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Drodzy Czytelnicy!
Radzenie sobie z trudnymi problemami spo³ecznymi bêdzie jednym z wa¿niejszych zadañ, z jakim
przyjdzie zmierzyæ siê samorz¹dom w najbli¿szych
latach. Ju¿ dzi s¹ one niepo¿¹danym skutkiem wysokiego bezrobocia, a zjawisko to w najbli¿szych
latach mo¿e siê nasilaæ, mimo przyjêcia Polski do
Unii Europejskiej i chêci szybkiego wyrównania poziomów ¿ycia.
W Polsce problemy spo³eczne bêd¹ nabieraæ
szczególnego znaczenia. S¹ du¿e zaniedbania i bêd¹
wiêksze oczekiwania w tym wzglêdzie. Pañstwo zajête innymi sprawami nie zawsze dostrzega ten problem, a w¹ska, póki co, grupa bogatych nie udwignie ciê¿aru ¿¹dañ du¿o wiêkszej grupy biedniejszego lub ca³kiem ubogiego ju¿ spo³eczeñstwa. Liczenie ¿e bogaci podziel¹ siê swoim luksusem z biedniejszymi, mo¿e byæ z³udne.
Samorz¹dy najprawdopodobniej bêd¹ musia³y
same podj¹æ ten temat. Dlatego na³o¿ono na powiaty
obowi¹zek opracowania strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych. A powiat s³upski zrobi³ to
jako jeden z pierwszych.
Przy czym, chcia³bym to wyranie powiedzieæ,
opracowalimy i przyjêlimy do realizacji strategiê
spo³eczn¹ nie po to, by siê ni¹ chwaliæ, lecz po to by
przyst¹piæ do rozwi¹zywania nabrzmia³ych problemów. W powiecie s³upskim prawie 80 proc. bezrobotnych pozbawionych jest jakiegokolwiek sta³ego
dochodu. Ludzie ci mog¹ liczyæ tylko na pomoc spo³eczn¹. S¹ czêsto w beznadziejnej ju¿ sytuacji. A
bieda dotyka przecie¿ równie¿ inne grupy spo³eczne  z minimalnymi dochodami, trudnymi sytuacjami rodzinnymi, losowymi.
Unia Europejska nie rozwi¹¿e nam tych problemów, je¿eli sami siê nimi nie zainteresujemy. Dlatego liczymy, ¿e przyjêta przez Radê Powiatu na
sesji 25 lutego br. strategia rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w powiecie s³upskim na lata 2002
2012, je¿eli nie pomo¿e uporaæ siê z trudnym zadaniem spo³ecznym, to przynajmniej pozwoli zapobiec wielu ludzkim dramatom.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Strategia rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych w powiecie s³upskim
w latach 2002-2012 (skrót)

Rada Powiatu S³upskiego uchwali³a na sesji 25 lutego br. Strategiê rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych na lata 2002-2012. Strategia okrela misjê, cele i kierunki dzia³ania. Poddana ocenie
radnych powiatu oraz rodowisk zwi¹zanych bezporednio z pomoc¹ spo³eczn¹, przybli¿a mo¿liwoci realizacyjne powiatu w tym trudnym obszarze dzia³ania.
Strategiê opracowano na podstawie
wyników debat zorganizowanych metod¹
aktywnego planowania strategicznego.
Sesje odby³y siê 13 i
14 listopada 2001
roku w Starostwie Powiatowym
w S³upsku.
Pracowano
w piêciu
grupach,
ka¿da podporz¹dkowana by³a
jednemu z
obszarów:
edukacja,
finanse, infrastruktura, problemy spo³eczne, spo³ecznoæ lokalna. Na podstawie wczeniej
opracowanej analizy SWOT (silne i s³abe strony pomocy spo³ecznej, szanse i zagro¿enia) starano siê odpowiedzieæ na pytanie: Co nale¿y zrobiæ, albo jakie podj¹æ dzia³ania lub spowodowaæ efekty
tych dzia³añ, ¿eby zlikwidowaæ s³abe
strony i zniwelowaæ zagro¿enia?.
Sformu³owano nastêpujac¹ misjê:
Pomoc spo³eczna adekwatna do potrzeb spo³ecznych. Zintegrowany system wspierania dzieci, m³odzie¿y, osób
samotnych oraz rodzin znajduj¹cych
siê czasowo lub na sta³e w trudnej sytuacji materialnej lub obci¹¿onych niekorzystnymi dla ich rozwoju zjawiskami socjologicznymi. System oparty na
modelowej wspó³pracy oficjalnych
struktur samorz¹dowych z organiza-
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cjami pozarz¹dowymi o charakterze
spo³ecznym.

Priorytety
Za priorytetowe w obszarze edukacji
uznano podjêcie dzia³añ naj¹cych na celu
zwiêkszenie profilaktyki terapii uzale¿nieñ oraz dostosowanie programów
owiatowych do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku.
Priorytetem w obszarze finansów
uznano potrzebê zmiany systemu finansowania pomocy spo³ecznej i tworzenie
pozarz¹dowych instytucji regionalnych
wspieraj¹cych pomoc spo³eczn¹.
Priorytety infrastrukturalne to: tworzenie warunków sprzyjaj¹cych dostosowaniu instytucji pomocy spo³ecznej do
zmieniaj¹cych siê potrzeb oraz powstawanie instytucji wsparcia rodowiskowego
w warunkach rozwoju gospodarczego w
obszarach wiejskich.

Tworzenie warunków przeciwdzia³aj¹cych skutkom bezrobocia oraz dzia³ania w kierunku skutecznej opieki nad
dzieckiem i rodzin¹, wsparte opiek¹ nad osobami
niepe³nosprawnymi i starszymi to
priorytety w obszarze problemów spo³ecznych. A za priorytetowe w obszarze lokalnej spo³ecznoci uznano
tworzenie warunków dla integracji
i aktywizacji przy
jednoczesnym
dzia³aniu na rzecz
zrozumienia problemów spo³eczFot: J.Maziejuk
nych.

Cele pierwszorzêdne
w obszarze: edukacja
Podjêcie dzia³añ w kierunku pe³nej
edukacji spo³eczeñstwa w zakresie zagro¿eñ spo³ecznych; zapobieganie uzale¿nieniom spo³ecznym; zmiana stosunku spo³eczeñstwa do problemów pomocy spo³ecznej.
Kierunki dzia³ania: wydawanie publikacji nt. zagro¿eñ spo³ecznych; uruchomienie tematycznego poradnictwa (telefon zaufania, strona internetowa), promocja zdrowia; zintensyfikowanie walki z dealerami narkotykowymi; egzekwowanie
ustawy antyalkoholowej; informowanie
o skutkach uzale¿nieñ; szeroka promocja
efektów rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, informowanie o dzia³aniach in-

stytucji i organizacji pomocy spo³ecznej;
anga¿owanie spo³ecznoci lokalnej w
dzia³ania opieki spo³ecznej.

Cele pierwszorzêdne
w obszarze: finanse
Podjêcie dzia³añ w kierunku aktywizacji
lokalnej; podjêcie wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie pomocy spo³ecznej;
lepsze wykorzystanie istniej¹cych bud¿etów w ró¿nych sektorach pomocy spo³ecznej.
Kierunki dzia³ania: tworzenie grup
samopomocowych, banków ¿ywnoci;
wymiana bezgotówkowa; rozwijanie
wspó³pracy samorz¹dów z krajami Unii
Europejskiej; wspó³praca bezporednia
PCPR z podobnymi instytucjami w Unii
Europejskiej; monta¿ finansowy; kompensacja rodków w jednym kierunku; skuteczniejszy monitoring rodowiska.

Cele pierwszorzêdne
w obszarze: infrastruktura
Podjêcie dzia³añ w celu zmiany przepisów prawnych dotycz¹cych pomocy
spo³ecznej, zwiêkszenie bazy sportoworekreacyjnej na terenach wiejskich; podjêcie dzia³añ w kierunku rozwoju infrastruktury technicznej obiektów pomocy
spo³ecznej.
Kierunki dzia³ania: lobbing rodowisk parlamentarnych; integracja rodowisk pomocy spo³ecznej w zakresie korzystnych regulacji prawnych; tworzenie
w³asnych projektów zmian przepisów w
ustawach dotycz¹cych pomocy spo³ecznej; zwiêkszenie stopnia wykorzystania
istniej¹cej bazy placówek owiatowych;
budowa sal gimnastycznych przy szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych; organizowanie boisk w ka¿dej miejscowoci; likwidacja barier architektonicznych; modernizacja tradycyjnych systemów grzewczych na proekologiczne; remonty bie¿¹ce placówek.

ci; prowadzenie rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
Kierunki dzia³ania: wspó³praca z
organizacjami kocielnymi i wyznaniowymi; powo³ywanie organizacji wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne, fundacji i
stowarzyszeñ; rozwój budownictwa socjalnego i spo³ecznego; organizowanie
noclegowni i schronisk; opracowanie programu wyjcia z bezdomnoci; tworzenie
stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych i udzielanie po¿yczek osobom niepe³nosprawnym; likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu siê; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Cele pierwszorzêdne
w obszarze: spo³ecznoæ
lokalna
Podjêcie dzia³añ dla usprawnienia
wspó³pracy podmiotów pomocy spo³ecznej; przeciwdzia³anie skutkom bezrobocia popegeerowskiego; dokonanie podzia³u zadañ dla animatorów lokalnych.
Kierunki dzia³ania: stworzenie
systemu informacji; udostêpnienie istniej¹cej bazy lokalowej; cykliczne spotkania,
szkolenia bran¿owe; realizacja wspólnych
zadañ, dzia³añ, podzia³ zadañ; tworzenie
grup samopomocowych; zmiana wiadomoci i podnoszenie kwalifikacji; wydzie-

lenie rodków na tworzenie nowych
miejsc pracy; zdobywanie funduszy; wypracowanie form i metod wspó³pracy ró¿nych grup spo³ecznych.
***
W poszczególnych obszarach pomocy spo³ecznej (edukacja, finanse, infrastruktura, problemy spo³eczne, spo³ecznoæ lokalna) wskazano w sumie 36 celów, które s¹ podstaw¹ prawid³owego rozwoju pomocy spo³ecznej w powiecie s³upskim.
Za najwa¿niejsze uznano stworzenie warunków do przeciwdzia³ania
skutkom bezrobocia i rosn¹cemu ubóstwu spo³eczeñstwa; zapewnienie rodków finansowych do realizacji podstawowych celów pomocy spo³ecznej na
zasadach monta¿u finansowego rodków publicznych i prywatnych, tworz¹c
rozwi¹zania modelowe w tym zakresie.
Chce siê to osi¹gn¹æ poprzez: podjêcie
dzia³añ w kierunku rozwoju ma³ej i
redniej przedsiêbiorczoci, zw³aszcza
na obszarach pozamiejskich; przystosowanie systemu pomocy spo³ecznej do
standardów Unii Europejskiej; stabilizacjê ustawodawstwa z zakresu pomocy spo³ecznej; rehabilitacja zawodowa
i spo³eczna osób niepe³nosprawnych.
(z)

Cele pierwszorzêdne
w obszarze: problemy
spo³eczne
Tworzenie organizacji wspieraj¹cych
rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych i
rozwijanie wspó³pracy z istniej¹cymi organizacjami; rozwój budownictwa socjalnego i zmniejszenie zjawiska bezdomno5

M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
S³upsku prowadzi edukacjê ekologiczn¹ dla m³odszych kolegów ze szkó³ gimnazjalnych i szkó³ podstawowych. We
wrzeniu ub. roku powasta³o tu M³odzie¿owe Centrum Edukacji Ekologicznej.
Podejmowana dzia³alnoæ ma kszta³towaæ
etyczne i kreatywne postawy m³odych ludzi sprzyjaj¹ce ochronie i rozwojowi naturalnego rodowiska.
Centrum nawi¹za³o ju¿ wspó³pracê z
Wydzia³em Gospodarki Komunalnej i
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego

Powiat kreatywny
Wypowied starosty s³upskiego Stanis³awa K¹dzieli na temat osi¹gniêæ powiatu s³upskiego w 2001 roku zamieszczona w Biuletynie
Samorz¹du Województwa Pomorskiego Pomorskie  Nr 1/2002.

M³odzie¿owe
Centrum
Ekologiczne
w S³upsku, a tak¿e ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 4 im. G. Morcinka w S³upsku oraz
Gimnazjum Publicznym nr 3 im. Sejmu
Polskiego. W szkole podstawowej m³odzie¿ przeprowadzi³a warsztaty dla dzieci z klasy III c i III e nt. Spotkanie z natur¹. Mia³y one formê zintegrowan¹,
przeplata³y siê w nich elementy zabawy i
nauki, a efektem by³y prace plastyczne
przedstawiaj¹ce wizjê ziemi w przysz³oci.
W gimnazjum m³odzie¿ przeprowadzi³a zajêcia nt. pomników przyrody. Pozwoli³y one zapoznaæ gimnazjalistów z
formami ochrony przyrody, procedur¹
ochrony pomników. W trakcie zajêæ m³odzie¿ uczy³a siê rozpoznawaæ gatunki
drzew chronionych. Fina³em by³ konkurs
fotograficzny nt. Mój pomnik przyrody.
M³odzie¿ przyst¹pi³a te¿ do wyszukiwania dzikich wysypisk i miejsc
szczególnie zanieczyszczonych. Wszystkie zostan¹ opisane.
Z Centrum Edukacji Ekologicznej
wspó³pracuje m³odzie¿owe ko³o ekologiczne dzia³aj¹ce w ZSR. Efektem wspólnych dzia³añ jest udzia³ m³odzie¿y w konkursie plastycznym na plakat popularyzuj¹cy akcjê Sprz¹tanie wiata. Jedna z
prac zosta³a wyró¿niona na konkursie w
Lêborku. Ponadto m³odzie¿ systematycznie uczestniczy w konkursach i olimpiadach, których celem jest podnoszenie wiedzy i zainteresowañ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska.
Alicja Zieliñska
Marzena Woszczyk
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- Dokonuj¹c oceny kolejnego, trudnego roku w pracy samorz¹dów, ³atwo jest
ulec pokusie powo³ywania siê na tzw.
czynniki obiektywne, wynikaj¹ce z niedoskona³oci reformy administracyjnej i
mizerii finansowej pañstwa. Poza t¹ prost¹ konstatacj¹ muszê stwierdziæ, ¿e dziêki
dobrze zorganizowanemu urzêdowi starostwa, niez³ej kadrze i roztropnoci rady
powiatu, ju¿ trzeci rok nale¿ycie wykonujemy swoje statutowe zadania. Uda³o
siê nam podj¹æ te¿ kilka przedsiêwziêæ, z
których niektóre wykraczaj¹ poza granice województwa. Ich charakter zwi¹zany
jest z rolno-turystyczn¹ specyfik¹ naszego powiatu. Takim priorytetowym dzia³aniem gospodarczym by³o m.in. zainicjowanie budowy biorafinerii do produkcji
paliwa z rzepaku. Pierwszy tego typu zak³ad w Polsce powstanie w tym roku w
Sycewicach ko³o S³upska i bêdzie przetwarza³ 120 tys. ton rzepaku, z którego
uzyska siê 30 tys. ton paliwa. Podjêlimy
te¿ inicjatywê uruchomienia w Charnowie
ko³o Ustki zak³adu produkcji s³odu browarnego w iloci 50 tys. ton rocznie, przetwarzaj¹cego w tym celu 75 tys. ton jêcz-

mienia. Dziêki temu zostanie obsianych 25 tys. ha ziemi, co stwarza olbrzymi¹ szansê dla rolników.
Do wsparcia naszych pomys³ów pozyskalimy Narodowy i
Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska, wojewodê pomorskiego, marsza³ka województwa,
banki i biznesmenów. Dziêki tej
wspó³pracy, obok wymienionych
inwestycji proekologicznych,
wdro¿ono te¿ w 2001 roku w powiecie s³upskim pierwszy w Polsce pilota¿owy program segregacji mieci na parkingach lenych.
Rocznie z lasów wywo¿onych
jest oko³o 9000 metrów szeciennych odpadów, co ma
szczególne znaczenie w chronionych obszarach krajobrazowych
i ca³ym pasie nadmorskim. Do
ubieg³orocznych naszych sukcesów zaliczyæ nale¿y równie¿ oddanie do u¿ytku pe³nowymiarowej hali
sportowo-widowiskowej przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Ustce. Piêkny
obiekt bêdzie s³u¿y³ szkole i ca³emu miastu. Na miarê XXI wieku okrelony jest
nowy Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie dla 70 pensjonariuszy, oddany do
u¿ytku w lutym 2001 roku. Godne podkrelenia s¹ te¿ nasze dzia³ania promuj¹ce rodzim¹ przedsiêbiorczoæ, takie, jak
konkurs Srebrny Niedwied - Lider
Promocji S³upskiej Gospodarki, wiêto
Ryby - najwiêksza letnia impreza ziemi
s³upskiej czy S³upskie Forum Motoryzacyjne. Utrzymywalimy kontakty gospodarcze z Bia³orusi¹. Nawi¹zalimy kontakty spo³eczno-gospodarcze z powiatem
Lauenburg w Niemczech, departamentem
La Manche we Francji i województwem
Kronoberg w Szwecji.
W ubieg³ym roku podjêlimy odwa¿n¹ decyzjê zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 15 mln z³, dziêki
któremu rozpoczêto budowê i modernizacjê dróg powiatowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem pasa nadmorskiego. Z
trudem realizowany by³ Program akty-

wizacji wsi i przeciwdzia³ania bezrobociu do 2002 roku. Po raz pierwszy w historii liczba osób bezrobotnych permanentnie wzrasta³a z miesi¹ca na miesi¹c,
bez spadku w okresie letnim, kiedy jest
wiêcej pracy sezonowej. W grudniu 2000
roku bezrobocie w powiecie s³upskim
wynosi³o 28,6 %, w koñcu listopada 2001
roku - 33,7%. Oko³o 23 tysiêcy osób w
miecie i powiecie nie ma pracy. Zak³ady
zg³aszaj¹ zwolnienia grupowe, inne firmy
upad³oæ. Staralimy siê ratowaæ niektóre upadaj¹ce zak³ady. Prowadzi³em mediacje pomiêdzy kierownictwem a wierzycielami takich m.in. firm, jak Stolon,
Korab w Ustce i Stocznia Ustka. Uda³o siê przed³u¿yæ o kilka miesiêcy ich dzia³alnoæ. Regres gospodarczy trwa jednak
nadal. Nie spe³nia³y siê oczekiwania zwi¹zane z pozyskaniem inwestorów do S³upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Rozpoczêlimy przygotowania do
rozbudowy Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Ustce, który pracuje w fatalnych warunkach. Przygotowana zosta³a pe³na
dokumentacja rozbudowy i modernizacji
placówki, wykonane zosta³y prace przygotowawcze pod przysz³¹ inwestycjê. Nie
uda³o siê odd³u¿yæ Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w S³upsku. Jest to scheda po PKP, który by³ poprzednim organie za³o¿ycielskim
tego zak³adu. Niestety, nie spe³ni³y siê
nasze nadzieje na przyjêcie do realizacji,
w ramach kontraktu wojewódzkiego, modernizacji trzech dróg powiatowych o znaczeniu ponadregionalnym, wchodz¹cych
do S³owiñskiego Parku Narodowego i
skansenu w Klukach. Ze wzglêdu na znaczenie gospodarcze i turystyczne ich stan
techniczny wymaga pilnej naprawy.
Przedstawione w du¿ym skrócie i
uproszczeniu najwa¿niejsze osi¹gniêcia i
bol¹czki powiatu s³upskiego wskazuj¹ na
jedno: ciekawe inicjatywy i dobre pomys³y koñcz¹ siê barier¹ braku rozwi¹zañ
strukturalnych i systemowych. Bez nich
nie z³agodzimy dramatycznych skutków
bezrobocia, ubezw³asnowolnieni finansowo niewiele wskóramy w innych dziedzinach. Optymizmem napawa jednak fakt,
¿e deklarowana dotychczas wola traktowania powiatu s³upskiego jako partnera
w strategii zrównowa¿onego rozwoju
województwa pomorskiego, bêdzie nareszcie realizowana.
Zanotowa³: Leszek Kreft
Rzecznik Prasowy Starosty

Poparcie dla rodkowopomorskiego
Stanowisko Rady Powiatu S³upskiego podjête na sesji 25 lutego
br. w sprawie wyra¿enia woli poparcia dla inicjatywy utworzenia województwa rodkowopomorskiego.

Wprowadzony od 1999 roku podzia³ administracyjny kraju nie stworzy³ warunków dla racjonalnego funkcjonowania regionu s³upskiego, nie
zapewni³ mieszkañcom ziemi s³upskiej wzrostu poziomu ¿ycia. Przeciwnie - postêpuje degradacja rodowiska, ronie bezrobocie, powiêksza siê obszar biedy i ubóstwa. Obecny podzia³ administracyjny przyczyni³ siê do os³abienia tradycyjnych wiêzi lokalnych, nie ukszta³towa³ wiêzi
z województwem pomorskim.
Mieszkañcy by³ych województw
- s³upskiego i koszaliñskiego konsekwentnie d¹¿¹ do zmiany podzia³u administracyjnego. Uwa¿aj¹, ¿e wbrew
pozorom, nie takie du¿e orodki, jakimi s¹ województwa pomorskie i zachodniopomorskie, lecz redniej
wielkoci województwo rodkowopomorskie skutecznie po³¹czy struktury samorz¹dowo  rz¹dowe w celu
zabezpieczenia interesów spo³ecznoci lokalnej zwi¹zanej od wielu lat
ze S³upskiem i Koszalinem.
Jestemy przekonani, ¿e posiadane dobra naturalne, mienie skarbu pañ

stwa i mienie komunalne w³aciwie bêd¹ s³u¿yæ
wspólnotom samorz¹dowym i
spo³ecznoci
przysz³ego województwa rodkowopomorskiego.
Województwo powstanie w zgodzie
z historycznym
ukszta³towaniem
przestrzeni terytorialnej.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze d¹¿enia mog¹
byæ zrealizowane
poprzez znowelizowanie istniej¹cego prawa. W tym
celu, inicjatorom utworzenia województwa rodkowopomorskiego uda³o siê pozyskaæ przychylnoæ wielu
polityków. Lobby na rzecz utworzenia nowego województwa tworz¹ pos³owie z ró¿nych ugrupowañ, radni
województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, radni miast i gmin
oraz radni powiatów.
Stanowisko nasze jest wyrazem
przekonania o nowych mo¿liwociach
rozwoju regionu. Dlatego Rada Powiatu S³upskiego popiera inicjatywê
i dzia³ania podejmowane przez Stowarzyszenie Pomorza rodkowego
Integracja dla Rozwoju  na rzecz
utworzenia województwa rodkowopomorskiego.
Upowa¿niamy Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹d Powiatu S³upskiego do aktywnego wspó³dzia³ania z
parlamentarzystami, s¹siednimi samorz¹dami terytorialnymi i instytucjami
na rzecz utworzenia województwa
rodkowopomorskiego - konstatuje
Rada Powiatu.
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Informacja o wykonaniu Programu
Dzia³ania Powiatu na rok 2001(skrót)
W programie na 2001 rok za³o¿ono
wykonanie 30 przedsiêwziêæ. W zakresie
pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia
kontynuowano dzia³ania maj¹ce na celu
uruchomienie Orodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb powiatu. W³asnej

rodowiskowe domy
samopomocy spo³ecznej

Powiat mia³ uczestniczyæ w tworzeniu rodowiskowych domów samopomo-

otworów, profilaktyki wad s³uchu, profilaktyki uzale¿nieñ oraz zapobiegania
chorobom zakanym. Wspólnie z Pomorsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych, przebadano 248 kobiet pod k¹tem zachorowañ na raka piersi i sutka. W 77 przypadkach wykryto zmiany. W kolejnym
programie, realizowanym z Agencj¹
W³asno-ci Rolnej Skarbu Pañstwa, przebadano 566 kobiet i u 135 wykryto zmiany. Z gdyñsk¹ firm¹ ASTON zorganizowano bezp³atne badania s³uchu, w których
uczestniczyli mieszkañcy gminy Dêbnica
Kaszubska. Skorzysta³o z nich ok. 400
mieszkañców. Z Polskim Towarzystwem
Zapobiegania Narkomanii zorganizowano
seminarium pod nazw¹ Stop rodkom
uzale¿niaj¹cym - zakres i mo¿liwoci
oddzia³ywañ profilaktycznych. Wziê³o w
nim udzia³ ponad 40 osób. W powiatowym konkursie wiedzy o profilaktyce
uzale¿nieñ uczestniczy³o 12 gimnazjów z
powiatu.

Bezpieczeñstwo,
porz¹dek publiczny

Powitanie delegacji s³upskich przedsiêbiorców przed siedzib¹ oddzia³u Bia³oruskiej
Izby Przemys³owo Handlowej w Miñsku
placówki nie uda³o siê uruchomiæ, ale
kobiety z powiatu, bêd¹ce ofiarami przemocy, znajdowa³y pomoc i wsparcie w
Orodku Interwencji Kryzysowej w
S³upsku. Z us³ug tego orodka skorzysta³y
w sumie 22 panie i 43 dzieci. Zadanie realizowano w ramach umowy podpisanej
z Zarz¹dem Okrêgu Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Realizowano programy naprawcze
domów pomocy spo³ecznej w Machowinie, Machowinku i Przytocku. Funkcjonuj¹ one w oparciu o zezwolenia warunkowe. Aby otrzymaæ zezwolenia trwa³e
musz¹ do roku 2006 zrealizowaæ programy naprawcze. Rada Powiatu przyjê³a
je w grudniu 1999 roku. Aktualne uwarunkowania oraz bie¿¹ce mo¿liwoci finansowe powiatu wymusi³y koniecznoæ ich
nowelizacji. Dom Pomocy Spo³ecznej w
Machowinie domaga siê dofinansowania
od wojewody pomorskiego w wysokoci
80 tys. z³, Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku - 285 tys. z³, Dom Pomocy
Spo³ecznej w Przytocku - 70 tys. z³.
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cy spo³ecznej w gminach Ustka i Damnica. Zadania tego nie uda³o siê zrealizowaæ. Tworzenie takich domów nale¿y do
obowi¹zków gminy realizowanych w ramach zadañ rz¹dowych. Obie gminy, tj.
Ustka i Damnica zadanie podjê³y, oferuj¹c
przekazanie na ten cel aportem nieruchomoci. Wyst¹pi³y te¿ do wojewody pomorskiego o wspó³udzia³ w kosztach
adaptacji przekazanych budynków, zakupu niezbêdnego sprzêtu oraz wynagradzania pracowników. Funduszy na ten cel
jeszcze nie otrzyma³y. Gdy nadejd¹,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w³¹czy siê do realizacji zadania, pomo¿e
w sporz¹dzeniu kalkulacji kosztów modernizacji budynków oraz ustaleniu czy
odpowiadaj¹ one stawianym wymogom.

Program Zdrowego
Stylu ¯ycia

Realizacja zadañ Powiatowego Programu Zdrowego Stylu ¯ycia dotyczy³a
g³ównie wspierania wczesnej diagnostyki
i zwiêkszania efektywnoci leczenia nowo

Sprawy z tego zakresu realizowano
rozbudowuj¹c system ³¹cznoci pomiêdzy
starostwem powiatowym a urzêdami
gmin. Ze wzglêdu na brak rodków finansowych zadania nie uda³o siê do koñca
wykonaæ. Bêdzie realizowane w 2002
roku.Zakupiono komputer do Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Przyst¹piono te¿ do tworzenia Centrum
Powiadamiania Ratowniczego. Przygotowano pomieszczenia, opracowano
procedury oraz zabezpieczono sprzêt
³¹cznoci i monitoringu. Opracowano
Plan Reagowania Kryzysowego. Termin
opracowania Powiatowego Planu Obrony Cywilnej na lata 2001-2005 przesuniêto na kwiecieñ 2002 roku.

Program usuwania
odpadów, biorafinacja

Wdro¿ono pilota¿owy program usuwania odpadów z parkingów lenych, nadzorowanych przez nadlenictwa z powiatu s³upskiego.Na parkingach umieszczono odrêbne pojemniki na szk³o, plastik i
odpady komunalne. Koszt przedsiêwziêcia wyniós³ 58939 z³. 42120 z³ da³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej, a 9804 z³ - nadlenictwa. Koszty organizacyjne w wysokoci 7015 z³ poniós³ powiat. Wdra¿ano

te¿ pilota¿owy program produkcji biopaliwa (oleju napêdowego) z rzepaku. Jest ju¿
biznesplan i projekt techniczny. Produkcja powinna ruszyæ jeszcze w tym roku.

Zalesienia

Prowadzono dzia³ania w celu zalesienia prywatnych gruntów rolnych. W
gminie G³ówczyce zalesiono ogó³em 6,93
ha, w gminie Damnica - 4,12 ha. Opracowano program zalesieñ na lata 20022005. Powiat uczestniczy³ w modernizacji wysypiska odpadów w Bierkowie.
Prowadzi j¹ Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w S³upsku. Ca³kowity koszt
robót wyniesie ok. 11 mln. z³. Prac maj¹
siê zakoñczyæ w 2005 r. Wybudowano ju¿
wagê, myjniê do mycia i dezynfekcji pojazdów, drogê dojazdow¹. Do wykonania
pozosta³y jeszcze: sortownia odpadów,
stanowisko do przyjmowania odpadów
wielkogabarytowych i druga instalacja do
odgazowywania wraz z generatorem
pr¹du. Ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, urzêdy gmin zakupi³y za 120 tys.
z³ pojemniki na odpady, które rozmieszczono w poszczególnych wsiach.

Przekszta³cenia
w szko³ach, nowe inwestycje

31 grudnia 2001 roku Rada Powiatu
S³upskiego okreli³a plan sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, a 28 stycznia br. uchwali³a pakiet uchwa³ o
przekszta³ceniu szkó³ ponadpodstawowych w ponadgimnazjalne, utworzeniu
zespo³ów szkó³ oraz dwóch nowych typów
szkó³, tj. Liceum Ogólnokszta³c¹cego i
Liceum Profilowanego w Zespole Szkó³
Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie. W Ustce dokoñczono budowê hali
sportowo-widowiskowej z widowni¹, zapleczem, sal¹ rehabilitacyjn¹ i saun¹.
Wa¿nym zadaniem by³o przygotowanie terenu pod rozbudowê i modernizacjê
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce oraz
przepompowni cieków. Po urealnieniu inwestycji, planowana wartoæ kosztorysowa zadania zamknê³a siê kwot¹ 3 300 000
z³. Efektem rzeczowym rozbudowy bêdzie
segment dydaktyczny z 14. pomieszczeniami do nauki.
W Bursie M³odzie¿owej w Ustce
wymieniono stolarkê, czêæ instalacji
wodno-kanalizacyjnej i niektóre urz¹dzenia sanitarne. Naprawiono urz¹dzenia w
kuchni i pralni. Wartoæ remontów
wynios³a 59 000 z³. Natomiast w Orodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

wyremontowano dach budynku. Pokryto
go p³ytkami. Roboty obejmowa³y te¿
wymianê drewnianych elementów dachu,
po³o¿enie izolacji, uzupe³nienie ubytków
w tynkach. W sumie na ten remont wydano
177 834 z³.

Imprezy

Powiat by³ wspó³organizatorem wielu imprez kulturalnych, które s³u¿y³y integracji mieszkañców, sprzyja³y podejmowaniu wspólnych dzia³añ, prezentowaniu dorobku kulturalnego i artystycznego. Wszystkie wymieniono w Powiatowym Informatorze. Ich przebieg relacjonowano m.in. w Biuletynie Informacyjny Powiat S³upski.
W Powiatowej Olimpiadzie M³odzie¿y dla szkó³ podstawowych i gimnazjów wziê³o udzia³ ponad 40 szkó³ podstawowych i 16 gimnazjów.W 50 turniejach uczestniczy³o ponad 3 tys. dzieci i
m³odzie¿y. Koszt organizacji wszystkich
imprez na szczeblu powiatu wyniós³
25 836 z³. Kwot¹ 11624 z³ dofinansowano równie¿ inne imprezy. Zorganizowano m.in. Grand Prix w tenisie sto³owym,
III Prze³ajowe Biegi o Puchar Starosty z
okazji Dni Olimpijczyka. Kwot¹ 10 tys.
z³. dofinansowano imprezy zorganizowane przez liderów sportu w Kêpicach,
Damnicy, Ustce, £upawie i Strzelinku.
Organizatorowi Miejskiej Olimpiady
M³odzie¿y w S³upsku, w rozgrywkach
której uczestni-czy³a równie¿ m³odzie¿ z
powiatu s³upskiego, przekazano 3 tys. z³.

Promocja
rozwój gospodarczy

Zak³adano utworzenie Miêdzygminnego Orodka Informacji Turystycznej,
promuj¹cego turystyczn¹ i gospodarcz¹
dzia³alnoæ powiatu. Zadania nie uda³o siê
zrealizowaæ. Skierowana do gmin propozycja utworzenia wspólnego orodka
nie spotka³a siê z aprobat¹, natomiast fundusze powiatu nie wystarczy³y na utworzenie samodzielnego orodka. Rozpoczêto procedurê wykonania 6 Witaczy,które stan¹ przy g³ównych trasach
wjazdowych do powiatu w 2002 roku.
Kontynuowano wspó³pracê zagraniczn¹ z województwem Kronoberg i
Bia³orusk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹.
W dniach 22-24 padziernika przebywa³a
w Szwecji delegacja powiatu. Wspólnie
ze S³upsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹
zorganizowano w dniach 5-9 wrzenia
Misjê Gospodarcz¹ na Bia³oru. Efektem
by³o podpisanie kilku kontraktów i zapowied dalszej wspó³pracy.

V wiêto Ryby,
Gdañski Zwi¹zek
Pracodawców

V wiêto Ryby odby³o siê w dniach 7 - 8 lipca. Po raz pierwszy wspó³organizatorem imprezy by³ równie¿ Urz¹d
Miasta w Ustce. Polskie Stowarzyszenie
Przetwórców Ryb w Koszalinie przyci¹g dalszy na str.10

Spotkanie w siedzibie oddzia³u Bia³oruskiej Izby Przemys³owo-Handlowej w Miñsku
z grup¹ bia³oruskich przedsiêbiorców. Na zdjêciu (w rodku) Gra¿yna Pokuæ - wicestarosta powiatu s³upskiego i Maciej Kobyliñski - prezes S³upskiej Izby Przemys³owo
- Handlowej
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gotowa³o IV Miêdzynarodow¹ Konferencjê Ba³tyck¹.
Wspólnie ze S³upsk¹ Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹, Izb¹ Rzemielnicz¹,
S³upskim Stowarzyszeniem Innowacji
Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci,
Zak³adem Doskonalenia Zawodowego
oraz Powiatowym Urzêdem Pracy utworzono Oddzia³ Zamiejscowy Gdañskiego
Zwi¹zku Pracodawców.Organizacja ta
wspiera rozwój eksportu, dzia³ania
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, zabiega o spójnoæ spo³eczno-gospodarcz¹
regionu. Planowano wydaæ wspólnie z
gminami Powiatowy Katalog Ofert Inwestycyjnych. Propozycja ta nie zosta³a
jednak przyjêta przez gminy. Dlatego
powiat opracowa³ w³asn¹ ofertê, prezentuj¹c¹ aktualny potencja³ gospodarczy i
przekaza³ do bazy ofert inwestycyjnych
regionu pomorskiego. Powiat uczestniczy³
w przygotowaniu Miêdzynarodowej Konferencji nt. Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrze¿a Ba³tyku - Ustka
2001. Wziêli w niej udzia³ gocie z Niemiec, Litwy i Ukrainy. G³ównym celem
spotkania by³o zainteresowanie rodowisk naukowych problemami uzdrowisk
i przeanalizowanie mo¿liwoci dalszego
rozwoju uzdrowisk nadba³tyckich. Wyst¹pienia uczestników konferencji ukaza³y
siê w wydawnictwie ksi¹¿kowym Perspektywy rozwoju uzdrowisk Polskiego
Wybrze¿a Ba³tyku.

Centrum Informacji
Europejskiej

Opracowano projekt na pozyskanie
rodków z funduszy europejskich na uruchomienie Centrum Informacji Europejskiej, ale nie uzyska³ on wsparcia ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego. Uniê Europejsk¹ promowano wiêc poprzez inne
dzia³ania. W strukturze starostwa wyodrêbniono specjalne stanowisko pracy
zajmuj¹ce siê tymi sprawami. Wyposa¿ono je w zestaw komputerowy z
³¹czami internetowymi. Na bie¿¹co udzielane s¹ informacje o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, obowi¹zuj¹cych w niej
przepisach i mo¿liwociach pozyskiwania rodków pomocowych.
Materia³ przygotowany
przez Wydzia³
Organizacyjno-Prawny
Sprawozdanie nie zawiera informacji
o dzia³aniach podjêtych przez powiat
w 2001 roku, a nie ujêtych w programie
dzia³ania. (z)
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Walka o Wydzia³ Rejestrowy

Taki s¹d jest potrzebny
W³adze lokalne S³upska i powiatu s³upskiego od dwóch lat
podejmuj¹ starania o utworzenie w S³upsku - a teraz o
przeniesienie z Gdyni do S³upska - jednego z wydzia³ów
rejestrowych Krajowego S¹du Rejestrowego.
1 stycznia 2000 roku wesz³a w ¿ycie
ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym
i zosta³ wprowadzony zupe³nie nowy i
udoskonalony system rejestru. Przewiduje on powstanie 26 wydzia³ów zlokalizowanych w 20 miastach. Decyzja o tym, w
których miastach maj¹ powstaæ zosta³a
podjêta przez ministra sprawiedliwoci
Janusza Niemcewicza ju¿ w lipcu 1999
roku. Niestety, S³upsk nie mia³ szczêcia,
bo minister nie przewidzia³ utworzenia
takiego wydzia³u w tutejszym S¹dzie
Okrêgowym. W województwie pomorskim dwa takie wydzia³y powsta³y w Gdyni  jeden obs³uguje by³e województwo
gdañskie, drugi  obszar by³ego województwa s³upskiego. W³adzom samorz¹dowym chodzi teraz o to, aby jeden z tych
wydzia³ów przenieæ do S³upska.
W tej sprawie starosta s³upski
Stanis³aw K¹dziela wystêpowa³ ju¿ w
listopadzie 2000 roku do ministra sprawiedliwoci Lecha Kaczyñskiego. W uzasadnieniu swego wniosku napisa³:  Zgodnie z przepisami ustawy z 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze
S¹dowym, rejestrem objête bêd¹ nie
tylko podmioty gospodarcze rejestrowane obecnie w S¹dzie Rejonowym, ale
tak¿e podmioty rejestrowane w ewidencjach dzia³alnoci gospodarczej w
poszczególnych gminach. W tej sytuacji
bêdzie zachodzi³a koniecznoæ kontrolowania przez podmioty rejestrowane w KRS treci wpisów oraz ich aktualizacji, co wymaga wgl¹du w akta
rejestrowe, a wiêcej  ³atwej dostêpnoci do rejestru. Ze wzglêdu na fakt, i¿
w wiêkszoci przypadków podmioty
gospodarcze s¹ jednostkami ma³ymi,
nie maj¹ dowiadczeñ ani rodków na
obs³ugê postêpowania rejestrowego 
wymagane by³oby usytuowanie Wydzia³u Rejestrowego w S³upsku, w
bliskiej odleg³oci od siedzib rejestrowanych podmiotów. (...) Usytuowanie
Rejestru dla ca³ego województwa pomorskiego w S¹dzie Rejonowym w
Gdyni, nie zapewnia postulowanej
dostêpnoci do niego dla podmiotów w
naszych gminach, które ze wzglêdu na
s³ab¹ kondycjê finansow¹, nieprêdko
bêd¹ mieæ dostêp do elektronicznych
rodków przekazu, za koresponden-

cja pocztowa nie zapewni bie¿¹cej informacji, przez co dzia³alnoæ podmiotów gospodarczych bêdzie znacznie
utrudniona.
Prawie w tym samym czasie do ministra Lecha Kaczyñskiego z podobnym
wnioskiem wyst¹pi³ te¿ prezydent S³upska
Jerzy Mazurek. Natomiast Jan Sieñko,
pose³ na Sejm RP interpelowa³ u ministra
L. Kaczyñskiego. Jan Sieñko argumentowa³ m.in., ¿e na obszarze by³ego
województwa s³upskiego (z wy³¹czeniem
gmin obecnie wchodz¹cych w sk³ad województwa zachodniopomorskiego) zarejestrowanych jest ponad 31 tys. przedsiêbiorców. W ci¹gu roku na tym terenie
sk³adanych jest kilkanacie tysiêcy wniosków dotycz¹cych nowych rejestracji,
zmian oraz wykreleñ z ewidencji. Wiêkszoæ wniosków sk³adanych jest w s¹dzie
przez zainteresowanych, zatem przy koniecznoci doje¿d¿ania do Gdyni spowoduje to spore koszty dojazdu oraz marnotrawstwa czasu. Utworzenie Wydzia³u Rejestrowego w S³upsku uzasadnione jest równie¿ szczególnie trudnymi warunkami dzia³alnoci gospodarczej wielu podmiotów na terenie
dotkniêtym wysokim bezrobociem
strukturalnym siêgaj¹cym ju¿ 26%, a
w niektórych powiatach powy¿ej
30%- napisa³ J. Sieñko.
Starosta s³upski w odpowiedzi od Janusza Niedzieli  sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwoci dowiedzia³ siê,
¿e decyzji dotycz¹cej zlokalizowania
wydzia³ów Krajowego Rejestru S¹dowego nie mo¿na obecnie zmieniæ.
Poniewa¿ naturalnym centrum regionu jest Trójmiasto, wiêc Gdynia
zosta³a wyznaczona na siedzibê wydzia³u Krajowego Rejestru S¹dowego.
J. Niedziela odpowiadaj¹c na interpelacjê pos³a J. Sieñko wyjani³: Przy
podejmowaniu decyzji o tym gdzie ma
zostaæ zlokalizowany wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego brano pod
uwagê takie czynniki jak: cena za lokal,
po³o¿enie urbanistyczne, mo¿liwoci
rozwoju, a tak¿e charakter danego miasta jako centrum gospodarczego i ewen
tualnej liczby spodziewanych wniosków. Zasada dzia³ania nowego systemu

nie spowolni, a raczej znacznie woci¹ poni¿ej 2 tys. spó³ek wobec ok. go z budynków administracyjnych. Jest
przyspieszy i uproci dotychczasowe 200 tys. spó³ek dzia³aj¹cych na terenie to bardzo wa¿ne, bo - jak odpowiedzia³
procedury. (...) Formularze wniosków kraju. (...) W S³upsku zosta³ utworzony pos³owi J. Sieñko sekretarz stanu w mino rejestracjê przedsiêbiorcy czy inne- dodatkowy Oddzia³ Centralnej Infor- isterstwie sprawiedliwoci J. Niedziela 
Jednym z krytergo podmiotu, bêd¹
iów decyduj¹cym
znajdowa³y siê we
o tym, gdzie ma
w s z y s t k i c h
zos-taæ zlokaliwydzia³ach gospozowany wydzia³
darczych s¹dów reKrajowego S¹du
jonowych, siedziRejestro-wego,
bach s¹dów okrêby³a cena za lokal,
gowych oraz gminw którym mia³by
ach. Formularze
siê on znajdowaæ.
wniosków bêdzie
Obecny na
mo¿na, wed³ug za³¹spotkaniu sêdzia
czonej informacji,
S¹du Okrêgowego
wys³aæ
drog¹
w S³upsku Andrzej
pocztow¹ na adres
Jastrzêbski wyodpowiedniego dla
liczy³, ¿e dostosiedziby podmiotu
sowanie 429 mewydzia³u KRS. W
trów kwadratozwi¹zku z tym rejewych powierzchni
stracja podmiotów
u¿ytkowej w deknie bêdzie w ¿aden
larowanym przez
sposób wyd³u¿ona, a
miasto budynku
znacznie uproszczomusia³oby koszna ze wzglêdu na
towaæ ok. 440 tys.
³atwoæ dostêpu do
z³, za³o¿enie niezformularzy i brak
bêdnych instalacji,
koniecznoci osozabezpieczeñ  175
bistego sk³adania
tys. z³, zakup mebwniosków. Dane zali, sprzêtu inforwarte w formulamatycznego  200
rzach natychmiast
tys. z³. Razem kopo wprowadzeniu do
szty wynios³yby
bazy danych bêd¹
ok. 815 tys. z³ i
weryfikowane, a sêby³yby ni¿sze od
dzia niezw³ocznie W tym budynku,, powstanie Wydzia³ Krajowego S¹du Rejestrowego
macji KRS, co zdecydowanie utrwali³o tych, które podaje w swoim pimie z 22
wyda decyzjê o reje-stracji.
Wyjanienia te nie zadowoli³y wnio- uzyskiwanie przez przedsiêbiorców stycznia br. dla S³upska dyrektor Deparskodawców i w grudniu 2001 roku star- odpisów, zawiadczeñ oraz innych in- tamentu Organizacyjnego w ministerstwie
sprawiedliwoci. W jego ocenie sam koosta s³upski wyst¹pi³ ponownie z wniosk- formacji z Rejestru.
Nast¹pi³o niezrozumienie, bo w³a- szt wyposa¿enia w sprzêt informatyciem do ministra sprawiedliwoci, tym
razem Barbary Piwnik o utworzenie w dzom S³upska i powiatu s³upskiego nie zny oraz zmiany konfiguracji oproS¹dzie Rejonowym w S³upsku - Wydzia³u chodzi o utworzenie dodatkowego gramowania wynios³yby co najmniej
Rejestrowego. Postulowa³, aby Wydzia³u S¹du Rejestrowego, lecz o 500-600 tys. z³, koszt obs³ugi informatyobejmowa³ on
gminy powiatów przeniesienie do S³upska jednego z cznej wydzia³u - ok. 160 tys. z³ (w
s³upskiego, bytowskiego, chojnickiego, wydzia³ów zorganizowanych ju¿ w Gdy- cenach z 2001 roku).
cz³uchowskiego, lêborskiego oraz S³upsk ni. Wydzia³ rejestrowy w S³upsku wcale
Prezes A. Jastrzêbski tak¿e opowianie by³by taki ma³y  jak pisze dyrek- da siê za przeniesieniem do S³upska z
 miasto na prawach powiatu.
Odpowied nadesz³a 25 stycznia br. tor - obs³ugiwa³by równie¿ ok. 2 tys. Gdyni jednego z wydzia³ów tamtejszego
od dyrektora Departamentu Organiza- podmiotów gospodarczych. W powie- S¹du Rejestrowego. Na spotkaniu
cyjnego w ministerstwie sprawiedliwoci cie s³upskim jest bowiem zarejestrow- powiedzia³ samorz¹dowcom, ¿e S¹d
Andrzeja Daczyñskiego. Pisze on: anych 7217 podmiotów gospodarczych,
Okrêgowy w S³upsku jest dobrze
Ministerstwo Sprawiedliwoci nie ma za w S³upsku - ponad 12 tysiêcy.
wyposa¿ony w urz¹dzenia informatyLokalne w³adze po kolejnej analizie
mo¿liwoci finansowych i organizacyjnych na utworzenie dodatkowego faktów nadal uzna³y, ¿e s¹ podstawy aby czne. Za przeniesieniem wydzia³u do
wydzia³u Krajowego Rejestru ubiegaæ o Wydzia³ Rejestrowy dla S³upska  jego zdaniem  te¿ przeS¹dowego. Wydzia³ Krajowego Reje- S³upska. 13 lutego br. w Urzêdzie Mie- mawia argument ekonomiczny i prostru S¹dowego w S³upsku by³by bard- jskim w S³upsku odby³a siê narada, na spo³eczny.
Z. Babiarz-Zych
zo ma³y w porównaniu z innymi wy- której upowa¿niono Zarz¹d Miasta
dzia³ami, a w sytuacji przesuniêcia ter- S³upska do dalszych dzia³añ. Zasz³y nowe
Jest ju¿ pisemne zapewnienie miniminu rejestracji w Krajowym Rejestrze okolicznoci, bo Zarz¹d Miasta gotowy
S¹dowym przedsiêbiorców  osób fizy- jest przekazaæ pod potrzeby Wydzia³u ster B. Piwnik, ¿e Wydzia³ Rejestrowy
cznych, obejmowa³by swoj¹ w³aci- Rejestrowego czêæ pomieszczeñ jedne- bêdzie w S³upsku.
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Protesty pomog³y

Pose³ SLD Jan Sieñko zapewni³ niedawno na konferencji prasowej, ¿e przebiegaj¹ca przez Szczecin, Koszalin, S³awno, S³upsk, Lêbork i Gdañsk droga nr 6, stanowi¹ca na pó³nocy g³ówny ci¹g
komunikacyjny, ³¹cz¹cy Ko³baskowo na granicy polsko-niemieckiej z rosyjskim Kaliningradem,
otrzyma status ekspresowej drogi krajowej. Rz¹d Leszka Millera opracowa³ odpowiedni aneks do
dokumentów, w którym drodze tej nadaje siê taki status. W bud¿ecie zatwierdzonym przez Sejm
znalaz³y siê pieni¹dze na jej modernizacjê. Ca³a procedura zwi¹zana ze zmian¹ statusu szóstki
ma zakoñczyæ siê najpóniej do 2003 roku.
klasowanie szóstki
do rangi tylko drogi
krajowej spowoduje,
i¿ ca³y region s³upski
zostanie odciêty nie
tylko od reszty kraju,
ale te¿ od stolicy województwa, gdzie dojazd ju¿ dzisiaj jest
bardzo utrudniony.
Zgodnie z now¹ strategi¹, miêdzynarodowego statusu mia³aby
nie mieæ te¿ droga E22. Koncepcja takiej
sieci dróg o strategicznym znaczeniu
absolutnie k³óci³a siê
z now¹ strategi¹ rozPrzystanek PKS przy drodze nr 6 w S¹borzu
woju województwa
Ju¿ dwa lata temu wiêkszoæ samo- pomorskiego, zak³adaj¹c¹ zrównowa¿orz¹dów z Pomorza zwraca³a siê do rz¹du ny rozwój wszystkich obszarów W strao nadanie drodze nr 6 statusu drogi eks- tegii zapisano, ¿e gospodarczy rozwój
presowej. Sprawa przybra³a na sile, gdy obszaru pó³nocno-zachodniego wojeresort transportu ujawni³ projekt narodo- wództwa, do którego zaliczono ca³y powej strategii rozwoju transportu w Polsce wiat s³upski, bytowski i lêborski, bêdzie
do 2006 roku. Spotka³ siê on z lawinow¹ koncentrowa³ siê wzd³u¿ drogi krajowej
krytyk¹ samorz¹dów i na biurku ministra E-28/6.
- Obni¿enie kategorii drogi krajotransportu l¹dowa³y jeden za drugim protesty, w których stanowczo sprzeciwiano wej E-28/6  jedynego korytarza transsiê rz¹dowym zamiarom obni¿enia rangi portowego na pó³nocy kraju i skrelemiêdzynarodowej drogi E-28/6 Szczecin nie jej z listy dróg ekspresowych pozba Gdañsk do drogi krajowej. Wszyscy wi region pomorski, a powiat s³upski w
dowodzili, ¿e bez drogi miêdzynarodowej szczególnoci jakiegokolwiek rozwoju
w tej czêci kraju nie bêdzie rozwoju go- gospodarczego. Ju¿ dzisiaj odczuwamy
spodarczego, brak jej zepchnie zupe³nie dotkliwie brak sprawnych i szybkich
region pó³nocny na margines ¿ycia gospo- po³¹czeñ komunikacyjnych z Warszaw¹, Berlinem, Gdañskiem, a tak¿e podarczego Polski.
Rz¹d Jerzego Buzka skutecznie jed- miêdzy powiatami w województwie.
nak lekcewa¿y³ wszystkie te g³osy, upar- Pozbawienie ziemi s³upskiej jeszcze jecie twierdzi³, ¿e na Pomorzu taka droga dynej drogi o znaczeniu ponadregionalnie ma racji bytu. G³ówne szlaki komuni- nym, zupe³nie pozbawi powiat s³upski
kacyjne biegn¹ zupe³nie innymi trasami. szansy na prze³amanie narastaj¹cej reTymczasem ju¿ go³ym okiem by³o widaæ, cesji i przezwyciê¿enie ogromnych propo dok³adniejszym przyjrzeniu siê propo- blemów spo³ecznych spowodowanych
nowanej przez rz¹d nowej sieci autostrad wysokim strukturalnym bezrobociem
i dróg ekspresowych w Polsce, ¿e naro- oraz poszerzaj¹cymi siê obszarami ubódowa strategia rozwoju transportu do roku stwa  napisa³ starosta s³upski Stani2006 czyni region pó³nocny bia³¹ plam¹ s³aw K¹dziela w swoim protecie do mina mapie kraju. Pozostawienie tego ob- nistra transportu. - Oczekujemy zaszaru - jako jedynego w Polsce, bez drogi pewnienia trwa³ego statusu drodze ekso miêdzynarodowym znaczeniu, z góry presowej nr 6 gwarantowanego w³aciwymi aktami prawnymi, a jednoczenie
skazywa³o go na zapaæ gospodarcz¹.
Samorz¹dowcy ze S³upska i powiatu potraktowania rozbudowy tej drogi,
s³upskiego starali siê uzasadniæ, ¿e zde- przy której bêdzie koncentrowa³ siê
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rozwój gospodarczy obszaru pó³nocnozachodniego województwa pomorskiego - jako zadania priorytetowego w
Narodowej Strategii Rozwoju Transportu na lata 2000-2006. Oczekujemy
równie¿ umieszczenia przebiegu Via
Hanseatica na licie europejskich korytarzy transportowych TINA.
Dopiero pod naciskiem wielu podobnych protestów w³adze wojewódzkie zreflektowa³y siê i równie¿ zaczê³y upominaæ siê o miêdzynarodowy status drogi nr
6. Wczeniej jednak - trzeba to wyranie
powiedzieæ - zainteresowane by³y g³ównie budow¹ autostrady A-1. Dla Gdañska
by³o to najwa¿niejsze zadanie inwestycyjne - wa¿niejsze od po³¹czenia na pó³nocy
 wschód-zachód.
Nale¿y podkreliæ, ¿e droga nr 6 ju¿
w 1985 roku otrzyma³a status drogi ekspresowej i... nigdy nie spe³nia³a jej parametrów. W 1989 roku powsta³ nawet projekt przystosowania jej do drogi ekspresowej, ale on te¿ nie doczeka³ siê realizacji. Najpierw przez piêæ kolejnych lat
przele¿a³ w szufladach, a potem, kiedy
sobie o nim przypominano, przynosi³
wstyd w³adzom. Dlatego pewnie go uniewa¿niono.
W opracowywanym na zlecenie
w³adz wojewódzkich planie strategicznooperacyjnym dla obszaru le¿¹cego wzd³u¿
drogi krajowej nr 6 (zlecono taki, jego
celem mia³o byæ uzupe³nienie przygotowywanych strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa o
szczegó³owo przeanalizowan¹ tematykê
tzw. korytarza infrastruktury wzd³u¿ Via
Hanseatica), jego autorzy napisali: Korytarz Via Hanseatica ma byæ stref¹ generowania i rozprzestrzeniania rozwoju wielofunkcyjnego, miejscem ciekawej pracy i bezpiecznego zamieszkania,
konkurencyjnym dla aglomeracji trójmiejskiej, atrakcyjn¹ wizytówk¹ regionu, zachêcaj¹c¹ do penetracji turystycznej i gospodarczej.
Misja ta odpowiada oczekiwaniom
samorz¹dów le¿¹cych wzd³u¿ drogi nr 6.
Jest te¿ zgodna z planami spo³ecznegogospodarczego rozwoju wielu powiatów
i gmin le¿¹cych przy tej drodze.
Z. Babiarz-Zych

Po¿yczki na... bezrobocie

Udzielanie po¿yczek bezrobotnym na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz przedsiêbiorcom
na dodatkowe miejsca pracy to jedno z zadañ Referatu Wspierania i Rozwoju Przedsiêbiorczoci
dzia³aj¹cego w strukturze Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku.

W urzêdzie tym mo¿na obecnie ubiegaæ siê o po¿yczki na zorganizowanie
dodatkowych miejsc pracy. Maksymalna kwota kredytu
nie mo¿e przekroczyæ dwudziestokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia i wynosi obecnie 40 945,90 z³ na
utworzenie jednego miejsca pracy.
Oprocentowanie
po¿yczki jest zmienne. W gminach
uznanych za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (wszystkie
gminy powiatu
s³upskiego) wynosi
4,05%, w pozosta³ych gminach (miasto S³upsk) 6,75%. Okres sp³aty po¿yczki - 4 lata.
Maksymalna kwota
po¿yczki na podjêcie dzia³alnoci
gospodarczej lub
rolniczej te¿ nie mo¿e przekroczyæ dwudziestokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia. Oprocentowanie jest zmienne i
wynosi 6,45%.
Oprocentowanie po¿yczek z funduszu pracy dla osób, które w ramach programów specjalnych chc¹ rozpocz¹æ
dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub rolnicz¹,
mo¿e byæ o po³owê ni¿sze od obowi¹zuj¹cego przy po¿yczkach udzielanych bezrobotnym, pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia dzia³alnoci przez okres
co najmniej 24 miesiêcy. Mog¹ one byæ
nie oprocentowane pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia dzia³alnoci
przez okres co najmniej 36 miesiêcy. Powiatowe urzêdy pracy mog¹ w ramach
programów specjalnych zrefundowaæ pracodawcy czêæ kosztów z tytu³u sp³aty
odsetek pod warunkiem zatrudnienia pracownika b¹d prowadzenia dzia³alnoci
przez co najmniej 24 miesi¹ce. Jednak
obecnie nie przewiduje siê uruchamiania
kolejnych programów specjalnych.

Kto mo¿e dostaæ po¿yczkê?

Powiatowy Urz¹d Pracy mo¿e odmówiæ udzielenia kredytu zak³adowi, który

dokona³ zwolnieñ grupowych lub znajduje
siê w stanie likwidacji czy te¿ jest w s³abej kondycji finansowej. Nie udziela siê
równie¿ kredytów na: remonty kapitalne,
handel obwony, zakup nieruchomoci,
gruntów i samochodów, op³aty administracyjne i skarbowe oraz koszty reklamowe.
Preferowana jest dzia³alnoæ produkcyjna i us³ugowa przed dzia³alnoci¹ handlow¹. Nie otrzyma równie¿ po¿yczki
osoba z nieuregulowanym stosunkiem do
s³u¿by wojskowej oraz zwolniona z pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy.
Warunkiem udzielenia kredytu jest
jego odpowiednie zabezpieczenie. Stosuje siê porêczenie przez osoby fizyczne,
osoby prawne, porêczenie bankowe lub
wpis na hipotekê oraz porêczenie wekslowe.

Od wniosku do po¿yczki

Potencjalny po¿yczkobiorca zg³asza
siê do urzêdu pracy. W Referacie Wspierania i Rozwoju Przedsiêbiorczoci otrzy-

muje do wype³nienia wniosek. Po wype³nieniu oddaje go wraz z aktem w³asnoci
lub dzier¿awy lokalu, w którym zamierza
prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Musi przedstawiæ opis dzia³alnoci, któr¹ zamierza podj¹æ.
Dane zawarte we
wniosku
s¹
sprawdzane.
Sprawdzany jest
te¿ stan techniczny lokalu, w którym ma byæ prowadzona dzia³alnoæ.
Z³o¿ony wniosek musi byæ zaopiniowany przez
specjalnie powo³an¹ komisjê. Po
zatwierdzeniu
sporz¹dzana jest
umowa z po¿yczkobiorc¹, a kwota po¿yczki przelewana na jego
konto. Od tego
momentu przedsiêbiorca ma 30 dni na rozliczenie siê z
otrzymanej sumy. Po rozpoczêciu dzia³alnoci (lub zatrudnieniu bezrobotnego)
pracownicy referatu przeprowadzaj¹ okresowe kontrole u kredytobiorcy.

Gdy nie ma porêczycieli

W takiej sytuacji istnieje mo¿liwoæ uzyskania porêczenia przez S³upskie
Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci. Porêczenia
takie mog¹ byæ udzielane osobom fizycznym i prawnym, które utworz¹ miejsca
pracy z przeznaczeniem tylko dla osób
bezrobotnych oraz osobom bezrobotnym
podejmuj¹cym samodzieln¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹.
Po¿yczki udzielane przez urzêdy pracy mog¹ byæ umorzone w wysokoci do
50% otrzymanej sumy  w przypadku uruchomienia dzia³alnoci gospodarczej.
¯eby siê o to staraæ nale¿y rozliczyæ siê
w terminie z pobranych pieniêdzy, dokoci¹g dalszy na str.14
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nywaæ wp³at rat zgodnie z planem sp³at,
prowadziæ dzia³alnoæ przez minimum 2
lata.
W 1997 roku w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku udzielono 34 po¿yczki (27 na rozpoczêcie dzia³alnoci
gospodarczej, 6 na dodatkowe miejsca
pracy, 1 w ramach programu specjalnego). Pozwoli³o to na zatrudnienie 74
osób. W 1998 roku udzielono 67 po¿yczek (41 na dzia³alnoæ gospodarcz¹, 20
na dodatkowe miejsca pracy, 6 w ramach programów specjalnych). Zatrudnienie otrzyma³o 258 osób. W 1999
roku udzielono 26 kredytów (15 na
dzia³alnoæ gospodarcz¹, 9 na dodatkowe miejsca pracy, 2 w ramach programu specjalnego). Utworzone zosta³y 64
miejsca pracy. W roku 2000 udzielono
30 po¿yczek bezrobotnym na rozpoczêcie dzia³alnoci oraz 7 po¿yczek pracodawcom na stworzenie dodatkowych 33
miejsc pracy. W ubieg³ym roku, dziêki
21 po¿yczkom na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej i 13 na dodatkowe
miejsca pracy, zatrudnienie znalaz³y 63
osoby.
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
obs³uguje w sumie 207 po¿yczek, z czego: 123 udzielono na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (4 wypowiedziano, w 6 przypadkach toczy siê sprawa s¹dowa, 35 jest
u komornika, 78 sp³acano w terminie);
48 na dodatkowe miejsca pracy: (w 3
przypadkach toczy siê sprawa s¹dowa,
13 jest u komornika, 32 s¹ sp³acane terminowo); 9 na programy specjalne (1
wypowiedziano, w 2 przypadkach toczy siê sprawa s¹dowa, 6 jest sp³acanych w terminie); 24 umowy ze S³upskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci (wszystkie realizowane w terminie).
£¹cznie dziêki po¿yczkom utworzono 561 miejsc pracy, co przy 23983 zarejestrowanych bezrobotnych stanowi
2,33%.

Wspó³praca z sojusznikami

Referat Wspierania i Rozwoju Przedsiêbiorczoci wspó³pracuje z organizacjami udzielaj¹cymi pomocy osobom chc¹cym rozpocz¹æ dzia³alnoæ na w³asny rachunek. Ze S³upskim Stowarzyszeniem
Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci zawieranie s¹ umowy na refundacjê odsetek od po¿yczek udzielonych
przez Fundusz Przedsiêbiorczoci, funkcjonuj¹cy przy stowarzyszeniu. Po¿yczki
te maj¹ oprocentowanie wy¿sze ni¿ po¿yczki udzielane z Funduszu Pracy, ró¿nicê w odsetkach dop³aca Urz¹d Pracy.
Krajowy Urz¹d Pracy uruchomi³ w
1998 roku wspólnie z Agencj¹ W³asnoci
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Rolnej Skarbu Pañstwa liniê kredytow¹ na
finansowanie przedsiêwziêæ w zakresie
ma³ej przedsiêbiorczoci o charakterze
pozarolniczym. Adresowana ona jest do
bezrobotnych - by³ych pracowników pañstwowych gospodarstw rolnych oraz
cz³onków ich rodzin z terenów wiejskich
i z miast do 20 tys. mieszkañców. Preferowane s¹ powiaty i gminy uznane za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Kredyt przeznaczony jest na zakup, budowê lub rozbudowê
obiektów produkcyjno  us³ugowych, wyposa¿enie tych obiektów w maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia.
Maksymalna kwota kredytu w
Banku Gospodarki ¯ywnociowej wynosi 200 000 z³, w Wielkopolskim Banku Rolniczym - 250 000 z³. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi obecnie
1,33% w gminach zagro¿onych bezrobociem strukturalnym i 5,73% w pozosta³ych gminach. Ró¿nicê do oprocentowania dop³aca Krajowy Urz¹d
Pracy.
Powiatowy Urz¹d Pracy wspó³pracuje równie¿ z Agencj¹ Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.
W przypadku wspó³pracy z ARiMR kredyty udzielane s¹ na tworzenie miejsc pracy w dzia³alnoci pozarolniczej w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz
miastach do 20 tys. mieszkañców. Kwota
po¿yczki nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 200
000 z³ i nie jest ona oprocentowana. Ca³y
koszt kredytu to tylko 5,5% prowizji. W
przypadku wspó³pracy z EFRWP o kredyt mog¹ ubiegaæ siê pracodawcy tworz¹cy miejsca pracy na obszarach wiejskich
i w miastach do 15 tys. mieszkañców.
Kredyt ten przeznaczony jest na inwestycje pozarolnicze tworz¹ce nowe, sta³e
miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych. Maksymalna kwota kredytu to 360 000 z³, a oprocentowanie 5,56% w gminach uznanych za zagro¿one wysokim bezrobociem strukturalnym i 10,16% - w pozosta³ych gminach.
W ramach projektu Rozwój zasobów
ludzkich na terenach wiejskich (prowadzony przez stowarzyszenie Wolna
Przedsiêbiorczoæ i polega na wyp³acie
jednorazowych dotacji osobom sp³acaj¹cym po¿yczki na podjêcie dzia³alnoci
gospodarczej lub tworzenie nowych
miejsc pracy), z dotacji skorzysta³y cztery osoby z powiatu s³upskiego.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

6 lutego w starostwie odby³o siê spotkanie producentów drobiu. Import drobiu
powoduje, ¿e jego hodowla w kraju staje
siê nieop³acalna. O problemie tym poinformowano ministra rolnictwa Jaros³awa
Kalinowskiego.
*
W dniach 8-9 lutego Joanna Or³owska - naczelnik Wydzia³u Promocji,
Rozwoju Powiatu i Zdrowia oraz przedstawiciele hoteli z powiatu uczestniczyli
w Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w Hamburgu. W trakcie pobytu dosz³o do spotkania z dyrektorem Narodowego Orodka Informacji Turystycznej, z którym rozmawiano o promocji
regionu s³upskiego.
*
11 lutego rozpocz¹³ siê wiosenny
pobór do wojska. Potrwa do 9 kwietnia.

KALENDARIUM
13 lutego starosta s³upski Stanis³aw
K¹dziela spotka³ siê z przedstawicielem
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. Omawiano stan realizacji porozumienia o wspó³pracy w zakresie aktywizacji zawodowej i popularyzowania nowych miejsc pracy dla mieszkañców
osiedli popegeerowskich w powiecie
s³upskim.
*
16 lutego w Zespole Szkó³ Technicznych w Ustce odby³ siê II Powiatowy
Konkurs Ortograficzny. W uroczystym
wrêczeniu nagród uczestniczy³a wicestarosta powiatu s³upskiego Gra¿yna
Pokuæ.
*
19 lutego w siedzibie starostwa
odby³o siê szkolenie dla pracowników
starostwa i przedstawicieli gmin nt. opracowywania projektów za³o¿onych do
strategii spo³eczno-gospodarczej rozwoju powiatu s³upskiego.
*
22 lutego odby³o siê posiedzenie
zespo³u ds. wdra¿ania reformy systemu
edukacji. Rozpatrywano propozycje
dotycz¹ce liczby miejsc, iloci oddzia³ów
oraz kierunków kszta³cenia w szko³ach
ponadgimnazjalnych.
*
22 lutego zorganizowano w starostwie spotkanie z rodzicami, którzy oddali do wojska trzech i wiêcej synów. Rodzicom wrêczono medale Za zas³ugi dla
obronnoci kraju.
*
23 lutego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce zorganizowano I Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej samorz¹dów powiatowych. Zwyciê¿y³ powiat wejherowski.
Powiat s³upski zaj¹³ czwarte miejsce.

Z PRAC ZARZ¥DU
Tylko wsparcie
Zarz¹d Powiatu analizowa³ mo¿liwoci przyst¹pienia do Zwi¹zku Miast i
Gmin Dorzecza Rzeki
S³upi i £upawy. Uznano, i¿
zgodnie z przepisami ustawy
samo-rz¹dowej
powiaty mog¹ tworzyæ z
gminami jedynie stowarzyszenia. W tej sytuacji
zdecydowano, ¿e po-wiat
nie mo¿e byæ cz³on-kiem
Zwi¹zku, bêdzie jednak
wspiera³ jego dzia³a-lnoæ
w ka¿dej mo¿liwej formie.

d³ugoterminowego. Ogó³em na koniec
ubieg³ego roku, z kredytu wydano ok.
2258 tys. z³, za które zmodernizowano

Zmiany
w Domu Dziecka
Zarz¹d Powiatu ocenia³ realizacjê planu dochodzenia przez Dom
Dzie-cka w Ustce do
obowi¹-zuj¹cych standardów europejskich w tego
typu placówkach. Aby je
osi¹-gn¹æ, w placówce do
roku 2006 nale¿y utworzyæ
gru-py usamodzielniania a
nastêpnie doskonaliæ ich
funkcjonowanie, utworzyæ
i oddaæ do u¿ytku wietlicê
socjotera-peutyczn¹ oraz
rodowiskow¹. Ponadto
nale¿y oddaæ do u¿ytku
mieszkania readaptacyjne.
Wspomniane kierunki Budowa nowego mostu na trasie Koñczewo-Sierakowo
dzia-³añ uzyska³y akceptacjê Zarz¹du. Zdecydowanie lepszym b¹d odnowiono 8,1 km dróg oraz roporozwi¹-zaniem jest jednak pozyskiwanie czêto przebudowê mostu w Krzyni. W
rodzin zastêpczych, a tak¿e przekszta- okresie zimowym, ze wzglêdu na warun³cenie placówki w niepubliczn¹. Te ki atmosferyczne, roboty na drogach
rozwi¹zania równie¿ s¹ brane pod uwagê. przerwano. Zostan¹ one wznowione w
Zarz¹d Powiatu rozpatrywa³ te¿ sprawê momencie ustabilizowania siê pogody. W
konfliktu miêdzy dyrektorem Domu tym te¿ czasie Zarz¹d dokona przegl¹du
Dziecka a znaczn¹ czêci¹ za³ogi. robót.
Z wêdkarzami
Poniewa¿ konflikt nie by³ mo¿liwy do
Zarz¹d Powiatu spotka³ siê z przedrozwi¹zania, Zarz¹d 22 lutego br. przyj¹³
rezygnacjê dyrektorki placówki z stawicielami Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Organizacja ta prowadzi szerok¹
pe³nionej funkcji z dniem 31 marca br.
dzia³alnoæ rekreacyjn¹, turystyczn¹ i
sportow¹. Liczy 6140 cz³onków i swoim
Roboty drogowe
Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze zasiêgiem obejmuje ponad 2,5tys. ha zbiostanem realizacji robót drogowo- orników wodnych. W dzia³aniu skupia
mostowych finansowanych z kredytu siê przede wszystkim na zapewnieniu

wêdkarzom dostêpnoci do zbiorników
wodnych oraz na walce z k³usownictwem.
Ustalono, ¿e Zarz¹d poprze PZW w rozmowach
z
dyrekcj¹
S³owiñskiego Parku Narodowego na temat mo¿liwoci
uzyskania ulg w op³atach
ponoszonych za wêdkowanie na parkowych akwenach oraz wesprze starania Zwi¹zku, aby w s¹siednich powiatach honorowano uprawnienia spo³ecznych stra¿ników wód.
Pierwszy problem jest ju¿
praktycznie za³a-twionony.
Strosta uzyska³ zapewnienie,
¿e postulowane przez wêdkarzy sprawy rozpatrzone
zostan¹ przez dyrekcjê SPN
pozytywnie. Opracowywane
jest wyst¹-pienie do w³adz
ociennych powiatów w
kwestii wzajemnego honorowania uprawnieñ kontrolnych
spo³e-cznych
stra¿ników rybackich.
Rozbudowa szko³y
Zarz¹d Powiatu zdecydowa³ o podjêciu pierwszego etapu inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja
Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Ustce. Przed³o¿ony przez
dyrektora szko³y oszczêdnociowy wariant za³o¿eñ kosztowych inwestycji uzyska³ akceptacjê. W warancie
tym pozostawiono jedynie rozbudowê
czêci dydaktycznej - zachowuj¹c wszystkie wymagane funkcje. Zrezy-gnowano
natomiast z II i III etapu inwe-stycji.
Zdaniem dyrektora szko³y, z zarezerwowanej w tegorocznym bud¿ecie powiatu
kwoty 700 tys. z³ mo¿na wyko-naæ stan
surowy obiektu. Zdecydowano wiêc o
og³oszeniu przetargu na porednic-two w
prowadzeniu budowy stanu surowego
szko³y, w ramach przyznanych na ten cel
rodków i zobowi¹zano dyrektora do podjêcia tych czynnoci zgodnie z ustaw¹ o
zamówieniach publicznych.
ci¹g dalszy na str.16
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Samochód dla Poradni

Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o zakupie przez starostwo samochodu dla
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Uznano i¿ zakup ten jest nieodzowny dla
normalnego funkcjonowania placówki.

Nowy dyrektor POLO

W zwi¹zku z urlopowaniem
W³adys³awa Szkopa na czas pe³nienia
funkcji pos³a na Sejm RP, Zarz¹d Powiatu powzi¹³ kroki zmierzaj¹ce do powo³ania nowego dyrektora Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego w S³upsku.
Kandydaturê nowego dyrektora przedstawiono do zaopiniowania Radzie
Spo³ecznej POLO i przypuszczalnie,
powo³anie nast¹pi z dniem 10 marca br.
Kandydat na dyrektora, którym jest doktor Kazimierz Czy¿ zna szczegó³owo sytuacjê finansow¹ POLO, z³o¿y³ deklaracjê,
¿e jest w stanie podo³aæ trudnym obowi¹zkom. W ci¹gu miesi¹ca przedstawi
Zarz¹dowi, skonsultowany z Rad¹
Spo³eczn¹, program naprawy finansów tej
placówki.

Gdy zabraknie
zwyczajnego domu

Ka¿de dziecko pragnie mieæ dom, w którym mama i tata
zaspokoj¹ jego naturalne potrzeby. Nie wszystkim dzieciom jednak dane jest prze¿yæ radosne dzieciñstwo. Co
siê dzieje, gdy najbli¿si zawiod¹, opuszcz¹, odrzuc¹
i nie kochaj¹?
Rodzinne domy dziecka s¹ form¹ rodzicielstwa zastêpczego. Umieszcza siê w
nich dzieci z uregulowan¹ sytuacj¹
prawn¹. Mimo rodzinnego charakteru,
rodzinne domy dziecka zosta³y uznane za
placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, w
której rodzice (opiekunowie) otrzymuj¹

Prawa i obowi¹zki okrela statut placówki.
Ka¿dy ma prawo do wyra¿ania w³asnych
pogl¹dów we wszystkich sprawach go
dotycz¹cych, w tym tak¿e wiatopogl¹dowych i religijnych.
Prowadzenie rodzinnego domu
dziecka powierza siê najczêciej

Internat na mieszkania

22 lutego br. Zarz¹d Powiatu
rozpatrzy³ informacjê o sytuacji w Internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
S³upsku. Ju¿ wczeniej kilkakrotnie zajmowano siê t¹ spraw¹. Analizowano sytuacjê materialn¹ i warunki przebywania w
internacie dzieci uczêszczaj¹cych do
Zespo³u Szkó³ Rolniczych. Uznano, ¿e
dalsze jego funkcjonowanie nie ma racjonalnego uzasadnienia. Koszty przebywania w nim jednego ucznia przewy¿szaj¹
kilkakrotnie wielkoæ otrzymywanej dotacji, a stan techniczny i sanitarny budynku odbiega znacznie od przyjêtych dla
tego typu placówek standardów. Powiat
nie ma rodków finansowych na dokonanie jego remontu i modernizacji. Potrzeba by³oby na to blisko 600 tys. z³. W
zwi¹zku z tym przygotowany zosta³ projekt uchwa³y o zamiarze likwidacji tej
placówki wychowawczej. Odbêdzie siê to
bez szkody dla uczniów, których mo¿na
ulokowaæ w Bursie w S³upsku, odleg³ej
od internatu o 300 metrów, lub w internacie Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych,
b¹d w Bursie w Ustce. Przewiduje siê
dop³aty na utrzymanie ucznia w s³upskiej
Bursie lub pokrywanie kosztów dojazdu
do Ustki.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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wynagrodzenie za pracê. Rodzinny dom
spe³nia wszystkie funkcje przypisane
rodzinie. Z za³o¿enia sprawuje je do czasu powrotu dziecka do naturalnej rodziny,
umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej
lub jego usamodzielnienia siê. Jest to
placówka koedukacyjna, obejmuj¹c¹
opiek¹ od 4 do 8 wychowanków. W uzasadnionych przypadkach, gdy dom przyjmuje rodzeñstwo, liczba wychowanków
mo¿e byæ wiêksza. Dzieci kierowane s¹
do tej opieki w ró¿nym wieku. Podstaw¹
ich przyjêcia jest skierowanie wydane
przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w oparciu o orzeczenie s¹du.
Wychowankowie wspó³uczestnicz¹ w
¿yciu rodzinnym podobnie jak dzieci w
rodzinie naturalnej. Stosownie do wieku i
mo¿liwoci bior¹ udzia³ w organizacji
zajêæ, wykonywaniu domowych obowi¹zków, organizowaniu wypoczynku.

ma³¿eñstwom, ale na etacie osoby prowadz¹cej placówkê z regu³y jest tylko jedna
osoba. Dyrektorem takiego domu mo¿e
byæ osoba posiadaj¹ca co najmniej rednie wykszta³cenie, która odby³a odpowiednie przeszkolenie w orodku adopcyjno-opiekuñczym i otrzyma³a zawiadczenie kwalifikacyjne. W rodzinnym
domu dziecka mog¹ byæ te¿ zatrudnione,
osoby pomagaj¹ce, a wychowawca mo¿e
³¹czyæ funkcje administracyjne i obs³ugi.
Osoba podejmuj¹ca siê prowadzenia
domu rodzinnego nabywa z chwil¹ zawarcia umowy status pracownika z wszystkimi uprawnieniami i konsekwencjami.
Od kandydatów na rodziców wymaga
siê dojrza³oci spo³ecznej i emocjonalnej,
odpowiedniego dowiadczenia ¿yciowego, dobrego stanu zdrowia, pe³nych
praw cywilnych, obywatelstwa polskiego
i sta³ego zamieszkania w kraju. Ró¿nica

wieku miêdzy najm³odszym wychowankiem, a osob¹ prowadz¹c¹ placówkê, nie
powinna przekraczaæ 40 lat.
Rodzinne domy dziecka finansowane
s¹ z bud¿etu pañstwa. Nadzoruj¹ je - jako
zadania rz¹dowe, zlecone przez wojewodê - powiatowe centra pomocy rodzinie. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 18
padziernika 2001 roku w sprawie
okrelania stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki rodzinnej, rodzinny dom
dziecka otrzymuje miesiêcznie: zrycza³towan¹ kwotê na utrzymanie dzieci w
wysokoci odpowiadaj¹cej 25% przeciêtnego wynagrodzenia. Ponadto  fundusze
na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo
domu jednorodzinnego, na us³ugi telekomunikacyjne. Rocznie otrzymuje fundusze na bie¿¹ce naprawy, remonty i
wyposa¿enie placówki w niezbêdny
sprzêt, na wiadczenia zdrowotne nie objête ubezpieczeniem zdrowotnym oraz na
wyrównanie opónieñ w nauce.
Rodzinne domy dziecka powinny byæ
otwarte na wszelkie kontakty dziecka z
rodzicami i innymi osobami bliskimi.
Powinny stwarzaæ szansê na umieszczenie
dzieci w rodzinie zastêpczej lub adopcyjnej.
Halina Mrozik
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Poszukiwani
handlowcy

Prowadz¹ca sieæ supermarketów w
Polce wroc³awska firma Kaufland
zamierza otworzyæ w drugiej po³owie
br. w S³upsku nowy market. Do Powiatowego Urzêdu Pracy wp³ynê³a ju¿
oferta wspó³pracy przy doborze pracowników do nowej placówki.
W supermarkecie zatrudnionych bêdzie ok. 100 osób, w wiêkszoci, niestety,
w niepe³nym wymiarze godzin. Poszukiwani s¹ pracownicy na stanowiska: kierowników dzia³ów (praca na pe³ny etat),
kasjerów i sprzedawców (zatrudnienie na
1/2 lub 3/4 etatu) oraz pracownicy do dzia³u przyjêcia towaru z uprawnieniami na
wózki elektryczne. Zainteresowani powinni przes³aæ podanie i ¿yciorys ze zdjêciem
na wroc³awski adres firmy: Kaufland Polska, Dzia³ Personalny, ul. Traugutta 80,
50-418 Wroc³aw, z dopiskiem: S³upsk.
Doradcy zawodowi z Dzia³u Porednictwa Zawodowego i Szkoleñ Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku pomog¹ w poprawnym napisaniu podania i ¿yciorysu.
Po wstêpnym doborze pracowników, rozmowy kwalifikacyjne prowadzone bêd¹
siê w siedzibie PUP, przy ul. Fabrycznej
1 w S³upsku. (M. H.)

Kto mo¿e wyceniæ
nieruchomoæ?
(Dokoñczenie z poprzedniego numeru Powiatu S³upskiego.)
Wartoæ rynkow¹ okrela siê dla
nieruchooci, które s¹ lub mog¹ byæ przedmiotem obrotu. Wartoæ rynkow¹ nieruchomoci stanowi jej przewidywana cena,

Wszystkie wy¿ej wymienione wartoci okrela rzeczoznawca maj¹tkowy.
Aby prawid³owo okreliæ wartoæ
nieruchomoci ustawa o gospodarce nieru-

Jedna z ulic w centrum Smo³dzina
mo¿liwa do uzyskania na rynku, ustalona
z uwzglêdnieniem cen transakcyjnych
uzyskanych przy spe³nieniu dwóch
warunków: 1/ strony umowy by³y od siebie niezale¿ne, nie dzia³a³y w sytuacji
przymusowej oraz mia³y stanowczy zamiar zawarcia umowy, 2/ up³yn¹³ czas niezbêdny do wyeksponowania nieruchomoci
na rynku i do wynegocjowania warunków
umowy.
Wartoæ odtworzeniow¹ ustala siê dla
nieruchomoci, które ze wzglêdu na obecne u¿ytkowanie lub przeznaczenie nie s¹
lub nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu
rynkowego, a tak¿e wymagaj¹ tego
przepisy szczególne. Wartoæ taka jest
równa kosztom odtworzenia nieruchomoci, z uwzglêdnieniem stopnia jej
zu¿ycia.
Wartoæ katastralna nieruchomoci
bêdzie okrelona w procesie powszechnej taksacji. Jest ona ustalana na podstawie
oszacowania nieruchomoci reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów
nieruchomoci na danym obszarze (gmina). Jest ona wykorzystywana do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem
od nieruchomoci.

chomociami z 21 sierpnia 1997 roku, jak
równie¿ rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z 7 lipca 1998 roku w sprawie szczegó³owych zasad wyceny nieruchomoci
oraz zasad i trybu sporz¹dzania operatu
szacunkowego (Dz. U. Nr 98, poz.612)
oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Maj¹tkowych, ustali³y sposoby
okrelania wartoci. Tak wiêc, aby dokonaæ wyceny nieruchomoci stosuje siê
podejcia: porównawcze, dochodowe lub
kosztowe, albo mieszane zawieraj¹ce elementy podejæ poprzednich.
Podejcie porównawcze polega na
okreleniu wartoci nieruchomoci przy
za³o¿eniu, ¿e odpowiada ona cenom, jakie uzyskano za nieruchomoci podobne,
które by³y przedmiotem obrotu rynkowego. Przy wyborze tego podejcia przyjmuje siê zasadê, ¿e potencjalny nabywca jest
w stanie zap³aciæ za nieruchomoæ tyle,
ile podobne nieruchomoci kosztowa³y
w obrocie. Przy zastosowaniu podejcia
porównawczego konieczna jest znajomoæ cen transakcyjnych nieruchomoci
podobnych do nieruchomoci bêd¹cej
przedmiotem wyceny, a tak¿e cech tych
ci¹g dalszy na str.18
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nieruchomoci wp³ywaj¹cych na poziom
ich cen. W podejciu porównawczym stosuje siê metodê porównywania parami
albo metodê analizy statystycznej rynku.
Podejcie dochodowe polega na
okreleniu wartoci nieruchomoci przy
za³o¿eniu, ¿e jej nabywca zap³aci za ni¹
cenê, której wysokoæ uzale¿ni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomoci. Podejcie dochodowe stosuje
siê przy okrelaniu wartoci nieruchomoci przynosz¹cych dochód lub mog¹cych
przynosiæ dochód pod warunkiem, ¿e jego
wysokoæ jest znana lub mo¿liwa do
okrelenia. Do zastosowania podejcia
dochodowego konieczna jest znajomoæ
dochodu uzyskiwanego lub mo¿liwego do
uzyskania z czynszu lub innych dochodów
z nieruchomoci. W podejciu dochodowym stosuje siê metodê inwestycyjn¹
lub metodê zysków. W metodach tych
wyró¿nia siê techniki: kapitalizacji prostej i dyskontowania strumieni pieniê¿nych.
Podejcie kosztowe polega na okreleniu wartoci nieruchomoci przy
za³o¿eniu, ¿e wartoæ ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o
wartoæ zu¿ycia nieruchomoci. Przy
podejciu tym okrela siê oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia
jego czêci sk³adowych. Podejcie kosztowe stosuje siê do okrelenia wartoci
odtworzeniowej nieruchomoci. Podejcie
to jest zalecane do wyceny nieruchomoci, na które nie ma popytu na rynku i które
w konsekwencji nie trafi¹ na rynek lub s¹
sprzedawane rzadko. W podejciu tym
stosuje siê metody: kosztów odtworzenia,
kosztów zast¹pienia i likwidacji. W metodach tych stosuje siê techniki:
szczegó³ow¹, elementów scalonych i
wskanikow¹.
W podejciu mieszanym mog¹ byæ
stosowane elementy podejæ: porównawczego, dochodowego lub kosztowego.
Wartoæ ustala siê przy wykorzystaniu
kombinacji ró¿nych metod lub na podstawie procedur wynikaj¹cych z przepisów prawnych nakazuj¹cych stosowanie
metod nietypowych lub wynikaj¹cych ze
specyfiki nieruchomoci albo specyfiki
wycenianych praw do nieruchomoci. W
podejciu tym stosuje siê metodê pozosta³ociow¹ lub metodê stawki szacunkowej gruntów.
Dokument, który powstaje w wyniku
szacowania nieruchomoci, zgodnie z
art.156 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomociami nazywa siê
operatem szacunkowym. Rzeczoznawca
maj¹tkowy sporz¹dza na pimie opiniê o
wartoci nieruchomoci w formie tego
operatu. Powinien on byæ sporz¹dzony
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zgodnie ze stanem faktycznym nieruchomoci (stanem prawnym i technicznou¿ytkowym). Powinien zawieraæ wszelkie informacje niezbêdne do ustalenia procedury szacowania i okrelenia wartoci.
Wszelkie zapisy w nim, dotycz¹ce przedmiotu szacowania, nale¿y odpowiednio
udokumentowaæ, a rezultaty uzasadniæ.
Przy sporz¹dzaniu operatu obowi¹zuje zasada szczególnej starannoci. Odnosi siê to w szczególnoci do: wskazania podstaw prawnych, rozwi¹zañ merytorycznych, przedstawiania toku obliczeñ
i wyniku koñcowego, przedstawianych
wniosków i ich uzasadnieñ.
Operat szacunkowy w swej treci
powinien zawieraæ: informacje o autorze
wyceny, okrelenie podstaw formalnych,
prawnych i merytorycznych wyceny, charakterystykê przedmiotu wyceny (stanu
prawnego i techniczno-u¿ytkowego),
okrelenie procedury wyceny, charakterystykê i analizê rynku nieruchomoci w
zakresie dotycz¹cym celu i sposobu wyceny, okrelenie wartoci nieruchomoci,
odpowiednie klauzule dotycz¹ce
zastrze¿eñ, wyci¹g z operatu.
Koñcowa wartoæ nieruchomoci nie
mo¿e byæ podawana dok³adniej ni¿ do
pe³nych z³otych.
Kto mo¿e szacowaæ nieruchomoci?
Prawne uregulowania dotycz¹ce rzeczoznawstwa maj¹tkowego, w tym i
uzyskania uprawnieñ zawodowych, s¹
zawarte w art. 174-178 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami oraz w Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z 18 sierpnia 1998 roku w
sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomociami
dotycz¹cych dzia³alnoci zawodowej (Dz.
U. Nr 115, poz.745). Wyceniaæ nieruchomoci oraz maszyny i urz¹dzenia trwale
zwi¹zane z gruntem ma prawo tylko
rzeczoznawca maj¹tkowy posiadaj¹cy
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania, nadane w trybie przepisów
rozdzia³u 4 ustawy o gospodarce nieruchomociami. Rzeczoznawstwo maj¹tkowe jest dzia³alnoci¹ zawodow¹
wykonywan¹ przez rzeczoznawców na
zasadach okrelonych w ustawie.
Rzeczoznawca maj¹tkowy kieruj¹c
siê zasad¹ bezstronnoci w wycenie, jest
zobowi¹zany do wykonywania czynnoci
szacowania stosownie do zasad wynikaj¹cych z przepisów prawa i standardów
zawodowych, ze szczególn¹ starannoci¹
w³aciw¹ zawodowemu charakterowi tych
czynnoci oraz zgodnie z zasadami etyki
zawodowej.
Uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomoci nadaje siê osobie, która: posiada pe³n¹ zdolnoæ do

czynnoci prawnych; nie by³a karana za
przestêpstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestêpstwa gospodarcze,
fa³szowanie pieniêdzy, papierów wartociowych, znaków urzêdowych, za
przestêpstwa skarbowe oraz za inne
przestêpstwa maj¹ce znaczenie ze
wzglêdu na wykonywany zawód; posiada
wy¿sze wykszta³cenie; ukoñczy³a studia
podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomoci (nie dotyczy osób, które
ukoñczy³y studia wy¿sze o specjalnoci
zwi¹zanej z gospodark¹ nieruchomociami); odby³a praktykê zawodow¹ w zakresie wyceny nieruchomoci; przesz³a z
wynikiem pozytywnym postêpowanie
kwalifikacyjne, w tym z³o¿y³a egzamin
daj¹cy uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomoci.
Prowadzenie dzia³alnoci zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa
maj¹tkowego bez stosownych uprawnieñ zagro¿one jest kar¹ grzywny.
Rzeczoznawca zobowi¹zany jest do
zachowania tajemnicy zawodowej i nie
ujawniania osobom trzecim informacji,
które uzyska³ od zamawiaj¹cego w toku
wykonywania czynnoci zawodowych.
Obowi¹zek ten spoczywa na rzeczoznawcy równie¿ po ustaniu wykonywania czynnoci, chyba ¿e z tego
obowi¹zku zwolni³ go s¹d lub inny
w³aciwy organ albo zamawiaj¹cy.
Je¿eli wobec rzeczoznawcy maj¹tkowego zachodz¹ podejrzenia o nierzetelnoæ, niestarannoæ, b³êdy w opracowaniu wyceny lub inne uchybienia
mo¿e byæ wdro¿one przeciwko niemu z
urzêdu lub na wniosek ka¿dej osoby zainteresowanej, postêpowanie wyjaniaj¹ce
przed Komisj¹ Odpowiedzialnoci Zawodowej, powo³an¹ przez Prezesa Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Rzeczoznawcy maj¹tkowi zrzeszeni
s¹ w regionalnych stowarzyszeniach rzeczoznawców maj¹tkowych (np. rodkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Maj¹tkowych, S³upskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Maj¹tkowych). Stowarzyszenia te zrzeszone s¹
w Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych z siedzib¹ w
Warszawie, która dzia³a jako organizacja
zawodowa polskich rzeczoznawców
maj¹tkowych.
Obecnie trwaj¹ prace legislacyjne nad
ustaw¹ o samorz¹dzie zawodowym rzeczoznawców maj¹tkowych, która przewiduje powo³anie Izby Rzeczoznawców
Maj¹tkowych.
Katarzyna Rentflejsz
Inspektor w Wydziale
Geodezji, Gospodarki
Nieruchomociami i Katastru

Mo¿liwoci zabudowy terenów
przeznaczonych na cele rolne
W zwi¹zku z pojawiaj¹c¹ siê z coraz wiêksz¹ iloci¹ wniosków o wydanie warunków zabudowy i pozwoleñ na budowê budynków mieszkalnych na gruntach rolnych, przypominamy
o obowi¹zuj¹cych w tym zakresie uregulowaniach prawnych.
Regulacje zawarte
w kodeksie cywilnym

Nieruchomociami rolnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego s¹ nieruchomoci, które s¹ lub mog¹ byæ wykorzystywane do prowadzenia
dzia³alnoci wytwórczej
w rolnictwie w zakresie
produkcji rolinnej i zwierzêcej, nie wy³¹czaj¹c
produkcji ogrodniczej,
sadowniczej i rybnej. Za
gospodarstwo
rolne
uwa¿a siê grunty rolne
wraz z gruntami lenymi,
budy-nkami lub ich czêciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹ lub mog¹ stanowiæ
zorganizowan¹ ca³oæ
gospodarcz¹ wraz z prawami i obowi¹zkami
zwi¹zanymi z jego prowadzeniem.

grunty pod zabudowaniami, w tym równie¿ pod obiektami s³u¿¹cymi do prowadzenia dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej. W artykule 4 ust. 5 do 8 omawianej

Regulacje zawarte
w ustawie
Nowy budynek poczty w Kobylnicy
o podatku rolnym
ustawy ustalono przeliczniki 1 ha fizy(z 15 listopada 1984 r.)
cznego na 1 ha przeliczeniowy, przy czym
Za gospodarstwo rolne dla celów
podatku rolnego uwa¿a siê obszar
u¿ytków rolnych, gruntów pod stawami
oraz sklasyfikowanych w operatach
ewidencyjnych jako u¿ytki rolne, gruntów
pod zabudowaniami zwi¹zanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o ³¹cznej
powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha lub o
powierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cej 1 ha przeliczeniowej,
stanowi¹cych w³asnoæ lub znajduj¹cych
siê w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej
nie maj¹cej osobowoci prawnej.
Liczbê hektarów przeliczeniowych
ustala siê na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u¿ytków rolnych wynikaj¹cych z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okrêgu podatkowego. Przeliczaniu na hektary przeliczeniowe podlegaj¹

im wy¿szy numer okrêgu podatkowego i
wy¿szy numer klasy u¿ytku, tym ni¿szy
przelicznik. Oznacza to, ¿e np. dla s³abych
gruntów kl. VI w IV okrêgu podatkowym
aby dysponowaæ 1 ha przeliczeniowym
gruntu ornego nale¿y go posiadaæ 20 ha.

Regulacje zawarte w ustawie
o ochronie gruntów
(z 3 lutego 1995 r., z pón. zm.)

Gruntami rolnymi s¹ grunty okrelone
w ewidencji jako u¿ytki rolne, grunty pod
stawami rybnymi i innymi zbiornikami
wodnymi s³u¿¹cymi wy³¹cznie dla potrzeb
rolnictwa; grunty pod wchodz¹cymi w
sk³ad gospodarstw rolnych budynkami
mieszkalnymi oraz innymi budynkami
i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi wy³¹cznie
produkcji rolniczej oraz przetwórstwu
rolno  spo¿ywczemu; grunty pod budy-

nkami i urz¹dzeniami s³u¿¹cymi bezporednio do produkcji rolniczej uznanej
za dzia³ specjalny, stosownie do przepisów
o podatku dochodowym od osób prawnych;
grunty
parków wiejskich
oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami ródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urz¹dze-niami przeciwerozyjnymi ( z wyj¹tkiem ogrodów i
parków wpisanych
do rejestru zabytków); grunty pracowniczych ogrodów dzia³kowych i
ogrodów botanicznych; grunty pod
urz¹dzeniami melioracji wodnych,
przeciwpowodziowych i przeciwpo¿arowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodê, kanalizacji oraz
utylizacji cie-ków i odpadów dla potrzeb
rolnictwa i mieszkañców wsi; grunty
zrekultywowane dla potrzeb rolni-ctwa;
grunty torfowisk i oczek wodnych; grunty
pod drogami dojazdowymi do gruntów
rolnych.
Ochrona gruntów rolnych polega na
ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze lub nielene. Przez przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub
nielene  rozumie siê ustalenie innego
ni¿ rolniczy lub leny sposobu
u¿ytkowania gruntów rolnych oraz innego ni¿ leny sposobu u¿ytkowania
gruntów lenych.
Na cele nierolnicze i nielene mo¿na
przeznaczyæ przede wszystkim grunty
oznaczone w ewidencji jako nieu¿ytki,
a w razie braku  inne grunty o
ci¹g dalszy na str.20

19

najni¿szej przydatnoci do produ-kcji.
Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji nale¿y stosowaæ takie
rozwi¹zania, które ograniczaj¹ skutki
ujemnego oddzia³ywania na grunty.
Przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Dla obszarów, dla których istnieje
obowi¹zek sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
postêpowanie w sprawie ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego zawiesza siê do czasu
uchwalenia planu.

Uchwa³a piêciu sêdziów
Naczelnego S¹du
Administracyjnego
(z 11 maja 1998 r.)

Regulacje zawarte
w ustawie o zagospodarowaniu
przestrzennym
Lokalizacja budynku mieszkalne(z 7 lipca 1994 r., z pón. zm.) go na gruncie rolnym dotyczyæ mo¿e

W granicach okrelonych przez ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego,
ka¿dy ma prawo do: zagospodarowania
terenu, do którego posiada tytu³ prawny;
ochrony w³asnego interesu prawnego przy
zagospodarowaniu terenów nale¿¹cych do
innych jednostek organizacyjnych. Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu nale¿y do zadañ
w³asnych gminy. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
ustala siê przeznaczenie terenów oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych
funkcjach lub zasadach zagospodarowania. W planie tym ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania terenów, w
tym zakaz zabudowy wynikaj¹cy z
potrzeb (...) ochrony gruntów rolnych i
lenych.
Miejscowy plan zagospodaro-wania
przestrzennego sporz¹dza siê obowi¹zkowo dla obszarów, które mog¹ byæ
przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹, wynikaj¹c¹ z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorz¹dowej oraz dla obsza-ru, dla
którego ten wymóg wynika z przepisów
szczególnych lub ze wzglêdu na istniej¹ce
uwarunkowania.
Obowi¹zek
przyst¹pienia do sporz¹dzenia takiego
planu powstaje po up³ywie 2 miesiêcy
od dnia z³o¿enia wniosku o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-wania terenu.
Zmiana zagospodarowania terenu
polegaj¹ca na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego wymaga ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W
sprawach ich ustalenia orzeka siê, w
drodze decyzji, na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku
planu (z zastrze¿eniem dotycz¹cym
wymogu obowi¹zku jego sporz¹dzenia)
na podstawie przepisów szczególnych.
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jedynie dwóch przypadków: a)
uzupe³nienia zabudowy zagrodowej na
istniej¹cej dzia³ce siedliskowej dla
istniej¹cego gospodarstwa rolnego, b)
ustanowienia nowej zabudowy zagrodowej dla tworzonego gospodarstwa rolnego, z wydzieleniem z tego gospodarstwa dzia³ki siedliskowej.
Inwestor, d¹¿¹c do lokalizacji nowej
zabudowy zagrodowej, winien moc¹ art.
49 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony rodowiska przed
wyst¹pieniem o ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu
zwróciæ siê do wójta z zapytaniem o
okrelenie
zakresu
raportu
oddzia³ywania na rodowisko, do³¹czaj¹c informacjê o: rodzaju, skali i usytuowaniu gospodarstwa rolnego; po-wierzchni zajmowanej pod gospodarstwo,
siedlisko i zabudowê zagrodow¹ z podaniem dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu i opisem wystêpuj¹cej
szaty rolinnej; rodzaju prowadzonej
produkcji rolnej z planowan¹ technologi¹
i wielkociami tej produkcji; ewentualnych wariantach przedsiêwziêcia; przewidywanej iloci wykorzystywanej wody i
innych wykorzystywanych surowców,
materia³ów, paliw i energii; rozwi¹zaniach
chroni¹cych rodowisko; rodzajach i przewidywanej iloci cieków, odpadów,
gazów, przy zastosowaniu rozwi¹zañ
chroni¹cych rodowisko.
Przed uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestor zobowi¹zany jest do pe³nego i jednoznacznego okrelenia przedmiotu inwestycji (tj. zakresu, rodzaju i wielkoci
produkcji rolnej), podaæ parametry techniczne charakteryzuj¹ce obiekty s³u¿¹ce
planowanej produkcji rolnej oraz wp³yw
inwestycji na rodowisko. W takiej sytuacji postêpowanie o oddzia³ywaniu na rodowisko prowadzi siê wraz z postêpowaniem o ustalenie warunków zabudowy i

zagospodarowania terenu.
Lokalizacja budynku mieszkalnego
z bli¿ej nieokrelon¹ funkcj¹ budynku
gospodarczego nie mo¿e stanowiæ zabudowy zagrodowej. W tak przedstawionym programie inwestycyjnym mamy do
czynienia z ewidentn¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Prawo stanowi, ¿e zmiana
przeznaczenia gruntu z funkcji rolnej na
zabudowê mieszkaniow¹ (lub inn¹ nierolnicz¹) dokonana mo¿e byæ tylko w
drodze uchwalenia tego planu (art.10 ust.1
pkt. 1 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art.7 ust. 1 ustawy o
ochronie gruntów rolnych i lenych).
Postêpowanie to dotyczy tak¿e lokalizacji dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
przetwórstwa, rzemios³a, us³ug turystycznych i wypoczynku. Ustalenie wiêc
warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie po opublikowaniu uchwa³y zmieniaj¹cej funkcjê
gruntu. Do tego czasu postêpowanie w
sprawie ustalenia warunków nale¿y zawiesiæ. (Nie d³u¿ej ni¿ na 12 miesiêcy od
daty podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Przy lokalizacji gospodarstwa rolnego i niezbêdnej dla niego zabudowy zagrodowej
uwzglêdniæ nale¿y w postêpowaniu
przepisy szczególne. Do obszaru
u¿ytków rolnych nie zalicza siê: gruntów
pod nieu¿ytkami, pod lasami, przeznaczonych pod zalesienie, lenych, pod
parkami wpisanymi do rejestru zabytków.
Pod dzia³kê siedliskow¹ z
zabudow¹ zagrodow¹ przeznaczyæ
nale¿y tereny o najni¿szej przydatnoci do produkcji rolnej. Zabudowê koncentrowaæ nale¿y w granicach istniej¹cych dzia³ek siedliskowych. Na etapie
ustalenia warunków zabudowy ustala
siê warunki dla ca³ej produkcji rolnej (z
funkcj¹ mieszkaniow¹). Etapowanie robót
mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie przy uzyskiwaniu po-zwolenia na budowê. Obiekty zabudowy zagrodowej nale¿y lokalizowaæ
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno-ciowej
z 7 padziernika 1997 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budowle rolnicze i ich
sytuowanie; Rozporz¹dzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich sytuowanie.
Andrzej Adamski
Naczelnik Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego

Debiutancki tomik Z. J. Prusiñskiego

Poezja z krainy ¿ebraków

Nak³adem Spo³ecznej Oficyny Wydawniczej Agora ukaza³ siê debiutancki tomik wierszy Zygmunta Jana Prusiñskiego z Ustki -W krainie ¿ebraków s³yszê bluesa. Chocia¿ autor nie jest zadowolony z debiutu, ma za z³e wydawcy, ¿e nie ustrzeg³ siê wielu b³êdów w tekstach, to warto jednak
siêgn¹æ po tê niedu¿¹ ksi¹¿eczkê, chocia¿by po to, by poznaæ bli¿ej jednego z liderów Polskiej Partii
Biednych w S³upsku, a tak¿e  jak sam siebie nazwa³ Z. Prusiñski  Króla Szczerbatych Poetów.
Swoj¹ przygodê z literatur¹ rozpocz¹³
21 lat temu. Blisko trzynacie z tych dwudziestu jeden lat spêdzi³ na emigracji w
Austrii, gdzie zajmowa³ siê m.in. kolportowaniem najwa¿niejszych tytu³ów emigracyjnej prasy polskiej. By³ korespondentem londyñskiego Or³a Bia³ego, zorganizowa³ z grup¹ twórców emigracyjnych Korespondencyjny Klub Pisarzy
Polskich, którego by³ prezesem i który
promowa³ m³odych polskich poetów tworz¹cych zarówno w Austrii, jak i poza jej
granicami. Na obczynie, w Monachium
w 1987 roku wyda³ dwa skromne arkusze
poetyckie S³owo i Oaza polska.
Do kraju Prusiñski wróci³ w 1994
roku i tu spotka³ go jeszcze gorszy los ni¿
wtedy, gdy kraj opuszcza³ w 1980 roku.
Musia³ do³¹czyæ do biedaków, z którymi
utworzy³ Polsk¹ Partiê Biednych, ws³awion¹ m.in. wieloma zorganizowanymi w
S³upsku mityngami politycznymi. Ca³y
czas - i to siê okaza³o chyba najwartociowsze w jego ¿yciu - zajmowa³ siê on
pisaniem wierszy, i robi to do dzi. Dziêki wierszom, jakie powsta³y, mo¿emy poznaæ prawdziwe oblicze poety  trochê
awanturnika, trochê prowokatora politycznego, ale przede wszystkim cz³owieka
bardzo wra¿liwego na... drugiego cz³owieka, na ludzk¹ krzywdê.
Tomik rozpoczynaj¹ cztery wiersze:
Za Chrystusem do Chrystusa (Musisz
przejæ przez ¿ycie/ tylko t¹ drog¹, /któr¹
on szed³), Szlachetny ptak milczenia
(powiêcony pamiêci Leszka Baku³y 
zmar³ego przed kilku laty poety z Ustki,
wychowawcy wielu m³odych talentów
poetyckich), W czarnej sukni ¿ycia (powiêcony pamiêci Grzegorza Przemyka)
i Chwilowy postój w wyprostowaniu cia³a ( Chowam siê pod sukienkê / mo¿e
odnajdê zapach mataki / która niepotrzebnie siê mêczy³a / w sid³ach buduj¹cych
ból).
Dalej mamy wiersze emigracyjne pisane w Wiedniu, wiersze g³oszone na fali
radiowego eteru (Prusiñski by³ bliskim
wspó³pracownikiem Jerzego Izdebskiego,
który prowadzi³ s³ynne w S³upsku na ca³y
kraj komercyjne Radio City) i wiersze
umieszczone w rozdziale zatytu³owanym
Winni gasz¹ wiat³o.
Z. Prusiñski ma barwn¹ osobowoæ i
barwne w formie oraz w treci s¹ jego
wiersze. Praktycznie wszystkie zaskaku-

j¹ tematem i poetyckim opisem wiata. W
krainie ¿ebraków, do jakiej sam siebie
zalicza, mamy do czynienia z dojrza³ym
ju¿ poet¹, który potrafi spojrzeæ na ¿ycie
z wielu ró¿nych stron. Bêd¹c na emigracji w Wiedniu (uciek³ tu przed komunistyczn¹ Polsk¹), po siedmiu latach poby-

tu tam, zastanawia siê, czy nie jechaæ na
wschód, do Lwowa, bo... Lwów mia³
¿yzne ogrody... Bractwo poetów (...) Bia³e kwiaty piewa³y o mi³oci/ i by³a mi³oæ, p³odzi³a siê jak maki!
W poezji i tak nie zamieszkam - zbyt
ryzykowne pos³anie/ wród tylu niedouków  wyznaje w wierszu pt. Miejsce
poezji w zarysie filozoficznym. A zaraz
dalej pisze: Zatem po cichu uk³adam
moje wiersze na pamiêæ, ¿eby nikt nie
podejrzewa³, / ¿e to od nich (niedouków!)
zapo¿yczam najlepsze myli z poezji.(...)
Nikt nie jest doskona³y, a tym bardziej
poeta/ - Nie ma gorszego k³amcy, oszusta
i kombinatora / od jego fa³szywych wyznañ, na które nabieraj¹ / siê damy z epoki walca... A gdyby i tak by³o / ¿e poeta
jest wys³annikiem Boga, to prêdzej / by
on Boga zdradzi³ ni¿ Judasz Chrystusa...
To zaskakuj¹ce odkrycie prawdy o
sobie (i obecnym wiecie) nie jest jedynym przyk³adem w poezji Z. Prusiñskiego. Takich wyznañ, trafnych spostrze¿eñ

znajdujemy w jego poezji wiêcej, s¹ one
niemal w ka¿dym wierszu. W jednym z
wierszy pisze: Jaka pieñ siê zbli¿a.
Coraz wyraniej / s³ychaæ: Bo¿e co Polskê... Co stanie / siê z t¹ pieni¹, gdy Bóg
odda ludziom / Polskê?  pyta poeta? Nic
siê nie stanie, bo nam to nie grozi. Przecie¿... Politycy nadal grzesz¹, jak przysta³o / na polityków (...) Stwarzamy
pozory zgni³ego jab³ka i palcem / wskazuj¹cym pokazujemy to, co nam - / niepotrzebne.
Autor ma du¿e pretensje do ¿ycia,
jakiego dowiadcza i ¿alu swego wcale nie
kryje. Pisze wprost, ¿e nie spe³nia mu siê
to ¿ycie u³o¿one obc¹ pieni¹ w ma³ej
klatce. Tak naprawdê nie ma ojczyzny,
jak¹ móg³by siê pochwaliæ do koñca.(Jest
pustynia i mg³a  i trochê trucizny.). Starzeje siê w samotnoci. Na miêso ledwie
mu starcza cztery razy w miesi¹cu. Chodzi w tej samej koszuli przez kilka dni 
pi¹c w niej. Jest trochê leniuchem. Gniewaj¹ siê na niego proszek, p³yn do prania
i sama pralka. Po ka¿dej nocy wyp³ukuje z rana sny z zêbów, których ma dos³ownie... na d³oni zliczyæ. Ten fakt
upowa¿nia go, ¿eby nazwaæ siê Królem
Szczerbatych Poetów. Ale co ciekawe,
wcale nie jest mu z tym le, wrêcz przeciwnie  jest mu nawet do twarzy!
W wierszu pt. Koszula, zêby i inne
dodatki do wiersza dowiadujemy siê chyba najwiêcej o poecie. Trudno powiedzieæ, czy w ten sposób drwi sam z siebie, z czytelnika, czy znowu oskar¿a wiat.
Tylko, jaki wiat  jeszcze tamten, komunistyczny, od jakiego uciek³ ponad dwadziecia lat temu, czy te¿ ju¿ ten nowy,
naprawiony - demokratyczny? Znaj¹c Prusiñskiego, na pewno oskar¿a ten wiat
komunistyczny, choæby dla zasady, której
jest bezkrytycznie wierny.
W jednym z wierszy pisze, jestem
malarzem wszystkich z³ych czasów. Ale
czy mo¿na siê dziwiæ, je¿eli g³ód jest jego
najwiêkszym przyjacielem, walka o inn¹
Polskê dawno siê skoñczy³a, a wszyscy
bohaterowie  jak sam zauwa¿a  pi¹
teraz spokojnie w pieluszkach!. On podmiot bez znaczenia z inwalidzk¹ ambicj¹,
swój ubogi wiat przenosi do poezji, by
mieæ spokój. Nie s¹dzê by go mia³ i by
chcia³ siê ju¿ tak ³atwo poddawaæ.
Zbigniew Babiarz-Zych
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Zespó³ Szkó³ Rolniczych
w S³upsku obchodziæ bêdzie
jubileusz 50-lecia. Uroczystoci zaplanowano na
6 czerwca.

Pocz¹tkowo by³a to szko³a typowa
rolnicza, gdy¿ m³odzie¿ zdobywa³a
wiedzê w Technikum Rolniczym i Zasadniczej Szkole Rolniczej. Póniej utworzono Technikum Ogrodnicze i Zasadnicz¹ Szko³ê Ogrodnicz¹. Od 1953 roku
dzia³a³ wydzia³ Korespondencyjnego
Kszta³cenia Rolniczego, który przez wiele
lat dawa³ mo¿liwoæ dokszta³cania

Z³oty
jubileusz
rolniczaka
siê osobom pracuj¹cym w rolnictwie.
Obecnie istniej¹ równie¿ - Technikum
Ochrony rodowiska, Technikum
¯ywienia i Liceum Agrobiznesu. Absolwenci ZSR ¿yj¹ w S³upsku, jego okolicach, w innych regionach Polski oraz poza
granicami kraju. S¹ wród nich profesorowie wy¿szych uczelni, duchowni, przedstawiciele rz¹du, dzia³acze samorz¹dowi.
Obchody jubileuszowe zapowiadaj¹
siê uroczycie. Organizatorzy licz¹, ¿e
6 czerwca absolwenci rolniczaka
przyjd¹ do S³upska jeszcze raz, aby
wróciæ wspomnieniami do lat minionych i utrwaliæ w pamiêci najcenniejsze wartoci wyniesione ze szko³y.
We wrzeniu br. zmieni siê nazwa
szko³y. Zespó³ Szkó³ Rolniczych bêdzie
siê teraz nazywa³: Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku. Tworzyæ go bêd¹:
Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Liceum
Profilowane, Technikum Agrobiznesu,
Technikum Ochrony rodowiska, Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego. Zmiany te s¹ spowodowane aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami m³odzie¿y.
Dyrekcja szko³y zapewnia, ¿e mimo
zmiany nazwy, atmosfera w rolniczaku
pozostanie nadal ¿yczliwa i przyjazna
uczniom. Za naszym porednictwem zachêca wszystkich absolwentów do wziêcia udzia³u czerwcowych w uroczystociach.
Genowefa Jank
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Korony
dla najpiêkniejszych

Katarzyna Jesionek z Redzikowa zosta³a Miss a Roman Paszke
z G³ówczyc  Misterem Wsi Powiatu S³upskiego 2002.
Konkurs na naj³adniejsz¹ pannê powiatu s³upskiego ma ju¿ swoj¹ historiê.
Zorganizowany zosta³ w Damnicy po raz
trzeci. Gminny Orodek Kultury i Sportu
podj¹³ siê jego przygotowania po tym jak
doskonale sprawadza³a siê ta forma zabawy na organizowanych od kilku lat z
inicjatywy G³osu Pomorza w £odzierzy ko³o Miastka  wyborach Miss Wsi
Pomorza rodkowego.
Ju¿ pierwsza edycja konkursowych
zmagañ w piêknej hali sportowej Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Damnicy
(od pocz¹tku gocinnie udostêpniaj¹
miejsca) udowodni³a, ¿e impreza jest potrzebna, spotyka siê tak z du¿ym zainteresowaniem wiejskich dziewcz¹t, które
nie wstydz¹ siê rywalizowaæ o tytu³ najpiêkniejszej mieszkanki wsi, jak i publicznoci.
Tym razem do konkursu piêknoci
stanê³o 13 panien, a do zorganizowanego
po raz pierwszy konkursu na mistera - 4
panów. Organizatorzy specjalnie w nazwie konkursu akcentuj¹ jego wiejski
charakter. Chc¹ aby, tak panny jak i
kawalerowie, nie wstydzili siê swojego
wiejskiego pochodzenia, przeciwnie byli z niego dumni i manifestowali swoje przywi¹zanie do wsi i tradycji ludowej.
Jest to trudne zadanie, bo wie polska, a pomorska szczególnie prze¿ywa
kryzys, mno¿¹ siê obszary biedy i ogólnego zniechêcenia.
Prowadzenia III konkursu podjê³a siê
wicestarosta powiatu s³upskiego Gra¿yna Pokuæ, a uroczystego otwarcia (polegaj¹cego na rozerwaniu nietypowej
wstêgi) dokonali tradycyjnie starosta
s³upski Stanis³aw K¹dziela i wójt gminy Damnica Grzegorz Jaworski.
Po otwarciu, oprócz piêknych dziewcz¹t i sympatycznych panów, publicznoæ
bawili zespó³ muzyczno-woklany Impuls 79 z £upawy, kapela S³owiñcy z
Objazdy oraz kabareciarz Jan Wanago z
Wrzenicy. Jedn¹ z przerw (konieczna na
obrady jury) wype³ni³ kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni przygotowany przez

firmê SVEA Polska ze S³upska.
Panny prezentowa³y siê w strojach
ludowych, pla¿owych oraz wieczorowych. Panowie równie¿ musieli pokazaæ
siê w krótkich spodenkach, co wywo³a³o
niesamowity wrzask wród zgromadzonej
¿eñskiej widowni. Sprawdzian dla dziewcz¹t obejmowa³ m.in. wyszywanie pierwszych liter od imienia i nazwiska (inicja³ów), ubijanie w s³oiku kremu ze mietany, parzenie kawy. Sprawdzian dla panów
to powlekanie poduszek w pow³oczkê,
przyszywanie guzika, degustacja ciasteczek...
Piêtnastoosobowe jury sk³adaj¹ce siê
ze sponsorów, przedstawicieli organizatorów konkursu i dziennikarzy, pracuj¹ce pod przewodnictwem starosty S. Kadziêli uzna³o, ¿e naj³adniejsz¹ pann¹ powiatu s³upskiego w 2002 roku jest 19-letnia Katarzyna Jesionek z Redzikowa, I
Vice Miss  Kamila Gil z Damnicy, a II
Vice Miss  Agnieszka Markiewicz z
Siemianic, która zosta³a tak¿e Mis Gracji. Tytu³ Miss Foto dziennikarze przyznali Olimpi Stachowiak z Klêcina. Zosta³a ona wybrana tak¿e Miss Publicznoci i
Miss Dziennika Ba³tyckiego. Miss Mikrofonu zosta³a Dorota Mendel z Bobrownik, a Miss Avon  Katarzyna Jesionek.
Wród panów najprzystojniejszym
okaza³ siê Roman Paszke z G³ówczyc. I
Wice Mister Powiatu S³upskiego 2002 to
Miros³aw Kubicki z Warblina, a II Vice
Mister to Jaros³aw Paszke  tak¿e z
G³ówczyc.
Naj³adniejsza dziewczyna wsi powiatu s³upskiego 2002 w nagrodê otrzyma³a
m.in. kuchenkê mikrofalow¹, bon na okno
plastikowe wartoci 550 z³ od firmy POLPLAST z £ebienia, piêkne lustro od firmy Mirex , a tak¿e bezp³atny weekendowy pobyt dla dwóch osób w Dworku
Kasztelañskim ko³o Koszalina.
Starosta S³upski wrêczy³ g³ównym
laureatom listy gratulacyjne i piêkne albumy zdjêciowe, za wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu  specjalne dyplomy uznania. (z)

