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Drodzy Czytelnicy!
Nie jest zadaniem samorz¹dowca przekonywaæ do potrzeby udzia³u w ogólnonarodowym referendum na rzecz
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Na niespe³na
dwa miesi¹ce przed tym referendum postawmy sobie jednak pytanie wprost: czy wie s³upska jest przygotowana
do ¿ycia w Unii?
Jestemy jednym z najwiêkszych powiatów w województwie pomorskim. Na wsi mieszka ok. 80 proc. ludnoci, a bezrobocie przekroczy³o ju¿ 35 procent! U¿ytki rolne w naszym powiecie zajmuj¹ oko³o 51 proc. ogólnej powierzchni i funkcjonuje ponad 4 tys. gospodarstw rolnych.
Przypominam te dane, bo w znaczny sposób rzutowaæ bêd¹
one na pozycjê s³upskiej wsi w Unii Europejskiej. Do nich
trzeba jeszcze dorzuciæ du¿o ni¿sze rednie dochody naszych mieszkañców od dochodów mieszkañców innych
regionów kraju, nie najlepsz¹ kondycjê naszego przemys³u.
Problemów do rozwi¹zania jest sporo i jakie w zwi¹zku z tym s¹ nasze szanse? Jeli wzi¹æ pod uwagê to, ¿e
polityka spo³eczna i gospodarcza Unii bêdzie tak ukierunkowana, by w pierwszej kolejnoci pomagaæ regionom s³abszym, to nadzieje mog¹ byæ du¿e. Kto by³ na Zachodzie,
doskonale jednak wie, ¿e tam nie ma nic za darmo.
Pomoc, jeli rzeczywicie przyjdzie, uzale¿niona bêdzie od wielu czynników. Nale¿y mieæ to zawsze na uwadze. A drug¹ spraw¹ jest, czy potrafimy z niej skorzystaæ?
Wa¿na bêdzie zmiana wiadomoci i nastawienia do
¿ycia w warunkach, w których liczyæ bêdzie siê przede
wszystkim w³asna inicjatywa, pomys³owoæ, ryzyko, wytrwa³oæ i upór w dzia³aniu. Te w³anie cechy decydowaæ
bêd¹ o przysz³oci wielu ludzi. Istnieje ogromna obawa,
czy mieszkañcy, nie tylko naszego powiatu, przestawi¹ siê
na takie nowe mylenie i skorzystaj¹ z danej im kolejnej
szansy?
S¹ jeszcze inne obawy, czy nasze gospodarstwa i firmy biznesowe potrafi¹ odnaleæ siê w warunkach takiej
gospodarki, gdzie wiele rzeczy bêdzie cile limitowanych
i skrupulatnie liczonych. Czy potrafi¹ siê szybko dostosowaæ do nowych wymogów i sprostaæ ogromnej konkurencji? Czy ich w³aciciele potrafi¹ na nowo zrozumieæ, ¿e
przysz³oæ wszelkiego rodzaju firm produkcyjnych tkwi
nie w pojedynczym, lecz we wspólnym dzia³aniu, ³¹czeniu
siê w grupy producencie, spó³ki, konsorcja itp.
Ostatnio gocilimy w powiecie s³upskim grupê rolników z zaprzyjanionego z nami powiatu Herzogtum Lauenburg w Niemczech. Niemcy byli zachwyceni i pozytywnie zbudowani tym, co u nas zobaczyli. Mówili, ¿e nasze
gospodarstwa i firmy rolne nie powinny mieæ problemów z
funkcjonowaniem w Unii Europejskiej.
Mylê, ¿e niedaleka przysz³oæ poka¿e najlepiej, na
ile by³a to zwyk³a kurtuazja, a na ile szczera ocena. Wkrótce zamierzamy zorganizowaæ podobny wyjazd naszym rolnikom do Niemiec i sami przyjrzymy siê z bliska unijnej
rzeczywistoci.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Z obrad V i VI Sesji Rady Powiatu

Bud¿et przyjêty

G³ównymi tematami V i VI Sesji Rady Powiatu S³upskiego (25 lutego, 25 marca br.) by³y sprawozdania
z dzia³alnoci w 2002 roku komendanta miejskiego Policji, komendanta miejskiego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów
oraz bud¿et powiatu na 2003 rok.

Ze sprawozdania komendanta miejskiego Policji Waldemara Fuscha wynika, ¿e w 2002 roku na terenie powiatu zanotowano wyrany spadek zagro¿enia
przestêpczoci¹. Powiat s³upski plasuje
siê pod tym wzglêdem na siódmym miejscu w województwie pomorskim. W 2002
roku wszczêto ogó³em 2789 postêpowañ
przygotowawczych - o 8,6% mniej ni¿ w
2001 roku. Jednostka s³upska osi¹gnê³a
w tym wzglêdzie najlepszy wynik w województwie pomorskim. Wykrywalnoæ
przestêpstw wynios³a 62,5%/ (w 2001 r. 53,1%) - przy redniej wojewódzkiej 55,5%.
W 2002 roku stwierdzono 101 przestêpstw
pope³nionych przez nieletnich sprawców
i wszczêto 82 postêpowania o przestêpstwa gospodarcze (w 2001  59). Policja
wypowiedzia³a zdecydowan¹ wojnê wszelkim przejawom chuligañstwa, agresji i
wulgarnoci. Z³o¿ono 1958 wniosków o
ukaranie do S¹du Grodzkiego. Liczba kolizji na drogach powiatu wzros³a o 35,2%, o
5,3% zmniejszy³a siê jednak liczba wypadków drogowych. O ponad 26% spad³a liczba wypadków spowodowanych przez nietrzewych kierowców. Sukcesem Policji
jest ograniczenie kradzie¿y z w³amaniem
oraz bójek i pobiæ, a tak¿e zminimalizowanie zagro¿eñ podczas sezonu letniego.
Stra¿ po¿arna musia³a w 2002 roku interweniowaæ 1836 razy. W porównaniu z
rokiem 2001 liczba interwencji wzros³a o
43,7%. By³o 359 po¿arów  wiêcej o 32,0%
i 508 innych zagro¿eñ - wzrost o 60,8%.
Prawie 70 zdarzeñ spowodowanych by³o
silnym wiatrem, 90 - gwa³townym przyborem wody, 31 - intensywnymi opadami
deszczu. Odnotowano te¿ 90 zdarzeñ w
komunikacji drogowej spowodowanych
nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeñstwa
ruchu drogowego, brawur¹ kierowców
oraz nadmiern¹ prêdkoci¹. By³o 38 alarmów fa³szywych. Przyczynami ponad 40%
po¿arów by³y umylne podpalenia. Funkcjonariusze PSP przeprowadzili 231 kontroli. Skontrolowali 369 obiektów, w tym
274 na terenie powiatu s³upskiego. Wydali 50 decyzji administracyjnych i wszczêli 44 postêpowania administracyjne.
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18 kwietnia 2002 roku w pomieszczeniach Miejsko-Powiatowego Stanowiska
Kierowania KM PSP rozpoczê³o dzia³alnoæ Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zainstalowany w nim sprzêt oraz oprogramowanie informatyczne stanowi pocz¹tek do kompleksowego rozwi¹zania systemowego szybkiego powiadamiania.
Przekazany Radzie Powiatu na lutowej sesji projekt bud¿etu na 2003 rok nie
spotka³ siê z aprobat¹. Radni wyrazili swoje niezadowolenie w stanowisku, które
przekazano Prezesowi Rady Ministrów w
celu zrewidowania zasad podzia³u subwencji owiatowej.
VI Sesja Rady Powiatu (25 marca br.)
powiêcona by³a przede wszystkim bud¿etowi na 2003 rok. Przed³o¿ony tym razem radnym projekt bud¿etu na 2003 rok
przewiduje dochody w wysokoci
38.280.329 z³ oraz wydatki w wysokoci
36.420.075 z³. Planowana nadwy¿ka bud¿etowa w ca³oci mia³a byæ przeznaczona na sp³atê pierwszej raty zaci¹gniêtego w 2001 i 2002 roku kredytu d³ugoterminowego na budowê i modernizacjê dróg
powiatowych. Dochody powiatu, ustalone
na podstawie decyzji Ministra Finansów
w sprawie subwencji, Wojewody Pomorskiego w sprawie dotacji oraz prognozowanych w³asnych przychodów, s¹ mniejsze ni¿ by³y w 2002 roku o 2.543.317 z³.
Przy konstruowaniu projektu bud¿etu
starano siê zapewniæ rodki na realizacjê bie¿¹cych zadañ jednostek przy za³o¿eniu daleko id¹cych oszczêdnoci. Do
dyspozycji powiatu w 2003 roku jest zaledwie 87,9% dochodów z roku 2002.
Daleko niewystarczaj¹ce s¹ rodki na
drogi. Bardzo trudna jest sytuacja w
owiacie, gdzie subwencja jest mniejsza
o 15,1%. W bud¿ecie nie zaplanowano
rodków na rozbudowê Zespo³u Szkó³
Technicznych w Ustce. W aktualnym stanie finansów nie ma mo¿liwoci realizowania z w³asnych rodków ¿adnych inwestycji. Na sesji oceniono, ¿e jest to bud¿et
przetrwania. Z takim zastrze¿eniem piêtnastu obecnych radnych przyjê³o go jednog³onie.

Ze z³o¿onego przez Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
sprawozdania z dzia³alnoci w 2002 roku
wynika, ¿e jakoæ wody w nadzorowanych
wodoci¹gach jest dobra. Stan sanitarny
wód powierzchniowych i basenów odpowiada normom. W sezonie letnim nie zamkniêto ¿adnego k¹pieliska, a stan czystoci morza w rejonie k¹pielisk by³ dobry. Niestety, stwierdzono zaniedbania
wokó³ k¹pielisk zlokalizowanych nad jeziorami. Stan sanitarny powietrza ocenia
siê tak¿e jako dobry. Wysypiska komunalne s¹ w zasadzie prawid³owo eksploatowane i rekultywowane. W gminach wdra¿any jest systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gospodarka nieczystociami p³ynnymi jest w znacznej mierze
uporz¹dkowana.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
udzieli³ w 2002 roku 216 porad prawnych;
24 dotyczy³y rêkojmi i gwarancji, 15 uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy o kredycie
konsumenckim, 11 oznaczenia towarów,
89 ró¿nych jednostkowych problemów.
Rzecznik wystêpowa³ do przedsiêbiorców
w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów. Przyj¹³ 198 interwencji, 105
za³atwi³ pozytywnie. Na bie¿¹co wspó³dzia³a³ z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdañsku, Delegatur¹ w S³upsku, Polubownym S¹dem Konsumenckim przy Pañstwowej Inspekcji
Handlowej w S³upsku, Urzêdem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Pó³nocnym Oddzia³em Terenowym
URE w Gdañsku, Federacj¹ Konsumentów
w S³upsku. Prowadzi³ równie¿ dzia³ania o
charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Pomaga³ m.in. m³odzie¿y szkolnej w przygotowaniu opracowañ na tematy konsumenckie objête programem nauczania. Na
³amach prasy komentowa³ i wyjania³ konkretne sprawy i problemy, informowa³ o
nowych rozwi¹zaniach prawnych.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
S³upskiego

Wybrani przez pacjentów

Najlepszy Lekarz
Najlepsza Pielêgniarka
Lidia Rynda z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy zosta³a najlepszym lekarzem,
a Teresa Huben z tego samego ZOZ - najlepsz¹ pielêgniark¹ powiatu s³upskiego w 2003 roku. Wyró¿nienia te przyznano najlepszym pracownikom s³u¿by zdrowia z okazji ich dorocznego wiêta, które zbieg³o siê
w tym roku z rozstrzygniêciem konkursu-plebiscytu na najlepszego lekarza i najlepsz¹ pielêgniarkê powiatu.

Janusz Grzybowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³upskiego wrêcza pami¹tkowe
dyplomy g³ównym laureatom konkursu - Teresie Huben (zdjêcie górne) i Lidii Ryndzie z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy
Konkurs-Plebiscyt Z sercem do ser- wowali swój wybór lekarza i pielêgniarki.
ca prowadzili na swych ³amach G³os Oddaj¹c swój g³os wskazywali osoby wyPomorza oraz redakcja naszego biulety- j¹tkowe, które s³u¿¹ swoim pacjentom nie
nu. 8 kwietnia br. w siedzibie Starostwa tylko fachow¹ porad¹, ale powiêcaj¹c
Powiatowego w S³upsku odby³o siê uro- swój czas, otaczaj¹ ich szczególn¹ troczyste podsumowanie, na które zaproszo- sk¹ i opiek¹. Wskazywali lekarzy ¿yczno wszystkich kierowników zak³adów liwych pacjentom, przyjaznych, budz¹cych
opieki zdrowotnej z powiatu s³upskiego, zaufanie i sympatiê. Mimo wielu negatywszefów jednostek i instytucji wspó³pracu- nych opinii upowszechnianych o reformie
j¹cych w zakresie ochrony zdrowia oraz s³u¿by zdrowia, g³osy pacjentów dowiod³y,
lekarzy i pielêgniarki wyró¿nione w kon- ¿e istnieje te¿ pozytywny wizerunek lekursie. Zaproszeni zostali równie¿ czytel- karzy i pielêgniarek pracuj¹cych na wsi.
nicy, którzy w sposób szczególny umoty- Pacjenci wskazali osoby, które mog¹ byæ
ci¹g dalszy na srt. 6
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Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski prezentuje dyplom najlepszej lekarki powiatu
wzorem nie tylko w sferze posiadanych
umiejêtnoci, ale i uczciwoci, zarówno
zawodowej, jak i prywatnej. Do udzia³u w
konkursie czytelnicy zg³osili w sumie trzynastu lekarzy i siedemnacie pielêgniarek
z powiatu. Po dokonaniu oceny nades³anych kuponów, przeczytaniu wszystkich
listów i uzasadnieñ, okaza³o siê, ¿e tytu³

Najlepszego Lekarza w powiecie s³upskim
w 2003 roku nale¿y przyznaæ doktor Lidii
Ryndzie z Niepublicznego Zak³adu Opie-

pad³o pani Aleksandrze Studziñskiej ze
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, a trzecie pani Stanis³awie Kopcia³  tak¿e z Niepublicznego ZOZ w Kobylnicy.
Chocia¿ prawdziwymi bohaterami dnia
okazali siê lekarze i pielêgniarki z Niepublicznego ZOZ w Kobylnicy, to w powiecie s³upskim nie brakuje lekarzy i pielêgniarek dbaj¹cych o pacjenta i lecz¹cych skutecznie, którzy chorych ludzi traktuk¹ z
wra¿liwoci¹ i ciep³em. Osoby te pracuj¹
nie tylko z ogromnym zaanga¿owaniem,
ale z oddaniem traktuj¹ swój trudny i piêkny zawód. Do tytu³u najlepszego lekarza
czytelnicy proponowali tak¿e lekarzy: Tytusa Zawadzkiego z G³ówczyc, Tytusa Zawadzkiego z Bobrownik (gm. Damnica),
Krzysztofa Wolnikowskiego z ¯oruchowa i Wrzecia (gm. S³upsk)), Mariê Rogaliñsk¹ z Gardny Wielkiej (gm. Smo³dziono), Mariusza Bimbauma z Ustki, Piotra
Kluczewskiego z Kêpic, Janusza Grzybowskiego z Ustki, Cezarego Zielewskiego z Potêgowa) oraz Emiliê Klimowicz¯uralsk¹ ze Stowiêcina (gm. G³owczyce).
Typowane przez czytelników G³osu
Pomorza i Powiatu S³upskiego najlep-

Drugie miejsce w konkursie zajê³a Aleksandra Studziñska - pielêgniarka ze Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy

Stanis³awa Kopcia³ - pielêgniarka z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Kobylnicy - trzecia w konkursie
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ki Zdrowotnej w Kobylnicy. Drugie miejsce zaj¹³ doktor Maciej Kaczmarczyk
równie¿ z Niepublicznego ZOZ w Kobylnicy, a trzecie lekarze: Sebastian Maliñski z Orodka Zdrowia w Dêbnicy Kaszubskiej i Andrzej Proniewski z Orodka
Zdrowia w Pob³ociu, gm. G³ówczyce.
Tytu³ Najlepszej Pielêgniarki powiatu
s³upskiego w 2003 roku przypad³ pani Teresie Huben  równie¿ z Niepublicznego
ZOZ w Kobylnicy. Drugie miejsce w tym,
ciesz¹cym siê sporym zainteresowaniem
czytelników konkursie-plebiscycie, przy-

sze pielêgniarki to: Halina Grabowska z
Dêbnicy Kaszubskiej, Danuta Ceynowa z
Pob³ocia (gm. G³owczyce), Ewa Diegner z
Bobrownik (gm. Damnica), El¿bieta Trubicka z Dêbnicy Kaszubskiej, Joanna Bury³o z Kobylnicy, Maria Bartoszewska i
Ewa Wasilewska z ¯oruchowa (gm. G³owczyce), Gra¿yna Rolka z Gardny Wielkiej,
Marzena Kaczmarek z Kêpic, Ewa Barabasz i Barbara Szul ze Stowiêcina (gm.
G³owczyce), Julianna Jurgiewicz i Barbara Misiak z Kobylnicy oraz Teresa Mazur z Potêgowa.

Jestem mieszkank¹ Kobylnicy
i w tutejszym orodku zdrowia
otrzymujê niezbêdn¹ i fachow¹ pomoc lekarsk¹. Nie zdarzy³o mi siê
nigdy, aby tutejszy personel medyczny odmówi³ mnie lub cz³onkowi mojej rodziny, udzielenia pomocy. Tym bardziej jest to wa¿ne, poniewa¿ mój syn po przebytej chorobie nowotworowej, porusza siê
na wózku inwalidzkim.

Zawsze, o ile oczywicie zachodzi taka
potrzeba, otrzymujê skierowanie na specjalistyczne badania b¹d konsultacje. A
co najwa¿niejsze, nie wyobra¿am sobie jak to bywa w innych placówkach - rejestracji do lekarza przy u¿yciu tzw. numer-

Laureaci konkursu
W naszym konkursie nagrodzeni zostali równie¿ czytelnicy, wród których
rozlosowano osiem nagród: dwa cinieniomierze, cztery albumy zdjêciowe S³owiñski Park Narodowy oraz dwie lokówki. Nagrody te otrzymali: Irena Janulewicz
- Szczypior z Gardny Wielkiej, Stanis³aw
Ziomek z G³ówczyc, Zdzis³aw Kwaniewski z Damnicy, Regina Dy ze Stowiêcina,
Teresa Miko³ajczak ze S³upska, Ewa Lenkiewicz z Kobylnicy, Halina Grochowska
ze S³upska i Jadwiga Ko³aczyñska z Kobylnicy.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych
lekarzy i pielêgniarek oraz czytelników
ufundowali organizatorzy konkursu oraz
sponsorzy: Firma Medyczna z Lublina
MIX- MED, Anna Zatyj z Firmy GlaxoSmithKline z Gdañska, Gdañski Oddzia³

FIRMY MITEX S.A, PROFARM Spó³ka z o.o. z Lêborka, Centrala Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Oddzia³
w S³upsku oraz 1 LOGISTCS ¯URALSKI z W³ynkówka.
Wszystkim laureatom i uczestnikom
tegorocznej edycji konkurs serdecznie gratulujemy i dziêkujemy za to, ¿e zechcieli
wzi¹æ w nim udzia³. Za rok postaramy siê
znowu zapytaæ naszych czytelników, czy
s¹ traktowani z sercem przez swoich lekarzy rodzinnych i swoje pielêgniarki. Obok
rukujemy dwie wybrane wypowiedzi nades³ane przez naszych czytelników.
Danuta Rolbiecka
Starostwo Powiatowe w S³upsku
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Ma³gorzata Wolska - przedstawiciel jednego ze sponsorów konkursu, spó³ki Profarm z Lêborka w rozmowie z Danut¹ Rolbieck¹ ze Starostwa Powiatowego w S³upsku

Nigdy
nie odmawia
pomocy
ków. W moim orodku, pomimo i¿ liczba
pacjentów nie jest te¿ ma³a, nigdy tak siê
nie zdarzy³o. Pacjenci przyjmowani s¹ nawet, jeli lekarz ju¿ zakoñczy³ godziny przyjêæ. Traktowani jestemy przez personel
orodka zdrowia w sposób przyjazny i
humanitarny. Na miejscu przyjmuje wielu
specjalistów, a wszystko po to, aby w³anie nam, pacjentom u³atwiæ fachow¹ pomoc. Bardzo czêsto organizowane s¹ akcje z dodatkowymi badaniami (na przyk³ad
w marcu br. odby³o siê badanie na wykrywalnoæ osteoporozy).Tego rodzaju dzia³añ by³o bardzo wiele i nie sposób ich
wszystkich wymieniæ.
Poniewa¿ ja i moja rodzina jestemy
pacjentami doktor Lidii Ryndy, w³anie j¹
chcia³abym uhonorowaæ mianem najlepszego lekarza. Jest ona ca³ym sercem oddana dla swoich pacjentów i najwa¿niejsze jest dla niej ich dobro. Podczas ka¿dej
wizyty lekarskiej zawsze pyta o zdrowie
pozosta³ych cz³onków rodziny. Poniewa¿
doktor L. Rynda mieszka w budynku, gdzie
mieci siê orodek zdrowia, mo¿na praktycznie w razie potrzeby o ka¿dej porze
zwróciæ siê o pomoc i nigdy jej nie odmówi. To dziêki jej staraniom przy orodku
dzia³a apteka, aby pacjenci nie musieli po
lekarstwa doje¿d¿aæ do S³upska. Jest to
szczególnie wa¿ne w przypadku ludzi starszych i z odleg³ego terenu.
S¹ to tylko nieliczne przyk³ady pozytywnych dzia³añ i pracy naszej pani doktor, na pewno warte naladowania. W³anie z tego powodu proponujê tê kandydaturê na najlepszego lekarza powiatu
s³upskiego "Z sercem do serca". Poniewa¿ plebiscyt ten obejmuje tak¿e persoci¹g dalszy na srt. 8
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nel pielêgniarski, chcia³abym oddaæ swój
g³os równie¿ w tej kategorii. Moim zdaniem na miano najlepszej pielêgniarki powiatu s³upskiego zas³uguje pani Teresa
Huben, która równie¿ pracuje w tutejszym
orodku zdrowia. Jest ona osob¹ bardzo
dowiadczon¹ jeli chodzi o pracê w s³u¿bie zdrowia. Zanim podjê³a j¹ w naszym
orodku przepracowa³a wiele lat w szpitalu. Pozwoli³o to jej zetkn¹æ siê z wieloma
przypadkami chorób, co w obecnej pracy
tylko mo¿e byæ pomocne.
Bardzo czêsto by³am wiadkiem jak
udziela³a pierwszej pomocy medycznej w
skrajnych warunkach zanim dotar³a karetka pogotowia. Praktycznie jest dostêpna
ca³¹ dobê. Czêsto doje¿d¿a wiele kilometrów (i robi to po godzinach pracy), poniewa¿ nie potrafi odmówiæ pomocy w
przypadku, gdy trzeba przyjmowaæ leki w
postaci zastrzyków.(...) Nigdy nie odmawia pomocy, jeli mo¿e jej udzieliæ.
Wydaje mi siê, ¿e w³anie tak traktuje
swoj¹ pracê cz³owiek, który jest oddany
ca³ym sercem pacjentom. W³anie takim
swoim zachowaniem i rzeteln¹ prac¹ pani
Teresa Huben jako pielêgniarka zdoby³a
sympatiê i uznanie pacjentów. Zawsze s³u¿y pomoc¹ i porad¹, mo¿e byæ ona wzorem dla swoich m³odszych kole¿anek w zawodzie pielêgniarskim.
Jadwiga Ko³aczyñska
Kobylnica

Z PRAC ZARZ¥DU
Przysz³oæ Domu Dziecka

Zarz¹d Powiatu zgodzi³ siê na zawarcie porozumienia o wspó³pracy z Towarzystwem Nasz Dom w Warszawie - w sprawie restrukturyzacji Domu Dziecka w Ustce. Porozumienie obejmuje intencjê wspó³dzia³ania, wytycza cel, lecz nie wywo³uje
¿adnych skutków w sferze prawnej. Wszelkie zmiany w Domu Dziecka bêd¹ mo¿liwe
do przeprowadzenia dopiero wówczas,
gdy wyrazi na nie zgodê Rada Powiatu.

i POLO

Kolejnym tematem kontynuowanym
przez Zarz¹d jest przysz³oæ Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego

Wyrównanie
subwencji

Kontynuowane s¹
starania o zrekompensowanie powiatowi
zmniejszonej kwoty tegorocznej subwencji
owiatowej. W sprawie
tej starosta interweniowa³ ju¿ u prezesa Rady
Ministrów Leszka Millera, wiceministra administracji i spraw wewnêtrznych Jerzego
Mazurka oraz u minister edukacji narodowej i sportu.

Z sercem

Przyjemnie mi, ¿e mam okazjê wypowiedzieæ siê o lekarzu i pielêgniarce, którzy w potrzebie s³u¿¹
mi swoj¹ wiedz¹.
Lekarz Lidia Rynda jest moim lekarzem
rodzinnym. Jestem osob¹ potrzebuj¹c¹
sta³ej pomocy medycznej i tak¹ uzyskujê
w Orodku Zdrowia w Kobylnicy.
Pani doktor Rynda spe³nia moje oczekiwania. Jest bardzo dobrym fachowcem.
Osoba kompetentna, cierpliwa, kulturalna.
Podchodzi z pe³nym zrozumieniem do choroby pacjenta.
Najczêciej mam przyjemnoæ obcowaæ z pielêgniark¹ pani¹ Teres¹ Huben 
przemi³¹ osob¹. Jest solidna, kompetentna, uczuciowa i zawsze umiechniêta. Jestem pe³na uznania i szacunku dla pracy
tych ludzi. Jest to te¿ opinia pacjentów
czekaj¹cych na przyjêcie.
Przy opiece takich ludzi przebieg choroby jest l¿ejszy.
Halina Grochowska
S³upsk
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gospodarki pracy i polityki spo³ecznej z
prob¹ o spowodowanie uchylenia nowych przepisów ograniczaj¹cych skrócenie okresu pobierania zasi³ku o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
i robót publicznych, w przypadku skierowania do pracy osoby bezrobotnej pobieraj¹cej zasi³ek. Ministerstwo nie rozwa¿a
jednak mo¿liwoci wyst¹pienia z inicjatyw¹ wprowadzenia zmian tych przepisów.
Argumentuje to tym, i¿ aktualne ich
brzmienie umo¿liwia objêcie aktywnymi
formami przeciwdzia³ania bezrobociu wiêkszej ni¿ dotychczas liczby bezrobotnych,
poniewa¿ dodatkowo na ten cel mo¿na
przeznaczyæ czêæ rodków kierowanych
dotychczas wy³¹cznie
na zasi³ki dla bezrobotnych.

Wniosek
do prezydenta

Starosta wyst¹pi³
równie¿ do prezydenta
S³upska o wiêksze zainteresowanie siê funkcjonowaniem Powiatowego Urzêdu Pracy placówki obs³uguj¹cej
równie¿ mieszkañców
miasta. Nawi¹zuj¹c do
ubieg³orocznych
Zarz¹d Powiatu zdecyduje o przysz³oci POLO
wspólnych ustaleñ w
tym zakresie poinformowa³ prezydenta, ¿e
SPZOZ. Zarz¹d zapozna³ siê ze sprawoz- powiat corocznie dofinansowuje ten urz¹d
daniem z dzia³alnoci placówki w roku 2002 rodkami w³asnymi w kwocie ok. 400 tys.
i przed³o¿onym przez jej kierownictwo biz- z³, pomniejszaj¹c przez to wydatki na inne
nesplanem. Przysz³oci POLO powieco- zadania starostwa. Wyrazi³ przekonanie,
ne bêdzie odrêbne posiedzenie Zarz¹du z ¿e prezydent podejmie decyzjê o wsparudzia³em radnych, którzy dobrze znaj¹ pro- ciu dzia³alnoci Powiatowego Urzêdu Prablematykê s³u¿by zdrowia i zechc¹ uczest- cy rodkami z bud¿etu miasta.
niczyæ w tej roboczej debacie.

D³u¿szy zasi³ek

Zarz¹d Powiatu wyst¹pi³ do ministra

Aleksandra Gr¹dzka
Starostwo Powiatowe w S³upsku

Znowu trudna sytuacja na rynku pracy

Poredniak bez pieniêdzy
Pomimo tego, i¿ Sejmik Samorz¹dowy Województwa Pomorskiego nie podzieli³ jeszcze rodków Funduszu Pracy, Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku podpisa³ umowy na programy aktywizuj¹ce, na prace
interwencyjne, roboty publiczne, sta¿e absolwenckie, szkolenia i po¿yczki.

Urzêdy pracy czekaj¹ a¿ Sejmik Samo- sowe w tym zakresie nie powinny przekra- na utworzenie nowych miejsc pracy ma
rz¹dowy Województwa Pomorskiego za- czaæ jednak ustalonej na 2002 rok kwoty sens.
twierdzi podzia³ przyznanych z minister- na ten cel. Wydatki miesiêczne nie powinMimo trudnej sytuacji finansowej za
stwa rodków
warto równa Fundusz Pranie¿ umowy z
cy. Obradowa³
urzêdami
w tej sprawie
miast i gmin
bêdzie prawdona zatrudpodobnie dopienienie 280
ro siódmego lub
osób w raczternastego
mach robót
kwietnia, do
publicznych.
tego czasu poNa koniec
wiatowe urzêdy
marca br. liczpracy bêd¹ miaba bezrobot³y zwi¹zane
nych powierêce. Wczecie grodzkim
niej pieni¹dze
wynosi³a
dzieli³ Urz¹d
11.314 osób
Marsza³kowski
(23,9%), w
w Gdañsku, któpowiecie
ry do 11 marca
ziemskim
czekaæ musia³
1 3 . 7 3 6
na rozporz¹dze(35,9%). W
nie ministra. W
niektórych
ten
sposób
gminach stos³upski Urz¹d
pa bezroboPracy czeka ju¿ W ramach z³o¿onych programów przez PUP zatrudnienie mo¿e znaleæ 240 osób
cia przekroZdjêcie: Jan Maziejuk czy³a
czwarty miesi¹c
ju¿
na pieni¹dze potrzebne na realizacjê jego ny byæ wiêksze od 1/12 ³¹cznego limitu 40%! Przy ci¹g³ym wzrocie liczby bezwydatków z 2002 roku. Na takie dzia³ania robotnych drastycznie zmniejszy³a siê
ustawowych zadañ.
Prowadzone dzia³ania, maj¹ce na celu zgodê wyda³ równie¿ starosta s³upski.
kwota rodków przyznawanych na aktyPracodawcy z terenu dzia³ania s³up- wizacjê zawodow¹ jednego bezrobotnego;
przeciwdzia³anie bezrobociu, zosta³y podjête zgodnie z pismem podsekretarza sta- skiego PUP zainteresowani s¹ podpisy- w 1999 roku by³o to 731 z³, podczas gdy w
nu ministerstwa gospodarki, pracy i poli- waniem umów na programy aktywizuj¹ce 2002 ju¿ tylko 98 z³!
tyki spo³ecznej, Andrzeja Zdebskiego. bezrobotnych. Nie czekaj¹c na przyznaBrakuje równie¿ rodków na bie¿¹ce
Czytamy w nim, i¿ kwoty rodków Fundu- nie limitu Funduszu Pracy, PUP z³o¿y³ utrzymanie urzêdu. Pomimo otrzymanego
szu Pracy na finansowanie realizowanych programy, dziêki którym zatrudnienie w 2002 roku dofinansowania od powiatu
przez samorz¹dy województw i powiatów znaleæ mo¿e 240 osób. Wci¹¿ czeka jed- w kwocie 428.489 z³ ubieg³y rok zamkn¹³
zadañ, s¹ ustalane przez ministra w³aci- nak na rodki na ich realizacjê. Urz¹d siê zobowi¹zaniami w wysokoci 15 tys.
wego do spraw pracy wed³ug algorytmu nie otrzyma³ równie¿ rodków na rozpo- z³. Równie¿ w tym roku zabraknie ok. 368
okrelanego przez Radê Ministrów dla czêcie realizacji programu Ster. Z w³a- tys. z³, podczas gdy niezbêdny jest zakup
ca³ego województwa. Natomiast kwoty dla snych rodków rozpocz¹³ realizowaæ pro- serwera, który pomóg³by w lepszej obs³usamorz¹dów powiatowych ustalane s¹ gram Szansa w sterze, dziêki które- dze bezrobotnych. O problemach tych inprzez samorz¹d województwa, przy wziê- mu od 1 kwietnia zatrudnionych zosta³o formowany jest Pomorski Urz¹d Wojeciu pod uwagê takich czynników jak: sto- 30 osób. Pracodawcy uczestnicz¹cy w wódzki w Gdañsku.
pa bezrobocia, nap³yw i odp³yw bezrobot- przygotowanych programach gwarantuMarcin Horbowy
nych, udzia³ absolwentów w ogólnej licz- j¹ zatrudnienie bezrobotnych, po ich zaPowiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
koñczeniu. Programy daj¹ce szansê na
bie bezrobotnych.
Do czasu ustalenia kwot dla samorz¹- zatrudnienie bezrobotnych finansowane
P.S. 14 kwietnia Sejmik Samorz¹dowy
dów powiatowych na finansowanie po- maj¹ byæ z limitu Funduszu Pracy przy- Województwa Pomorskiego podj¹³ uchwaszczególnych zadañ, a w szczególnoci na znanego na 2003 rok, a powinny byæ to ³ê o zasadach podzia³u pieniêdzy na akrzecz aktywnego przeciwdzia³ania bezro- kwoty dodatkowe, przyznawane z rezer- tywne formy walki z bezrobociem. Do rozbociu, samorz¹dy mog¹ podejmowaæ pro- wy Urzêdu Marsza³kowskiego, Minister- dysponowania bêdzie ponad 80 mln z³,
gramy maj¹ce na celu aktywizacjê zawo- stwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- które wydadz¹ Powiatowe Urzêdzy Pracy
dow¹ bezrobotnych. Zobowi¹zania finan- ³ecznej. Tylko wtedy pisanie programów - o 20 mln mniej ni¿ w roku ubieg³ym.(z)
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Strukturalne Fundusze Pomocowe

Unia pomo¿e

Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej kraj nasz bêdzie móg³ korzystaæ z instrumentów finansowych,
których celem przede wszystkim jest umo¿liwienie wyrównania dysproporcji gospodarczych pomiêdzy
krajami cz³onkowskimi.

Celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest redukcja ró¿nic gospodarczych i spo³ecznych pomiêdzy najs³abiej
a najlepiej rozwiniêtymi regionami Unii.
¯eby u³atwiæ najbiedniejszym regionom
integracjê z pozosta³ymi regionami, Unia
Europejska okrela priorytety spo³ecznogospodarcze wykorzystania rodków finansowych. Podstawowymi kryteriami,
branymi pod uwagê przy identyfikowaniu
regionów, s¹: zdolnoæ do tworzenia dochodu oraz stopa bezrobocia.
Jednym z funduszy, z którego bêdzie
mog³a skorzystaæ Polska jest Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS). Utworzony w 1957 roku na bazie Traktatów Rzymskich jest najwa¿niejszym finansowym
instrumentem polityki spo³ecznej Unii
Europejskiej, wspieraj¹cym socjalne programy. Finansuje on przede wszystkim
dzia³ania w zakresie rozwi¹zywania takich
kwestii spo³ecznych, jak bezrobocie, wykluczenie i marginalizacja spo³eczna, dyskryminacja i nierównoci na rynku pracy.
Jest funduszem, który w najwiêkszym
stopniu finansuje oddolne, czêsto ma³e
projekty, maj¹ce przyczyniæ siê do redukcji bezrobocia.
Najwiêcej rodków z tego funduszu
przeznacza siê na us³ugi dla osób, które
mog¹ byæ realizowane w piêciu obszarach
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i wszystkie maj¹ cis³y zwi¹zek z dzia³aniami prowadzonymi przez urzêdy pracy.
Pierwszy obszar to aktywne formy zwalczania bezrobocia, przede wszystkim bezrobocia m³odzie¿y i bezrobocia d³ugoterminowego. Unia Europejska traktuje w
sposób priorytetowy te dwie kategorie
bezrobotnych. Bezrobocie d³ugoterminowe - ponad 12-miesiêczne jest szczególnie niebezpieczne ze wzglêdu na pog³êbianie siê ubóstwa i marginalizacjê spo³eczn¹. Poprzez dzia³ania w tym zakresie zapobiega siê bezrobociu wród ludzi
m³odych oraz u³atwia im powrót na rynek
pracy po d³u¿szej nieobecnoci spowodowanej na przyk³ad wychowywaniem dzieci, czy prowadzeniem domu. Dzia³ania w
tym kierunku obejmuj¹ szkolenia, doradztwo zawodowe, praktyki zawodowe dla
m³odzie¿y oraz porednictwo pracy.
Drugi obszar to przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu. Obejmuje on osoby niepe³nosprawne, imigrantów i uchodców, mniejszoci etniczne, by³ych wiêniów i recydywistów, alkoholików i narkomanów. Trzeci obszar to promowanie i
poprawa kszta³cenia ustawicznego, czyli
podwy¿szanie kwalifikacji przez ca³e ¿ycie. Zmiany na rynku pracy wymuszaj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dokszta³cania.
Bardzo wa¿ne jest tutaj tak¿e ukierunkowanie systemów kszta³cenia pod potrzeby rynku pracy. Czwarty obszar to
wspieranie przedsiêbiorczoci i doskonalenie kadr. To bardzo wa¿ny element, poniewa¿ bez wzmacniania dzia³añ gospodarczych nie mo¿na tworzyæ nowych miejsc
pracy, a co za tym idzie ograniczaæ bezrobocia. G³ównym celem tego komponentu
jest wspieranie tworzenia nowych miejsc
pracy w ma³ych i rednich firmach oraz
wspieranie osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
I wreszcie ostatni, pi¹ty obszar to aktywizacja zawodowa kobiet. Statystyki
wykazuj¹, i¿ w krajach Unii, jak i w Polsce, bezrobocie kobiet jest wy¿sze ni¿
mê¿czyzn. Dzia³ania w tym obszarze maj¹
na celu poprawê dostêpu kobiet do zatrudnienia i edukacji, zwalczanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy ze wzglêdu
na p³eæ.
We wszystkich piêciu obszarach, finansowanych z Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego, nacisk po³o¿ony jest g³ównie na szkolenia, porednictwo pracy oraz
doradztwo zawodowe, a wiêc na te zadania, które wykonuj¹ urzêdy pracy. Polska
po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej bêdzie mog³a korzystaæ z czterech funduszy strukturalnych, w tym miêdzy innymi w³anie z Europejskiego Funduszu Socjalnego. Jedn¹ z podstawowych zasad
rz¹dz¹cych funduszami jest zasada programowania, czyli koniecznoæ przygotowania przez pañstwa chc¹ce z nich skorzystaæ - Narodowego Planu Rozwoju
oraz programów operacyjnych. Wszystkie programy opracowywane s¹ na lata
2004 - 2006.
W naszym kraju opracowano ju¿
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i jednym z jego
priorytetów jest Aktywna Polityka Rynku Pracy, Integracji Zawodowej i Spo³ecznej. W ramach tego programu bêd¹ realizowane nastêpuj¹ce dzia³ania: 1) modernizacja instytucji rynku pracy polegaj¹ca
na rozwoju obs³ugi rynku i instrumentów,
jakimi pos³uguj¹ siê urzêdy pracy, na rozwoju sieci us³ug informacji, poradnictwa
zawodowego i systemu szkoleñ dla bezrobotnych; 2) wspieranie m³odzie¿y, czyli
promowanie zatrudnienia w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, 3) przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego
bezrobocia, polegaæ bêdzie to na realizacji
zindywidualizowanych programów szkoleniowych oraz wdra¿aniu programów
specjalnych aktywizuj¹cych bezrobotnych; 4) droga do zatrudnienia - dzia³anie
to obejmowaæ bêdzie integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych
poprzez przygotowanie ich do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy;
integracjê i reintegracjê zawodow¹ kobiet
oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, dla samotnych matek.
Realizacja projektów pomocowych
rozpocznie siê po wst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej. Do tego czasu musimy dobrze przygotowaæ siê do pozyskiwania
rodków, które pomog¹ w przeciwdzia³aniu ogromnemu na naszym terenie bezrobociu.
Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy
w S³upsku

16 kwietnia br. w Atenach przywódcy pañstw cz³onkowskich
i ubiegaj¹cych siê o przyst¹pienie
do Unii Europejskiej podpisali
Traktat o Poszerzeniu Wspólnoty. To, czy do³¹czymy do Wspólnoty, rozstrzygnie siê jednak dopiero w czerwcowym referendum.
Niezale¿nie jednak od ostatecznych
wyników referendum wst¹pienie Polski do
Unii Europejskiej wydaje siê byæ nieuniknione. Bardzo istotne jest wiêc, aby Polacy byli w pe³ni przygotowani do korzystania z przywilejów, jakie daje wspólna Eu-

Przed
akcesj¹

ropa. Przygotowanie oznacza miêdzy innymi nabycie umiejêtnoci korzystania z
unijnych rodków pomocowych, s³u¿¹cych przede wszystkim rozwojowi regionalnemu. Polityka wsparcia, realizowana
w zjednoczonej Europie, skierowana jest
bowiem g³ównie do samorz¹dów i organizacji pozarz¹dowych (tzw. beneficjentów).
Starostwo s³upskie, wspomagaj¹c
rozwój powiatu i wychodz¹c naprzeciw
potrzebom zg³oszonym przez przedstawicieli lokalnej spo³ecznoci, w³¹cza siê w
organizacjê wielu szkoleñ. Na przyk³ad 6
marca br. Biuro Programów Regionalnych Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku przeprowadzi³o w siedzibie starostwa
pierwsze szkolenie dotycz¹ce budowania
tzw. kart projektów do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów.
Uczestnicy warsztatów zg³osili potrzebê lepszego poznania zasad programowania, przygotowywania projektów, ich prezentacji przed Komitetami Steruj¹cymi oraz
zarz¹dzania projektami w fazie ich realizacji. Aby przygotowaæ jak najwiêksz¹ liczbê osób z regionu s³upskiego do aplikowania o rodki unijne i maksymalnie obni¿yæ koszty szkoleñ, w maju w starostwie odbêd¹ siê pierwsze warsztaty, których celem jest przygotowanie karty projektu - wniosku aplikacyjnego.
Podejmowane dzia³ania maj¹ s³u¿yæ
m.in. temu, by gminy w przewidywanym,
padziernikowym terminie sk³adania pierwszych wniosków aplikacyjnych, mia³y gotowe, dopracowane projekty, a tym samym, ¿eby rodki z funduszy strukturalnych, jakie bêd¹ do dyspozycji regionu
po wejciu Polski do Unii Europejskiej, zosta³y w pe³ni wykorzystane.
Katarzyna Woniak

S³upski Punkt
Kontaktowy
W Oddziale Rozwoju i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w S³upsku utworzony zosta³ S³upski Punkt Kontaktowy, który ma
za zadanie pomagaæ w przyst¹pieniu do specjalnych programów badawczych i koordynowaæ dzia³aniami w zakresie 6. Programu Ramowego.
G³ównym narzêdziem Unii Europejskiej, wykorzystywanym do finansowania
badañ w Europie, s¹ programy ramowe.
Dokumenty te przygotowuje Komisja Europejska, a zatwierdza wspólnie Rada i Par
-lament Europejski. Programy trwaj¹ piêæ
lat. Ostatni rok koñcz¹cego siê programu
trwa równoczenie z pierwszym rokiem
kolejnego. Ca³y proces wprowadzono w
¿ycie w 1984 roku. Poniewa¿ 5. Program
Ramowy nie zapewni³ wykorzystania rodków na wsparcie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, st¹d w rozpoczynaj¹cym siê 1
stycznia 2003 roku 6. Programie Ramowym zagwarantowano rodki na ten cel.
Partnerstwo nauki z przedsiêbiorcami
stale wspierane jest przez sieæ informacji i
promocji wspó³pracy. Umo¿liwienie mieszkañcom regionu s³upskiego dostêpu do
rzetelnej wiedzy na temat procesu integracji europejskiej sta³o siê jednym z g³ównych celów dzia³ania starosty s³upskiego.
Tworz¹c bran¿owy punkt kontaktowy w
istniej¹cej, krajowej i regionalnej sieci
informacyjnej, starostwo podjê³o siê roli
przygotowania przedsiêbiorców do przysz³ego cz³onkostwa w Unii Europejskiej
i do czekaj¹cych region s³upski zmian.
Dzia³alnoæ punktu skierowana jest w
szczególnoci do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, placówek szkolnictwa wy¿szego, organizacji gospodarczych, spo³ecznych, rodowisk wiejskich, a tak¿e do
wszystkich z terenu miasta S³upska i powiatu s³upskiego zainteresowanych poszukiwaniem wiedzy o tematyce europejskiej. Powstanie tym samym mo¿liwoæ
utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego pomiêdzy Krajowym Punktem Kontaktowym w Warszawie, Regionalnym
Punktem Kontaktowym w Gdañsku, Bran¿owym Punktem Kontaktowym Politechniki Koszaliñskiej, Pomorsk¹ Akademi¹ Pedagogiczn¹ w S³upsku, Wy¿sz¹ Szko³¹ Zarz¹dzania w S³upsku, Izb¹ Przemys³owoHandlow¹ w S³upsku, Powiatowym Urzêdem Pracy, Izb¹ Rzemielnicz¹ w S³upsku,
S³upskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiêbiorczoci oraz sa-

morz¹dami gminnymi i wszystkimi ma³ymi
i rednimi przedsiêbiorstwami dla rozwoju
przedsiêbiorczoci.
Stworzone zosta³y narzêdzia wsparcia dla zró¿nicowanego wykorzystania
istniej¹cego potencja³u gospodarczego i
gospodarki rolnej oraz wielofunkcyjnego rozwoju miasta S³upska i powiatu s³upskiego. Wprowadzenie nowych technologii, przyjaznych rodowisku naturalnemu, wp³ynie na aktywizacjê gospodarcz¹
i przyspieszy rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu.
Dzia³alnoæ S³upskiego Punktu Kontaktowego skupiaæ siê bêdzie na: inicjowaniu badañ w ramach 6. Programu Ramowego s³u¿¹cych rozwojowi lokalnej
przedsiêbiorczoci, informacji o regulacjach prawnych w Unii Europejskiej, poradach i doradztwie w zakresie przygotowañ do dzia³ania na rynku europejskim;
informowaniu samorz¹dów lokalnych o
wynikach badañ naukowych mog¹cych
mieæ zastosowanie do aktywizacji spo³ecznoci, o organizowanych szkoleniach; informowaniu rodowiska wiejskiego o funduszach dla rolników i spo³ecznoci wiejskiej, na pomocy w przygotowywaniu
projektów aktywizuj¹cych ludnoæ obszarów wiejskich.
Komitet Badañ Naukowych 20 marca br. podj¹³ uchwa³ê o przyznaniu rodków finansowych starostwu s³upskiemu
na prace wspomagaj¹ce przystêpowanie
do specjalnych programów badawczych w
ramach 6. Programu Ramowego - w ramach dzia³añ S³upskiego Punktu Kontaktowego. Przyznana przez KBN kwota
to 10 000 z³, za ca³y koszt przedsiêwziêcia to 28 700 z³.
Punkt znajduje siê w siedzibie Starostwa Powiatowego w S³upsku przy
ul. Szarych Szeregów 14, pokój 52, tel.
+ 4859 8418554, fax +4859 8427111,
e-mail: promocja2_powiat_slupsk@interia.pl.
Katarzyna Woniak
Starostwo Powiatowe w S³upsku
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Program Odnowy Wsi Pomorskiej w gminie S³upsk

Decyzje podejmowali
mieszkañcy

Dziêki pieni¹dzom uzyskanym z Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku w czterech wsiach gminy S³upsk
- Krzemienicy, Swo³owie, Bruskowie Wielkim i Bydlinie wyremontowano wietlice, boiska i place zabaw.
Bez funduszy z programu zrealizowanie tak wielu inwestycji i w tak krótkim czasie nie by³oby mo¿liwe.

Przeciêcie wstêgi podczas otwarcia wietlicy w Bydlinie
Pierwszym etapem ca³ego przedsiêPod koniec 2001 roku powsta³ Program Odnowy Wsi Pomorskiej pozwalaj¹- wziêcia by³o szkolenie liderów i pracownicy na dofinansowanie wiejskich
przedsiêwziêæ. Na udzia³ w nim
zdecydowa³y siê w³anie cztery
miejscowoci z wiejskiej gminy
S³upsk: Krzemienica, Swo³owo,
Bruskowo Wielkie i Bydlino. Decyzje o zakresie robót podejmowali sami mieszkañcy podczas
zebrañ wiejskich. Zabiegano
g³ównie o remont wietlic, w których skupia siê ¿ycie towarzyskie
i kulturalne (w dwóch obiektach
odbywaj¹ siê równie¿ nabo¿eñstwa dla wiernych). Liderzy wiejscy z miejscowoci Krzemienica
 Urszula Papoñ, Bruskowa Wielkiego  Jolanta Bajorska i Bydlina - Jerzy Bengier przygotowali programy do Urzêdu Marsza³kowskiego. Z Urzêdu Gminy
pomagali im w tym osoby przydzielone odpowiednio do kolej- Poczêstunek w odnowionej wietlicy
nych projektów, miêdzy innymi
Teresa Krupa, Anna Peda i Liliana Mi- ków; na ten cel rodki pochodzi³y z bud¿etu gminy. Pomys³y projektów powstachalska.
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Bruskowo Wielkie - powiêcenie wietlicy przez ks. Jana Cychowskiego
wa³y ju¿ w czasie szkolenia, dlatego liderzy nie mieli póniej w¹tpliwoci, co na-

le¿y w ich miejscowociach poprawiæ, aby
ludziom ¿y³o siê choæ odrobinê ³atwiej.

Poczêstunek w wyrementowanej wietlicy w Krzemienicy przygotowa³a Rada So³ecka i Gminny Orodek Kultury
Urz¹d Marsza³kowski w Gdañsku, w ramach Programu przekaza³ gminie 147 tysiêcy z³otych, a 160 tysiêcy do³o¿y³a sama
gmina. Uzyskana w ten sposób kwota pozwoli³a na wyremontowanie wietlic w
Bydlinie, Bruskowie Wielkim i Krzemienicy. Dodatkowo Krzemienica i Brukowo
Wielkie zyska³y nowe place zabaw dla dzieci, a Swo³owo i Krzemienica wzbogaci³y
siê o boiska sportowe. Najwiêkszy rozmach w pracach mia³o Bruskowo, które
obok wymienionych inwestycji realizowa³o lapidarium, obok kocio³a, upamiêtniaj¹ce dawnych mieszkañców wsi. Na ten
pomys³ wpad³a miejscowa radna Alina
Sieczkowska. Uczestnicz¹c w szkoleniu
liderów wsi wziê³a sobie do serca wskazówkê szkol¹cych, którzy wiele mówili m.in.
o ochronie zabytków kultury i kultu religijnego. Przypomnia³a sobie niszczej¹ce
p³yty nagrobkowe. Pomys³ spodoba³ siê
mieszkañcom wsi. Przy wspó³udziale kon-

go. Sporo pomóg³ choæby ogrodnik Józef
Klimczuk.
O realizacji lapidarium w Bruskowie
Wielkim metropolita gdañski arcybiskup
Tadeusz Goc³owski powiedzia³ Gazecie
Wyborczej takie inicjatywy s¹ wa¿ne
ze wzglêdu na religijny szacunek dla ludzkiego cia³a. Jest to uporz¹dkowanie niew³aciwego zachowania ludzi wobec ludzi, które mia³o miejsce w przesz³oci - wyzwanie godne cz³owieka XXI wieku.
Remonty wietlic realizowane by³y od
pocz¹tku wrzenia do po³owy grudnia 2002
roku. Do prac w obiektach przyst¹piono
po podpisaniu umów w sprawie dotacji z
Urzêdu Marsza³kowskiego. Wyremontowane, pomalowane, czyste pomieszczenia
oddano do u¿ytku na prze³omie stycznia i
lutego bie¿¹cego roku, przy okazji uroczystych dorocznych spotkañ z w³adzami
urzêdu gminy, Starostwa Powiatowego w
S³upsku i Urzêdu Marsza³kowskiego w

serwatora zabytków
w S³upsku okrelono nazwê planu, który nazwano lapidarium. Projekt wykona³
mieszkaniec Brukowa
Wielkiego Jacek
Szmidt. Lapidarium
ma kszta³t krzy¿a, którego ramiona powsta³y ze starych nagrobków. Do prac nad porz¹dkowaniem miejsca przyst¹piono w
czerwcu. Nikt nie by³
pewny jak du¿e bêd¹
rodki na realizacjê
tego przedsiêwziêcia.
Najwiêcej prac wykonali sami mieszkañcy, udzielaj¹c nawet
wsparcia materialneUrszula Papoñ - inicjatorka projektu
i Zdzis³aw Ko³odziejski starosta s³upski
Gdañsku. Nie zabrak³o na nich podziêkowañ dla zaanga¿owanych w realizacjê poszczególnych projektów. Najbardziej zaanga¿owanym w pracê, wójt Mariusz
Chmiel podziêkowa³ osobicie. - By³a to
dobra inicjatywa, która zintegrowa³a
mieszkañców wymienionych miejscowoci, da³a te¿ dobr¹ lekcjê, jak pisaæ projekty po rodki pomocowe. S¹dzê, ¿e to dopiero pocz¹tek dobrych inicjatyw na terenie naszej gminy  podsumowa³ wójt realizacjê programu.

Czêæ artystyczna, przygowa³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Bierkowie

Teresa Krupa
Dyrektor Gminnego Orodka
Kultury Gminy S³upsk
Zdjêcia: Autorki
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Bia³oru czeka

Na Bia³orusi zaplanowano do 2010 roku pozyskaæ na inwestycje 38 miliardów dolarów USA. Badanie
problemu stymulowania zagranicznych inwestycji wykaza³o, ¿e g³ównym czynnikiem ich przyci¹gania
przez kraje o przejciowej gospodarce s¹ kompleksowe reformy ekonomiczne. Na przyk³ad Wêgry,
dziêki tworzonemu klimatowi inwestycyjnemu, corocznie na rozwój gospodarczy pozyskuj¹ 1,5 miliarda
dolarów USA.

Na to nie potrzeba zgody
Moskwy. Bia³oru szuka
te¿ wspó³pracowników w
Polsce  u swojego zachodniego s¹siada. W
kraju tym mieszka oko³o 400 tys. Polaków. Polska mog³aby, wiêc w wiêkszym stopniu przyczyniæ
siê do poprawienia statusu tej ludnoci.
Wspó³praca gospodarcza bia³orusko-polska
rozwija siê coraz szybciej,
chocia¿ nie bez problemów. Mimo nie najlepszego klimatu politycznego
Mini - traktor Bia³oru produkowany w Smargonie (ob- ok. 500 przedsiêbiorstw
wód grodzieñski)
nawi¹za³o ju¿ wzajemne
Inwestycje dla Bia³orusi  to ekono- kontakty. Polska jest dla Bia³orusi trzemiczna dwignia, dziêki której mo¿na cim partnerem gospodarczym po Rosji i
wp³ywaæ na rozwój gospodarczy. Dla tego Niemczech. Jednak Niemcy wczeniej
kraju jest to obecnie najwa¿niejszy pro- zrozumia³y, ¿e Bia³oru jest otwart¹ brablem. W 2000 roku bezporednie inwesty- m¹ na wielki wschodni rynek. Warunki
cje zagraniczne obni¿y³y siê piêciokrotnie. wspó³pracy polsko-bia³oruskiej siê zmieRok 2002 tak¿e nie przyniós³ sukcesów. nia³y. Od roku 1991 do 1997 obroty hanZaplanowano inwestycje w wysokoci 400 dlowe miedzy naszymi krajami wzros³y
mln dolarów USA, jednak faktycznie zain- trzykrotnie, jednak od 1998 roku znowu
westowano tylko 26,8% tej kwoty. Spa- znacznie spad³y. Na skutek ró¿nych tendek inwestycji jest powa¿nym problemem dencji politycznych i ukierunkowania
dla modernizacji i rozwoju zorientowa- Polski na Zachód, obni¿y³a siê te¿ wzanego na eksport przemys³u tego kraju, jemna wspó³praca kulturalna.
Jeli chodzi o powiat s³upski, to godgdzie zu¿ycie podstawowych funduszy
wynosi od 75 do 80%, podczas gdy we- n¹ poparcia inicjatyw¹ wykaza³ siê nie¿yd³ug grup maszyn, wyposa¿enia technicz- j¹cy ju¿ starosta s³upski Stanis³aw K¹dzienego i rodków transportu w ró¿nych la. Z grup¹ wspó³pracowników ze S³upga³êziach przemys³u, wskanik ten do- skiej Izby Przemys³owo-Handlowej zorganizowa³ on w roku 2000 misjê gospodarchodzi do 90%.
cz¹ na Bia³oru. Zosta³o wówczas nawi¹O¿ywienie klimatu
Bia³oru wielkie nadzieje pok³ada³a w zanych 67 bezporednich kontaktów. TakRosji, jednak ta chcia³a dyktowaæ swoje ¿e konsul generalny Republiki Bia³orusi w
warunki. Choæ aktualna jest umowa o Gdañsku Michai³ Alieksiejczyk okaza³ siê
zwi¹zku dwóch pañstw, Rosja swoich obo- inicjatorem wielu bia³orusko  polskich
wi¹zków nie wykonuje. Bia³oru nie do- przedsiêwziêæ. Teraz pracuje nad przed³upuci³a do rozszabrowania swojej gospo- ¿eniem wspó³pracy zak³adów MAZ-a z
darki i swoich bogactw narodowych. Polsk¹.
Stymulowanie aktywnoci
Stworzono rz¹dowe programy o¿ywienia
Najwa¿niejszym czynnikiem stabilizaklimatu inwestycyjnego. Powsta³o wiele
dobrych projektów, realizacja ich wymaga cji i wzrostu gospodarczego na Bia³orusi
jednak du¿ych nak³adów kapita³owych, jest koniecznoæ lepszego wykorzystania
których Bia³oru nie posiada. Dlatego szu- rodków inwestycyjnych. Dzisiaj nie ma
ka wspó³pracowników oraz partnerów innego wyjcia jak produkowaæ na rynek
poza granicami Unii Europejskiej, w pañ- zagraniczny, nie zapominaj¹c o swoich
stwach kandyduj¹cych, a tak¿e w pañ- wewnêtrznych potrzebach. Poniewa¿ instwach zrzeszonych w Unii Europejskiej. westycji zagranicznych brakuje, wiêc
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funkcjonowanie przedsiêbiorstw w krajach o zmieniaj¹cej siê gospodarce, w tym
na Bia³orusi, czêciowo ratuj¹ oszczêdnoci obywateli i dochód tych¿e przedsiêbiorstw.
¯ycie pokaza³o, ¿e rozwój przemys³u
bia³oruskiego jest podstaw¹ i gwarancj¹
wzrostu dochodu narodowego oraz zwiêkszenia inwestycji wewnêtrznych. Stymulowanie naukowo-technicznego postêpu
jest dla Bia³orusi pytaniem przysz³oci.
Kraj ten szuka wszystkich rezerw dla przyspieszenia aktywnoci inwestycyjnej i
polepszenia klimatu do inwestycji. Niejednokrotnie stosowano ustêpstwa wobec
inwestorów, zmieniano terminy regulacji
prawnych, terminy p³atnoci podatków i
karnych odsetek, udzielano ulg kredytowych i innych ulg indywidualnych. Kroki
te  jak dot¹d - nie przynios³y zadowalaj¹cych wyników.
Wed³ug opinii zarz¹dzaj¹cego Wydzia³em Infrastruktury Rynkowej Instytu
tu Ekonomii Nacjonalnej Akademii Nauk
Bia³orusi, dr hab. A. I. £uczenka: - Je¿eli przyznanie ulg podatkowych dla ukierunkowania dzia³alnoci mo¿e byæ usprawiedliwione ze wzglêdu na orientacjê podmiotów gospodarczych dla osi¹gniêcia wyznaczonych przez Pañstwo celów rozwoju ekonomicznego, to szerokie udzielanie takich ulg wyodrêbnionym przedsiêbiorstwom wiadczy o niedoskona³oci
systemu podatkowego. Ta aktualna podpowied da³a nowe pomys³y nie tylko ludziom nauk ekonomicznych, ale i pracownikom z zarz¹du i rad nadzorczych.

Ulgi dla przedsiêbiorców

Od padziernika 2001 roku nabra³
mocy prawnej kodeks inwestycyjny. Zgodnie z nim zagraniczni przedsiêbiorcy maj¹
prawo organizowania na terytorium Bia³orusi przedsiêbiorstw ca³kowicie bêd¹cych ich w³asnoci¹ albo z czêciowym
udzia³em bia³oruskich podmiotów gospodarczych, które po rejestracji uzyskuj¹
osobowoæ prawn¹. Dla przedsiêbiorstw
komercyjnych z zagranicznymi inwestycjami gwarantuje siê stabilnoæ prawn¹, a
tak¿e przewidziane jest piêcioletnie moratorium podatkowe od momentu ich rejestracji, z zastosowaniem ustawowych
norm, pogarszaj¹cych warunki wykonywania programu. Wszystkie takie przedsiêbiorstwa otrzymuj¹ prawo wolnego

ustalania cen na produkcjê w³asn¹ i wykorzystania amortyzacji nieograniczonej
wielkoci.
Oprócz tego, jeli udzia³ zagranicznego partnera w statutowym funduszu stanowi powy¿ej 30%, to firma taka zwolniona jest od zap³aty podatku dochodowego
na okres trzech lat. Dla takich firm ustanowiono tak¿e zwolnienia od c³a i podatku
od kosztów dodatkowych przy wwozie na
obszar celny Bia³orusi wyposa¿enia technologicznego w zakresie regulaminowego
funduszu organizowanego przedsiêbiorstwa. Dewizowe wp³ywy z eksportu w³asnej produkcji przedsiêbiorstw z zagranicznymi inwestycjami pozostaj¹ w dyspozycji takich przedsiêbiorstw z wyj¹tkiem p³atnoci podatkowych.
Po zap³aceniu podatków i sk³adek inwestorowi gwarantuje siê swobodny
transfer jego dochodów za granicê od spo¿ytkowanych inwestycji. Jedn¹ z najbardziej znacz¹cych innowacji okaza³o siê
wprowadzenie do praktyki gospodarczej
umowy inwestycyjnej, która mo¿e byæ zawarta w celu uzyskania pomocy pañstwowej przy realizacji odrêbnych projektów
inwestycyjnych, o wa¿nym znaczeniu dla
gospodarki Republiki Bia³orusi. Podmiotami tego porozumienia s¹ z jednej strony  pañstwo w osobie Pe³nomocnika Rz¹du lub upowa¿nionego przezeñ przedstawiciela administracji pañstwowej, z drugiej  narodowi lub zagraniczni inwestorzy.
Porozumienie takie zapewnia z jednej
strony dodatkowe gwarancje prawne Republiki Bia³orusi w czêci podatkowego i
celnego ustroju, norm ekologicznych, zobowi¹zañ do wydawania inwestorom ostatecznych dokumentów niezbêdnych dla
realizacji projektu, zobowi¹zania do rozwoju przemys³owej i spo³ecznej infrastruktury. Z drugiej - zobowi¹zania zagranicznego inwestora do zatrudnienia i przeszkolenia pracowników  obywateli Bia³orusi i
innych pañstw.
Przewiduje siê tak¿e realizacjê dzia³alnoci inwestycyjnej na podstawie koncesji, przez co rozumie siê uk³ad zawarty przez Republikê z prywatnymi, krajowymi oraz zagranicznymi inwestorami
lub pomiêdzy krajowymi i zagranicznymi inwestorami, w których kapitale wysokoæ udzia³u pañstwa nie przekracza
25%. Przy tym wyodrêbnia siê pe³n¹ umowê koncesyjn¹, koncesyjny uk³ad o podziale pracy i koncesjê o powierzeniu
us³ug.

Ziemia na 99 lat

Zgodnie z kodeksem Republiki Bia³orusi o ziemi, przedsiêbiorstwom z inwestycjami zagranicznymi i zagraniczn¹
osobowoci¹ prawn¹ stworzono mo¿liwoæ dzier¿awy gruntu na okres 99 lat, a
tak¿e sprzeda¿ ziemi na w³asnoæ w przy-

Na Bia³orusi mieszka ok. 400 tys. Polaków. Polska mog³aby wiêc w wiêkszym stopniu, poprzez inwestycje gospodarcze, przyczyniæ siê do poprawienia statusu materialnego tej ludnoci
padku znacz¹cego projektu inwestycyjW Bia³orusi w ponad 50% przedsiênego. W przypadku wdro¿enia przez za- biorstw podporz¹dkowanych by³o Mogranicznych inwestorów projektów no- skwie, jednak po upadku ZSRR powi¹wych i najnowoczeniejszych technolo- zania te rozpad³y siê. Jedne przedsiêbiorgii, mog¹ im byæ udzielane dodatkowe ulgi stwa stopniowo przestawiaj¹ siê na nowy
podatkowe, celne i inne zgodnie z dekre- rodzaj produkcji, inne ograniczaj¹ iloæ
tem nr 244 Prezydenta Republiki Bia³orusi produkcji.Republika Bia³orusi produkuz lipca 2000 roku. Przedsiêbiorstwa takie je jednak unikatowe wyroby, które nie
mog¹ byæ zwolnione na okres 5 lat pro- maj¹ odpowiedników na wiecie. S¹ to
dukcji i us³ug dokonywanych z zastoso- maszyny, traktory, specjalne platformy,
waniem nowych i najnowoczeniejszych ciê¿ka autotechnika, elektronika specjaltechnologii, od podatków i op³at celnych, na. Na przyk³ad Miñska Fabryka Traktoa tak¿e od pobierania podatków od do- rów (MTZ) w swoich najlepszych latach
chodu przedsiêbiorstw od momentu og³o- produkowa³a 100 tys. traktorów rocznie,
szenia dekretu. Dla takich przedsiêbiorstw które dostarczane by³y g³ównie do Romog¹ byæ obni¿one stawki podatkowe od sji, Kazachstanu, Ukrainy, pañstw RWPG
zysku i dodatkowych kosztów. Mog¹ zo- i pañstw trzeciego wiata. W 1994 roku
staæ one uwolnione od akcyzy produkcji Rosja kupi³a 12 tys. traktorów z wyprowypracowanej z najnowszej technologii. dukowanych 43 tys. Pozosta³e posz³y do
Taki inwestor mo¿e tak¿e liczyæ na ulgi w pañstw trzeciego wiata lub pozosta³y w
bankach, które przyczyni¹ siê do wdra¿a- magazynach. W indywidualnych gosponia najnowszych technologii.
darstwach by³ego Zwi¹zku RadzieckieNa terytorium Bia³orusi utworzono go pracuj¹ bia³oruskie mini-traktory Biai dzia³a szeæ stref ekonomicznych ³oru wyprodukowane w Smargonie
(Brzeæ, Miñsk, Gomel, Witebsk, Mogilów, (obwód grodzieñski). W Rosji znane s¹
Grodno). Rz¹d Bia³orusi nie tylko w stre- Bie³azy wyprodukowane w ¯odzinie k.
fach tych, ale równie¿ na ca³ym terytorium Miñska. wiat zna bia³oruskie MAZ-y,
gwarantuje zagranicznym inwestorom sta- jednak ma³o kto wie, ¿e do 1991 roku z
bilnoæ prawa gospodarczego. System bram tego przedsiêbiorstwa pod zas³on¹
prawny dostosowywany jest do dorobku cis³ej tajemnicy pañstwowej, wyjechaprawnego Unii Europejskiej, zw³aszcza w ³o 20 tys. samobie¿nych platform, które
dziedzinie wzajemnego uznawania kwali- by³y wykorzystywane do transportu pofikacji i tytu³ów zawodowych, swobodne- tê¿nych rakiet, a tak¿e cystern z paliwem.
go przep³ywu towarów, kapita³u i zak³ada- W chwili obecnej miñskie rakietowozy
nia przedsiêbiorstw.
przewo¿¹ nie tylko Topole, lecz i komSiergiej Korzeniewski pleksy S-300. Wozy te maj¹ moc 1500 KM
Aspirant Instytutu Ekonomiki i ³adownoæ 220 ton! Podobnych maszyn
Nacjonalnej Akademii Nauk Republiki nie ma na wiecie!
Bia³orusi
Siergiej Korzeniewski
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*
28 lutego zorganizowano miejsko-powiatow¹ konferencjê dla dyrektorów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Powiêcono j¹ organizacji nowego roku
szkolnego 2003/2004.
*
7 marca w starostwie odby³o siê spotkanie so³tysów. Uczestników zapoznano z
wdra¿aniem systemu IACS, bie¿¹cymi
informacjami na temat programu SAPARD, now¹ struktur¹ organizacyjn¹
Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku
Rolnego w Gdañsku oraz poinformowano o mo¿liwociach nabywania gruntów
z zasobów Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa.

KALENDARIUM
*
5 marca starostwo s³upskie we wspó³pracy z Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Strzelinie przygotowa³o seminarium
dla kobiet wiejskich pn. "Kobieta w Unii
Europejskiej". Omówiono na nim tematykê z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób kobiecych.
*
8 marca w Damnicy odby³y siê IV Wybory Miss Wsi i II Wybory Mistera Wsi
Powiatu S³upskiego. Wziê³o w nich udzia³
16 pañ i 6 kawalerów.
*
W dniach 7-11 marca Ziemia S³upska promowa³a siê na Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. Stoiska
przygotowali: Biuro Promocji Miasta
S³upska, biuro turystyczne Przymorze,
hotele Jantar i Energetyk z Ustki oraz
Kormoran z Rowów.
*
14 marca w Chojnicach odby³ siê Konwent Starostów Województwa Pomorskiego. Starostowie rozmawiali o tanich
kredytach na programy przeciwdzia³ania
bezrobociu, zaprezentowano im te¿ Program Partnerstwa Lokalnego.
*
27 marca w sali Pañstwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w S³upsku odby³a siê V Gala Promocji S³upskiej
Gospodarki Srebrny Niedwied 2002.
Najlepsze firmy, najlepszych mened¿erów gospodarki oraz rolników uhonorowano statuetkami Srebrnego Niedwiedzia.
(A.G.)
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Korzystna
wspó³praca

Jesieni¹ 2001 roku u Iwony Rogoziñskiej - nauczycielki nauczania
zintegrowanego i Bo¿eny Iwañskiej  pedagoga szkolnego ze Szko³y
Podstawowej we Wrzeciu zrodzi³ siê pomys³ nawi¹zania wspó³pracy
z Domem Dziecka w Ustce. G³ównym za³o¿eniem wieloletnich ju¿ planów jest utrzymywanie sta³ych, regularnych kontaktów pomiêdzy
uczniami i wychowankami obu tych placówek.
zabawa andrzejkowa zorganizowana
przez cz³onków
dzia³aj¹cego w
szkole Ko³a Towarzystwa Przyjació³
Dzieci. Zostali na
ni¹ zaproszeni wychowankowie
Domu Dziecka wraz
z dyrekcj¹ i opiekunami. Dziêki pomocy i zaanga¿owaniu
rodziców na stolikach nie zabrak³o
s³odyczy i napojów.
Podpisanie porozumienia uwietni³a wspólna zabawa
Wspólna zabawa
Propozycja nauczycieli z Wrzecia by³a doskona³¹ okazj¹ do wzmocnienia rospotka³a siê z aprobat¹ dyrekcji Domu dz¹cych siê pomiêdzy dzieciakami wiêzi.
Dziecka w Ustce i dziêki temu 16 lutego W zamian za serdeczne przyjêcie i mi³¹ at2001 roku dzieciaki szkolne z³o¿y³y mosferê, dyrektor Domu Dziecka w Ustce
pierwsz¹ wizytê swoim rówienikom z  Iwona Niemasz zaprosi³a dzieci z WrzeUstki. Doskona³ym do tego pretekstem cia na zabawê karnawa³ow¹ do Ustki. To
by³y Walentynki, z okazji których dzieci by³ kolejny krok do nowych dowiadczeñ
przygotowa³y kartki z ¿yczeniami i drobne i przyjani. Bal karnawa³owy odby³ siê 14
upominki dla swoich nowych kole¿anek i lutego br., niemal¿e w rocznicê pierwszej
kolegów. Uczniowie z klasy IV przygoto- wizyty nauczycielek z Wrzecia w Domu
wani przez wychowawczyniê Lucynê Sta- Dziecka w Ustce. Wziêli w nim udzia³
szak wyst¹pili z przedstawieniem pt. uczniowie z klasy II wraz z wychowawca,,Czerwone kapturki . Chocia¿ wiosn¹ 2002 mi. Znowu dominowa³ miech i dobry huroku zmieni³a siê dyrekcja Domu Dziecka mor.
w Ustce - nowa dyrektorka Iwona Niemasz
Przed wspó³pracuj¹cymi placówkami
wyrazi³a chêæ kontynuacji wspó³pracy ze dalsze zadania. Ju¿ wkrótce dzieci czekaj¹
szkoln¹ placówk¹. Efektem tego by³o pod- sportowe rozgrywki, a na zakoñczenie roku
pisanie 28 listopada 2002 roku oficjal- szkolnego 2002/2003 wspólny, pieszy rajd.
nego porozumienia o wspó³pracy. Mówi Warto dodaæ, ¿e jest to ju¿ druga
siê w nim m.in., ¿e celem wspó³pracy jest forma wspó³pracy ze rodowiskiem
uczenie tolerancji i uwra¿liwianie dzieci usteckim. Od omiu lat szko³a we
na potrzeby innych ludzi. Wspó³praca Wrzeciu wspó³pracuje z ko³em wiabêdzie polegaæ na organizowaniu oko- towego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Kralicznociowych spotkañ, po³¹czonych z jowej w Ustce, kultywuj¹cym patriotyczzajêciami terapeutycznymi. Do sta³ych ne tradycje i wartoci. Od 1995 roku
kontaktów strony deleguj¹: Dom Dziec- nosi imiê pierwszego komendanta Arka w Ustce - Halinê Kiedos i Annê Bo- mii Krajowej, gen. Stefana Roweckiego
rowsk¹, Szko³a Podstawowa we Wrze- ,,Grota.
ciu - Iwonê Rogoziñsk¹ i Bo¿enê IwañIwona Rogoziñska, Bo¿ena Iwañska
sk¹.
Zdjêcie: Autorki
Podpisanie porozumienia uwietni³a

Prawdziwy
talent

Wrz¹ca jest ma³¹ miejscowoci¹ le¿¹ca miêdzy S³upskiem a S³awnem. To wie popegeerowska, w której
znaczna czêæ ludnoci dotkniêta jest bezrobociem. Wygl¹d krajobrazu jest tu niekorzystny. Jedynie czêæ
budynków dawnego PGR wykorzystywana jest gospodarczo, poniewa¿ przejê³a je Agencja W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa. W tym trudnym rodowisku, biedzie i ogólnym marazmie spo³ecznym rozwija siê
artystyczny i sportowy talent m³odego Grzegorza Jopka.
sy VI - bardzo skromny i
utalentowany. Jego talent rozwin¹³ siê w
dwóch kierunkach: plastycznym i sportowym.
Grzegorz bardzo ³adnie
rysuje i jest wspania³ym
sportowcem. Lubi biegaæ i graæ w pi³kê no¿n¹, chocia¿ inne dyscypliny sportu te¿ nie s¹
mu obce. Reprezentuje
szko³ê na wszystkich
gminnych zawodach
sportowych. Jesieni¹
ubieg³ego roku zakwalifikowa³ siê do powiatowych biegów prze³ajowych, gdzie startowa³ z
niema³ym powodzeniem. Bra³ tak¿e udzia³ w Grzegorz Jopek z Wrz¹cej
biegu olimpijskim w Kwakowie na dystan- rannie wykonane i zawieraj¹ mnóstwo desie 5 kilometrów. W grach zespo³owych tali, które mo¿na dostrzec po wnikliwym
prezentuje du¿¹ zwinnoæ, spryt i szyb- ich obejrzeniu. Tematem bardzo wielu
koæ.
jego prac s¹ stra¿acy. Grzesiek bowiem poPoza talentem sportowym Grzegorz siada jeszcze jedn¹ pasjê, uwielbia stra¿aposiada równie¿ talent plastyczny. Rysun- ków i czêsto umieszcza ich w swoich praki ch³opca ju¿ niejednokrotnie zdobi³y cach.
szkolne korytarze, tworz¹c wystawki
Talent Grzegorza powinien rozwijaæ
prac malarskich. Grzegorz mia³ zorgani- siê w odpowiednim kierunku, nie mo¿e
zowany przez nauczycielkê plastyki Hali- byæ zmarnowany. Jednak, ¿eby z ch³opca
nê wiêch swój wernisa¿, który zaszczy- wyrós³ w przysz³oci znany malarz, czy
cili swoj¹ obecnoci¹ gocie z gminy Ko- grafik, nale¿y jego talent doskonaliæ i pobylnica. Poza tym wykonu- móc mu w rozwijaniu artystycznych zdolje wiêkszoæ ilustracji do noci. Powinien on kiedy znaleæ siê w
kroniki klasowej, bierze odpowiedniej szkole plastycznej lub sporudzia³ w konkursach pla- towej, by móg³ dalej pracowaæ pod okiem
stycznych oraz wykonuje fachowców. Bêdzie to na pewno bardzo
prace wykorzystywane trudne, tym bardziej ¿e ch³opiec pochoprzez nauczycieli.
dzi z rodziny wielodzietnej, ma troje roWiêkszoæ rysunków dzeñstwa, w tym ciê¿ko chor¹ siostrê. SyGrzegorza Jopka charak- tuacja materialna jego rodziny jest trudteryzuje siê wyranym na, oboje rodzice nie pracuj¹ i trudno bêkonturem wykonanym ma- dzie im wys³aæ syna do odpowiedniej szkozakami lub d³ugopisem i ³y. Ale mo¿e znajdzie siê na to jaki spowype³nionym kolorowymi sób?
kredkami, farbami lub
Irena Korczyñska
mazakami.
Rysunki
s¹
Szko³a
Podstawowa
w S³onowicach
G. Jopek: Podanie Thierego Henrego i strza³ Zidana z
bardzo
pracoch³onne,
staZdjêcie:
Autorki
meczu Francja - Polska (1:0)

Pozosta³e obiekty hodowlane i gospodarcze by³ego PGR ulegaj¹ technicznej
dewastacji, przyspieszonej brakiem u¿ytkowania i ochrony. Stan zagród rolników
indywidualnych i innych siedlisk jest
jeszcze gorszy, co jest potwierdzeniem
trwaj¹cej od kilku lat bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i towarzysz¹cej jej
depresji spo³ecznej. Rodziny niejednokrotnie sk³ócone s¹ ze sob¹, niektórzy
mieszkañcy wsi mieli ju¿ do czynienia z
prawem. Rozrywkê zapewnia jedynie biblioteka wiejska, klub ze wietlic¹, pub i
dwa boiska do pi³ki no¿nej. Jest tu równie¿ Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i klub pi³karski Viktoria Wrz¹ca.
Obecnie Wrz¹ca liczy oko³o 500 osób,
wród których 74 dzieci w wieku 7  13 lat
uczêszcza do Szko³y Podstawowej w S³onowicach (we Wrz¹cej szko³ê zlikwidowano trzy lata temu!) Wielu rodziców tych
dzieci jest bez pracy. Po przemianach, jakie zasz³y w Polsce, czêæ z nich nie potrafi³a odnaleæ siê w nowej rzeczywistoci, nie próbowa³a nawet znaleæ zajêcia,
a inni bezskutecznie go poszukuj¹. Wiele rodzin korzysta z zasi³ków otrzymywanych z Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej. Wszystko to potwierdza trudn¹
sytuacjê materialn¹ ogromnej grupy ludzi
z tej miejscowoci.
Ale to w³anie z Wrz¹cej pochodzi
Grzegorz Jopek, trzynastoletni uczeñ kla-
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100 lat siedziby Starostwa Powiatowego w S³upsku

Architektura
starostwa (1)

Przedstawiamy historiê powstania budynku Starostwa Powiatowego w S³upsku i jego opis opracowany
przez architekt El¿bietê Szalewsk¹  pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku.

Budynek s³upskiego starostwa zaliczany jest do krêgu kulturowego pó³nocnej Europy
Zaczê³o siê od nieszczêæ
Do pocz¹tku XX wieku administracja
powiatu ziemskiego w S³upsku nie posiada³a odpowiedniej do swoich potrzeb siedziby. Kiedy 22 kwietnia 1901 roku spali³
siê Kreishaus przy dawnej Wasserstrasse
8 (obecnie ulica nazywa siê Szarych Szeregów), to ówczesny starosta von Schmeling wyst¹pi³ do magistratu z wnioskiem
o wynajêcie na biura nie u¿ytkowanego
starego ratusza, który wzniesiono pomiêdzy 1797-1799 rokiem na rynku, na fundamentach, wczeniejszego gotyckiego. Piêtrowy, niedu¿y budynek w stylu klasycznym o prostok¹tnym rzucie i powierzchni
u¿ytkowej oko³o 500 m2 zaprojektowa³
18

Landbaumeister Fischer ze S³awna.
Rada Miasta szybko zgodzi³a siê na
to, ale ju¿ 15 maja 1901 roku anulowano
umowê, poniewa¿ B.L. Blaustein i R.
Landt zaoferowali 1000 marek wiêcej od
czynszu, jaki uzgodniono wczeniej na
3000 marek rocznie ze starostwem. Kwota
taka nie mia³a ¿adnego znaczenia w bud¿ecie miasta. Kiedy planom przedsiêbiorczych kupców przebudowy ratusza na
dom towarowy sprzeciwi³o siê stowarzyszenie drobnych kupców, miasto chc¹c
za¿egnaæ konflikt wystawi³o stary ratusz
na sprzeda¿ za 50.000 marek, potem cenê
obni¿ono do 30 tys. Budynek kupi³o stowarzyszenie kupców z zamiarem jego roz-

biórki, co nast¹pi³o w lipcu 1901 roku.
W³adze miasta zdecydowa³y wówczas, i¿
na rynku nie stanie nigdy ¿aden budynek.
Znakiem po ratuszu jest wzór posadzki.
W grudniu 1907 roku na placu wzniesiono pomnik huzara Gebhardta Leberechta
Blûchera (sta³ do marca 1945 roku), który
zast¹pi³a fontanna.
Wobec takiego obrotu sprawy starostwo w 1901 roku wynajê³o na potrzeby
biurowe budynek dawnej szko³y przy ulicy Butterstrasse (obecnie pó³nocny fragment Miko³ajskiej) za roczny czynsz 2000
marek. Zdecydowano o budowie nowego
Kreishausu. Na ten cel zakupiono dwie
zabudowane dzia³ki przy g³ównej ulicy za

mieszkalny z kuni¹ rozebrano, natomiast
drugi, mur o w a n y,
stoj¹cy
przy ówczesnej
ulicy Wilh e l m strasse
(obecnie
Armii Krajowej)
wzniesiony przed
1850 rokiem zachowano i
po³¹czono póniej
ze starostwem.
Musia³
byæ
piêkny
Projekt
budowlany nowego starostwa sporz¹dzi³
ówczesny
W najwy¿szej, licz¹cej obecnie 33,8 m wie¿y umieszczono mechanizm R e g i e rungszagarowy z czterema tarczami, skierowanymi w cztery strony wiata
baumerzek¹, maj¹ce razem prawie 2700 m2. Ry- ister Karl Bel. Na rysunkach jako miejsce
glowy, piêtrowy, zabytkowy budynek wykonania projektu podano Berlin, ale
prawdopodobnie nie jest
to dzie³o berliñskiego architekta. Nowym budynkiem musiano tak zaaran¿owaæ fragment przestrzeni S³upska, aby by³a
piêkna, poniewa¿ ma³a
dzia³ka po³o¿ona by³a
przy g³ównej osi urbanistycznej planu miasta i
nad S³upi¹, gdzie od pocz¹tku XIX wieku tworzono orodek us³ug administracyjnych. Projektem
objêto parcele nr 227 i 228
kszta³tem zbli¿one do
prostok¹ta (33-35 x 41 m),
maj¹ce razem 1394 m2.
D³u¿sza i równoleg³a w
stosunku do rzeki granica dzia³ki odchylona jest
od kierunków pó³noc i
po³udnie na zachód o 25°.
Pomimo trudnych warunElementy zdobnicze i dekoracyjne na fasadach - w g³ów- ków lokalizacyjnych budowl¹ uzyskano symbonym polu dekoracyjny herb S³upska

liczn¹ strefê architektonicznego pola magnetycznego. Przechodz¹c czy patrz¹c na
starostwo z perspektyw wnêtrz ulicznych
zauwa¿amy kszta³ty zewnêtrzne, liczne zakamarki, ryzality, kolumny, schody, portale, balkony i elementy dekoracyjne, maj¹ce znaczenia denotuj¹ce. Czytelne jest
przeznaczenie u¿ytkowe, geometria, sk³adnia elementów, czyli struktura budowli.
Znaczenie funkcjonalne wynik³o z celu jakim mia³ s³u¿yæ.
Budynek nale¿y do krêgu kulturowego pó³nocnej Europy. Architekturê XIX
wieku zdominowa³a niezbyt szczêliwa
idea, ¿e najlepsze rezultaty osi¹ga siê poprzez naladowanie piêknych, starych i
podziwianych budowli. Tak¿e w s³upskim
starostwie, zwanym dawnej Kreishaus zrealizowano tê ideê. Od pocz¹tku istnienia

Jedno z szeciu wejæ...
budynek sta³ siê wa¿nym elementem kompozycyjnym w krajobrazie miasta i ju¿ w
1914 roku polecano go w przewodniku turystycznym uwadze mieszkañców i turystów, szczególnie wnêtrze i salê obrad, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ po zg³oszeniu siê
w biurze dyrektora urzêdu w godzinach
od 8 do 13-tej oraz od 15 do 18-tej.
Plan zbli¿ony do kwadratu
Rzut budynku maj¹cy 840 m2, zbli¿ony do kwadratu (ok. 33x33 m) i formy litery
U, któr¹ tworz¹ ciany po³udniowa, zachodnia i pó³nocna. Po stronie wschodniej posiada on studniê podwórzow¹,
do której przy odleg³ociach pomiêdzy
cianami 8 i 6 m i wysokoci cian 11,4 m
wiat³o s³oneczne prawie nie dochodzi.
Jednak przy podwórzowych cianach doæ
szczêliwie dla u¿ytkowania umieszczono
klatkê schodow¹ i korytarze.
Do starostwa przylega od strony
wschodniej dawna kamienica i jej podwórze, dziêki czemu teren powiêkszono do
2665 m2. Pod zabudow¹ jest teraz 1445,5
m2, z czego budynki starostwa zajmuj¹
1116 m2 terenu. Budynek u¿ytkowany
przez Kolegium Odwo³awcze i Dyrekcjê
ci¹g dalszy na str. 20
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Elementy dekoracyjne wewn¹trz budynku
Parku Krajobrazowego Dolina S³upi na
terenie 328,5 m2 wzniesiono oko³o 1970
roku w miejscu gdzie pierwotnie znajdowa³a siê stajnia z mieszkaniem wonicy oraz
szop¹ na powozy i bryczki s³u¿bowe starostwa. Poniewa¿ wszystkie kondygnacje
starostwa maj¹ razem oko³o 5000 m2 powierzchni ogólnej, intensywnoæ zabudowy w stosunku do terenu wynosi 1,8. Zabudowane jest prawie 54% terenu.
Fundament z g³azów narzutowych
Budynek podpiwniczono, ale jedynie
czêæ murów piwnic zbudowano tak jak
projektowano z du¿ych, poligonalnych,
wyg³adzonych i dopasowanych g³azów
narzutowych, które tworz¹ cokó³ do wysokoci podokiennika parteru w cianie
po³udniowej, zachodniej i czêciowo pó³nocnej do wysokoci 1,50  2,00 m. U¿yte
g³azy nieznacznie obrobiono na licu zewnêtrznym i stykach oraz po³¹czono zapraw¹ tynkarsk¹ ukszta³towan¹ w wypuk³y wa³ek, co wzbogaci³o plastykê ró¿nobarwnego muru. Materia³ skalny na Pomorze przemieci³ siê w epoce lodowcowej z obszaru Skandynawii.
Staranniejsz¹ obróbk¹ i prostym
kszta³tem wyró¿niaj¹ siê stopnie schodów
i nadpro¿a okien wykonane w szarym granicie, najpewniej sprowadzonym ze Strzegomia oraz kamienie w naro¿ach. Materia³
skalny w cianach piwnic zastosowano nie
tylko ze wzglêdów estetycznych, ale
przede wszystkim z uwagi na walory u¿ytkowe, swoist¹ strukturê, du¿¹ mi¹¿szoæ,
ma³¹ przepuszczalnoæ wody, trwa³oæ i
20

niezniszczalnoæ
w zmiennych warunkach gruntowo-wodnych, jakie wystêpuj¹
nad S³upi¹. Materia³ ten wybrano
celowo, bowiem
zachodni¹ cianê
budynku usytuowano w odleg³oci 17 m od rzeki,
której wody w
XIX wieku mia³y
maksymalny poziom 16,70 m
n.p.m. Poniewa¿
rzêdne terenu
przy starostwie
kszta³tuj¹ siê od
15,85 m n.p.m.
(podwórze) do
16.87 (na skrzy¿owaniu ulic Szarych Szeregów i
Armii Krajowej)
materia³ wybrano
bior¹c pod uwagê
mo¿liwoæ wyst¹pienia powodzi i

wymi lub ³amanymi. Zasad¹ by³o, ¿e czerwone, ceglane lica w¹skich cian dekorowano okuciowymi ornamentami: bia³ymi
lizenami b¹d pilastrami, festonami kwiatowymi umieszczanymi pod oknami, wydatnymi gzymsami, kulami, obramieniami
drzwi i okien zamkniêtymi odcinkowo.
Bardzo charakterystyczn¹ by³a fasadowoæ, polegaj¹ca na wzbogaceniu wygl¹du budynku i przekszta³ceniach form
konstrukcyjnych, maj¹cych pocz¹tek w
u¿ytkowej i technicznej celowoci, w formy zdobnicze, akcentuj¹ce wyraz plastyczny. Elementy zdobnicze na trzech fasadach: po³udniowej, zachodniej i pó³nocnej tworz¹ okna, drzwi, dachy, kolumny,
parapety, gzymsy, attyki, balustrady, balkony, loggie, wykusze, lukarny, schody,
kominy oraz elementy dekoracyjne. ciany od strony podwórza nie posiada³y najczêciej ¿adnych ornamentów poza gzymsami.
Cybulasty he³m smuk³ej wie¿y
W architekturze wa¿n¹ rolê odgrywa
skala i proporcje elementów. Rzut starostwa i porz¹dek fasad oparto na kwadracie i zasadzie kompozycji po przek¹tnej.
Projektant, uwzglêdniaj¹c wp³yw wiat³ocienia i warunki krajobrazowe szczególnie
rozbudowa³ cianê zachodni¹, w której
skrajnie, na naro¿u po³udniowym, umieci³ kwadratow¹ (5,5 x 5,5 m) wie¿ê cofniêt¹ w stosunku do lica ciany w g³¹b, a na
pó³nocno-zachodnim, na najwy¿szej kondygnacji logiê z kolumnami. Poniewa¿ o

zalania budynku.
Eklektyzm i fasadowoæ
Pod wzglêdem regu³ projektowania
budynek starostwa nale¿y do eklektyzmu,
w którym ³¹czono w jednej budowli elementy z ró¿nych stylów historycznych. Do po³owy
XIX wieku w sztuce panowa³ styl arkadowy, okr¹g³o³ukowy Rundbogenstil,
niemiecki wariant neoromanizmu, oparty na wzorach
bizantyjskich, romañskich i
renesansowych. W tym
stylu wzniesiono w pierwszej po³owie i rozbudowano w 1860 roku stoj¹cy
dawniej w linii murów miejskich na przeciwnym brzegu S³upi miejski szpital. Do
tych form nawi¹za³ Carl Bel
w ryzalicie g³ównym starostwa. Chocia¿ w drugiej po³owie XIX wieku nie by³o
jednoznacznych kryteriów,
najmodniejszym sta³ siê
neorenesans, neobarok i
reminiscencje stylów egipskich i bizantyjskich. W porz¹dku architektonicznym
fasad i detalach siêgniêto Ju¿ w 1914 roku budynek starostwa polecano w przedo wzorów renesansu i ba- wodniku turystycznym, szczególnie wnêtrze i salê obroku flamandzkiego, a rad, któr¹ mo¿na by³o zwiedzaæ
szczególnie do rozwi¹zañ domów kupiec- ulicy g³ównej (obecnie Armii Krajowej) odkich z wysokimi piwnicami i fasadami opa- chylona by³a na po³udnie w stosunku do
trzonymi szczytami trójk¹tnymi, woluto- osi ulicy Kowalskiej i rynku (rzêdne tere-

nu ok. 20 m n.p.m.), przewidziano ¿e skraj- nic¹ na wysokoci 18,50 m od terenu. cianie usytuowana w bryle wie¿a bêdzie do- ny wzniesiono z wypalonej ceg³y. Jako
skonale widoczna ze ródmiecia S³upska, ok³adzinê zewnêtrzn¹ zastosowano matoponiewa¿ poza znaczeniem symbolicznym we kszta³tki ceramiczne w kolorze czerwiemia³a s³u¿yæ orientacji. Jej wysokoæ od ni i dekoracje z tynków imituj¹cych piaterenu do koñca wietrznika w kszta³cie skowiec, co powszechnie wystêpowa³o w
chor¹giewki wed³ug projektu ma 39,30 architekturze eklektycznej, która odkry³a,
40,20 m. Na wysokich na 24,70 m murach ¿e za pomoc¹ tanich, prefabrykowanych
osadzono dwukondygnacyjny cybulasty detali uda siê naladowaæ ka¿dy styl. Dahe³m rozdzielony latarni¹, maj¹cy do koñ- chy pokrywa obecnie blacha miedziana
ca szpica 15,7 m. Najwy¿szej czêci he³mu u³o¿ona w stoj¹cy r¹bek. Miedziane bla wietrznika, który mia³ oko³o 5,5 m obec- chy zastosowano na wykuszach, grzebienie brakuje. Wie¿a starostwa powiatowe- niach i w opierzeniach, które teraz ju¿ nie
b³yszcz¹, bowiem pokry³a je
go ma
patyna. Budynek starostwa
obecnie
mia³ szeæ wejæ, z których jed33,80 m,
no zamurowano, dwa s¹ nie
oko³o
u¿ytkowane, a jedno prowadzi
dwanado piwnicy. Na piêtrach na zecie mewn¹trz mo¿na wyjæ przez troje
t r ó w
drzwi balkonowych. W czermniej
wonej czêci starostwa w piwni¿ s³upnicach jest 31 okien, a w muski rarach zewnêtrznych  171, w tym
tusz (56
dwa okr¹g³e. Poddasze dom). Prowietla szeæ lukarn.
porcje
murów
El¿bieta Szalewwie¿y
ska
1:4,4, a
Zdjêcia: Archiwum Staroca³ej
stwa
1:7,3
czyni¹
Tekst opracowano na
j¹ bar- W porz¹dku architeknonicznym siêgniêto
d z o do wzrów renesansu i baroku flamandzkie- podstawie referatu pt. Rozwój urbanistyczny prawosmuk³¹. go
W przesz³oci wie¿e pe³ni³y przede brze¿nego S³upska i znaczenie budynku
wszystkim funkcje obserwacyjne i umiesz- starostwa w krajobrazie miasta, który
czono w nich pomieszczenie dla dzwonów, zosta³ wyg³oszony na VII Konferencji Kawzywaj¹cych na zebrania i ostrzegaj¹- szubsko-Pomorskiej Obrazy Ziemi S³upcych. W S³upsku tak¹ rolê od redniowie- skiej-Spo³eczeñstwo-administracja- kulcza pe³ni³y wie¿a i dzwony kocio³a Ma- tura w Starostwie Powiatowym w S³upriackiego. Poniewa¿ Kreishaus mia³ pe³niæ sku w grudniu 2002 roku. Za miesi¹c
w stosunku do terytorium powiatu rolê druga czêæ o porz¹dku architektoniczpodobn¹, jak ratusz dla miasta, bry³y mia- nym i symbolice elementów dekoracyj³y konkurowaæ w krajobrazie. Najpewniej nych budynku starostwa. (z)
to, ¿e wie¿e obu tych budynków publicznych znajduj¹ siê w takiej samej odleg³oci  280 m od wie¿y kocio³a Mariackiego (szpic jego barokowego he³mu, istniej¹cego do 1945 roku mia³ 37,78 m) nie by³o
zamierzone, niemniej usytuowanie starostwa na wschodnim brzegu rzeki, gdzie
osadnictwo powsta³o w okresie s³owiañskim transponuje treæ symboliczn¹ trwa³oci kulturowej na Pomorzu. W najwy¿szej, bogato zdobionej dekoracj¹ jasnych
lizen, partii wie¿y umieszczono mechanizm
zegarowy z czterema tarczami o rednicy
oko³o 2,5 m, które skierowano w cztery
wiata strony. W¹skie okna naro¿nikowe
z ³ukiem typu oli grzbiet czyni¹ wie¿ê bardziej lekk¹.
Korpus budynku tworz¹ pionowe
ciany (wysokoæ do gzymsu koronuj¹cego  11,40 m), cztery poziome stropy, G³ówne schody prowadz¹ce na pierwsz¹
klatki schodowe i nachylony dach z kale- kondygnacjê

Co wiesz o Unii Europejskiej to
tytu³ miêdzyszkolnego konkursu
zorganizowanego przez Szkolny
Klub Europejski Eurogryf dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³ w Sieminaicach we wspó³pracy ze Szko³¹ Policji w S³upsku.

W konkursie zmaga³y siê dzieci ze
szkó³ podstawowych w G³obinie, Wrzeciu
i Siemianicach. Dwuosobowe zespo³y, wy³onione podczas etapu szkolnego, bra³y
udzia³ w trzech rundach. Na rozgrzewkê
by³y proste pytania, które dotyczy³y liczby pos³ów Parlamentu Europejskiego czy
pañstw cz³onkowskich. Nale¿a³o wybraæ
poprawn¹ odpowied sporód trzech mo¿liwych i podnieæ odpowiedni kartonik z
odpowiedzi¹. Runda druga by³a trudniejsza. Uczestnicy musieli wykazaæ siê ju¿
konkretn¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ instytucji ist-

Wiedz¹
o Unii

niej¹cych w Unii Europejskiej i krajów
cz³onkowskich. Ciekawa i ró¿norodna
forma zadawanych pytañ zainteresowa³a
równie¿ dzieci dopinguj¹ce zespo³y szkolne. Wykorzystano muzykê krajów europejskich, do której nale¿a³o u³o¿yæ choreografiê. Odtwarzano hymn Unii Europejskiej, na filmach prezentowano znane
zabytki Anglii i Niemiec. Z rozsypanki
wyrazowej dzieci uk³ada³y nazwy pañstw
cz³onkowskich.
W rundzie trzeciej ka¿dy zespó³ otrzyma³ inne pytania. Komisja sk³adaj¹ca siê z
dyrektora szko³y, podinspektora policji i
opiekunów zespo³ów uczniowskich czuwa³a nad tym, by odpowiedzi i wszystkie
zadania realizowane by³y prawid³owo. Nagrody dla zwyciêzców zasponsorowa³a
Rada Szko³y. Konkurs zorganizowano w
ramach programu Moja Szko³a w Unii
Europejskiej.
Ma³gorzata Taba³a
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Niepowtarzalne w kraju

Gminny Orodek Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej oraz Starostwo Powiatowe w S³upsku zorganizowa³y
w 2001 roku po raz pierwszy Powiatowy Konkurs Plastyczny Forma przestrzenna Marzanna. Pierwotnie do udzia³u w nim zaproszono dzieci i m³odzie¿ z orodków kultury i szkó³, jednak ju¿ do drugiej edycji
konkursu zg³osi³y siê grupy doros³ych twórców.
W ubieg³ym
roku na spotkaniu
w Warszawie z
przedstawicielami Fundacji
Wspomagania
Wsi i liderami
lokalnymi z ca³ej Polski opowiedzia³am o
naszym powiatowym konkursie Marzann,
o niesamowitych pomys³ach
plastycznych
twórców, niespo¿ytej energii towarzysz¹cej obrzêdowi i
wielkiej radoci z nadejcia
nowego czasu:
wiosny. Opowieæ poparta
fotografiami
wywo³a³a najpierw
zdziwienie, a póniej zachwyt. Nasz
pomys³ postanowiono zaszczepiæ
w innych miejscach w kraju.
Chocia¿ powstan¹
podobne konkursy, to nasze Marzanny wykonane

Podolu Ma³ym i wszyscy bêd¹ mieli mo¿liwoæ obejrzenia kolekcji przez ca³y rok.

Uroczyste otwarcie galerii nast¹pi 6 lipca br.
Kolejne edycje Powiatowego Konkursu Plastycznego Forma Przestrzenna
Marzanna bêd¹ odbywaæ siê ju¿ w Podolu Ma³ym w tamtejszej Stodole sztuki.
Gra¿any Chojnowska
Dyrektor Gminnego Orodka Kultury
w Dêbnicy Kaszubskiej
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Marzanny przygotowuj¹ m³odzi twórcy i ... doroli
Tegoroczne zmagania z form¹ przestrzenn¹ skierowane by³y do wszystkich przez autogrup wiekowych. Fajerwerki, barwy Ma- rów z porzann i ich twórców, wieloæ dwiêków w wiatu s³upczasie przemarszu przez Dêbnicê Kaszub- skiego s¹
sk¹ przyci¹gnê³y publicznoæ, która rów- niepowtanie¿ odda³a g³osy na najciekawsz¹ formê rzalne, s¹
 st¹d powsta³ pomys³ ufundowania Pu- e w e n e charu Publicznoci. Nowym elementem mentem w
obrzêdu wygnania z³ej zimy s¹ konkur- skali krasy z nagrodami dla uczestników zgroma- ju. Ka¿da
dzonych przy ognisku z kie³baskami. W forma przetym czasie jurorzy oceniaj¹ Marzanny, a s t r z e n n a
Marzanpracownicy przygotowuj¹ wystawê.
Wszystkim uczestnikom konkursu z na znajpowiatu s³upskiego: gminnym orodkom dzie swoje
kultury, szko³om nale¿¹ siê gor¹ce podziê- g o d n e
kowania za ogromne zaanga¿owanie i gra- miejsce w
tulacje za doskona³e spojrzenie przestrzen- g a l e r i i
ne, wra¿liwoæ plastyczn¹ oraz poczucie  S t o d o ³ a
sztuki w Wieloæ dwiêków dodaje szczególnego nastroju
humoru.
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Naj³adniejsze pisanki
i palmy wielkanocne

W Orodku Doradztwa Rolniczego w Strzelinie rozstrzygniêto konkurs na palmê i pisankê wielkanocn¹.
O zaszczytne miano naj³adniejszej palmy ubiega³o siê 41, a naj³adniejszej pisanki  ponad 200 prac.

W konkursie pisanek oceniano przede wszystkim wzór i ludowe wykonanie
Palmy i pisanki przygotowa³y ko³a gospodyñ wiejskich, so³ectwa i wietlice wiejskie, gminne orodki kultury, osoby pry-

watne, uczniowie szkó³. W
kategorii palm do 1 metra d³ugoci zwyciê¿y³a wietlica
wiejska w Siemianicach, w kategorii palm
od 1 metra do 5 metrów
d³ugoci  so³ectwo w
Klêcinie, a w kategorii
palm powy¿ej 5 metrów
 Gminy Orodek
G³ówczyce  So³ectwo
G³ówczyce. W konkursie palm oceniano ludowe wi¹zania, wykorzystane naturalne materia³y, oryginalne zdobienia i rêczne wykonanie. Wszystkie palmy by³y wystawione do
oceny jurorów, po tej
ocenie wziê³y udzia³ w
paradzie przed siedzib¹ orodka, podczas
trwania dorocznych
wiosennych targów
ogrodniczych.
Wszystkie palmy wystawiono do oceny jurorów
W konkursie na
nanych przez osoby doros³e  Rozalia
pisankê wielkanocn¹, w kategorii pi- Duda z G³ówczyc. W tym przypadku ocesanek wykonanych przez dzieci, niano tak¿e przede wszystkim wzór i ludozwyciê¿y³a Anna Cebula z Orodka wy sposób wykonania pisanki. (z)
Zdjêcia: Joanna Or³owska,
... Po ocenie wziê³y udzia³ w paradzie przed orod- Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, a w kategorii pisanek wykoJan Maziejuk
kiem
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Najlepsi po¿arnicy
Adam Popiel ze Szko³y Podstawowej w Kobylnicy, Marcin Pocz¹tko
z Gimnazjum w Siemianicach i Grzegorz Pajor z Zespo³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie zostali zwyciêzcami Powiatowego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pn. M³odzie¿ zapobiega po¿arom.

Konkurs powiatowy odby³ siê w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku, a zorganizowa³y go Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP i Komenda Miejska
PSP w S³upsku. Uczestniczyli zwyciêzcy
eliminacji gminnych. Otwarcia dokona³
prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku
OSP RP, starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski. W czasie, gdy m³odzie¿ rozwi¹zywa³a zadanie testowe, prezes OSP spotka³ siê z nauczycielami i opiekunami m³odzie¿y. Podziêkowa³ nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie m³odzie¿y do udzia³u w eliminacjach powiatowych. W grupie szkó³ podstawowych kolejnymi zwyciêzcami zostali: Rados³aw Kisiel ze Szko³y Podstawowej w Objedzie

(gm. Ustka) i Micha³ Przybylski ze Szko³y Podstawowej w Niepoglêdziu (gm. Dêbnica Kaszubska). W grupie szkó³ gimnazjalnych: Karol Górski z Gimnazjum w
Damnie i Miros³aw Jab³oñski z Gimnazjum
w Kêpicach. W grupie szkó³ rednich Wojciech Maziec z Liceum Ekonomicznego w
S³upsku i Ireneusz Krawczyk z MDP w
Ga³êzinowie. G³ówni zwyciêzcy eliminacji
powiatowych bêd¹ reprezentowaæ powiat
s³upski w konkursie wojewódzkim, który
odbêdzie siê w drugiej po³owie maja w
Orodku Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie. Wszyscy uczestnicy eliminacji
otrzymali upominki i dyplomy, natomiast
zwyciêzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarz¹d Powiatowy ZOSP RP
i Inspektorat PZU w S³upsku. (A. K.)

W czwartkowych warsztatach plastycznych Wena prowadzonych w Gminnym
Orodku Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej

uzdolnione dzieci i m³odzie¿ poznaj¹ nowe
rodki wyrazu, zasady kompozycji, rozwi¹zuj¹ problemy plastyczne zwi¹zane z martw¹ natur¹ i pejza¿em. Obecnie poznaj¹ zasady projektowania plakatu i znaczka pocztowego. Tematem
jest Europa moich marzeñ - co dla
mnie i moich rodziców oznacza
Wspólna Europa, jakie marzenia
mo¿e spe³niæ. Wiedzê do pracy plastycznej zdobywaj¹ nie tylko na lekcjach w szkole, z programów telewizyjnych, ale mog¹ tak¿e korzystaæ z materia³ów zgromadzonych
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
(G.Ch.)

Projektuj¹
znaczki

W Szkole Podstawowej w Sycewicach odby³y siê II Powiatowe Eliminacje do XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. Uczestniczy³y gminne zespo³y wy³onione
w trwaj¹cych od listopada ubieg³ego roku konkursach miêdzyszkolnych.

Turniej
drogowy

Turniej rozgrywany jest oddzielnie dla
szkó³ gimnazjalnych i podstawowych. Organizatorami eliminacji powiatowych byli:
Sekcja Ruchu Drogowego KMP w S³upsku, Delegatura S³upska Kuratorium
Owiaty. Konkurs merytorycznie wspiera³ Wydzia³ Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa S³upskiego.
Zawody w Siemianicach otworzy³ wicestarosta S³awomir Ziemianowicz. Najpierw uczestnicy rozwi¹zywali test pisemny, a nastêpnie musieli wykazaæ siê umiejêtnociami jazdy na rowerze. Sêdziami w
poszczególnych konkurencjach byli policjanci ze s³upskiej Szko³y Policji.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych kolejne miejsca zajeli: zespó³ z G³ówczyc, zespó³ z Potêgowa i zespó³ z Jezierzyc (gm.
S³upsk). W grupie szkó³ podstawowych zespó³ z G³ówczyc, ze S³onowic (gm. Kobylnica) i zespó³ z Warcina (gm. Kêpice).
Starosta S³upski Zdzis³aw Ko³odziejski, wrêczaj¹c zwyciêskim zespo³om nagrody w postaci sprzêtu sportowego oraz
puchary dla najlepszych dru¿yn, dziêkowa³ uczestnikom za udzia³ w konkursie
i ¿yczy³ sukcesów w drodze do ogólnopolskiego fina³u. Mi³ym akcentem by³o
wrêczenie dla najlepszego uczestnika indywidualnej nagrody ufundowanej przez
dyrektora Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego w S³upsku. Okaza³ siê nim
Kamil Kwiecieñ ze Szkoly Podstawowej
w G³ówczycach i do niego trafi³ wspania³y
rower górski.
Andrzej Zielnik

Gra¿yna Chojnowska - dyrektor GOK w Dêbnicy Kaszubskiej i jej m³odzi podopieczni z Weny
Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Ochrona znaków
geodezyjnych

Obowi¹zek ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wynika z przepisów ustawy z 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.
1086 ze zmianami), jak równie¿ z Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 15
kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 45, poz. 454 ) i Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 24 stycznia 2001
roku zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11, poz. 89).
Zgodnie z wy¿ej
wymienionymi przepisami ochrona znaków
polega na: dorêczeniu
w³acicielowi lub innej
osobie w³adaj¹cej nieruchomoci¹ oraz starocie zawiadomienia
o umieszczeniu znaku
na nieruchomoci,
wykonywaniu przegl¹du i konserwacji
znaków, ustawianiu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, w tym sygnalizuj¹cych po³o¿enie
znaków.
Obowi¹zek dorêczenia zawiadomienia
jest na³o¿ony na wykonawcê prac geodezyjnych w przypadku gdy: umieci³ on
nowy znak, stwierdzi³ podczas wykonywania przegl¹du i konserwacji zmianê w³aciciela lub innej osoby w³adaj¹cej nieruchomoci¹, wymieni³ zniszczony lub
uszkodzony znak, dokona³ zmiany znaku
na inny rodzaj-typ, ustawi³ nad znakiem
urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce, w tym tak¿e
sygnalizuj¹ce po³o¿enie znaku. Zawiadomienie to wykonawca prac geodezyjnych
jest zobowi¹zany dorêczyæ tak¿e w³aciwemu starocie, bowiem ochrona znaków
zgodnie z artyku³em 7d ustawy  Prawo
geodezyjne i kartograficzne nale¿y do zadañ starostów.
Geodeta powiatowy dzia³aj¹cy w imieniu starosty, prowadz¹cy zasób geodezyjny i kartograficzny, winien okresowo kontrolowaæ, czy w zasobie tym znajduj¹ siê
aktualne zawiadomienia dotycz¹ce znaków
zlokalizowanych na obszarze powiatu i
podlegaj¹cych ochronie. Obowi¹zek zawiadomienia starosty o fakcie zniszczenia,
uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub
zagro¿enia przez znak bezpieczeñstwa ¿ycia oraz mienia spoczywa na w³acicielu
lub innej osobie w³adaj¹cej nieruchomoci¹, a tak¿e na ka¿dym wykonawcy prac
geodezyjnych.
Starosta po otrzymaniu zawiadomienia lub uzyskaniu informacji od innych

osób o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub
przemieszczeniu
znaku usytuowanego na terenie nale¿¹cym do powiatu
powinien
niezw³ocznie dokonaæ
sprawdzenia stanu
danego znaku, ustaliæ okolicznoci i
sporz¹dziæ stosowny protokó³, a nastêpnie usun¹æ pozosta³oci po znaku,
w tym tak¿e pozosta³oci po urz¹dzeniach zabezpieczaj¹cych lub budowli
triangulacyjnej oraz
naprawiæ ewentualne szkody. Powinien
przekazaæ w/w protokó³ marsza³kowi
województwa, a w
przypadku, gdy dotyczy to znaku
punktu podstawowej osnowy geodezyjnej ( I i II klasy) lub osnowy grawimetrycznej i magnetycznej tak¿e G³ównemu Geodecie Kraju. Powinien z³o¿yæ wniosek o
przeprowadzenie postêpowania w celu
ustalenia i ukarania sprawcy, gdy zachodzi podejrzenie pope³nienia wykroczenia.
Z dotychczasowej praktyki wynika, ¿e
do niszczenia znaków najczêciej dochodzi po zmianie w³aciciela lub innej osoby
w³adaj¹cej nieruchomoci¹, a tak¿e po przekszta³ceniu gruntów rolnych na dzia³ki budowlane i podczas realizacji inwestycji
budowlanych. Podkreliæ nale¿y szczególna rolê s³u¿by geodezyjnej podleg³ej starostom, wynikaj¹c¹ z zapisu § 9 pkt 1 wymienionego na wstêpie rozporz¹dzenia:
Starosta po otrzymaniu zawiadomienia
przeprowadza niezw³ocznie sprawdzenie
stanu znaku oraz usuwa pozosta³oci po

zniszczonych
lub uszkodzonych znakach, urz¹dzeniach zabezpieczaj¹cych znaki
albo budowlach triangulacyjnych.
Dotyczy to w
szczególnoci likwidacji
wie¿ i sygna³ów triangulacyjnych
mog¹cych
stwarzaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa
¿ycia lub mienia. Z uwagi
na ograniczon¹ ich
przydatnoæ
przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych, w zwi¹zku z coraz powszechniej stosowan¹ technika satelitarn¹ (GPS), zabudowa punktów geodezyjnych podlega stopniowej likwidacji.
Rozbieranie wie¿ i sygna³ów triangulacyjnych za wartoæ w ten sposób pozyskanego drewna (z regu³y opa³owego) jest
najczêciej stosowanym rozwi¹zaniem.
Tylko w szczególnie skomplikowanych
przypadkach, ze wzglêdu na zachowanie
bezpieczeñstwa, likwidacja zabudowy
winna byæ powierzana specjalistycznym
jednostkom, a koszty refundowane ze
rodków bud¿etowych G³ównego Geodety Kraju. Koszty usuwania wszelkich innych pozosta³oci po znakach geodezyjnych pokrywaj¹ powiatowe organy samorz¹dowe.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
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Niedwiedzie
rozdane
Po raz pi¹ty rozdane zosta³y Srebrne Niedwiedzie  przyznawane za promocjê s³upskiej gospodarki.
O to zaszczytne i ciesz¹ce siê uznaniem trofeum ubiega³y siê w tym roku 24 firmy i 6 mened¿erów gospodarki. Po raz pierwszy Srebrnym Niedwiedziem nagrodzono równie¿ najlepszych rolników, którymi
zostali Edyta i Stanis³aw Formelowie z S¹borza, w gminie Damnica. Ich gospodarstwo znane jest z nowoczesnej chodowi trzody chlewnej i uprawy zbó¿.

Laureaci Srebnych Nied¿wiedzi 2002
Zorganizowana w sali Pañstwowej
Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w S³upsku Wielka Gala Promocji S³upskiej Gospodarki zgromadzi³a ponad 400
biznesmenów. Trzeba by³o dostawiaæ dodatkowe krzes³a, ¿eby wszystkich pomieciæ. Tak du¿e zainteresowanie towarzyszy³o w tym roku rozdaniu statuetek.
Najwiêcej powodów do dumy mia³a
zajmuj¹ca siê produkcj¹ okien Firma Bajcar ze S³upska. Otrzyma³a a¿ dwa Srebrne Niedwiedzie 2002. Jednego za du¿e
zaanga¿owanie inwestycyjne, bardzo dobre wyniki ekonomiczne i promocjê s³upskiej gospodarki w kategorii firmy rednie
(do 150 zatrudnionych). Drugi przypad³ jej
w³acicielowi Bronis³awowi Bajcarowi 
jako mened¿erowi gospodarki. Firma ta
otrzyma³a tak¿e tytu³ S³upskiego Produktu Roku 2002 za okna produkowane w
dwóch zak³adach w S³upsku.
Inni tegoroczni laureaci Srebnych
Niedwiedzi to: Centrum SzkoleniowoWypoczynkowe Energetyk UstkaRowy ZE S³upsk (firmy mikro), Przedsiê26

biorstwo Produkcyjno-Handlowe  Mirex Sp. z o.o. w S³upsku (firmy ma³e),
Gino Rossi S.A. w S³upsku (firmy du¿e) i
Poldanor S.A. w Przechlewie (firmy makro).
W kategorii media Srebrnego Niedwiedzia 2002 otrzyma³o Radio S³upsk
/ Radio Koszalin S.A. Redakcja tygodnika Anonse wyró¿ni³a Elektrownie
Wodne S³upsk Sp. z o. o za jej proekologiczn¹ dzia³alnoæ. G³os S³upski  firmy
Drutex z Bytowa i Bajcar ze S³upska, Dziennik Ba³tycki  Wojewódzki
Orodek Ruchu Drogowego w S³upsku
za dzia³ania w zakresie promocji bezpieczeñstwa ruchu drogowego, a dwutygodnik Moje Miasto  spó³kê Manhatan
ze S³upska. W plebiscycie G³osu Pomorza czytelnicy najlepsz¹ firm¹ w 2002 roku
uznali Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Energetyk Ustka-Rowy ZE
S³upsk
Przyznano szeæ nagród specjalnych.
Na podstawie decyzji Kapitu³y Wielkiej
nagrodê tak¹ za utrzymanie w 2002 roku

pozycji lidera - mened¿era
s³upskiej gospodarki otrzyma³
Leszek Gierszewski  w³aciciel Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego Drutex w Bytowie. Nagrodê Specjaln¹ za odbudowê
stada zachowawczego wini
z³otnickiej pstrej oraz za wyroby z miêsa tej wini, które promuj¹ region s³upski, przyznano Stowarzyszeniu Hodowców
i Producentów wini Z³otnickej Pstrej £aciata z Komorczyna. Tak¹ sam¹ nagrodê za du¿¹ aktywnoæ inwestycyjn¹ w regionie s³upskim
przyznano spó³ce Fiskars
Polska z W³ynkówka. Natomiast Rejonowemu Urzêdowi
Poczty w S³upsku przynano
nagrodê specjaln¹ za aktywnoæ inwestycyjn¹ oraz wprowadzanie na rynek nowych
us³ug dla ludnoci.
Za wyj¹tkow¹ aktywnoæ gospodarcz¹, zdobycie pozycji solidnego partnera
biznesowego, utworzenie jednego z najwiêkszych przedsiêbiorstw us³ugowych i
produkcyjnych w S³upsku nagrodzono
równie¿ Edmunda ¯mudê-Trzebiatowskiego  prezesa Zarz¹du Spó³ki Jantar
w S³upsku. Nagrod¹ specjaln¹ wyró¿niono te¿ Bank Przemys³owo-Handlowy PBK
S.A. Centrum Korporacyjne Gdañsk za
wieloletnie sponsorowanie Gali Promocji
S³upskiej Gospodarki oraz za zdobycie w
2002 roku przez I Oddzia³ Banku w S³upsku God³a Promocyjnego Z³oty Oddzia³ Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców, a
tak¿e Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reasekuracji WARTA S.A. Oddzia³ w Gdyni
za wieloletnie sponsorowanie Gali Promocji S³upskiej Gospodarki.
Tegorocznemu konkursowi, podobnie
jak poprzednim jego edycjom, patronowali
marsza³ek województwa pomorskiego oraz
wojewoda pomorski.
Z. Babiarz-Zych

