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Drodzy Czytelnicy!
Kilka spraw zas³uguje na uwagê w tym numerze Biuletynu. Pierwsza to kwestia bezpieczeñstwa publicznego. Dyskutowano o nim na
marcowej sesji Rady Powiatu. Temat ten wróci³ równie¿ na spotkaniu z so³tysami, burmistrzami i wójtami gmin, które odby³o siê w
naszym starostwie. Chocia¿ opinie formu³owano ró¿ne, w tym równie¿ bardzo pochlebne pod adresem naszej policji i sta¿y po¿arnej,
sprawa nie jest taka prosta i jednoznaczna. Mylê, ¿e niezale¿nie od
formu³owanych ocen, lektura naszego Biuletynu sk³oni wszystkich
do g³êbszej refleksji nad tym problemem.
Druga, nie mniej wa¿na sprawa - to problemy zwi¹zane z bezrobociem, a mówi¹c cilej - z jego likwidacj¹. Zjawisko jest o tyle
trudne, ¿e obecna sytuacja w kraju nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, wiele firm zg³asza grupowe zwolnienia pracowników, a nasze pañstwo nadal zmniejsza bud¿etowe rodki na aktywne formy
walki z bezrobociem. Ostatnie decyzje Krajowego Urzêdu Pracy nie
s¹ korzystne dla powiatu s³upskiego i - je¿eli nie odnios¹ skutku
nasze protesty w Warszawie - bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e znowu
pozostalimy sami w walce z tym jak¿e trudnym problemem.
Gdybymy byli nawet bardzo bogatym powiatem, to bez wsparcia Krajowego Funduszu Pracy, te¿ nie by³oby nas staæ na uporanie
siê z ponad 30-pocentowym bezrobociem. Dlatego niezrozumia³a
jest decyzja Krajowego Urzêdu Pracy o znacznym ograniczeniu na
ten rok rodków na aktywne formy walki z bezrobociem, w tym
szczególnie na prace interwencyjne i publiczne, dziêki którym w wielu wsiach mo¿na by³o prowadziæ inwestycje infrastrukturalne.
Z t¹ spraw¹ wi¹¿e siê kwestia inwestycji i promocji powiatu na
zewn¹trz. Trudno oczekiwaæ wprowadzania do bud¿etu nowych zadañ gospodarczych, je¿eli powiat i gminy musz¹ z roku na rok coraz
wiêcej przeznaczaæ pieniêdzy z w³asnych bud¿etów na aktywne formy
walki z bezrobociem, opiekê spo³eczn¹ i owiatê. Dlatego wykonywane s¹ zadania najbardziej potrzebne. Gdy sytuacja przymusza nie pozostaje nic innego jak zaci¹gn¹æ kredyt. Tak te¿ zrobilimy
ostatnio, by ratowaæ stan naszych dróg. Mo¿na wk³adaæ wiele wysi³ku w promocjê, zachwalaæ walory powiatu i zachêcaæ inwestorów.
Na niewiele siê to jednak zda, je¿eli generalnie w kraju nie bêdzie
prowadziæ siê odpowiedniej polityki proinwestycyjnej.
3 czerwca przypadaj¹ Zielone wi¹tki. Ze wiêtem tym zwi¹zany jest w Polsce pradawny zwyczaj majenia zieleni¹ kocio³ów, kaplic i domów, wyra¿ania radoci ¿ycia muzyk¹ i tañcem. Od 1904
roku, dla uczczenia 110 - rocznicy zrywu ch³opów polskich w Insurekcji Kociuszkowskiej, ruch ludowy obchodzi w tym dniu swoje
wiêto Ludowe. Jest to te¿ wiêto polskiej wsi. W tym roku uroczystoci powiatowe Zielonych wi¹tek odbêd¹ siê w Potêgowie.
Poniewa¿ póniej nie bêdê mia³ okazji, (kolejny numer Biuletynu
uka¿e siê po Zielonych wi¹tkach), pragnê ju¿ dzi z³o¿yæ wszystkim
mieszkañcom wsi s³upskiej najlepsze ¿yczenia radoci i obfitoci w
2001 roku. Zapraszam wszystkich do Potêgowa na powiatowe wiêto Ludowe oraz na 27 Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych Kó³ek Rolnicych i Kó³ Gospodyñ Wiejskich.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski

* Jaka policja - takie bezpieczeñstwo
* Nowe targowisko i hala sportowa
* Jak promowany jest powiat ?
* Poprawi siê nawierzchnia dróg
* Cztery z³ote za dzieñ pracy
* Praca na czarnorzadkim zjawiskiem
* Za milion .... szeæ milionów
* Nie! amerykañskim kurczakom
* ¯yæ zdrowo i kolorowo
* Ustawa na rolnicze k³opoty
* Polsko-hiszpañski program ochrony
³ososi
* Stare na nowe
* Z prac zarz¹du powiatu
* Rodzinna atmosfera, wspaniali gocie
* Gotowoæ cywilna
* Sumuj¹ dokonania
* Dzia³ania proeuropejskie
* Wiosenny koncert
* Radni powiatu s³upskiego

4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22

"POWIAT S£UPSKI" - Biuletyn Informacyjny.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w S³upsku.
Redaguje zespó³: Zbigniew Babiarz-Zych (przewodnicz¹cy), Leszek Kreft (z-ca przewodnicz¹cego), Eugeniusz Diakun , Jolanta Sienkiewicz,
Dariusz Gumowski, Miros³aw Górak, Jan
F¹fara.
Adres redakcji: Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu
i Zdrowia, Starostwo Powiatowe w S³upsku,
76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. (059)
842-54-17, fax. (059) 842-71-11.
e-mail: starostwo.powiatowe@powiat.slupsk.pl
Redakcja nie odpowiada za treæ og³oszeñ, reklam
i listów, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie
zwracamy.
Sk³ad komputerowy i ³amanie: Miros³aw Górak
Druk: Zak³ad Poligraficzny "Grawipol", 76-200
S³upsk, ul. Poznañska 42, tel./fax (059) 842-65-56.
Zdjêcia na ok³adce: Jan Maziejuk
Na zdjêciach na ok³adce: Ma³y stra¿ak , kartusz
herbowy na budynku starostwa.

3

Z obrad XXII sesji Rady Powiatu

Jaka policja - takie bezpieczeñstwo
Jednym z g³ównych tematów XXII sesji Rady Powiatu S³upskiego (26 marca br.) by³y
sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, porz¹dkiem publicznym i ochron¹ przeciwpo¿arow¹.
W 2000 roku nast¹pi³ wzrost zagro¿enia przestêpczoci¹ - o 15,4 proc. Wystêpuj¹ca przestêpczoæ jest w du¿ej mierze
pochodn¹ wyj¹tkowego nasilenia siê czynników kryminogennych, rozszerzaj¹cych
siê patologii spo³ecznych, bezrobocia,
narkomanii i alkoholizmu. Wykrywalnoæ,
przy wiêkszej liczbie wykrytych przestêpstw ni¿ w 1999 roku, spad³a o 5 procent. Wiêksza efektywnoæ pracy policjantów nie zast¹pi³a braków kadrowych w
komisariatach, zw³aszcza w Damnicy i Dêbnicy Kaszubskiej. Szczególnie uwidoczni³
siê wzrost zatrzymañ sprawców na gor¹cym uczynku.

Zmiany organizacyjne

Komendant Miejski Policji Waldemar
Fuchs w uzupe³nieniu przed³o¿onej radnym informacji wyjani³ szczegó³owo zasady, jakimi kieruje siê przy wdra¿aniu reformy w policji. Wprowadzane zmiany organizacyjne w s³u¿bie prewencyjnej odci¹¿y³y dzielnicowych od pracy dochodzeniowej. O to chodzi³o, bo podstawowym
celem wprowadzanej reformy jest przybli¿enie policjantów do mieszkañców.
Dyskusjê zdominowa³ temat utworzonych w grudniu 2000 roku nowych komisariatów. Radny Tadeusz Pietkun skrytykowa³ przy³¹czenie gminy Smo³dzino do
komisariatu w G³ówczycach. Radny Jerzy
Izdebski, wypowiadaj¹c ostre s³owa pod
adresem policji, stwierdzi³, ¿e taka policja
nie gwarantuje ¿adnego postêpu w budowaniu bezpieczeñstwa.
Zdaniem radnego Paw³a Gonery bezpieczeñstwo obywateli zale¿y równie¿ od
pracy prokuratorów i sêdziów. Radny P.
Gonera stwierdzi³, ¿e mieszkañcy gminy
G³ówczyce pozytywnie oceniaj¹ zmiany w
policji. - Oceny pracy policji mo¿na dokonaæ uwzglêdniaj¹c rodki finansowe
jakimi ona dysponuje. Na pewno dzia³ania nowego komendanta zburzy³y spokojne ¿ycie w niektórych komisariatach
- mówi³ P. Gonera.
Radny W³adys³aw Rajszczak: - Spa-
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d³a aktywnoæ policjantów, bo zbyt d³ugo wprowadzana jest reforma.
Radny Zbigniew Studziñski: - Czy policja interesuje siê patologiami wród
m³odzie¿y? Czy istnieje dokumentacja
tych problemów i z kim mo¿na siê w tej
sprawie kontaktowaæ?
Komendant W. Fuchs ustosunkowuj¹c siê do tych wypowiedzi udzieli³ szczegó³owych informacji. M.in. utworzono
grupê policjantów specjalnie szkolonych
do udzielania pomocy m³odzie¿y zagro¿onej patologiami.
Radny Jerzy Awchimieni: - Jestem zadowolony z kontaktów policji z so³tysami, szko³ami i instytucjami z gminy Potêgowo.
Radna Maria Babiñska: - Radni musz¹ mieæ wywa¿one zdanie oceniaj¹c pracê policji. My równie¿ powinnimy dbaæ
o bezpieczeñstwo, o to ¿eby prewencja
by³a jak najlepsza.
Przewodnicz¹cy Rady Tomasz
Wszó³kowski podsumowuj¹c dyskusjê:
- Policja realizuj¹c reformê, nie ma mo¿liwoci zaspokojenia wszystkich potrzeb.
Nale¿y daæ szansê i czas komendantowi
na wdro¿enie zasad reformy i dostosowanie jej do warunków lokalnych samorz¹dów.
Rada przyjê³a 29 g³osami sprawozdanie komendanta Policji.

O rz¹dzie, bezrobociu i stra¿y
W drugiej czêci obrad g³os zabra³
pose³ RP Jan Sieñko. Przedstawi³ problem
funkcjonowania w S³upsku Krajowego Rejestru S¹dowego, wskaza³ na przyczyny
du¿ego bezrobocia, b³êdne oszacowanie
przez rz¹d skutków wdra¿anych reform.
Parlamentarzysta zapozna³ te¿ radnych z
harmonogramem nowych dzia³añ przyjêtych przez Radê Ministrów, które maj¹
wspieraæ przedsiêbiorców w zwiêkszaniu
miejsc pracy.
Kolejnym punktem porz¹dku obrad
bya informacja o stanie ochrony przeciwpo¿arowej . W roku 2000 stra¿ interwenio-

wa³a 1439 razy. Ponad 40 proc. interwencji
by³o w powiecie. Najczêciej trzeba by³o
wyje¿d¿aæ do po¿arów w gminie Kobylnica, miecie Ustka oraz gminach Ustka i
S³upsk.
Rada Powiatu z uznaniem odnios³a siê
do trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej. Przed-

Fa³szywe alarmy

W I kwartale br. jednostki ochrony przeciwpo¿arowej podleg³e Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku bra³y udzia³ w
243 zdarzeniach. Do po¿arów by³y
wzywane 146 razy (o 11 mniej ni¿ w
tym samym czasie roku ubieg³ego),
do innych zagro¿eñ 80 razy (podobnie jak rok temu) i 17 razy do fa³szywych alarmów.
W S³upsku odnotowano niewielki spadek zdarzeñ (o ok. 7 proc.), natomiast w powiecie s³upskim 103 zdarzenia wymaga³y interwencji PSP (dok³adnie tyle samo, ile w I kwartale roku
ubieg³ego). Ponad 58 proc. wszystkich interwencji ma miejsce w S³upsku; 60 proc. zwi¹zanych jest z gaszeniem po¿arów, 7 proc. to wyjazdy
do alarmów fa³szywych.
m³. kpt. K. Kusz
KM PSP-S³upsk
stawion¹ informacjê komendanta PSP w
S³upsku przyjê³a 25 g³osami.
Rada przyjê³a równie¿ sprawozdanie z
dzia³alnoci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaakceptowa³a informacjê o
promocji powiatu i przyjê³a program promocji na 2001 rok. Podjê³a uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego na remont i modernizacjê dróg powiatowych. Przyjê³a równie¿ wniosek zg³oszony przez Komisjê Rolnictwa, Lenictwa i
Ochrony rodowiska, skierowany do Prezesa AWRSP w sprawie zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych zakupu

gruntów ornych na powiêkszenie gospodarstw rolnych i utworzenie nowych gospodarstw.
***
Podczas sesji radni zg³osili nastêpuj¹ce interpelacje:
Marian Jarz¹bek interpelowa³ w sprawie obsady etatowej komisariatów oraz
aroganckiego zachowania przedstawicieli
Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
podczas pobytu 19 marca br. delegacji
bezrobotnvch w Gdañsku.
Maria Kobylarz interpelowa³a w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoci zastosowania
wobec odbiorców energii elektrycznej rozliczania bie¿¹cego na podstawie faktycznych wskazañ licznika, a nie jak dotychczas - w formie rachunków zaliczkowych
wystawianych w oparciu o prognozowane zu¿ycie energii.
Teresa Szamlicka przedstawi³a trudnoci, jakie maj¹ mieszkañcy powiatu w
uzyskaniu od Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w S³upsku zawiadczeñ o wp³aceniu sk³adek na ubezpieczenie.
Stanis³aw Grzekowiak interpelowa³
w sprawie koordynacji przez starostwo
prac dotycz¹cych planowania, remontu i
uzdatniania wody w gminach powiatu.
Tadeusz Pietkun zwróci³ siê w imieniu mieszkañca wsi Górzyno o wydzier¿awienie ziemi z AWRSP oraz - jego zdaniem
-w sprawie nieuzasadnionej redukcji etatów w Technikum Lenym w Warcinie.
Pawe³ Gonera zapyta³ o termin uruchomienia rodków na prace interwencyjne.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

Sk³adanie kwiatów pod pomnikiem J.Kiliñskiego w S³upsku podczas dorocznych
obchodów Dni Rzemios³a. Kwiaty sk³ada starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela.

Zadania inwestycyjno-gospodarcze

Nowe targowisko i hala
sportowa
Najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ zakoñczon¹ w 2000 roku w powiecie s³upskim by³o oddanie w grudniu do u¿ytku Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie. W Ustce przy
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w sierpniu br. bêdzie oddana do u¿ytku hala sportowowidowiskowa.
Wartoæ kosztorysowa tej inwestycji
wynosi ponad 6 300 tys. z³. Do przerobienia w 2001 roku pozosta³o jeszcze: 750 tys.
z³ z bud¿etu powiatu, 300 tys. z³ z bud¿etu
miasta Ustki, 2.040 tys. z³ z dotacji Urzêdu

mont dachu. W tym roku prace remontowe bêd¹ kontynuowane.
Inn¹ wa¿n¹ inwestycj¹ jest modernizacja wysypiska odpadów w Bierkowie.
Realizacjê zadania zaplanowano na lata

Nowy Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie
Kultury Fizycznej i Sportu.
Niezale¿nie od tej inwestycji owiatowej w 2000 roku rozpoczêto w Ustce rozbudowê Zespo³u Szkó³ Technicznych.
Opracowano dokumentacjê techniczn¹ i
wykonano ju¿ przepompowniê cieków. W
tym roku planuje siê przygotowaæ teren
pod inwestycjê.
Niestety, ze wzglêdu na brak rodków, które w roku ubieg³ym trzeba by³o
przeznaczyæ na wdro¿enie systemu wynagradzania zgodnie ze znowelizowan¹
Kart¹ Nauczyciela, nie uda³o siê wykonaæ remontu w Bursie Szkolnej w Ustce.
Zadanie to jest nadal aktualne.
W Zespole Szkó³ Rolniczych w S³upsku wykonano remont za ok. 153 tys. i za
40 tys. z³ zakupiono wyposa¿enie do pracowni komputerowej. W ramach tworzenia pracowni kszta³cenia zawodowego dyrektor szko³y rozpocz¹³ organizacjê pracowni technologii ¿ywienia w budynku internatu.
Prace prowadzono te¿ w budynku
Orodka Szkolno-Wychowawczego w
Damnicy. Za ponad 168 tys. z³ wyremontowano tam biura, klasy szkolne i umywalnie. Ponadto za 100.433 z³ zakupiono
materia³y pokryciowe oraz tarcicê na re-

2000-2005. Wartoæ przedsiêwziêcia obliczono na 8,9 mln z³, a g³ównym wykonawc¹ robót jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej ze S³upska. Udzia³ powiatu
w realizacji inwestycji polega na corocznym przekazywaniu gminom rodków z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska. W roku 2000 przekazano 93 tys. z³.
Zgodnie z programem realizowane
jest zadanie zorganizowania produkcji
oleju napêdowego z rzepaku. Opracowano ju¿ Studium Wykonalnoci Inwestycji zawieraj¹ce analizê ekonomiczn¹.
Wykaza³a ona, ¿e produkcja oleju bêdzie
op³acalna pod warunkiem nie objêcia wyrobu akcyz¹ i z tak¹ sugesti¹ starosta
wyst¹pi³ ju¿ do Ministerstwa Finansów.
Zawi¹za³a siê grupa kapita³owa, która
opracowuje plan finansowy i zamierza
uruchomiæ produkcjê paliwa na du¿¹
skalê. Program zak³ada przetworzenie
rocznie ok. 120 tys. ton rzepaku i wyprodukowanie z niego 30 tys. ton oleju. Wartoæ inwestycji ma wynieæ 30 mln. z³.
W sierpniu ub. roku przekazano do
u¿ytku rolnikom nowe targowisko w Kobylnicy. Powiat koordynowa³ prace zwi¹zane z jego powstaniem i dofinansowa³ budowê kwot¹ 15 tys. z³.
ci¹g dalszy na str.6
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W fazie realizacji jest utworzenie Miêdzygminnego Orodka Informacji Turystycznej. Na pocz¹tku za³o¿ono wariant
zorganizowania orodka wspólnego z miastem S³upskiem - na bazie Orodka Informacji Turystycznej i Promocji Miasta.
Wariant ten nie uzyska³ jednak przychylnoci Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Przeciwdzia³ania Bezrobociu, która uwa¿a, i¿ nale¿y utworzyæ w³asny, powiatowy
orodek informacji turystycznej.
Takie rozwi¹zanie nie jest jednak mo¿liwe ze wzglêdów finansowych. Zarz¹d
Powiatu wyst¹pi do wszystkich samorz¹dów gminnych powiatu i samorz¹du S³upska z propozycj¹ utrzymania wspólnego
Miêdzygminnego Orodka Informacji
Turystycznej.
W uchwale Zarz¹du ujmuj¹cej najwa¿niejsze zadania inwestycyjne i gospodarcze powiatu do 2002 roku za³o¿ono
równie¿ wykonanie 11 tzw. Witaczy i
usytuowanie ich przy g³ównych trasach
wjazdowych do powiatu. Zaplanowane
rodki finansowe w tegorocznym bud¿ecie umo¿liwiaj¹ wykonanie 6 witaczy.
Z inwestycji drogowych za 173,6 tys.
z³ (w tym 85 tys. z Urzêdu Gminy w Kobylnicy) utwardzono nawierzchniê drogi powiatowej nr 39 175 Zagórki - Kuleszewo
na d³ugoci 1,59 km. We W³ynkówku przy
drodze nr 39 126 po³o¿ono 0,24 km chodnika dla pieszych. Roboty sfinansowa³
Urz¹d Gminy w S³upsku.
Wielu zadañ drogowych nie uda³o siê
zrealizowaæ ze wzglêdu na odst¹pienie
przez samorz¹dy gminne od udzia³u w ich
wspó³finansowaniu. Ponadto w roku ubieg³ym na utrzymanie dróg i mostów wydano 1.910 tys. z³. Za te pieni¹dze odnowiono m.in. nawierzchnie bitumiczne na drodze nr 39 134 S³upsk - Krêpa (na d³ugoci
1,98 km), na drodze nr 39 131 Rowy - Objazda (na d³ugoci 0,27 km). Zmodernizowano te¿ 300 metrów chodnika dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce, wyremontowano chodnik i poprawiono odwodnienie na ul. Grunwaldzkiej w Ustce
(w ci¹gu drogi nr 39 127 w obrêbie skrzy¿owania z ulic¹ Dunina), wyremontowano
przepust na drodze nr 39 179 £osino - Barcino, a tak¿e wykonano remont cz¹stkowy nawierzchni bitumicznych o powierzchni 29.572 m2 i nawierzchni brukowcowych o powierzchni 1.562 m2. Wyciêto 317 drzew przydro¿nych zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu drogowego.
(Opracowano w Wydziale
Organizacyjno-Prawnym)
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Z gminami by³oby skuteczniej

Jak jest promowany
Promocja walorów kulturowo-przyrodniczych, turystycznych oraz
jednym z wa¿niejszych zadañ samorz¹du powiatowego.
W 2000 roku realizowano zadania w
zakresie promocji powiatu w oparciu o
rodki bud¿etowe i pozyskiwane od sponsorów. Powiat promowany by³ na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w
Pradze (luty) oraz Miêdzynarodowych
Targach Turystycznych w Berlinie (marzec). Na wspólnych stoiskach przygotowanych przez Urz¹d Marsza³kowski w
Gdañsku, na obu imprezach prezentowano materia³y promocyjne o gminach powiatu. Na targi do Berlina zorganizowano
wyjazd studyjny dla bran¿y turystycznej,
nauczycieli szkó³ i samorz¹dów.
W marcu przygotowano projekty
trzech programów...
w zakresie aktywnoci gospodarczej i z³o¿ono w Urzêdzie Marsza³kowskim. Dwa w
zakresie turystyki i jeden na "wiêto
Ryby". Programy uzyska³y dotacjê w ³¹cznej wysokoci 16 tys. z³.
Inicjatywê budowy Ba³tyckiego Centrum Rybo³ówstwa w Ustce zg³oszono do
ogólnokrajowego Konkursu "Liga inicjatyw powiatowych". Na 375 wniosków, projekt BCR zakwalifikowano do 7 projektów fina³owych; Krajowa Izba Rybacka
otrzyma³a od Marsza³ka Województwa
Pomorskiego nagrodê w wysokoci 10
tys. z³.
W ramach bardzo dobrze uk³adaj¹cej
siê wspó³pracy z Dyrekcj¹ Parku Krajobrazowego "Dolina S³upi" jego pracownicy przygotowali nieodp³atnie i zainstalowali w budynku starostwa makietê mapy
turystycznej powiatu. W marcu 2000 r. starostwo w³¹czy³o siê do organizacji I Powiatowego Konkursu Miss Wsi w Damnicy, natomiast w kwietniu - do wspó³organizowania V Konkursu Miss Wsi Pomorza - £odzierz' 2000 i III S³upskiego Forum Motoryzacyjnego. W ramach tej
ostatniej imprezy starostwo przygotowa³o i wyda³o za pozyskane fundusze publikacjê ksi¹¿kow¹ przedstawiaj¹c¹ dorobek
s³upskiej motoryzacji.
W maju przygotowano I Powiatowe
Forum Biznesu. W dniach 14-17 czerwca

2000 roku odby³a siê...
Misja Gospodarcza
dla przedsiêbiorców z Bia³orusi.
Do S³upska przyjecha³o ponad 40 przedsiêbiorców, którzy spotkali siê z przedsiêbiorcami naszego powiatu. Bia³oruscy

Nasze wydawnictwa
gocie poznali s³upskie zak³ady i uczestniczyli w spotkaniach plenarnych w starostwie.
Wizyta delegacji szwedzkiej z Okrêgu Kronoberg zakoñczy³a siê podpisaniem z powiatem porozumienia o wspó³pracy. Wizyta przedstawicieli by³ych
mieszkañców miasta S³upska z Niemiec i
powiatu s³upskiego - wspólnym seminarium na tematy polsko-niemieckie. Odby³o siê ono we wrzeniu 2000 roku w siedzibie starostwa.
Z Akademi¹ w Lubece - wspó³organizatorem seminarium powiat podpisa³ porozumienie o wspó³pracy kulturalnej, turystycznej i naukowej.
W II pó³roczu 2000 r. dzia³alnoæ ma³ych i rednich firm powiatu promowana
by³a m.in. na IV "wiêcie Ryby" (sierpieñ),
Miêdzynarodowych Targach Turystycznych "SALON TOUR" w Poznaniu (padziernik) oraz w nowym informatorze "Powiat S³upski".

powiat ?
osi¹gniêæ gospodarczych jest
Na targach w Poznaniu powiat promowa³ siê na wspólnym stoisku z miastem
S³upskiem i s³upskim oddzia³em Polskiej
Organizacji Turystycznej. W "Dniu S³upskim"(25 padziernika) promowano wyroby rybne "Baltonex'u" z Ustki, "B³êkitka"
z Widzina, "Pirsu" z Bydlina. Degustacjê
dla goci przygotowa³ Motel "Przymorze"
ze S³upska, a na g³ównej estradzie prezentowali siê hejnalici z Technikum Lenego
z Warcina.
Folder o powiecie
ukaza³ siê w nak³adzie 1000 egzemplarzy.
Publikacja promuje walory turystyczne i
potencja³ gospodarczy powiatu. W czêci reklamowej zaprezentowana zosta³a
dzia³alnoæ firm - sponsorów folderu.
17 wrzenia powiat uczestniczy³ w Do¿ynkach Wojewódzko-Diecezjalnych w
Pelplinie. W korowodzie do¿ynkowym zaprezentowa³y siê wieñce i zespo³y folklorystyczne: ("Klêcinianki", "Rowokó³",
"Bierkowianki"). Wspólnie z gmin¹ Dêbnica Kaszubska przygotowano stoisko
promocyjne.
W padzierniku starostwo w³¹czy³o siê
do organizacji...
Pucharu Polski
w Tañcach Standardowych
i Latynoamerykañskich.
Puchar odby³ siê 7 padziernika w hali
"Gryfia" w S³upsku. Starosta obj¹³ patronat nad imprez¹. W tym samym miesi¹cu
starosta patronowa³ te¿ Jesiennym Targom Budowlanym i Techniki Grzewczej
oraz Wielobran¿owym Targom Promocyjno-Handlowym - IV Jarmark S³upski - Jesieñ'2000. Obie imprezy odby³y siê w S³upsku, a najlepiej prezentuj¹ce siê firmy z
powiatu otrzyma³y wyró¿nienia starosty.
Od wrzenia 2000 roku realizowano III
edycjê konkursu ...
"Srebrny Niedwied' 2000"- Lider
Promocji S³upskiej Gospodarki.
Do rywalizacji zg³osi³y siê 24 firmy z regionu s³upskiego (5 z powiatu) i 6 mened¿erów. Laureatom wrêczono statuetki "Srebrnego Niedwiedzia" podczas uroczystej

Gali w dniu 25 stycznia 2001 r. w Teatrze
Impresaryjnym w S³upsku.
Na Gali rozstrzygniêto równie¿ konkurs na "S³upski Produkt Roku 2000" organizowany przez Radê Regionaln¹ FSNT
NOT w S³upsku, Starostwo Powiatowe i
Urz¹d Miejski w S³upsku. W tym konkursie wziê³o udzia³ 10 produktów zg³oszonych przez 7 firm, (2 z powiatu).
W grudniu na seminarium w Gdyni
prezentowano za³o¿enia rozbudowy Portu Jachtowego w Ustce. Koncepcja rozbudowy mariny wpisana zosta³a do projektu
SuPortNet - rozwoju przestrzennego dla
turystyki wodnej w Regionie Morza Ba³tyckiego.
Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia
Z wyst¹pienia starosty Stanis³awa K¹dzieli na sesji Rady Powiatu w
dniu 26 marca br: - Promocja powiatu
jest jednym z g³ównych zadañ starostwa. W pierwszym roku naszego funkcjonowania skupilimy siê przede
wszystkim na dzia³aniach organizacyjnych. Dzia³ania promocyjne, z uwagi
na szczup³oæ rodków, ogranicza³y
siê do udzia³u powiatu w nielicznych
imprezach regionalnych, krajowych i
miêdzynarodowych. Równie¿ z tego
powodu wiele dzia³añ podejmowano
wspólnie z miastem S³upskiem, które
finansowa³o wiêkszoæ przygotowywanych imprez. W roku 2000 sytuacja
wygl¹da³a podobnie. Natomiast w planie tegorocznym za³o¿ono organizacjê
kilku imprez w³asnych oraz kontynuowanie niektórych imprez o wypracowanej marce, kojarzonych z naszym
powiatem. S¹ to imprezy o charakterze
krajowym i regionalnym. W ich przygotowaniu uczestniczy zwykle kilku
wspó³organizatorów. To siê jednak
op³aca. Du¿e imprezy s¹ lepiej i szerzej
postrzegane, ³atwiej zaprezentowaæ je
w mediach. G³ównym naszym celem
jest bowiem promocja powiatu na zewn¹trz. Zarz¹d dostrzega potrzebê
przygotowania imprez w³asnych, typowo powiatowych, tworz¹cych wizerunek naszego regionu. Dzia³ania w
tym kierunku zostan¹ podjête. W tym
roku np. po raz pierwszy obêd¹ siê
do¿ynki powiatowe. Pracujemy nad
formu³¹ imprezy o charakterze typowo powiatowym. Chcemy j¹ zaadresowaæ do mieszkañców powiatu i turystów. Odczuwamy niedosyt wspó³uczestniczenia samorz¹dów gminnych
w realizacji powiatowego planu pro-

mocji i partycypacji w kosztach jego
realizacji. Przy szczup³oci rodków na
promocjê, którymi dysponuj¹ samorz¹dy gminne i nasz powiat, takie wspólne dzia³ania by³yby bardziej efektywne i stworzy³y szersz¹ mo¿liwoæ prezentacji powiatu. Niezale¿nie od tego,
jak u³o¿¹ siê sprawy wspó³pracy z
gminami, powiat nasz bêdzie nadal prowadzi³ dzia³ania promocyjne wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nale¿y siê promowaæ g³ównie poprzez udzia³ w imprezach regionalnych, krajowych i zagranicznych.

Informator
o imprezach
Staraniem
starostwa
ukaza³ siê
Informator
o imprezach kulturalnych,
sportowych, turystycznych i
gospodarczych powiatu s³upskiego w
2001 roku.
Jest to pierwszy informator wydany w
nowej formie i szacie graficznej. Na 55.
barwnie zilustrowanych stronach znajdziemy zapowiedzi imprez, zaczynaj¹c od miêdzynarodowych i krajowych, a koñcz¹c na
powiatowych i gminnych.
Wa¿niejsze imprezy -wydarzenia zosta³y zilustrowane zdjêciami i opatrzone szerszymi informacjami tak, by turysta i potencjalny ich uczestnik wiedzia³, czego
mo¿e siê po nich spodziewaæ, jaki czeka
go rodzaj atrakcji. Dodatkowym ród³em
wiedzy s¹ zawarte informacje o gminach,
a tak¿e o instytucjach sportu i kultury w
powiecie.
Informator rozes³any zosta³ do wszystkich miast i gmin powiatu, starostw w województwie pomorskim, orodków informacji turystycznej, redakcji, organizacji
kulturalnych, spo³ecznych i gospodarczych w regionie.
Jest jeszcze do otrzymania w Wydziale Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w S³upsku. (zz)
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Za wiêksz¹ subwencjê i kredyt

Poprawi siê nawierzchnia dróg
Wzrost o 30 procent wiêkszych ni¿ w roku ubieg³ym nak³adów finansowych na utrzymanie dróg powiatowych w ramach przyznanej subwencji drogowej, zaci¹gniêty przez powiat 15-milionowy kredyt na drogi oraz udzia³ samorz¹dów gminnych i
miejskich we wspó³finansowaniu robót drogowych, rokuje nadziejê na poprawê stanu technicznego dróg powiatowych. Optymizm
ten poparty jest równie¿ dobr¹ ocen¹ stanu nawierzchni drogowych po okresie zimowym.
Miniona zima charakteryzowa³a siê
doæ znacznymi opadami niegu i du¿ymi
spadkami temperatury. Nie by³o natomiast
hutawki temperatur, a wiêc ci¹g³ego zamarzania i odmarzania nawierzchni. Nie wyst¹pi³o na drogach powiatowych zjawisko
wysadzin i prze³omów drogowych,
wymagaj¹ce najbardziej kosztownych prac
remontowych.

cyjnym: Lulemino - Kuleszewo, Motarzyno - Jamrzyno, Równo - Rumsko, Duninowo - Mod³a, Warblewo - Warblewko, Wiklino - Kukowo.
W maju zakoñczone zostan¹ prace porz¹dkowe po wycince drzew i krzewów w
pasach drogowych: Bydlino - Wytowno,
Siemianice - Jezierzyce, Starkowo - Zaleskie, Damno - G³ówczyce. W okresie wio-

Realizacja tych robót w I pó³roczu br. i
zadañ przewidzianych do wykonania w II
pó³roczu oraz rozpoczêcie prac drogowomostowych w ramach zaci¹gniêtego kredytu bankowego przez Radê Powiatu w
sposób widoczny poprawi stan techniczny na wielu odcinkach dróg i powinna
spotkaæ siê z uznaniem ich u¿ytkowników.
Stanis³aw Kozie³
Dyrektor Zarz¹du Dróg
Powiatowych w S³upsku

Kredyt
na drogi
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê o zaci¹gniêciu przez powiat d³ugoterminowego, 15-milionowego kredytu.

Ulica T.Kociuszki w G³ówczycah
Pojawi³o siê za to, zreszt¹ jak co roku
na wiosnê, wiele wybrzuszeñ w nawierzchniach bitumicznych na skutek przede
wszystkim ich naturalnego zu¿ycia przy
stale wzrastaj¹cym ruchu drogowym i s³abych konstrukcjach jezdni.
G³ównym zadaniem s³u¿b Zarz¹du
Dróg Powiatowych w S³upsku bêdzie przyst¹pienie do remontu cz¹stkowego nawierzchni bitumicznych, w pierwszej kolejnoci na podstawowej sieci dróg komunikacyjnych, a nastêpnie - na drogach o
mniejszym znaczeniu. Zak³ada siê, ¿e
wiosenny remont cz¹stkowy nawierzchni zakoñczony zostanie do koñca I pó³rocza. Z mniejszym nasileniem trwa³ bêdzie przez ca³y sezon, w miarê zachodz¹cych potrzeb.
Niezale¿nie od prowadzonych remontów cz¹stkowych nawierzchni bitumicznych, wykonywanych bêdzie szereg robót naprawczych na drogach powiatowych o mniejszym znaczeniu komunika-
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sennym, po kilku latach przerwy, nasadzone zostan¹ m³ode drzewka wzd³u¿
drogi Kar¿cino - G¹bino.
Wiele znaków w sposób bezmylny
niszczonych jest przez m³odzie¿. Wszystkie bêd¹ musia³y byæ naprawione. Poch³onie to sporo rodków, bo koszt odnowy
lub wymiany jednego znaku wynosi ok.
150 z³.
Do koñca I pó³rocza odnowione zostan¹ równie¿ znaki poziome na ulicach
powiatowych w Ustce i Kêpicach. Dla poprawy bezpieczeñstwa ruchu ko³owego i
pieszego wykonane zostan¹ zatoki postojowe w Objedzie.
Wiele zadañ realizowanych bêdzie w I
pó³roczu na drogach powiatowych wspólnie z urzêdami miast i gmin. Wykonane
zostan¹ remonty nawierzchni na drogach:
w Bierkowie (0,6 km), Rumsko - Siod³onie
(0,6 km), Gr¹sino - Jezierzyce (3 km), w
Damnicy (0,8 km), Dêbnicy Kaszubskiej
(0,4 km), Ustce (0,3 km).

Temat zosta³ podjêty po raz pierwszy na sesji we wrzeniu 2000 roku.
Wówczas to Rada wyrazi³a wolê wydania emisji obligacji powiatowych
przeznaczonych na poprawê stanu
dróg w powiecie i zobowi¹za³a Zarz¹d
do rozpoczêcia dzia³añ w tym kierunku. Sprawê rozpatrzono bardzo szczegó³owo. Przeanalizowano wszystkie,
zaproponowane przez bank rozwi¹zania wariantowe, ³¹cznie z symulacj¹
kosztów obs³ugi emisji obligacji.
Wówczas wynios³yby one oko³o 16
mln. z³. Zarz¹d uzna³ je za zbyt wysokie i postanowi³ poszukaæ innych rozwi¹zañ.
Zwrócono siê do banku o przedstawienie symulacji kosztów obs³ugi
kredytów z³otówkowych i denominowanych. Ni¿sze okaza³y siê
koszty kredytu denominowanego i to
rozwi¹zanie Zarz¹d zaproponowa³
radnym, którzy podjêli na sesji w dniu
26 marca br. uchwa³ê w tej sprawie.
Zaci¹gniêty kredyt zostanie w ca³oci przeznaczony na inwestycje drogowe.

Znana jest ju¿ decyzja Krajowego Urzêdu Pracy w sprawie przyznania Powiatowemu Urzêdowi Pracy w S³upsku limitu
rodków z Funduszu Pracy na 2001 rok.
PUP mo¿e liczyæ na 4 195 114 z³, w tym
3 676 400 z³ przeznaczone ma byæ na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.
Decyzjê Krajowego Urzêdu Pracy komentuje kierownik PUP Janusz Cha³ubiñski: - Nasze zobowi¹zania z roku 2000
to oko³o 4,6 mln z³, st¹d wniosek, i¿ rodki
przyznane przez KUP nie wystarcz¹ nawet na pokrycie zobowi¹zañ z ubieg³ego
roku. W tej sytuacji, gdy z miesi¹ca na
miesi¹c wzrasta liczba bezrobotnych, a

Bezrobocie
ronie - a
pieniêdzy
mniej

kolejne firmy zg³aszaj¹ zamiar zwolnieñ
grupowych (do kwietnia br. zg³oszono 329
osób), Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku nie bêdzie staæ na aktywn¹ politykê
³agodzenia skutków bezrobocia, pomimo
opracowanych wczeniej programów. Niedostatek rodków powoduje, ¿e PUP odst¹pi od podpisywania umów na roboty
publiczne, jak równie¿ ograniczy w znacznym stopniu prace interwencyjne do poziomu, który wymagany bêdzie przy realizacji wspólnych programów uzgodnionych z Agencj¹ W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, Zarz¹dem Dróg Powiatowych i
Orodkami Pomocy Spo³ecznej. Pomimo
korzystniejszego ni¿ w roku ubieg³ym limitu na aktywizacjê absolwentów, w sytuacji koniecznoci zlikwidowania d³ugów
z roku 2000, i ten program mo¿e byæ niewykonalny. Jedynym rozs¹dnym dla PUP
rozwi¹zaniem jest szukanie pozabud¿etowych partnerów do programów ³agodzenia skutków bezrobocia w miecie i powiecie.
W zwi¹zku z dramatyczn¹ sytuacj¹
starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela wys³a³ protest do premiera RP. Upomina siê
w nim o wiêksze rodki na roboty publiczne i interwencyjne, które mog¹ byæ szans¹ dla du¿ej grupy zw³aszcza m³odych
bezrobotnych mieszkañców wsi, pozostaj¹cych bez wykszta³cenia i zawodu.(z)

So³tysi dyskutowali o ¿yciu na wsi

4 z³ote za dzieñ pracy
W siedzibie starostwa odby³o siê spotkanie z so³tysami. Zaproszeni
zostali równie¿ przedstawiciele: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Banku Gospodarki ¯ywnociowej, PZU, Policji, Stra¿y Po¿arnej, Banku Spó³dzielczego, Orodka Doradztwa Rolniczego i Miejskiego Lekarza Weterynarii. Radzono o ¿yciu na wsi.
Zebranych powita³ starosta s³upski
Stanis³aw K¹dziela, który przedstawi³ najwa¿niejsze problemy nurtuj¹ce s³upsk¹
wie. Najbardziej niepokoj¹cym zjawiskiem
jest pogarszaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna rolnictwa. Oko³o 40-procentowy (w stosunku do 1998 roku) wzrost cen rodków produkcji, a tylko 12 - procentowy
wzrost cen skupu przy ponad 30-procentowej inflacji, musia³ zaowocowaæ ponad
20-procentowym spadkiem realnych dochodów w rolnictwie. Ma to niebagatelny
wp³yw na poziom ¿ycia mieszkañców wsi.
Ta sytuacja sprawia, ¿e starostwo zmuszone jest do pilnych dzia³añ.

kudziesiêciu bezrobotnych mieszkañców
wsi znajdzie pracê przy zalesieniach.
W starostwie odby³o siê spotkanie z
przedstawicielami biznesu irlandzkiego,
zainteresowanymi importem ziemniaków
uprawianych metodami ekologicznymi.
Kontakty te mog¹ zaowocowaæ popraw¹
ekonomiki gospodarstw rolnych.
Znanym ju¿ pomys³em jest wybudowanie w powiecie s³upskim wytwórni paliwa z rzepaku. Opracowywany program
przewiduje przetwarzanie na olej napêdowy w pierwszym etapie ok. 120 tys. tonrzepaku rocznie. Potrzebny bêdzie area³ ok.
50-60 tys. ha.

Na sali obrad
Powiatowy Urz¹d Pracy opracowa³
program, który ma umo¿liwiæ wyjazd do
pracy w rolnictwie i przemyle rolno-spo¿ywczym Irlandii jak najwiêkszej grupie
bezrobotnych mieszkañców powiatu. Podobny cel przywieca zainicjowanemu
przez starostwo programowi zak³adaj¹cemu zalesienie ok.600 ha gruntów ch³opskich i ponad 400 ha gruntów Agencji
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. W tym
roku grunty maja byæ przygotowane, a w
roku przysz³ym, zalesione. Co najmniej kil-

Marian Matusewicz - dyrektor Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w
S³upsku omówi³ problematykê ubezpieczeñ rolników i ich rodzin, rent strukturalnych dla rolników, ubezpieczeñ budynków. Szczególne emocje wzbudzi³a drastycznie niska wysokoæ wiadczeñ chorobowych dla rolników - 4 z³ za dzieñ choroby. Dyrektor wyjania³, i¿ wymaga to
zmian zapisów ustawowych.
Wielu uczestników spotkania nie zgodzi³o siê z ocen¹ Komendanta Miejskiego
ci¹g dalszy na str. 10
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Policji Waldemara Fuchsa, ¿e zmiany
strukturalne w policji s³u¿¹ poprawie bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. Trudniej jest teraz zastaæ policjanta w komisariatach,a patrole s¹ mniej widoczne.
Dyrektor Banku Gospodarki ¯ywnociowej w S³upsku, Rafa³ Micha³kiewicz
wyjani³, ¿e obecnie kredytowaniem rolników zajmuj¹ siê wszystkie banki, a BG¯
skupia siê na kredytowaniu swoich sta³ych klientów. Im zapewnia wszelkie dostêpne linie kredytowe. - Takie dzia³anie
jest zgodne z zasadami gospodarki rynkowej - mówi³ R. Micha³kiewicz. - . Staramy siê wspieraæ wszelkie przedsiêwziêcia maj¹ce na celu usprawnienie rynku
rolnego. Pomoglimy na przyk³ad s³upskiemu "Stolonowi". Szkoda, ¿e ZUS tê
sprawê zaprzepaci³.
Obecni na sali rolnicy zarzucili jednak
BG¯ nie obs³u¿enie rolników ubiegaj¹cych siê o kredyty suszowe.Przedstawicielowi PZU zarzucono, ¿e przy obowi¹zkowych ubezpieczeniach OC nie stosuje
zni¿ek dla rolników. Znacznie mniej jest
wypadków z udzia³em ci¹gników rolniczych ni¿ samochodów osobowych, a PZU
nie uwzglêdnia tego faktu w pobieraniu
sk³adki ubezpieczeniowej.
Po wyst¹pieniu Jerzego Cha³ubiñskiego - kierownika Powiatowego Urzêdu
Pracy w S³upsku, rozgorza³a dyskusja na
temat mo¿liwoci zatrudniania bezrobotnych przez rolników. Starosta zobowi¹za³
siê wyst¹piæ do AWRSP z wnioskiem o
dofinansowanie, wspólnie z PUP, takich
pracowników.
Stanis³aw Kozie³ - dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych zaapelowa³ o wiêksz¹
dba³oæ o nawierzchnie dróg i znaki drogowe.
Zebrani uznali, ¿e najwa¿niejszym problemem jest pog³êbiaj¹ce siê bezrobocie.
Powoduje ono postêpuj¹ce obni¿anie siê
poziomu ¿ycia zarówno doros³ych mieszkañców wsi, jak i ich dzieci. Jedn¹ z metod
poprawy takiego stanu mog³o by byæ legalne zatrudnienie bezrobotnych w du¿ych gospodarstwach rolnych przez prywatnych w³acicieli. Aby jednak by³o to
mo¿liwe niezbêdna jest pomoc pañstwa w
tym zakresie, zarówno poprzez programy
realizowane w urzêdach pracy, jak i przez
Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Katarzyna Woniak
Z-ca naczelnika Wydzia³u Rolnictwa
i Ochrony rodowiska
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Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy

Praca na czarno
rzadkim zjawiskiem
Obywatele Ukrainy i Bia³orusi zak³adaj¹ w³asne firmy. Ucz¹ te¿ jêzyków obcych w
szko³ach powiatu s³upskiego. Szwedzi dominuj¹ w przemyle, g³ównie samochodowym, obuwniczym i tworzyw sztucznych. Obywatele Wietnamu dzia³aj¹ w handlu
i gastronomii. Holendrzy pracuj¹ w rolnictwie.
W ewidencji Powiatowego Urzêdu
Pracy w S³upsku od wielu miesiêcy nie zarejestrowano nauczyciela jêzyka angielskiego i niemieckiego. Absolwenci Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku
znajduj¹ pracê poza szkolnictwem, wybieraj¹c wy¿sze zarobki. Dlatego w 2000 roku
6 cudzoziemców uzyska³o zgodê na pracê
w owiacie w powiecie s³upskim.
Pojawienie siê na naszym rynku pracy - cudzoziemców zwi¹zane jest z transformacj¹ gospodarcz¹, szybkim rozwojem kontaktów miêdzynarodowych i wzrostem zainteresowania zagranicznego
kapita³u naszym rynkiem gospodarczym.
Kwestie zwi¹zane z ich zatrudnieniem
reguluje ustawa z 14 grudnia 1994 roku
o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.
Cudzoziemcy posiadaj¹cy kartê sta³ego pobytu (lub którym nadano status
uchodcy w RP) mog¹ bez ograniczeñ podejmowaæ pracê w Polsce, a je¿eli pozostaj¹ bez niej, nale¿¹ im siê zasi³ki i inne
wiadczenia okrelone w ustawie.
Pracodawca mo¿e równie¿ zatrudniæ
cudzoziemca nie posiadaj¹cego karty sta³ego pobytu lub statusu uchodcy pod
warunkiem, ¿e uzyska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie którego ma siedzibê, a cudzoziemiec uzyska³ prawo pobytu na naszym terytorium (wizê pobytow¹ z prawem do pracy lub kartê czasowego pobytu) oraz zgodê na zatrudnienie lub
wykonywanie pracy u tego pracodawcy.
Cudzoziemcy s¹ dopuszczeni do pracy na zasadach zatrudnienia uzupe³niaj¹cego. Kryteriom rozstrzygaj¹cym o
uwzglêdnieniu wniosku pracodawcy b¹d
te¿ odmowie, jest ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w danym rodowisku i
miejscu, przydatnoæ do pracy i kwalifikacje kandydata.
Z tych wzglêdów na naszym rynku
pracy nie ma wielu obcokrajowców. W
2000 roku wydano 40 zgód na zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobko-

wej cudzoziemcom, w tym 28 dla miasta
S³upska i 12 dla powiatu .
W warunkach wystêpuj¹cego du¿ego
bezrobocia wydawane zezwolenia dotycz¹
przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów, kadry kierowniczej, w³acicieli i wspó³w³acicieli firm oraz zawodów deficytowych.
Wszyscy cudzoziemcy, którzy w ubieg³ym roku otrzymali zgodê, legitymuj¹ siê
wykszta³ceniem wy¿szym (28 osób) lub
rednim (12 osób). 23 cudzoziemców (w
tym 13 w³acicieli) pracuje w kierownictwie lub zarz¹dzie firm, 10. to eksperci w
swojej dziedzinie.
Wiêkszoæ cudzoziemców zatrudni³y
firmy z kapita³em zagranicznym lub mieszanym (34), za tylko 6. firmy pañstwowe. Zezwolenia i zgody na pracê cudzoziemcom wydaje siê ka¿dorazowo na
okres do 12 miesiêcy, czas oznaczony
dla konkretnego cudzoziemca, na okrelone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Umowa dotycz¹ca zatrudnienia
mo¿e byæ zawarta na czas udzielanej zgody.
Zdarza siê, ¿e mo¿liwoæ zajmowania
okrelonego stanowiska, wykonywania
zawodu lub innej pracy zarobkowej, jest
uzale¿niona od uzyskania zgody w³aciwego organu. Wtedy przed wyst¹pieniem
do starosty pracodawca musi tak¹ zgodê
uzyskaæ.
Je¿eli cudzoziemiec nie pracuje zgodnie z uzyskanym zezwoleniem lub utraci³
uprawnienia, cofa siê mu je, a pracodawca
musi rozwi¹zaæ umowê, na podstawie której zatrudni³ cudzoziemca, nie póniej ni¿
w ci¹gu 3 dni od daty prawomocnego cofniêcia.
Pracodawca, który uzyska³ zgodê na
zatrudnienie cudzoziemca, musi jednorazowo wp³aciæ na konto Funduszu Pracy
równowartoæ najni¿szego wynagrodzenia.Dopuszczalne jest zatrudnienie cudzoziemca bez koniecznoci uzyskiwania zezwolenia i zgody, gdy potrzeba taka wyni-

ka z umów i porozumieñ miêdzynarodowych i dotyczy miêdzy innymi m³odzie¿y
szkolnej i studentów w okresie do 3 miesiêcy w roku kalendarzowym, nauczycieli
jêzyków obcych oraz nauczycieli prowadz¹cych zajêcia w jêzykach obcych, lekarzy - absolwentów polskich uczelni odbywaj¹cych sta¿ w Polsce, osób wykonuj¹cych us³ugi artystyczne do 30 dni w roku.
Ponadto nie s¹ wymagane zezwolenie
i zgoda, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w ramach umów z radiofoniami zagranicznymi, przy pracach zwi¹zanych z
urz¹dzaniem wystaw i targów promocyjnych oraz w ramach umów eksportowych,
których przedmiotem jest monta¿ maszyn
i urz¹dzeñ lub na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Wed³ug dotychczasowych ocen legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
nie wp³ywa ujemnie na rynek pracy. Od
szeregu lat cudzoziemcy stanowi¹ niespe³na 1 proc. zarejestrowanych bezrobotnych.
Negatywnym zjawiskiem, jednak rzadko
wystêpuj¹cym w powiecie s³upskim, jest
praca cudzoziemców na czarno.
J. Golec
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Dalej
od pacjenta ?

Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu w
dniu 5 marca kon tynuowa³ temat ochrony zdrowia podjêty na sesji lutowej. Dyskutowano o organizacji s³u¿by zdrowia
oraz o finansowaniu wiadczeñ zdrowotnych. Pomorska Kasa Chorych za priorytetowe w swej dzia³alnoci uznaje zapewnienie kompleksowej i ci¹g³ej opieki nad
pacjentem poprzez przybli¿anie chorym dostêpnoci do us³ug medycznych wiadczonych w punktach podstawowej opieki
zdrowotnej.
W ocenie Kasy Chorych w regionie
s³upskim funkcjonuje wiele drobnych
punktów opieki zdrowotnej, które mog¹
mieæ k³opoty z dalszym utrzymaniem. Dlatego powinny d¹¿yæ do integracji. Dyrektor PKCH zwróci³ równie¿ uwagê na z³y
stan obiektów s³u¿by zdrowia w powiecie
s³upskim. Omawiaj¹c opiekê specjalistyczn¹ zaznaczy³, ¿e na naszym terenie szczególnie odczuwalny jest brak ofert ze strony stomatologów i kardiologów.
Uczestnicy posiedzenia nie godzili siê
z pogl¹dem, ¿e Kasa Chorych przybli¿a
wiadczenia do pacjentów, bo przecie¿ jednoczenie jej dzia³ania zmierzaj¹ w kierunku ³¹czenia drobnych punktów opieki zdrowotnej. (wo)

Potrzebni nowi udzia³owcy

Za milion...
szeæ milionów!

Od 1994 roku istniej¹ w naszym kraju fundusze porêczeñ kredytowych. Utworzono ich 21; najstarsze powsta³y w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych i zosta³y dofinansowane przez PHARE.
W S³upsku od 1999 roku dzia³a Fundusz Porêczeñ Kredytowych przy S³upskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci. Ma on czterech sygnatariuszy: Agencjê W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa - Oddzia³ Terenowy w S³upsku, gminê miejsk¹ S³upsk, miasto i gminê Debrzno oraz S³upskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i
Przedsiêbiorczoci.

wiadcz¹cych o utrzymaniu lub tworzeniu
nowych miejsc pracy.
Fundusz porêcza kredyty do wysokoci 50 tys. z³. lub 60 proc. zaci¹gniêtego
kredytu w przypadkach kwoty mniejszej
ni¿ 50 tys. z³. Porêczenia mog¹ byæ udzielane mieszkañcom i przedsiêbiorcom tych
gmin, które wnios³y wk³ad finansowy do
funduszu. Jego efektywnoæ jest zale¿na
od kapita³u, jakim on dysponuje. Fundusz
dysponuj¹cy kapita³em w
wysokoci 1 mln z³ mo¿e sprawiæ, ¿e na rynek sp³ynie nawet 6 mln z³ w formie kredytu.
S³upski Fundusz Porêczeñ
Kredytowych dzia³a³ do tej
pory s³abo. Z jego rodków
udzielono tylko jednego porêczenia na kwotê 18 tys. z³.
Zainteresowanie t¹ form¹ pomocy by³o ma³e, bo w pierwW Ustce oddano do u¿ytku nowy zak³ad produkuj¹cy ¿y³kowe sieci rybackie. Zak³ad uruchomi³a duñska spó³ka Poszej kolejnoci porêczenia
ldanNet. Znalaz³o w nim zatrudnienie 60 osób. Duñczycy
mog³y byæ udzielane firmom
obiecuj¹ zatrudniæ kolejnych 12 osób. W otwarciu zak³adu
dzia³aj¹cym na terenach po
wziê³a udzia³ wicestarosta Gra¿yna Pokuæ.
pegeerowskich. Otwarcie siê
Kapita³ za³o¿ycielski funduszu wyno- funduszu dla podmiotów dzia³aj¹cych w
si 407.000,00 z³. Jego zadaniem, podobnie ró¿nych rodowiskach i zatrudniaj¹cych
jak innych funduszy, jest wspieranie roz- mieszkañców wsi, znacznie zwiêksza
woju lokalnego rynku pracy poprzez udzie- jego dostêpnoæ.
lanie przedsiêbiorstwom i osobom fizycz
Obecnie g³ównym celem udzia³owców
nym porêczeñ kredytowych na nowe miej- Funduszu Porêczeñ Kredytowych jest
sca pracy.
zwiêkszenie kapita³u za³o¿ycielskiego poWk³ad finansowy AWRSP jest prze- przez przyjêcie nowych sygnatariuszy. Staznaczony na porêczenie po¿yczek dla rosta s³upski wyst¹pi³ ju¿ do przewodnikredytobiorców zatrudniaj¹cych co naj- cz¹cych rad gmin, burmistrzów miast i gmin
mniej po³owê pracowników z terenów wiej- powiatu z apelem o przyst¹pienie do funskich i mo¿e byæ zwiêkszony trzykrot- duszu. Wzrost bezrobocia sprawi³, ¿e t¹
nie w przypadkach, kiedy miejsca pracy form¹ porêczeñ zainteresowa³ siê te¿ Pobêd¹ tworzone na wsi.
wiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku.
Porêczenia kredytowe mog¹ byæ udzieJest te¿ nadzieja na dotacje z bud¿etu
lane tylko na kredyty i po¿yczki przezna- pañstwa, na podstawie ustawy o warunczone na zakup trwa³ych rodków produk- kach dopuszczalnoci i nadzorowaniu
cji, rodków obrotowych, porêczenie wa- pomocy publicznej dla przedsiêbiorców.
diów w przetargach inwestycyjnych. Koniecznoæ zakupu rodków trwa³ych i obJ. Golec
rotowych bêd¹cych przedmiotem kredyPowiatowy Urz¹d Pracy
tu i porêczenia musi mieæ uzasadnienie w
w S³upsku
za³¹czonych do wniosku dokumentach
11

Czy mo¿na zakazaæ?

NIE! amerykañskim kurczakom
Pomorskie Zrzeszenie Producentów Drobiu w ¯ukowie zaniepokojone jest planowanymi inwestycjami
drobiarskimi. Od dyrektora Wydzia³u Rolnictwa Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku dowiedzia³o siê, ¿e
rozwa¿ana jest budowa 40. kurników o ³¹cznej powierzchni 100 000 metrów kwadratowych. Inwestorem
ma byæ nowy w³aciciel DROBPOL-u w ¯ukowie - amerykañska firma FORSGATE BANKERS z New
Jersey w Stanach Zjednoczonych.
Dzia³acze zrzeszenia uwa¿aj¹, ¿e je¿eli
firma amerykañska chce zajmowaæ siê w
Polsce przetwórstwem drobiu, powinna
zaopatrywaæ siê w surowiec wyprodukowany przez polskich producentów. W
zwi¹zku z planowanymi inwestycjami napisali do starosty s³upskiego i prosz¹ go
o informowanie wojewody pomorskiego,
Pomorskiej Izby Rolniczej, Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku oraz Pomorskiego Zrzeszenia Producentów Drobiu "o
próbach ubiegania siê o wydawanie zezwoleñ na budowê nowych obiektów drobiarskich".
W uzasadnieniu swej proby napisali: "W chwili obecnej na naszym terenie
znajduje siê oko³o 200 ferm brojlerskich,
które zapewniaj¹ potrzeby surowcowe w
zakresie produkcji brojlerów kurzych
wszystkim istniej¹cym ubojniom i zak³adom przetwórczym. Nasze mo¿liwoci produkcyjne nie s¹ wykorzystywane w 100
procentach, a na naszym terenie, ze wzglêdów na brak mo¿liwoci rozwoju produkcji drobiarskiej, stoi pustych lub jest dzier¿awionych na inne cele gospodarcze wiele obiektów drobiarskich. Pragniemy zwróciæ uwagê, i¿ wybudowanie dodatkowych
hal produkcyjnych spowoduje likwidacjê
oko³o 50 proc. istniej¹cych i produkuj¹cych ferm. Konsekwencj¹ zamkniêcia naszych obiektów bêdzie nie sp³acenie zaci¹gniêtych kredytów inwestycyjnych i
obrotowych, udzielonych na podstawie
biznes planów opiniowanych przez Wojewódzki Orodek Doradztwa Rolniczego w
Gdañsku oraz bankructwo i powiêkszenie
i tak ju¿ wysokiej stopy bezrobocia."
Jednoczenie Zrzeszenie zwróci³o siê
do wojewody pomorskiego Tomasza Sowiñskiego o "spowodowanie nie wydawania zezwoleñ na budowê nowych kurników w województwie. "
Wyjanienia tej sprawy w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podj¹³ siê
Andrzej Adamski - naczelnik Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego. Lokali-
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zacja nowych inwestycji maj¹cych wp³yw
na rodowisko (a taki wp³yw maj¹ fermy
drobiu) odbywa siê w Polsce pod kontrol¹ spo³eczn¹. Warunki, na jakich mog³aby
powstaæ ferma drobiu, ustala wójt gminy
po przeprowadzeniu postêpowania obejmuj¹cego tak¿e postêpowanie w sprawie
ochrony rodowiska. Decyzje wydaje w
oparciu o ustawê z dnia 9 listopada 2000
roku o dostêpie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko, a tak¿e o usta-

wê z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Postêpowanie to toczy siê z udzia³em opinii spo³ecznej. Nastêpnym etapem jest uzyskanie od starosty pozwolenia na budowê. Starosta decyzjê sw¹ wydaje po sprawdzeniu, czy
projektowana inwestycja zgodna jest z
decyzj¹ wójta, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi i przepisami szczegó³owymi prawa budowlanego.
- Prawo nie dopuszcza mo¿liwoci blokowania inwestycji poprzez dzia³ania administracyjne, nie daje tak¿e mo¿liwoci

odmowy wydania pozwolenia na budowê
nowych kurników - z przyczyn ekonomicznych dotykaj¹cych ju¿ istniej¹cych
producentów drobiu - pisze A. Adamski. Starosta ka¿d¹ tak¹ decyzjê zobowi¹zany jest dostarczyæ stronie postêpowania,
w tym równie¿ organizacji spo³ecznej
uczestnicz¹cej na prawach strony, o ile
wyst¹pi z takim ¿¹daniem, a jest to uzasadnione celami statutowymi. Reasumuj¹c: Pomorskie Zrzeszenie Producentów
Drobiu mo¿e jako organizacja spo³eczna
uczestniczyæ w ka¿dym postêpowaniu dotycz¹cym lokalizacji fermy drobiu. Dotyczy to ka¿dego etapu programowania
inwestycji, od postêpowania lokalizacyjnego poprzez postêpowanie o pozwolenie
na budowê. Niedozwolonym jednak jest
domaganie siê zakazu wydawania nowych
pozwoleñ na budowê na drodze pozaprawnej.
Tak¹ odpowied starosta przes³a³ Pomorskiemu Zrzeszeniu Producentów Drobiu w ¯ukowie. Poinformowa³ te¿, ¿e przeka¿e ka¿d¹ informacjê niezbêdn¹ wojewodzie pomorskiemu czy Pomorskiej Izbie
Rolniczej, o ile o tak¹ siê zwróc¹. (zz)

Najlepiej
zagospodarowany

Obszar powiatu s³upskiego zaliczany
jest do najlepiej zagospodarowanych turystycznie regionów geograficznych woj.
pomorskiego. Wystêpuje tu stosunkowo
wysoka kumulacja miejsc noclegowych, a
tak¿e wysoki stopieñ wykorzystania bazy
noclegowej. Jest to równie¿ obszar wykorzystywany na cele turystyki wypoczynkowej d³ugoterminowej (powy¿ej 7 dni).
W gminie Ustka wystêpuje najwy¿sza koncentracja bazy noclegowej; ponad 100
miejsc przypada na 100 mieszkañców. Natomiast w powiecie w 1999 roku na 1000
mieszkañców przypada³o 200 miejsc noclegowych. (zz)

Dwudniowe spotkanie dzieci i m³odzie¿y

¯yæ zdrowo i kolorowo
Przy sta³ej wspó³pracy z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Damnicy w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Damnie prowadzone ró¿ne dzia³ania w ramach szeroko pojêtego
wychowania w trzewoci.
Liczne badania prowadzone wród
m³odych Polaków potwierdzaj¹ obiegow¹
opiniê, ¿e dzieci i m³odzie¿ pij¹ alkohol, pal¹
papierosy i u¿ywaj¹ narkotyków. I chocia¿ du¿o ju¿ mówi siê o wychowaniu w
trzewoci, to jednak negatywne skutki
spo³eczne widoczne s¹ go³ym okiem. S¹
to ró¿ne konflikty w domu, szkole czy po
prostu kolizje z prawem. Szczególnie grone s¹ trwalsze objawy nieprzystosowania
spo³ecznego, nierzadko utrzymuj¹ce siê
pomimo zaprzestania u¿ywania alkoholu.
Skutki zdrowotne widoczne s¹ w destrukcyjnym wp³ywie alkoholu na m³ody organizm, stopniowo dojrzewaj¹cy zarówno
biologicznie, psychicznie, jak i spo³ecznie.
Doskona³ym orê¿em w walce z patologi¹ zagra¿aj¹c¹ dzieciom i m³odzie¿y s¹
wietlice socjoterapeutyczne. W kwietniu
br. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie odby³o siê dwudniowe
spotkanie warsztatowe pod has³em: " ¯yj
zdrowo i kolorowo". Uczestnikami warsztatów by³y dzieci ze wietlic socjoterapeutycznych z Damna i Domaradza oraz z
ogniska wychowawczego ze S³upska. W
wiêkszoci zajêcia prowadzone by³y metod¹ gier dydaktycznych. Jako metoda
profilaktyczna sprawiaj¹ one, ¿e uczniowie zespo³owo rozwi¹zuj¹ swoje problemy, których ród³em mog¹ byæ osobiste
dowiadczenia, obserwacje i zwi¹zane z
nimi prze¿ycia.
Dotychczasowe dowiadczenia w wykorzystywaniu gier dydaktycznych w codziennej pracy wychowawców wietlicy
socjoterapeutycznej w Damnie dowodz¹,
i¿ z pe³nym przekonaniem mo¿na uznaæ je
za grupê metod, które kszta³tuj¹ warunki
sprzyjaj¹ce autentycznej aktywnoci
uczniów i ucz¹ po¿¹danych zachowañ
spo³ecznych. Pomagaj¹ krzewiæ ideê zdrowia jako pozytywn¹ koncepcjê k³ad¹c¹
nacisk zarówno na pe³n¹ sprawnoæ fizyczn¹, jak i na sprawnoæ ¿yciow¹ w
wymiarze jednostkowym i spo³ecznym.
Odpowiedzialnoæ za rozwijanie dzia-

³añ promocyjnych dla zdrowia spoczywa
na wszystkich dziedzinach aktywnoci
spo³ecznej, które wywieraj¹ swój wp³yw
na zdrowy tryb ¿ycia i szeroko pojmowane dobre samopoczucie wszystkich cz³onków spo³ecznoci lokalnej. W gminie
Damnica elementy promocji zdrowia i profilaktyki uzale¿nieñ realizuje zgodnie ze
swoim programem Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Wsparcie finansowe ze strony komisji pozwoli³o nadaæ dwudniowej imprezie
atrakcyjny wymiar. Jest bowiem rzecz¹
oczywist¹, ¿e wszystkie dzieci musia³y
otrzymaæ posi³ki, ¿e ogniska wi¹¿¹ siê z
pieczeniem kie³basek, a sympatycznym
akcentem koñcz¹cym konkursy jest rozdanie nagród. Inn¹ cenn¹ form¹ pomocy
ze strony komisji by³o bezporednie, osobiste zaanga¿owanie siê jej cz³onków w
organizacjê dwudniowego przedsiêwziêcia.
Pomoc w przygotowaniu materia³ów
owiatowych, przeprowadzenie spotkañ z
dzieæmi i m³odzie¿¹ przez pielêgniarkê i lekarza, realizacja wybranych zagadnieñ z
zakresu profilaktyki uzale¿nieñ przez przeszkolonych w tym zakresie instruktorów,
to nieoceniona pomoc na jak¹, zawsze
mo¿na liczyæ ze strony komisji.
Cieszy wreszcie fakt, ¿e przedsiêwziêcia ukierunkowane na "wychowanie w
trzewoci" ³¹cz¹ w dzia³aniu wiele instytucji. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e sukces w
realizacji programu profilaktycznego jest
funkcj¹ jakoci tego programu i jego akceptacji przez osoby prowadz¹ce uczniów,
szko³ê i rodowisko lokalne, a najlepszym
sposobem na zapewnienie akceptacji dla
programu jest w³¹czenie wszystkich zainteresowanych do jego realizacji. Oczywicie musi to byæ przemylane i powinno
zapewniæ korzyci wszystkim uczestnikom.
Zbigniew Studziñski
Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Damnie

Rzecznik interweniuje

Szokuj¹ce podwy¿ki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mieczys³aw Remiszewski przes³a³ pismo do
Paw³a Rzepki - prezesa Telekomunikacji Polskiej S.A w Warszawie w sprawie
zapowiedzianej z dniem 1 maja br. podwy¿ki cen na abonament telefoniczny.
Rzecznik w swoim pimie informuje
prezesa, ¿e do Starostwa Powiatowego w
S³upsku nap³ywaj¹ liczne skargi abonentów telefonii przewodowej na zapowiadan¹ podwy¿kê. Wzrost ceny abonamentu
telefonicznego z 30,5 z³ do 42,7 z³ (o 40
proc) jest zbyt wysoki i nie powinien przekraczaæ skutków inflacji, która w roku ubieg³ym wynios³a 8,5 proc. Wprawdzie Telekomunikacja Polska S.A. zamierza wprowadziæ abonament dla osób telefonuj¹cych sporadycznie w wysokoci 28 z³ miesiêcznie, ale po³¹czenia te bêd¹ 2-krotnie
dro¿sze (70 gr. za 3 minuty po³¹czenia lokalnego i 1,08 z³ za minutê po³¹czenia miêdzymiastowego).
- Gorzki smak drastycznej podwy¿ki
za abonament dotyczy ponad 10 mln abonentów telefonii stacjonarnej w skali kraju i ok. 98 tys. w rejonie s³upskim.
Uwzglêdniaj¹c fakt wysokiego bezrobocia (w kraju - 15,8 proc., w powiecie s³upskim - 30,2 proc.) oraz systematycznie
ubo¿ej¹cego spo³eczeñstwa, nale¿y
stwierdziæ, i¿ zapowiedziane podwy¿ki
abonamentu s¹ szokuj¹ce - stwierdza
rzecznik. - Ceny abonamentu telefonicznego winny spadaæ, a nie rosn¹æ, a jego
wysokoæ by³aby zaaprobowana spo³ecznie na poziomie 10 - 12 z³. Nie zaakceptowanie wysokiej podwy¿ki abonamentu mo¿e sk³oniæ wielu abonentów do rezygnacji z telefonu stacjonarnego i
przejcia na us³ugi telefonów komórkowych. (...) Telekomunikacja Polska nie
powinna wykorzystywaæ swej dominuj¹cej pozycji na rynku. Jest to niezgodne z
art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i
ochronie interesów konsumentów. Z
uwagi na donios³oæ poruszanych zagadnieñ i ich spo³eczn¹ wymowê uprzejmie
proszê Pana Prezesa o ustosunkowanie
siê do treci niniejszego pisma. S¹dzê, ¿e
zapowiadane podwy¿ki bêd¹ przedmiotem zainteresowania ze strony Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pismo zosta³o przes³ane do wiadomoci: prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie. (zz)
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Ustawa na rolnicze k³opoty?
Sejm RP przyj¹³ ustawê o zalesieniu gruntów rolnych , która mo¿e zapewniæ wielu
rolnikom dodatkowe ród³o dochodu i przyczyniæ siê w du¿ym stopniu, do rozwi¹zywania problemu bezrobocia na wsi. Z wielk¹ korzyci¹ te¿ dla ochrony klimatu.
Projekt ustawy o zalesieniu gruntów
rolnych powsta³ z inicjatywy Aleksandera Bentkowskiego, pos³a PSL, by³ego ministra sprawiedliwoci. Dawa³ on szansê
rolnikom odejcia z rolnictwa bez koniecznoci oddawania czy sprzedawania ziemi i
jednoczenie gwarantowa³ uzyskanie
wiadczeñ rentowych czy emerytalnych.
Pomys³ sprowadza³ siê do tego, aby za
pieni¹dze, które mamy otrzymaæ z Unii
Europejskiej sfinansowaæ koszty zalesienia ziemi V i VI klasy.
- Unia wymaga jedynie, aby 30 procent kosztów poniós³ Skarb Pañstwa. Jest
zainteresowana zwiêkszeniem stanu lesistoci w Polsce, który jest mniejszy ni¿
w krajach cz³onkowskich. Zale¿y jej równie¿ na tym, aby - kiedy Polska wejdzie w
struktury unijne - nie ³o¿yæ du¿ych rodków na ziemiê ma³o wydajn¹. Bardzo
istotna jest równie¿ kwestia ograniczenia liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. W Europie Zachodniej wszystkie
grunty najni¿szych klas zosta³y dawno
zamienione na ³¹ki b¹d lasy i nie s¹ traktowane jako grunty rolne - uzasadnia³
swój projekt A. Bentkowski, któremu chodzi³o te¿ o to, aby ka¿dy rolnik, który zdecyduje siê zamieniæ swoj¹ dotychczas
uprawian¹ ziemiê najni¿szych klas na las,
otrzymywa³by nieodp³atnie od pañstwa
sadzonki, a nastêpnie wynagrodzenie w
kwocie 150 z³ miesiêcznie od jednego hektara za pielêgnacjê lasu. Jeli przekaza³by
wiêcej ni¿ hektar sta³by siê pracownikiem
Lasów Pañstwowych. By³by ubezpieczony i nabywa³by uprawnienia rentowe i
emerytalne. Jeli zdecydowa³by siê zalesiæ ca³e swoje gospodarstwo zostawiaj¹c
sobie tylko dzia³kê przyzagrodow¹ do 80
arów, powinien otrzymaæ wtedy wynagrodzenie za pielêgnacjê lasu wiêksze o 20
procent. Móg³by skorzystaæ te¿ z kredytu
preferencyjnego na dostosowanie gospodarstwa do celów agroturystycznych.
Wed³ug pomys³odawcy projektu (popieranego przez klub poselski PSL) w Polsce oko³o 1/3 ziemi rolnej jest klasy V i VI
i jest oko³o miliona ludzi, którzy s¹ na wsi
z koniecznoci i chcieliby zmieniæ zajêcie.
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Rocznie mog³oby byæ zalesionych ok. 50
tys. hektarów. Rocznie rolnik otrzymywa³by z hektara 1800 z³, a ¿aden rolnik nawet
najlepszy nie jest w stanie osi¹gn¹æ porównywalnie wysokiego czystego dochodu z dzia³alnoci rolnej na tej ziemi. Rolnik
by³by oczywicie w³acicielem lasu, natomiast skorzystanie z mo¿liwoci zalesienia s³abych gruntów - by³oby dobrowolne.
- Skoro Unia przekazuje na swoje rolnictwo ponad 50 procent rodków, to o
taki rozdzia³ rodków u nas powinnimy
zabiegaæ i przyj¹æ ten sam standard - przekonywa³ A. Bentkowski. - Wydaje siê ma³o
realne, aby nasze rolnictwo mog³o poch³on¹æ i racjonalnie wykorzystaæ oko³o 300-400 milionów dolarów rocznie.
Mój projekt przewiduje, ¿e gdyby rocznie
zalesiaæ 50 tysiêcy hektarów, kosztowa³oby to Uniê oko³o 25 milionów dolarów, w drugim roku by³oby ju¿ 50 milionów, w trzecim 75, a w dziesi¹tym 250.
Pocz¹tkowo projekt ustawy by³ niechêtnie przyjmowany, ale ostatecznie argumenty pos³ów PSL przewa¿y³y. Zgodnie z przyjêt¹ przez Sejm ustaw¹ zalesiane maj¹ byæ grunty klasy VI i V; po³o¿one
na stoku o nachyleniu powy¿ej 15 proc.;
okresowo zalewane oraz zdegradowane.
Ekwiwalent za zalesienie i pielêgnacjê
uprawy o powierzchni od 0,4 ha do 10 ha
wynosiæ bêdzie ok. 150 z³ za ha, za ka¿dy
zalesiony hektar powy¿ej 10 ha przy obszarze zalesienia do 20 ha - 50 z³. Za ka¿dy zalesiony hektar powy¿ej 20 ha - przy
obszarze zalesienia do 30 ha - 25 z³. Ekwiwalent bêdzie wyp³acany przez 20 lat.
Koszty sadzonek oraz koszty sporz¹dzania planu zalesienia pokrywaæ bêd¹ wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej, a wyp³aty ekwiwalentu finansowane bêd¹ ze rodków bêd¹cych
w dyspozycji Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Roczne limity zalesienia ustalaæ bêd¹
starostowie. W³aciciel gruntu lub dzier¿awca u¿ytkownik bêdzie musia³ mieæ zgodê starosty na zalesienie.
Uchwalon¹ przez Sejm ustawê musi za-

twierdziæ jeszcze Senat, a nastêpnie podpisaæ Prezydent RP. Wszystko jednak
wskazuje, ¿e zostanie ona przyjêta.
Trzeba przypomnieæ, ¿e z propozycjami zalesiania s³abych gruntów Polsce wychodzono ju¿ w szeregu regionalnych i
lokalnych programów rolnych. Na przyk³ad w opracowanej w 1993 roku strategii
wielofunkcyjnego rozwoju wsi w województwie s³upskim do roku 2000 za³o¿ono, ¿e z u¿ytkowania rolniczego wy³¹czonych zostanie 18 tys. hektarów (6 proc.)
najs³abszych gruntów, z tego pod zalesienie nale¿y przeznaczyæ 14 tys. ha.
Tak¿e we wczeniejszych (z 1992 roku)
za³o¿eniach do programu reformy restrukturyzuj¹cej i prywatyzuj¹cej rolnictwo w
woj. s³upskim w dostosowawczym okresie przejciowym uk³adu stowarzyszeniowego z EWG uznano, i¿ tylko sporód
gruntów pozostaj¹cych wówczas jeszcze
w dyspozycji gospodarstw pañstwowych
z rolniczego u¿ytkowania nale¿y wy³¹czyæ
21,1 tys. ha (11 proc.), z tego pod zalesienie przeznaczyæ 14,5 tys. ha. Natomiast w
regionalnym programie restrukturyzacji
gospodarki i przeciwdzia³ania bezrobociu
z 1997 roku, obejmuj¹cym 7 województw
Polski pó³nocnej: suwalskie, elbl¹skie,
toruñskie, pilskie, s³upskie, koszaliñskie i
szczeciñskie, uznano, ¿e pod zalesienia
nale¿y przeznaczyæ ³¹cznie ok. 180 tys. ha
najs³abszych gruntów.
W ostatnich latach wiele równie¿
ch³opskich, s³abych gruntów pozostawionych zosta³o od³ogiem i mocno s¹ przez
to zaniedbane. Na le¿¹cych od lat od³ogiem gruntach popegeerowskich w wielu
miejscach pojawi³a siê samosiejka sosnowych i brzozowych drzew. W wielu regionach kraju przyst¹piono ju¿ do zalesiania
od³ogów. Swoje pola zalesiaj¹ te¿ sami rolnicy, chocia¿ nie uzyskuj¹ z tego tytu³u
¿adnych finansowych korzyci. W regionalnych programach restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju wsi zak³adano równie¿,
¿e pieni¹dze na zalesienie najs³abszych
gruntów bêd¹ pochodziæ z Unii Europejskiej.
Z. Babiarz-Zych

Polsko-hiszpañski program
ochrony ³ososi
W regionie s³upskim realizowany jest europejski projekt SALMON (£oso), którego g³ównym celem
jest rozwój lokalnej gospodarki bazuj¹cej na przemyle zwi¹zanym ze sportowym po³awianiem ³ososia.
Do udzia³u w projekcie, opracowanym
przez Hiszpanów z Cino Villas, zaprosi³a
jeszcze w 1997 roku wojewodê s³upskiego
firma consultingowa Desarrollode Estrategias S.A. W maju 1998 roku odby³o siê
spotkanie w Komisji Europejskiej, na którym zainteresowane strony wspólnie prezentowa³y projekt oraz dyskutowa³y o
jego realizacji. Nastêpnie uzupe³niony, gotowy ju¿ projekt zosta³ z³o¿ony przez Hiszpanów - jako partnera wiod¹cego do Komisji Europejskiej. W ub. roku projekt zosta³ zatwierdzony do realizacji i partner
s³upski otrzyma³ 100 tys. ECU.
Projekt nale¿y do grupy tzw. projektów miêkkich, co oznacza, ¿e przyznane
na jego realizacjê fundusze nie mog¹ byæ
wykorzystane na inwestycje, a tylko na
wszelkiego rodzaju studia sektorowe, badania, opracowania. Celem projektu jest
bowiem wymiana dowiadczeñ i knowhow z innymi regionami Unii Europejskiej
i krajami ba³tyckimi na temat ochrony populacji ³ososia i rozwoju turystyki zwi¹zanej ze sportowym po³owem tej ryby. Kolejne cele to: stworzenie sieci debat, spotkañ, na których partnerzy bêd¹ mogli
porównywaæ swoje dzia³ania, wymieniaæ
dowiadczenia w tworzeniu miejsc pracy
na terenach nie rozwiniêtych ekonomicznie, wdra¿anie strategii turystycznych i
ochrony rodowiska, w tym m.in. budowy Parku £ososia, który mia³by funkcjonowaæ jako muzeum na otwartym powietrzu. W³anie taki park otwarto niedawno w Pont-Scroff w Bretanii, na pó³nocy
Francji.
W za³o¿eniu autorów projektu studia
sektorowe powinny pozwoliæ na okrelenie przyczyn spadku iloci ³ososia w naszych rzekach, a tak¿e pozwoliæ wypracowaæ wspóln¹ strategiê turystyczn¹ i
wspólny produkt turystyczny dla wszystkich regionów partnerskich. Program podzielono na trzy etapy. Pierwszy, który
praktycznie ju¿ siê zakoñczy³, obejmowa³
wymianê dowiadczeñ poprzez wizyty studyjne. Na tym etapie eksperci ze wszystkich regionów partnerskich poznawali rzeki
i centra rybne swych partnerów. Wizyty

te skupi³y siê g³ównie na dwóch aspektach: ochronie rodowiska i strategiach turystycznych.
Etap drugi to wdra¿anie studiów. Eksperci na tym etapie opracuj¹ szczegó³owe
studia na temat problemów poszczególnych rzek (spadek iloci ³ososia, zanieczyszczenie, nie kontrolowane po³awianie
³ososia itp). Na zakoñczenie tego etapu
ma zostaæ opracowany projekt Parku
£ososia. Etap trzeci to przygotowanie
wspólnego produktu turystycznego.
Wszyscy partnerzy zaproponuj¹ wspólny pakiet turystyczny. Wydrukowanych
zostanie m.in. ok. 20 tys. informatorów w
czterech jêzykach, w których zostanie zaprezentowany ten pakiet oraz bêd¹ przedstawione dok³adne mapy rzek objêtych
programem.
Ca³y program ma kosztowaæ ponad 650
tys. ECU. Jego autorzy spodziewaj¹ siê,
¿e za te pieni¹dze uda siê im opracowaæ i
wdro¿yæ studia sektorowe dla co najmniej
czterech rzek, w tym dwóch polskich, pomorskich - S³upi i Parsêty (ta druga w obecnym woj. zachodniopomorskim). Dla regionu s³upskiego, poza rozwojem gatunku ³ososia, szczególnie wa¿ny mo¿e siê
okazaæ projekt Parku £ososia - jako nowego produktu turystycznego. W tym
celu, dla lepszego poznania tematu, zorganizowany zosta³ dla uczestników programu wyjazd szkoleniowy do Francji, do
tamtejszego centrum ³ososia.
Wypracowane maj¹ zostaæ nowe techniki ochrony rodowiska i wskazane - co
jest te¿ nie bez znaczenia - mo¿liwoci
utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym. Bardzo wa¿ne jest, ¿e
pomorskie rzeki bêd¹ mog³y byæ ujête we
wspólnym pakiecie turystycznym. To bêdzie oznacza³o wspóln¹, na pewno korzystn¹ promocjê, na któr¹ w Polsce ci¹gle brakuje pieniêdzy, a w rezultacie - wiêkszy nap³yw turystów do regionu.
Hiszpanie nie bez powodu wybrali by³e
województwo s³upskie za swego partnera
do programu. Obecnie w rzekach Pomorza
rodkowego spotkaæ mo¿na najwiêcej troci
i ³ososi, a region by³ego województwa

s³upskiego pod wzglêdem hodowli tych
ryb zalicza siê do najbardziej rozwiniêtych
i posiadaj¹cych najlepsze warunki do dalszego rozwoju. Najlepszym dowodem
wiadcz¹cym o warunkach tego rejonu
jest hodowla smoltów troci i ³ososia, których 90 proc. jest hodowanych w³anie w
tym regionie.
W drugiej po³owie lat 80. wystêpowanie i po³owy w Polsce ³ososi spad³y
prawie do zera. Potrzeba by³o wielu lat,
¿eby Morski Instytut Rybacki poczyni³
pierwsze próby do rozpoczêcia prac restytucyjnych tego gatunku. Dopiero w 1985
roku sprowadzono z £otwy z rzeki Dugava (D¿wina Zachodnia) 50 tys. zaoczkowanych jaj ³ososia i ikra ta s³u¿y³a do hodowli pierwszych tarlaków ³ososia w sadzach siatkowych Morskiego Instytutu
Rybackiego. Pozyskiwana od nich ikra
by³a u¿ywana do chowu smoltów ³osiosia.
W 1994 roku wypuszczono do Wieprzy ponad 22 tys. jedno i dwurocznych
³ososi. W nastêpnych latach liczba ta siêgnê³a ponad 530 tys. smoltów. Dziêki tym
pracom w 1996 roku pojawi³y siê pierwsze
³ososie w rzekach, a w roku 1997 ryby te
po³awiano ju¿ w wielu miejscach. Z samic
od³awianych w rzekach zaczêto pozyskiwaæ 0,5 mln ikry. Efekty realizowanego od
1994 roku przez Polskê programu restytucji ³ososia nie s¹ jeszcze w pe³ni zadowalaj¹ce, ale maj¹ ju¿ wydwiêk miêdzynarodowy.
Zbigniew Babiarz-Zych

Fot.J.Maziejuk
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Przekszta³cenia ewidencji gruntów

Kataster
nieruchomoci

W Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomociami i Katastru przekszta³ca
siê ewidencjê gruntów w kataster nieruchomoci.

Polska nale¿y do nielicznych krajów, które posiadaj¹ za³o¿on¹ ewidencjê gruntów obejmuj¹c¹ ca³y obszar pañstwa. Zadanie to zosta³o zrealizowane w latach 1955 - 1975 w
sposób jednolity, w oparciu o wydane w tym
okresie przepisy techniczne. Za³o¿ona ewidencja gruntów, aktualizowana i modernizowana w miarê posiadanych rodków, stanowi³a podstawê do podjêcia kilku niezmiernie
istotnych w skali kraju przedsiêwziêæ, a mianowicie: zak³adania ksi¹g wieczystych, naliczania w jednolity sposób wymiaru podatków i wiadczeñ, uregulowania w³asnoci gospodarstw rolnych w ramach tzw. akcji uw³aszczeniowej.
Koniecznoæ szybkiego uregulowania w
skali kraju spraw fiskalnych, planistycznych
i statystyki pañstwowej, a tak¿e w³asnociowych, spowodowa³a, ¿e w szeregu przypadków przy ewidencji gruntów k³adziono wiêkszy nacisk na iloæ i szybkoæ wykonania, ni¿
na jakoæ. Z tych wzglêdów zrezygnowano z
równoczesnego zak³adania ewidencji budynków, ograniczaj¹c siê jedynie do przedstawienia zarysu budynku na mapie ewidencyjnej
b¹d tylko okrelenia terenu zabudowanego.
Z biegiem lat, istniej¹ca ewidencja gruntów by³a aktualizowana i czêciowo modernizowana, g³ównie w kierunku informatyzacji
jej czêci opisowej. Dla przekszta³cenia ewidencji gruntów w kataster nieruchomoci konieczne sta³o siê uzupe³nienie istniej¹cego zbioru o dane o budynkach, nieruchomociach lokalowych i o wartoæ katastraln¹ nieruchomoci. Przekszta³cenie ewidencji gruntów w kataster nieruchomoci musi nastêpowaæ etapowo. Maj¹c w naszym powiecie w ca³oci zinformatyzowan¹ czêæ opisow¹ musimy dokonywaæ sta³ej, bie¿¹cej weryfikacji i eliminowaæ niespójnoci w bazie danych opisowych.
W celu zrealizowania pierwszego etapu
przekszta³cenia ewidencji gruntów w kataster
nieruchomoci stosujemy uproszczon¹ technologiê opracowania numerycznej bazy czêci kartograficznej obiektów ewidencyjnych
(dzia³ek, budynków, konturów u¿ytków i klas
gleboznawczych), poprzez wykorzystanie
istniej¹cych danych z pomiarów bezporednich, oraz na podstawie istniej¹cych map ewidencyjnych.W drugim etapie bêd¹ uzupe³niane dane o budynkach i lokalach.W trzecim etapie podjête zostan¹ prace zwi¹zane z prowadzeniem powszechnej taksacji w celu uzupe³nienia danych o nieruchomociach.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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Wymiana praw jazdy

Stare na nowe
Od 1 sierpnia 2000 roku rozpoczê³a siê wymiana starych druków praw
jazdy na nowe. Wczeniej uprawnienia kierowania pojazdami na drukach nowego wzoru otrzymywa³y tylko osoby, które utraci³y stary
dokument, albo gdy by³ on mocno zniszczony oraz te osoby, które zda³y egzamin na prawo jazdy po 30 czerwca 1999 roku.
Zasady wymiany praw jazdy zosta³y
okrelone w wydanym przez Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej 13 maja
1999 roku rozporz¹dzeniu (Dz.U. Nr 47,
poz. 478 z pón. zm.). Ustala ona równie¿
terminy koñcowe wymiany, to znaczy te,
po up³ywie których nie wymienione prawa jazdy utrac¹ swoj¹ wa¿noæ.

wydane pomiêdzy 1 maja 1993 roku a 30
czerwca 1999 roku - podlegaj¹ wymianie
do 30 czerwca 2006 roku. Prawa jazdy najnowsze wydane po 1 lipca 1999 roku - winny byæ wymienione do 30 czerwca 2006
roku.
Od lipca 1999 roku do kwietnia 2001
roku wydano w Starostwie Powiatowym

Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych i prawa jazdy wydane przed
1 padziernika 1968 roku podlegaj¹ wymianie do 30 czerwca 2001 roku. Prawa jazdy
wydane pomiêdzy 1 padziernika 1968 roku
a 31 grudnia 1983 roku - podlegaj¹ wymianie do 31 grudnia 2002 roku. Prawa jazdy
wydane pomiêdzy 1 stycznia 1984 roku a
30 kwietnia 1993 roku - podlegaj¹ wymianie do 31 grudnia 2004 roku. Prawa jazdy

w S³upsku 4140 nowych praw jazdy, co
stanowi ok. 10 proc. ogólnej liczby uprawnionych.
Wato te¿ pamiêtaæ, ¿e wiadectwa kwalifikacji wydane na starych drukach przed
dniem 1 lipca 1999 roku podlegaj¹ wymianie do dnia 31 grudnia 2001 roku. Po tym
dniu utrac¹ swoj¹ wa¿noæ.
El¿bieta Matuszewska
Naczelnik Wydzia³u Komunikacji
i Drogownictwa

Badania w audiobusie

W dniach 7-8 kwietnia br. doroli mieszkañcy gminy Dêbnica Kaszubska mogli

bezp³atnie zbadaæ s³uch. Badania prowadzono w pierwszym w Polsce audiobusie
wyposa¿onym w specjalistyczny sprzêt
diagnostyczny (audiobus ufundowa³a
wroc³awska firma Widex Polska).
Powiat nasz nalaz³ siê w jednej z
pierwszych grup w województwie
pomorskim, którego mieszkañcy
mieli szansê skorzystaæ z takich badañ.Wgminie Dêbnica Kaszubska
skorzysta³o z nich ok. 200
osób.(dr)

Z PRAC ZARZ¥DU POWIATU
*
Sprawy bezpieczeñstwa publicznego
i ochrony przeciwpo¿arowej by³y m.in. tematem posiedzenia Zarz¹d Powiatu w dniu
5 marca br. Zarz¹d przyj¹³ do wiadomoci
informacje zaprezentowane przez powiatowe s³u¿by i zaleci³, aby komendant policji omawiaj¹c na marcowej sesji stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego odniós³ siê tak¿e do problemów przeciwdzia³ania zjawiskom patologicznym wród
dzieci i m³odzie¿y oraz przedstawi³ efekty,
jakie w tym zakresie uzyska³a policja s³upska w roku ubieg³ym. Zarz¹d zapozna³ siê
równie¿ ze sprawozdaniem z dzia³alnoci
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
*
Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ i zaaprobowa³ okresowe sprawozdanie z realizacji
Programu przeciwdzia³ania bezrobociu i
aktywizacji wsi w powiecie s³upskim. Sprawozdanie to zosta³o przestawione radnym
na sesji w kwietniu br.

Ocena realizacji inwestycji
Na posiedzeniu w dniu 30 marca Zarz¹d dokona³ okresowej, za rok 2000, oceny stanu realizacji zadañ inwestycyjno-gospodarczych powiatu, okrelonych
uchwa³¹ Nr 81/2000 Zarz¹du. Wykaza³a
ona, i¿ zasadniczo wszystkie zamierzenia
wykonywane s¹ w ustalonych terminach,
poza kilkoma przedsiêwziêciami, na realizacjê których zabrak³o rodków finansowych, b¹d trzeba by³o je przeznaczyæ na
inne, wa¿niejsze w danym momencie zadania. Omawiaj¹c realizacjê przedsiêwziêæ
d³ugofalowych, Zarz¹d zwróci³ uwagê na
nie w pe³ni wykorzystane targowisko w
Kobylnicy. Uzna³, ¿e nale¿y to miejsce rozpropagowaæ m.in. poprzez zorganizowanie imprezy promocyjnej. Tak¹ imprez¹ by³
II Jarmark Kobylnicki Wiosna 2001 zorganizowany w sobotê 21 kwietnia przez
Zarz¹d Gminy w Kobylnicy, Orodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie i s³u¿by
rolne starostwa.

Nowa mapa szkó³
Na posiedzeniu Zarz¹du w dniu 9
kwietnia wypracowano wstêpny projekt
mapy szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie. G³ówna pozycjê dokumentu stanowi¹

informacje o poszczególnych szko³ach,
zawieraj¹ce dane o aktualnych i zamierzonych profilach kszta³cenia. Opracowywali je dyrektorzy szkó³ w oparciu o instrukta¿ udzielony przez pracowników starostwa. Projekt ten, ³¹cznie z projektami innych powiatów, bêdzie analizowany przez
kuratorium w ramach prac nad opracowywaniem projektu wojewódzkiej mapy
kszta³cenia ponadgimnazjalnego. Potem
sprawdzony projekt ponownie wróci do
starostwa. Na tym etapie konieczne bêdzie uzyskanie opinii Powiatowego Urzêdu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia
o zgodnoci kszta³cenia z potrzebami rynku pracy. Dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ustce uzna³a, ¿e szko³a po
reformie powinna kszta³ciæ m³odzie¿ w
profilach: proakademickim, spo³ecznous³ugowym (z nachyleniem wojskowym),
rolniczo-rodowiskowym (z nachyleniem
ekologicznym), kulturowo-artystycznym (z
nachyleniem sportowym), a tak¿e w szkole policealnej w zawodzie technik informatyk. Propozycje zosta³y przyjête bez
uwag. Kierownictwo Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku zaproponowa³o, aby
w przysz³oci szko³a kszta³ci³a w profilach:
proakademickim z nachyleniem na kszta³towanie krajobrazu i rolnictwo ekologiczne, spo³eczno-us³ugowym z nachyleniem
na agroturystykê i agrobiznes. Ponadto w
szkole zawodowej w zawodach: ogrodnik
i operator maszyn przemys³u spo¿ywczego, z mo¿liwoci¹ kontynuowania nauki
w liceum uzupe³niaj¹cym. Za³o¿ono równie¿ mo¿liwoæ kszta³cenia w szkole policealnej w zawodach: rolnik oraz technik
obs³ugi turystycznej i agrobiznesu. Jednoczenie kierownictwo szko³y postuluje
o doposa¿enie pracowni informatycznej
oraz zakupienie mikrobusu do przewozu
m³odzie¿y na praktyki, gdy¿ szko³a nie
posiada gospodarstwa pomocniczego.
Zarz¹d uzna³, ¿e propozycje te nie wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom reformy. Profili kszta³cenia nie powi¹zano z rynkiem
pracy, aspiracjami edukacyjno-zawodowymi uczniów, baz¹ szko³y itp. Dlatego zobowi¹za³ kierownictwo szko³y do ich zmiany. Propozycje dyrekcji Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce sprowadzi³y siê do
utrzymania dotychczasowych kierunków
kszta³cenia. Opracowano je pod obecne
mo¿liwoci placówki. Zabrak³o w nich propozycji nauki w zawodach, których bra-

kuje na rynku pracy i z tych powodów
wprowadzone zmiany zosta³y przez Zarz¹d
zwrócone do ponownego przeanalizowania. Zdaniem kierownictwa Technikum
Lenego w Warcinie przysz³e liceum o
profilu proakademickim powinno kszta³ciæ
z nachyleniem biologiczno-ekologicznym,
a o profilu rolniczo-rodowiskowym - z nachyleniem lenym. W szkole policealnej
za³o¿ono mo¿liwoæ uzyskania zawodu
technik-lenik. Szko³a dysponuje dobr¹
baz¹. Umo¿liwia uczniom korzystanie z
ró¿nych form zajêæ pozalekcyjnych. Zg³oszone propozycje Zarz¹d przyj¹³ bez
uwag. Do propozycji Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego równie¿ nie
mia³ uwag.

Losy internatu
Wa¿nym problemem, analizowanym
przez Zarz¹d, by³ dalszy los internatu Zespo³u Szkó³ Rolniczych w S³upsku. Koszty utrzymania placówki s¹ tak wysokie, ¿e
rozwa¿any by³ nawet zamiar jej likwidacji.
Z pobytu w internacie korzysta stosunkowo niewielka grupa uczniów, w tym tylko po³owa to uczniowie Zespo³u Szkó³
Rolniczych, pozostali s¹ zamiejscowymi
uczniami szkó³ miejskich. Zg³oszone przez
dyrektora szko³y potrzeby w zakresie remontu obiektu zamykaj¹ siê kwot¹ 205.700
z³. Dodatkowym problemem jest brak lokali zastêpczych na mieszkania dla nauczycieli. Zarz¹d rozwa¿aj¹c problem, za najwa¿niejszy uzna³ spo³eczny aspekt sprawy - potrzeby wychowanków internatu
oraz odczucia pracuj¹cych w nim ludzi.Wypracowano koncepcjê przebudowy budynku w taki sposób, aby pozostawiæ w
nim internat umo¿liwiaj¹cy zakwaterowanie dotychczasowej liczby wychowanków
oraz wygospodarowaæ pomieszczenia na
mieszkania dla nauczycieli. Wed³ug wstêpnych oglêdzin i ocen przeprowadzonych
przez s³u¿by budowlane, kszta³t architektoniczny obiektu i jego segmentowa zabudowa umo¿liwiaj¹ wy³¹czenie samodzielnych pomieszczeñ, w których w optymalnej wersji mo¿na by zlokalizowaæ nawet oko³o 10 mieszkañ.
Opracowa³: Wydzia³
Organizacyjno-Prawny
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4 kwietnia Zarz¹d Powiatu, podpisa³
pozozumienie z Pomorsk¹ Regionaln¹
Kas¹ Chorych w Gdañsku o realizacji
badañ mammograficznych w ramach
programu Jeste Tego Warta - Zbadaj
Swoje Piersi. Przebadanych zostanie
250 kobiet, mieszkanek powiatu s³upskiego z rocznika 1947.
*
5 kwietnia odby³a siê narada szkoleniowa z dyrektorami i g³ównymi ksiêgowymi szkó³ i placówek owiatowych powiatu, po³¹czona z wrêczeniem przez
Starostê S³upskiego stopni nauczyciela dyplomowanego dyrektorom szkó³.
*
6 kwietnia zorganizowano III Powiatowe Biegi Prze³ajowe o puchar Starosty
S³upskiego. Uczestniczyli w nich
uczniowie z 33. szkó³ podstawowych i
21 gimnazjów, razem 400 osób.W imprezie wziêli równie¿ udzia³ olimpijczycy z
regionu.
*
11 kwietnia na zamku w Malborku odby³o siê sympozjum nt. Wspó³praca
cywilno-wojskowa w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa na obszarze województwa pomorskiego. Tworzenie warunków do przyjêcia,funkcjonowania i
realizacji zadañ w ramach HNS - Pañstwa gospodarza. W obradach uczestniczy³a wicestarosta Gra¿yna Pokuæ.
*
W okresie przedwi¹tecznym odby³o siê
wiele imprez nawi¹zuj¹cych do tradycji
wielkanocnych, m.in. w Szkole Podstawowej w Koñczewie rozstrzygniêto konkurs plastyczny pt. Wielkanoc na Pomorzu.
*
W dniach 19-20 kwietnia zorganizowano w Ustce Miêdzynarodow¹ Konferencj¹ Naukow¹ nt. Perspektywy rozwoju
uzdrowisk polskiego wybrze¿a Ba³tyku. Uczestniczyli przedstawiciele z Niemiec, Bu³garii, Ukrainy i Litwy. Analizowano mo¿liwoci dalszego rozwoju polskich uzdrowisk nadba³tyckich.
*
19 kwietnia w Rumsku (gm.G³ówczyce)
obchodzono I rocznicê otwarcia rodowiskowego Domu Samopomocy.
*
20 kwietnia w Szkole Podstawowej w
S³onowicach odby³ siê IV Przegl¹d Kabaretów Szkolnych pt. Humoriada.
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W nowym Domu Pomocy Spo³ecznej

Rodzinna atmosfera,
wspaniali gocie
Od 1 lutego br. w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie przebywa 70 pensjonariuszy, w wiêkszoci przewlekle chorych psychicznie. Maj¹ zapewnion¹ sta³¹ opiekê lekarsk¹, terapeutyczn¹ i rehabilitacyjn¹.
Piêknie prezentuj¹cy siê obiekt, otoczony rozleg³ym, zagospodarowanym terenem, oddano do u¿ytku w grudniu 2000
roku. Wyposa¿ony jest w niezbêdny
sprzêt i urz¹dzenia rehabilitacyjne. W lutym pensjonariuszy odwiedzi³ wicemarsza³ek Sejmu RP Jan Król, zapozna³ siê z
funkcjonowaniem obiektu i obejrza³ pokoje.
W marcu powiêcono kaplicê przydomow¹, uroczystoci celebrowa³ ksi¹dz biskup Jan Bernard Szlaga - ordynariusz
Diecezji Pelpliñskiej oraz ksi¹dz kanonik
Zbigniew Klaman. W uroczystoci udzia³

teatraln¹. Dziêki licznym sponsorom, a
szczególnie darowinie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w S³upsku, funkcjonuje dobrze
wyposa¿ona biblioteka z czytelni¹.
Samorz¹d mieszkañców nawi¹za³ ju¿
wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹ we
Wrzeciu, z klas¹ integracyjn¹ Szko³y Podstawowej Nr 9 w S³upsku i z m³odzie¿¹ ze
wietlicy wiejskiej w Lubuczewie. Wspólnie zorganizowano Walentynki, Przywitanie Wiosny, turnieje sportowe, Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Ta ostatnia impreza odby³a siê z udzia³em teatru Kubu
z Machowina oraz teatru ,,Kurnik" z inter-

Turniej sportowy
wziêli przedstawiciele Starostwa S³upskiego z wicestarost¹ Gra¿yn¹ Pokuæ oraz w³a
dze gminy S³upsk z wójtem, Mariuszem
Chmielem.
Na uroczystoæ powiêcenia kaplicy
przybyli te¿ licznie mieszkañcy domu oraz
mieszkañcy Lubuczewa i Kar¿cina, którzy
w ka¿d¹ pierwsz¹ i drug¹ niedzielê miesi¹ca mog¹ uczestniczyæ tu we mszy wiêtej.
Mieszkañcy domu bior¹ czynny
udzia³ w codziennych zajêciach terapeutycznych i rehabilituj¹cych. Maj¹ do dyspozycji pracowniê plastyczn¹, muzyczn¹ i

natu Specjalnego Orodka Szkolno-Wy
chowawczego w S³upsku. Mieszkañcy
domu chêtnie pomagaj¹ w pracach gospodarczych, korzystaj¹ z wycieczek do
S³upska i Ustki, a tak¿e spacerów do pobliskiego lasu.
Ostatnio Dom Pomocy Spo³ecznej w
Lubuczewie zosta³ hojnie obdarowany
sprzêtem codziennego u¿ytku przez s³upskie firmy - "Domplast" i "Plast-Box"
Bogdan Jankowski
Lubuczewo

Kursy dla sekretarzy i komendantów

Gotowoæ cywilna
Miêdzywojewódzki Orodek Szkolenia Obrony Cywilnej i Administracji w Gdañsku prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, zak³adów pracy oraz osób funkcyjnych
OC. Zajmuje siê te¿ przygotowaniem dyrektorów szkó³ i nauczycieli
do prowadzenia zajêæ z wychowania dla bezpieczeñstwa.
Ka¿de zdarzenie o znamionach katastrofy jest ograniczone przestrzeni¹ i czasem. Bez wzglêdu na parametry zdarzenia,
pierwsi bêd¹ reagowaæ bezporedni
wiadkowie, lokalne w³adze.
Gotowoæ cywilna - to stan okrelaj¹cy zdolnoæ sektora cywilnego do podjêcia planowanego i zorganizowanego dzia³ania w okrelonym czasie i zakresie w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, mienia i rodowiska. Obejmuje ca³y obszar ochrony ludnoci wraz ze wspó³prac¹ zagraniczn¹.
Star¹ prawd¹ jest, ¿e wszystko kosztuje. Przygotowanie i utrzymanie efektywnego systemu reagowania te¿ wymaga
niema³ych nak³adów. Zdecydowanie tañsze s¹ koszty zapobiegania (prewencji). Te
dzia³ania, tak mocno preferowane w pañstwach zachodnich, s¹ efektywniejsze. Ich
celem jest minimalizowanie ewentualnych
skutków katastrofy, zmniejszenie prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia i ca³kowite eliminowanie.
W zakresie zapobiegania du¿¹ wagê,
obok czynnoci planistycznych, konstrukcyjnych i organizacyjnych, przywi¹zuje
siê do systemów edukacyjnych. Chodzi
o wpojenie zasad postêpowania w przypadku zagro¿enia. Oczy ludzi oczekuj¹cych pomocy, a nawet przypadkowych gapiów, bêd¹ zwrócone na dzia³ania s³u¿b
bior¹cych udzia³ w akcji. W razie wiêkszej
katastrofy w³adze lokalne przez d³u¿szy
czas mog¹ byæ zdane na siebie, st¹d wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie.
Jeszcze w pierwszym pó³roczu br. w
Gdañsku zorganizowane zostan¹ kursy:
dla sekretarzy urzêdów gmin (9-12.05. i 1619.05.), dla komendantów dru¿yn przeciwpowodziowych (18-19.06.), dla wójtów i
burmistrzów (21-22.06. i 26-27.06.).
W ramach przygotowania spo³eczeñstwa do powszechnej samoobrony, szczególn¹ rolê przywi¹zuje siê do upowszechniania humanistycznych idei obrony cy-

wilnej w rodowisku szkolnym. W tym
celu zaleca siê przeprowadzenie wspólnie
z placówkami owiatowymi imprez, których
wykaz zawieraj¹ Wytyczne w sprawie realizacji zadañ obrony cywilnej i krajowego systemu ratowniczo-ganiczego w województwie pomorskim w 2001 roku.
Zgodnie z tymi wytycznymi do 18 maja
br. powinien siê odbyæ powiatowy etap
konkursu plastycznego nt. Ochrona ludnoci przed zagro¿eniami - ¿yj bezpiecznie, w drugiej dekadzie czerwca br. - etap
szkolny konkursu fotograficznego, a
3 czerwca - Wojewódzkie Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK i OC.
Józef Tejc
Inspektor Wydz. ds. PPOiZK¯

W Objedzie odby³ siê Samorz¹dowy Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Ustka. Startowa³o 8 dru¿yn:
dwie z Ustki, po jednej z Postomina, Kobylnicy, Kêpic, Dêbnicy Kaszubskiej,
gminy S³upsk i s³upskiego starostwa.
Dru¿yny gra³y w piêcioosobowych sk³adach 2 razy po 8 minut. Ostatecznie fina³owe spotkanie wygra³a 3:2 dru¿yna starostwa z dru¿yn¹ Urzêdu Gminy w Kobylnicy (lk).
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28 kwietnia w Stacji Dowiadczalnej Oceny Odmian w Kar¿niczce odby³o siê seminarium nt. Wie i rolnictwo
pomorskie w programie SLD. Omawiano m.in. stan obecny i kierunki rozwoju rolnictwa w województwie pomorskim.
*
28 kwietnia w Szkole Podstawowej
im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie zainaugurowano wojewódzkie
Dni Olimpijczyka.
*
W Jezierzycach odby³y siê Powiatowe Obchody wiêta 3 Maja. Odprawiona zosta³a uroczysta msza wiêta,
prezentowa³y siê zespo³y artystyczne ,
ludowe, odby³y siê konkursy rodzinne
i aukcja prac dzieci.

Co nas czeka?
12 maja - konferencja pod has³em
Moja wiadomoæ, podsumowuj¹ca
program pn. Edukacja i samoedukacja
kobiet wiejskich. Konferencjê organizuje starostwo wspólnie z Samopomocowym Stowarzyszeniem Kobiet
Wiejskie klimaty w Kobylnicy.
*
W dniach 10-13 maja w powiecie
s³upskim bêdzie przebywaæ z rewizyt¹
delegacja powiatu Kreis Herzogtum
Lauenburg w Niemczech, z którym powiat nasz zamierza nawi¹zaæ partnersk¹
wspó³pracê.
*
W dniach 12-13 maja - IV S³upskie
Forum Motoryzacji i Wystawa sprzêtu
motoryzacyjnego produkowanego w
regionie.
*
13 maja w Orodku Doradztwa Rolniczego w Strzelinie - I Targi Kwiatowe
po³¹czone z Majówk¹ i Konkursem Pieni Biesiadnej. Sprzeda¿ rolin ozdobnych, sprzêtu ogrodniczego oraz doradztwo ogrodnicze.
*
W dniach 17-18 maja w Krzyni - seminarium nt. Stop rodkom uzale¿niaj¹cym - zakres mo¿liwoci oddzia³ywañ
profilaktycznych. Seminarium organizuje starostwo wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
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Co s³ychaæ w OSP?

Za dobr¹ wiedzê okaza³e puchary
i rowery górskie

Mija drugi rok funkcjonowania Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w S³upsku.

rowerzyci

Sumuj¹ dokonania Mali

6 kwietnia w Miasteczku Ruchu
Aktualnie w Zwi¹zku trwa kampania ta zas³uguje na wysok¹ ocenê. Obecnie Drogowego w S³upsku odby³y siê
sprawozdawczo-wyborcza. We wszyst- prowadzony jest Ogólnopolski Turniej eliminacje regionalne XXIV Ogólkich OSP odby³y siê ju¿ walne zebrania,
Wiedzy Po¿arniczej M³odzie¿ Zapobiega nopolskiego Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego.

Na zgrupowaniu OSP w Motarzynie.
teraz organizowane s¹ zjazdy gminne.
G³ównym zadaniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej jest podsumowanie 2letniego okresu funkcjonowania Zwi¹zku,
rozwijanie wszelkich inicjatyw zmierzaj¹cych do jak najlepszego wykonania zadañ
podstawowych, którymi s¹: walka z po¿arami, likwidacja skutków katastrof, klêsk
¿ywio³owych i innych zagro¿eñ miejscowych. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na
potrzebê podnoszenia gotowoci bojowej
i sprawnoci jednostek OSP, dosprzêtowienie, a tak¿e na wzrost liczby cz³onków,
szkolenia oraz dalszy rozwój ¿eñskich i
m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych.
Dzia³alnoæ OSP cechuje du¿e zaanga¿owanie stra¿aków -ochotników oraz
aktywnoæ w pokonywaniu trudnoci,
które wynikaj¹ g³ównie z braku funduszy i
niew³aciwego interpretowania przez niektóre samorz¹dy gminne przepisów o ponoszeniu kosztów utrzymania, wyposa¿enia i zapewnienia gotowoci bojowej OSP.
Mimo trudnoci, jakie towarzyszy³y jednostkom w ocenianym okresie, dzia³alnoæ
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Po¿arom. Ma on na celu popularyzowanie wród dzieci i m³odzie¿y znajomoci
przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na wypadek powstania po¿aru oraz praktycznych umiejêtnoci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem ganiczym i technik¹ po¿arnicz¹.
st. bryg. Andrzej Krzywulski
Wiceprezes ZP Z OSP

Wszystkim stra¿akom
z Pañstwowej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
najlepsze ¿yczenia z
okazji Dnia Stra¿aka
sk³ada Rada i Zarz¹d
Powiatu S³upskiego
oraz Redakcja Biuletynu.

Wy³oniono najlepsze dru¿yny, które
bêd¹ reprezentowaæ nasz region na eliminacjach wojewódzkich w Gdañsku. Na
starcie stanê³y reprezentacje szkó³ gimnazjalnych i podstawowych z miasta S³upska i powiatu s³upskiego. Zawodnicy musieli wykazaæ siê znajomoci¹ przepisów
prawa drogowego i pokonaæ rowerowy tor
przeszkód. Bezkonkurencyjni w tym okazali siê reprezentanci gminy G³ówczyce,
zajmuj¹c I miejsca zarówno w kategorii
szkó³ gimnazjalnych, jak i podstawowych.
Nagrod¹ by³y okaza³e puchary ufundowane przez starostê s³upskiego i prezydenta miasta S³upska. Piotr Babiarz ze
Szko³y Podstawowej w G³ówczycach i Tomasz Michalik z Gimnazjum w G³ówczycach byli te¿ bezkonkurencyjni w turnieju
indywidualnym - w nagrodê otrzymali
ufundowane przez Wojewódzki Orodek
Ruchu Drogowego w S³upsku wspania³e
rowery górskie. II miejsca dru¿ynowo przypad³y: Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w S³upsku, III - Szkole Podstawowej z Bierkowa i Gimnazjum z Redzikowa.
W eliminacjach wojewódzkich powiat
s³upski reprezentowaæ bêd¹ dru¿ynowi
zdobywcy I i II miejsc.
A. Zielnik

Napisali do nas

Dzia³ania proeuropejskie
Od 1998 roku Licem Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Ustce prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ proeuropejsk¹.
W 1999 roku rozpoczêta zosta³a realizacja
Europejskiego Projektu Edukacyjnego
M³odoæ bez granic, w którym nasze liceum pe³ni rolê koordynatora. Projekt ma
na celu podnoszenie jakoci nauczania,
wymianê dowiadczeñ nauczycieli w zakresie metodyki pracy oraz upowszechnienie nowych mediów w dzia³alnoci dydaktycznej i wychowawczej szko³y. Realizowany jest we wspó³pracy z liceami w Grecji, Hiszpanii oraz Finlandii. Powsta³y ju¿
strony internetowe szkó³ partnerskich,
szkolne gazetki w jêzyku ojczystym i angielskim, opisy atrakcji turystycznych regionów, biuletyny informacyjne o muzyce, sporcie i codziennym ¿yciu w krajach
uczestnicz¹cych w projekcie.
W marcu br. liceum usteckie z³o¿y³o
wniosek o przyst¹pienie do projektu Pobrze¿e, który realizowany jest we wspó³pracy ze szko³¹ w³osk¹ i portugalsk¹, pe³ni¹c¹ funkcjê koordynatora. Celem tego
projektu jest popularyzacja edukacji ekologicznej oraz zainteresowanie uczniów
kultur¹ i morskimi tradycjami regionu. Z

kolei dziêki wspó³pracy w ramach projektu M³odoæ bez granic, licea w Ustce i
Ristiinie (Finlandia) opracowa³y zupe³nie
nowy projekt, umo¿liwiaj¹cy wymianê
uczniów w programie Komisji Europejskiej
LINGUA E, funkcjonuj¹cym obecnie pod
nazw¹ Szkolny Projekt Jêzykowy.
Od 30 marca trwa w naszym liceum
wizyta m³odzie¿y z Finlandii. Intensywne
warsztaty teatralne, muzyczne i plastyczne maj¹ pomóc w stworzeniu wspólnej,
scenicznej wersji bani Kopciuszek. Realizuj¹c projekt Kopciuszek - rzecz o tolerancji i wzajemnym zrozumieniu w jednocz¹cej siê Europie uczniowie codziennie
prze³amuj¹ kulturowe i jêzykowe bariery,
ucz¹ siê wspólnej obecnoci, dziel¹c siê
swoim ¿yciem i dowiadczeniami. Okazuje
siê, ¿e m³odzi ludzie z tak bardzo odleg³ych
kulturowo i geograficznie krajów oraz mówi¹cy tak bardzo odmiennymi jêzykami,
potrafi¹ siê porozumieæ, potrafi¹ i chc¹ razem pracowaæ. A gdy brakuje s³ów, przemawia gest, dwiêk, obraz.
Prace projektowe zaczê³y siê z pocz¹tkiem roku szkolnego, gdy zrodzi³y siê
pierwsze pomys³y, powstawa³y pierwsze
wersje scenariusza, pierwsze szkice sce-

nografii. M³odzie¿ pracowa³a osobno, ale
najnowsze zdobycze techniki umo¿liwia³y
regularny kontakt, pozwala³y konsultowaæ
pomys³y i dyskutowaæ warianty. Kiedy
spotkalimy siê na lotnisku w Rêbiechowie, bardzo szybko uda³o siê prze³amaæ
pierwsze lody. Patrz¹c na ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów, trudno uwierzyæ, ¿e
narodow¹ cech¹ Finów jest niemia³oæ.
Równie¿ i tê barierê uda³o siê prze³amaæ.
M³odzi Finowie wyje¿d¿aj¹ z Ustki 10
kwietnia, ale rozstajemy siê zaledwie na
nieco ponad tydzieñ, gdy¿ tu¿ po wiêtach grupa usteckich licealistów wyje¿d¿a
do Ristiiny, gdzie w ostatnich dniach kwietnia odbêdzie siê premiera przedstawienia.
M³odzie¿ chce dzieliæ siê swoj¹ m³odoci¹
i radoci¹ tworzenia, st¹d 6 kwietnia o godzinie 14.00 w liceum w Ustce odbêdzie
siê wspólna próba, pierwsza powa¿na
przymiarka do angielsko-fiñsko-polskiej
inscenizacji.
Ustka, 4 kwietnia 2001r.
Monika Dymek
Hanna Go³aszewska-Ga³at
Katarzyna Ozimek
Koordynatorzy projektów

Wiosenny koncert

W Gminnym Orodku Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej odby³ siê "Wiosenny koncert na wieczniku", którego celem by³o pozyskanie funduszy na stroje dla czterech zespo³ów artystycznych. Wyst¹pi³y "Gapulki", S³owiki z Budowa", "Allegro" i "Tym-

czasem", a sporód goci ze "wiecznika":
wicestarosta s³upski - Gra¿yna Pokuæ, wój
gminy Dêbnica Kaszubska - Tadeusz Kraus,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego - Stanis³aw Jank i poeta Jerzy Fryckowski. Na zdjêciach uczestnicy koncertu.
Fot. Jan Maziejuk
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Radni Powiatu S³upskiego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

22

Imiê i Nazwisko
Jerzy Awchimieni
Maria Babiñska
Eugeniusz Dañczak
Pawe³ Gonera
Stanis³aw Gos³awski
Stanis³aw Grzekowiak
Jerzy Izdebski
Marian Jarz¹bek
Stanis³aw Jank
Zbigniew Kamiñski
Franciszek Klimczuk
Maria Kobylarz
Zdzis³aw Ko³odziejski
Andrzej Kordylas
Zbigniew Kowalczyk
Leokadia Kuper
Edmund Leñ
Wojciech Lewandowski
Józef Nowak
Krystyna Oczachowska
Kazimierz Pamu³a
Leszek P¹gowski
Tadeusz Pietkun
Gra¿yna Pokuæ
W³adys³aw Rajszczak
Les³aw Rêkas
Zorza Sêdzicka
Jan Siedzik
Zbigniew Studziñski
Ryszard Stus
Teresa Szamlicka
Mieczys³aw Weso³owski
Tomasz Wszó³kowski
Ireneusz Zagrodzki
S³awomir Ziemianowicz

Okrêg wyborczy
gm. Potêgowo - Damnica
gm. G³ówczyce
gm. Dêbnica Kaszubska
gm. G³ówczyce
m. i gm.Kêpice
m. i gm. Kêpice
gm.S³upsk
gm. Kobylnica
gm. Dêbnica Kaszubska
gm. S³upsk
gm. S³upsk
gm. Potêgowo- Damnica
gm. S³upsk
gm. Potêgowo- Damnica
gm. Kobylnica
m. Ustka
gm. G³ówczyce
m. Ustka
m. Ustka
gm. G³ówczyce
m. i gm. Kêpice
m. Ustka
gm. Ustka -Smo³dzino
gm. Potêgowo - Damnica
gm. S³upsk
gm. Ustka - Smo³dzino
gm. Ustka- Smo³dzino
m. Ustka
gm. Potêgowo- Damnica
gm. Dêbnica Kaszubska
gm. Kobylnica
gm. Kobylnica
gm. Ustka -Smo³dzino
m. Ustka
m. i gm. Kêpice

Przynale¿noæ do Klubu
Przymierze Spo³eczne
AWS
Przymierze Spo³eczne
Przymierze Spo³eczne
SLD
SLD
AWS
Samorz¹dnoæ
Przymierze Spo³eczne
SLD
SLD
Nie nale¿y
Przymierze Spo³eczne
Przymierze Spo³eczne
SLD
Samorz¹dnoæ
SLD
Samorz¹dnoæ
SLD
AWS
nie nale¿y
AWS
AWS
SLD
Przymierze Spo³eczne
SLD
SLD
nie nale¿y
AWS
Samorz¹dnoæ
Przymierze Spo³eczne
AWS
SLD
AWS
Samorz¹dnoæ

