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Kilka istotnych wydarzeñ w ¿yciu powiatu przynios³y
ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezado-
wolenie panuje w �rodowisku rolniczym. Nie tylko �Sa-
moobrona�, ale równie¿ organizacje kó³kowe zaczê³y or-
ganizowaæ ostatnio protesty i manifestowaæ swoje nieza-
dowolenie z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie. Jak siê
okazuje chodzi ju¿ nie tylko o niskie ceny ¿ywca, zw³asz-
cza wieprzowego, które nie gwarantuj¹ op³acalno�ci tej
produkcji, ale równie¿ o przysz³o�æ ca³ego polskiego rol-
nictwa w kontek�cie przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej.

Rolnicy nadal nie maj¹ jasno�ci co do swej, nawet naj-
bli¿szej przysz³o�ci i trudno siê im dziwiæ, ¿e znowu sta-
raj¹ siê upomnieæ o swoje prawa. Postulaty, które przynie-
�li 26 lutego br. do starostwa przekazali�my, zgodnie z ich
wol¹ i intencj¹,  do premiera rz¹du i uwa¿amy, ¿e s¹ s³usz-
ne. Nie mo¿na tej sporej grupie zawodowej odmówiæ racji,
tym bardziej, ¿e ju¿ wielokrotnie w swoich samorz¹do-
wych dzia³aniach informowali�my rz¹d o trudnej sytuacji
na s³upskiej wsi i gro¿¹cych spo³ecznych konsekwen-
cjach.

 Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ decyduj¹c¹ o przysz³o�ci po-
wiatu jest drastyczny brak �rodków finansowych  w dziale
o�wiata. Radni zaprotestowali przeciwko decyzjom cen-
tralnym i na sesji bud¿etowej odst¹pili od uchwalenia bu-
d¿etu powiatu na 2003 rok. Uznali bowiem, ¿e nie ma sen-
su uchwalaæ bud¿etu w sytuacji kiedy powiat walczy jesz-
cze u ministra finansów o brakuj¹ce prawie 3 miliony z³o-
tych na niedoszacowan¹ o�wiatê. Jest to zbyt powa¿na kwota,
która, w przypadku jej nie otrzymania, zawa¿y na kszta³-
cie ca³ego bud¿etu. Z wielu zadañ trzeba bêdzie wówczas
zrezygnowaæ, ¿eby zapewniæ w ogóle funkcjonowanie o�wia-
ty, a i tak poszczególne nasze zamierzenia zosta³y ju¿ po-
wa¿nie okrojone. Nie zaplanowali�my w o�wiacie prawie
¿adnych remontów, nie mówi¹c ju¿ o inwestycjach, które
trzeba by³o zredukowaæ do zera.

Na tym tle, jak obiecana gruszka na wierzbie, wygl¹-
da ostatnia, dos³ownie sprzed kilku dni, zapowied� rz¹du o
tym, ¿e ka¿dy bezrobotny na wsi � by³y pracownik PGR
otrzyma za darmo od Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa dwa hektary ziemi! Trudno racjonalnie sobie wy-
t³umaczyæ, czy jest to rzeczywi�cie chêæ udzielenia pomo-
cy bezrobotnym na wsi, oczekuj¹cym takiego w³a�nie
wsparcia, czy  typowa rz¹dowa obietnica przed zbli¿aj¹cym
siê czerwcowym referendum o przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej? Nawet gdyby mia³a spe³niæ siê ta obietnica,
to przyznanie ka¿demu bezrobotnemu na wsi dwóch hek-
tarów ziemi niewiele ju¿ pomo¿e, je¿eli nie pójdzie za tym
inna pomoc. Dzisiaj ludziom na wsi, a tak¿e powiatom ziem-
skim cierpi¹cym skutki braku racjonalnej polityki spo-
³ecznej, potrzebna jest konkretna systemowa pomoc, a nie
du¿o spó�niona wêdka, któr¹ dawno ju¿ bezrobotnym obie-
cywano i kiedy wszystkie ryby zosta³y ju¿ na wsi wy³owio-
ne.

Zachêcam do lektury naszego pisma.

Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski

KONKURS - PLEBISCYT
NA NAJLEPSZEGO LEKARZA
I NAJLEPSZ¥ PIELÊGNIARKÊ
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Z obrad IV sesji Rady Powiatu

Na IV sesji Rady Powiatu S³upskiego starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski z³o¿y³ sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Zarz¹du Powiatu oraz z wykonania uchwa³ Rady Powiatu. Realizuj¹c wniosek radnych z Komisji
Rozwoju, Integracji Europejskiej oraz Przeciwdzia³ania Bezrobociu, scharakteryzowa³ te¿ zwiê�le i przed-
stawi³ najistotniejsze problemy powiatowych jednostek organizacyjnych.

W interpelacjach rad-
ny Marian Jarz¹bek po-
informowa³ komendanta
Policji o tym, i¿ m³odzi
ch³opcy sprzedaj¹ bezkar-
nie kradzione zegarki pod
Supermarketem w Kobyl-
nicy. Poinformowa³ te¿, i¿
detektywi z Posterunku w
Kobylnicy nie przyjmuj¹
zg³oszeñ od mieszkañców
podczas nieobecno�ci
dzielnicowych. Skrytyko-
wa³ metody pracy komor-
nika s¹dowego, który �w³a-
muje siê do mieszkañ pod
nieobecno�æ lokatorów -
d³u¿ników, zabiera im mie-
nie i sprzedaje �.

Dlaczego rosn¹ ceny
paliw?

Radny Stanis³aw
Jank zapyta³ pos³a na
Sejm Jana Sieñkê, dlacze-
go w sytuacji kiedy w kra-
ju przybywa samochodów
i rosn¹ ceny paliwa, w któ-
re wliczony jest podatek
drogowy, powiat otrzymu-
je coraz mniejsze subwen-
cje drogowe? Poruszy³
równie¿ sprawê uchwa³y
Senatu z 19 grudnia ubie-
g³ego roku, której intencj¹
mia³o byæ zwiêkszenie sprawno�ci admi-
nistracji publicznej. - Czy Zarz¹d Powiatu
przekaza³ informacjê Senatowi o podjê-
tych dzia³aniach usprawniaj¹cych pracê
powiatowej administracji? � zapyta³. - Pie-
niêdzy jest coraz mniej, a Senat pyta nas,
czy jeste�my sprawniejsi? � skomentowa³
podnoszony problem. Odniós³ siê te¿ do
zapowiedzi firmy Nestle o tym, i¿ nie bê-
dzie ograniczaæ skupu mleka, która jego
zdaniem nie budzi zaufania.

Odpowiadaj¹c mu zaraz, starosta Z.
Ko³odziejski wyja�ni³, ¿e Nestle otrzyma

w lutym certyfikat jako�ci, który spowo-
duje, i¿ firma ta bêdzie mog³a eksportowaæ
swoje wyroby. Pozwoli to utrzymaæ skup
mleka na wiêkszym ni¿ dotychczasowym
poziomie. 3 stycznia br. odby³o siê spo-
tkanie przedstawicieli S³upskiej Spó³dziel-
ni Mleczarskiej z wicewojewod¹ pomor-
skim w tej sprawie, a 9 stycznia br. rozmo-
wy kontynuowano w gronie przedstawi-
cieli ministerstwa rolnictwa. Odnosz¹c siê
do uchwa³y Senatu, starosta odpowiedzia³,
¿e ten zwróci³ siê do Rady Ministrów o
dokonanie wszechstronnej oceny obec-

nego stanu administracji
publicznej, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem re-
lacji pomiêdzy admini-
stracj¹ rz¹dow¹ i admini-
stracj¹ samorz¹dow¹.
Poprosi³ o sprawdzenie,
czy kompetencje przypi-
sane gminom, powiatom
i samorz¹dowi woje-
wódzkiemu s¹ zgodne z
duchem ustaw i czy sa-
morz¹dom podlegaj¹
w³a�ciwe jednostki orga-
nizacyjne?

- Uchwa³a Senatu
jest sygna³em na to, ¿e
sprawy biegn¹ nieco in-
nym torem, ni¿ zak³ada³
to ustawodawca � mówi³
starosta.

Czy bêd¹ naprawione
drogi!

Radny Stanis³aw
Gos³awski  zapyta³, czy
w najbli¿szym czasie
przewiduje siê wykona-
nie pobocza drogi na od-
cinku od Kuleszewa do
Barcina? Obecnie wyso-
kie pobocze i w¹ska jezd-
nia powoduj¹, ¿e sytu-
acja na tej drodze zagra-
¿a bezpieczeñstwu.

Równie¿ bezpieczeñstwu zagra¿a niezabez-
pieczony g³êboki przydro¿ny rów na od-
cinku drogi od stacji kolejowej Kêpka do
Kêpic.

Stanis³aw Kozie³, dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych poinformowa³, ¿e w
trakcie modernizacji drogi powiatowej z
£osina do Barcina, w ubieg³ym roku, roz-
poczêto porz¹dkowanie poboczy poprzez
uzupe³nienie g³ównie miejsc zani¿onych,
przy u¿yciu pospó³ki, gruzu i ¿u¿la paleni-
skowego. Ze wzglêdu na bardzo du¿y za-
kres rzeczowy tych prac nie zd¹¿ono z  re-

Firma �Niciejewscy� wspó³pracuje  ze Stowarzyszeniem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich �Nowator�, które prowadzi w jej imieniu skup rzepaku

Kiedy ruszy
produkcja s³odu?
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gulacj¹ poboczy na odcinku drogi od Ku-
leszewa do Barcina. Dowieziona jesieni¹
pospó³ka po wyprofilowaniu równiark¹, na
skutek intensywnego ruchu pojazdów ciê-
¿arowych i zbyt du¿ej wilgotno�ci pod³o-
¿a, zosta³a rozje¿d¿ona powoduj¹c zani¿e-
nia i nierówno�ci poboczy. Z nastaniem
lepszych warunków pogodowych powtór-
nie uzupe³nione zostan¹ miejsca zani¿o-
ne, a na ca³ej d³ugo�ci drogi od Kulesze-
wa do Barcina - wyprofilowane równiark¹
samojezdn¹.

- Na drodze powiatowej z Kêpic do
Biesowic lokalnie wystêpuj¹ miejsca, na
których dla bezpieczeñstwa ruchu ko³o-
wego nale¿a³oby ustawiæ porêcze drogo-
we. Jednak chroniczny brak �rodków fi-
nansowych na utrzymanie dróg powodu-
je, ¿e zadanie to odk³adane jest na przy-
sz³e lata, gdy¿ w pierwszej kolejno�ci wy-
konywane s¹ roboty nawierzchniowe �
mówi³ S. Kozie³. - W tym roku Zarz¹d Dróg
Powiatowych równie¿ nie posiada na ten
cel ¿adnych �rodków finansowych. Aby
poprawiæ istniej¹cy stan i bezpieczeñstwo
ruchu na tym odcinku drogi, w pierwszym
pó³roczu ustawione zostan¹ s³upki prowa-
dz¹ce (pacho³ki), które oznacz¹ kieruj¹cym
krawêd� korony drogi.

Radna Maria Babiñska domaga³a siê
u³o¿enia chodnika w G³ówczycach przy
drodze powiatowej prowadz¹cej do Izbi-
cy na odcinku oko³o  250 metrów oraz po-
³o¿enia chodnika i ustawienia wiaty przy-
stankowej przy drodze wojewódzkiej. Obie
te drogi siê krzy¿uj¹, s¹ przelotowe o bar-
dzo nasilonym ruchu w kierunku Izbicy,
£eby, Lêborka i Pucka. Brak chodników
stanowi od wielu lat powa¿ne zagro¿enie
dla wszystkich korzystaj¹cych, szczegól-
nie dla dzieci � mówi³a M. Babiñska. W
odpowiedzi us³ysza³a od dyrektora S. Ko-
zie³a, ¿e budowa chodnika w obrêbie
skrzy¿owania dwóch wa¿nych dróg pu-
blicznych wymaga wspólnego dzia³ania
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku
i Zarz¹du Dróg Powiatowych w S³upsku.
W tym roku budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej bêdzie niemo¿liwa, chyba
¿e do jej realizacji w³¹czy siê Urz¹d Gminy
w G³ówczycach. Dlatego z nim w najbli¿-
szym czasie podjête zostan¹ rozmowy.
Natomiast w sprawie chodnika wzd³u¿
drogi wojewódzkiej nr 213 odpowiedzi
powinien udzieliæ Zarz¹d Dróg Wojewódz-
kich w Gdañsku, do którego w tej sprawie
wyst¹piono.

Czy gro¿¹ rolnicze protesty?
Radny Pawe³ Gonera zwróci³ siê do

starosty Z. Ko³dziejskiego i pos³a na Sejm
Jana Sieñki o pomoc w sprawie interwen-
cyjnego skupu trzody chlewnej. - �rodki
na skup musz¹ siê znale�æ, bowiem gdy
ich nie bêdzie, mo¿emy siê spotkaæ znowu
na blokadach dróg � przestrzega³. Radny
ten skrytykowa³ te¿ zebranie w Nestle. �

Stu zaproszonych na negocjacje rolników
by³o zbulwersowanych tym, ¿e nie dopusz-
czono ich do g³osu, a czas wype³niono im
tylko zwiedzaniem firmy.

Starosta odpowiadaj¹c na ten zarzut
wyja�ni³, i¿ on nie by³ organizatorem tego
spotkania, w³¹czy³ siê tylko do negocja-
cji. Stanis³aw Januchta - naczelnik Wy-
dzia³u Rolnictwa i Ochrony �rodowiska
poinformowa³, ¿e Agencja Rynku Rolne-
go realizuje skup pó³tusz wieprzowych w
ramach przydzielonego limitu do 30 czerw-
ca br. Najbli¿ej po³o¿one zak³ady-ubojnie,
które podpisa³y umowy z ARR to: Pomor-
ski Przemys³ Miêsny �AGROS-Koszalin�
S.A, Zak³ad Us³ugowo-Handlowy Ubój,
Rozbiór i Przetwórstwo, Stanis³aw Dyszer
w Cewicach. Odbiór trzody chlewnej naj-
lepiej uzgodniæ z tymi zak³adami telefonicz-
nie.

Kiedy powstanie fabryka s³odu?
Radny Zbigniew Kamiñski poprosi³

o informacjê na temat stanu zaawansowa-
nia budowy fabryki s³odu i fabryki biopa-
liwa. Otrzyma³ odpowied�, ¿e trwaj¹ jesz-
cze prace organizacyjne. Wójt gminy Ust-
ka tworzy spó³kê z inwestorem z Francji.
Zamierza przekazaæ do niej aportem dzia³-
kê w Niestkowie o powierzchni 5 ha. Przy-
gotowuje tak¿e uzbrojenie terenu i budo-
wê kanalizacji ³¹cz¹cej siê z oczyszczalni¹
w Ustce. Inwestycjê tê prowadzi Biuro
Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego z
Gdañska. Zak³ad bêdzie produkowa³ ok.
60 tys. ton s³odu, a przewidywany koszt
jego budowy to ok. 70 mln z³. Je¿eli ta in-
westycja powstanie, rolnicy bêd¹ mieli
zbyt na ok.70 tys. ton jêczmienia rocznie.

Przygotowywana jest te¿ druga inwe-
stycja � budowa zak³adu produkcji biopa-
liwa w Sycewicach. Zmienili siê udzia³ow-
cy spó³ki "Estry metylowe". Wiêkszo�cio-
wy udzia³ ma w niej teraz kapita³ zagra-
niczny, g³ównie niemiecki, który, zgodnie
z podpisanym porozumieniem, ma zapew-
niæ wiêkszo�æ niezbêdnych �rodków fi-
nansowych na tê inwesty-
cjê. Potrzeby s¹ du¿e, siê-
gaj¹ ok. 180 mln z³. Spó³ka
posiada projekt technicz-
ny i technologiczny. O po-
zwolenie na budowê wy-
st¹pi po zmianie miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.
Procedura ta trwa od lata
ubieg³ego roku i zostanie
zakoñczona prawdopo-
dobnie w marcu br. Budo-
wê zak³adu przewiduje siê
rozpocz¹æ na prze³omie
maja i czerwca br. Ma ona
trwaæ 11 miesiêcy.

Starosta Z. Ko³odziej-
ski uzupe³ni³, ¿e firma �Ni-
ciejewscy� wspó³pracuje z

O�rodkiem Doradztwa Rolniczego w Strze-
linie oraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich �Nowator�. To ostatnie
prowadzi w jej imieniu kontraktacjê na skup
rzepaku. - Jak tylko firma ruszy nie bêdzie
wiêkszych problemów, ¿eby zakontrakto-
waæ 10 czy 15 tys. hektarów rzepaku �
mówi³ starosta. - W sytuacji, kiedy tylko
bêdzie widaæ, ¿e inwestycja zbli¿a siê ku
koñcowi, stowarzyszenie zaraz rozpocznie
kontraktacje.

Radny Andrzej Kordylas domaga³ siê
zmiany rozk³adu jazdy poci¹gów osobo-
wych w taki sposób, aby poci¹g, wy-
je¿d¿aj¹cy o godz. 5.11 z Damnicy, zatrzy-
mywa³ siê na stacji Strzy¿yno i G³uszyno.
Prosi³ te¿ o interwencjê w sprawie poci¹-
gu obecnie przyje¿d¿aj¹cego do S³upska
o godz. 7.20, by wyje¿d¿a³ on o 5 minut
wcze�niej, bo m³odzie¿ spó�nia siê do szkó³.
Od Zarz¹du Dróg Krajowych domaga³ siê
namalowania pasów dla pieszych na dro-
dze w Domaradzu, bo mia³ tu ostatnio miej-
sce �miertelny wypadek.

Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie wy-
ga�niêcia mandatu radnego Jacka Gra-
czyka i wprowadzenia na jego miejsce ko-
lejnego z kandydatów z listy �Porozumie-
nie Samorz¹dowe�, który uzyska³ w wy-
borach najwiêcej g³osów - Leszka Kre-
fta. Do Zwi¹zku Powiatów Polskich desy-
gnowano starostê. Rada przyjê³a plany
pracy na 2003 rok Komisji Rewizyjnej oraz
wszystkich komisji sta³ych. Z uwagi  na
zdekompletowanie siê sk³adu Rady Spo-
³ecznej przy Powiatowym Obwodzie Lecz-
nictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicz-
nego ZOZ w S³upsku odwo³a³a dotych-
czasow¹ Radê Spo³eczn¹ i powo³a³a now¹
w sk³adzie: S³awomir Ziemianowicz - prze-
wodnicz¹cy oraz cz³onkowie - Marek Zió³-
kowski, Ewa Jasiewicz, Zbigniew Kamiñ-
ski, Lidia Rynda, Wojciech Homenda i Te-
resa  Chmielewska.

Jolanta Sienkiewicz
 Naczelnik Biura Rady Powiatu

Przemawia przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Janusz Grzy-
bowski
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Idziemy do Unii
- Panie starosto, czy

rolnictwo powiatu s³up-
skiego jest przygotowane
do integracji z Uni¹ Euro-
pejsk¹?

- W powiecie mamy
ponad cztery tysi¹ce go-
spodarstw rolnych i trudno
wypowiedzieæ mi siê na te-
mat przygotowania ca³ego
naszego rolnictwa do Unii.
Z pewno�ci¹ nie dla
wszystkich bêdzie tam miej-
sce. Mamy jednak nowo-
czesne gospodarstwa
ch³opskie, które nie bêd¹
mia³y wiêkszych proble-
mów ze sprostaniem unijnej
konkurencji. My�lê tu
przede wszystkim o gospo-
darstwach ukierunkowa-
nych na produkcjê mleka
oraz trzody chlewnej. Szcze-
gólnie w tych ostatnich rol-
nicy bardzo du¿o zainwe-
stowali, aby dostosowaæ
siê do wysokich standar-
dów unijnych.

- Polskie przetwórstwo
rolno - spo¿ywcze czekaj¹
du¿o wiêksze wymagania
ni¿ rolników. Czy i w tym
przypadku nie nale¿y oba-
wiaæ siê wiêkszych proble-
mów?

- W regionie naszym
pracuje bardzo nowocze-
sny zak³ad przetwórstwa
mleka. P³atki ziemniaczane z
restrukturyzowanego s³up-
skiego �Stolonu� kupuj¹
importerzy z wielu krajów
�wiata. Ziemniaki uprawia-
ne na naszych polach tra-
fiaj¹ do bardzo nowoczesnego zak³adu w
Lêborku produkuj¹cego frytki i chipsy. Nie
ma powodów, ¿eby pracuj¹ce na naszym
terenie koncerny � szwajcarski i holender-
ski zamierza³y ograniczyæ utrzymywane na
wysokim poziomie przetwórstwo. Du¿e
zmiany dokona³y siê ju¿ w zak³adach prze-
twórstwa rybnego, które w naszym regio-
nie najszybciej zaczê³y przygotowywaæ siê
do unijnej konkurencji. My�lê, ¿e z unij-
nymi wymogami poradz¹ sobie równie¿ za-
k³ady przetwórstwa miêsnego. Te jednak
chyba czeka najwiêcej zmian.

- Unia przywi¹zuje du¿¹ wagê do
ochrony �rodowiska naturalnego. Jakie
zatem istotne nowe inwestycje ekologicz-
ne rozpoczête zostan¹ w powiecie s³up-
skim w tym roku?

- W Sycewicach ruszy budowa zak³a-
du produkuj¹cego biopaliwo ekologiczne
z rzepaku. Inwestor podpisa³ ju¿ umowy z
producentami na skup tego surowca. Ca³y
czas pracujemy nad uruchomieniem zak³a-
du produkcji s³odu browarnego z jêczmie-
nia. Liczê na to, ¿e uda siê nam rozpocz¹æ
w tym roku, na znacznym obszarze upra-

Rozmowa ze Zdzis³awem Ko³odziejskim, starost¹ s³upskim

wê wierzby energetycz-
nej. To kolejna nasza
inicjatywa na o¿ywie-
nie gospodarcze i uzy-
skanie taniego, a dobre-
go paliwa ekologiczne-
go. Przygotowali�my
nowy projekt dotycz¹-
cy rekultywacji miejsc
nielegalnego groma-
dzenia odpadów na te-
renach gmin naszego
powiatu i mam nadzie-
jê, ¿e równie¿ bêdziemy
mogli rozpocz¹æ jego
realizacjê w tym roku.
W Ustce ruszy³a budo-
wa aukcji rybnej �
pierwszej na polskim
Wybrze¿u. Ma ona
bezpo�redni zwi¹zek z
przygotowaniami Pol-
ski do Unii Europejskiej
i dostosowaniem na-
szego rynku rybnego
do rynku unijnego.

- Nie mówi Pan nic
o o¿ywieniu w dzia³al-
no�ci turystycznej, a to
przecie¿ tak¿e jeden z
atutów powiatu s³up-
skiego w konfrontacji
z Uni¹?

- Rzeczywi�cie na
ziemi s³upskiej mamy
jedne z najlepszych na-
turalnych warunków
do rozwoju turystyki i
jestem przekonany, ¿e
zostan¹ one maksymal-
nie wykorzystane. Mo-
¿emy szczyciæ siê nie
tylko czystym wybrze-
¿em morskim i S³owiñ-

skim Parkiem Narodowym z ruchomymi
wydmami jako zjawiskiem przyrodniczym
na skalê �wiatow¹, ale równie¿, na skalê
europejsk¹, �Krain¹ w kratê� ze starym bu-
downictwem szachulcowym oraz szlakiem
najstarszych elektrowni wodnych w Eu-
ropie. Prawie w ka¿dej gminie mamy sporo
atrakcyjnych obszarów chronionych oraz
obszarów innych nadaj¹cych siê do roz-
woju turystyki i agroturystyki.

Rozmawia³: Z. Babiarz-Zych
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Którêdy do Unii?

Najbli¿ej
przez Berlin

Miêdzynarodowe Targi Grüne Woche
w Berlinie by³y znakomit¹ okazj¹ aby za-
poznaæ siê ze �wiatow¹ ofert¹ gospodarki
¿ywno�ciowej, rolnictwa i ogrodnictwa (w
tym roku swój dorobek prezentowa³o 55
krajów). EKSPERT-SITR w S³upsku po-
stanowi³ w bie¿¹cym roku inaczej ni¿ w
latach poprzednich skorzystaæ z tej zna-
komitej imprezy. Potraktowano j¹ jako
miejsce szkolenia o tym, jak promowaæ
swoje osi¹gniêcia i dorobek gospodarczy.

Szkolenie przeprowadzono w salonie
polskim, a o tajniki wiedzy na temat zawi-
³ych procedur zwi¹zanych z udzia³em w
tej imprezie, takimi jak koszty i zdobywa-
nie funduszy - aby je jak najbardziej zmini-
malizowaæ - przekaza³ uczestnikom s³up-
skiej grupy dr in¿. Wies³aw Czarnecki -
dyrektor Departamentu Wspó³pracy Miê-
dzynarodowej i Promocji Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Województwo to posiada ju¿
9-letnie do�wiadczenia zwi¹zane z prezen-
tacj¹ swojego regionu na tych niemiec-
kich targach.

Dyrektor Czarnecki bardzo serdecznie
przyj¹³ ca³¹ s³upsk¹ grupê w stoisku wo-
jewództwa kujawsko- pomorskiego, dzie-
li³ siê wiedz¹ oraz obieca³ s³u¿yæ pomoc¹
przy zg³aszaniu s³upskich firm na te targi
w nastêpnych latach. Spo³ecznie pe³ni on
funkcjê wiceprezesa Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Rolnictwa i mo¿liwo�æ udzielenia pomocy
dzia³aczom s³upskiego Stowarzyszenia
sprawi³a mu szczególn¹ przyjemno�æ.

Wracaj¹c do niemieckich targów, to
my�lê, ¿e powa¿nie nale¿y zastanowiæ siê
nad ofert¹ promocyjn¹ województwa po-
morskiego, które w ¿aden sposób nie by³o
w Berlinie promowane, tak jakby nie mia-
³o siê ono czym pochwaliæ. Musimy zda-
waæ sobie sprawê, ¿e promocja i marke-
ting po wej�ciu Polski do Unii Europej-

skiej odegra g³ów-
n¹ rolê w znalezie-
niu rynków zbytu.
Uwaga ta dotyczy
tak¿e prezentacji
ca³ego naszego
kraju.

Doktor W.
Czarnecki zadowo-
lony by³ z zaintere-
sowania jakim cie-
szy³y siê stoiska
p r e z e n t o w a n e
przez jego woje-
wództwo, ale jak na
ambicje promowa-
nia dorobku ca³ej
Polski, to by³o sta-
nowczo za ma³o.
Na przyk³ad nie
by³o ¿adnych pol-
skich restauracji
dostêpnych dla
zwiedzaj¹cych, a
przecie¿ przypo-
mnijmy sobie, ¿e
nie tak dawno rów-
nie¿ S³upsk znany
by³ ze znakomitej
gastronomii - s³yn-
ne �Karczmy S³up-
skie� s³awi³y nasz
kraj prawie na ca-
³ym �wiecie. Czy nie nale¿a³oby powróciæ
do tej chlubnej tradycji?

Szkolenie na temat sposobów promo-
wania ma³ej przedsiêbiorczo�ci w Unii Eu-
ropejskiej wywo³a³o bogat¹ dyskusjê i wy-
zwoli³o u jego uczestników pomys³y wy-
jazdu na podobne imprezy. Miejmy nadzie-
jê, ¿e zaowocuj¹ one w przysz³o�ci. Szko-
lenie to zrealizowano w ramach us³ugi do-
radztwa rolniczego pt. �Dzia³ania na rzecz
pozyskiwania alternatywnych lub dodat-

kowych �róde³ dochodu w zakresie roz-
woju przedsiêbiorczo�ci". Uczestniczy³o
w nim w sumie 45 osób z trzech powiatów
- s³upskiego, bytowskiego i lêborskiego.
Wyjazd do Berlina by³ mo¿liwy dziêki du-
¿emu wsparciu finansowemu wojewody
pomorskiego, który kolejny ju¿ raz wspo-
móg³ dzia³alno�æ Stowarzyszenia zwi¹za-
n¹ z rozwojem inicjatyw w �rodowisku
wiejskim.

Krystyna Popiel

Polska w przededniu akcesu do Unii Europejskiej wypad³a na tegorocznych Targach Grüne Woche
w Berlinie blado, by nie powiedzieæ, biednie i ubogo. Prezentowali�my zaledwie 16 firm, w tym tylko jeden
browar (Kujawiak), pieczone kaczki z firmy Golden Duck z Torunia, wyroby Toruñskiej Spó³dzielni Mle-
czarskiej, przetwórniê ryb z Bydgoszczy. Mo¿na by³o naliczyæ piêæ zak³adów z Kujawsko-Pomorskiego,
piekarniê z okolic Szczecina i zak³ad przetwórstwa miêsnego z £ukowa.
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Unijni informatorzy
W lutym br. wszed³ w ¿ycie rz¹dowy projekt pod nazw¹ �Moja gmina w Unii Europejskiej�, którego celem
jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentów poprzez udzia³ w kampanii informacyjnej na temat
Unii Europejskiej i przygotowaniu spo³eczeñstwa do referendum europejskiego.

Program ten od 1 marca do 30 czerwca
br. finansowany bêdzie ze �rodków Fun-
duszu Pracy, a o ewentualnym dalszym za-
trudnieniu unijnych informatorów zadecy-
duj¹ burmistrzowie miast i wójtowie gmin.
W ka¿dej gminie zatrudnione maj¹ byæ
po dwie osoby, zarejestrowane w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy, które zostan¹ wcze-
�niej skierowane na szkolenie zorgani-
zowane przez Regionalne Centrum Infor-
macji Europejskiej. Zakres tematyczny
szkoleñ obejmowaæ bêdzie podstawy in-
stytucjonalno-prawne Unii Europejskiej,
wyniki negocjacji Polski z Uni¹ Europej-
sk¹, umiejêtno�ci komunikacji i zasady pro-
wadzenia dzia³alno�ci informacyjnej.

W ramach nowego programu w ca-
³ym kraju zatrudnionych zostanie oko³o 5
tysiêcy absolwentów. Za swoj¹ pracê
otrzymywaæ oni bêd¹ stypendium w wy-

soko�ci 587 z³
brutto. Kandy-
daci na unij-
nych informa-
torów musz¹
mieæ wykszta³-
cenie wy¿sze,
najlepiej o pro-
filu humani-
stycznym i wy-
kazaæ siê znajo-
mo�ci¹ tematy-
ki europejskiej.
Po zakoñczeniu
sta¿u, ka¿dy
a b s o l w e n t
otrzyma reko-
mendacjê mini-
sterstwa, która
w    przysz³o�ci

mo¿e u³atwiæ mu uzyskanie zatrudnienia.
Do zadañ informatorów nale¿eæ bê-

dzie prowadzenie Gminnych O�rodków
Informacji Europejskiej oraz przybli¿e-
nie spo³eczno�ci lokalnej problematyki
zwi¹zanej z cz³onkostwem Polski w Unii
Europejskiej. Unijni informatorzy bêd¹
musieli kontaktowaæ siê mieszkañcami
gminy w miejscu ich pracy i zamieszka-
nia oraz informowaæ o referendum w spra-
wie przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej.

W powiecie s³upskim i mie�cie S³upsk
programem objêtych zostanie 22 absol-
wentów, po dwie osoby w gminach: Dam-
nica, Dêbnica Kaszubska, G³ówczyce, Ko-
bylnica, Potêgowo, Smo³dzino, Ustka,
S³upsk, Kêpice oraz po dwie w Ustce
i  S³upsku. Wójtowie gmin z³o¿yli ju¿ listy
intencyjne w sprawie zatrudnienia u sie-
bie absolwentów.

  Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy

W Bibliotece Publicznej w Dêbnicy Kaszubskiej utworzo-
no Punkt Informacji Europejskiej
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Starosta apeluje: Nie zabieraæ!

Potrzebne gminom
Ministerstwo ochrony �rodowiska wyst¹pi³o z wnioskiem o nowelizacjê Prawa ochrony �rodowiska i za-
proponowa³o likwidacjê powiatowych oraz gminnych funduszy ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.
Pieni¹dze gromadzone dotychczas na obu tych funduszach mia³yby trafiaæ teraz do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. Nie jest to najlepszy pomys³, bo pieni¹dze te s¹ po-
trzebne przede wszystkim gminom.

Starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski wystosowa³ pro-
test do ministra �rodowiska Sta-
nis³awa ¯elichowskiego prze-
ciwko planom likwidacji obu fun-
duszy.

Gminne fundusze istniej¹ od
trzynastu lat, z ich pieniêdzy fi-
nansowano wiele przedsiêwziêæ
proekologicznych. Tak¿e z fun-
duszy powiatowych, które po-
wsta³y po utworzeniu powiatów,
finansowano wiele takich przed-
siêwziêæ.

W powiecie s³upskim z Po-
wiatowego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wod-
nej finansowany by³ m.in. pilo-
ta¿owy program segregacji od-
padów w gminach oraz likwida-
cja dzikich wysypisk. Dofinan-
sowywano z niego stra¿ po¿ar-
n¹. Na koncie tego funduszu w
ubieg³ym roku by³o ok. 200 ty-
siêcy z³otych.

� To w³a�nie
dziêki powiato-
wym i gminnym
funduszom zli-
kwidowano wiele
�róde³ zanie-
c z y s z c z e ñ ,
s z c z e g ó l n i e
miejsc groma-
dzenia odpadów.
Poprawa stanu
�rodowiska nie
nastêpuje dziêki
realizacji kosz-
townych inwe-
stycji z tego za-
kresu. Wiêksz¹
rolê odgrywaj¹

dzia³ania rozproszone unieszkodliwiaj¹-
ce drobne �ród³a zanieczyszczeñ, na któ-
re wie� czy gmina nie uzyska³aby pomo-
cy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej ze
wzglêdu na masowo�æ ich wystêpowania,
a tak¿e stosunkowo niski koszt jednost-
kowy � czytamy w pi�mie starosty skie-
rowanym do ministra ochrony �rodowi-
ska Stanis³awa ̄ elichowskiego. � To w³a-
�nie na realizacjê takich dzia³añ niezbêd-
ne s¹ gminne i powiatowe fundusze ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej.

* * *
Starosta w swoim pi�mie zaapelowa³

do ministra o wycofanie siê z proponowa-
nego projektu nowelizacji ustawy . (z)

W piwnicy plebanii w Duninowie za-
instalowano dwie ekologiczne pompy
cieplne, wymiennikowniê ciep³a i inne
proekologiczne urz¹dzenia

G³ówny projektant inwestycji - in¿. Henryk Kowalski programuje
komputer, który nadzoruje pracê nowej instalacji cieplnej
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Brakuje na remonty
Przybli¿amy dzia³alno�æ jednostek organizacyjnych powiatu s³upskiego. Problemy zwi¹zane z ich funk-
cjonowaniem przedstawi³ na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski.

Powiatowy Urz¹d Pracy
Dzia³aniem swoim obejmuje teren po-

wiatu oraz miasto S³upsk i obs³uguje bli-
sko 25 tysiêcy bezrobotnych. Zatrudnia
93 pracowników sta³ych i 34 w ramach ro-
bót publicznych, finansowanych z Fun-
duszu Pracy. Siedemdziesi¹t piêæ osób pra-
cuje bezpo�rednio przy obs³udze bezro-
botnych. Kierownikiem jest Janusz Cha-
³ubiñski. Urz¹d funkcjonuje w dwóch
obiektach: - przy ulicy Leszczyñskiego i
przy ulicy Fabrycznej w S³upsku. Brakuje
mu komputerów, biurek i szaf, powiatu nie
staæ na zwiêkszenie funduszy na takie po-
trzeby. W roku 2002 bezrobotnym wyp³a-
cono zasi³ki, �wiadczenia przedemerytal-
ne oraz inne �wiadczenia na ogóln¹ kwo-
tê 76 029,71 tys. z³. Na aktywne formy
przeciwdzia³ania bezrobociu wydano 3
938,6 tys. z³. Koszty utrzymania urzêdu
wynios³y 2 580,7 tys. z³ (418 tys. to �rod-
ki z bud¿etu powiatu).

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

Przy pomocy tej jednostki starosta
sprawuje nadzór nad dzia³alno�ci¹ rodzin-
nej opieki zastêpczej, o�rodków adopcyj-
no-opiekuñczych, o�rodków wsparcia
oraz domów pomocy spo³ecznej i placó-
wek opiekuñczo - wychowawczych. W
Centrum pracuje 14 osób. Dyrektorem jest
Halina Mrozik. Dom Pomocy Spo³ecznej
w Machowinie zapewnia opiekê mê¿czy-

znom niepe³nosprawnym intelektu-
alnie. Mieszka w nim 115 pensjona-
riuszy. Zatrudnia 71 osób. Dyrek-
torem jest Ewa M³ynarczyk. Dom
Pomocy Spo³ecznej w Machowin-
ku zapewnia opiekê dzieciom, m³o-
dzie¿y i doros³ym niepe³nospraw-
nym intelektualnie. Przebywa w nim
75 osób. Zatrudnienie znajduje tu
51 pracowników. Dyrektorem jest
Marek Król. Dom Pomocy Spo³ecz-
nej w Lubuczewie obejmuje opiek¹
osoby przewlekle psychicznie cho-
re. Przebywa w nim 90 podopiecz-
nych, a zatrudnionych jest 55 osób.
Placówk¹ kieruje Marianna Kawiec-
ka. Dom Dziecka w Ustce jest ca³o-
dobow¹ placówk¹ opiekuñczo- wy-
chowawcz¹ dla dzieci od 4 roku ¿y-
cia. Opiekê znajduje w nim 68 wy-
chowanków, a zatrudnionych jest
tu 37 osób, w tym 19 nauczycieli.
Dyrektorem placówki jest Iwona
Nienasz. W ubieg³ym roku podjêto

incjatywê przekszta³cenia tej jednostki w
placówkê niepubliczn¹, funkcjonuj¹c¹ w
oparciu o piêæ mieszkañ wykupionych po
ewentualnej sprzeda¿y  Domu. Dzia³ania
te bêd¹ kontynuowane po podpisaniu
stosownej umowy z Towarzystwem Nasz
Dom z  Warszawy.

Wszystkie domy pomocy spo³ecznej,
poza Lubuczewem, musz¹ do 2006 roku
zrealizowaæ opracowane programy na-
prawcze. Chodzi o poprawê �wiadczonych
us³ug oraz warunków mieszkaniowych
pensjonariuszy. Program naprawczy dla
Machowina zak³ada równie¿ likwidacjê
czterech kot³owni dzia³aj¹cych w tym
domu i pod³¹czenie wszystkich obiektów
do jednej nowoczesnej kot³owni. Trudny
bud¿et 2003 roku uniemo¿liwia jednak
pe³n¹ kontynuacjê programów i ca³kowi-
te wykonanie przewidzianych harmono-
gramem zadañ. Wszystkie domy pomocy
spo³ecznej borykaæ siê bêd¹ z brakiem
�rodków finansowych na wydatki rzeczo-
we, w tym zakup ¿ywno�ci, odzie¿y, �rod-
ków czysto�ci, energii elektrycznej i
cieplnej.

Jednostki o�wiatowe
Obowi¹zki dyrektora Bursy M³odzie-

¿owej w Ustce pe³ni Jolanta Wojtowicz.
Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej jest Romuald Machaliñski.
Placówka ta s³u¿y rad¹ i pomoc¹ dzieciom
z terenu ca³ego powiatu. Schronisko M³o-

dzie¿owe w Ustce zajmuje siê organizacj¹
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y. Obowi¹z-
ki kierownika pe³ni Henryk Michalski. Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce kieruje
Barbara Ko³akowska. Szko³a ta znana jest
z doskona³ej bazy zarówno do zajêæ dy-
daktycznych, jak i sportowych, a tak¿e sze-
rokiej wspó³pracy z zagranic¹. Uczestni-
czy m.in. w programie SOKRATES-COME-
NIUS. Uczniowie liceum bior¹ udzia³ w
olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych.

Kierowany przez Mariannê Matias
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w S³up-
sku tworzy: 7 szkó³ �rednich i 4 szko³y po-
nadgimnazjalne. Szko³a ta zapewnia sze-
rok¹ ofertê kszta³cenia w technikach, li-
ceum o profilu rolniczo-spo¿ywczym oraz
w zasadniczej szkole zawodowej. Zespó³
Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych w
Warcinie s³ynie z zespo³u sygnalistów.
Oprócz nauki zawodu technika - le�nika
mo¿na w nim równie¿ zdobyæ wiedzê w
ramach liceum ogólnokszta³c¹cego. Szko-
³a ma internat. Technikum le�ne prowadzi
wymianê m³odzie¿y ze szko³ami w Niem-
czech i Szwecji. Placówk¹ kieruje Piotr
Mañka.

Zespó³ Szkó³ Technicznych w Ustce
przygotowuje m³odzie¿ do zawodu tech-
nika - mechanika oraz technika - handlow-
ca. Dodatkow¹ ofertê kszta³cenia stano-
wi¹ dwa profile ogólnozawodowe w Li-
ceum Profilowanym: ekonomiczno-admi-
nistracyjny oraz us³ugowo-gospodarczy.
Szko³a prowadzi równie¿ kszta³cenie do-
ros³ych. Kieruje ni¹  Henryk Pelczar. Do
Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Damnicy trafiaj¹ uczniowie
kierowani przez poradniê psychologiczno-
pedagogiczn¹. Ma on swoje filie w Przy-
tocku i w Machowinku, a kieruje nim Zdzi-
s³aw Kwa�niewski.

W szko³ach i placówkach o�wiato-
wych powiatu pracuje ³¹cznie 276 nauczy-
cieli, w tym 190 mianowanych, 32 kon-
traktowych, 20 sta¿ystów i 34 dyplomo-
wanych. Ponadto w jednostkach o�wiato-
wych zatrudnionych jest 132 pracowni-
ków administracyjnych i obs³ugi. Placów-
ki te maj¹ wiele potrzeb. Pilne s¹ remon-
ty sal gimnastycznych w Zespole Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku oraz Ze-
spole Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹-
cych w Warcinie, a tak¿e przystosowanie
wjazdu do budynku Poradni Psycholo-
giczno - Pedagogicznej  do  potrzeb  osób
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niepe³nosprawnych, odnowienie elewacji
i pomieszczeñ budynku Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w
Damnicy, remont sanitariatów w Bursie
w Ustce.

Najtrudniejsz¹ sytuacjê lokalow¹ ma
jednak Zespó³ Szkó³ Technicznych w
Ustce. Niestety, wstêpna kwota tegorocz-
nej subwencji o�wiatowej, jak¹ uwzglêd-
niono w konstrukcji projektu bud¿etu, nie

wystarczy nawet na wynagrodzenia dla
pracowników oraz na wydatki bie¿¹ce
szko³y. Na domiar z³ego subwencjê o�wia-
tow¹ zmniejszono jeszcze o 312 tys. z³.
Je�li interwencja w Ministerstwie Eduka-
cji oka¿e siê nieskuteczna, jednostki
o�wiatowe powiatu znajd¹ siê w bardzo
trudnej sytuacji finansowej.

Powiatowy O�rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

O�rodek ten funkcjonuje w siedzibie sta-
rostwa, zatrudnia 10 osób i zajmuje siê
�wiadczeniem us³ug w zakresie obs³ugi
technicznej pañstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego. Kierownikiem
jest Olga Dudek.

Wobec Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - SPZOZ
powiat wykonuje funkcje organu za³o¿ycielskiego

KALENDARIUM
*

17 stycznia w Urzêdzie Gminy w Damnicy
podjêto decyzjê o likwidacji �mogilnika�
w Biêcinie. Agrochemikalia bêd¹  utylizo-
wane w Niemczech.

*
21 stycznia w Gdañsku odby³o siê spo-
tkanie w sprawie tworzenia powiatowych
centrów zarz¹dzania kryzysowego. Powiat
s³upski takie centrum zorganizuje wspól-
nie z miastem S³upskiem.

*
23 stycznia podsumowano dwa konkursy
ekologiczne, w których uczestniczy³a m³o-
dzie¿ szkolna z trzech gmin powiatu - Ko-
bylnicy, S³upska i Ustki. Szko³y rywali-
zowa³y w  zbiórce  puszek i  makulatury.

*
7 lutego powo³any zosta³ Zespó³ Konsul-
tacyjny d/s Rolnictwa, który utworzyli rol-
nicy oraz przedstawiciele bran¿ wspó³pra-
cuj¹cych z rolnictwem.

*
19 lutego Powiatowa Rada Zatrudnienia
oceni³a aktualn¹ sytuacjê na rynku pracy
oraz zaopiniowa³a kryteria udzielania po-
¿yczek z Funduszu Pracy.

*
21 lutego prezydent S³upska i starosta
s³upski podpisali z marsza³kiem wojewódz-
twa pomorskiego deklaracjê o wspó³pra-
cy w zakresie realizacji Wojewódzkiego
Programu Ponownego Zatrudnienia Osób
Zwalnianych z Restrukturyzowanych
Przedsiêbiorstw Przemys³u Okrêtowego
"STER".

*
20 lutego w starostwie odby³a siê konfe-
rencja pod nazw¹ "Polski Rolnik w Unii
Europejskiej". Uczestnicy wys³uchali wy-
k³adów o polityce pomocowej Unii oraz
programach przedakcesyjnych.

*
W dniach 21-22 lutego w Kêpicach obra-
dowa³ Konwent Samorz¹dowców Powia-
tu S³upskiego. Wiod¹cym tematem by³a
uprawa wierzby energetycznej.

*
21 lutego rolnicy z �Samoobrony� bloko-
wali drogê krajow¹ Nr 6 w miejscowo�ci
Mianowice. Policja zapewni³a ci¹g³o�æ ru-
chu i czuwa³a nad bezpieczeñstwem ko-
rzystaj¹cych z drogi. Starosta spotka³ siê
z protestuj¹cymi, przyj¹³ od nich wnioski i
postulaty, które nastêpnie przekaza³ wo-
jewodzie pomorskiemu.

Zarz¹d Dróg Powiatowych
Trudna sytuacja bud¿etowa, wywo³a-

na zmniejszeniem subwencji drogowej i ko-
nieczno�ci¹ sp³acania kredytu d³ugoter-
minowego zaci¹gniêtego na remonty dróg,
spowodowa³a konieczno�æ zminimalizo-
wania kosztów utrzymania tej jednostki,
poprzez m. in. zmniejszenie stanu zatrud-
nienia oraz przyjêcie zasady, i¿ do czasu
sp³aty kredytu, na drogach powiatu po-

d e j m o w a n e
bêd¹ prace ma-
j¹ce szansê sfi-
nansowania w
ramach progra-
mu SAPARD.

£¹cznie w
ZDP na koniec
2002 roku za-
t rudn ionych
by³o (razem z
obwodami dro-
gowymi) 39
osób. Po wery-
fikacji liczba
pracowników w
marcu zmniej-
szy siê do 30
osób. Zarz¹-
dem kieruje
Stanis³aw Ko-
zie³.

Powiatowy
Obwód Lecz-

nictwa
Ogólnego -

Samodzielny
Publiczny

Zak³ad Opieki
Zdrowotnej
w S³upsku

Nie jest to
jednostka bu-
d¿etowa. Po-
wiat wykonuje
wobec niej tyl-
ko funkcje orga-
nu za³o¿yciel-
skiego. Trudn¹
sytuacjê finan-

sow¹ tej jednostki i realizowany wobec niej
program naprawczy przedstawili�my w od-
dzielnej publikacji z pa�dziernika ub. roku.

 Starostwo Powiatowe
W Starostwie Powiatowym pracuje 86

urzêdników, 12 pracowników obs³ugi oraz
9 osób op³acanych z Funduszu Pracy (s¹
to g³ównie absolwenci-sta¿y�ci). £¹cznie
we wszystkich jednostkach organizacyj-
nych powiatu na koniec grudnia 2002 roku
zatrudnionych by³o 919 osób, w tym 295
nauczycieli. Liczba ta obejmuje równie¿ 43
osoby pracuj¹ce w ramach robót publicz-
nych w Powiatowym Urzêdzie Pracy oraz
w Starostwie Powiatowym.

Materia³ przekazany
przez Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

                                                   (A.G.)
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Bezrobocie w 2002 roku

Rok 2002 by³ kolejnym trudnym rokiem dla Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku.  Nie by³o miesi¹ca,
w którym zmala³aby liczba bezrobotnych.

Na koniec grudnia  zarejestrowanych
by³o 24.386 bezrobotnych, w tym 11.006
osób w S³upsku i 13.380 w gminach po-
wiatu. W porównaniu z grudniem 2001
roku bezrobotnych  by³o o 970 osób (4,1%)
wiêcej. Najbardziej bezrobocie wzros³o w
gminach  Damnica (o 72 osoby) i S³upsk

(o 97 osób) oraz w S³upsku - o 666 osób.
Spadek zanotowano tylko w gminach:
Smo³dzino (46 osób), Kobylnica (52 oso-
by) i Ustka (5 osób).

Od stycznia do koñca grudnia 2002
roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy  zare-
jestrowa³o  siê 15.175 bezrobotnych. Pra-
wo do zasi³ku posiada³o tylko 18,8% ogó-
³u zarejestrowanych (4.727 osób). Dla po-
równania na koniec 2001 roku prawo do
zasi³ku mia³o 22,2% ogó³u zarejestrowa-
nych. W roku 2002 po raz kolejny zmniej-
szy³ siê odsetek bezrobotnych uprawnio-
nych do pobierania zasi³ku. W okresie od
stycznia do koñca grudnia 2002 roku z
ewidencji skre�lono 14.205 osób.

W roku 2002 zak³ady pracy zg³osi³y
zwolnienie 1060 osób w ramach zwolnieñ
grupowych: 551 w gminach powiatu i 509
w S³upsku. Dane statystyczne pokazuj¹,
i¿ wiêkszo�æ zarejestrowanych  bezrobot-
nych to osoby d³ugotrwale pozostaj¹ce bez
pracy, których szanse na zatrudnienie
malej¹ wraz z up³ywem czasu pozostawa-
nia na bezrobociu.Dominuj¹ bezrobotni o

bardzo niskich kwalifikacjach zawodo-
wych posiadaj¹cy wykszta³cenie podsta-
wowe, niepe³ne podstawowe i zasadnicze
zawodowe. Sytuacja tych osób na rynku
pracy nie jest ³atwa, bowiem obecnie naj-
wiêksze szanse na zatrudnienie maj¹ tyl-
ko osoby m³ode z wysokimi kwalifikacja-

mi zawodowymi oraz ze sta¿em pracy. Jed-
n¹ z najbardziej niekorzystnych cech bez-
robocia w powiecie s³upskim i S³upsku jest
d³ugi okres oczekiwania na zatrudnienie.

W S³upsku 46,5% zarejestrowanych
to osoby d³ugotrwale bezrobotne � figu-
ruj¹ce w ewidencji powy¿ej 12 miesiêcy.
W powiecie s³upskim odsetek ten stano-
wi a¿ 52,3%. Stopa bezrobocia w powiecie
na koniec grudnia 2002 roku wynosi³a
35%, natomiast w S³upsku 23,3%. Do
czynników wp³ywaj¹cych na tak nieko-
rzystn¹ sytuacjê zaliczyæ trzeba: brak
rozwiniêtego przemys³u, s³aby rozwój
sektora us³ug, bezrobocie strukturalne
po upadku pañstwowych gospodarstw pro-
dukcji rolnej oraz zmniejszenie �rodków
pieniê¿nych Funduszu Pracy.

W konsekwencji do pracy w ramach
robót publicznych, prac interwencyjnych,
programów specjalnych skierowano tyl-
ko niewielk¹ liczbê bezrobotnych, przy jed-
noczesnym du¿ym nap³ywie osób reje-
struj¹cych siê w urzêdzie. Nie bez znacze-
nia s¹  równie¿ zwolnienia grupowe. Naj-

wiêcej pracowników zwolni³y: Segger
Dach z £ebieñca (119 osób), Centroustka
Sp. z o.o. (130), Stocznia Ustka S.A. (119)
i  Profil S.C. S³upsk (76).

W ca³ym ubieg³ym roku PUP skiero-
wa³ do prac interwencyjnych 377, do ro-
bót publicznych 318, a programami spe-
cjalnymi objêtych zosta³o tylko 8 osób.
£¹cznie ze �rodków Funduszu Pracy
utworzono 1078 nowych miejsc pracy.
Przeszkolonych zosta³o 811 osób. Osoby
te by³y kierowane na szkolenie zarówno w
ramach przyznanego limitu Funduszu Pra-
cy, jak i �rodków przyznanych na realiza-
cjê programu �Pierwsza Praca�. Za te ostat-
nie  przeszkolono ³¹cznie 227 absolwen-
tów. Za pozyskane dodatkowo �rodki z
zasobów Agencji W³asno�ci Rolnej Skar-
bu Pañstwa przeszkolono 114 osób. Za
pieni¹dze Pañstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe³nosprawnych nowe
kwalifikacje uzyska³y 52 osoby. Udzielo-
no te¿ 31 po¿yczek osobom bezrobotnym.

W sumie w ramach ogólnopolskiego
programu �Pierwsza Praca� zaktywizo-
wano 492 absolwentów, na sta¿e zawodo-
we skierowano 116 osób. Do prac inter-
wencyjnych skierowano 37 osób, na ro-
boty publiczne 47, a 5 osobom  udzielono
po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alno�ci go-
spodarczej. Nale¿y podkre�liæ, i¿ s¹ to
dzia³ania jak najbardziej potrzebne, gdy¿
ostatnio stosunkowo du¿¹ grupê bezro-
botnych stanowi¹ osoby do 24 roku ¿ycia
(24,8% ogó³u zarejestrowanych).

Zmieniony w ubieg³ym roku Regula-
min Organizacyjny Powiatowego Urzêdu
Pracy pozwoli³ na zmniejszenie liczby sta-
nowisk kierowniczych i oszczêdno�ci w
funduszu osobowym oraz w sumie na lep-
sz¹ organizacjê pracy urzêdu. Poprawi³a
siê skuteczno�æ i efektywno�æ obs³ugi
interesantów. Zreorganizowany zosta³
system rejestracji bezrobotnych. Przebu-
dowano i otworzono now¹ salê rejestra-
cji. Obecnie na jednego zatrudnionego
pracownika przypada do obs³ugi oko³o
700 osób. Nadal jest to jeszcze du¿o i
praktycznie nie zmniejszy³y siê narze-
kania na d³ugie kolejki.

Budynki PUP zosta³y pod³¹czone do
systemu telekomunikacji CENTREX. Po-
zwala to na ³atwiejszy kontakt bezrobot-
nych z urzêdem; ka¿da komórka posiada
ju¿ teraz w³asny numer telefonu.

Daniel Setnik
Marcin Horbowy

Kiedy� kutry przywozi³y do portu w Ustce ogromne ilo�ci dorszy, dzisiaj po³owy s¹
niewielkie i ... pracy jest mniej

Gdzie ta praca?
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Z Prac Zarz¹du

Naucz¹
pisania

Wychodz¹c naprzeciw tym potrze-
bom Poradnia opracowa³a program gru-
powej terapii pedagogicznej dla takich
uczniów. Kierowany jest on do dzieci ze
zdiagnozowanymi zaburzeniami o charak-
terze dyslektycznym i utrzymuj¹cymi siê

niepowodzeniami szkolnymi. Udzia³ w te-
rapii ma pomóc uczniom w pokonywaniu
problemów ortograficznych i zapobiegaæ
wtórnym zaburzeniom emocjonalno-moty-
wacyjnym. Okres, w którym odbywaæ siê
bêdzie terapia, poprzedza testy kompeten-
cji. Warsztaty bêd¹ wiêc te¿ swoist¹ for-
m¹ przygotowania uczniów do egzaminu.
Wybrano formê terapii grupowej, ponie-
wa¿ jedynie ona u�wiadamia uczniom i ich
rodzicom powszechno�æ wystêpowania
trudno�ci ortograficznych, podnosi mo-
tywacjê dzieci do przezwyciê¿ania zabu-
rzeñ w pisaniu i rozwija umiejêtno�æ ra-
dzenia sobie z napiêciem emocjonalnym.

Program spe³nia warunki sprzyjaj¹ce
powodzeniu pracy ucznia. Cotygodniowe
zajêcia realizowane bêd¹ w oparciu o za-
sadê systematyczno�ci i ci¹g³o�ci oddzia-
³ywañ terapeutycznych, indywidualizacji,
stopniowania trudno�ci, korekcji i kom-
pensacji zaburzeñ. Na ka¿dym spotkaniu
æwiczenia w mówieniu bêd¹ ³¹czone z æwi-
czeniami w czytaniu i pisaniu oraz z æwi-
czeniami ruchowymi. Te ostatnie maj¹ in-
tegrowaæ pracê obu pó³kul mózgowych
metod¹ Dennisona, a tak¿e aktywizowaæ i
relaksowaæ. G³ównym celem programu jest
wykszta³cenie prawid³owych nawyków pi-
sania (poprzez uporz¹dkowanie wiadomo-
�ci na temat obowi¹zuj¹cych zasad orto-
grafii, doskonalenie umiejêtno�ci korzy-
stania z regu³ ortograficznych, eliminowa-
nia specyficznych b³êdów polegaj¹cych
na nieprawid³owym ró¿nicowaniu g³osek
podobnych brzmieniowo i liter kszta³to-
podobnych) oraz rozwijanie umiejêtno�ci
pokonywania trudno�ci i radzenia sobie
w sytuacjach stresowych.

Zainteresowanych warsztatami Po-
radnia zaprasza do siedziby przy ulicy Fa-
brycznej 1 w S³upsku.

Beata �lusarska
Jolanta Natora

Do�wiadczenia diagnostyczne Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w S³upsku wskazuj¹ na spore
zapotrzebowanie na terapiê peda-
gogiczn¹ w�ród uczniów z klas V-
VI, nie maj¹cych mo¿liwo�ci ko-
rzystania z zajêæ usprawniaj¹cych
proces pisania.

Poprosi³ o pomoc

W lutym br. Zarz¹d Powiatu zapozna³
siê z aktualn¹ sytuacj¹ Powiatowego Ob-
wodu Lecznictwa Ogólnego oraz rozpa-
trzy³ wnioski jego dyrektora, Kazimierza
Czy¿a, dotycz¹ce udzielenia tej jednostce
wsparcia finansowego. Dyrektor poinfor-
mowa³, ¿e rozwi¹zanie umów ze spó³k¹
AUXILIUM nie spowodowa³o znacz¹cych
zak³óceñ w funkcjonowaniu przychodni,
ale pogorszy³a siê nieznacznie sytuacja
finansowa zak³adu, co by³o spowodowa-
na mniejsz¹ ilo�ci¹ obs³ugiwanych pacjen-
tów.

Wed³ug zapewnieñ dyrektora sytu-
acja ulega jednak stopniowej poprawie,
zatrudniono nowego lekarza, a najpraw-
dopodobniej od 1 marca podejmie pracê
kolejny lekarz. Zatrudnienie dwóch no-
wych lekarzy oraz nastêpnych, co ma na-
st¹piæ, a tak¿e pozyskanie nowych pacjen-
tów, jak równie¿ pozytywne wyniki re-
strukturyzacji nale¿no�ci publiczno-praw-
nych, o któr¹ POLO wyst¹pi³, powinny
poprawiæ kondycjê jednostki i umo¿liwiæ
jej wyj�cie z d³ugów do koñca 2004 roku.
K. Czy¿ poinformowa³ równie¿ o pilnej po-
trzebie wyremontowania dachu budynku
przychodni oraz o konieczno�ci uregulo-
wania nale¿no�ci pracowniczych, na co
brakuje pieniêdzy. Próba uzyskania po-
¿yczki bankowej okaza³a siê nieskutecz-
na, dlatego dyrektor poprosi³ o wsparcie
ze strony powiatu. Zarz¹d  nie mo¿e przy-
chyli³ siê do jego pro�by, bo �rodków
wolnych nie ma. Dyrektora zobowi¹zano
do opracowania w terminie do 15 marca
biznesplanu prognozuj¹cego przysz³o�æ
zak³adu.

Nale¿y  mieæ pewno�æ

Kolejn¹ placówk¹, któr¹ nale¿y zre-
strukturyzowaæ do 2006 roku, a któr¹ rów-
nie¿ zajmowa³ siê Zarz¹d Powiatu, jest Dom
Dziecka w Ustce. Kierownictwo tej jed-
nostki opracowa³o plan naprawczy, jed-
nak w tzw. miêdzyczasie nawi¹za³o wspó³-
pracê z Towarzystwem Nasz Dom z War-
szawy. Wspólnie  przeprowadzono seriê
szkoleñ oraz wypracowano koncepcjê
przekszta³cenia Domu Dziecka w placów-
kê niepubliczn¹, sprzeda¿y dotychczaso-
wego obiektu i zakupienia 5 samodzielnych
lokali mieszkalnych dla wychowanków.
Sprawa ta by³a ju¿ wstêpnie dyskutowa-
na na posiedzeniach Zarz¹du Powiatu po-

przedniej kadencji. Problem jest trudny, bo
dotyczy losu dzieci pozbawionych opieki
rodziców. Powinno siê im zapewniæ w pla-
cówce opiekuñczo-wychowawczej takie
warunki, aby przypomina³y one warunki
¿ycia w rodzinie. Do udzia³u w  posiedze-
niu Zarz¹du poproszono dyrektor Domu
Dziecka Iwonê Niemasz oraz dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Halinê Mrozik. Uznano, i¿ merytoryczna
zasadno�æ proponowanych zmian nie bu-
dzi zastrze¿eñ. Nale¿y byæ tylko pewnym
bezkolizyjnego ich przeprowadzenia. Wa¿-
ne s¹ te¿ kwestie finansowe, np. czy To-
warzystwo Nasz Dom wesprze to przed-
siêwziêcie i w jakim zakresie, czy uzyska-
na ze sprzeda¿y obecnej nieruchomo�ci
kwota pokryje warto�æ zakupu nowych
domów? Niezbêdna jest tak¿e wiedza o
kosztach funkcjonowania placówki w no-
wym kszta³cie organizacyjnym. Zarz¹d
Powiatu zdecydowa³, i¿ porozumienie o
wspó³pracy z Towarzystwem Nasz Dom
zostanie podpisane dopiero po doprecy-
zowaniu wszystkich tych spraw oraz po
podjêciu siê przez to towarzystwo zada-
nia poprowadzenia tej placówki w imieniu
powiatu.

Konieczna oszczêdno�æ

Zarz¹d Powiatu powierzy³ stanowisko
dyrektora Szkolnego Schroniska M³odzie-
¿owego w Ustce Henrykowi Michalskie-
mu, a Bursy M³odzie¿owej - Jolancie Wój-
towicz. Bêd¹ oni je pe³niæ przez okres jed-
nego roku, gdy¿ rozpisane konkursy na
obsadê tych dwóch stanowisk nie przy-
nios³y rozstrzygniêcia. Zarz¹d przeanali-
zowa³ wydatki na wynagrodzenia nauczy-
cieli i ustali³, i¿ najprawdopodobniej ko-
nieczne bêdzie dokonanie zmiany regula-
minu wynagrodzeñ tej grupy zawodowej.
Konieczne bêdzie równie¿ wprowadzenie
w szko³ach i placówkach o�wiatowych,
podobnie jak we wszystkich jednostkach
organizacyjnych powiatu, daleko id¹cych
oszczêdno�ci. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³
te¿ i oceni³ pozytywnie plan promocji po-
wiatu na 2003 rok. £¹czna kwota wydat-
ków zaplanowanych na ten cel jest zgod-
na z kwotami ujêtymi w projekcie bud¿etu.
Zaplanowane dzia³ania promocyjne uzy-
ska³y równie¿ aprobatê Komisji Rozwoju,
Integracji Europejskiej oraz Przeciwdzia-
³ania Bezrobociu.

Aleksandra Gr¹dzka
      Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Wybieramy Najlepszego Lekarza i Najlepsz¹ Pielêgniarkê!

Z sercem do serca
¯ycie dzisiaj na wsi jest trudne, a chorowanie staje siê jeszcze trudniejsze. Mieszkañcom wsi trudno
niekiedy jest zrozumieæ, dlaczego miejscowy lekarz zamiast przyj�æ z wizyt¹ do chorego ka¿e mu wzywaæ
pogotowie. Dlaczego przychodz¹c z dziurawym zêbem do stomatologa, ten nie pozwala od razu usi¹�æ na
fotelu i nie leczy zêba, tylko zapisuje pacjenta do kolejki i ka¿e mu przyj�æ dopiero za miesi¹c lub dwa
miesi¹ce.

Ludziom na wsi trudno jest czêsto zro-
zumieæ, dlaczego jedna pielêgniarka w
o�rodku zdrowia jest mi³a, uprzejma dla
chorego, dok³adnie wszystko wyt³umaczy,
co powiedzia³ i zaleci³ w po�piechu lekarz,
a druga jest nieuprzejma, opryskliwa? Jed-
na przyjdzie sama do pacjenta zrobiæ mu
zastrzyk i nie jest jej za ciê¿ko, a druga
ka¿e sobie nawet ob³o¿nie chorego wie�æ
do o�rodka.

Miejscowych dziwi¹ takie postawy, bo
przecie¿ i ten lekarz, i ta pielêgniarka w�ród
nich mieszkaj¹, a potrafi¹ byæ czêsto nie-
uprzejmi, nieuczynni, wrêcz obcy. Jakby
pochodzili z zupe³nie innego, lepszego
�wiata. A ju¿ Reymont uczy³ w �Ch³o-
pach�, ¿e jak ¿yje siê w gromadzie, to z
gromad¹ trzeba trzymaæ!

Lekarzy obowi¹zuje przysiêga Hipo-

kratesa o pomaganiu choremu. Prawdzi-
wy lekarz tak samo jak ksi¹dz, policjant,
nauczyciel jest zawsze na s³u¿bie. St¹d te¿
wziê³a siê pewnie nazwa �s³u¿ba zdrowia�,
o której mo¿na by³o zawsze z dum¹ mó-
wiæ, ¿e jest dla ludzi!

W jednej ze s³upskich wsi, choæ up³y-
nê³o ju¿ dobrych kilkana�cie lat, mieszkañ-
cy do dzi� nie potrafi¹ zapomnieæ �swoje-
go� wspania³ego lekarza - chirurga, który,
mimo ¿e by³ wysokiej klasy specjalist¹, je�-
dzi³ na dy¿ury do odleg³ego o kilkadzie-
si¹t kilometrów szpitala, to nigdy nie od-
mówi³ nikomu swojej pomocy. Sam cho-
dzi³ do chorych, by³ niemal na ka¿de ich
zawo³anie, w dzieñ, w nocy, w niedziele,
�wiêta. Bo te¿ mieszka³ miêdzy nimi.

Dzisiaj, w dobie ci¹gle reformowanej
s³u¿by zdrowia, kiedy pieni¹dze id¹ rzeko-

mo ju¿ za pacjentem i to od liczby pacjen-
tów oraz jako�ci us³ug zale¿y pozycja le-
karza, coraz czê�ciej s³yszy siê, ¿e wiejscy
lekarze zamykaj¹ drzwi przed swoimi pa-
cjentami.

Tymczasem ludzi na wsi nie staæ na
prywatne praktyki lekarskie. Nie podoba
siê im coraz bardziej komercjalizuj¹ca siê
publiczna s³u¿ba zdrowia.

Dostrzegaj¹c te problemy Starostwo
Powiatowe w S³upsku, wspólnie z �G³o-
sem Pomorza�, postanowi³o og³osiæ kon-
kurs-plebiscyt na najlepszego lekarza i naj-
lepsz¹ pielêgniarkê powiatu s³upskiego.
Na takiego lekarza i tak¹ pielêgniarkê, któ-
rzy znajduj¹ dzisiaj uznanie w oczach
mieszkañców wsi. Liczymy, ¿e wska¿¹ oni
takich lekarzy pierwszego kontaktu i takie
pielêgniarki. Je�li nie wska¿¹, bêdzie to

Lekarz medycyny rodzinnej Maciej Kaczmarzyk bada pacjentkê w Gminnym O�rodku Zdrowia w Kobylnicy
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KONKURS � PLEBISCYT

NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I PIELÊGNIARKÊ
POWIATU S£UPSKIEGO

�Z sercem do serca�
G³osujê na Lekarza: ��������������������................���.

(imiê, nazwisko, nazwa o�rodka, zak³adu, w którym lekarz pracuje)

Pielêgniarkê ��������������������������................
(imiê, nazwisko, nazwa o�rodka, zak³adu, w którym pielêgniarka pracuje)

Uzasadnienie: ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
������������������������������������������������.
������������������������������������������������.
������������������������������������������������.

(na kartce do³¹czyæ szczegó³owe opisy kandydatów)

Dane g³osuj¹cego:
Imiê i nazwisko: ......................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................ ..............
Zgadzam siê na przetwarzanie oraz publikacjê moich danych osobowych za-
wartych na niniejszym kuponie zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobo-
wych z dnia 29.08.1997 r.

........................................................
                                                                                                                   Podpis

powa¿ny sygna³, ¿e w publicznej s³u¿bie
zdrowia nie dzieje siê najlepiej.

Liczymy, ¿e nasz konkurs-plebiscyt,
który zamierzamy powtórzyæ równie¿ za
rok,  zmobilizuje lekarzy  i  ca³y  wiejski
personel medyczny do ubiegania siê o za-
szczytny tytu³ Najlepszego Lekarza i Naj-
lepszej Pielêgniarki. W naszym konkursie
bêdzie liczyæ siê zarówno ilo�æ oddanych
g³osów i wys³anych kuponów na dan¹
osobê, jak te¿ konkretny opis � uzasad-
nienie, dlaczego w³a�nie tê a nie inn¹ oso-
bê typujemy do wyró¿nienia lub dlaczego
takiego wyró¿nienia nie powinno przyznaæ
siê danemu lekarzowi czy danej pielêgniar-
ce. O takie g³osy te¿ prosimy.

Nie ukrywamy, ¿e chcemy w ten spo-
sób poznaæ bli¿ej funkcjonowanie wiejskiej
s³u¿by zdrowia i zebraæ opinie na jej te-
mat. Nagrodzimy zarówno wytypowanych
najlepszych lekarzy i najlepsze pielêgniar-
ki, jak i autorów najciekawszych opisów.
Wyniki plebiscytu og³osimy na uroczy-
stym spotkaniu zorganizowanym z okazji
przypadaj¹cego 7 kwietnia Dnia Pracow-
nika S³u¿by Zdrowia.

Z. Babiarz-Zych

Typujemy lekarzy i pielêgniar-
ki o wyj¹tkowo przychylnym ser-
cu do pacjentów, którzy s³u¿¹ nam
swoj¹ fachow¹ wiedz¹, porad¹, ni-
gdy nie odmawiaj¹ pomocy. Typu-
jemy ludzi nam ¿yczliwych, przy-
jaznych, oddanych, budz¹cych

Pielêgniarka Teresa Hubeñ z Gminnego O�rodka Zdrowia w Kobylnicy pomaga
w przprowadzeniu jednego z wielu badañ

sympatiê i zaufanie, którzy mog¹
byæ wzorem dla innych zarówno
pod wzglêdem posiadanych umie-
jêtno�ci, jak i uczciwo�ci zawodo-
wej oraz prywatnej. Postarajmy siê
opisaæ ich godn¹ podziwu pracê
oraz sytuacje, zachowania, który-

mi nam zaimponowali. Je¿eli
mamy tylko przykre do�wiadcze-
nia z kontaktów z lekarzami i per-
sonelem medycznym, te¿ je opisz-
my.

Najciekawsze wypowiedzi
uhonorujemy nagrodami rzeczo-
wymi, m.in. w postaci podrêczne-
go sprzêtu medycznego, innego
cennego sprzêtu, piêknych albu-
mów zdjêciowych. Wypowiedzi te
opublikujemy, a ich autorów, po-
dobnie jak wybranych najlepszych
lekarzy i pielêgniarki, zaprosimy
na uroczysto�æ podsumowania na-
szego konkursu do S³upska.

Kupony i opisy pracy leka-
rzy oraz pielêgniarek prosimy
przesy³aæ na adres: Starostwo Po-
wiatowe, 76-200 S³upsk, ul. Sza-
rych Szeregów 14, Wydzia³ Roz-
woju, Promocji Powiatu i Zdrowia
lub na adres internetowy: e-m@il:
starostwo.powiatowe@po-
wiat.slupsk.pl.

 Jednocze�nie konkurs bêdzie
prowadzony na ³amach �G³osu
Pomkorza� i tamte kupony nale-
¿y przesy³aæ na adres redakcji:
76-200 S³upsk, ul. Henryka Po-
bo¿nego 19. Na kupony i wypo-
wiedzi oczekujemy do 31 marca br.
Wybieramy lekarzy i pielêgniar-
ki pracuj¹ce w zak³adach opieki
zdrowotnej w gminach powiatu
s³upskiego. (z)
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Przyjazny dla Przedsiêbiorców

Z³oty Bank
I Oddzia³ Banku Przemys³owo-Handlowego PBK S.A. w S³upsku zosta³ laureatem IV edycji konkursu
�Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców�. Bank ten od trzech lat sponsoruje m. in. organizowany przez
s³upskie starostwo konkurs �Srebrny Nied�wied�� � Lider Promocji S³upskiej Gospodarki.

Konkurs na najlepszy bank trwa³ od
maja 2002 do stycznia 2003 roku, a jego
celem by³o rekomendowanie przedsiêbior-
com tych banków, które oferuj¹ zestaw
produktów i us³ug dostosowanych do po-
trzeb i specyfiki ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw oraz które w najwy¿szym stop-
niu rozszerzy³y dostêpno�æ i podnios³y
jako�æ swoich us³ug dla klientów. Organi-
zuj¹ go Krajowa Izba Gospodarcza, Pol-
sko-Amerykañska Fundacja Doradztwa
dla Ma³ych Przedsiêbiorstw, Warszawski
Instytut Bankowo�ci, a patronuj¹ mu m.in.
�Rzeczpospolita�, �Gazeta Ma³ych i �red-
nich Przedsiêbiorstw�, �G³os Banków Spó³-
dzielczych�, �Pieni¹dz i Nowoczesno�æ�
� radio dla biznesu oraz Wirtualna Polska.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech kate-
goriach: central banków komercyjnych,
ich oddzia³ów i banków spó³dzielczych.

Na ponad tysi¹c jednostek banko-
wych, wyró¿nionych zosta³o 40 placówek.
I Oddzia³ Banku Przemys³owo-Handlo-
wego PBK S.A. w S³upsku uzyska³ God³o
promocyjne �Z³oty Oddzia³ � Bank Przy-
jazny dla Przedsiêbiorców�. S³upski od-
dzia³ wyró¿niony zosta³ g³ównie za szyb-
k¹, sprawn¹ i mi³¹ obs³ugê (brak kole-
jek), indywidualn¹ opiekê doradcy ban-
kowego, dogodne i czêste kontakty dorad-
ców z klientami, kompleksow¹ zindywi-
dualizowan¹ ofertê ka¿dorazowo dostoso-
wywan¹ do potrzeb klientów, mo¿liwo�æ
negocjacji stawek op³at, prowizji, opro-
centowania depozytów i kredytów w za-
le¿no�ci od stopnia wspó³pracy klienta z
bankiem.

Wysoko oceniono równie¿ banko-
wo�æ elektroniczn¹ (Home Banking, Call
Center dla ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw, bankowo�æ internetow¹ E-bank).
W s³upskim oddziale dodatkowo wydzie-
lono ogólnodostêpne internetowe stano-
wiska komputerowe na salach operacyj-
nych i w podleg³ych mu filiach, z mo¿li-
wo�ci¹ uzyskania pe³nej pomocy w korzy-
staniu z internetu ze strony pracowników
banku. Kolejne wysoko ocenione atuty,
to: karty p³atnicze dla w³a�cicieli i kierow-
nictwa ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw,
posiadanie wydzielonego pomieszczenia
du¿ych wyp³at, posiadanie wrzutni noc-
nej, dobra lokalizacja banku w centrum

miasta z du¿ym i bezp³atnym parkingiem
dla klientów.

W ocenianym okresie s³upski od-
dzia³ BPH PBK uzyska³ bardzo wysok¹
dynamikê wzrostu, znajduj¹c¹ potwier-
dzenie w dobrych wynikach. Liczba pro-
wadzonych rachunków dla ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw wzros³a o 39%, licz-
ba udzielonych dla nich kredytów o
83,8%, warto�æ udzielonych kredytów o
58,2%, a suma przychodów z obs³ugi ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw o 83,6%.

W ocenie podkre�lono te¿ dobr¹
wspó³pracê z samorz¹dami, organizacjami
i stowarzyszeniami gospodarczymi, dewe-
loperami, spon-
sorowanie kon-
kursu dla naj-
lepszych przed-
s i ê b i o r s t w
� S R E B R N Y
NIED�WIED��
� Lider Promo-
cji S³upskiej
Gospodarki, fe-
stynów dla lud-
no�ci oraz
wspieranie ¿ycia
kulturalnego w
regionie.

S³upski od-
dzia³ BPH PBK
s p o n s o r u j e
m.in. Festiwal
Pianistyki Pol-
skiej. Ma swój
udzia³ w nagra-
niu i wydaniu
p³yty Pañstwo-
wej Orkiestry
Kameralnej w
S³upsku oraz za-
kupie obrazu St.
I. Witkacego dla
Muzeum Pomo-
rza �rodkowe-
go.

Z d o b y t y
tytu³ jest dla nas
wielkim wyró¿-
nieniem i mobi-
lizuje nas do
jeszcze aktyw-

niejszego udzia³u w rozwoju gospodar-
czym obs³ugiwanych przez nas regionów:
s³upskiego, lêborskiego i szczecineckiego
� powiedzia³ nam Adam Wróblewski, dy-
rektor nagrodzonego oddzia³u BPH PBK.
- Wspó³pracuj¹c bezpo�rednio z przedsiê-
biorcami i organizacjami wspierania lokal-
nego biznesu mamy na wzglêdzie swoje
wyniki finansowe, ale zale¿y nam równie¿
na kreowaniu gospodarczej przedsiêbior-
czo�ci i spo³ecznym rozwoju regionów.

Drugim bankiem z regionu s³upskie-
go, który otrzyma³ takie wyró¿nienie by³
I Oddzia³ Centrum PKO BP S.A. przy
ulicy Banacha w S³upsku. (z)

W konkursowej ocenie podkre�lono te¿ dobr¹ wspó³pracê
z samorz¹dami
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Tylko Warcino!
W jakim stopniu szko³a umo¿liwia zdobycie wiadomo�ci, umiejêtno-
�ci i sprawno�ci sprzyjaj¹cych odniesieniu sukcesu w dalszej eduka-
cji na studiach i w pracy zawodowej? - wypowiedzieli siê absolwenci
Technikum Le�nego w Warcinie.

Ankietê �Szko³a w opinii absolwen-
tów� przeprowadzono w listopadzie 2002
roku. Wyniki sonda¿u s¹ zadowalaj¹ce.
Absolwenci odpowiedzieli, ¿e szko³a przy-

gotowa³a ich do egzaminu na studia, do
pracy w zawodzie, nauczy³a s³uchania ra-
cji innych, wzajemnego pomagania sobie
i wspó³pracy przy rozwi¹zywaniu proble-
mów. Nauczy³a te¿ samodzielnego zdoby-
wania wiedzy, umiejêtno�ci precyzyjnego
formu³owania my�li, wiary w siebie.

Absolwenci z roku 1998 postulowali,
aby zwróciæ wiêksz¹ uwagê na pracê pe-
dagogów w internacie, utrzymanie dyscy-
pliny, a tak¿e wiêksze zainteresowanie m³o-
dzie¿y ko³ami zainteresowañ. Absolwenci
z roku 1999 wskazywali na niski poziom
nauczania jêzyków obcych. Dostrzegli
brak sprawiedliwo�ci w ocenianiu uczniów.
Podobne uwagi zg³osili równie¿ absolwen-
ci z roku 2000, którzy podkre�lili wyj¹tko-
w¹ atmosferê panuj¹c¹ w szkole. �Wspól-
na nauka i przebywanie w internacie stwo-
rzy³y niezwykle silne wiêzy. Do dzi� od-
wiedzamy siê regularnie i spotykamy przy
ka¿dej mo¿liwej okazji. Niezale¿nie, w ja-
kim zak¹tku kraju siê znajdujê, zawsze
mogê spotkaæ kogo� z Technikum Le�ne-
go w Warcinie. Tego kapita³u nie da siê
wyceniæ� � napisa³ jeden z uczniów. �Gdy-
bym jeszcze raz mia³ stan¹æ przed wybo-
rem szko³y �redniej, nawet bym siê nie za-
stanawia³.  Wskaza³bym   tylko  WARCI-

NO!� � brzmia³a odpowied� innego absol-
wenta.

Absolwenci z rocznika 2001 równie¿
zwrócili uwagê na potrzebê wiêkszej ilo�ci

zajêæ pozalekcyjnych. �Na tych zajêciach
m³odzie¿ nie tylko spêdza wolny czas, lecz
uczy siê osi¹gania celów w³asnych i pra-
cy zespo³owej. Mog¹ one te¿ dobrze wp³y-
n¹æ na zmniejszenie problemów wycho-
wawczych oraz - na wizerunek szko³y� �
napisa³ w ankiecie inny absolwent.

A co wytknêli szkole jej absolwenci z
roku 2002? Tak¿e zbyt niski poziom na-
uczania jêzyków obcych, zbyt ma³o no-
wo�ci technicznych na zajêciach i zbyt
ma³e wymagania z niektórych przedmio-
tów zawodowych. Docenili prowadzenie
praktyk. Postulowali utworzenie klubu,
w którym m³odzie¿ mog³aby siê zrelakso-
waæ, zorganizowaæ dodatkowe zajêcia.

Wielu absolwentów napisa³o w ankie-
cie, ¿e podoba im siê podtrzymywanie tra-
dycji szkolnych i utrzymywanie kontak-
tów z absolwentami.

Ankietê przeprowadzono wy³¹cznie
na potrzeby szko³y. Jej wyniki przeanali-
zowano ju¿ na Radzie Pedagogicznej i po-
wo³any zosta³ zespó³, który ma opracowaæ
wnioski w celu wykorzystania ich w dal-
szej pracy szkolnej. Ju¿ dzi� wiadomo, ¿e
jednym z postulatów bêdzie podniesienie
poziomu nauczania jêzyków obcych.

Henryka Wi�niewska

Zebrali prawie 1200 z³otych

Zagra³a
orkiestra

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej
Pomocy Jurka Owsiaka to praw-
dziwy fenomen kulturowy i socjo-
logiczny. Tegoroczny, XI ju¿ fina³,
okaza³ siê znowu rekordowy pod
wzglêdem finansowym i organiza-
cyjnym.

Tym razem �Orkiestra� gra³a na rzecz
oddzia³ów niemowlêcych i dzieci m³od-
szych. Zebrane pieni¹dze przeznaczone
maj¹ byæ na zakup sprzêtu medycznego,
s³u¿¹cego do ratowania ¿ycia i zdrowia
dzieci. Ta wspania³a idea zaowocowa³a
równie¿ w�ród uczniów i pracowników
Zespo³u Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹-
cych w Warcinie. Fina³ warciñski odby³
siê we wtorek, 7 stycznia br. Inicjatorem

akcji by³ Samorz¹d Uczniowski, a szcze-
gólnie jego przewodnicz¹cy - Pawe³ Le-
wandowski. Pieni¹dze do puszek, jako wo-
lontariusze, zbierali: Joanna Daszkowska,
Anna Drywa, Emilia Jutrzenka-Trzebia-
towska, Anna Ptak, Marta Biñczycka,
Dawid Pankiewicz i S³awek Wójcik. W
szkole, internacie i podczas koncertu na
sali gimnastycznej zebrali oni razem 562
z³ote i 17 groszy.

W godzinach wieczornych odby³ siê
koncert szkolnego zespo³u rockowego i
zespo³ów wokalnych. Atrakcj¹ by³y licy-
tacje upominków �Orkiestry� oraz upomin-
ków sprezentowanych przez przedsiêbior-
stwo �Ruch� i pani¹ Bogumi³ê Szyd³ow-
sk¹. Licytacjê prowadzi³ Pawe³ Lewandow-
ski. To dziêki jego staraniom uzyskano do-
datkowo 624 z³ote i 34 grosze. Tak, wiêc
razem w  szkole zebrano 1186 z³otych i 51
groszy na rzecz W.O.�.P. Czy to du¿o? Or-
ganizatorzy akcji zak³adali, ¿e zbior¹ tylko
300-400 z³otych. Rzeczywisto�æ przeros³a
ich oczekiwania. Akcja dowiod³a, ¿e idee
fundacji Jurka Owsiaka - nie s¹ obce
uczniom warciñskiej szko³y.

Rok temu w X Finale uzyskano w kra-
ju ponad 17 milionów z³otych, w tym roku
suma zebrana przez �Orkiestrê� przekro-
czy³a znacznie 30 milionów. W Warcinie
rok temu nie prowadzono zbiórki pieniê-
dzy, bo nie by³o �Orkiestry�.

Na zbieraniu pieniêdzy na W.O.S P.
nie koñczy siê ofiarno�æ warciñskiej m³o-
dzie¿y. W innej organizowanej akcji � zbie-
rania makulatury, uda³o siê jej zebraæ 2700
kg tego cennego wtórnego surowca.

                              Piotr Pilak
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Dziecko to wielki i wa¿ny �wiat

Nie chcia³y wracaæ
Mi³o by³o patrzeæ na u�miechniête buzie dzieci, kiedy odbiera³y upragnione prezenty. Wychowawcy
Domu Dziecka serdecznie nam za wszystko podziêkowali. Gdy dzieci opuszcza³y nasz¹ szko³ê jedna
dziewczynka podbieg³a do nas i wszystkich mocno u�ciska³a. By³y�my tym mile zaskoczone.

18 stycznia br. w Zespole Szkó³ Eko-
nomicznych i Ogólnokszta³c¹cych przy
ulicy Partyzantów w S³upsku odby³ siê bal
karnawa³owy przygotowany przez uczniów
tej szko³y dla wychowanków Domu Dziec-
ka w Ustce. �Ka¿de dziecko to wielki i wa¿-
ny �wiat� � motto to z dzie³ Janusza Kor-
czaka towarzyszy Alicji Januszewskiej �
nauczycielce matematyki, inicjatorce i
g³ównej organizatorce balu. Dziêki dobrym
kontaktom z dyrekcj¹ i wychowawcami
Domu Dziecka w Ustce, pani Alicja otrzy-
muje specjaln¹ listê ¿yczeñ dzieci do �wiê-
tego Miko³aja. Nastêpnie wszystkie ma-
rzenia s¹ spe³niane z nawi¹zk¹. Ka¿da kla-
sa wraz z wychowawc¹ przygotowuje wy-
marzony prezent. Aby Miko³aj by³ hojny
bal sponsoruj¹ równie¿ pracodawcy ro-
dziców uczniów. Do tegorocznej zabawy
zaproszono 27 wychowanków Domu
Dziecka.

Wra¿eniami z przygotowanego balu
podzielili siê z nami jego m³odzi  organiza-
torzy  - uczniowie Zespo³u Szkó³ Ekono-
micznych i Ogólnokszta³c¹cych w S³up-
sku.

Karolina Czerwiñska (kl. I PE): - Ju¿
przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia ka¿da
klasa naszej szko³y przygotowa³a paczkê
dla jednego dziecka z usteckiego Domu
Dziecka. Ka¿de dziecko mia³o swoich opie-
kunów. Wszyscy starali�my siê, aby na-
szym ma³ym go�ciom niczego nie zabra-
k³o. By³y konkursy z nagrodami. Ja przy-
sz³am na bal ze swoj¹ siedmioletni¹ sio-
str¹ Ani¹. Jej tak¿e podoba³a siê zabawa.
Konkursy i ca³y bal prowadzi³a nasza ko-
le¿anka � Monika Górzycka. Naszym za-
daniem by³o przede wszystkim bawiæ dzie-
ci. M³odsze dzieciaki by³y bardzo ¿ywe i
roze�miane, na buziach starszych dziew-
czyn by³o widaæ smutek.

Monika Górzycka (kl. I PE): - Kiedy
dowiedzia³am siê o balu wspólnie z kole-
¿ankami od razu zg³osi³y�my siê do pomo-
cy. By³y�my bardzo przejête jego organi-
zacj¹ i stara³y�my siê wszystko przygoto-
waæ jak najlepiej. Cieszy³am siê, ¿e mo¿e-
my zrobiæ co� dla dzieci, które s¹ w trud-
niejszej sytuacji od nas. Bardzo podoba³a
mi siê rodzinna atmosfera balu. Dzieci z
Domu Dziecka by³y z pocz¹tku trochê spe-
szone, ale szybko siê zaaklimatyzowa³y, bo
szkolni opiekunowie ciep³o przyjêli
wszystkich. Najwiêksz¹ furorê zrobi³ Mi-
ko³aj, który rozdawa³ przygotowane przez
nas prezenty. Dzieciom podoba³y siê po-
darunki. Najbardziej urzek³a mnie dziew-
czynka, która na po¿egnanie u�ciska³a
wszystkie nasze dziewczyny.

Natalia Sobieraj (kl. I PR): - Bal dla
dzieci z Domu Dziecka w Ustce by³ pierw-
sz¹ powa¿n¹ imprez¹, któr¹ zobowi¹za³a

Najwiêksz¹ furorê zrobi³ Miko³aj, który rozdawa³ dzieciom przygotowane dla nich prezenty
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siê przygotowaæ nasza klasa. Wbrew oba-
wom dzieci �wietnie bawi³y siê w naszym
gronie. Chêtnie bra³y udzia³ w konkursach.
Bardzo chcia³y zobaczyæ Miko³aja. Mi³o
by³o patrzeæ na u�miechniête buzie dzieci,
kiedy odbiera³y one upragnione prezenty.
Wychowawcy Domu Dziecka serdecznie
nam za wszystko podziêkowali. Gdy dzie-
ci opuszcza³y nasz¹ szko³ê jedna dziew-
czynka podbieg³a do nas i wszystkich
mocno u�ciska³a. By³y�my tym mile zasko-
czone.

Ewelina Domañska (kl. I PR): - Dla
dzieci przygotowali�my skromny poczê-
stunek, przystroili�my tak¿e w miarê mo¿-
liwo�ci szkoln¹ aulê i zabawa ruszy³a punk-
tualnie o godzinie dziesi¹tej. Niektóre dzie-
ci by³y bardzo ¿ywe, inne trzyma³y siê
�spódnicy� wychowawcy, ale i tak atmos-
fera by³a wspania³a. Oko³o godziny dwu-
nastej zawita³ do nas �wiêty Miko³aj, któ-
ry przyniós³ prezenty, o jakie prosi³y go
dzieci w swoich listach. (...) Nie my�la³am,
¿e taka impreza mo¿e wywo³aæ tak¹ d¿a
rado�æ u dzieci z Domu Dziecka. Cieszê
siê, ¿e maluszki poczu³y siê choæ trochê
kochane i ¿e, poza ich domem, istnieje jesz-
cze kto�, kto o nich te¿ pamiêta.

Katarzyna Monkisz (kl. I PE): - Je-
stem dopiero uczennic¹ klasy I i po raz
pierwszy uczestniczy³am w takiej impre-
zie. Po przybyciu maluchów do naszej
szko³y, ka¿dy pozna³ swego podopieczne-
go. Ja opiekowa³am siê o�mioletni¹ Wero-
nik¹, która okaza³a siê jednym z najbar-
dziej ¿ywio³owych dzieci, jakie do nas przy-
by³y. Jednak zauwa¿y³am równie¿ dzieci
bardzo spokojne, które na pocz¹tku nie-
chêtnie siê bawi³y, lecz po pewnym czasie

pokona³y strach i zaczê³y równie¿ bawiæ
siê z innymi dzieæmi. Pod koniec zabawy
zamiast �miechu, krzyku i pisku s³ychaæ
by³o ciche p³akanie niektórych dzieci, bo
nie chcia³y wracaæ do Domu Dziecka w
Ustce.

Paulina Kroszczyñska (kl. I PE): -
Zorganizowanie balu dla dzieci z ustec-
kiego Domu Dziecka przez pani¹ Januszew-
sk¹ to by³ bardzo dobry pomys³. Bal ten
odby³ siê w naszej szkole ju¿ po raz szósty
i sta³ siê szkoln¹ tradycj¹. Nie wiedzia³y-
�my czy dzieci bêd¹ chcia³y siê z nami ba-
wiæ i czy bêd¹ braæ udzia³ w konkursach,
które wcze�niej wymy�li³y�my z nasz¹
pani¹ profesor. Ba³y�my siê tak¿e, ¿e We-
ronika, której nasza klasa przygotowywa-
³a prezent bêdzie skryta i nie�mia³a. Nasze
obawy by³y niepotrzebne, Weronika oka-

za³a siê pe³n¹
¿ycia, ruchli-
w¹ i weso³¹
dziewczynk¹.
Jej obecno�æ
na balu spra-
wi³a nam
w s z y s t k i m
wielk¹  ra-
do�æ. Mamy
nadziejê, ¿e w
p r z y s z ³ y m
roku pani Ja-
n u s z e w s k a
pozwoli nam
p o n o w n i e
spotkaæ siê z
wychowanka-
mi Domu
Dziecka w
Ustce.

Wioletta
Bartosz (kl.
III a): - Na
pierwszy bal,
po dostaniu
siê do szko³y,

Dzieci z pocz¹tku by³y trochê speszone, ale szybko siê zaaklimatyzowa³y
posz³am z ciekawo�ci, gdy¿ chcia³am zo-
baczyæ jak wygl¹da taka impreza. Bardzo
mile wspominam ka¿dy bal, ale najbardziej
ten sprzed roku. Opiekowa³am siê wów-
czas trzyletni¹ Ani¹. Dziewczynka by³a
bardzo smutna i nieufna, ale szybko uda³o
mi siê zdobyæ jej zaufanie. Ania nie odstê-
powa³a mnie na krok i tylko ze mn¹ chcia³a
siê bawiæ. Opowiada³a mi jak mieszka siê
jej w Domu Dziecka, o swoim bracie i  swo-
jej mamie. Mówi³a, ¿e bardzo j¹ kocha i za
ni¹ têskni. Z bratem nie mog¹ siê docze-
kaæ, kiedy mama zabierze ich do domu.
Wzruszaj¹cym momentem jest zawsze ra-
do�æ dzieci z otrzymanych prezentów od
Miko³aja. Na koniec balu wiele osób jest
smutnych, gdy¿ trzeba siê po¿egnaæ i dzie-
ci musz¹ wracaæ do �swojego� domu.

Krzysztof Bogdanowicz (kl. III LA): -
Co roku dzieci pisz¹ do �wiêtego Miko³aja
listy, w których prosz¹ go o wymarzone
prezenty, a my je potem przygotowujemy.
Staramy siê zawsze spe³niæ ich oczekiwa-
nia. Pragn¹ one dostaæ lalki, wózki, kase-
ty, samochody sterowane. Na balu dele-
gacje klasowe opiekuj¹ siê wybranym
dzieckiem i robi¹ wszystko, aby ten jeden
dzieñ w roku by³ dla naszych podopiecz-
nych wyj¹tkowy, pe³en niespodzianek i
ciep³a. Gdy dzieci otwieraj¹ prezenty, rêce
siê im trzês¹, chc¹ jak najszybciej zoba-
czyæ co dosta³y. Wtedy na ich twarzach
pojawia siê u�miech. Chocia¿ niektórzy
oczekiwali zupe³nie czego� innego, te¿ s¹
szczê�liwi z otrzymanego prezentu. Rok
temu by³ taki przypadek, ¿e w samocho-
dzie sterowanym roz³adowa³y siê baterie.
Ch³opiec by³ zawiedziony, ¿e nie móg³ zo-
baczyæ jak je�dzi jego nowy samochód.
Reakcja nasza by³a natychmiastowa. Szyb-
ko pobiegli�my do kiosku i kupili�my nowe
baterie, aby sprawiæ ch³opcu rado�æ.

             Wypowiedzi uczniów zebra³a:
                Alicja Januszewska

Zabawa wywo³a³a du¿¹ rado�æ u dzieci
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Warsztaty artystyczne w Damnie

Twórczy duch

Podczas ostatnich ferii szkole tej uda-
³o siê zorganizowaæ warsztaty artystycz-
ne, w których udzia³ wziê³y przede wszyst-
kim miejscowe dzieci oraz grono uzdolnio-
nych plastycznie rodziców. W niektórych
zajêciach uczestniczyli tak¿e gimnazjali�ci.
Dwudniowe warsztaty by³y oczywi�cie
poprzedzone solidn¹ codzienn¹ prac¹ na

zajêciach muzy-
ki i plastyki, a
tak¿e cyklem
wyjazdów do
M³odzie¿owego
Domu Kultury w
S³upsku. Ich
n i e w ¹ t p l i w ¹

atrakcj¹ by³o spotkanie z malark¹ z Potê-
gowa - Ann¹ Dajnowicz oraz z twórcami
glinianych pami¹tek � pañstwem W. i T.
Pop³awskimi ze Skórzyna.

Wypieki na buziach dzieci miesza³y siê
z rumieñcami doros³ych twarzy, kiedy po
pi¹tkowych zabawach integracyjnych i
spotkaniach z artystami nadszed³ czas
prawdziwej artystycznej próby. Piêkne
malowid³a na szkle zdobi¹ dzi� gablotê pro-
muj¹c¹ uczniowskie dokonania, a na sufi-
cie szkolnego korytarza i na jego bocz-
nych �cianach u�miechaj¹ siê z³oci�cie

s³oneczniki do mkn¹cego z impetem po-
ci¹gu wyczarowanego przez utalentowa-
nych rodziców. W innym miejscu szko³y,
w szatni przy sali gimnastycznej miejsca
dla imponuj¹cego graffiti ust¹pi³y wcze-
�niejsze bazgro³y i wulgaryzmy.

Du¿o pozytywnych emocji, sporo na-
uki i cz¹stki magicznej energii to cudowna
artystyczna mieszanka, która porazi³a ser-
ca i umys³y wszystkich uczestników. Na-
stêpne warsztaty odbêd¹ siê za rok, ale
duch twórczej pracy trwa. Powstaj¹ kolej-
ne obrazy i malowid³a. Rodzice staj¹ siê
autentycznymi gospodarzami szko³y, a
Monika Targowska - nauczycielka muzy-
ki i plastyki - jak dobra wró¿ka wyzwala w
dzieciach i ich rodzicach prawdziwe talen-
ty.

Zbigniew Studziñski
Dyrektor Szko³y

Po spotkaniach z artystami nadszed³ czas prawdziwej próby

Dwudniowe warsztaty poprzedzono solidn¹ prac¹ na zajê-
ciach muzyki i plastyki

Uczestnicy warsztatów na wystawie tkanin z Supra�la i Druskien-
nik w Pa³acu M³odzie¿y w Gdañsku

Wzbogacanie oferty edukacyjnej to ju¿ dobra tradycja Szko³y Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dam-
nie, a ró¿norodne spotkania warsztatowe wykraczaj¹ce poza program nauczania - to te¿ element ¿ycia
kulturalnego Damna.
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M³odzie¿y zaproponowano zajêcia sportowe i komputerowe

Udane ferie

Zimowisko w Siemianicach zorganizo-
wano w dniach od 27 stycznia do 7 lutego
br. Organizatorzy pragnêli stworzyæ cie-
kaw¹ ofertê wypoczynku dla dzieci pozo-
staj¹cych w miejscu zamieszkania w cza-
sie ferii. Czas wolny to dobra okazja, aby
rozwijaæ u dzieci zainteresowania upra-
wianiem dyscyplin sportowych, turysty-
ki, upowszechniaæ zainteresowania arty-
styczne oraz promowaæ zachowania zmie-
rzaj¹ce do podniesienia bezpieczeñstwa i
zdrowia uczestników.

Podjête dzia³ania s³u¿y³y propagowa-
niu aktywnych form spêdzania wolnego
czasu oraz zapobiegania patologiom. W
konsekwencji mia³o to spowodowaæ rege-
neracjê si³ fizycznych i psychicznych na-
szych uczniów. Zaproponowana oferta
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
w�ród dzieci i m³odzie¿y.

W zimowisku wziê³o udzia³ 123 uczest-
ników ze Swochowa, Siemianic, Niewiaro-
wa i Lubuczewa. Program zosta³ tak skon-
struowany, by ka¿dy by³ zadowolony i
znalaz³ co� dla siebie. M³odzie¿y zapropo-
nowano zajêcia sportowe w sali gimna-

stycznej i na �wie¿ym powietrzu, zajêcia
komputerowe, w tym mo¿liwo�æ korzysta-
nia z internetu, zajêcia �wietlicowe: pla-
styczne, gry i zabawy ruchowe, gry plan-
szowe, s³uchanie muzyki, czytanie prasy,
konkursy i inne zabawy, kurs tañca dys-
kotekowego, zajêcia profilaktyczne, dwie
wycieczki do S³upska (do kina i na basen),
zabawê karnawa³ow¹, dyskotekê, kulig i
ognisko z kie³baskami, spotkanie z filateli-
st¹ i prawdziwymi Kaszubami.

Niezwykle cenne by³y zajêcia profilak-
tyczne, które  realizowa³a Renata Woj-
dziak - pedagog Gimnazjum w Siemiani-
cach. Opracowa³a ona program profilak-
tyczny �Zdrowiej i �wiadomiej ¿yæ�, któ-
ry zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez
Gminn¹ Komisjê do Spraw Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych. Opiera³
siê on na elementach innych programów
profilaktycznych - �Drugi elementarz,
czyli program siedmiu kroków� i �Sob¹
byæ-dobrze ¿yæ�. Dotyczy³ g³ównie profi-
laktyki antyalkoholowej, ale  poruszono
w nim równie¿ problem  uzale¿nienia od
innych substancji chemicznych.

W warsztatach
wziê³o udzia³ w sumie
86 uczniów Zespo³u
Szkó³ w Siemianicach.
G³ówne cele progra-
mu, które starano siê
osi¹gn¹æ to wykszta³-
cenie �wiadomych po-
staw uczniów wobec
uzale¿nieñ, stworzenie
w³asnego systemu
warto�ci, nauczenie
trafnych wyborów
oraz wyrabiania po-
czucia odpowiedzial-
no�ci za w³asne zdro-
wie i ¿ycie.

 W doborze metod
autorka kierowa³a siê
przede wszystkim
podniesieniem atrak-
cyjno�ci zajêæ. Zasto-
sowa³a  mini wyk³ad,
�burzê mózgów�, pra-
cê w ma³ych grupach,
odgrywanie ról i sce-
nek. Uczestnicy mieli
zapewnione materia³y

pomocnicze. Efekty pracy spisano na du-
¿ych arkuszach papieru i wywieszono na
sztalugach.

Rozstrzygniête zosta³y dwa  konkur-
sy plastyczne: �Jak chcê spêdziæ ferie zi-
mowe?�, �M³odo�æ=Trze�wo�æ� oraz kon-
kurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzale¿-
nieñ. Cieszy³y siê one du¿ym zaintereso-
waniem. Konkurs wiedzy z zakresu profi-
laktyki uzale¿nieñ przeprowadzono w for-
mie pisemnej.

Podczas zimowiska prowadzono kro-
nikê zajêæ. Na podsumowanie autorka pro-
gramu przeprowadzi³a ankiety ewaluacyj-
ne w�ród 18 losowo dobranych uczestni-
ków. Uczniowie wysoko ocenili zapropo-
nowane im zajêcia oraz podkre�lili ich
atrakcyjno�æ. Realizacja programu by³a
mo¿liwa dziêki pomocy Urzêdu Gminy w
S³upsku oraz Gminnej Komisji ds. Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w
S³upsku.

Renata Wojdziak
Autorka i realizatorka programu

Rozstrzygniête zosta³y dwa konkursy plastyczne: �Jak chcê spêdziæ ferie zimowe?�i �M³odo�æ=Trze�-
wo�æ�

Zespó³ Szkó³ w Siemianicach zaj¹³ pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim X Ogólnopolskie-
go Konkursu �Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo�. Szko³ê nominowano do
ostatniego etapu konkursu.
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Co mówi prawo?
Artyku³ 33, ustêp 1
Prawa geodezyjnego
stanowi, i¿ wójt (bur-
mistrz, prezydent mia-
sta) wydaje decyzjê o
rozgraniczeniu nieru-
chomo�ci, je¿eli zain-
teresowani w³a�cicie-
le nieruchomo�ci nie
zawarli ugody, a usta-

lenie przebiegu granicy nast¹pi³o na pod-
stawie dowodów lub zgodnego o�wiad-
czenia stron. Wydanie decyzji poprzedza
dokonanie przez wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) oceny prawid³owo�ci wy-
konania czynno�ci ustalenia przebiegu
granic nieruchomo�ci przez upowa¿nione-
go geodetê oraz zgodno�ci sporz¹dzonych
dokumentów z przepisami (w wypadku
stwierdzenia wadliwego wykonania czyn-
no�ci upowa¿nionemu geodecie zwraca
siê dokumentacjê do poprawy i uzupe³-
nienia), w³¹czenie dokumentacji technicz-
nej do pañstwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego. Strona niezadowo-
lona z ustalenia przebiegu granicy mo¿e
¿¹daæ, w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia jej decyzji, przekazania sprawy s¹do-
wi.

Z kolei artyku³ 34, ustêp 1 Prawa  geo-
dezyjnego mówi, ¿e je¿eli w razie sporu co
do przebiegu linii granicznych nie dojdzie
do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do
wydania decyzji (o której mowa w art. 33
ust.1) upowa¿niony geodeta tymczasowo
utrwala punkty graniczne wed³ug ostat-
niego stanu spokojnego posiadania, do-
kumentów i wskazañ stron, oznacza je na
szkicu granicznym, sporz¹dza opiniê i ca-
³o�æ dokumentacji przekazuje w³a�ciwemu
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia-
sta). Organ, o którym mowa w ust.1, uma-
rza postêpowanie administracyjne i prze-
kazuje sprawê z urzêdu do rozpatrzenia s¹-
dowi. Ten rozpatruje sprawy o rozgrani-
czenie nieruchomo�ci w trybie postêpo-
wania nieprocesowego.

Przepisów ust. 1-3 i artyku³u 31 ust. 4
nie stosuje siê do sporów wynik³ych przy
wyznaczaniu granic nowo tworzonych
nieruchomo�ci na podstawie odrêbnych
przepisów.

Przes³anki zawarcia ugody
Do   zawarcia   ugody   granicznej

Ugoda graniczna
Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie pogl¹dem, geodeta upowa¿niony do przeprowadzenia czynno�ci
rozgraniczenia zobowi¹zany jest do odmowy spisania ugody granicznej, je¿eli jej tre�æ by³aby sprzeczna ze
zgromadzonym w sprawie materia³em dowodowym. Tre�æ takiej ugody nie mo¿e wybiegaæ poza ustalenia
linii granicznych.

przed geodet¹ mo¿e doj�æ tylko wówczas,
gdy zebrane w sprawie dowody nie s¹
wystarczaj¹ce do ustalenia jednoznaczne-
go przebiegu granicy. W toku postêpo-
wania administracyjnego najwa¿niejszym
jest wyznaczenie granicy na podstawie
istniej¹cych dokumentów geodezyjnych,
wszelkiego rodzaju �ladów i znaków gra-
nicznych. Dopiero wówczas, gdy skrupu-
latnie zebrane dowody nie daj¹ podstaw
do wskazania linii granicznych, a strony
nie z³o¿y³y zgodnego o�wiadczenia woli
w tym zakresie, tj. gdy istnieje miêdzy nimi
spór, geodeta nak³ania je do zawarcia ugo-
dy, przedstawiaj¹c im jednocze�nie swoj¹
wizjê przebiegu granicy.

Forma ugody
Ugoda graniczna zawarta przed geo-

det¹ nie jest ugod¹ administracyjn¹ w zro-
zumieniu przepisów k.p.a. Jest to umowa,
któr¹ nale¿y postrzegaæ w oparciu o art.
917 k.c., wed³ug którego przez ugodê stro-
ny czyni¹ sobie wzajemne ustêpstwa w
zakresie istniej¹cego miêdzy nimi stosun-
ku prawnego w tym celu, aby uchyliæ ist-
niej¹cy lub mog¹cy powstaæ spór. Akt
ugody powinien zawieraæ: imiê i nazwisko
geodety oraz numer jego uprawnieñ za-
wodowych, datê i numer postanowienia o
wszczêciu postêpowania rozgraniczenio-
wego, precyzyjne oznaczenie nieruchomo-
�ci oraz informacje dotycz¹ce stron i pe³-
nomocników postêpowania, szkic granicz-
ny, opis przedmiotu sporu z podaniem gra-
nic wynikaj¹cych z dokumentacji i wska-
zanych przez strony, okre�lenie wzajem-
nych ustêpstw stron, datê sporz¹dzenia
ugody, podpisy stron, omówienie skre�leñ
i poprawek.

Ugodê podpisuj¹ wszystkie stro-
ny postêpowania, a wiêc wszyscy wspó³-
w³a�ciciele lub wspó³u¿ytkownicy wieczy-
�ci rozgraniczanych nieruchomo�ci.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do zawarcia ugo-
dy przez pe³nomocnika wymagane jest pe³-
nomocnictwo szczególne. Ugoda ustala-
j¹ca przebieg linii granicznej zawarta bez
udzia³u wszystkich wspó³w³a�cicieli jest
dotkniêta niewa¿no�ci¹ bezwzglêdn¹
(OSPiKA 1975, nr 3, poz. 69).

Skutki prawne
Ugoda graniczna zawarta przed geo-

det¹ definitywnie koñczy spór graniczny.
Wywo³uje ona skutki prawne od momen-
tu jej podpisania przez wszystkie strony.

Zgodnie z art. 31 ust.4 ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne ugoda zawarta
przed geodet¹ ma moc ugody s¹dowej.
Zawarta ugoda wywiera równie¿ czysto
procesowe skutki dla tocz¹cego siê po-
stêpowania administracyjnego wszczête-
go uprzednio postanowieniem.

Organ prowadz¹cy postêpowanie ad-
ministracyjne w przypadku zakoñczenia
sporu granicznego ugod¹ powinien umo-
rzyæ postêpowanie administracyjne na
mocy art.105 § 1 k.p.a. jako bezprzedmio-
towe. Decyzja o umorzeniu postêpowania
podlega zaskar¿eniu w toku instancji oraz
do NSA, tak jak ka¿da inna decyzja admi-
nistracyjna wydana w oparciu o przepisy
k.p.a.

Gwarantem prawid³owo�ci podpisy-
wanego na gruncie aktu ugody jest geo-
deta, który zosta³ upowa¿niony do doko-
nania czynno�ci przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta). To geodeta czuwa nad
tym, czy zachodz¹ przes³anki do zawarcia
ugody, czy zawieraj¹ j¹ osoby legitymuj¹-
ce siê tytu³em prawnym do rozgranicza-
nych nieruchomo�ci.

Wzruszenie ugody granicznej zawar-
tej w postêpowaniu administracyjnym
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie wed³ug zasad
okre�lonych przez prawo cywilne, w po-
stêpowaniu przed s¹dem powszechnym.

Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy


