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Zarz¹d Powiatu S³upskiego na posiedzeniu w
dniu 9 lutego br. podj¹³ uchwa³ê w sprawie wydawania
Biuletynu Informacyjnego, w którym maj¹ byæ
prezentowane informacje o powiecie, pracy jednostek
samorz¹dowych i organizacyjnych powiatu. Spo�ród
pracowników starostwa powo³ano zespó³ redakcyjny.
Wiele powiatów w kraju, samorz¹dów gminnych
wydaje ju¿ swoje biuletyny, które spe³niaj¹ rolê
dobrych informatorów, jednocze�nie s¹ miejscem
prezentacji ciekawych inicjatyw lokalnych, wymiany
pogl¹dów na nurtuj¹ce samorz¹dy tematy.

Chcemy, aby tak¹ rolê spe³nia³ równie¿ nasz
biuletyn, który bêdzie ukazywa³ siê w odstêpach
miesiêcznych i dotrze do wszystkich naszych jednostek
powiatowych, urzêdów gmin, do so³tysów, instytucji i
urzêdów obs³uguj¹cych mieszkañców naszego
powiatu, szkó³, redakcji, organizacji spo³ecznych i
gospodarczych.

Wzajemna wymiana informacji i pogl¹dów z
pewno�ci¹ pomo¿e nam, samorz¹dowcom w lepszym
wype³nianiu codziennych obowi¹zków, a Pañstwu - w
wiêkszym zrozumieniu podejmowanych w powiecie
decyzji oraz poznaniu problemów, które musimy
wspólnie rozwi¹zywaæ.

Wspó³czesne demokracje wymagaj¹  dzia³añ
informacyjnych i edukacyjnych. Dobra, pe³na i rzetelna
informacja jest podstaw¹ podejmowania trafnych
decyzji i w³a�ciwego pó�niej ich spo¿ytkowania.
Jawno�æ dzia³añ, to jedna z podstawowych zasad
sprawnego funkcjonowania administracji
samorz¹dowych w pañstwach demokratycznych.

W biuletynie prezentujemy obszernie problemy
s³u¿by zdrowia i podstawowej opieki zdrowotnej. Temu
problemowi by³a po�wiêcona g³ównie lutowa sesja
Rady Powiatu. Prezentujemy bie¿¹ce problemy
rolnictwa i s³upskiej wsi, o których mówiono na
zorganizowanym z inicjatywy naszego starostwa -
Forum Rolniczym. Powiat s³upski ma ju¿ swój herb i
flagê, przedstawiamy oba te symbole, a tak¿e artyku³
historyczny uzasadniaj¹cy ich wprowadzenie. Wiosna
jest okresem poboru wojskowego, zatem w biuletynie
znajdziemy informacjê i na ten temat.

W oddzielnym artykule przestawiamy relacjê z
pobytu w Niemczech, gdzie w�ród tamtych powiatów
poszukujemy partnera do wspó³pracy.
Biuletyn nasz ma s³u¿yæ wymianie i prezentacji
informacji. Zapraszam wszystkich mieszkañców
powiatu do lektury nowego pisma, do podzielenia siê
z redakcj¹ swoimi przemy�leniami na prezentowane
tematy.
                Stanis³aw K¹dziela

                                       Starosta S³upski



Z obrad XXI Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Problemy s³u¿by zdrowia i opieki
psychologiczno-pedagogicznej
26 lutego br. odby³a siê XXI sesja Rady Powiatu S³upskiego. Radni dyskutowali o
problemach ochrony zdrowia i nad sprawozdaniem z dzia³alno�ci Powiatowego Ob-
wodu Lecznictwa  Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej w S³upsku za 2000 rok.

W sesji uczestniczyli: pose³ RP
W³adys³aw Szkop, radny wojewódz-
twa pomorskiego - Pawe³ Kasprzyk, z-
ca dyrektora Samodzielnego Publicz-
nego Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego - Andrzej Piotrowski oraz dy-
rektor Oddzia³u S³upskiej Pomorskiej
Regionalnej Kasy Chorych - Jadwiga
O l e c h n o w i c z .

Dostêpno�æ
�wiadczeñ  medycznych

Przewodnicz¹ca Komisji Zdro-
wia i Polityki Spo³ecznej RP Leokadia
Kuper przedstawi³a problemy s³u¿by
zdrowia wymagaj¹ce szybkiego roz-
wi¹zania. Negatywnie oceni³a dostêp-
no�æ przeciêtnego obywatela do nie-
których �wiadczeñ medycznych,
zw³aszcza specjalistycznych. Prze-
wodnicz¹ca stwierdzi³a, ¿e radni z nie-
pokojem przyjmuj¹ fakt kolejnego nie-
doszacowania us³ug zdrowotnych.
Powoduje to pogorszenie i tak trud-
nej sytuacji placówek s³u¿by zdrowia,
zw³aszcza na wsi. Oferowane stawki
na �wiadczenia zdrowotne w o�rod-
kach wiejskich powinny byæ wy¿sze
ni¿ w du¿ych ZOZ-ach. Brak �rodków
finansowych mo¿e spowodowaæ li-
kwidacjê o�rodków zdrowia, a to z
punktu widzenia spo³ecznego jest nie-
d o p u s z c z a l n e .
Przewodnicz¹ca Komisji w imieniu sa-
morz¹dów gminnych zwróci³a siê do
Marsza³ka Województwa Pomorskie-
go o podjêcie w trybie pilnym decyzji
o przekazaniu gminom nieruchomo�ci,
w których znajduj¹ siê placówki s³u¿-
by zdrowia.

Zabieraj¹c g³os w dyskusji radna Zo-
rza Sêdzicka powiedzia³a, ¿e brak jest
kompleksowej opieki w zakresie tzw.
medycyny szkolnej. Ludno�æ wiejska
wymaga znacznie wiêkszej opieki zdro-
wotnej. Radna Teresa Szamlicka po-
ruszy³a problem zbyt du¿ego obci¹¿e-
nia lekarzy czynno�ciami biurokratycz-
nymi, a tak¿e bezsensownego wymo-
gu prowadzenia ksi¹¿eczek RUM.
Wójt Gminy G³ówczyce Czes³aw Ko-
siak równie¿ zwróci³ uwagê na koniecz-
no�æ przejêcia przez samorz¹dy gmin-
ne budynków, w których funkcjonuj¹
o�rodki zdrowia. - Nie ³ud�my siê, ¿e
s³u¿ba zdrowia czy Urz¹d Marsza³kow-
ski nam te budynki wyremontuje -
mówi³ Cz Kosiak. -  Na pewno zostan¹
one do remontu lekarzom, którzy chc¹
w nich funkcjonowaæ i prowadziæ swo-
je praktyki. Jedynie my, jako samorz¹d
mieliby�my jaki� instrument, gdyby-
�my wziêli je w swoje rêce. Mogliby-
�my mieæ wp³yw na to, z kim bêd¹ pod-
pisywane umowy, bo w tej chwili ¿ad-
nego wp³ywu na to nie mamy.

Kontrakty i zasady

\Do wypowiedzi radnych ustosunko-
wa³a siê Jadwiga Olechnowicz - dy-
rektor s³upskiego Oddzia³u Pomorskiej
Kasy Chorych w Gdañsku. Zapewni-
³a, ¿e wszystkie kontrakty podpisywa-
ne s¹ na zasadach ogólnych. Dla
wszystkich s¹ one  jednakowe. Podzia³
�rodków równie¿ jest jednakowy, z
uwzglêdnieniem ró¿nic dotycz¹cych
liczby ludno�ci. Kontrakty s¹ zawie-
rane na d³u¿szy okres czasu. Z jed-
nostkami, które spe³ni³y kryteria, na-
wet na trzy lata.�

G³ówny specjalista PRKS Maria D¹-
browska wyja�ni³a, ¿e w kilku zakre-
sach zosta³y zró¿nicowane stawki.
Wiêksza jest stawka na ucznia uczêsz-
czaj¹cego do szko³y wiejskiej. Rów-
nie¿ wiêksze s¹ stawki dla pielêgnia-
rek �rodowiskowych. Przy ich ustala-
niu uwzglêdniono wiêksze odleg³o�ci,
które te osoby musz¹ pokonywaæ, a
to wymaga wiêkszych nak³adów. Na-
tomiast stawki dla lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, lekarza ogól-
nego i lekarza ginekologa pozosta³y
na tym samym poziomie.

Remonty i dekapitalizacja zak³adów
Andrzej Piotrowski - z-ca dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespolone-
go w S³upsku poruszy³ problem re-
montów i dekapitalizacji zak³adów s³u¿-
by zdrowia. Jedynym przychodem z
którego mog¹ siê utrzymywaæ s¹ �rod-
ki przyznane w ramach kontraktów z
Kas¹ Chorych. Szpital w ramach tych
pieniêdzy musi wykupiæ leki, zapew-
niæ wy¿ywienie dla chorych, zap³aciæ
p³ace ludziom i wyremontowaæ swoje
obiekty. To samo dotyczy o�rodków
zdrowia. - Wszyscy narzekamy na brak
dostatecznej ilo�ci pieniêdzy w sys-
temie i to jest prawda - mówi³ A. Pio-
trowski - Nie jeste�my w stanie na bie-
¿¹co dostosowaæ zak³adów do obo-
wi¹zuj¹cych wymagañ.
Dyrektor Powiatowego Obwodu Lecz-
nictwa Ogólnego-Samodzielnego Pu-
blicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w S³upsku, dr W³adys³aw Szkop
przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alno-
�ci zak³adu za 2000 rok.. W toku dys-
kusji ustalono, ¿e zamierzenia restruk-
turyzacyjne POLO i posiadany poten-
cja³ maj¹tkowy daj¹ gwarancjê uzy-



skania pozytywnych wyników. Rada
Powiatu sprawozdanie przyjê³a. Pod-
jê³a te¿ 6 uchwa³, w tym ustanawiaj¹-
c¹ herb i flagê powiatu.
Reorganizacji Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej
Sporo kontrowersji wywo³a³a poru-
szona w interpelacjach przez radne-
go Wojciecha Lewandowskiego spra-
wa przewidywanej reorganizacji Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicz-
nej w S³upsku i Ustce. Starosta s³up-
ski Stanis³aw K¹dziela wyja�ni³, ¿e
od pocz¹tku Zarz¹d Powiatu mia³
�wiadomo�æ, i¿ powinna funkcjono-
waæ jedna poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, usytuowana w miej-
scowo�ci posiadaj¹cej dogodne po-
³¹czenia komunikacyjne ze wszystki-
mi gminami. Dwa lata funkcjonowa-
nia dwóch poradni wykazuj¹, ¿e sys-
tematycznie rosn¹ koszty utrzymania,
przy zmniejszaj¹cej siê liczbie dzieci
objêtych ich opiek¹. Dlatego Zarz¹d
Powiatu rozwa¿a mo¿liwo�æ reorga-
nizacji poradni psychologiczno-peda-
gogicznej w S³upsku i w Ustce i utwo-
rzenie jednej poradni w S³upsku ob-
s³uguj¹cej ca³y powiat.
Starosta podkre�li³, ¿e jest to dopie-
ro projekt. Zgodnie z art.59 ust.1 i 2
ustawy o systemie o�wiaty z dnia 7
wrze�nia 1991 roku /Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz.329 ze zm.), Zarz¹d Powia-
tu by³ zobowi¹zani powiadomiæ ku-
ratora o�wiaty o zamiarze likwidacji
placówki, w celu uzyskania jego opi-
nii. Pozosta³e obowi¹zki okre�lone
przepisami by³yby równie¿ dotrzyma-
ne. W przypadku reorganizacji,
wszystkim dzieciom z powiatu zapew-
niono by opiekê psychologiczno-pe-
dagogiczn¹ w pe³nym zakresie okre-
�lonym obowi¹zuj¹cymi przepisami
Dzieci z miasta i gminy Ustka, które
s¹ objête zajêciami logopedycznymi,
terapeutycznymi i wyrównawczymi w
dalszym ci¹gu uczêszcza³yby na te za-
jêcia w Ustce.
O zamiarze reorganizacji powiado-
miono równie¿ pracowników obu po-
radni, którzy mog¹ przedstawiæ swo-
je propozycje. Z chwil¹ otrzymania
pozytywnej opinii kuratora, o zamia-
rze reorganizacji poinformowani zo-
stan¹ pozostali zainteresowani, w tym
samorz¹dy gminne. O postêpie prac
Zarz¹d bêdzie te¿ na bie¿¹co infor-
mowa³ Komisjê O�wiaty, Kultury i
Kultury Fizycznej.

     Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady

Powiatu

Jeden z nielicznych w kraju

Powiatowy Program
Zdrowego Stylu ¯ycia
Starostwo Powiatowe w S³upsku jako jedno z nielicz-
nych w kraju opracowa³o i realizuje �Powiatowy Pro-
gram Zdrowego Stylu ¯ycia�. Program przyjêto na sesji
Rady Powiatu w czerwcu 2000 roku.

Niektórzy lekarze dowodzili,
¿e w sytuacji, kiedy wiele rodzin wiej-
skich ¿yje w biedzie i nie zawsze staæ
je na chleb ze smalcem, propagowa-
nie zdrowego stylu ¿ycia jest kpin¹.
Wiêkszo�æ radnych uzna³a jednak, ¿e
program jest potrzebny. W³a�nie, w
tych trudnych i ciê¿kich czasach szcze-
gólnie potrzebne jest tworzenie moc-
nego lobby instytucji i organizacji
zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia i
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia.

Program opracowany zosta³ na
lata 2000-2002 i uwzglêdnia za³o¿enia
Narodowego Programu Zdrowia do
roku 2005. Zgodnie z jego za³o¿eniami
we wszystkich gminach powiatu maj¹
byæ stworzone do tego czasu warunki
do zwiêkszenia aktywno�ci ruchowej
ludno�ci, w tym szczególnie dzieci i
m³odzie¿y. Samorz¹d zobowi¹za³ siê
wspieraæ Akademiê Pedagogiczn¹ w
S³upsku w d¹¿eniach do uwzglêdnie-
nia w programie kszta³cenia uczelni

potrzeb kszta³cenia kadry do roli ani-
matorów zdrowego stylu ¿ycia.

Podejmowane maja byæ dzia³a-
nia aktywizuj¹ce samorz¹dy gminne i
organizacje pozarz¹dowe do wdra¿a-
nia atrakcyjnych programów aktyw-
no�ci fizycznej w ró¿nych grupach wie-
kowych. Jedn¹ z przyczyn wielu cho-
rób jest niew³a�ciwe od¿ywianie. Dla-
tego, zgodnie z za³o¿eniami �Powiato-
wego Programu Zdrowego Stylu ¯y-
cia�, w gminach prowadzona jest ju¿
edukacja ¿ywieniowa spo³eczeñstwa,
a w placówkach opieki zdrowotnej -
poradnictwo ¿ywieniowe dla osób
zdrowych i chorych.

Dane Poradni Profilaktyki i Le-
czenia Uzale¿nieñ od �rodków Odu-
rzaj¹cych w S³upsku z 1999 r. wykaza-
³y, ¿e tylko w dwóch gminach powiatu
(G³ówczyce i Smo³dzino) nie odnoto-
wano zjawiska narkomanii, co wcale nie
oznacza, ¿e ono tam nie wystêpuje. Na
podstawie ankiety przeprowadzonej
w�ród m³odzie¿y w jednej z gmin oka-
za³o siê, ¿e 5 proc. populacji dzieci i
m³odzie¿y uzale¿niona jest od alkoho-
lu. Inicjacjê alkoholow¹ przed 7 rokiem
¿ycia przeszed³ co 10 uczeñ, a przed 12
rokiem ¿ycia - co drugi uczeñ. Przed
ukoñczeniem 18 lat, 80-90 proc. dzieci
mia³o kontakt z napojami alkoholowy-
mi. M³odzie¿ nadu¿ywaj¹ca alkoholu
stanowi³a 14 proc., z tego 7 proc. upi-
ja³o siê co najmniej raz w tygodniu. Do
kontaktu z narkotykami przyzna³o siê
17 proc. nastolatków. Co 10 uczeñ
wymaga³ specjalistycznej opieki tera-
peutycznej.
Wychodz¹c naprzeciw tym proble-
mom, w szko³ach, urzêdach u¿ytecz-
no�ci publicznej powiatu skuteczniej
egzekwowane bêd¹ przepisy ustawy



o ochronie zdrowia. Eliminowane jest
palenie papierosów w�ród nauczycie-
li oraz personelu s³u¿by zdrowia. Przy
zatrudnianiu nowych pracowników
preferuje siê osoby niepal¹ce.
Program mówi te¿ o zwiêkszeniu tera-
pii dla osób uzale¿nionych i cz³onków
ich rodzin, a tak¿e o nasileniu eduka-
cyjnych programów profilaktycznych
dla m³odzie¿y i osób z grup ryzyka.
Szczególnie nasilane s¹ dzia³ania ma-
j¹ce na celu ograniczenie dostêpno�ci
do narkotyków. We wszystkich typach
szkó³ wdra¿any jest program wszech-
stronnej edukacji zdrowotnej, w tym
profilaktyki uzale¿nieñ, HIV/AIDS i
edukacji seksualnej. Wspierane bêd¹
wszelkie dzia³ania z zakresu promocji
zdrowia podejmowane przez gminy,
szko³y, zak³ady pracy, placówki ochro-
ny zdrowia, organizacje pozarz¹dowe.
Program zak³ada �cis³¹ wspó³pracê
wszystkich instytucji i organizacji od-
powiedzialnych za ochronê zdrowia w
realizacji nakre�lonych dzia³añ.
Jednym z wa¿niejszych przedsiêwziêæ
bêdzie utworzenie w S³upsku z samo-
rz¹dem miejskim - Powiatowej Poradni
Promocji Zdrowia. W  programie nie
zapomniano te¿ o sprawach wstydli-
wych i dra¿liwych. W miastach i gmi-
nach, szczególnie w miejscowo�ciach
turystycznych  powstan¹ ogólnodo-
stêpne szalety. W zak³adach opieki
zdrowotnej i placówkach o�wiatowo-
wychowawczych zaostrzone zostan¹
kryteria sanitarne i zwiêkszone sank-
cje w stosunku do osób odpowiedzial-
nych za stan sanitarny obiektów.
Na realizacjê programu Wydzia³
Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia
bêdzie pozyskiwa³ �rodki z bud¿etów
gmin i powiatu, Urzêdu Marsza³kow-
skiego, Pomorskiej Regionalnej Kasy
Chorych, ro¿nych funduszy. Wiele
zadañ nie wymaga znacznego
zaanga¿owania �rodków, poniewa¿
adresowane s¹ do organizacji i
instytucji, które promocj¹ zdrowia
zajmuj¹ siê na co  dzieñ
Oczekuje siê, ¿e poprzez wykorzysta-
nie bazy lokalowej, przy zaanga¿owa-
niu �rodowiska medycznego, rozbu-
dzone zostan¹ oddolne inicjatywy s³u-
¿¹ce nie tylko integracji mieszkañców
danego terenu, ale tak¿e ich zdrowiu.

zbz

Podstawowa  op
w powiecie  s³up

Z dniem 1 stycznia 1999 r. po-
wiat s³upski pe³ni nadzór nad Powia-
towym Obwodem Lecznictwa Ogólne-
go - Samodzielnym Publicznym Zak³a-
dem Opieki Zdrowotnej w S³upsku.
POLO udziela �wiadczeñ zdrowotnych
dla 10 600 osób, które dokona³y ak-
tywnego wyboru lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. Us³ugi medyczne
�wiadcz¹ lekarze kontraktowi pierw-
szego kontaktu zobowi¹zani do zapew-
nienia kompleksowej opieki lekarskiej
i �rodowiskowej.

POLO - SP ZOZ prowadzi dzia-
³alno�æ w poradniach specjalistycz-
nych w S³upsku (laryngologia, derma-
tologia, chirurgia, kardiologia, pedia-
tria i neonatologia, neurologia) i w
Szczecinku (chirurgia, okulistyka).
POLO zapewnia te¿ pacjentom w S³up-
sku dostêp do poradni: diabetologii,
urologii, hematologii, ginekologii i po-
³o¿nictwa, ginekologii dla dziewcz¹t,
okulistyki i reumatologii, w Szczecin-
ku - laryngologii, diabetologii, urolo-
gii, reumatologii i neurologii.

 W obu przychodniach prowa-
dzone s¹ pracownie diagnostyki ob-
razowej, fizykoterapii, gabinety zabie-
gowe, gabinety szczepieñ. Przychod-
nia w S³upsku prowadzi pracowniê dia-
gnostyki laboratoryjnej dla wszystkich
poradni.

Program restrukturyzacji

W 1999 r. w POLO opracowa-
ny zosta³ (i zatwierdzony przez
Ministerstwo Zdrowia do realizacji w
2000 roku) program w zakresie
restrukturyzacji zatrudnienia. Liczbê
pracowników zmniejszono o 30 osób.
W sumie od stycznia 1999 roku
zatrudnienie w POLO spad³o z 130 do
46 osób (o ok. 80%).
Stan zatrudnienia w POLO
wg grup zawodowych
(na dzieñ 1.01.2001 r.)

                               etaty            osoby
lekarze med.       2.75       6
denty�ci                   -       -
inni z wy¿szym
 wykszt.                  0.2                    2
personel �redni
 med. w tym :
pielêgniarki
i po³o¿ne      14,62    15
technicy         3,5     4
inny personel
 med.                          3     3
administracja.       9,25    10
obs³uga           6     6
ogó³em                   41,12   46

           Regionalny Komitet Steruj¹cy
w Gdañsku nie uzna³ za zasadne wspar-
cie w 2000 roku �rodkami finansowy-
mi dzia³añ restrukturyzacyjnych POLO.
Nie przyzna³ te¿ �rodków na przepro-
wadzenie odnowy bazy i sprzêtu. Le-
karze pracuj¹cy w POLO prowadz¹
dzia³alno�æ na w³asny rachunek, wy-



waniem dokumentacji dla nierucho-
mo�ci w Szczecinku, a w lutym - dla
Koszalina. Tym samym zosta³oby
zakoñczone porz¹dkowanie stanów
maj¹tkowych. Kolejnym etapem
powinna byæ prywatyzacja jednostki.
propozycje zmian
W�ród zamierzeñ POLO SP ZOZ  jest:
poszerzenie dzia³alno�ci diagnostycz-
nej
rozszerzenie dzia³alno�ci podstawowej
opieki zdrowotnej
rozszerzenie dzia³alno�ci poradni oku-
listycznej
poszerzenie zakresu poradni gineko-
logii o �wiadczenia specjalistyczne dla
dziewcz¹t
wprowadzenie pe³nej dzia³alno�ci dia-
gnostycznej poradni reumatologicznej
poszerzenie dzia³alno�ci rehabilitacyj-
nej i fizykoterapeutycznej
wprowadzenie �wiadczeñ wysoko
specjalistycznych kardiologii, hemato-
logii i poradni jaskrowej
wprowadzenie programów profilak-
tycznych - zapobiegania rakowi sut-
ka, rakowi narz¹du rodnego i rakowi
gruczo³u krokowego.
Przewidziana redukcja
zatrudnienia w 2001 roku
Lekarze medycyny 2 osoby
Pielêgniarki i po³o¿ne5 osób
Technik medyczny 1 osoba
Inny �redni personel med. 2 osoby
Administracja 3 osoby
Obs³uga 1 osoba
Aktualnie POLO prowadzi 5 praktyk
lekarzy rodzinnych. W 2001 roku pla-
nuje siê zwiêkszyæ dzia³alno�æ o 2 prak-
tyki lekarza rodzinnego i o 4 indywi-
dualne lekarskie praktyki specjali-
styczne. W zakresie prac moderniza-
cyjnych, adaptacyjnych i remonto-
wych oraz zakupu sprzêtu, planuje siê:
zmodernizowaæ kot³owniê, czê�ciowo
wymieniæ okna, wymieniæ sprzêt w la-
boratorium, zakupiæ automatyczn¹
ciemniê RTG, pantomograf, trzy stano-

wiska stomatologiczne oraz poprawiæ
warunki sanitarne w obiekcie.
Projekt Programu Prywatyzacji POLO
(do roku 2003) zak³ada wprowadzenie
ograniczonej prywatyzacji maj¹tku ru-

chomego (sprzêt, aparatura medycz-
na). Ma obowi¹zywaæ zasada dobro-
wolnego udzia³u pracowników w do-
konywanych zmianach. Projekt prze-
widuje zapewnienie �rodków finanso-
wych na odprawy dla pracowników
trac¹cych miejsca pracy.

Inne placówki  s³u¿by zdrowia

W gminach powiatu funkcjonuje 28
zak³adów podstawowej opieki zdro-
wotnej: po 3 w gminach Damnica,
Dêbnica Kaszubska, Kêpice, po 4 w
gminach   - G³ówczyce, Kobylnica i
S³upsk, po 2 w gminach -  Potêgowo,
Smo³dzino, Ustka i 1 w Ustce. Z wyj¹t-
kiem placówek w gminie Smo³dzino
pozosta³e prowadzone s¹ na zasadach
niepublicznych zak³adów opieki zdro-
wotnej w ramach indywidualnych prak-
tyk lekarskich. Lekarze maj¹ podpisa-
ne umowy z Pomorsk¹ Regionaln¹

ieka  zdrowotna
skim

Kas¹ Chorych w Gdañsku Lekarze z
gminy Kêpice (o�rodki w Biesowicach
i Barcinie) podpisali umowy poprzez
Miejski ZOZ w Miastku.

Zatrudnienie w zak³adach
opieki zdrowotnej (bez POLO)
Personel lekarski                            42 osoby
Denty�ci                                         17
Pielêgniarki i po³o¿ne                   79
Pracownicy administracji              21
Technicy                                          2
 Inny personel                                 8
Ogó³em:  ......................................169

Ogó³em na �wiadczenie us³ug podsta-
wowej opieki zdrowotnej w powiecie
s³upskim zawarto 25 umów oraz 17
umów na us³ugi stomatologiczne.
Na ogó³ o�rodki zdrowia i przychod-
nie funkcjonuj¹ w obiektach Skarbu

 Pañstwa, które z dniem 1 stycznia 1999
roku sta³y siê z mocy prawa mieniem
Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañ-
sku.
Obiektami zarz¹dza Samodzielny Pu-
bliczny Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w S³upsku. Samorz¹dy gminne po-
wiatu s³upskiego podjê³y uchwa³y w
sprawie przejêcia mienia i przekaza³y
je Marsza³kowi Województwa Pomor-
skiego. Tylko o�rodki zdrowia w gmi-
nie Smo³dzino przejête zosta³y ju¿ przez
samorz¹d (w 1998 r.).

Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu i

Zdrowia



 Profilaktyczne badania kobiet
Starostwo Powiatowe w S³upsku i Stowarzysze Kobiet po Mastektomii "Amazon-
ka" realizowa³o w roku ubieg³ym program "Zapobieganie chorobom raka piersi u
kobiet wiejskich - "Mammograf 2000".

Badania kosztowa³y przesz³o 27,3
tysi¹ca z³;  starostwo zap³aci³o ok.
8,4 tysi¹ca z³, a pozosta³¹ kwotê -
Pomorska Regionalna Kasa Chorych
w Gdañsku.
Program zak³ada³ objêcie profilaktyk¹
450 kobiet z grupy wiekowej 51-60 lat

(rocznik 1940-49) oraz edukacjê
kobiet w piêciu gminach: G³ówczyce,
Kobylnica, Kêpice, Smo³dzino,
Ustka. Ostatecznie programem
objêto siedem gmin - dodatkowo
gminê Potêgowo i miasto Ustka.
Przebadano ³¹cznie 514 kobiet.
Fantomy do rozpoznawania zmian w
piersiach uda³o siê pozyskaæ nieod-
p³atnie z Przedsiêbiorstwa Zaopatrze-
nia Farmaceutycznego �CEFARM� w
Gdañsku.
Na badania kobiety zapraszano
imiennie. W przypadku, gdy której�
nie odpowiada³ zaproponowany
termin, mo¿na by³o  umówiæ siê na
inny. Na wys³anych do koñca

grudnia 2000 roku 846 zaproszeñ z
badañ skorzysta³o 514 kobiet.
Badania wykonywa³ Zak³ad Diagno-
styki Obrazowej Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w S³upsku. Wykryto: 4
zmiany z³o�liwe, 1 gruczolak, 17

torbieli, 69 mastopatii. Szpital
wykona³ 76 badañ USG, 12 biopsji, 8
pacjentek skierowa³ do Poradni
Chorób Sutka, a 38 zaleci³  okresow¹
kontrolê.
Spotkania edukacyjne w gminach
prowadzili: Ryszard Kwiatkowski -
specjalista onkolog, ordynator
Oddzia³u Chemioterapii Onkologicz-
nej Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego w S³upsku, prof.  Roman
Czekanowski z Instytutu Onkologii w
Warszawie i Wies³awa Gajewsk¹ -
wieloletnia przewodnicz¹ca Stowa-
rzyszenia Kobiet po Mastektomii
�Amazonka�. Wszystkie panie
otrzyma³y broszury na temat samo-
kontroli piersi. Informacje o terminie i

tematyce spotkañ przekazywano
poprzez prasê lokaln¹, urzêdy gmin,
so³tysów, o�rodki zdrowia, o�rodki
pomocy spo³ecznej i ksiê¿y.

Agencja pomog³a

W dniu 27 lipca 2000 roku powiat
s³upski podpisa³ porozumienie z
Agencj¹ W³asno�ci Rolnej Skarbu
Pañstwa w Gdañsku o wspó³pracy w
zakresie tworzenia warunków do
aktywno�ci zawodowej i pozyskiwa-
nia nowych miejsc pracy dla miesz-
kañców osiedli popegeerowskich
powiatu. Dziêki temu porozumieniu w
roku 2000 objêto badaniami mammo-
graficznymi dodatkowo (poza
programem �Mammograf 2000�) 62
kobiety ze �rodowisk popeggerow-
skich. Z badañ tych skorzysta³y
panie z gminy Ustka.
W miarê pozyskiwania �rodków
finansowych z AWRSP planuje siê
obj¹æ badaniami m³odsze roczniki
kobiet. Tylko bowiem skoordynowa-
ne dzia³ania samorz¹dów, kasy
chorych, organizacji wiejskich i
instytucji mog¹ doprowadziæ do
stopniowego ograniczenia zachoro-
wañ na nowotwory i do znacznego
wzrostu odsetka skutecznie leczo-
nych chorych.
W pa�dzierniku 2000 roku Starostwo
Powiatowe uczestniczy³o w Konfe-
rencji "�wiadomie walczymy z rakiem
piersi zorganizowanej przez Ruch
Kobiet "Europa Donna".  Ponadto
Starostwo w³¹czy³o siê do programu
badañ przesiewowych dla wczesne-
go wykrywania raka szyjki macicy
realizowanego przez Samodzielny
Publiczny Miejski Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w S³upsku. Program
prowadzono przy finansowym
wsparciu Ministerstwa Zdrowia i
Pomorskiej Regionalnej Kasy
Chorych. Bezp³atnymi badaniami
cytologicznymi objêto kobiety w
wieku 30-59 lat. Na zaproszonych

po            mastektomiiS³upskie �Amazonki�



1381 mieszkanek powiatu, na badania
stawi³y siê  444 kobiety.
Do gmin z których zaproszono
kobiety (Damnica, S³upsk, Dêbnica
Kaszubska, Potêgowo, G³ówczyce)
przekazano plakaty informacyjne.
Ponadto podczas spotkañ edukacyj-
nych onkolog prowadz¹cy wyk³ady
zachêca³ panie do czêstszego
korzystania z profilaktycznych badañ
cytologicznych.

Z firm¹ �Aston�

W ramach zwiêkszenia skuteczno�ci
edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa
oraz dzia³añ w zakresie promocji
zdrowia w 2000 roku Starostwo
Powiatowe w S³upsku nawi¹za³o
wspó³pracê z Gdyñsk¹ Firm¹
�ASton� - Aparaty S³uchowe - fili¹ w
S³upsku, która zgodzi³a siê przepro-
wadziæ bezp³atne badania profilak-
tyczne narz¹du s³uchu w�ród
mieszkañców powiatu. Badaniami
objêto dwie gminy: Damnica i
S³upsk. W tej pierwszej badania
prowadzono w Szkole Podstawowej
w Jezierzycach i w Szkole Podstawo-
wej w Redzikowie. W drugiej - w
Szkole Podstawowej i Urzêdzie
Gminy. W listopadzie firma "ASton"
powróci³a do gminy S³upsk. Z badañ
s³uchu skorzystali m.in. mieszkañcy
Wrze�cia i G³obina.
W grudniu ponownie prowadzono
badania w gminie Damnica. Objêto
nimi wychowanków Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego,
uczniów Szko³y Podstawowej w
Damnie i wszystkich zainteresowa-
nych mieszkañców wsi. Na podsta-
wie wykonanego audiogramu
okre�lano rodzaj i stopieñ utraty
s³uchu oraz sposób dalszego
postêpowania. W razie potrzeby
firma "ASton" s³u¿y³a w doborze
odpowiedniego aparatu s³uchowego.
Na 368 wykonanych badañ, w tym
250 u dzieci i 118 u doros³ych ubytki
s³uchu stwierdzono u 32 osób
doros³ych i 42 dzieci. Badania s³uchu
bêd¹ kontynuowane. Po ich zakoñ-
czeniu firma �ASton� opracuje
materia³, dziêki któremu uzyskane
zostan¹ cenne dane o stanie zdrowia
mieszkañców powiatu s³upskiego.
zbz
(Na podstawie materia³ów Wydzia³u

Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia)

 Herb przedstawia: na tarczy trójdziel-
nej (w kszta³cie odwróconej litery T) w
polu 1 czerwonym - po³uwilka, w polu
2 srebrnym - po³ugryfa czerwonego,
w polu 3 - trzy pasy faliste - b³êkitne i
trzy srebrne na przemian. Przyjêty pro-
jekt nawi¹zuje bezpo�rednio do herbu
S³upska - siedziby powiatu (w polu
srebrnym gryf czerwony wy³aniaj¹cy

siê z fal), a po�rednio tak¿e do histo-
rycznego herbu ca³ego Pomorza.

        Herb powiatu s³upskiego

Natomiast po³uwilk srebrny ma odnie-
sienie do starego herbu powiatu, w
którym wilk by³ jednym z trzymaczy tar-
c z o w y c h .
Flaga powiatu przedstawia na p³acie
prostok¹tnym bia³ym z dwoma piono-
wymi pasami czerwonymi na obu skra-
jach, herb powiatu umieszczony cen-
t r a l n i e .
Prawo do herbu i flagi
Nowy podzia³ administracyjny kraju
oraz ostatnia ustawa o symbolach sa-
morz¹dowych pozwoli³y równie¿ po-
wiatom na ustanawianie w³asnych her-
bów i flag. Pocz¹tkowo prawo do nich
mia³y tylko miasta, pó�niej wojewódz-
twa, a od 1990 roku tak¿e i gminy. Po-
wiaty znalaz³y siê jednak w najtrudniej-
szej sytuacji, bowiem w Polsce nie by³o

tradycji tego typu znaków. Praktycz-
nie zachowa³y siê informacje tylko o
jednym herbie powiatu wi³komirskie-
go (obecnie na Litwie).

Brak jakichkolwiek publikacji,
w³a�ciwych wzorów, a tak¿e rzetelnej
informacji spowodowa³, i¿ w wielu
województwach zaczê³y pojawiaæ siê
gotowe recepty na herb powiatu. Pro-
ponowano np. ¿eby w herbach wiel-
kopolskich umieszczaæ skrzy¿owane
klucze �w. Piotra ( z herbu Poznania)
obok god³a stolicy powiatu i or³a. W
województwie �wiêtokrzyskim starano
siê narzuciæ god³o miejscowego zako-
nu (podwójny krzy¿ miechowitów).
Innym rozwi¹zaniem mia³ byæ herb
dwupolowy, w którym umieszczano
po³owê or³a, a w drugim polu gwiazdy
maj¹ce symbolizowaæ liczbê miejsco-
wo�ci wchodz¹cych w sk³ad powiatu.
W efekcie pojawi³o siê w ka¿dym wo-
jewództwie po kilkana�cie

bli�niaczo podobnych herbów (or³a z
gwiazdami otrzyma³o te¿ województwo
l u b u s k i e ) .

Flaga powaiatu s³upskiego

Wa¿ny w promocji powiatu
Herby s¹ nie tylko symbolami, ale pe³-
ni¹ te¿ funkcjê znaków rozpoznaw-
czych (co jest obecnie szczególnie
wa¿ne w promocji powiatu). Powinny
zatem ró¿niæ siê od siebie i musz¹ byæ
projektowane indywidualnie dla ka¿-
dego powiatu z uwzglêdnieniem cha-
rakterystycznych cech danej ziemi, jej
historii, tradycji itp.

Herb  i  flaga
Na sesji  w dniu 26 lutego 2001 roku radni podjêli
chwa³ê  o  przyjêciu  herbu  i flagi powiatu s³upskiego.



powsta³ kolejny problem, poniewa¿
herbem S³upska jest tak¿e gryf
czerwony (wy³aniaj¹cy siê z b³êkitno-
bia³ych fal).
Nawi¹zanie do historii

Równie¿ i historia ziem
obecnego powiatu s³upskiego jest
do�æ skomplikowana. Ju¿ w X wieku
istnia³ tu gród Pomorzan, co potwier-
dzaj¹ badania archeologiczne na
terenie S³upska. W XII-XIII w. ziemie
te wchodzi³y w sk³ad ksiêstwa
s³awieñskiego, a w1230 r. w³¹czone
zosta³y do Pomorza Gdañskiego.
Potem krótko panowa³a tu Branden-
burgia, a od 1316 roku by³y w
ksiêstwie wo³ogoskim, którego
w³adca Bogus³aw V zostawi³ je
Krzy¿akom. Wykupione zosta³y
wkrótce przez tutejsze rycerstwo i
mieszczan. W latach 1372-1478
istnieje odrêbne ksiêstwo s³upskie.
W 1459 r. ziemie te znalaz³y siê w
zjednoczonym ksiêstwie zachodnio-
pomorskim. Potem przez blisko
piêædziesi¹t lat nale¿a³y do Hohenzo-
lernów (brandenburskich), a od 1710
r. by³y w Królestwie Pruskim.
Nastêpnie w prowincji Pomorze (do
1945 r.). Burzliwe dzieje tych ziem
dodatkowo komplikowa³y pracê nad
herbem. Ponadto istnia³ jeszcze stary
(niemiecki) herb powiatu s³upskiego.
By³ to praktycznie herb S³upska,
którego tarczê trzyma³y dwa wilki
(tzw. trzymacze tarczowe bêd¹ce
ozdobami herbu). Niemniej przez
jaki� okres funkcjonowa³ on jako
znak powiatu i zaistnia³ ju¿ w �wiado-
mo�ci mieszkañców. Dlatego te¿
czê�æ radnych uwa¿a³a, ¿e nale¿y
nawi¹zaæ do tych tradycji w nowym
herbie powiatu s³upskiego.
Cztery projekty

Specjali�ci z Centrum Heral-
dyki Polskiej przygotowali cztery -
wstêpne propozycje herbu. Uwzglêd-
niono w nich historyczne god³a
Pomorza i S³upska, a tak¿e drugiego
miasta powiatu - Ustki. Pe³ni³a ona
ongi� wa¿n¹ funkcjê jako port
S³upska w czasach, gdy ten nale¿a³
do Hanzy. Opracowano równie¿
zmodyfikowan¹ wersjê starego herbu
powiatu s³upskiego.
 Ostatecznie radni na sesji w dniu 26
lutego br. opowiedzieli siê za wersj¹,
która nawi¹zuje do herbu miasta
S³upska i do starego herbu powiatu-
s³upskiego. zbz

Konwent Starostów Województwa Pomorskiego

Starostwie   
2 marca br. w Starostwie S³upskim odby³ siê Konwent Starostów W
no na temat bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Obradom przewodniczy³ starosta
s³upski Stanis³aw K¹dziela. Dyrektor
gabinetu wojewody pomorskiego
podziêkowa³ starostom za ubieg³o-
roczn¹ dzia³alno�æ w zakresie
obrony cywilnej i tworzeniu lokal-
nych systemów ostrzegania ludno�ci
przed zagro¿eniami. Wyró¿ni³ w tej
dzia³alno�ci starostów: wejherow

Na zdjêciu od lewej: Jerzy Mazurek -

skiego, lêborskiego, kwidzyñskiego,
cz³uchowskiego, s³upskiego i
Pruszcza Gdañskiego. Przedstawiciel
wojewody omówi³ wzorce NATO i
Unii Europejskiej stosowane w
obronie cywilnej i strukturach
zarz¹dzania kryzysowego. Poinfor-
mowa³ o projektowanej zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku
w RP. Wed³ug znowelizowanych
przepisów g³ównym realizatorem
zadañ obronnych bêd¹ teraz powia-
ty. W najbli¿szym czasie Pomorski
Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku
rozpocznie dzia³ania maj¹ce na celu
przygotowanie poszczególnych

wykonawców do podjêcia zadañ
obronnych w zmienionym kszta³cie.

Bezpieczeñstwa publiczne

Starosta s³upski poinformowa³ o
katastrofie ekologicznej u wybrze¿y
Ba³tyku, na odcinku pomiêdzy Ustk¹
a £eb¹. Wed³ug wstêpnej oceny, jej

prezydent Slupska, Stanis³aw
K¹dziela -starosta s³upski  i  Marek
Jasiñski  - z-ca pomorskiego komen-
danta wojewódzkiego PSP w Gdañ-
sku.

przyczyn¹ by³ wyciek oleju z jed
nostki p³ywaj¹cej. Zastêpca Komen
danta Wojewódzkiego Policji omówi³
stan bezpieczeñstwa w wojewódz-
twie pomorskim oraz projektowane
dzia³ania, zmierzaj¹ce do zmniejszenia
w roku bie¿¹cym skali przestêpczo-
�ci. W najwiêkszym stopniu s¹
zagro¿one ni¹ aglomeracje: trójmiej-
ska, s³upska, Wejherowo i Tczew.
Najmniej problem ten dotyka Nowe-
go Dworu Gdañskiego, Cz³uchowa,
Ko�cierzyny i Bytowa. W�ród



radzili
Województwa Pomorskiego. Rozmawia-

stanowiskiem Komendanta G³ówne-
go PSP rozpocz¹³ siê proces zespala-
nia dzia³aj¹cych dotychczas niezale¿-
nie systemów ratowniczo - ga�ni-
czych i obrony cywilnej. Dalsze
doskonalenie organizacji i funkcjo-
nowania tych systemów w nowych
strukturach nale¿y do najpowa¿niej-
szych zadañ PSP w roku bie¿¹cym.
Pozyskanie znacznych ilo�ci �rod-
ków pozabud¿etowych umo¿liwi³o
doposa¿enie wielu jednostek

ratowniczych PSP. Planowane
ogó³em fundusze na Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹ w kraju  na rok 2001 s¹
wiêksze od ubieg³orocznych zaled-
wie o 2 procent Znacz¹cy wp³yw na

w³a�ciwe funkcjonowanie komend
powiatowych i miejskich bêd¹ mia³y

Starosta  s³upski - Stanis³aw K¹dziela
za kierownic¹ nowego wozu stra¿ac-
kiego.
 wiêc nadal �rodki pozyskane spoza
bud¿etu.

Sytuacja na drogach

Kazimierz Jamroz przedstawi³
stan bezpieczeñstwa na drogach w
poszczególnych powiatach. Kraj

nasz, niestety przoduje w statystyce
wypadków drogowych. G³ówne ich
przyczyny to: prêdko�æ, alkohol i
brawura m³odych kierowców. Pod
wzglêdem ilo�ci zaistnia³ych wypad-
ków drogowych województwo

pomorskie plasuje siê w �rodkowej
tabeli.  Najwiêcej wypadków ma

przestêpstw dominuj¹ kradzie¿e,
fa³szerstwa, oszustwa oraz rozboje.
- W województwie pomorskim
wykrywa siê 48 proc. przestêpstw.
Jest to jeden z lepszych wska�ników
w kraju - mówi³ z-ca komendanta
policji. - Wprowadzone zosta³y
ponadnormatywne s³u¿by patrolowe,
co  miêdzy innymi wp³ynê³o na
zmniejszenie ilo�ci skradzionych
samochodów oraz w³amañ. Policja
województwa pomorskiego uczestni-
czy w realizacji programów specjal-
nych: Bezpieczne Miasto, Bezpiecz-
ne Pomorze oraz  bierze udzia³ w
programie �Przyjmowanie Obywateli
Przez Policjantów. Specyfika usytu-
owania województwa pomorskiego
wymusza konieczno�æ znacznego
zwiêkszenia ilo�ci policjantów w
okresie  letnim, na co, niestety,
brakuje pieniêdzy. W roku bie¿¹cym
�rodki rzeczowe w policji w porówna-
niu do roku ubieg³ego zosta³y
zmniejszone o 30 procent. Poprawi³a
siê natomiast sytuacja kadrowa
policji.

Dzia³ania ratowniczo-ga�nicze

Marek Jasiñski - zastêpca Pomorskie-
go Komendanta Wojewódzkiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przed-
stawi³ stan bezpieczeñstwa przeciw-
po¿arowego w województwie
pomorskim. - Reforma administracji
publicznej w znaczny sposób
podnios³a rangê s³u¿b po¿arniczych
na szczeblu powiatu. Usamodzielnie-
nie komend powiatowych i powi¹za-
nie ich z bud¿etami samorz¹dów
zaowocowa³o wieloma cennymi
inicjatywami - mówi³ M. Jasiñski. -
Uruchomiono centra powiadamiania
ratunkowego, które w sytuacjach
kryzysowych mo¿na przekszta³ciæ w
centra zarz¹dzania kryzysowego. W
zwi¹zku z po³¹czeniem stanowiska
Szefa Obrony Cywilnej Kraju ze

Na sali obrad



Zabieraj¹c g³os w dyskusji Marian Ci-
choñ - zastêpca dyrektora Regional-
nego Oddzia³u  Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdañ-
sku powiedzia³, ¿e nie uwa¿a, ¿eby
postawiona w toku dyskusji teza o
dyskryminowaniu powiatu w rozdzia-
le �rodków finansowych by³a s³usz-
na. O ostatecznym przyznaniu pomo-
cy gminom decydowa³a kolejno�æ sk³a-
dania wniosków. Oburzy³o to przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu Tomasza
Wszó³kowskiego. Jego zdaniem o przy-
znaniu pomocy finansowej powinna
decydowaæ warto�æ merytoryczna
w n i o s k u .
Jak siê okaza³o oddzia³ pomorski
ARiMR w Gdañsku nie by³ jedynym,
który zastosowa³ zasadê podzia³u
�rodków wed³ug kolejno�ci  sk³adania
wniosków. I nie by³ to pomys³ najlep-
szy - przyzna³ sam M. Cichoñ. Obec-
nie weryfikowane s¹ nastêpne wnio-
ski na budowê kanalizacji, wodoci¹-
gów i dróg. O przyznaniu pomocy fi-
nansowej decydowaæ bêdzie ju¿ ja-
ko�æ wniosku i jest nadzieja, ¿e pod
koniec bie¿¹cego roku pojawi¹ siê pie-
ni¹dze na ich realizacjê.

Skup zbó¿ �po staremu�

Marek Szpakowski - kierownik Sekcji
w Gdañsku Oddzia³u Agencji Rynku
Rolnego w Szczecinie poinformowa³,
¿e zasady interwencyjnego skupu
zbó¿ nie zmienia siê. Pszenica na byæ
kupowana po 500, a ¿yto - 350 z³ za
tonê. Spore zmiany niesie przygoto-
wywana ustawa o regulacji rynku mle-
ka, przetworów mlecznych, miêsa oraz
niektórych ro�lin.  Wprowadza ona
tzw. kwotowanie produkcji, licencje
importowe i  eksportowe, czyli takie
uregulowania rynku rolnego jakie obo-
wi¹zuj¹ w Unii Europejskiej. Wcze�niej

Forum     

Obradom przewodniczyli: Stanis³aw
K¹dziela - starosta s³upski i Tomasz
Wszó³kowski - przewodnicz¹cy Rady
Powiatu S³upskiego.
Starosta  przedstawi³ g³ówne proble-
my nurtuj¹ce s³upsk¹ wie� i s³upskie
rolnictwo.

Producentów rolnych niepokoi
organizacja interwencyjnego skupu
zbó¿. Nie s¹ znane warunki skupu, a
w powiecie s³upskim  dochodzi do
tego jeszcze problem prywatyzacji
elewatorów zbo¿owych. W roku
ubieg³ym wyst¹pi³o wiele niepo-
trzebnych spiêæ. Rolnicy powinni
te¿ otrzymaæ informacjê o zamierze-
niach w interwencyjnym skupie
miêsa wo³owego, którego spo¿ycie
w kraju znacznie w ostatnim okresie
spad³o. Hodowcy byd³a czuj¹ siê
zagro¿eni
.Rolnicy na sesjach rad gminnych
skar¿¹ siê, ¿e nie prowadzi siê
konserwacji urz¹dzeñ melioracyj-
nych. Sk³adane wnioski do Tereno-
wego Oddzia³u Zarz¹du Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych nie s¹ realizo-
wane. Du¿o krytycznych uwag
kierowanych jest pod adresem
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oraz Urzêdu
Marsza³kowskiego w Gdañsku.
Padaj¹ stwierdzenia o wrêcz
dyskryminacji powiatu s³upskiego.
¯adna z gmin nie otrzyma³a �rod-
ków  na rozwój i poprawê infra-
struktury obszarów wiejskich.
Bezrobocie na wsiach siêga 30
proc. Bez pracy pozostaj¹ rzesze
pracowników dawnych PGR,
ch³opów - robotników zwalnianych
z przemys³u i m³odzie¿y koñcz¹cej
ró¿ne szko³y. Ci¹gle brakuje dla
rolników alternatywnych miejsc
pracy.

miejsce w powiatach: s³upskim,
gdañskim, starogardzkim i tczewskim.
- Aby ten stan zmieniæ, w pierwszej
kolejno�ci nale¿y zorganizowaæ
system bezpieczeñstwa ruchu

drogowego, prowadziæ dzia³ania
edukacyjne kierowców, oraz dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e poprawiæ infra-
strukturê drogow¹ i w wiêkszym
stopniu kontrolowaæ ruch drogowy -
mówi³ K. Jamroz..
Na koniec zabra³ g³os jeszcze M.
Jasiñski.  W swej wypowiedzi
podkre�li³ fakt zespolenia zadañ
Szefa Obrony Cywilnej z zadaniami
Komendanta Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. - Rozwi¹zanie to oceniam
jako trafne. �le natomiast oceniam
dotychczasowe unormowania
prawne z zakresu obrony cywilnej -
mówi³. - Potrzebna jest ich szybka
nowelizacja. Prace w tym zakresie
zosta³y ju¿ podjête. W projektowa-
nych rozwi¹zaniach zasadniczym
realizatorem zadañ obronnych bêdzie
powiat, który otrzyma na te zadania
�rodki. W najbli¿szym czasie roz-
pocznie siê akcja szkoleniowa maj¹ca
na celu przygotowanie lokalnych
s³u¿b ratowniczych do  funkcjono-
wania wed³ug nowych unormowañ
prawnych.
Uczestnicy konwentu wziêli udzia³ w
pokazie nowego wozu bojowego
stra¿y po¿arnej oraz wizytowali
O�rodek Szkolenia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w S³upsku. W
Komendzie Miejskiej Policji wziêli
udzia³ w otwarciu nowej recepcji, a
nastêpnie wizytowali Szko³ê Policji w
S³upsku.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

W dniu 7 marca br. w siedzibie starostwa s³upskiego odby³o siê z ud
rów   urzêdów i instytucji obs³uguj¹cych rolnictwo, spotkanie po�wi



stwa znalaz³y siê �rodki finansowe na
zadania infrastrukturalne na wsi. W
bud¿ecie pañstwa na dop³aty do pali-
wa rolniczego przeznaczono 150 mln
z³. Jest to 1/6 niezbêdnej kwoty, jak¹
przewidziano na ca³y rok. Bony pali-
wowe maj¹ przys³ugiwaæ posiadaczom
zarejestrowanego ci¹gnika, rz¹d okre-
�li corocznie, ile litrów paliwa bêdzie
subwencjonowane. Ju¿ dzi� rolnicy
twierdz¹, ¿e o tak¹ subwencjê nie op³a-
ca siê zabiegaæ. Na renty strukturalne
rz¹d te¿ nie ma pieniêdzy.

 rolnicze

rozpocznie siê rok referencyjny dla
produkcji mleka. Oznacza to, ¿e pro-
ducent bêdzie musia³ mieæ wszystkie
dowody dotycz¹ce produkcji. Tylko
bowiem do wyznaczonej kwoty mo¿li-
wy bêdzie skup mleka.
W 2000 roku warunki klimatyczne spo-
wodowa³y wiele strat w rolnictwie. W
powiecie s³upskim pogorszy³a siê ja-
ko�æ zbó¿ i s¹ k³opoty z ich sprzeda¿¹.

Nie ma pieniêdzy

Jacek Micha³owski z Pomorskiej Izby
Rolniczej przestrzega³, ¿e Agencja
Rynku Rolnego nie ma pieniêdzy na
realizacjê za³o¿eñ skupu zbó¿. Ponad-
to agencja nie przewiduje interwencji
na rynku miêsa wo³owego, co jest w
obecnej sytuacji bardzo niepokoj¹ce.
ARiMR brakuje 400 mln z³ na obs³u¿e-
nie podstawowych kredytów. W 2001
roku fundusze z programu SAPARD
bêd¹ nie do wziêcia ze wzglêdu na
skomplikowane procedury i brak �rod-
ków w samej Unii. Europejskiej.
Zdaniem J. Micha³owskiego nie ma
szans, aby w tym roku w bud¿ecie pañ-

dzia³em rolników, przedstawicieli samorz¹dów gminnych, dyrekto-
iêcone problemom wsi i rolnictwa.

Radny powiatowy Eugeniusz Dañ-
czak: -  Skuteczno�æ dzia³añ Izb Rolni-
czych zale¿y od aktywno�ci poszcze-
gólnych cz³onków i na forum gmin
nale¿y delegatów rozliczaæ. Krytyce
poddaæ nale¿y sposób gospodarowa-
nia ziemi¹ przez AWRSP, w sprzeda¿
ziemi, która doprowadzi do upadku
gospodarstw ze wzglêdu na nieko-
rzystne dla wieloletnich dzier¿awców
ceny ziemi. Istotnym problemem jest
pojawienie siê �rolników� statystycz-
nych, tj. w³a�cicieli  niewielkich po-
wierzchniowo gospodarstw, którzy

op³acaj¹c sk³adkê KRUS staj¹ siê sta-
tystycznymi rolnikami.

Wiêcej  na melioracje

Tadeusz Haase - przewodnicz¹cy Ko-
misji Rolnictwa: - W bud¿ecie woje-
wództwa zarezerwowano 20 mln z³ na
melioracje. Jest to o ponad 40 proc.
wiêcej ni¿ by³o rok temu. Ma³o jest jed-
nak pieniêdzy na wojewódzkie biuro
geodezji  i fundusz ochrony gruntów,
ale byæ mo¿e w ci¹gu roku bud¿et zo-
stanie zwiêkszony na te zadania.

Zdzis³aw Ko³odziejski - dyrektor
O�rodka Doradztwa Rolniczego
w Strzelinie (Oddzia³u ODR w
G d a ñ s k u )
- Na ogólny area³  224 600 ha grun-
tów rolnych  w powiecie s³up-
skim, 114 297 ha to u¿ytki rolne,
w tym gruntów ornych jest 86 700
ha, ³¹k i pastwisk - ok. 27 000 ha.
Pog³owie krów w roku ubieg³ym
wynosi³o 7300 sztuk, w tym roku
jest szansa aby utrzyma³o siê na
poziomie ok. 5500 szt. Najwiêcej
krów jest w gminie G³ówczyce
(ok.2200 szt.),  najmniej - w gmi-
nie Kêpice (260 szt.).  Trzody
chlewnej jest ok. 3500 szt.  Zbo-
¿ami obsiano ogó³em 53 300 ha
(61,5  proc. area³u), ziemniakami
obsadzono w roku ubieg³ym -
5600 ha (6,3proc.), w tym na po-
trzeby przemys³u Farm Frites -  ok.
1700 ha. Fabryka frytek w Lêbor-
ku odbiera ok. 60 000 ton ziem-
niaków, s³upski �Stolon� - ok.10
000 ton. Oko³o 12 000 ton produ-
kuje siê sadzeniaków. ̄ yta upra-
wia siê 11 000 ha, pszenicy - ok.
8000 ha, pszenicy jarej - 8400 ha,
jêczmienia jarego - 10 400 ha, owsa
- 4500 ha. Jest 4840 gospodarstw
rolnych. �rednia wielko�æ gospo-
darstwa wynosi ok. 15 ha. Funk-
cjonuje siedem grup producen-
tów, w tym 3 grupy producentów
trzody chlewnej. W G³ówczycach
organizuje siê grupa producen-
tów mleka, a w Potêgowie - trzo-
dy chlewnej.

Uprawa ziemniaków w Stacji Oceny Odmian w Kar¿niczce



Z PRAC ZARZ¥DU POWIATU
Sfinalizowane zosta³y prace zwi¹zane
z organizacj¹ Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Lubuczewie. Jednostka otrzyma-
³a uchwalony przez Zarz¹d Powiatu
regulamin organizacyjny i posiada ju¿
certyfikat Nr 2/2001 nadany przez
Wojewodê Pomorskiego.

*
Regulamin organizacyjny nadano rów-
nie¿ Domowi Dziecka w Ustce.
Uwzglêdnia on nowe uregulowania
prawne, które obowi¹zuj¹ od ubieg³e-
go roku. Zarz¹d Powiatu rozwa¿a³ zmia-
nê systemu p³ac i zatrudnienia nauczy-
cieli pracuj¹cych w tej jednostce, w
zwi¹zku z przej�ciem domów dziecka
w gestiê pomocy spo³ecznej. Przeana-
lizowano wszystkie aspekty tej spra-
wy. Uznano, ¿e do czasu ukazania siê
pozosta³ych przepisów prawa spój-
nych z nowym usytuowaniem Domu
Dziecka, przeprowadzanie zmiany sys-
temu wynagradzania pracowników
by³oby przedwczesne. Prace legislacyj-
ne zmierzaj¹ do tego, aby nauczyciele,
wychowawcy i pracownicy pedago-
giczni byli zatrudnieni zgodnie z usta-
w¹ o pracownikach samorz¹dowych.

*
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê wyborem
najbardziej ekonomicznego sposobu
ogrzewania budynków dydaktycznych
Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku.
Zdecydowano siê na  wariant, który
zak³ada doprowadzenie energii ciepl-
nej z sieci miejskiej. Niezbêdna wy-
miennikownia powstanie na koszt do-
stawcy ciep³a.

*
Przygotowywana jest koncepcja likwi-
dacji internatu Zespo³u Szkó³ Rolni-
czych, z jednoczesnym przeznacze-
niem jego pomieszczeñ na mieszkania
dla nauczycieli z powiatu. M³odzie¿
szkolna znajdzie zakwaterowanie w ist-
niej¹cej w pobli¿u bursie. Internat jest
wykorzystywany  w niespe³na 50 proc.
i rozpoczynanie w nim prac moderni-
zacyjnych, zarówno w czê�ci mieszkal-
nej, jak i kuchennej, by³oby nieop³a-
calne. Jego likwidacja przyniesie wy-
mierne efekty oszczêdno�ciowe, bez
uszczerbku dla m³odzie¿y.

*
Zarz¹d Powiatu pracuje nad koncep-
cj¹ po³¹czenia Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych w S³upsku i Ust-
ce, i utworzenia jednej placówki po-
wiatowej, spe³niaj¹cej wymogi okre-
�lone najnowszymi przepisami prawa.
S³upska poradnia posiada odpowied-
ni obiekt przy ul. Fabrycznej, w któ-
rym mo¿na zorganizowaæ wzorcow¹
jednostkê organizacyjn¹.

*
Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ w dniu 5
lutego 2001 r. sprawozdanie z ubieg³o-
rocznej dzia³alno�ci Powiatowego Ob-
wodu Lecznictwa Ogólnego - Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej w S³upsku. Przyjêto
sprawozdanie z zaleceniem przedsta-
wienia go na sesji Rady Powiatu przez
dyrektora POLO.
Zakoñczone zosta³y prace zwi¹zane z
projektowaniem herbu i flagi powiatu.
Pragnieniem Zarz¹du by³o, aby sym-
bole powiatu s³upskiego uwidocznia-
³y charakterystyczne dla ziemi s³upskiej
cechy, jej historiê i tradycjê, a jedno-
cze�nie zachowywa³y wzory i akcenty
wa¿ne dla heraldyki polskiej. Skompli-
kowana historia terenów, ich burzliwe
dzieje, nie u³atwia³y zadania.

*
Zarz¹d Powiatu przeanalizowa³ i przy-
j¹³ plan utrzymania dróg powiatowych
w 2001 roku, który zaakceptowa³a rów-
nie¿ Komisja Bezpieczeñstwa i Prawo-
rz¹dno�ci Rady Powiatu.

*
Podjête zosta³y dzia³ania zwi¹zane z
opracowaniem i przygotowaniem pro-
gramu emisji obligacji powiatowych.
Zarz¹du analizowa³ wariantowe roz-
wi¹zania i symulacjê kosztów. Za naj-
lepsze rozwi¹zanie uznano emisjê ob-
ligacji w walucie EURO lub zaci¹gniê-
cie kredytu denominowanego. Kredyt
w wysoko�ci 15 mln z³ zosta³by prze-
znaczony na remonty i inwestycje dro-
gowe. Rozwa¿ane s¹ dwa rozwi¹zania.
Pierwsze zak³ada budowanie mniejszej
liczby dróg, ale o wy¿szym standar-
dzie. Drugie - budowê i modernizacjê
d³u¿szych odcinków dróg oraz remont
dwóch mostów. Zaci¹gniêty kredyt

by³by przeznaczony przede wszystkim
na modernizacjê dróg znacz¹cych w
ruchu turystycznym, g³ównie w pasie
nadmorskim. Inwestycjami planuje siê
obj¹æ ok. 16 proc. dróg powiatowych
o twardej nawierzchni. Wykonanie
tych prac bez kredytu nie jest mo¿li-
we.

*
Jedno z posiedzeñ Zarz¹du Powiatu
S³upskiego dotyczy³o przyjêcia infor-
macji nt. bezpieczeñstwa mieszkañców
powiatu w 2000 roku, któr¹ z³o¿yli ko-
mendant miejski policji i komendant
miejski PSP. Z dniem 1 grudnia 2000 r.
wprowadzona zosta³a nowa struktura
organizacyjna KMP w S³upsku. W miej-
sce dotychczasowych 9 komisariatów
obs³uguj¹cych obszar powiatu ziem-
skiego uruchomiono 3 - w Ustce, G³ów-
czycach i Kêpicach. W �lad za tym
powinna nast¹piæ poprawa pracy po-
licji. Oceniono, ¿e wzros³a liczba zatrzy-
mañ sprawców na gor¹cym uczynku,
ale wzros³a te¿ ogólna liczba prze-
stêpstw, zw³aszcza w gminie Smo³dzi-
no i G³ówczyce. Du¿e nadzieje policja
wi¹¿e z instalacj¹ (w pierwszej kolej-
no�ci w Ustce) systemu monitorowa-
nia alarmów. Stra¿acy równie¿ odno-
towali wzrost dzia³añ ratowniczych, do
których nale¿y nie tylko gaszenie po-
¿arów, ale tak¿e ratownictwo technicz-
ne, chemiczne i ekologiczne. Mimo nie-
dostatków technicznych, stra¿acy s¹
bardzo skuteczni i maj¹ dobre noto-
wania w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Gdañsku.

*
Zarz¹d Powiatu S³upskiego inicjuje
przedsiêwziêcia  ekologiczne i gospo-
darcze. Warszawski Instytut Budow-
nictwa, Modernizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa opracowa³ studium wyko-
nalno�ci uruchomienia produkcji pali-
wa z rzepaku, które mog³oby byæ wy-
twarzane na skalê przemys³ow¹ i indy-
widualnie przez rolników. Musz¹ byæ
tylko spe³nione pewne warunki. Naj-
wa¿niejszy to  przychylenie siê mini-
stra finansów do wniosku starosty
s³upskiego o wprowadzenie 7 proc.
podatku VAT na to paliwo. Jest ju¿ baza
w popegeerowskich budynkach admi-



nistrowanych przez Agencjê W³asno-
�ci Rolnej Skarbu Pañstwa w Obje�-
dzie, s¹ te¿ przedsiêbiorcy gotowi  za-
inwestowaæ tam du¿e pieni¹dze.

*
Innym nowoczesnym ekologicznym
pomys³em jest produkcja naczyñ jed-
norazowych z ¿yta. Na zachodzie bary
i jad³odajnie korzystaj¹ ju¿ z takich ta-
lerzyków, które po u¿yciu mo¿na wy-
korzystywaæ na paszê dla zwierz¹t, a
nawet zje�æ. Technologiê opracowa³
te¿ Warszawski Instytut Budownic-
twa, Modernizacji i Elektryfikacji Rol-
nictwa, a inwestycj¹ zainteresowane
s¹ firmy duñskie.

*
Starostwo S³upskie wprowadzi pilota-
¿owy program (jedyny w kraju) segre-
gacji �mieci na parkingach le�nych. Na
ka¿dym z 31 parkingów postawione
zostan¹ trzy rodzaje �mietników - zwy-
k³e, na puszki i szk³o oraz na makulatu-
rê. Wszystkie �mieci bêd¹ zwo¿one na
wysypisko w Bierkowie.

*

Starostwo Powiatowe w S³upsku
otrzyma³o presti¿owe wyró¿nienie
Banku Ochrony �rodowiska S.A. p.n.
�Klient Roku - Bursztynowa Z³otówka
2000�. Uroczysto�æ wrêczenia nagro-
dy odby³a siê 7 marca 2001 r. w Dwo-
rze Artusa w Gdañsku. Dyplom i sta-
tuetkê odebra³a wicestaro�cina Gra¿y-
na Pokuæ ze skarbnikiem Stanis³awem
Kostrzew¹.

                              Leszek Kreft
                 Rzecznik Prasowy Starosty

Z PRAC STAROSTY
Starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela
wyst¹pi³ do marsza³ka województwa
pomorskiego - Jana Zarêbskiego o
ustawienie na drodze S³upsk - Ustka
tablicy ostrzegawczej, zwanej �czar-
nym punktem�. Takie oznakowanie
drogi powinno przyczyniæ siê do
zmniejszenia liczby kolizji i poprawy
stanu bezpieczeñstwa ruchu drogo-

Wizyta w gospodarstwie ogrodniczym
�Salwipol� w Bierkowie

wego w miejscowo�ciach: Bydlino,
Charnowo i Zimowiska.

*
Na zlecenie starosty s³upskiego Sta-
nis³awa K¹dzieli w szko³ach powiatu
s³upskiego zosta³y przeprowadzone
przez Pracowniê Badañ Rynku i Opinii
Publicznej �Gryfeks� w Koszalinie ba-
dania socjologiczne, których celem
by³o mo¿liwie precyzyjne okre�lenie
stanu faktycznego oraz pod³o¿a �ro-
dowiskowego zagro¿enia m³odzie¿y
alkoholizmem, narkomani¹ i innymi zja-
wiskami patologicznymi. Wiedza ta ma
pos³u¿yæ dyrektorom szkó³, pedago-
gom szkolnym do podejmowania w³a-
�ciwych dzia³añ, których zobowi¹za-
no do opracowania programu przeciw-
dzia³ania patologiom spo³ecznym i z³o-
¿enia sprawozdania z jego realizacji do
31 stycznia 2002 roku.

*

Starosta s³upski zleci³ tak¿e �Gryfek-
sowi� zbadanie, jak samorz¹d powia-
towy jest spostrzegany przez miesz-
kañców powiatu na pó³metku swojej
dzia³alno�ci. Okaza³o siê, ¿e w³adze
powiatu i urzêdnicy s¹ postrzegani
bardzo dobrze, co nie oznacza, ¿e nie
ma czego poprawiaæ. Z badañ wynika,
¿e ma³a jest jeszcze wiedza o reformie
administracyjnej. Pokutuj¹ przekona-

nia o domniemanych mo¿liwo�ciach
starostwa wobec gmin. Stanis³aw K¹
dziela pierwszym w regionie i woje-
wództwie zleci³ takie badania.

*
Z inicjatywy starosty s³upskiego od-
by³o siê uroczyste spotkanie w sali
konferencyjnej starostwa z 15 rodzi-
cami, którzy oddali do s³u¿by wojsko-
wej trzech i wiêcej synów. Starosta Sta-
nis³aw K¹dziela, komendant WKU w
S³upsku p³k. Sylwester Str¹k i dowód-
ca Garnizonu S³upskiego pp³k. Wie-
s³aw Skulski wrêczyli rodzicom by³ych
¿o³nierzy medale �Za zas³ugi dla
obronno�ci kraju� przyznane przez
Ministra Obrony Narodowej. Ta for-
ma podziêkowania rodzinom, które
oddaj¹c synów do polskiego wojska
przys³u¿y³y siê Ojczy�nie, bardzo
spodoba³a siê zebranym. By³y kwiaty,
szampan. Wzruszeni rodzice dzielili siê
wra¿eniami i �piewali wojskowe pie�ni

*
W dniach 27-28 lutego staro-

sta s³upski Stanis³aw K¹dziela spotka³



siê z uczniami najstarszych klas Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Ustce, Zespo-
³u Szkó³ Technicznych w Ustce, Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku oraz
Technikum Le�nego w Warcinie. Roz-
mawiano o problemach nurtuj¹cych
m³odzie¿. Skupiono siê g³ównie na uza-
le¿nieniach od narkomanii, alkoholizmu
i trudno�ciach zwi¹zanych z ¿yciem co-
dziennym m³odzie¿y.

*
1 marzec br. starosta wizytowa³ gospo-
darstwo ogrodnicze firmy "Salwipol"
z Bierkowa. Szef spó³ki poinformowa³
starostê o wielko�ciach produkcji i za-
mierzeniach na przysz³o�æ.
*
5 marzec br. biskup pelpliñski Jan Ber-
nard Szlaga po�wieci³ kaplicê w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie.
Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e w
odprawianych mszach �w. bêd¹ mogli
uczestniczyæ mieszkañcy wsi.
*
7 marzec br. po¿egnano Piotra Buciora
- dowódcê 7 Pomorskiej Dywizji Zme-
chanizowanej. Jednocze�nie Starosta
spotka³ siê z nowym dowódc¹ Krzysz-
tofem £oniewskim. Uzgodniono, ¿e
dotychczasowa, dobra wspó³praca z
jednostk¹ bêdzie kontynuowana dla
dobra mieszkañców powiatu s³upskie-
go.
*
8 marca br. starosta s³upski Stanis³aw
K¹dziela wzi¹³ udzia³ w uroczysto-
�ciach zwi¹zanych z 56-rocznic¹ wy-
zwolenia S³upska. Starosta i wicesta-
rosta Gra¿yna Pokuæ spotkali siê z ko-
bietami - kombatantami ze Zwi¹zku In-
walidów Wojennych.
*
9 marca br. starostwa s³upski Stanis³aw
Kadziela spotka³ siê z Magdalen¹ Je-
rzenowsk¹ - rektorem Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania w S³upsku. Pani profesor
poinformowa³a starostê, ¿e bêdzie d¹-
¿y³a do dalszego rozwoju uczelni. Funk-
cjê rektora objê³a po Edmundzie Igna-
siaku, który zrezygnowa³ ze wzglêdu
na stan zdrowia.
*
13 marca br. starosta s³upski Stanis³aw
K¹dziela spotka³ siê z Bogdanem Osiñ-
skim - dyrektorem Oddzia³u TVP w
Gdañsku. Starosta zwróci³ siê z pro�-
b¹, aby w programach telewizji regio-
nalnej w wiêkszym stopniu uwzglêd-
niano problemy ziemi s³upskiej.

Dariusz Gumowski
Asystent Starosty

Wiosenny  pobór
Zanim w koszarach jednostek Wojska Polskiego zabrzmi
melodia piosenki �Jak d³ugo na Wawelu�, to zgodnie z
ustaw¹ o Powszechnym Obowi¹zku Obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, do poboru staj¹ mê¿czy�ni urodzeni
w roku 1982.

Ju¿ po raz trzeci w Starostwie Powia-
towym w S³upsku prowadzony jest
pobór do si³ zbrojnych RP. Zgodnie z
§ 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 30 listopa-
da 2000 roku w sprawie przeprowadze-
nia poboru w 2001 roku (Dz.U. Nr 115,
poz 1210) oraz Zarz¹dzenia Wojewo-
dy Pomorskiego Nr 24 i 25 z 13 lutego
2001 r, pobór prowadzony bêdzie do 7
maja br. Rozpocz¹³ siê 5 marca br.

Terminy poboru

Urz¹d              Termin prac        ilo�æ
dni

Poborowi
na wniosek WKU   5.03.          1
Gm. Kobylnica       6-9.03                4
G. S³upsk        12-16.03         5
MiG. Kêpice        19-23.03         5
G. Damnica        26-27.03         2
G. Ustka        28-30.0 3         3
Miasto Ustka       2-6.04,9.04         6
G. Dêbnica Kaszub.10-12.0 4        3
G. G³ówczyce      18-20,23.04         4
G. Potêgowo        24-25.04         2
G. Smo³dzino        26-27.04 2
Kobiety 30.04 1
Rezerwa 7.05 1
RAZEM 39

Do poboru podstawowego staje 1014
poborowych z rocznika 1982. Przed
komisj¹ lekarsk¹ w celu ponownego
ustalenia kategorii zdrowia po czaso-
wej niezdolno�ci do odbycia s³u¿by
wojskowej staje 118 poborowych z
rocznika starszego oraz 7 kobiet (ab-
solwentki szkó³ pielêgniarskich).

Trzech  poborowych z³o¿y³o wnioski
o odroczenie s³u¿by wojskowej ze
wzglêdu na konieczno�æ opieki nad
cz³onkiem rodziny, 5 - o skierowanie
ich do odbycia s³u¿by zastêpczej ze
wzglêdu na przekonania religijne nie
zezwalaj¹ce na noszenie broni.
Do dnia 14 marca br. zakoñczono przyj-
mowanie poborowych wezwanych na
wniosek WKU oraz poborowych z
gminy Kobylnica i kilku so³ectw gmi-
ny S³upsk. Wydano 192 ksi¹¿eczki
wojskowe poborowym, którzy zasil¹
szeregi Wojska Polskiego. W porów-
naniu z poprzednim rokiem znacznie
wiêcej  m³odych ch³opaków chce od-
byæ s³u¿bê w jak najszybszym okresie.

Jan F¹fara
Inspektor

Wydz. d.s. PPOiZK¯



Niemiecki partner
Powiat s³upski nawi¹za³ wspó³pracê z niemieckim powiatem Lauenburg. Bêdzie to
drugi zagraniczny partner, obok szwedzkiego Kronobergu, z którym nasz powiat
zamierza prowadziæ partnersk¹ wymianê.

W dniach 17-19 lutego br. przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu S³upskiego To-
masz Wszó³kowski i starosta s³upski
Stanis³aw K¹dziela przebywali w po-
wiecie Lauenburg na
zaproszenie tamtejszych w³adz.

W Ratzeburgu - siedzibie powiatu zo-
stali przyjêci przez prezydenta powia-
tu, pani¹ Helgê Hinz i starostê pana
Güntera Kröpelina.
Program pobytu obejmowa³ tak¿e spa-
cer po starym mie�cie Möln, rozmowy
z m³odzie¿owym krêgiem wychowaw-
czym, powiatowym zwi¹zkiem sporto-
wym, towarzystwem wspierania inicja-
tyw gospodarczych, zwiedzanie mu-
zeum powiatowego A. Paula Webera i
przejazd przez region Schaulgel.
Zwieñczeniem wizyty by³a rozmowa z
Komisj¹ G³ówn¹ Powiatu (odpowied-
nik naszego Zarz¹du Powiatu posze-
rzony o dyrektorów wydzia³ów i przed-
stawicieli partii politycznych).
Powiat s³upski zainteresowany jest
wymian¹ do�wiadczeñ z partnerem nie-
mieckim w zakresie pracy z osobami

upo�ledzonymi w podesz³ym wieku,
le�nictwa, zaopatrzenia  wsi w wodê i
budowy urz¹dzeñ do gospodarki �cie-
kowej, zagospodaro wania odpadów i
�mieci, nauczania w szko³ach le�nych

 i rolniczych, ochrony cywilnej i grup
stra¿ackich, wspierania dzia³añ gospo-
darczych na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy, finansowania dzia³alno-
�ci socjalnej, rozwoju turystyki wiej-
skiej, kultury, wymiany grup folklory-
stycznych, dzia³alno�ci zwi¹zków i izb
rolniczych, administracji samorz¹do-
wej, kontaktów pomiêdzy rolnikami.
Powiat Lauenburg jest zainteresowa-
ny partnerstwem, które w pierwszym
rzêdzie mia³oby dotyczyæ: zagadnieñ
o�wiatowych, m³odzie¿owych i stu-
denckich, spraw s³u¿by zdrowia, tury-
styki i
agroturystyki, sportu, przemys³u, han-
dlu i rzemios³a, ochrony i pielêgnacji
dziedzictwa kulturowego.

W wyniku przeprowadzonych rozmów
stwierdzono, ¿e  powiaty wystêpowaæ
bêd¹ przede wszystkim jako inicjato-
rzy i po�rednicy dalszych kontaktów
pomiêdzy stowarzyszeniami, zwi¹zka-
mi, organizacjami i instytucjami, aby
wzmacniaæ zawarte kontakty i wcielaæ
je w ¿ycie.
Na pocz¹tku maja br. odbêdzie siê re-
wizyta przedstawicieli powiatu nie-

Na zdjêciu od lewej: Gunter Kropelin - starosta powiatu Lauenburg,
Stanis³aw K¹dziela - starosta slupski, Piotr Mañka - z-ca dyrektora
Technikum Le�nego w Warcinie, Tomasz Wszó³kowski - przewodnicz¹cy
Rady Powiatu S³upskiego.



mieckiego. Podczas rozmów g³ówny
nacisk zostanie po³o¿ony na wspó³pra-
cê w zakresie programu Interregion III
B, który dotyczy przeprowadzenia
wspólnych projektów i zg³oszenia ich
do finansowania przez Uniê Europej-
sk¹. Chodzi przede wszystkim o roz-
wój obszarów wiejskich (z turystyk¹ i
gospodark¹). Do programu mog³yby
przyst¹piæ na przyk³ad gminy le¿¹ce w
Dolinie S³upi. W tym celu nale¿a³oby
m.in. utworzyæ ma³¹ grupê robocz¹
(max. 30 osób) z³o¿on¹ z samorz¹dow-
ców i mieszkañców.
W czasie tej wizyty prowadzone bêd¹
te¿ rozmowy z partnerem niemieckimi
o rozbudowie organizacji zwi¹zku spor-
towego w powiecie s³upskim na wzór
takiego zwi¹zku w powiecie Lauen-
burg, wymianie grup sportowych, ko-
ordynacji szkolenia miejscowych kie-
rowników grup m³odzie¿owych oraz
organizacji dni kultury (weekendów) z
w³¹czeniem grup sportowych i stra¿ac-
kich.
Rozmowy powinny zakoñczyæ siê
podpisaniem oficjalnego dokumentu o
wzajemnej wspó³pracy obu powiatów.

                    Leszek Kreft
Rzecznik Starosty S³upskiego

Powiat Lauenburg le¿y na pó³nocnej
Niemiec, miêdzy Hamburgiem a Lübec-
k¹, w po³udniowej czê�ci landu Schle-
swig - Holstein. Zamieszkuje go ok. 177
tys. mieszkañców, z czego prawie 91
tys. ¿yje w gminach (poza 5 miastami:
Geesthacht, Lauenburg nad Elb¹,
Mölln, Ratzeburg i Schwarzenbek). Po
ponownym zjednoczeniu Niemiec po-
wiat i ksiêstwo Lauenburg zyska³o na
znaczeniu - le¿y przy szlaku Hamburg
- Berlin, co daje wiêksze mo¿liwo�ci
rozwojowe dla lokalnej gospodarki.
W powiecie utworzono kilka parków
przemys³owych. Jednym z najbar-
dziej znanych jest Breitenfelde, który
znajduje siê 6 km od autostrady A24
(w kierunku Hamburga), w pobli¿u
miasta Mölln. Jest idealny dla
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
zajmuj¹cych siê rzemios³em, handlem
i us³ugami.
Stolica ksiêstwa - urocze miasto
Lauenburg przyci¹ga wielu przyby-
szy z zewn¹trz swoim historycznym
wygl¹dem. Na pó³nocy znale�æ
mo¿na stary szlak zwany �Stare trasy
solne�, wzd³u¿ których rozci¹gaj¹ siê
malownicze wioski i miasta, a w�ród
kilku znanych kurortów, uzdrowisk i
parków - m.in. Park Naturalny
Lauenburskich Jezior.

Prezes PSL w S³upsku

W powiecie s³upskim przeby-
wa³ z wizyt¹ Jaros³aw Kalinowski -
prezes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Prezesowi towarzyszyli wice-
prezes Marek Siwicki i sekretarz
PSL - Czes³aw Siekierski.
Liderzy najwiêkszej w kraju partii
ch³opskiej spotkali z dzia³aczami po-
wiatowymi PSL, a tak¿e z mieszkañca-
mi z G³ówczyc, Smo³dzina, Kêpic i Po-
têgowa. G³ównymi poruszanymi tema-
tami by³y: walka z bezrobociem i wspo-
maganie edukacji na wsi. Gospodarzem
wszystkich wizyt i spotkañ by³ staro-
sta Stanis³aw K¹dziela, prezes powia-
towy PSL.
PSL zadeklarowa³ �rodowisku wiej-
skiemu daleko id¹c¹ pomoc. - Mamy
konkretne propozycje dla mieszkañ-
ców wsi, które z pewno�ci¹ rozwi¹¿¹
pewne problemy - mówi³ J. Kalinowski
w S³upsku. - Musimy jeszcze dostaæ
od spo³eczeñstwa mo¿liwo�ci realiza-
cji. Nasz¹ my�l¹ przewodni¹ jest wal-
ka z bezrobociem i wspomaganie edu-
kacji na wsi - to cele , które nam przy-
�wiecaj¹.
Zdaniem szefa PSL za poprawa sytu-
acji w kraju stoi projekt nowelizacji
ustawy o narodowym Banku Polskim.
Dotychczasow¹ politykê dotycz¹c¹
stóp procentowych trzeba zmieniæ. Jest
to polityka absurdu. Nale¿y obni¿yæ
stopy procentowe w bankach, wstrzy-

maæ drena¿ rynku finansowego przez
firmy zagraniczne, które sprzedaj¹ ju¿
40 procent produktów i wspieraæ kra-
jowych producentów, a nie sztucznie
podnosiæ warto�æ z³otówki.
Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby
koszt kszta³cenia dzieci by³ych pracow-
ników pegeerów pokrywa³o pañstwo,
bo tylko w ten sposób uda siê prze-
rwaæ dziedziczenie biedy i bezrobocia.
PSL wyst¹pi z .projektem ustawy o nie-
wielkich rentach socjalnych dla by³ych
pracowników pegeerów.
W ocenie PSL, je�li dalej bêd¹ tak po-
wa¿ne rozbie¿no�ci w kwestii realne-
go zwalczania baezrobocia, to w przy-
sz³ym roku w kraju czeka nas powa¿ny
kryzys gospodarczy. Bezrobocie w kra-
ju dojdzie do poziomu 20 procent, a w
regionie takim jak s³upski, stanie siê
krytyczne.
Prezes PSL powiedzia³, ¿e widzi szan-
se dla naszych terenów we wspoma-
ganiu przedsiêbiorców, którzy zdecy-
duj¹ siê tu prowadziæ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ oraz w rozwoju produkcji
paliw na bazie zbó¿ (bioetanolu) i rze-
paku (biodizelu). Z inicjatyw¹ zorga-
nizowania w regionie produkcji takich
paliw wysz³o Starostwo Powiatowe w
S³upsku i stara siê sfinalizowaæ spra-
wê.
                                                             zz.

Na zdjêciu od lewej: Marek Sawicki, Jaros³aw Kalinowski i Stanis³aw K¹dziela



Przekszta³cenie prawa
u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asno�ci

laæ op³aty z tytu³u przekszta³cenia w
oparciu o warto�æ nieruchomo�ci usta-
lon¹ w formie operatu szacunkowego,
tak jak przewiduj¹ to przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomo�ciami.

Bior¹c pod uwagê niedostoso-
wanie przepisów Kpa do luk prawnych
spowodowanych orzeczeniami Trybu-
na³u Konstytucyjnego, najw³a�ciw-
szym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ za-
proponowanie zainteresowanym stro-
nom z³o¿enie wniosku o zawieszenie
postêpowania w sprawie przekszta³ce-
nia do czasu uchwalenia nowych prze-
pisów.

Równocze�nie nale¿a³oby po-
informowaæ strony postêpowania o
tym, ¿e przygotowane nowe regulacje
w tym zakresie prawdopodobnie bêd¹
dla nich korzystniejsze od zasad ogól-
nych zawartych w ustawie o gospo-
darce nieruchomo�ciami.
W przypadku, gdyby strony nie wy-
razi³y chêci z³o¿enia wniosku o zawie-
szenie postêpowania, organ ma mo¿li-
wo�æ zgodnie z przepisami Kpa wyda-
nia zawiadomienia o odroczeniu termi-
nu za³atwienia sprawy z uwagi na trwa-
j¹cy proces legislacyjny.

Projekt ten zosta³ przes³any do
sejmu, i on zadecyduje o ostatecznym
kszta³cie zapisów ustawowych.
                  in¿. Henryk CHABROWSKI
                Naczelnik Wydzia³u Geodezji,
         Gospodarki   Nieruchomo�ciami
                           i Katastru

Zasada okre�lona w przepisie art. 4
ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o prze-
kszta³ceniu prawa u¿ytkowania wie-
czystego przys³uguj¹cego osobom fi-
zycznym w prawo w³asno�ci (Dz. U. z
1999 r. Nr 65, poz. 746) ustanawia od-
p³atno�æ przekszta³cenia, o której zo-
bowi¹zany jest orzec organ wydaj¹cy
decyzjê w przedmiotowej sprawie,
gdy¿ w innym przypadku decyzja taka
by³aby decyzj¹ rozstrzygaj¹c¹ sprawê
tylko w czê�ci.

W zwi¹zku z tym, ¿e orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12
kwietnia 2000 r. oraz z dnia 18 grudnia
2000 r. o niezgodno�ci z Konstytucj¹
niektórych przepisów ustawy z dnia 4
wrze�nia 1997 r. spowodowa³y utratê
mocy obowi¹zuj¹cej przepisów doty-
cz¹cych m.in. obliczania wysoko�ci
op³aty za przekszta³cenie, organ roz-
poznaj¹cy sprawê powinien zawiesiæ
postêpowanie w trybie przepisów Kpa.
Zawieszenie postêpowania powinno
nast¹piæ do czasu uchwalenia noweli-
zacji zakwestionowanych przepisów.

Równocze�nie nie mo¿na zgo-
dziæ siê z sugesti¹, ¿e mo¿liwe jest za-
stosowanie do ustalenia op³aty z ty-
tu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asno�ci
przepisów innej ustawy, w tym rów-
nie¿ przepisów ustawy z dnia  21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

Zatem w decyzji o przekszta³-
ceniu prawa u¿ytkowania wieczyste-
go w prawo w³asno�ci nie mo¿na usta-

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Starostwo Powiatowe w S³upsku przypomina prowadz¹cym dzia³alno�æ gospodar-
cz¹, ¿e miesi¹ce: kwiecieñ, lipiec, pa�dziernik i styczeñ to terminy regulowania op³at
za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska >>> zanieczyszczenie powietrza.
Podmioty gospodarcze, które nie maj¹ uregulowanego stanu formalno - prawnego win-
ny niezw³ocznie zwróciæ siê do Starostwa Powiatowego, Wydzia³u Rolnictwa i Ochro-
ny �rodowiska o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeñ.
Brak decyzji spowoduje  wzrost op³at o 500 proc. (!) Obowi¹zek ich naliczenia ci¹¿y
na u¿ytkowniku obiektu. Decyzji o dopuszczalnej emisji nie wymagaj¹ tylko �rodki
transportu i kot³ownie do 0,5 MWt i 1,0 MWt  (gaz, drewno, s³oma). Wszystkie
pozosta³e procesy technologiczne i (produkcyjne)  wymagaj¹  takiej decyzji.

Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa

Przysz³o�æ
uzdrowisk
polskiego
wybrze¿a

W dniach 19-20 kwietnia br. w
O�rodku Wczasowym "Jantar" w Ust-
ce odbêdzie siê Miêdzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa po�wiêcona per-
spektywom rozwoju uzdrowisk pol-
skiego wybrze¿a Ba³tyku. Patronat ho-
norowy nad konferencj¹ obj¹³ wice-
marsza³ek Sejmu RP  Jan Król. Konfe-
rencjê organizj¹: Wy¿sza Szko³a Tury-
styki i Hotelarstwa w Sopocie, Uzdro-
wiska Polskie i Starostwo S³upskie.
Celem spotkania bêdzie:
- Analiza mo¿liwo�ci dalszego rozwo-
ju polskich uzdrowisk nadba³tyckich,
-  Opracowanie za³o¿eñ do wspó³pra-
cy organizacyjnej, programowej i lecz-
niczej uzdrowisk,
- Zainteresowanie �rodowisk uczelni
nadmorskich problematyk¹ badawcz¹
uzdrowisk,
- Promocja walorów leczniczo- tury-
stycznych Ustki i polskiego wybrze-
¿a.

Udzia³ w konferencji zapowie-
dzieli przedstawiciele z uzdrowisk Bu³-
garii, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Polski.
W³¹czyli siê równie¿ pracownicy na-
ukowi z Pomorskiej Akademii Pedago-
gicznej w S³upsku.  Materia³y konfe-
rencyjne  zostan¹ opublikowane w for-
mie ksi¹¿kowej.
                                            J. Or³owska



Prezentujemy w³adze powiatu s³upskiego
TOMASZ WSZÓ£-
KOWSKI - przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu
S³upskiego. Ukoñczy³
Akademiê Rolnicz¹ w
Olsztynie z tytu³em
magistra, in¿yniera
zootechnika. Od 1976

roku zwi¹zany jest z gmin¹ Ustka, w
której pe³ni³ pocz¹tkowo funkcjê na-
czelnika, a obecnie jest wójtem. W roku
1996 otrzyma³ wyró¿nienie �Cz³owieka
roku 1996 województwa s³upskiego�,
a w roku 2000 zosta³ finalist¹ ogólno-
polskiego konkursu �Nasz cz³owiek na
urzêdzie�. Jedna z najbardziej znanych
postaci w powiecie s³upskim.

ZBIGNIEW KAMIÑ-
SKI - wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Powiatu
S³upskiego. Ukoñczy³
Wydzia³ Humani-
styczny Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej
w S³upsku, podyplo-
mowe studium w za-

kresie zarz¹dzania o�wiat¹ i nadzoru
pedagogicznego. Od 1992 roku jest
dyrektorem Szko³y Podstawowej we
Wrze�ciu (gm. S³upsk). Aktywnie
uczestniczy w pracach Zarz¹du Okrê-
gu Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go. Cz³onek Rady Powiatowej OPZZ,
Zarz¹du Powiatu SLD i przewodnicz¹-
cy Klubu Radnych SLD

STANIS£AW JANK
- wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu S³up-
skiego, dr nauk wete-
rynaryjnych, lekarz
weterynarii. Mieszka
w Dêbnicy Kaszub-
skiej. Cz³onek Komisji

Bezpieczeñstwa i Praworz¹dno�ci oraz
Komisji Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
Rady Powiatu. Inicjator powo³ania i
przewodnicz¹cy S³upskiego Stowarzy-
szenia Pomocy Naukowej. Od 2000
roku pe³ni funkcjê zastêpcy inspekto-
ra Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w S³upsku. Przez dwie kaden-
cje by³ przewodnicz¹cym Rady Gmi-
ny, a ponad 20 lat prezesem Zarz¹du
Gminnego Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Dêbnicy Kaszubskiej. Autor kil-
kudziesiêciu publikacji weterynaryj-
nych.

STANIS£AW K¥-
DZIELA - przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Powia-
tu S³upskiego, staro-
sta s³upski, lat 52, wy-
kszta³cenie wy¿sze
rolnicze; ukoñczy³
studia podyplomowe
w zakresie: socjologii

wsi; nadzoru kontroli finansów samo-
rz¹du terytorialnego, rachunkowo�ci.
Prezes Zarz¹du Powiatowego PSL,
cz³onek w³adz wojewódzkich i naczel-
nych PSL. Przed objêciem funkcji sta-
rosty pracowa³ na stanowisku wice-

prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Koszalinie. Interesuje siê fil-
mem, uprawia dzia³kê i uwielbia space-
ry z ¿on¹ i psem.

GRAZYNA POKUÆ -
wicestarosta s³upski,
wykszta³cenie �rednie
ogólne, przewodni-
cz¹ca Rady Powiato-
wej SLD. Przed wybo-
rem na funkcjê wice-
starosty prowadzi³a
gospodarstwo rolne

wraz z mê¿em w miejscowo�ci Dar¿y-
no; dzia³aczka spo³eczna i samorz¹do-
wa, cz³onek w³adz naczelnych SLD.
Pisze wiersze, uwielbia dzieci i zwie-
rzêta.

ANDRZEJ KORDY-
LAS, dyrektor Szko³y
Podstawowej i Gimna-
zjum w Damnicy, lat 40,
wykszta³cenie wy¿sze
pedagogiczne (kieru-
nek biologia), ukoñ-
czone studia podyplo-
mowe z organizacji i

zarz¹dzania o�wiat¹. Cz³onek Zarz¹du
Powiatowego PSL, wiceprzewodnicz¹-
cy Komisji O�wiaty, Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Rady Powiatu S³upskiego. W Za-
rz¹dzie Powiatu odpowiada za sprawy
z zakresu edukacji publicznej, kultury i
ochrony dóbr kultury, kultury fizycz-
nej i turystyki, gospodarki wodnej,
ochrony �rodowiska i przyrody. Zain-
teresowania. Zbiera owady, posiada
imponuj¹c¹ kolekcjê motyli.

ZBIGNIEW KO-
WALCZYK, pracuje
w spó³ce ROLPOL w
Kobylnicy, lat 47, wy-
kszta³cenie wy¿sze
rolnicze. Cz³onek Klu-
bu Radnych SLD, Ko-
misji Bud¿etu i Finan-

sów oraz Komisji Rolnictwa, Le�nic-
twa i Ochrony �rodowiska Rady Po-
wiatu S³upskiego. W Zarz¹dzie odpo-
wiada za geodezjê, kartografiê i katastr,
gospodarkê nieruchomo�ciami, zago-
spodarowanie przestrzenne i nadzór
budowlany, porz¹dek publiczny i bez-
pieczeñstwo obywateli, utrzymanie
powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿y-
teczno�ci publicznej oraz obiektów ad-
ministracyjnych. Interesuje siê  wêd-
karstwem, histori¹ i geografi¹.

LES£AW RÊKAS, lat
62, wykszta³cenie za-
wodowe rolnicze.
Cz³onek Klubu Rad-
nych SLD, Komisji
Rolnictwa, Le�nictwa
i Ochrony �rodowiska
oraz Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Przeciwdzia³ania Bez-
robociu Rady Powiatu S³upskiego. W
Zarz¹dzie odpowiada za transport i
drogi publiczne, rolnictwo, le�nictwo i

rybactwo �ródl¹dowe, ochronê prze-
ciwpowodziow¹, przeciwpo¿arow¹ i za-
pobieganie innym nadzwyczajnym za-
gro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz
�rodowiska. Interesuje siê sportem,
dobr¹ ksi¹¿k¹, uk³ada fraszki.

TERESA SZAMLIC-
KA, wykszta³cenie
wy¿sze rolnicze, pro-
wadzi z mê¿em specja-
listyczne gospodar-
stwo rolne. Cz³onek
Prezydium Zarz¹du
Wojewódzkiego PSL
w Gdañsku i Zarz¹du
Powiatowego PSL w

S³upsku, delegat Pomorskiej Izby Rol-
niczej, wiceprzewodnicz¹ca Komisji
Bezpieczeñstwa i Praworz¹dno�ci,
cz³onek Komisji O�wiaty, Kultury i
Kultury Fizycznej oraz Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Rady Powiatu S³upskie-
go.W Zarz¹dzie odpowiada za promo-
cjê, ochronê zdrowia, pomoc spo³ecz-
n¹, politykê prorodzinn¹ i wspieranie
osób niepe³nosprawnych, przeciw-
dzia³anie bezrobociu, aktywizacj¹ lo-
kalnego rynku pracy i ochronê praw
konsumenta. Interesuje siê dobr¹
ksi¹¿k¹ i geografi¹.

Starostwo Powiatowe
76-200 S³upsk

 ul.Szarych Szeregów 14
tel. (059) 842-71-11

email: starostwo.powia-
towe@powiat.slupsk.pl

www.powiat.slupsk.pl




