniowych�, �Pod-
stawowy kurs ksiêgowo�ci z kompute-

rem�, �Malarz-tynkarz�, �Dekarz-bla-
charz�, �Agent ochrony�, �Komputer w
biurze�, �Podwy¿szenie kategorii prawa
jazdy�, �Operator sprzêtu ciê¿kiego�. Na
szkolenia te pozyskano z AWRSP w 2001
roku 125 534 z³. Przeszkolono  186 osób.

W ramach programu �Rozwój zaso-
bów ludzkich na obszarach
wiejskich� ze szkoleñ skorzy-
sta³o 339 osób. Dziêki �rod-
kom Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych (33063 z³.) prze-
szkolono 45 niepe³nospraw-
nych bezrobotnych. Ze �rod-
ków przyznanych na realiza-
cjê programu celowego WA-
ZON II (7640 z³) - 4 osoby.
£¹cznie na szkolenia osób nie-
pe³nosprawnych wydano w
2001 roku  40334 z³ i prze-
szkolono  49 osób. Od lipca
do grudnia 2001 roku prze-
szkolono ogó³em 428 osób
bezrobotnych, z których 55
podjê³o pracê.Robotami pu-
blicznymi, które s¹ instrumen-
tem przeznaczonym w pierw-

szej kolejno�ci do wspierania realizacji in-
westycji infrastrukturalnych, objêto w
ubieg³ym roku 627 osób (w powiecie
328). Utworzono 219 sta³ych miejsc pra-
cy. Przy pracach  interwencyjnych zatrud-
nionych by³o 426 osób (300 w powiecie
s³upskim). 281 osób zatrudniono na sta³e.
W ramach aktywizacji zawodowej absol-
wentów zatrudnienie, w ramach umów ab-
solwenckich i umów sta¿owych, znalaz³o
356 osób (148 z powiatu). Utworzono 55
sta³ych miejsc pracy.  Za przyznane przez
Krajowy Urz¹d Pracy 268800 z³ na usu-
wanie skutków powodzi, Powiatowy
Urz¹d Pracy zawar³ 11 umów na zatrud-
nienie 82 osób.

W S³upskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej do koñca 2001 roku zezwole-
nia na dzia³alno�æ otrzyma³o 21 firm, które
utworzy³y 519 nowych miejsc pracy. Dal-
szy przyp³yw nowych miejsc pracy uza-
le¿niony jest od uzbrojenia terenu w in-
frastrukturê, a  to wi¹¿e siê ze znacznymi
obci¹¿eniami finansowymi.

Ka¿da praca jest dobra

ci¹g dalszy na str. 14
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    W okresie od lipca do grudnia
2001roku PUP udzieli³ dziesiêæ po¿yczek
na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej,
na ogóln¹ kwotê 180 000 z³. Przeciêtny
koszt utworzenia miejsca pracy wyniós³
18000 z³. Po¿yczkobiorcy staraj¹ siê o
kredyty g³ównie na dzia³alno�æ us³ugow¹
(6 umów) i handlow¹ (3 umowy). Ma³ym
zainteresowaniem cieszy siê profil pro-
dukcyjny. W drugim pó³roczu 2001 roku
udzielono tylko jedn¹ po¿yczkê na pod-
jêcie dzia³alno�ci produkcyjnej.

Innym rodzajem pomocy s¹ po¿ycz-
ki dla pracodawców na utworzenie dodat-
kowych miejsc pracy. Udzielono 6 takich
po¿yczek na ogóln¹ kwotê 590 000 z³.
Pracê otrzyma³o 21 bezrobotnych. W
pierwszej po³owie 2001 roku realizowa-
no 6 programów specjalnych. Wydatki
wynosi³y 51088,45 z³. Dotyczy³y g³ównie
refundacji czê�ci wynagrodzeñ i sk³adek
ZUS oraz zwrotu czê�ci kosztów wypo-
sa¿enia i doposa¿enia stanowisk pracy.

 Pomimo podejmowania wielu dzia-
³añ problem bezrobocia w powiecie s³up-
skim pog³êbia siê. Wzrasta liczba osób
poszukuj¹cych zatrudnienia, jednocze�nie
spada liczba ofert pracy, na skutek upad-
ku z przyczyn ekonomicznych wielu
przedsiêbiorstw. Coraz bardziej widaæ, ¿e
potrzebne s¹ zmiany w ustawach podat-
kowych, kodeksie pracy, ustawie o ubez-
pieczeniach spo³ecznych. Od czasu utwo-
rzenia powiatu nie nast¹pi³y w zakresie
finansów ¿adne korzystne zmiany. Sytu-
acja pogarsza siê z roku na rok, a tego
przyk³adem jest równie¿ ca³y rok 2001,
w którym bud¿et powiatu, przy utrzymu-
j¹cej siê inflacji, zosta³ relatywnie po-
mniejszony w stosunku do lat poprzed-
nich.

Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy

niekorzystne. Z uwagi na spadek kursu
EURO - powiat nie otrzyma³by pe³nej
kwoty 15 milionów z³otych kredytu i nie
móg³by wykonaæ rzeczowego planu robót.
Wprowadzona zmiana sprowadza siê do
technicznych przeliczeñ kredytu wed³ug
aktualnego kursu EURO. Druga zmiana
dotyczy ulokowania po³owy II transzy
kredytu, w wysoko�ci 4 mln z³ na trzy-
miesiêcznej lokacie terminowej z opro-
centowaniem w wysoko�ci 9,35%. Wyni-
ka ona z faktu niepe³nego wykorzystania
�rodków z I transzy kredytu.

D³u¿sza kadencja
Zarz¹d wyst¹pi³ do Kuratora O�wiaty

o wyra¿enie zgody na przed³u¿enie kaden-
cji dyrektorom Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Ustce, Zespo³u Szkó³ Technicz-

nych w Ustce i Specjalnego O�rodka
Szkolno - Wychowawczego w Damnicy.
Obsada stanowiska dyrektora Bursy M³o-
dzie¿owej w Ustce odbêdzie siê w dro-
dze konkursu.

Nowe czynsze
 Zarz¹d Powiatu ustali³ stawki czyn-

szu w lokalach mieszkalnych po³o¿onych
w gminach Kêpice i  G³ówczyce. Przy
ustalaniu nowych stawek uwzglêdniono
czynniki podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce war-
to�æ u¿ytkow¹ lokali. Ponadto Zarz¹d za-
twierdzi³, przyjête przez kierownictwa
domów pomocy spo³ecznej, zmiany w re-
gulaminach organizacyjnych tych jedno-
stek ustali³ na 2 ha górn¹ granicê gruntów
przeznaczonych pod zalesienie w przy-
padku jednego gospodarstwa, rozpatrzy³
dokumenty dotycz¹ce Powiatowego Sa-
modzielnego Publicznego Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej w S³upsku.

Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Z PRAC
ZARZ¥DU

Mieszkania
zamiast Domu Dziecka?

Zarz¹d Powiatu  kontynuowa³ dzia-
³ania dotycz¹ce przysz³o�ci Domu Dziec-
ka w Ustce. Proponuje siê utworzyæ sa-
modzielne grupy mieszkaniowe i rozlo-
kowaæ wychowanków w specjalnie na ten
cel zakupionych mieszkaniach w Ustce i
S³upsku. �rodki na inwestycje mieszka-
niowe mia³yby pochodziæ ze sprzeda¿y
dotychczasowego domu Sprawa ta bêdzie

jeszcze przedmiotem obrad Zarz¹du.
PUP do gmin?

Zarz¹d wiele uwagi po�wiêca równie¿
sprawom siedziby Powiatowego Urzêdu
Pracy w S³upsku. Chodzi o  poprawê wa-
runków funkcjonowania tego urzêdu,
szczególnie w zakresie obs³ugi  interesan-
tów. Rozwa¿ane s¹  ró¿ne rozwi¹zania.
Pod uwagê brane jest m.in. przemieszcze-
nie PUP do innego obiektu, rozbudowa
parteru obecnego budynku przy ulicy
Leszczyñskiego. Ostatnio pojawi³a siê
nowa propozycja polegaj¹ca na przeka-
zaniu niektórych czynno�ci klubom pra-
cy w gminach. W pierwszej kolejno�ci  w
tych najbardziej oddalonych od siedziby
PUP w S³upsku.

Aneks do umowy
Decyzj¹ Zarz¹du wprowadzono aneks

do umowy o kredyt d³ugoterminowy, za-
ci¹gniêty na remonty dróg powiatowych.
Dalsze utrzymywanie umowy w brzmie-
niu dotychczasowym by³o dla powiatu

O�rodek Zdrowia w Kobylnicy
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Pó³ wieku tradycji zobowi¹zuje

Szko³a z mo¿liwo�ciami
Od wrze�nia bie¿¹cego roku Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych i Hotelarskich w S³upsku w³¹czony zo-
stanie do Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1. Refleksjami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem  szko³y
dzieli siê nauczyciel przedmiotów zawodowych - Ma³gorzata Tkaczyk.

Trochê historii
Szko³a powsta³a 1 wrze�nia 1947

roku jako Gimnazjum ̄ eñskie Przemys³u
Gospodarczego. W 1951 roku nadano jej
now¹ nazwê: Technikum Gospodarcze o
specjalno�ci: technologia ¿ywienia zbio-
rowego. Nastêpnie decyzj¹ z 1 wrze�nia
1962 roku Minister O�wiaty i Wychowa-
nia powo³a³ w miejsce Technikum Gospo-
darczego - Technikum
Hotelarskie. Z okazji
20-lecia, szko³a otrzy-
ma³a imiê Marii Sk³o-
dowskiej-Curie. Do
tzw. �S³upskich garów�
zawsze by³o trudno siê
dostaæ. Mieli�my po kil-
ka osób na jedno miej-
sce i niejednokrotnie
konieczne by³o tworze-
nie dodatkowych klas.
�wiadczy to o ogromnej
popularno�ci szko³y i
potrzebie jej istnienia w
regionie. Szko³a kszta³-
ci³a (i nadal kszta³ci)
m³odzie¿ z miasta i re-
gionu. Obecnie w�ród
655 uczniów a¿ 268
(40,9%) pochodzi z po-
wiatu s³upskiego. Naj-
wiêcej uczniów jest z
gmin: S³upsk (45), G³ówczyce (39) i Ko-
bylnica (37). Dla porównania w roku
szkolnym 2000/2001 366 uczniów
(39,3%), a w roku szkolnym 1999/2000 -
426 (43,47%) pochodzi³o z powiatu s³up-
skiego. Ostatnio zauwa¿a siê spadek za-
interesowania szko³¹. Przyczyn¹ jest re-
forma o�wiaty, powstawanie konkurencyj-
nych typów szkó³ o podobnych profilach
kszta³cenia oraz zmniejszaj¹ce siê zapo-
trzebowanie na zawody: hotelarza, kucha-
rza, ciastkarza i kelnera. Reforma o�wia-
ty wymog³a równie¿ decyzjê o po³¹cze-
niu dwóch szkó³  - Zespo³u Szkó³ Gastro-
nomicznych i Hotelarskich oraz Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 1. Szko³a zmieni
nie tylko nazwê, ale i swoj¹ siedzibê.

Najlepsze wzorce
W szkolnictwie zawodowym  wa¿ne

jest zg³êbianie i poszerzanie wiedzy oraz
zdobywanie do�wiadczenia poprzez solid-
n¹ i systematyczn¹ pracê. Przyszli hote-
larze musz¹ wiedzieæ, ¿e wizerunek hote-

lu i jego dobre imiê, zale¿eæ bêdzie od
ich kwalifikacji i solidno�ci. Bardzo wa¿-
n¹ spraw¹ jest równie¿ kultura osobista i
etyka postêpowania na ka¿dym stanowi-
sku pracy. Tego wszystkiego uczymy, od
tego zale¿y rzetelno�æ obs³ugi i zadowo-
lenie go�ci hotelowych. Po wej�ciu Pol-
ski do Unii Europejskiej pracê, i to nie
tylko w hotelarstwie,  bêdzie mo¿na pod-

j¹æ pod warunkiem dobrej znajomo�ci jê-
zyków. Dlatego w szkole k³adzie siê
ogromny nacisk na naukê jêzyków ob-
cych. Staramy siê przekazaæ m³odzie¿y w
trakcie nauki jak najlepsze wzorce, które
zakorzeni¹ siê na sta³e w �wiadomo�ci
m³odych ludzi.

£¹czenie teorii
z praktyk¹

W edukacji przysz³ych pracowników
hotelarstwa wa¿ne jest nie tylko przygo-
towanie teoretyczne.  Teoriê nale¿y oprzeæ
na praktyce. U nas bardzo cenne s¹ wy-
jazdy dydaktyczne przygotowane i prowa-
dzone przez m³odzie¿ pod nadzorem na-
uczycieli. Pozwalaj¹ one wykorzystaæ
pomys³owo�æ uczniów oraz u³atwiaj¹
przyswajanie wiedzy i umiejêtno�ci. Istot-
ny jest tak¿e udzia³ w imprezach targo-
wych organizowanych w kraju i za grani-
c¹. Coraz czê�ciej dzia³alno�æ wystawien-
nicza po³¹czona jest z organizacj¹ kon-
gresów, sympozjów, seminariów,  konfe-

rencji prasowych. Mo¿liwo�æ udzia³u w
nich pozwala m³odzie¿y zapoznaæ siê z
najnowszymi trendami w danej dziedzi-
nie, u³atwia te¿ kszta³towanie w³asnego
systemu my�lenia oraz umiejêtno�æ wy-
chodzenia z nowymi inicjatywami.

Szczególnie wa¿ne s¹ do�wiadczenia
zdobywane przez uczniów podczas prak-
tyk zawodowych. Wielu naszych wycho-

wanków odbywa³o
praktyki zawodowe
w renomowanych
zak³adach hotelar-
skich w kraju i za
granic¹, gdzie mogli
wykorzystaæ swoje
umiejêtno�ci w bez-
po�rednim kontakcie
z go�æmi. Mieli te¿
okazjê obserwowaæ
prace profesjonal-
nych hotelarzy, a po
praktyce podzieliæ
siê spostrze¿eniami
na zajêciach szkol-
nych.

Wspó³praca
 z CKP

Do niedawna
praktyki zawodowe
odbywa³y siê w ró¿-
nych zak³adach ga-

stronomicznych i hotelarskich. Mia³o to
pozytywne znaczenie dla kszta³cenia, po-
niewa¿ uczniowie sprawdzali siê w natu-
ralnych warunkach. Obecnie wiêkszo�æ
uczniów naszej szko³y odbywa praktyki
w nowoczesnym i bardzo dobrze wypo-
sa¿onym Centrum Kszta³cenia Praktycz-
nego w S³upsku.

Przeprowadzana od 1998 roku mo-
dernizacja centrum stwarza mo¿liwo�æ
odbywania praktyk dla licznej grupy
uczniów, w bardzo dobrych warunkach.
Uczniowie mog¹ pracowaæ na wszystkich
stanowiskach pod nadzorem sta³ej kadry
instruktorów zawodu.

Dziêki podejmowanym przez centrum
inicjatywom w zakresie wspó³pracy w ra-
mach programów unijnych, uczestnicz¹ w
wyjazdach studyjnych oraz w trójstronnej
wymianie m³odzie¿y z Polski, Czech i
Niemiec. Poprzez takie dzia³ania poznaj¹
kulturê, zwyczaje i tradycje innych kra-

Doskonalenie umiejêtno�ci praktycznych

ci¹g dalszy na str.16
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jów, a tak¿e pog³êbiaj¹ wiedzê zawodo-
w¹.

Nasze osi¹gniêcia

Od lat m³odzie¿ naszej szko³y bierze
udzia³ w konkursach zawodowych - Ogól-
nopolskim Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Kucharz i Ciastkarz,
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ho-
telarstwie oraz w Ogólnopolskim Konkur-
sie na Najlepsza Pracê Dyplomow¹. Wie-
lokrotnie nasi uczniowie w konkursach
tych zdobywali wysokie lokaty na szcze-
blu wojewódzkim i krajowym. Jest to for-
ma edukacji, która doskonali i pog³êbia
wiedzê uczniów z zakresu przedmiotów
zawodowych.  Motywuje do g³êbszego
poznania danego zawodu.  W Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie
bierzemy udzia³ od pocz¹tku.W I jego
edycji trzy nasze uczennice dosta³y siê do
pó³fina³u. W  roku ubieg³ym Anna Kazi-
mowicz by³a pi¹ta w kraju. W tym roku,
w eliminacjach szkolnych wy³oniono do
dalszego etapu konkursu dwie uczennice
- Annê Hinc i Annê Puchalsk¹.

Nasza przysz³o�æ

Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych i
Hotelarskich w S³upsku, po reorganizacji,
od przysz³ego roku szkolnego zostanie
w³¹czony do Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych nr 1, który obejmie Technikum
Elektryczne, Technikum Gastronomiczne,
Technikum Hotelarskie, Liceum Profilo-
wane,  Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Zasad-
nicz¹ Szko³ê Zawodow¹. Z mapy szkó³
zniknie nazwa Zespo³u Szkó³ Gastrono-
micznych i Hotelarskich, lecz jej idea po-
zostanie. Nadal bêdziemy kszta³ciæ w za-
wodach gastronomicznych i hotelarskich.
Nasza 55-letnia tradycja zobowi¹zuje do
kszta³cenia umiejêtno�ci naszych
uczniów na  najwy¿szym poziomie.

Nale¿y siê wdziêczno�æ tym wszyst-
kim, którzy szko³ê tworzyli i przyczyniali
siê do sukcesów naszych uczniów.  Jako
pracownicy szko³y jeste�my dumni z osi¹-
gniêæ i sukcesów naszych absolwentów,
podejmuj¹cych dalsz¹ naukê i samodziel-
n¹ pracê. Maj¹ oni szansê zatrudnienia w
us³ugach bezpo�rednio zwi¹zanych z ob-
s³ug¹ klienta, tj. w hotelarstwie lub po�red-
nio w gastronomii. Przy aktualnej sytuacji
panuj¹cej na rynku pracy jest to bardzo
wa¿ne. Zdobyty w szkole zawód daje rów-
nie¿ mo¿liwo�æ tworzenia w³asnych
miejsc pracy w postaci ma³ych punktów
gastronomicznych i us³ug noclegowych.

Ma³gorza Tkaczyk
Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych

                             i Hotelarskich w S³upsku

¯ywe szachy z burmistrzem

Miasto m³odo�ci
i... rado�ci
Kêpice obchodzi³y 35-lecie nadania praw miejskich. Z tej okazji
odby³y siê Dni Kêpic, zorganizowano festyn i wiele ciekawych im-
prez.

Kêpice s¹ jednym z najm³odszych
miast w Polsce. Jeszcze kilkadziesi¹t lat
temu by³y ma³¹ osad¹ licz¹c¹ niewiele
ponad tysi¹c mieszkañców, znan¹ g³ów-

nie z fabryki celulozy i papieru. Zaraz po
wojnie nosi³y nazwê Businko. Dzisiaj s¹
miastem, które wraz z przyleg³¹ gmin¹,
zamieszkuje ponad 10 tysiêcy osób. Maj¹
swój przemys³, a dziêki podejmowanym
ostatnio przez w³adze samorz¹dowe ini-
cjatywom ekologicznym, staj¹ siê mia-
stem coraz bardziej nowoczesnym.

Niew¹tpliwie nadanie Kêpicom praw
miejskich w 1967 roku przyczyni³o siê do
rozbudowy miasta i przyleg³ej gminy. Ju¿
po uruchomieniu w 1958 roku w miejscu
dawnej fabryki papieru i celulozy � za-
k³adów garbarskich, nast¹pi³ etap inten-
sywnego rozwoju w dziejach miejscowo-
�ci.

W latach siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych wybudowano w Kêpicach
du¿e osiedle mieszkaniowe. Najwiêk-
szym zak³adem jest tu obecnie firma Azja-
Ameryka, która powsta³a w by³ej garbar-
ni i zatrudnia 170 osób.

Z okazji jubileuszu odby³y siê wystê-
py szkolnych zespo³ów artystycznych i
zespo³ów dzia³aj¹cych w Miejsko-Gmin-
nym O�rodku Kultury. Burmistrz Stani-
s³aw Grze�kowiak  rozegra³ partiê �¿y-

wych szachów� z uczniami gimnazjum.
Przedtem da³ prawdziwy popis �piewu,
który udzieli³ siê równie¿ innym uczest-
nikom zabawy. Burmistrz w grze w sza-

chy reprezentowa³ oczywi�cie Urz¹d Mia-
sta i Gminy. Po kilkunastu posuniêciach
uczniowie, niestety musieli poddaæ siê
burmistrzowi. Uczestnikom festynu przy-
gotowano liczne stoiska ze s³odyczami i
kie³baskami, a dzieci mog³y bawiæ siê na
specjalnie ustawionych zje¿d¿alniach. (z)

Burmistrz Kêpic Stanis³aw Grze�kowiak na polu szachowym
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Piêtna�cie lat �Potêgowianek�

Babom �piewaæ siê zachcia³o
25 maja 1987 roku w �wietlicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Potêgowie odby³a siê wieczornica, na
której zrodzi³a siê inicjatywa utworzenia zespo³u wokalnego. Tak rozpoczê³o aktywn¹ dzia³alno�æ
Ko³o Gospodyñ Wiejskich i powsta³ zespó³ �Potêgowianki�, który od pocz¹tku prowadzi Zbigniew
Ulaszek � wówczas dyrektor Gminnego O�rodka Kultury.

Z opas³ej kroniki wybrali�my najwa¿-
niejsze wydarzenia z ¿ycia zespo³u.
* W sierpniu 1987 roku ma miejsce pierw-
szy wystêp �Potêgowianek� na gminnych
do¿ynkach w Potêgowie.
* W kwietniu 1988 roku �Potêgowianki�
wystêpuj¹ na uroczystej sesji Rady Gmi-
ny w Potêgowie. W lipcu bior¹ udzia³ w
Wojewódzkim Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Arty-
stycznych Kó³ek Rolni-
ków i Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Jezierzy-
cach.
* W 1989 roku zespó³
�piewa na ��wiêcie
Niepodleg³o�ci� w Po-
têgowie.
* W czerwcu 1990 roku
�Potêgowianki� bior¹
udzia³ w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów
Wokalno-Instrumental-
nych w S³awnie, w lip-
cu - w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów
Artystycznych Kó³ek
Rolniczych i Kó³ Go-
spodyñ Wiejskich w
Czarnej D¹brówce.
* W maju 1991 roku �Potêgowianki� wy-
stêpuj¹ na imprezie zorganizowanej z oka-
zji �Dnia Matki�, w lipcu bior¹ udzia³ w
Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Ar-
tystycznych KR i KGW w Postominie.
* W 1992 roku �Potegowianki� �piewaj¹
na spotkaniu z seniorami, bior¹ udzia³ w
VIII Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów
Artystycznych KR i KGW w S³upsku,
u�wietniaj¹ te¿  m.in. pa�dziernikow¹ se-
sjê Rady Gminy.
* 28 kwietnia 1994 roku �G³os Pomorza�
pisa³: �Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Po-
têgowie zrzesza 32 panie. Spotykaj¹ siê z
okazji obchodów ró¿nych dni, �wi¹t, do-
¿ynek. Wtedy robi¹ wypieki, przygotowu-
j¹ poczêstunek, degustuj¹. (...) �Potêgo-
wianki� wystêpowa³y ju¿ w S³awnie, Czar-
nej D¹brówce, G³ówczycach, £upawie. W
któr¹� letni¹ sobotê, panie planuj¹ wspól-
nie wybraæ siê nad jezioro i daæ tam wy-
stêp. Jesieni¹ za�, z zespo³em instrumen-

talno-wokalnym �Impuls 79� (w tym roku
obchodzi 15-lecie) chc¹ zorganizowaæ
wspóln¹ imprezê jubileuszow¹�.
* W czerwcu 1994 roku �Potêgowianki�
obchodz¹ 5-lecie. Zespó³ liczy 15 osób i
dzia³a pod  artystycznym kierownictwem
Zbigniewa Ulaszka.
* �G³os S³upski� napisa³: �Wiecie ludzie,

co siê sta³o? Babom �piewaæ siê zachcia-
³o... �Potêgowianki� �piewaj¹, co serce
dyktuje: piosenki ludowe, wojskowe, par-
tyzanckie, kolêdy i najnowsze szlagiery.
Transponuj¹ teksty i melodie. Za ka¿dym
razem wychodzi z tego piosneczka rado-
sna, zachêcaj¹ca do u�miechu i pl¹sów.
O koniku z podkówkami i niesfornym
mê¿u, o w�cibskiej s¹siadce, gminnym
wójcie i rolniczym trudzie.�
* W marcu 1995 roku zespó³  wystêpuje
na spotkaniu samorz¹du gminy z biznes-
menami z Holandii. W kwietniu u�wiet-
nia Walne Zgromadzenie Gminnej Spó³-
dzielni  �SCH� w Potêgowie. W czerwcu
zespó³ bierze udzia³ w obchodach 50-le-
cia Szko³y Podstawowej im. Marii D¹-
browskiej w Potêgowie, XI Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych
Kó³ek Rolników i Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich w Tuchomiu. Zostaje zaproszony te¿
na obchody nadania praw miejskich mia-

stu Czarne. W przegl¹dzie zespo³ów ar-
tystycznych z woj. s³upskiego zdobywa
drugie miejsce i nagrodê pieniê¿n¹. W
pa�dzierniku �Potêgowianki� zajmuj¹ na
Przegl¹dzie Piosenki Biesiadnej Woje-
wództwa S³upskiego drugie miejsce i zdo-
bywaj¹ równie¿ nagrodê pieniê¿n¹.
* W maju 1996 roku zespó³ bierze udzia³

w Wojewódzkim Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Lu-
dowych � Czarne�96.
Zajmuje pierwsze
miejsce w kategorii
piosenek ludowych. W
czerwcu prezentuje siê
na XII Wojewódzkim
Przegl¹dzie Zespo³ów
Artystycznych KR i
KGW w Jaros³awcu.
* W 1996 roku kroni-
karz zapisa³: �Poje-
chali�my do £upawy
na piêkny jubileusz
50�lecia szko³y. Pe³na
gala. Oprawa znako-
mita. Go�ci pe³no
wszêdzie. Szwedzki stó³
ugina siê od jad³a i na-
pojów, ale tylko dla
�elity�, a byli ucznio-

wie, nauczyciele, no i my, �Potêgowian-
ki� podpieramy barierki na sali gimna-
stycznej.�
* 22 stycznia 1997 roku �Potêgowianki�
przedstawi³y w Domu Ludowym z Zocho-
wie program �Wieczór z kolêd¹, piosen-
k¹ biesiadn¹, piosenk¹ ludow¹�. Zbigniew
Ulaszek � kierownik zespo³u na XIII
Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Ar-
tystycznych KR i KGW w Przechlewie
zostaje uhonorowany odznak¹ Zas³u¿one-
go Dzia³acza Kultury oraz dyplomem
uznania ministra kultury i sztuki. �Potê-
gowianki� na Wojewódzkim Przegl¹dzie
Folklorystycznego Dorobku Ziemi S³up-
skiej  otrzymuj¹ nagrodê ministra kultury
i sztuki za piosenki biesiadne. W pa�dzier-
niku Gminny O�rodek Kultury, O�wiaty,
Sportu i Turystyki w Czarnej D¹brówce
sk³ada podziêkowanie zespo³owi za
�wspania³e u�wietnienie Dnia Seniora�.
Zespó³ co tydzieñ spotyka siê na próbach,

�Potêgowianki� na przegl¹dzie zespo³ów artystycznych w G³ówczycach

ci¹g dalszy na str.18
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æwiczy ró¿ne piosenki, ale równie¿ znaj-
duje chwilê czasu, aby usi¹�æ przy wspól-
nym stole, wypiæ kawê i porozmawiaæ
�na ka¿dy temat�.
* W 1998 roku �Potêgowianki� bior¹
udzia³ w XIV Wojewódzkim Przegl¹dzie
Zespo³ów Artystycznych KR i KGW w
Swo³owie. Wystêpuj¹ te¿ m.in. na gmin-
nych do¿ynkach w Potêgowie.
* W styczniu 1999 roku, w sali narad
Urzêdu Gminy w Potêgowie odbywa siê
wieczór kolêd. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest
wystêp �Potêgowianek�.  W tym te¿ mie-
si¹cu zespó³ zajmuje II miejsce na gmin-
nym Festiwalu Kolêd. W lutym �Potê-
gowianki� bior¹ udzia³ w jubileuszu ze-
spo³u �Mereszki� z Cewic. Na XV Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Artystycznych KR i
KGW w Damnicy prezentuj¹ siê w no-
wych strojach, które zakupi³a im wice-
starosta powiatu s³upskiego, Gra¿yna
Pokuæ. We wrze�niu �Potêgowianki�
dziêkuj¹ swoj¹ piosenk¹ Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Potêgowie za jej
dzia³alno�æ.
* W czerwcu 2000 roku �Potêgowian-
ki� jad¹ na zaproszenie Caritas�u na fe-
styn do £¹cka. Jak co roku uczestnicz¹
w Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych
KR i KGW w Klukach. W pa�dzierniku
w Radiu Koszalin S.A. powstaje kilku-
nastominutowa audycja o pracy i histo-
rii zespo³u. �Potêgowianki� da³y koncert
z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci. Czê�æ
pierwsza zadedykowana by³a pani Ka-
zimierze Awchimieni � ³¹czniczce bata-
lionu �Jêdrusie�, obejmowa³a znane pie-
�ni patriotyczne. Czê�æ druga, to piosenki
ludowe, znane i lubiane przez wszystkich
s³uchaczy.
* W styczniu 2001 roku zespó³ zdobywa
wyró¿nienie Na II Powiatowym Przegl¹-
dzie Interpretacji Kolêd w Dêbnicy Ka-
szubskiej. W czerwcu �Potêgowianki�
bior¹ udzia³ w XVII Przegl¹dzie Zespo-
³ów Artystycznych KR i KGW w Pote-
gowie.
* W styczniu 2002 zespó³ bierze udzia³
w Powiatowym Przegl¹dzie Kolêd i Pa-
stora³ek w Kêpicach. W kategorii zespo-
³ów doros³ych zajmuje trzecie miejsce,
a Kazimiera Oborzyñska � pierwsze
miejsce w kategorii najstarszych solistek.
* W marcu odesz³a na zawsze z zespo³u
Teresa Baksalerska � jedna z pierw-
szych jego cz³onkiñ.

Po tej ogromnej stracie �Potego-
wianki� nadal �piewaj¹ i bawi¹ pu-
bliczno�æ. S¹ jednym z nielicznych ze-
spo³ów artystycznych dzia³aj¹cych w
gminie Potêgowo i nikt ich w tej roli
nie potrafi zast¹piæ.

         Wybra³: Z. Babiarz-Zych

¯yæ zdrowiej
i �wiadomiej
...takie has³o przewija siê przez kilka ostatnich lat w dzia³alno�ci
Szko³y Podstawowej we Wrze�ciu. Powsta³a tu �wietlica socjotera-
peutyczna, której zadaniem jest przeciwdzia³anie wszelkim uzale¿-
nieniom, tworzenie programów profilaktycznych.

G³ównym celem podejmowanych
dzia³añ jest uczenie dzieci i m³odzie¿ roz-
poznawania i wyra¿ania w³asnych emo-
cji, wyrabianie umiejêtno�ci porozumie-
wania siê i wspó³pracy w grupie rówie-
�niczej. Niestety, zagro¿one s¹ nie tylko
dzieci z rodzin patologicznych. Podob-
nym wp³ywom ulegaj¹ wszyscy ucznio-

wie szko³y, szczególnie z terenów by³ych
PGR, gdzie rodziny mieszkaj¹ pod wspól-
nym dachem, maj¹ te same podwórka,
chodz¹ do tych samych sklepów i ¿yj¹
obok siebie. Zaistnia³a wiêc potrzeba roz-
szerzenia dzia³añ profilaktycznych. W
pierwszych latach by³y to ,,Programy sied-
miu kroków� dla klas starszych i ,,Pro-
gram edukacyjny-profilaktyka uzale¿nieñ
dla klasy III�. Nastêpnym etapem by³o
prowadzenie specjalnych warsztatów dla
klasy VI pod has³em ,,Zdrowiej i �wiado-
miej ¿yæ�. Mia³y one uczyæ obrony auto-
nomii, odmowy nagannego zachowania w
przypadku presji ze strony �rodowiska.

W bie¿¹cym roku szkolnym bardziej
urozmaicono formy pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹. Nie s¹ to ju¿ tylko zajêcia ,,�wie-
tlicowe�. Wychowawcy staraj¹ siê czê-
�ciej zabieraæ dzieci na ró¿nego rodzaju
wycieczki, wyjazdy do teatru, na koncer-
ty czy warsztaty organizowane m.in. przez
Szko³ê Podstawow¹ w Damnie. Ta ostat-
nia forma dzia³añ szczególnie siê podo-
ba. S¹ to dwudniowe spotkania dzieci z
ró¿nych �wietlic socjoterapeutycznych, na

których ich uczestnicy mog¹ dobrze siê
poznaæ, wymieniæ do�wiadczeniami,
wspólnie prze¿yæ wspania³e chwile.

Zorganizowane w tym roku  ferie zi-
mowe w Szkole Podstawowej we Wrze-
�ciu, równie¿ zwi¹zane by³y �ci�le z pro-
filaktyk¹. Prowadzone zajêcia pod has³em
,,Mój dom i moja rodzina� mia³y ukazaæ

dzieciom odpowiednie wzorce do na�la-
dowania, wskazaæ wszystkie te cechy ro-
dziny, które warto kultywowaæ. Pokazaæ
dom, w jakim dziecko chcia³oby miesz-
kaæ i ¿yæ. Uczniowie z Wrze�cia wziêli
równie¿ udzia³ w I Powiatowych Warsz-
tatach Profilaktycznych pod has³em: �Nie
truj siê, nie b¹d� toksyczny� zorganizo-
wanych w Damnie.

Obracaj¹c siê ci¹gle wokó³ has³a
,,Zdrowiej i �wiadomiej ¿yæ� zdecydowa-
no siê  zrobiæ równie¿ co� dla doros³ych.
I tak od marca organizowane s¹ (dwa razy
w tygodniu) zajêcia z gimnastyki dla
wszystkich chêtnych kobiet z okolicznych
wsi. Spotkania te s³u¿¹ nie tylko kszta³to-
waniu sylwetki, ale równie¿ s¹ to rozmo-
wy na temat prowadzenia zdrowego try-
bu ¿ycia, dyskusje pomagaj¹ce w wybo-
rze trafnych decyzji.

Podejmuj¹c siê takich dzia³añ ich ini-
cjatorzy maj¹ nadziejê, ¿e powoli obudz¹
w ka¿dym potrzebê zdrowego trybu ¿y-
cia, bez uzale¿nieñ i u¿ywek oraz uczucie
rado�ci przebywania z innymi lud�mi.

         Ma³gorzata Zagdan-Dymek
        Szko³a Podstawowa we Wrze�ciu
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I Powiatowy Konkurs Profilaktyczny w Damnie

Otwarte na kontakty
W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie odby³y siê warsztaty po�wiêcone  popularyzacji
zdrowego stylu ¿ycia. Wziêli w nich udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych z powiatu s³upskiego.

Celem spotkania by³o ugruntowanie
wiedzy objêtej programem nauczania
przyrody w klasach IV-VI. Tematyka
warsztatów skupia³a siê wokó³ czterech

bloków tematycznych: u¿ywki jako zagro-
¿enie dla organizmu, higiena miejsca pra-
cy i wypoczynku, bezpieczeñstwo pod-
czas gier i zabaw, od¿ywianie. Na zajêcia
zg³osi³y siê reprezentacje dziewiêciu szkó³
podstawowych z siedmiu gmin powiatu:
SP z Wrze�cia (gm. S³upsk), SP z Dobie-
szewa (gm. Dêbnica Kaszubska), SP z
Kobylnicy (gm. Kobylnica), SP z G³ów-
czyc (gm. G³ówczyce),  SP z Objazdy
(gm. Ustka),  SP z Potêgowa (gm. Potê-
gowo), SP z Damna i SP z Zagórzycy (gm.
Damnica).

 Dwudniowe spotkanie po³¹czono
z I Powiatowym Konkursem Profilaktycz-
nym, który przebiega³ pod has³em �Nie
truj siê. Nie b¹d� toksyczny�. Reprezen-
tacje szkó³ liczy³y po cztery osoby a kon-
kurs sk³ada³ siê z dwóch czê�ci. W pierw-
szej nale¿a³o odpowiedzieæ na 30 pytañ
testowych, druga - pogl¹dowa polega³a na
opracowaniu plakatu tematycznego. W
pierwszym etapie wspó³zawodnictwa naj-
wy¿sz¹ liczbê 29 punktów �  uzyska³y
Patrycja Setna i Paulina Górska -
uczennice Szko³y Podstawowej w Dam-
nie. Justyna Górska - równie¿ z Damna
i Albert Wrzesiñski ze Szko³y Podsta-
wowej w G³ówczycach uzyskali po 28
punktów.  Uczniowie ci przyst¹pili do dru-
giego etapu eliminacji.  Odpowiadali na

5 pytañ testowych. Wszyscy uzyskali te-
raz po 5 punktów i tym samym z wyni-
kiem 34 punktów zajêli równorzêdne dwa
I miejsca, a kolejni z wynikiem 33 punk-

tów - dwa
równorzêd-
ne drugie
miejsca.

Z a
opracowa-
ne plakaty
jury wyró¿-
ni³o  trzy
szko³y: SP
z Dobiesze-
wa, SP z
Potêgowa i
SP z Dam-
nicy. W
ocenie kie-
rowano siê
ujêciem te-
matu oraz

walorami plastycznymi.
Wszystkie uczestnicz¹ce w warszta-

tach reprezentacje szkó³ otrzyma³y certy-
fikaty upowa¿niaj¹ce do przeprowadze-
nia eliminacji w swoich gminach w roku
szkolnym 2002/2003. Pozwol¹ one stwo-
rzyæ kilkuosobowe grupy emisariuszy
zdrowego stylu ¿ycia w ka¿dej ze szkó³.

K o l e j -
ne, II spo-
t k a n i a
warsztato-
we, po�wiê-
cone zdro-
wemu stylo-
wi ¿ycia, od-
bêd¹ siê w
2003 roku
równie¿ w
Szkole Pod-
stawowej w
D a m n i e .
M ³ o d z i e ¿
ma sporo
czasu na
w s p ó l n e
przemy�le-
nie ze swo-
imi  nauczycielami ostatecznej formu³y
tego przedsiêwziêcia i nadanie mu kszta³-
tu, który bêdzie satysfakcjonowa³ wspó³-

Dyrektor szko³y Zbigniew Studziñski obja�nia kolejne zadanie

M³odzie¿ rozwi¹zuje test konkursowy

pracuj¹ce szko³y i integrowa³ spo³eczno-
�ci uczniowskie.

- Dzieci  s¹ bardzo otwarte na kon-
takty - mówi dyrektor szko³y w Damnie,
Zbigniew Studziñski.  - Po 30 minuto-
wych zajêciach integruj¹cych czu³y siê ju¿
swobodnie, tworzy³y pierwsze kole¿eñ-
skie grupy. ¯ywo uczestniczy³y w poga-
dankach o narkomanii, z wypiekami na
twarzach sprawdza³y swoje umiejêtno�ci
strzeleckie na komputerowej strzelnicy, z
zainteresowaniem zwiedza³y Izbê Trady-
cji, Zbrojowniê i komisariat szkoleniowy
Szko³y Policji w S³upsku. Wielk¹ frajdê
sprawi³a im tak¿e mo¿liwo�æ skorzysta-
nia z megafonów znajduj¹cych siê w po-
licyjnych radiowozach oraz uczestnictwo
w wieczornym spacerze urozmaiconym
pokazem sztucznych ogni.

To dwudniowe spotkanie by³o  kon-
sekwencj¹ podobnych i cyklicznych ju¿
warsztatów prowadzonych w tej szkole dla
dzieci ze �wietlic socjoterapeutycznych.
Metod¹ warsztatow¹ prowadzone s¹ tak-
¿e spotkania turystyczne, teatralne i dzien-
nikarskie. Dobre do�wiadczenia w ich re-
alizacji daj¹ gwarancjê przedniej zabawy
i umiejêtnego ³¹czenia dzieciêcej otwar-
to�ci z m¹dr¹ refleksj¹ doros³ych, nad za-
gro¿eniami czyhaj¹cymi na m³odzie¿
szkoln¹.

Danuta Rolbiecka
Starostwo Powiatowe

w S³upsku



20

Wymienili
do�wiadczenia
W  Gimnazjum w Damnicy odby³y siê uroczysto�ci zwi¹zane z ob-
chodami Dnia Ziemi. Ubieg³oroczna impreza zakoñczy³a siê opra-
cowaniem raportu o stanie �rodowiska w powiecie s³upskim. W tym
roku zaproszono szko³y gimnazjalne do udzia³u w targach ekolo-
gicznych.

W czasie imprezy zaprezentowano
ró¿ne stoiska promuj¹ce ekologiczny styl
¿ycia. Gimnazja z G³ówczyc, Ustki, Po-
têgowa, Siemianic, Damnicy oraz O�rod-
ka Szkolno � Wychowawczego w Dam-

nicy, promowa³y swoj¹ dzia³alno�æ.
Przedstawi³y zdjêcia, samodzielnie przy-
gotowane foldery, kroniki i plakaty.

Ka¿da klasa Gimnazjum z Damnicy
dodatkowo przygotowa³a stoisko, na któ-
rym prezentowa³a zebrane eksponaty, cie-
kawostki przyrodnicze i przygotowane
potrawy kulinarne. Uczniowie wykazali
siê du¿¹ pomys³owo�ci¹, zdolno�ciami
plastycznymi i organizatorskimi. Efekt ich
pracy przeszed³ naj�mielsze oczekiwania.
Okaza³o siê, ¿e atrakcyjn¹ pami¹tk¹ z
wizyty w naszym regionie mo¿e byæ piêk-
na muszla, serwetka z kaszubskim haftem,
d¿em z jagód lub przysmak z grzybów.

W konkursie na najciekawsze stoisko,
I miejsce zajê³a klasa II c (�Ekspozycja
Le�na�, II miejsce - klasa I c (�Cepelia-
da�), III miejsce - klasa Id (�Skarby Zie-
mi�). W targach wzi¹³ udzia³ Wojewódz-
ki O�rodek Doradztwa Rolniczego w
Strzelinie, który  promowa³ agroturysty-
kê. Zaprezentowa³a siê te¿ Hurtownia
Kwiatów ,,Kompozycja� ze S³upska.

Obchodom towarzyszy³ konkurs lite-
racki i plastyczny. Nades³ano kilkadzie-
si¹t plakatów i wierszy. Prace plastyczne

i literackie zachwyci³y komisjê wysokim
poziomem artystycznym i pomys³owo�ci¹.

Wyró¿nienia w konkursie literackim
na ekologiczny wiersz otrzymali: Anita
Rek (Gimnazjum w G³ówczycach), Da-

mian Banasiak
(Gimnazjum w
Damnicy), Ka-
rolina Derda
(Gimnazjum w
P o t ê g o w i e ) ,
Daria Niewa-
dzi³ (Gimna-
zjum w Ustce),
M a ³ g o r z a t a
Berk (Gimna-
zjum w G³ów-
czycach), Syl-
wia Doczekal-
ska (Gimna-
zjum w Siemia-
nicach).

W konkur-
sie plastycznym
,, Cz³owiek a

�rodowisko�, w kategorii indywidualnej I
miejsce zajê³a Karolina Rek (Gimnazjum
w G³ówczycach), II - Paulina Gawin
(Gimnazjum w Potêgowie), III - Krysty-
na Sakowska  (Gimnazjum w Siemiani-
cach) i Kamil Kirko (Gimnazjum w Dam-
nicy). Wyró¿nienie  otrzyma³a Emilia Pie-
karczyk (Gimnazjum w Damnicy).

 W kategorii prac grupowych I miej-
sce przypad³o Barbarze Kot³owskiej i
Karolinie Derdzie (Gimnazjum w Potê-
gowie), II - Ma³gorzacie Charliñskiej,
Marcie Dolatowskiej, Milenie Wyrzy-
kowskiej i Aleksandrze Kopczyk (Gim-
nazjum w Damnicy), III - Marzenie So-
siñskiej i Micha³owi Wróblewskiemu
(Gimnazjum w Damnicy).

Cz³onkowie Klubu Ekologicznego
,,Ekoszperacze� z Gimnazjum w Damni-
cy przedstawili program artystyczny sk³a-
daj¹cy siê z wierszy, piosenek i insceni-
zacji. Szczególny aplauz widowni wywo-
³a³a inscenizacja, pt. ,,Lekcja archeologii
w 2069 roku�.

              Iwona Kordylas
                        Gimnazjum w Damnicy

Program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum
w Damnicy

26 marca odby³ siê przetarg na wy³o-
nienie wykonawcy badañ mammograficz-
nych kobiet z gmin powiatu s³upskiego;
najkorzystniejsz¹ ofertê przedstawi³ Sa-
modzielny Publiczny Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w S³upsku.

*
6 kwietnia odby³y siê I S³upskie Tar-

gi Edukacyjne. Promowano szko³y ponad-
gimnazjalne ze S³upska i powiatu s³up-
skiego.                    *

9 kwietnia w  S³upsku przebywa³ wi-
cewojewoda Stanis³aw Kochanowski, któ-
ry spotka³ siê z kierownictwem Rady Po-
wiatu i Starostwa Powiatowego.

*
W dniach 11-12 kwietnia starosta

s³upski Stanis³aw K¹dziela uczestniczy³ w
Zgromadzeniu Ogólnym Zwi¹zku Powia-
tów Polskich.

                         *
12 kwietnia wrêczono akty nauczy-

ciela dyplomowanego dyrektorom Zespo-
³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku i Techni-
kum Le�nego w Warcinie.

KALENDARIUM
W dniach 13 - 14 kwietnia w O�rod-

ku Doradztwa Rolniczego w Strzelinie od-
by³y siê Targi Ogrodnicze.

*
17 kwietnia starosta s³upski Stanis³aw

K¹dziela spotka³ siê w Warszawie z po-
s³ami z sejmowej podkomisji rolnictwa.
Przedstawi³ propozycje zmian w zapisach
ustawy o energii odtwarzalnej, które maj¹
zwiêkszyæ op³acalno�æ produkcji biopa-
liw.         *

W dniach 16-21 kwietnia przedstawi-
ciele regionu s³upskiego uczestniczyli w
misji gospodarczej na Bia³orusi. Staro-
stwo reprezentowa³ Janusz Cha³ubiñski -
kierownik Powiatowego Urzêdu Pracy.

*
22 kwietnia zorganizowano naradê

dyrektorów i g³ównych ksiêgowych szkó³
oraz placówek o�wiatowych powiatu. Po-
�wiêcono j¹ organizacji roku szkolnego
2002/2003.

                         *
24 kwietnia obradowa³y wspólnie

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Prze-
ciwdzia³ania Bezrobociu oraz Powiatowa
Rada Zatrudnienia.

                         *
26 kwietnia starosta s³upski Stanis³aw

K¹dziela spotka³ siê z kierownictwem
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w
S³upsku.

                        *
       27 kwietnia wmurowano Akt Erek-
cyjny pod budowê nowej szko³y w Dêb-
nicy Kaszubskiej.
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VII Wybory Miss Wsi Pomorza 2002 w £odzierzy ko³o Miastka
potwierdzi³y, ¿e naj³adniejsze panny mieszkaj¹ w powiecie s³up-
skim!

Dziewczyny z gmin s³upskich wziê³y
wszystko, co by³o do zdobycia w konkur-
sie, a Miss Wsi Pomorza 2002 Agnieszka
Markiewicz z Siemianic ko³o S³upska, zo-
sta³a wybrana tak¿e Miss Foto i Miss
Mikrofonu.

W powiecie s³upskim mieszka nie tyl-
ko Miss Wsi Pomorza 2002, ale równie¿ I
Wicemiss - Joanna Józefowicz z Potêgo-
wa, uznana tak¿e za najpiêkniejsz¹ zda-
niem Zarz¹du Oddzia³u Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Miastku, II Wi-
cemiss - Kamila Gil z Damnicy, Miss
Publiczno�ci � Luiza Janczukowicz z
Kwakowa i Miss Internetu � Karolina
Kus  z Kusowa. Kto� mo¿e s¹dziæ, ¿e do
£odzierzy pojecha³y w tym roku same
mieszkanki powiatu s³upskiego, nie mia-
³y konkurencji i dlatego zgarnê³y wszyst-
kie tytu³y oraz nagrody. Nieprawda! Kon-
kurs by³ w tym roku wyj¹tkowo dobrze
obsadzony. Uczestniczy³y w nim 24 pan-
ny z województw: zachodniopomorskie-
go i pomorskiego. Panny z powiatu s³up-
skiego okaza³y siê wyj¹tkowo urodziwe!
Gdy dodaæ, ¿e w konkursie nie uczestni-
czy³a Miss Powiatu 2002 Katarzyna Je-
sionek z Redzikowa (tañczy w zespole
�Arabeska� i tego dnia mia³a wa¿ny wy-
stêp na po³udniu kraju) oraz, ¿e nie by³o
te¿ Miss Gracji Powiatu - Olimpii Sta-
chowiak z Klêcina, to mo¿na powiedzieæ,
i¿ powiat s³upski z samych ³adnych dziew-
cz¹t s³ynie.

Na pewno nie ma siê czego wstydziæ
i warto wspieraæ konkurs wiejskich piêk-

no�ci. Warto, bo spe³nia swoj¹ rolê. Miss
Pomorza 2002, jednocze�nie I Wice Miss
Powiatu S³upskiego 2002 � Agnieszka
Markiewicz po wyborach w £odzierzy
pierwsze co zrobi³a, to zaapelowa³a przed
kamerami telewizyjnymi i mikrofonami

radiowymi
do wiej-
s k i c h
dziewcz¹t,
by nie po-
przestawa-
³y na nauce
w szko³ach
z a w o d o -
wych i
� r edn ich ,
tylko dalej
siê uczy³y i
próbowa³y
zdobywaæ
�wiat. Bo
warto, bo
nie stoj¹ na
s t r acone j
pozycji!

Na wy-
borach w £odzierzy, choæ konkurs orga-
nizowany jest siódmy raz, a w Damnicy
trzeci  - po raz pierwszy dziewczêta za-
prezentowa³y siê w piêknych strojach lu-
dowych. Zauwa¿yli to i docenili  brawa-
mi wszyscy. A¿ by³o szkoda, ¿e w stro-
jach tych prezentowa³y siê tylko w jed-
nym tzw. �wyj�ciu� na scenê. Wspaniale
z piêknymi, kolorowymi strojami i wian-
kami wspó³gra³ program �Genowefy Pi-
gwy�, wystêpuj¹cej w ludowym pasiaku.
Redaktorowi Konradowi Remelskiemu
z �G³osu Pomorza� w   Miastku, który
kontynuuje ten piêkny konkurs, nale¿¹ siê
du¿e s³owa uznania. Impreza jest coraz
doskonalsza. W tym roku red. K. Remel-
ski zas³u¿y³ na uznanie jeszcze z co naj-
mniej jednego powodu � za to, ¿e popro-
si³ o pomoc w prowadzeniu imprezy ubie-
g³oroczn¹ Miss Pomorza - Monikê Mie-
lewczyk z Potêgowa. To te¿ mieszkanka
powiatu s³upskiego! Wypad³a uroczo, a
ca³a impreza z jej udzia³em nabra³a szcze-
gólnego kolorytu. Warto przypomnieæ, ¿e
oprócz M. Mielewczyk w roku ubieg³ym
swój tryumf w £odzierzy �wiêci³y rów-
nie¿ inne mieszkanki powiatu s³upskiego
� Magdalena Czekaj z Kusowa (I Wice
Miss Pomorza 2001) i Honorata Sobala
z Damnicy (Miss Obiektywu).

                             Z. Babiarz-Zych

 Najpiêkniejsze s¹ w powiecie
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Partnerstwo
Publiczno-Prywatne
Powiat S³upski uczestniczy w projekcie pt. �Program budowania partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce�. Pomys³odawc¹ i wnioskodawc¹ przedsiêwziêcia jest firma Business Mobility Internation,
a koordynatorem � Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w S³upsku. Program finansowany jest
z funduszy Rz¹du Flamandzkiego. Jego celem jest pobudzenie lokalnych samorz¹dów do podejmo-
wania decyzji o wspó³pracy przy realizacji wspólnych przedsiêwziêæ na szczeblu lokalnym.

Zmiany administracyjne kraju spo-
wodowa³y zwiêkszenie obowi¹zków
na³o¿onych przez rz¹d na jednostki sa-
morz¹dowe.  Samorz¹dy otrzymuj¹ co-
raz wiêcej ró¿nych zadañ i tym samym
maj¹ coraz mniej �rodków na rozwój in-
westycji. Nigdy nie mog¹ spe³niæ
wszystkich oczekiwañ mieszkañców
swoich gmin czy powiatów. Realizowa-
ny program stwarza pewn¹ szansê, bo
poprzez partnerstwo mo¿liwe bêdzie
finansowanie rozwoju us³ug, za które
odpowiada samorz¹d. Korzy�ci s¹ wie-
lorakie. Gmina, powiat mog¹ byæ uwol-
nione od konieczno�ci budowania co-
raz to nowych obiektów, pieni¹dze z
tego celu bêdzie mo¿na przeznaczyæ na
tzw. dzia³alno�æ operacyjn¹.

Kolejnym wa¿nym celem Partner-
stwa Publiczno � Prywatnego jest wpro-
wadzenie do us³ug publicznych innowa-
cyjno�ci. Dotychczas nowe obiekty
wznoszone przez samorz¹dy nie zawsze
charakteryzuj¹ siê najnowsz¹ technolo-
gi¹ i technik¹. Generalna idea jest taka,
by kapita³ prywatny w ramach Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego nie by³
wspó³udzia³owcem w finansowaniu sa-
morz¹dowych inwestycji, a by³ udzia-
³owcem us³ug organizowanych przez
samorz¹dy.  Jak mia³oby wygl¹daæ to
w praktyce? Na przyk³ad samorz¹dy
pragn¹, aby na ich terenie by³y baseny
z pe³n¹ infrastruktur¹ i by mogli korzy-
staæ z nich wszyscy mieszkañcy, w tym
szczególnie dzieci i m³odzie¿. Gmina
nie posiadaj¹ca takiego basenu, powin-
na znale�æ podmiot, który sfinansuje
jego budowê i bêdzie jego w³a�cicielem.
Ona sama za�, poza przekazaniem grun-
tu pod budowê, bêdzie p³aci³a w³a�ci-
cielowi przez okre�lony czas waloryzo-
wan¹ stawkê za ka¿de dziecko korzy-
staj¹ce z tego basenu. W ten sposób,
poza oszczêdno�ci¹ finansów, bêdzie
budowane zaufanie publiczno� prywat

ne.
Innym przyk³adem mo¿e byæ budo-

wa sieci portów dla turystyki wodnej w
rejonie Morza Ba³tyckiego przy wyko-
rzystaniu funduszy Unii Europejskiej.
Wiele samorz¹dów gminnych potrakto-
wa³o realizacjê tego zadania poprzez
Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Tak
powsta³a marina w £ebie. W podobny
sposób mo¿na zbudowaæ port jachtowy
w Ustce wykorzystuj¹c do tego fundu-
sze PHARE. Z planu zagospodarowa-
nia terenu portu w Ustce wynika, ¿e
zakres �wiadczeñ na l¹dzie bêdzie obej-
mowa³ us³ugi sanitarne, odbiór �mieci
i �cieków, zimowanie jachtów i us³ugi
dodatkowe, wykonywane w porcie ry-
backim. Przedsiêwziêcie to idealnie
nadaje siê do zrealizowania poprzez
proponowan¹ w ramach programu part-
nersk¹ wspó³pracê. �ród³em nak³adów
na rozwój infrastruktury i us³ug powi-
nien byæ kapita³ prywatny, wspierany
przez samorz¹d lokalny, przy wykorzy-
staniu funduszy pomocowych Unii Eu-
ropejskiej.

Do�wiadczenia pañstw zachodnich
pokazuj¹, ¿e kapita³ prywatny mo¿e po-
budzaæ samorz¹dy do podejmowania
ró¿nych dzia³añ i pozwala zmniejszaæ
finansowe ryzyko. Samorz¹dy gminne
posiadaj¹ce w³asne strategie rozwoju i
ok. 18% �rodków w³asnych powinny
podejmowaæ dzia³ania w ramach takie-
go partnerstwa. To mo¿e okazaæ siê
pomocne przy wdra¿aniu za³o¿eñ stra-
tegii.

W najbli¿szym czasie Uczestnicy
projektu przygotuj¹ broszurê w której
znajd¹ siê wszystkie niezbêdne wska-
zówki do podejmowania wspó³pracy sa-
morz¹dów z prywatnymi przedsiêbior-
cami.

Joanna Or³owska
  Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu

 i Zdrowia

Potrzebne pilne wsparcie

Natalka
czeka!

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz
uczniowie Szko³y Podstawowej im.
Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
zwracaj¹ siê z gor¹c¹ pro�b¹ o wspar-
cie finansowe dla Natalii Pietnoczki.

Natalia uczêszcza do klasy pi¹tej,
ma 12 lat. Rok temu wykryto u niej ostr¹
bia³aczkê szpikow¹. Od tej pory z krót-
kimi przerwami, dziewczynka przeby-
wa w Klinice Akademii Medycznej w
Gdañsku. Obecnie poddawana jest
skomplikowanym zabiegom przygoto-
wuj¹cym j¹ do autologicznego prze-
szczepu szpiku kostnego.

Natalka jest bardzo dobr¹ i zdoln¹
uczennic¹, chêtnie czyta ksi¹¿ki. Jest
pe³na optymizmu, wiary i chce prze¿yæ
swoje ¿ycie tak, jak wiêkszo�æ jej zdro-
wych rówie�ników.

Dlatego te¿, wychodz¹c naprzeciw
jej marzeniom, my, nauczyciele i ucznio-
wie zabiegamy o pomoc w ratowaniu
zdrowia, a przede wszystkim ¿ycia na-
szej uczennicy i kole¿anki.

Mamy nadziejê, ¿e los Natalii nie
bêdzie dla Was obojêtny, a ka¿da wp³a-
ta przyczyni siê do spe³nienia jej marzeñ.

 Podajemy numer konta, na które na-
le¿y wp³acaæ pieni¹dze: Big Bank
Gdañski S.A. III Oddzia³ Gdañsk
11601058 � 72454000 � 918 �Natalia�.

 Krystyna Balcerek
                                  Dyrektor Szko³y


