Drodzy Czytelnicy!
Mamy za sob¹ ju¿ szóst¹ edycjê konkursu Srebrny Niedwied - Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. W dniu, w którym dotrze ten numer naszego pisma do Czytelników, w Pañstwowej Orkiestrze Kameralnej i Teatrze Impresaryjnym w S³upsku
odbêdzie siê Uroczysta Gala, na której poznamy kolejnych laureatów Srebrnych Niedwiedzi. Mam nadziejê, ¿e radoæ bêdzie pe³na, rozstrzygniêcia w poszczególnych kategoriach oka¿¹ siê sprawiedliwe i nikt nie
bêdzie mia³ w¹tpliwoci, ¿e tacy w³anie powinni byæ
wybrani g³ówni laureaci.
W tej edycji do konkursowych kategorii rozgrywanych tradycyjnie, a wiêc najlepszych firm, mened¿erów s³upskiej gospodarki, rolników, do³o¿ylimy jeszcze jedn¹ kategoriê - na najlepszy samorz¹d. Pomys³
okaza³ siê dobry, bo konkursowej ocenie podda³o siê
niejako z marszu siedem samorz¹dów. Rywalizacja o
statuetkê Srebrnego Niedwiedzia w tej kategorii nie
by³a wcale ma³a. Samorz¹dy odgrywaj¹ dzi ju¿ znacz¹c¹ rolê w aktywizacji spo³eczno-gospodarczej gmin
i powiatów, a rola ta bêdzie jeszcze ros³a.
Zaprosilimy do tej rywalizacji tak¿e samorz¹dy
spoza ziemi s³upskiej, celowo jednak pomijaj¹c organizatorów konkursu - powiat s³upski i gminê miejsk¹
S³upsk. Oddajmy pole innym, bo w ten sposób chcemy
siê te¿ czego nauczyæ, jako partnerzy w tej dzia³alnoci - dostrzec to, co dobre u innych i równie¿ to nagrodziæ.
Konkurs Srebrnego Niedwiedzia jest konkursem dla tych wszystkich, którzy osi¹gaj¹ dobre wyniki
w swojej dzia³alnoci, wyró¿niaj¹ siê na tle innych i nie
boj¹ siê o tym mówiæ otwarcie. Nie obawiaj¹ siê tak¿e
upublicznienia swej aktywnej dzia³alnoci, bo przecie¿
w takim przypadku o tajemnicy mowy byæ nie mo¿e!
Jak siê okazuje, niewiele jest w sumie takich firm i gospodarstw rolnych, które decyduj¹ siê poddaæ konkursowej ocenie. Ale s¹ takie! I to ju¿ cieszy, bez wzglêdu
na efekt oceny.
Prezentujemy wszystkich odwa¿nych w tym wydaniu naszego powiatowego pisma. Mam nadziejê, ¿e
wszystkie opisane dobre przyk³ady zaowocuj¹ jeszcze
wiêksz¹ aktywnoci¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ regionu
s³upskiego. Przyznane "Srebrne Niedwiedzie", nagrody specjalne i inne nagrody z jednej strony bêd¹ form¹
wyró¿nienia i podziêkowania za dotychczasowe dobre
wyniki, z drugiej - wyzwol¹ nowe inicjatywy i pomys³y.

W imieniu wszystkich organizatorów konkursu serdecznie gratulujê Srebrnych Niedwiedzi laureatom,
a Kapitule Konkursu, pracuj¹cej pod przewodnictwem
prof. Eugeniusza Janowicza, rektora Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w S³upsku oraz Komisji Konkursowej - pracuj¹cej pod przewodnictwem Henryka Bielana ze S³upskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, dziêkujê za pracê
na rzecz konkursu.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Dla kogo Srebrne Niedwiedzie 2003?

Dobrzy
i jeszcze lepsi

W szóstej edycji konkursu Srebrny Niedwied - Lider Promocji S³upskiej
Gospodarki 2003 wziê³a udzia³ znaczna liczba uczestników. Czy jednak posiadanie najwy¿szego lauru idzie w parze z dobr¹ dzia³alnoci¹ firm i mened¿erów s³upskiej gospodarki?
O firmach, których do konkursu tym
razem przyst¹pi³o dwadziecia, mo¿na
powiedzieæ ogólnie, ¿e z wyj¹tkiem jednej - osi¹gaj¹ dobre, bo pozytywne wyni-
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ki ekonomiczne. Gdy jednak porównaæ te
wyniki z tymi sprzed roku lub dwu lat,
oka¿e siê, ¿e jest ró¿nie. S¹ przyk³ady na
to, ¿e w 2003 roku osi¹gniêto mniejsze

przychody a zysk by³ wiêkszy, ¿e wiêksze by³y przychody i zysk by³ wiêkszy,
mniejsze by³y przychody i mniejszy zysk,
a tak¿e przychody by³y wiêksze a zysk
mniejszy. Generalnie nale¿y odnotowaæ spadek ogólnej aktywnoci firm i uzyskanych wyników.
wiadcz¹ o tym zajête gorsze
miejsca w krajowych i wojewódzkich rankingach, a tak¿e fakt, ¿e
do konkursu w tym roku nie
przyst¹pi³o wiele mocnych firm
z lat wczeniejszych. To daje, co
prawda, szansê innym, ale w tej
rywalizacji powinni przecie¿
startowaæ wszyscy najlepsi i
przynajmniej dobrzy uczestnicy.
Na dwadziecia uczestnicz¹cych, a¿ szeæ firm uzyska³o w
2003 roku przychody mniejsze jak
w roku 2002. To jest wymowne.
Wiêkszy zysk uzyska³o tylko trzynacie firm. Jedna zanotowa³a co
prawda wiêksze przychody i wiêkszy zysk, ale ten ostatni dwa lata
temu mia³a jeszcze wiêkszy - przy
dwa razy mniejszych przychodach
ni¿ w roku 2003.
Pocieszaj¹ce jest, ¿e wszystkie firmy inwestuj¹, niektóre nawet znacznie. Wszystkie dostrzegaj¹ w swojej dzia³alnoci znaczenie promocji, na któr¹ nie ¿a³uj¹ pieniêdzy. I wszystkie gotowe s¹ ju¿ do konkurencji z Uni¹
Europejsk¹. Wiêkszoæ prowadzi
eksport swoich wyrobów, w kilku przypadkach jest on znaczny,
przekracza nawet 50 procent.
Jedna z firm a¿ 95 proc. swoich i
skupowanych wyrobów przeznacza na eksport.
Po krajach Unii Europejskiej,
coraz czêciej rozwijany jest eks-

port do krajów Europy Wschodniej i firmom coraz bardziej zale¿y na tym eksporcie. Eksportowane s¹ g³ównie wyroby spo¿ywcze, wyroby z drewna maszyny rolnicze i wyroby przemys³u motoryzacyjnego.
Zastanawiaæ mo¿e, ¿e jedna z firm, która w 34 procentach eksportuje swoje wyroby
na wymagaj¹ce rynki wiata,
nie uzyskuje pozytywnych wyników ekonomicznych. Jako
jedyna w grupie wykazuje
jeszcze stratê.
Konkurs potwierdza, ¿e w
regionie wystêpuje przetwórstwo rybne, rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spo¿ywcze,
bran¿a drzewna, budowlana,
motoryzacyjna i elektroenergetyczna. Tylko w dwóch firmach
rednie zarobki pracownicze
okrelono na poziomie 2,8-2,9
tys. z³, w szeciu s¹ one na poziomie 1,6-1,8 tys. z³, a jedna z
firm poda³a, ¿e p³aci swoim pracownikom tylko po 800 z³otych
- prowadz¹c 50-procentowy eksport swoich wyrobów!
W ogólnym rozrachunku,
co prawda nieznacznie, ale
jednak ronie zatrudnienie w
firmach. Najwiêkszy przyrost
rzêdu 49-89 osób, mia³ miejsce
w firmach najwiêkszych, a wiêc
tych zatrudniaj¹cych najwiêcej
pracowników. Ale by³y tylko
dwa takie przypadki. W pozosta³ych firmach przyrost ten by³ albo, du¿o
mniejszy, albo minimalnie spad³o zatrudnienie.
Generalnie gospodarka, poza nielicznymi wyj¹tkami, czeka jeszcze na
o¿ywienie. Region s³upski praktycznie
nie ma przedsiêbiorstw, które plasowa³yby siê w czo³ówce województwa pod
wzglêdem osi¹ganych wyników finansowych. Najlepsze zajmowane miejsca

to 17, 23 i 27, a wiêkszoæ notowanych
firm mieci siê w przedziale od 39 do,
150 miejsca.

Samorz¹dy

W tej grupie jest tak¿e wiele kontrastów. Przyst¹pi³o do konkursu tylko 7 samorz¹dów. Na przyk³ad licz¹ca trzynacie
tysiêcy mieszkañców gmina wiejska
S³upsk ma tylko o niespe³na po³owê
mniejsze dochody (ogó³em) od prawie

trzy razy liczebniejszego Lêborka, a o
ponad 3 miliony z³ wiêksze ni¿ 21-tysiêczne Miastko i niewiele mniejsze od
63-tysiêcznego powiatu koszaliñskiego.
Pod wzglêdem uzyskiwania dochodów
w³asnych jest zdecydowanie aktywniejsza od gminy Miastko. Powiat koszaliñski ma te dochody o ponad po³owê mniejsze od wiejskiej gminy S³upsk.
Dowodzi to, ¿e gminy podmiejskie

ci¹g dalszy na str. 6
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We wszystkich
samorz¹dach
utrzymuje siê wysokie bezrobocie.
W powiecie koszaliñskim dochodzi
nawet do 36 procent! Zdecydowanie mniejsze jest
jednak w gminach o
du¿ych dochodach
w³asnych, które poprzez swoj¹ aktywnoæ
stwarzaj¹
wiêksze mo¿liwoci
zatrudnienia. £atwiej jest te¿ walczyæ z bezrobociem w miastach i
gminach podmiejskich ni¿ w gminach typowo wiejskich, oddalonych
od du¿ych orodków przemys³owych.

Najwiêcej
dobrego
o rolnikach

maj¹ wiêksze mo¿liwoci i rozwijaj¹ siê
szybciej. Natomiast powiaty zosta³y postawione w bardzo trudnej sytuacji finansowej, bo nie maj¹ mo¿liwoci uzupe³niania swych bud¿etów o dochody
w³asne. W przypadku powiatu koszaliñskiego wynosz¹ one tylko 17,5 procenta.
Za ewenement nale¿y uznaæ chyba
gminê miejsk¹ Lêbork, która na
ponad 53 milionów z³ dochodów
ogó³em wypracowuje 46,6 miliona z³ (87,5 proc.) dochodów w³asnych. Lêbork jest zatem miastem
prawie samowystarczalnym. Ale
czy mo¿na powiedzieæ, ¿e dobrze siê gospodarzy? Czy takie
same wysokie dochody bêdzie
uzyskiwa³ w latach nastêpnych,
kiedy zakoñczone zostan¹ na
przyk³ad, tocz¹ce siê jeszcze,
procesy prywatyzacyjne?
Lêbork w 2003 roku zad³u¿ony by³ tylko na 12,3 miliona
z³otych. Okazuje siê, ¿e wszystkie bior¹ce udzia³ w konkursie samorz¹dy oszczêdnie siêgaj¹ po kredyty. Powiat koszaliñski prawie wcale nie ma d³ugów. Gminy
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musz¹ siê jednak zad³u¿aæ i wydaje siê,
¿e ten proces bêdzie siê pog³êbia³, bo
inaczej nie bêdzie je staæ (poza nielicznymi) na inwestycje. Do odwa¿nego siêgania po kredyty bêdzie zmuszaæ te¿ ubieganie siê o fundusze unijne na ró¿ne programy. Je¿eli gminy nie zapewni¹ swego
udzia³u finansowego, nie bêd¹ mog³y

Najwiêcej dobrego da siê chyba
powiedzieæ o rolnikach. Osi¹gaj¹ wysokie plony i wyniki produkcyjne.
Maj¹ nowoczenie
zorganizowane i
urz¹dzone gospodarstwa - gotowe do konkurencji w Unii
Europejskiej. Wiêkszoæ gospodaruje na
du¿ym areale. Rolnicy prowadz¹ ró¿norodn¹ produkcjê, która gwarantuje im
wiêksz¹ stabilnoæ. Jednoczenie widaæ
wyran¹ specjalizacjê, i to prowadzon¹ na wysokim poziomie technologicznym i technicznym.

ubiegaæ siê o takie pieni¹dze. Ju¿ dzi
widaæ, ¿e po pieni¹dze te siêgaj¹ tak¿e
gminy biedniejsze, które chc¹ wyæ z
marazmu.

Rolnicy uzyskuj¹ dochody, sporo inwestuj¹. Nadal jednak rozwa¿nie i
oszczêdnie siêgaj¹ po kredyty, w tym jak siê okazuje - równie¿ po te preferen-

cyjne. Ich gospodarstwa
praktycznie nie s¹ zad³u¿one. Ponadto osi¹gane dochody gwarantuj¹ sp³atê zaci¹gniêtych d³ugów.
Mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e wszystkie
gospodarstwa radz¹ sobie
w nie³atwej sytuacji i odwa¿nie przystêpuj¹ do
unijnej konkurencji, z której wychodz¹ ju¿ obronn¹
rêk¹. Znamienne, ¿e ¿aden
z rolników nie obawia siê o
swoje gospodarstwo i los
swojej rodziny po wejciu
Polski do Unii Europejskiej.

Mened¿erowie

Czy region s³upski ma
prawdziwych mened¿erów
gospodarki? Ma ich z ca³¹ pewnoci¹, a
niektórzy siêgnêli ju¿ nawet po tytu³y europejskie! Wycig w tej konkurencji
trwa nieustannie, bo kto nie bêdzie zdo-

firm, ¿e jest siê naprawdê dobrym lub
bardzo dobrym.
Do tegorocznej edycji konkursu przyst¹pi³o jednak naprawdê kilku dobrych

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
firmom, mened¿erom, rolnikom i samorz¹dom za udzia³ w tegorocznej edycji
konkursu "Srebrny Niedwied". Ju¿

bywa³ wiedzy, siêga³ po nowe tytu³y,
zostanie w tyle i przestanie siê liczyæ.
To wiedz¹ ju¿ chyba wszyscy, tylko o
wiele trudniej jest niektórym póniej
udowodniæ na przyk³adzie w³asnych

mened¿erów gospodarki i kto wie, czy nie
bêdzie to jedna z najtrudniejszych kategorii dla Komisji Konkursowej i Kapitu³y Wielkiej Konkursu. Wygraæ jednak bêdzie móg³ tylko ten najlepszy.

dzi zapraszam do udzia³u w edycji
kolejnej.
Zbigniew Babiarz-Zych
Sekretarz Kapitu³y Konkursu
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Uczestnicy Konkursu
Srebrny Niedwied 2003

FIRMY MA£E

Korab

S.A.

Przedsiêbiorstwo Po³owów,
Przetwórstwa i Handlu,
ul. Westerplatte 4, 76-270
Ustka

Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od 1952 roku. W 2001 roku zatrudnia³o 150 osób, w kolejnych dwóch latach zatrudnienie mala³o odpowiednio do
76 i 14 osób. Przedsiêbiorstwo poddane
zosta³o procesowi restrukturyzacji i prywatyzacji. Zajmuje siê skupem, sprzeda¿¹, przetwórstwem ryb, produkcj¹ konserw i wyrobów panierowanych. W 2001
roku uzyska³o przychody ogó³em ze
sprzeda¿y w wysokoci 13.173 tys. z³ i
rok ten zamknê³o strat¹ 855 tys. z³. W roku
2002 przychody ogó³em wynios³y 8.524
tys. z³, a zysk netto 115 tys. z³. W roku
2003 przychody wynios³y 7.702 tys. a
zysk 214 tys. z³. Poniesione nak³ady na
inwestycje to: w 2001 roku - 80.710 z³,
w 2002 roku - 220.449 z³, w 2003 roku 144.800 z³. Przedsiêbiorstwo sprzedaje
swoje wyroby poprzez firmê "Morfish" g³ównego udzia³owca spó³ki. Produkty te
trafiaj¹ g³ównie na rynki Europy Po³udniowej - do Macedonii, Rumunii, Chorwacji, Jugos³awii, S³owacji, Boni i Hercegowiny, Bu³garii, a tak¿e na £otwê,

Wyroby Korabia
Wêgry, Litwê, do Rosji, Bia³orusi, Estonii i Czech. Wyroby "Korabia" zdoby³y
ostatnio tytu³ "S³upskiego Produktu Roku
2000", "Polskiego Producenta ¯ywnoci
2003" (edycja wojewódzka i krajowa).
S¹ laureatami tak¿e wielu innych presti¿owych konkursów. Spó³ka "Korab" jako
jedna z niewielu w tej bran¿y przetrwa³a
najgorsze czasy i nieprzerwanie prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, wychodz¹c
z zapaci finansowej. Spe³ni³a wszystkie
warunki restrukturyzacyjne zgodnie z
decyzjami wydanymi przez Urz¹d Miejski w Ustce, ZUS i PEFRON. Pracownicy wyje¿d¿aj¹ na miêdzynarodowe targi.

Spó³ka organizuje im imprezy okolicznociowe oraz przekazuje na ka¿de wiête
paczki ¿ywnociowe z w³asnych wyrobów. W 2002 roku na promocjê przeznaczono 10.998 z³, w 2003 wydatki te wzros³y do 18.140 z³. Spó³ka bra³a udzia³ w
Miêdzynarodowych Targach Przemys³u
Spo¿ywczego "POLAGRA -FOOD" w
Poznaniu, Miêdzynarodowych Targach
Gdañskich "POLFISH", Targach World
Food w Moskwie, European Saefood
Exposition w Brukseli. Sponsoruje i
wspomaga wiele imprez i instytucji.
Przedsiêbiorstwem kieruje Wies³aw Szalon.

Morfish Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ul. Wiklinowa 7/16, 81-122 Gdynia, ul. Westerplatte 4, 76-270 Ustka

ród³o: Morfish
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od 2000 roku. Posiada oddzia³y w
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Ustce i £ebie. W kolejnych trzech
latach 2001,
2002 i 2003
zatrudnia³o
odpowiednio: 168, 12 i
16 osób. Zajmuje siê rybo³ówstwem i rybactwem, w³¹cznie z dzia³alnoci¹ us³u-

gow¹, przetwarzaniem i konserwowaniem
ryb oraz produktów rybo³ówstwa, produkcj¹ pozosta³ych artyku³ów spo¿ywczych.
W 2001 roku osi¹gnê³o przychody w
wysokoci 29.531.958 z³, zysk netto wyniós³ 352.938,09 z³. W kolejnych dwóch
latach - 2002 i 2003 przychody wynios³y
29.977.758,37 z³ i 44.138.667,90 z³, a
zysk netto 344.832 z³ i 1.698.418 z³.
"Morfish", jako jedna z nielicznych firm

w bran¿y rybnej posiada bardzo siln¹ pozycjê rynkow¹ w Europie Wschodniej. Od
pocz¹tku opiera swoj¹ dzia³alnoæ na rynkach wschodnich. Po³owa wyrobów jest
eksportowana. Przedsiêbiorstwo i Zak³ad
Produkcyjny w £ebie posiada prawo produkcji i eksportu ryb wie¿ych i mro¿onych do Unii Europejskiej.
Na inwestycje wydano 13 mln z³. Na
promocjê w dwu ostatnich latach - ok. 130
tys. z³. Pracownicy maj¹ zapewnione
warunki pracy odpowiadaj¹ce wymaganiom BHP i PIP. Bior¹ udzia³ w targach
bran¿owych. Spó³ka organizuje im imprezy okolicznociowe oraz przeznacza na
ka¿de wiêta paczki ¿ywnociowe z w³asnych wyrobów.

W 2003 roku "Morfish"
promowa³ siê na targach
"Polfish", World Food w
Moskwie, European Seafood Exposition w Brukseli, a
tak¿e na targach rybnych w
S³upsku. Wspiera MiejskoGminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, Klub
Sportowy "¯ak" - wszystkie
w Ustce. Jest laureatem konkursu "Polski Producent
¯ywnoci 2003".
Przedsiêbiorstwem
kieruje Wies³aw Szalon.

Zak³ad Garbarski

Jerzy Targowski, Widzino, 76-251 Kobylnica
Zak³ad istnieje od 1985 roku. W kolejnych trzech latach 2001, 2002 i 2003
zatrudnia³: 10, 12 i 15 osób. Zajmuje siê
produkcj¹ skór wyprawionych oraz us³ugowym garbowaniem skór. Przychody
uzyskane ze sprzeda¿y w 2001 roku wynios³y 538 tys., w 2002 roku - 512 tys., a
w 2003 roku - 848 tys. z³. (w porównaniu

zwiêkszyæ eksport do 20
proc.
W ostatnich piêciu latach zak³ad prowadzi³ inwe- Jerzy Targowski prezentuje statuetkê Lidera Przedsiêstycje polegaj¹ce na budo- biorczoci 2003
wie nowej hali produkcyjnej, zakupie nowych urz¹dzeñ oraz mo- spodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (dodernizacji urz¹dzeñ do oczyszczania cie- finansowanie do udzia³u w XXI Targach
Skóry i Wyrobów Skórzanych oraz Futer w Moskwie).
W³aciciel zak³adu i jego ma³¿onka
posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze o specjalnoci zgodnej z prowadzonym profilem dzia³alnoci. Maj¹ 40-letni¹ praktykê. Dwaj synowie posiadaj¹ te¿ odpowiednie przygotowanie zawodowe. Dla
wzmocnienia nadzoru kierowniczego w
bie¿¹cym roku zatrudniono absolwenta
Politechniki Gdañskiej - Wydzia³u Chemii i powierzono mu stanowisko szefa
produkcji.
Firma rozwija produkcjê korzystaj¹c z dowiadczeñ najbardziej renomowanych firm zagranicznych, produkuj¹cych rodki do garbarstwa. Dziêki temu
produkty z Widzina osi¹gaj¹ wysok¹
jakoæ i s¹ konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Odbiorcami skór s¹: RexSwed (Z³otów), GTC (Pyzdry), Stern
Polska, Bogajewicz (Pniewy), Ba³tycki¯ona w³aciciela Teresa Targowska prezentuje wojewodzie pomorskiemu i starocie s³up- Casa Nobile (Nowy Dwór Gdañski).
Najnowszym osi¹gniêciem jest wdro¿eskiemu jeden z wyrobów skórzanych
nie produkcji skór strusich, które zostaz rokiem 2001 wzros³y o 157 proc, z 2002 ków i pod³¹czeniu siê do kanalizacji ko- ³y wysoko ocenione na miêdzynarodo- o 165 procent!). Na stosunkowo nisk¹ munalnej. Nak³ady finansowe w wysoko- wych sympozjach hodowców strusi. W
sprzeda¿ w 2002 roku wp³yw mia³ napad ci 250 tys. z³ pochodzi³y ze rodków w³a- zakresie produkcji skór i wyrobów z nich
rabunkowy i kradzie¿ wyrobów gotowych snych i uzyskanego kredytu preferencyj- Zak³ad Targowskich obecnie kooperuje z
na sumê 170 tys. z³. Firma szybko jednak nego. W 2003 roku firma otrzyma³a ³¹cz- wieloma klientami z Niemiec, Rosji,
odtworzy³a swój potencja³ produkcyjny. n¹ dotacjê pomocow¹ w wysokoci 10 tys. Szwecji, Czech i Litwy. Znacz¹cy wp³yw
W roku 2003 po raz pierwszy sprzeda³a EURO i 6000 z³ ze rodków PHARE (na na podnoszenie konkurencyjnoci firmy
wyroby w ramach eksportu bezporednie- program "Wstêp do jakoci"), Polskiej odegra³y wdro¿one systemy jakoci ISO
go - stanowi³y ok. 5 proc. ogólnej warto- Agencji Przedsiêbiorczoci (na Certyfi- 9001:2000 i ISO MODE 5.
ci sprzeda¿y. W 2004 roku planuje kat ISO-2003) oraz z Ministerstwa GoW³aciciel firmy prowadzi³ wyk³ady
ci¹g dalszy na str. 10
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szkoleniowe na sympozjach hodowców strusi na temat pozyskiwania, konserwacji i przerobu skór
strusich. Zak³ad eksponowa³ wyroby na w³asnym stoisku na Targach
Poznañskich oraz na targach w Moskwie. Zorganizowa³ w³asne ekspozycje w Poznaniu i Warszawie z
okazji odbywaj¹cych siê tam innych imprez. W 2003 roku otrzyma³ tytu³ Ogólnopolskiego Lidera
Przedsiêbiorczoci. W 1999 roku
by³ nominowany do nagrody
"Srebrnego Niedwiedzia". W
2003 roku uzyka³ tytu³ "S³upskiego Produktu Roku 2001".
Zak³adem kieruje Jerzy Targowski.

KNEBLEWSKI

C e n t r u m N arzêdzi, u l. G rottge r a 17a,
76-200 S³upsk

Centrum istnieje od 1996 roku. Jest
firm¹ prywatn¹, jednoosobow¹. W 2001
roku zatrudnia³o 9, w 2002 roku - 12, a
2003 roku - 15 osób. Zajmuje siê handlem
hurtowym i detalicznym urz¹dzeñ, maszyn i narzêdzi dla przemys³u i rzemios³a
oraz us³ugami serwisowymi. W 2001 roku
uzyska³o przychody w wysokoci
6.333.435 z³, w 2002 roku - 7.017.612 z³,
w 2003 roku - 8. 630.546 z³. Zysk w kolejnych latach wyniós³: 273,969 z³,
362.609 z³, 413.520 z³.
W 2001 roku firma, w ramach dzia³añ inwestycyjnych, zbudowa³a parking
dla klientów za ok. 100 tys. z³. W 2002
roku na komputeryzacjê i zakup rodków
transportu wyda³a kolejne 100 tys. z³. W
2003 roku na rozpoczêcie adaptacji nowej hali i zakup rodków transportowych
- 300 tys. z³.
Centrum obs³uguje rynek krajowy.
Posiada certyfikaty oraz autoryzacjê wielu
importerów i producentów maszyn i urz¹dzeñ krajowych i zagranicznych
(BOSCH, BAHCO, FANAR). Od kilku
lat zajmuje czo³owe miejsca w rankingach
najlepszych firm w kraju i regionie organizowanych przez producentów maszyn
i urz¹dzeñ.
W³acicielowi Jackowi Kneblewskiemu w ci¹gu zaledwie omiu lat uda³o siê
stworzyæ od podstaw firmê, która osi¹gaj¹c dobre wyniki, daje 15 sta³ych miejsc
pracy. Pracownicy darzeni s¹ wzajemnym
szacunkiem i zaufaniem.
rednia p³aca brutto wynosi 1840 z³.
Pracownicy maj¹ zapewnione bardzo dobre warunki, mog¹ stale podnosiæ swoje
kwalifikacje na kursach i szkoleniach pro10

wadzonych na koszt pracodawcy, korzystaæ z funduszu socjalnego. Stosowana
jest specjalna premia finansowa za ciekawe pomys³y i szczególne anga¿owanie
siê w dzia³alnoæ firmy.
W 2002 Centrum na promocjê wyda³o 70 tys., a w roku ubieg³ym ok. 100
tys. z³, (wiêkszoæ na promocjê regionaln¹). Dofinansowa³o album zdjêciowy i
medal wydany z okazji 100-lecia budyn-

ku Starostwa Powiatowego w S³upsku.
Centrum sponsoruje zespó³ muzyczny w
Szkole Podstawowej nr 2 oraz sportow¹
dru¿ynê koszykówki w S³upskiej Lidze
Amatorskiej. Przekaza³o darowizny dla
szkó³ podstawowych i gimnazjów s³upskich oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w S³upsku.
W planach w³aciciela firmy jest dokoñczenie rozpoczêtej adaptacji nowej
hali, która pozwoli zwiêkszyæ zakres oferowanych w sprzeda¿y narzêdzi, obs³ugê
kolejnych sektorów gospodarki oraz
stworzyæ nowe miejsca pracy.
Przedsiêbiorstwem kieruje Jacek
Kneblewski.

CE-STA

Przedsiêbiorstwo Instalacji Przemys³owych i Sanitarnych,
ul. Portowa 21, 76-200 S³upsk

Siedziba Ce-sty przy ulicy Portowej
Przedsiêbiorstwo istnieje od 1988
roku. Zatrudnia 24 osoby. Zajmuje siê
us³ugami w bran¿y sanitarnej - budow¹ i
modernizacj¹ sieci kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, wodoci¹gowej, centralnego
ogrzewania, preizolowanych, gazowych,
oczyszczalni cieków, stacji uzdatniania
wody, stacji gazowych I i II stopnia, ko-

t³owni na paliwa sta³e, gazowe i olejowe.
W 2001 roku osi¹gnê³o przychody w wysokoci 1.375.000 z³, w 2002 roku - 2.240,
412 z³, w 2003 roku - 3.530.632 z³. Zysk
netto w kolejnych trzech latach wyniós³:
109.210 z³, 140.968 z³, 488.900 z³. Na promocjê w ostatnich dwóch latach przedsiêbiorstwo przeznaczy³o 10.500 z³ (6000
z³ na promocjê regionaln¹). Promowa³o
siê na POMERANIA BIZNES DAY w
Szwecji. Wspiera Festiwal Muzyki Jazz
Komeda, Orodek Resocjalizacji i Readaptacji w Gajkach oraz Klub Sportowy
Czarni "M³odziki".
"CE-STA" na zakup komputerów, samochodu dostawczego, wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001:2001,
zwiêkszenie zatrudnienia wyda³a ok.
226.000 z³. Jako jedna z pierwszych w
Polsce wprowadzi³a technologiê wykonawstwa ruroci¹gów z rur PE. Posiada
bardzo dobre referencje od firm, dla których wykonywa³a roboty. Wygra³a przetargi na inwestycje realizowane w ramach
programu SAPARD.
Pracownicy zarabiaj¹ rednio 1300 z³
brutto. Korzystaj¹ z funduszu socjalnego,

s¹ ubezpieczeni w III Filarze "Polisa". firma by³a nominowana do nagrody
Mog¹ podwy¿szaæ kwalifikacje na stu- "Srebrnego Niedwiedzia".
diach, kursach i szkoleniach. W planach
Przedsiêbiorstwem kieruje Stanifirmy jest znalezienie partnera w krajach
Unii Europejskiej i wejcie na rynki za- s³aw Cieczek
chodniej
oraz
wschodniej
Europ y ,
Wytwórnia Opakowañ Drewnianych, ul. Jeziorzwiêkna 14, 77-200 Miastko
szenie
z a trudnienia
i modernizacja
parku
m a szynowego.
W
2000
roku

Wytwórnia Opakowañ Drewnianych

Wytwórnia istnieje
od 1990 roku. Zatrudnia
12 osób. Zajmuje siê
wytwarzaniem opakowañ drewnianych. W
2001 roku osi¹gnê³a
przychód 1.184.930 z³,
w 2002 roku - 1.085.698
z³, w 2003 roku 951.700 z³. Zysk wyniós³ odpowiednio:
176.203 z³, 151.534 z³,
98.648 z³.
Na budowê suszarni kontenerowej, wykonanie dwupi³u z posuwem mechanicznym,
zakup samochodu dostawczego, wózka wid³owego,
narzêdzi
pneumatycznych, a tak¿e modernizacjê instalacji odpylaj¹cej i wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO
9001:2000, w³aciciele

wytwórni wydali w ostatnich trzech latach 175.836 z³.
Ca³a produkcja trafia do odbiorców
krajowych. Pracownicy maj¹ zapewnione dobre warunki pracy w systemie dwuzmianowym w pomieszczeniach z pe³nym
zapleczem socjalnym. Otrzymuj¹ wynagrodzenie brutto rednio 1.046 z³.
W 2002 roku Wytwórnia by³a nominowana do nagrody "Srebrnego Niedwiedzia" w kategorii firm mikro. Otrzyma³a gratulacje i podziêkowanie od wojewody pomorskiego. Za sukces uwa¿a
utrzymanie, przy zmniejszaj¹cych siê
przychodach i zyskach, sta³ych odbiorców
oraz utrzymanie na niezmienionym poziomie zatrudnienia.
Dofinansowuje dzia³alnoæ miejscowych klubów sportowych i M³odzie¿owego Domu Kultury w Miastku. Wspomaga Caritas, organizacjê Brata Alberta, rodziny znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji
materialnej.
Firm¹ kieruj¹: W³odzimierz liwa
i El¿bieta liwa.
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FIRMY REDNIE

GLAS

WONIAKOWSKI, JANKOWIAK Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 11, 75-211 Koszalin

Firma istnieje od czerwca 2002 roku.
Dzia³alnoæ rozpoczê³a w zak³adzie w
S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od zatrudnienia 57 osób. W ubieg³ym
roku zatrudnia³a 74 osoby. W styczniu br.
zatrudnienie wzros³o do 85 osób. Przedmiotem dzia³alnoci jest produkcja szyb
samochodowych klejonych przednich z
dodatkowym osprzêtem (uchwyty,
uszczelki).
W 2002 roku przychody ze sprzeda¿y wynios³y 58.656 z³, strata - 19.760 z³.
W 2003 roku przy przychodach
20.353.891 z³ osi¹gniêto zysk w wysokoci 4.603.345 z³. Na inwestycje w 2002
roku przeznaczono 10.614.162 z³, w 2003 Zak³ad firmy GLAS w S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
roku - 3.476,002 z³.
Firma praktycznie rozpoczê³a pro- darczej Komunikacji Miejskiej. Spotka- nie¿ nierozerwalnie z szeroko pojêt¹ dziadukcjê na pocz¹tku 2003 roku. W ci¹gu nie takie odby³o siê w S³upsku. W³aci- ³alnoci¹ charytatywn¹.
Za³ogê stanowi¹ w wiêkszoci ludzie
roku od uruchomienia fabryki w S³upsku ciele zapowiadaj¹, ¿e swoje funkcjonoosi¹gniê³a wydajnoæ na poziomie 18 tys. wanie na rynku pomorskim wi¹¿¹ nie tyl- m³odzi. Utworzony zosta³ Zak³adowy
szyb miesiêcznie. W zwi¹zku z dynamicz- ko z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, ale rów- Fundusz Socjalny. Pracownicy mog¹ podnosiæ kwalifikacje na organizowanych
nym rozwojem oraz rozszkoleniach z zakresu technologii oraz
poczêciem wdra¿ania prooptymalizacji czasu pracy.
dukcji szyb autobusowych
W planach firmy jest rozbudowa,
szybko zwiêkszy³a siê
jeszcze w pierwszym pó³roczu br., zak³aliczba zatrudnionych pradu w S³upsku o dalsze 1200 metrów kwacowników.
dratowych powierzchni, a w kolejnym
G³ównym dostawc¹
etapie o nastêpne 1800 metrów kwadraszk³a jest firma GUARtowych i rozwiniêcie produkcji szyb auDIAN oraz SAINT-GOtobusowych oraz pancernych.
BAIN. Folia kupowana
jest w firmie DUPONT.
Firm¹ kieruje Miros³aw Nojek.
Gotowe wyroby eksportowane s¹ do wszystkich
krajów europejskich i do
Afryki. Firma posiada homologacjê na produkcjê
swoich wyrobów. W drugiej po³owie br. zakoñczoPrzetwórstwo Ryb Produkne zostanie wdra¿anie syscyjne Wanda Michalak,
temu jakoci ISO 9001.
Bydlino 20 E, 76-200 S³upsk
Krotka dzia³alnoæ
nie pozwoli³a jeszcze na
Przetwórstwo istnieje od 1991 roku.
znaczny udzia³ w impreW 2001 roku zatrudnia³o 90, w 2002 roku
zach gospodarczych i wy- 98, a w 2003 roku - 103 osoby. Prowadawnictwach. Mimo to
dzi dzia³alnoæ w zakresie produkcji zimw³¹czono siê ju¿ do organych marynat rybnych. Zajmuje siê przenizacji spotkania Komisji W lutym br. MORS podpisa³ pierwszy kontakt o wspó³- twarzaniem i konserwowaniem ryb i proAutobusowej Izby Gospo- pracy z partnerem w Kazachstanie
duktów rybo³ówstwa. Prowadzi import

MORS
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surowca rybnego i eksport przetworów rybnych. Zajmuje siê te¿ handlem rybami i przetworami rybnymi. Jest to firma rodzinna. Dzieci
w³acicieli wspó³pracuj¹ z rodzicami.
W 2001 roku przedsiêbiorstwo
uzyska³o przychody w wysokoci
10.439.186 z³, zysk netto - 1.233.224
z³. W 2002 roku przychody wnios³y
9.949.561 z³, zysk netto wyniós³
1.379.926 z³. W 2003 roku przychody wynios³y 8.945.000 z³, zysk 1.242.000 z³. Na inwestycje w 2003
roku - modernizacjê i rozbudowê hali
pakowania marynat, budowê magazynów, mroni sk³adowej i dróg dojazdowych wydano ³¹cznie
2.600.000 z³. Wdro¿enie Systemu
Zapewnienia Jakoci Zdrowotnej
¯ywnoci HACCP kosztowa³o firmê
12 tys. z³ netto. Czterdzieci procent
tej kwoty uzyskano w formie dofinansowania z funduszu PHARE.
W styczniu br. "MORS" zosta³
zakwalifikowany do kategorii zak³adów produkcyjnych grupy A (dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej) oraz otrzyma³ uprawnienia
na obrót wyrobami na rynku wspólnotowym, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Bu³garii i Rumunii. W styczniu
br. z³o¿ono wniosek o rozszerzenie
uprawnieñ eksportowych na takie
kraje jak: Kazachstan, Mo³dawia i Armenia. "Mors" otrzyma³ wiele propozycji
wspó³pracy z tej czêci Europy. Przygotowywane s¹ kontrakty dotycz¹ce wspó³pracy z partnerami z Czech, S³owacji,
Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. W
lutym podpisany zosta³ pierwszy kontrakt
o wspó³pracy z partnerem w Kazachstanie.
Dziêki ostatnim inwestycjom pracownicy mog¹ korzystaæ z przestronnych
szatni, nowoczenie wyposa¿onych pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych. Zarabiaj¹ rednio brutto 1300 z³.
Na promocjê "MORS" w 2002 roku
przeznaczy³ 184.882 z³, w 2003 roku 275.027 z³. Sponsoruje imprezy organizowane w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Ustce. Od wielu lat bardzo blisko wspó³pracuje ze Schroniskiem im. Brata Alberta
w S³upsku oraz Eko-Szko³¹ ¯ycia w Wandzinie. Wspomaga Caritas, Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Monar z Ga³êziowa,
Stowarzyszenie Ostatnia Szansa w Gdyni i Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinie.
Jest laureatem konkursu "Polski Producent ¯ywnoci". Do lipca br. planuje
wdro¿yæ system ISO 9000, który bêdzie
te¿ certyfikowaæ.
Firm¹ kieruje Wanda Michalak.

STOLON Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 27. 76-200 S³upsk

Spó³ka prowadzi dzia³alnoæ od 2002
roku. Zatrudnia 68 osób. Zajmuje siê przetwórstwem ziemniaków - produkcj¹ p³atków ziemniaczanych spo¿ywczych,
m¹czki z p³atków i spirytusu. Od wrzenia 2002 roku do grudnia 2003 roku uzyska³a przychód netto 18.765 tys. z³, a zysk
netto wyniós³ 1.436 tys. z³. Eksport stanowi³ 68 proc. w ca³kowitym obrocie (94
proc. eksport poredni i 6 proc. eksport
bezporedni). Wyroby eksportowane s¹
do Holandii, Niemiec, Szwecji, Bia³orusi, Rosji, Czech, Bu³garii, W³och, Rumunii, na Litwê i Ukrainê. Na inwestycje w
2003 roku przeznaczono 144 tys. z³, na
remonty odtworzeniowe 770 tys. z³. 55
tys. to nak³ady na wdro¿enie systemu jakoci ISO 9001 oraz Systemu HACCP.
Po pó³torarocznej przerwie, niemal z
"marszu", uruchomiono produkcjê w nowych strukturach organizacyjnych - z jednoczesnym równoleg³ym prowadzeniem
remontów odtworzeniowych. Uratowano
stare i pozyskano nowe rynki zbytu - krajowe i zagraniczne. Spó³ka zapewnia odbiór ziemniaków od 400 rolników z rejo-

nu s³upskiego i cz³uchowskiego. Uratowanych zosta³o 68 miejsc pracy. Mimo
przezwyciê¿ania wielu problemów, spó³ka wypracowa³a dobry wynik finansowy.
Pracownicy zarabiaj¹ rednio 1151 z³.
Maj¹ zapewnion¹ odzie¿ ochronn¹, wodê
mineraln¹, dozorowany parking na samochody i rowery. Pracuj¹ w przyzwoitych
warunkach (przeprowadzono remonty
dzia³ów produkcyjnych). W 2004 roku
planowana jest kosztem kilkuset tysiêcy
z³otych kompleksowa przebudowa zaplecza socjalnego.
Na promocjê przeznaczono w 2002 i
2003 roku 98 tys. z³. Spó³ka bra³a udzia³
w polskich wystawach narodowych w
Sankt Petersburgu i Kaliningradzie, targach Baltpiek w Gdañsku, S³upskim Forum Gospodarczym. W planach jest
zwiêkszenie eksportu bezporedniego,
sprzeda¿y krajowej do du¿ych producentów wyrobów garma¿eryjnych oraz wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ oraz systemu HACCP.
Spó³k¹ kieruje Tomasz Kleszczewski.
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PLASMET

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe,
Widzino, ul. Krzywa 8, 76-251 Kobylnica

T³ocznia przesiêbiorstwa PLASMET
Przedsiêbiorstwo istnieje od 1977
roku. W 2001 roku zatrudnia³o 123, w
2002 roku - 104, w 2003 roku - 92 pracowników. Zajmuje siê produkcj¹ elementów metalowych dla przemys³u samochodowego. Przychody w 2001 roku wynios³y 7.213.586 z³, w 2002 roku 6.688.353 z³, w 2003 roku - 9.584.066 z³.
Zysk netto w kolejnych trzech latach wyniós³: 424.627 z³, 181.656 z³, 264.172 z³.
Na inwestycje w 2003 roku przeznaczono 264 tys. z³, na system zarz¹dzania
70 tys. i na leasing 223 tys. z³. Eksport,
g³ownie do SKODY, w 2003 roku wyniós³
15 proc., w tym roku powinien wzrosn¹æ
do 20 proc. Przedsiêbiorstwo prowadzi
import komponentów z RAUTARRUUKI
z Finlandii. Uzyska³o certyfikaty ISO/TS
14949:2002 i ISO 14001.
rednia p³aca wynosi 1.702 z³. Obecnie przebudowywane jest i modernizowane zaplecze socjalne dla za³ogi, dziêki
czemu znacznie poprawi¹ siê warunki
socjalne. Firma pokrywa w ca³oci koszty na grupowe, wspólne wyjazdy wypoczynkowo-rekreacyjne pracowników. Jest
aktywnym cz³onkiem organizacji i stowarzyszeñ zwi¹zanych z przemys³em motoryzacyjnym i regionem. Uzyska³a status
sta³ego dostawcy klasy A dla ca³ego koncernu Volkswagen oraz ma podpisane
umowy na dostawy swoich wyrobów do
2010 roku. Uruchomi³a technologiê t³oczenia blach aluminiowych oraz wdro¿y³a
produkcjê przyrz¹dów do automatycznego t³oczenia detali.
W planach jest dalsze zwiêkszenie
wolumenu obrotów z koncernem Volkswagen, nawi¹zanie kontaktów handlowych z firm¹ Calsonic (kapita³ japoñskoamerykañski) oraz wprowadzenie nowej
produkcji wyt³oczek z aluminium. Bêd¹
to inwestycje za 3,5 mln z³.
Przedsiêbiorstwo w ostatnich dwóch
latach przeznaczy³o na promocjê 10 tys.
z³. Sponsorowa³o halowy turniej pi³kar14

ski, zawody wêdkarskie. Wspomog³o akcjê wi¹tecznej pomocy dla
dzieci z rodzin najubo¿szych oraz akcjê prowadzon¹ na
rzecz
Orodka
Szkolno-Wycho- Hala produkcyjna. W planach firmy jest dalsze poszerzenie prowaczego w Damni- dukcji
cy.
Firm¹ kieruje Jan Czechowicz W 2000 roku by³o nominowane do
nagrody g³ównej "Srebrnego Niedwie- dyrektor.
dzia".

MORPOL Sp. z o.o.

ul. Batorego 4, 70-207 Szczecin, Oddzia³ Duninowo 39,
76-270 Ustka

Spó³ka istnieje od 1995 roku. W roku
2001 zatrudnia³a 107 osób, w 2002 roku
- 111, a w 2003 roku - 122 osoby (bez
pracowników sezonowych). Zajmuje siê
produkcj¹ wêdzonego ³ososia norweskiego plasterkowanego i pakowanego pró¿niowo oraz ³ososia norweskiego wie¿ego porcjowanego - tak¿e pakowanego
pró¿niowo.
W 2002 roku spó³ka osi¹gnê³a przychody ogó³em 35,8 mln z³, w 2002 roku
64,8 mln z³, w 2003 roku 139,3 mln z³.
Zysk netto wyniós³ odpowiednio: 0,6 mln
z³, 0,8 mln z³, 7 mln z³. Nak³ady inwestycyjne w trzech kolejnych latach 20012003 wynios³y: 4,1, 5,8, 6,2 mln z³. W
latach 2004-2005 planowane nak³ady inwestycyjne wynios¹ ok. 23 mln z³ i zostan¹ przeznaczone w g³ównej mierze na
rozbudowê i zakup nowych maszyn.
Czeæ tych rodków firma zamierza uzyskaæ z programu SAPARD. Inwestycje te
umo¿liwi¹ wzrost sprzeda¿y, poprawê
uzyskiwanej rentownoci i zwiêkszenie
zatrudnienia.

Za szczególne osi¹gniêcie spó³ki
mo¿na uznaæ zdobycie w okresie ostatnich trzech lat znacz¹cej pozycji producenta wêdzonego ³ososia norweskiego,
pakowanego pró¿niowo, na rynku niemieckim zdominowanym do tej pory
przez firmy niemieckie i skandynawskie.
Spó³ka jest uznawana za lidera na rynku
niemieckim w zakresie produkcji plasterkowanego ³ososia wêdzonego pakowanego w technologii MAP (gazy obojêtne).
Eksport w 2003 roku wyniós³ 132,4
mln z³ i stanowi³ 95 proc. przychodów
uzyskiwanych przez spó³kê. Odbiorcami
wyrobów s¹ uznane firmy niemieckie z
bran¿y przetwórstwa ryb. Natomiast w
ramach realizowanego importu surowca
do produkcji spó³ka wspó³pracuje z najwiêkszymi hodowcami ³ososia norweskiego. W 2003 roku wyeksportowa³a do
Niemiec produkty o wartoci 115,3 mln
z³, do Szwecji za 3,3 mln, do Danii za 1,9
mln, do USA za 4,8 mln, Japonii za 7,1
mln z³. Od 1999 roku posiada wdro¿ony
system HACCP, który pozwoli³ na uzy-

skanie uprawnieñ eksportowych do Unii
Europejskiej. W ub. roku spó³ka otrzyma³a uprawnienia eksportowe do USA.
rednia p³aca brutto w 2003 roku
wynios³a 1094 z³. Pracownicy dowo¿eni
s¹ z powiatu s³awieñskiego, z gminy Ustka. Na dzia³alnoæ charytatywn¹ wydano
w 2003 roku 14 tys. z³.
Spó³k¹ kieruje Jerzy Malek - prezes Zarz¹du.

ENBUD

S³upsk Sp. z o.o.

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego, ul. Grunwaldzka 14, 76-200 S³upsk

Siedziba firmy ENBUD przy ulicy Grunwaldzkiej w S³upsku
Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od 1996 roku. W 2001 roku zatrudnia³o 116, w 2002 roku - 117, w 2003 roku
- 114 osób. Zajmuje siê projektowaniem
i wykonawstwem sieci napowietrznych
wysokiego napiêcia 110 kV, sieci napowietrznych i kablowych redniego napiêcia 15 kV, sieci napowietrznych i kablowych niskiego napiêcia 0,4kV, owietle-

nia zewnêtrznego i iluminacyjnego, stacji transformatorowych 15/0,4kV (miejskich i s³upowych), rozdzielni elektroenergetycznych, a tak¿e projektowaniem
i wykonawstwem farm elektrowni wiatrowych.
Przychody ogó³em ze sprzeda¿y w
2001 roku wynios³y 18,1 mln z³, w 2002
roku - 24 mln, w 2003 roku - 19,2 mln z³.

Zysk brutto w kolejnych trzech latach wyniós³: 0,81 mln z³, 1,23 mln z³ i 1,14 mln
z³. Rentownoæ: 4,1 proc, 5,1 proc i 6,7
proc. Na inwestycje przeznaczono
1.208.007 z³.
Przedsiêbiorstwo wspó³pracuje z
GMBH Elektrotechnische Fabryk w
Niemczech i ABB. Posiada certyfikaty
ISO 9001:1994 i ISO 14001:1996. Pracownicy s¹ kierowani na szkolenia i kursy. Studiuj¹cy na uczelniach wy¿szych,
na kierunkach zgodnych z profilem dzia³alnoci firmy, otrzymuj¹ dofinansowanie
(pokrywa siê po³owê czesnego).
Reklama firmy umieszczana jest w
wydawnictwach naukowych i popularnych, na imprezach kulturalnych i sportowych. Przedsiêbiorstwo sponsoruje
s³upsk¹ koszykówkê oraz ratownictwo
wodne. Na promocjê w 2002 i 2003 roku
przeznaczy³o 183.394 z³. Przekaza³o darowizny na rzecz Orodka Readaptacyjnego "MONAR" dla Dzieci Specjalnej
Troski w Ga³êzinowie, Przedszkola Miejskiego nr 19 w S³upsku, Domu Dziecka
w Ustce, Domu Pomocy Spo³ecznej "Lena Oaza" w S³upsku, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w S³upsku, s³upskich szkó³,
a tak¿e Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych i Stowarzyszenia Sympatyków
Unihokeja "FLOORBALL" w S³upsku.
Przedsiêbiorstwo jest laureatem konkursu "S³upski Produkt Roku 2000", "Pomorskiego Produktu Roku 2001", statuetki i podziêkowania od Prezydenta S³upska za du¿y wk³ad i zaanga¿owanie w
rozwój s³upskiej koszykówki oraz medalu "100 lat Ratownictwa Wodnego" za
wspieranie WOPR.
W planach jest dalszy rozwój firmy.
Du¿e nadzieje pok³ada siê w elektrowniach wiatrowych.
Przedsiêbiorstwem kieruje Kazimierz Myzyk - prezes Zarz¹du.
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jest pieczo³owita modernizacja kolejno
wszystkich obiektów z zachowaniem ich
wartoci historycznej i podniesieniem
sprawnoci technicznej.
Spó³ka wspó³pracuje z firm¹ ABB w
zakresie urz¹dzeñ energetycznych, a z
CKD Blanko w zakresie turbin i regulatorów hydraulicznych turbin wodnych.
ul. Rybacka 4a, 76-200 S³upsk
Propaguje produkcjê biopaliw zagazowanych. W tym celu wspó³pracuje z orodkami naukowymi w Polsce i Niemczech.
Do firmy ENERKON w Niemczech z³o¿ono ofertê wspó³pracy w zakresie renowacji elektrowni wodnych.
Ka¿dy z pracowników fizycznych
ma zapewnione dobre i bezpieczne warunki pracy. Wszyscy pracownicy maj¹
zagwarantowany udzia³ w szkoleniach,
kursach, seminariach. W 2003 roku z takich form skorzysta³o 30 osób, 6 pracowników uczestniczy³o w formach
kszta³cenia szkolnego. Wszyscy pracownicy maj¹ nieograniczony dostêp do
Internetu. Dofinansowywane s¹ wycieczki krajowe i zagraniczne oraz wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y.
Spó³ka aktywnie uczestniczy i sama
organizuje konferencje naukowe powiêcone tematyce energetycznej. Promuje siê w wielu wydawnictwach, sama
wydaje publikacje, w których promuje
W³asnoci¹ spó³ki jest 18 elektrowni przep³ywowych. Na zdjêciu: hala maszyn w elek- elektrownie wodne; kaskady rzeki S³utrowni w Ga³êni Ma³ej
pi. W czerwcu 2003 roku w Elektrowni
Spó³ka dzia³a od lipca 2000 roku. Za- Smo³dzinie; nowy punkt pomiarowy do Wodnej w Ga³êmi Ma³ej otwarto salê
trudnia 90 osób. Zajmuje siê wytwarza- kontroli poziomu wody w rzece S³upi, historii techniki s³upskich elektrowni
niem i dystrybucj¹ energii elektrycznej, poni¿ej Elektrowni Wodnej w Krzyni. wodnych.
produkcj¹ i dystrybucj¹ ciep³a, produk- Wartoæ wymienionych zadañ stanowi³a
Spó³k¹ kieruje Ryszard Jopp - precj¹ drewna i wyrobów z drewna, produk- 70 proc. poniesionych nak³adów na
zes
Zarz¹du.
cj¹ wyrobów betonowych budowlanych, wszystkie inwestycje w 2003 roku.
Spó³ka ma wdro¿ony system zaobróbk¹ metali, produkcj¹ urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych i wykorzystuj¹cych energiê rz¹dzania jakoci¹ ISO 9001 oraz
mechaniczn¹, produkcj¹ aparatury roz- rodowiskiem ISO 14001. W 2002
dzielczej i sterowniczej energii elektrycz- otrzyma³a certyfikat wydany przez
nej, produkcj¹ pozosta³ego sprzêtu elek- Otto-von-Guericke-Universitat
trycznego, mebli oraz dzia³alnoci¹ us³u- Magdeburg i Steinbeis - Transferzentrum GENRE Magdeburg za
gow¹.
Przychody ogó³em w 2001 roku wy- dzia³alnoæ promocyjno-inwestycyjnios³y 12.374.818 z³, w 2002 roku - n¹ w zakresie odnawialnych róde³
14.425.516 z³, w 2003 roku - 11.643.497 energii.
W³asnoci¹ spó³ki jest 18 elekz³. Zysk w kolejnych trzech latach wyniós³: 1.463.253 z³, 1.525.110, 433.225 z³. trowni przep³ywowych, których proGorszy wynik w 2003 roku by³ spowo- dukcja roczna energii elektrycznej
dowany niespotykan¹ od 25 lat susz¹ w wynosi ok. 40 000 MW. Spó³ka zajPolsce. Ma³e opady deszczu, mniejsze o muje siê równie¿ eksploatacj¹ elek30 proc. w porównaniu z rokiem 2002, a trowni szczytowo-pompowej o
tak¿e wiatry z niekorzystnymi tempera- mocy 150 MW w ¯ydowie. W ci¹turami otoczenia, spowodowa³y zmniej- gu dwóch najbli¿szych lat planuje
szenie przep³ywu wody w rzekach i wybudowaæ fermê wiatrow¹ o ³¹cznej mocy 30 MW w jednej z nadmniejsz¹ produkcjê energii.
W 2001 roku spó³ka na inwestycje morskich gmin Pomorza. Planuje
wyda³a 2.358.384 z³, w 2002 roku - tak¿e budowê nowej elektrowni
948.910 z³, w 2003 roku - 2.875.181 z³. wodnej o mocy do 1 MW. WszystKluczowymi inwestycjami w 2003 roku kie elektrownie wodne to obiekty
by³y: nowa rozdzielnia 15 kV w Elektrow- wybudowane w ubieg³ym stuleciu,
ni Wodnej w Kêpicach; modernizacja hy- a najstarszy z nich jest z 1896 roku.
drozespo³u w Elektrowni Wodnej w Za³o¿eniem strategicznym spó³ki Elektrownia wodna w £ebieniu

ELEKTROWNIE
WODNE S£UPSK Sp. z o.o.
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FIRMY MAKRO

JANTAR

Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 S³upsk

Spó³ka dzia³a od 1988 roku. W 2001 otworzyæ Biura Teroku zatrudnia³a 1301, w 2002 roku - renowe w Szczeci1500, w 2003 roku - 1549 osób. wiad- nie, Toruniu i Bydczy us³ugi fizycznej i technicznej ochro- goszczy. Planuje
ny osób i mienia, us³ugi sprz¹tania, ar- siê te¿ obj¹æ 50
chiwizowania (ze sk³adnic¹ akt). Zajmu- proc. udzia³ów w
je siê instalacj¹ i serwisem systemów spó³ce "£oso".
komputerowych, kas fiskalnych oraz sys- Spó³ka ma wdro¿otemów alarmowych, produkcj¹ transfor- ny certyfikat Systematorów sieciowych ma³ej mocy, rêkawic mu Jakoci DIN
roboczych i ochronnych, handlem, us³u- EN ISO 9001:2000 Siedziba firmy JANTAR przy ulicy Zygmunta Augusta w S³upsku
gami wypoczynkowymi i z zakresu reha- - wa¿ny do 2007 roku na koncesjonowa"Jantar" jest finalist¹ Programu Gobilitacji. Prowadzi gospodarstwo rolne.
ne us³ugi w zakresie ochrony osób i mie- spodarczo-Konsumenckiego "Bia³a Lista
W 2001 roku przychody ogó³em wy- nia oraz us³ugi sprz¹tania. Na produko- 2002" i "Bia³a Lista 2003" oraz tytu³u "Sonios³y 30.906 tys. z³, w 2002 roku - 34.158 wane transformatory sieciowe, rêkawice lidna firma 2002". Znalaz³ siê w rankintys. z³ (wzrost o 17 proc.), w 2003 roku - robocze i ochronne posiada znaki bezpie- gu Gazele Biznesu. Bierze udzia³ w im39.402 tys. z³ (wzrost o 15 proc.). Zysk czeñstwa "B".
prezach gospodarczych i wydawnictwach
netto w kolejnych trzech latach wyniós³:
Za³oga pracuje w warunkach zgod- promocyjnych, sponsoruje wiele imprez
2.909, 3.721 (wzrost o 22 proc.) i 4.799 nych z normami systemu zarz¹dzania bez- lokalnych i regionalnych, prowadzi szetys. z³ (wzrost o 29 proc.). Na inwestycje pieczeñstwa i higien¹ pracy ISO-18000 rok¹ dzia³alnoæ charytatywn¹.
przeznaczono: w 2001 roku - 3.028, 8 tys. oraz systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO Na promocjê w latach 2002-2003
z³, w 2002 roku - 2.092 tys. z³, w 2003 9001. W listopadzie 2001 roku oddano do wyda³ 150 tys. z³ (100 tys. na promocjê
roku - 2.633 tys. z³. W 2001 roku spó³ka u¿ytku nowy budynek biurowy dla pra- regionaln¹).
zakupi³a m.in. budynek us³ugowo-admi- cowników. W 2003 roku rozpoczêto roznistracyjny w Lêborku, w 2002 - otwo- budowê i modernizacjê siedziby spó³ki,
Firm¹ kieruje Edmund ¯muda-Trzerzy³a swój oddzia³ w Gdañsku, kupi³a w tym m.in. instalacjê windy osobowej. biatowski - prezes Zarz¹du.
"Stolon" S.A. w upad³oci w S³upsku, a
w 2003 - czêæ
przedsiêbiorstwa
"Lex Crimen" sp. j.
w Koszalinie.
rednia p³aca
brutto wynosi 1319
z³. W ostatnich
Zak³ady M iê sne , ul. M ³yñska 4 3 b,
trzech kolejnych la77-320 Przechlewo
tach 2001-2003 roZak³ady na jednym z czo³owych miejsc w Polsce.
s³a odpowiednio o
istniej¹ od Wieprzowina z Przechlewa to nowa ja8,5; 9,0; 8,5 proc. W
1999 roku. koæ. Specjalna rasa wiñ ¿ywiona jest
2001 roku utworzoW kolejnych pasz¹ z w³asnej wytwórni. Zwierzêta w
no 98 nowych
latach 2001, hodowlach maj¹ zagwarantowane przymiejsc pracy, w
2002 i 2003 jazne traktowanie. Proces produkcji miê2002 - 184, w 2003
zatrudnia³y sa jest w pe³ni kontrolowany wed³ug konroku - kolejnych 90.
o d p o w i e d - cepcji "od pola do sto³u". Wszystkie fazy
Pracownicy uczestnio: 307, 405 tego procesu s¹ zorganizowane w sposób
nicz¹ w zawodach
sportowych. Korzy- W zak³adach PRIME FOOD ubija siê 7 tys. i 493 pra- gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo zdrowotne
c o w n i k ó w. i najwy¿sz¹ jakoæ wyrobów. Przyczynia
staj¹ z sali rehabili- sztuk wiñ tygodniowo
Specjalizuj¹ siê do tego m.in. sta³y nadzór Pañstwotacyjnej, gimnasiê
w
uboju,
rozbiorze,
przetwórstwie,
wej Inspekcji Weterynaryjnej oraz dziastycznej i si³owni. Ogó³em na dzia³alnoæ
socjalno-rehabilitacyjn¹ w 2003 roku sprzeda¿y miêsa wieprzowego i wo³owe- ³aj¹cy w zak³adzie system kontroli
go oraz wyrobów gotowych. Tygodnio- HACCP. Przy jego zastosowaniu kontrowydano 2.000 tys. z³.
W zwi¹zku z rozwojem firmy i wy ubój trzody chlewnej kszta³tuje siê na lowane s¹ punkty krytyczne wystêpuj¹ce
zwiêkszeniem zatrudnienia planuje siê poziomie 7 tys. sztuk, co plasuje zak³ady w cyklu produkcyjnym, które mog¹ do-

 P R I M E
FOOD Sp. z o.o.

ci¹g dalszy na str. 18
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prowadziæ do obni¿enia jakoci wyrobów. godniowo i dziêki temu uzyska siê wzrost sokiej jakoci miêsa wie¿ego i produkWysoko rozwiniêta i efektywna techno- iloci produktów przetworzonych z 170 tów miêsnych na rynku polskim. Zamielogia produkcji, oparta na cis³ej kontroli do 200 ton. Zak³ada siê dalszy dynamicz- rzaj¹ dostarczaæ miêso do miast w ca³ej
jakoci i wysokiej higienie pozwoli³a na ny wzrost zatrudnienia oraz prowadzenie Polsce.
uzyskanie w 2000 roku uprawnieñ eks- sta³ych szkoleñ dla pracowników. Zak³aZak³adami kieruje Jens Damgaportowych na rynki krajów Unii Europej- dy Miêsne w Przechlewie chc¹ byæ jedskiej oraz USA. Stawia to Zak³ady Miê- nym z liderów wród producentów wy- ard Hansen - prezes Zarz¹du.
sne w Przechlewie w gronie najbardziej
elitarnych przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej
w kraju.
W latach 2001-2003 przychody ogó³em wynios³y odpowiednio: 168.425.000
Fabryka Maszyn Rolniczych, ul. Przemys³owa 100,
z³, 199.050.000 z³ i 214.595.000 z³. Na
76-200 S³upsk
inwestycje w 2003 roku wydano
2.403.400 z³. Produkty
miêsne dostarczane s¹
na rynki Danii, Niemiec,
Francji, Anglii, Rosji,
Rumunii, Ukrainy. S³owenii, Hiszpanii i Holandii. Udzia³ eksportu
w przychodach ogó³em
w 2003 roku wyniós³ 5
procent.
Na promocjê w
2002 roku wydano
2.920.489 z³, w 2003
roku - 4.338.630 z³. Wyroby miêsne z Przechlewa w 2003 roku uzyska³y dwa tytu³y Pomorskiego Produktu Roku
(za szynki i smuk³¹ liniê). Natomiast parówki l¹skie z serem, kie³basa dworska z zielonym pieprzem, kie³basa
podwêdzana z serem i
kie³basa podwawelska
uzyska³y tytu³ produktu
najwy¿szej jakoci.
Hala produkcyjna w Fabryce Maszyn Rolniczych FAMAROL S.A. w S³upsku
rednia p³aca pracownicza w 2003 roku wynosi³a 1779, 9
Fabryka prowadzi dzia³alnoæ od Jakoci i Zarz¹dzania, który otrzyma³a w
z³ brutto. Pracownicy otrzymuj¹ szerokie 1947 roku. W 2001 roku zatrudnia³a 245 2003 roku od Centrum Promocji Polski.
wsparcie poprzez zapomogi socjalne, osób, w 2002 roku - 255, a w 2003 roku - Prezes Zarz¹du Henryk £epek otrzyma³
bony wi¹teczne, paczki wi¹teczne, do- 206 osób. Zajmuje siê produkcj¹ maszyn w 2003 roku presti¿owy tytu³ "Mister
finansowanie do studiów, dodatki na za- rolniczych. W 2001 roku uzyska³a przy- Poland EUROMENAGER". Za swoje
kupy w hurtowni zak³adowej. Dba siê o chody w wysokoci 23.747 tys. z³, w 2002 szczególne osi¹gniêcie uwa¿a tak¿e
rozwój zawodowy pracowników. Organi- roku - 28.587 tys. z³, w 2003 roku - 26.492 zwiêkszenie eksportu maszyn pod mark¹
zowany jest dla nich Piknik Integracyjny tys. z³. Rok 2001 zamknê³a strat¹ 2.276 "Famarol", podwojenie eksportu na Ukrai tradycyjna Majówka. Dla dzieci przy- tys. z³ W 2002 roku strata wynios³a 718 inê oraz wejcie na rynki Bu³garii i Rugotowywane s¹ zabawy i paczki z okazji tys. z³, a w 2003 roku 2.617 tys. z³. Na munii.
Dnia Dziecka oraz wi¹t Bo¿ego Naro- informatyzacjê przeznaczy³a 130 tys. z³,
Na promocjê w 2002 roku fabryka
dzenia.
na wdra¿anie systemu jakoci - 15 tys. z³. przeznaczy³a 126 tys., a w 2003 roku Zak³ady sponsoruj¹ wiele imprez i "Famarol" posiada specjalistyczny park 197 tys. z³. By³a na wystawie POLEakcji lokalnych, a tak¿e imprezy o ran- maszynowy i mo¿e wykonywaæ na zle- XPORT w Kaliningradzie, miêdzynarodze regionalnej - Wybory Miss Wsi Po- cenie us³ugi, wykorzystuj¹c wolne moce dowych targach w Kijowie, Hanowerze i
morza w £odzierzy, Okrêgowe Zawody produkcyjne oraz zwiêkszyæ mo¿liwoci Brnie, a tak¿e uczestniczy³a w targach
Jedzieckie w Przechlewie, Wystawê eksportowe. Udzia³ eksportu w przycho- krajowych - AGROTEX w Kielcach, POPsów Rasowych w Chojnicach, Dni Unii dach 2003 roku wyniós³ 34 procent. LAGRA FARM w Poznaniu i na wystaEuropejskiej.
G³ównymi eksportowymi partnerami fa- wie w Bednarach.
Planuje siê powiêkszenie powierzch- bryki s¹: KERTE MINDE, EPOUE,
rednia p³aca pracownicza brutto
ni produkcyjnej, rozbudowê parku maszy- NORSKO. Zagraniczni partnerzy w im- wynosi 1750 z³. Pracownicy korzystaj¹ z
nowego i zwiêkszenie jeszcze produkcji porcie to: IMR i COMER.
wczasów, po¿yczek mieszkaniowych, zawyrobów przetworzonych. Ubój trzody
Fabryka posiada certyfikat ISO 9001, pomóg. Pierwszoklasistom funduje siê
planuje siê zwiêkszyæ do 9500 sztuk ty- znak bezpieczeñstwa "B" oraz Certyfikat specjalne wyprawki szkolne.

FAMAROL
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S.A

Famarol" sponsoruje Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku, Fundacjê
"Pomerania". Wspomóg³ tak¿e organizacjê wiêta Plonów. Przekaza³ darowizny
na cele kultu religijnego oraz pomocy spo³ecznej.
Zarz¹d Spó³ki prowadzi obecnie
rozmowy na temat restrukturyzacji
kredytu zaci¹gniêtego w banku PEKAO S.A.
Fabryk¹ kieruje Henryk £epek prezes Zarz¹du.
Wyroby DRUTEX-u eksportowane s¹ miêdzy innymi do Niemiec, Belgii, Czech i USA

DRUTEX

S.A

ul. Lêborska 31, 77-100 Bytów

Spó³ka powsta³a w 1985 roku. W
2001 roku zatrudnia³a 250 osób, w 2002
roku - 264, a w 2003 roku - 390 osób.
Zajmuje siê produkcj¹ stolarki okiennej i
drzwiowej z PCV, drewna i aluminium,
produkcj¹ szyb zespolonych oraz wiadczy us³ugi w zakresie turystyki i wypoczynku.
Przychody w 2001 roku wynios³y
54.628 tys. z³, w 2002 roku - 69.800 tys.
z³, w 2003 roku - 128.099 tys. z³. Zysk
wyniós³ odpowiednio: 7.811 tys. z³,
11.000 tys. z³ i 10.622 tys. z³. W 2003 roku
spó³ka zainwestowa³a w rozwój firmy
13.960 tys. z³. Udzia³ eksportu w przychodach wynosi ok. 2 proc. Eksport pro-

wadzony jest do Niemiec, Belgii, Czech,
USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na S³owacjê. Zagraniczni partnerzy w imporcie
pochodz¹ z Niemiec, Austrii i Czech.
W planach jest budowa nowej hali
produkcyjnej o powierzchni 11.500 metrów kwadratowych, budynku biurowego
o powierzchni 2.260 metrów oraz zakup
maszyn i urz¹dzeñ do produkcji stolarski
PCV i szyb zespolonych.
rednia p³aca pracownicza w spó³ce
wynosi 2,8 tys. z³. Nowoczesny park maszynowy, obejmuj¹cy dziewiêæ linii technologicznych wyposa¿onych w najnowsze maszyny i urz¹dzenia renomowanych
firm, zapewniaj¹ bezpieczne stanowiska
pracy. W sieci informatycznej pracuje 71
zintegrowanych ze sob¹ komputerów, które maj¹ zapewniony szybki dostêp do Internetu na bazie w³asnego serwera internetowego wykorzystuj¹cego sieæ teletransmisji Polak-T.

Wypoczynek pracownikom organizowany jest we w³asnym orodku wypoczynkowym "Kormoran". W orodku tym
odbywaj¹ siê te¿ cykliczne szkolenia dla
pracowników.
Spó³ka dzia³a w oparciu o wiele certyfikatów, w tym ISO 9001:2000 i ISO
14001:1996. Zajmuje niekwestionowan¹
pozycjê lidera wród producentów stolarki okiennej i drzwiowej z PCV w kraju.
Zajê³a jedn¹ z czo³owych pozycji w rankingu najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
firm województwa pomorskiego. Prowadzi szerok¹ dzia³alnoæ promocyjn¹
(przeznaczy³a na ni¹ w 2002 roku 577 tys.
z³, w 2003 roku - 687 tys. z³), aktywn¹
dzia³alnoæ sponsorsk¹ i charytatywn¹.
Bierze udzia³ w miêdzynarodowych i krajowych targach bran¿owych, wspiera
dzia³alnoæ kulturaln¹ i sportow¹. Swoje
wyroby przekaza³a nieodp³atnie wielu
odbiorcom. Wspiera Klub Sportowy
Czarni w S³upsku.
Spó³k¹ kieruje Leszek Gierszewski - prezes Zarz¹du.

POLDANOR

S.A

ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo

POLDANOR ma ugruntowan¹ od
10 lat pozycjê na rynku produkcji pasz
Firma istnieje od 1994 roku. W 2001
roku zatrudnia³a 410, w 2002 roku - 483,
a w 2003 roku - 484 pracowników. Zaj-

muje siê chowem, hodowl¹ zwierz¹t miêsnych (trzoda chlewna, byd³o), uprawami polowymi, produkcj¹ pasz oraz produkcj¹ wyposa¿enia do budynków inwentarskich. Ugruntowana od 10 lat pozycja
na rynku oraz znacz¹ce nak³ady inwestycyjne na nowoczesne technologie i systemy zarz¹dzania, a tak¿e realizowany w
bliskiej kooperacji z zak³adami miêsnymi "Prime Food" program marketingowy
"Od pola do sto³u" - stwarzaj¹ bardzo
dobre perspektywy dla dalszego rozwoju
spó³ki. Alternatywnie do podstawowej
dzia³alnoci rolniczej spó³ka zamierza
rozwijaæ produkcjê i sprzeda¿ wyposa¿e-

nia budynków inwentarskich oraz budowê kompletnych obiektów inwentarskich.
Przychody ogó³em spó³ki w 2001
roku wynios³y 131.908.652 z³, w 2002
roku - 126.390.229 z³, w 2003 roku 134.507.553 z³. Zysk netto w kolejnych
tych trzech latach wyniós³: 45.874.527 z³,
25.595.798 z³, 16.481.019 z³. Na rozwój
firmy w ostatnich trzech latach wydano:
20,1, 24,0 i 19,9 mln z³. W 2003 roku spó³ka wdro¿y³a m.in. nowy program komputerowy do obs³ugi finansowo-ksiêgowej oraz obs³ugi kadr. Rozbudowa³a i
unowoczeni³a swoj¹ sieæ informatyczn¹
poprzez zakup nowego osprzêtowienia,
ci¹g dalszy na str. 20
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serwera i procesorów.
Zatrudnionym pracownikom "Poldanor" oferuje stabilne miejsca pracy, wynagrodzenie zale¿ne od efektywnoci,
szkolenia w kraju i za granic¹, atrakcyjny pakiet socjalny oraz bogaty kalendarz
imprez kulturalno-rozrywkowych. rednia p³aca brutto wynosi 1.796 z³. Pracownicy otrzymuj¹ miesiêczny przydzia³ miêsa i przetworów, szczepienia przeciwko
grypie, mog¹ korzystaæ z wypo¿yczalni
sprzêtu turystyczno-sportowego, maj¹
zorganizowany wyjazd na wiatowe targi rolnicze "Agromek" w Danii.
"Poldanor" jako jeden z najwiêkszych
lokalnych pracodawców utrzymuje bliskie kontakty z lokaln¹ spo³ecznoci¹ i z
reprezentuj¹cymi j¹ samorz¹dami. Spó³ka wspiera finansowo rozbudowê i mo-

dernizacjê lokalnej infrastruktury, dofinansowuje imprezy kulturalne i sportowe
oraz poredniczy w nawi¹zywaniu kontaktów z duñskimi organizacjami. W sezonie zimowym 2002/2003 oraz 2003/
2004 pomaga³a w utrzymaniu przejezdnoci dróg powiatowych i gminnych poprzez udostêpnienie sprzêtu oraz sfinansowanie zakupu soli do posypywania
dróg. Co roku dofinansowuje Powiatowy
Fundusz Stypendialny w Cz³uchowie.
Ponadto dofinansowuje dzia³alnoæ gminnych ochotniczych stra¿y po¿arnych, lokalnych klubów sportowych, organizacji
charytatywnych i spo³ecznych.
W 2002 roku na promocjê wydano
ok. 20, a w 2003 roku - ok. 45 tys. z³. Spó³ka promowa³a siê na II Zjedzie Producentów Trzody Chlewnej w Poznaniu, IV

Miêdzynarodowych Targach "Ferma
wiñ i Drobiu" w Poznaniu, Konferencji
Lekarzy Weterynarii w Pu³awach, czasopimie bran¿owym "Trzoda Chlewna",
dodatkach rolniczych "G³osu Pomorza" i
"G³osu S³upskiego". Jest laureatem nagród i wyró¿nieñ: "Gazela Biznesu" w
trzech kolejnych latach 2001, 2002 i 2003,
trzykrotnie II miejsca w konkursie "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej"
(2001, 2002, 2003), "Gryf Pomorski
2003".
W 2002 roku "Poldanor" zaj¹³ dziesi¹te miejsce w rankingu "Z³ota Setka
Pomorza i Kujaw". Jest laureatem
"Srebrnego Niedwiedzia 2002"
- Lidera Promocji S³upskiej Gospodarki.
Spó³k¹ kieruje Tom Axelgaard.

FIRMY
OKO£OBIZNESOWE

Muzeum Pomorza
rodkowego
ul. Dominikañska 5-9, 76-200 S³upsk

Muzeum prowadzi dzia³alnoæ od
1924 roku. Jest zak³adem bud¿etowym,
instytucj¹ kultury o osobowoci prawnej.
To muzeum rejestrowane, co oznacza, ¿e
zosta³o wpisane decyzj¹ Ministra Kultury i Sztuki do Pañstwowego Rejestru
Muzeów. Zatrudnia 50 osób.
W 2001 roku, przy dotacji 1.211.400
z³, wypracowa³o 593.382 z³ dochodów
w³asnych (48,9 proc.), w 2002 roku, przy
dotacji 1.262.00 z³ dochodów w³asnych
by³o 684.007 z³ (54,2 proc.) w 2003, przy
dotacji 1.500.000 z³ - dochody w³asne
1.055.308 z³ (70 proc.). rednia p³aca
wynosi 1867 z³. Pracownicy maj¹ zapewniony pe³ny pakiet socjalny, jubilatki, szeciomiesiêczne odprawy, premie, nagrody, odzie¿ ochronn¹. Otrzymuj¹ bony
wi¹teczne i coroczn¹ waloryzacjê p³ac.
W 2003 roku na inwestycje wydano
632.908 z³, (z dochodów w³asnych 42.121
tys. z³, 200 tys. z³ z dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego, 176 tys. z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdañsku, 223.787
z³ z Powiatowego i Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w S³upsku). Prowadzono wiele inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej
w Muzeum w S³upsku, jak równie¿ w
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podleg³emu tej placówce - Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach. Inwestycje mia³y na celu
wzbogacenie oferty muzealnej w Klukach i
Swo³owie.
Planuje siê uruchoW 2003 roku muzeum odwiedzi³a rekordowa liczba
mienie oddzialu Dzia³u
186,4 tys. turystów
Etnograficznego - Zagrody Albrechta w Swo³owie, przeniesie- mieszczeniach piwnicy Zamku Ksi¹¿¹t
nie wiatraka z Kowalewiczek do miejsco- Pomorskich. Instytucja wzbogaci³a siê o
woci Czysta w gminie Smo³dzino, wy- 530 muzealiów o wartoci 210.213 z³. W
³¹czenie z zarz¹du S³owiñskiego Parku ramach robót publicznych i sta¿ów absolNarodowego 88 ha gruntu na odtworze- wenckich zatrudniono 127 osób skieronie krajobrazu kulturowego rolniczo-ry- wanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
backiej wsi Kluki. W planach jest tak¿e S³upsku.
Muzeum Pomorza rodkowego jest
otwarcie karczmy (cha³upy z Wierzchocina) w Klukach, otwarcie Galerii Bursz- dwukrotnym laureatem Pomorskiej Natynowej w podziemiach M³yna Zamko- grody Artystycznej i dwukrotnie by³o do
wego oraz remont elewacji Zamku Ksi¹- niej nominowane. Jest laureatem 15 innych nagród i wyró¿nieñ, w tym za wy¿¹t Pomorskich w S³upsku.
Muzeum wspó³pracuje ze rodkow¹ darzenie muzealne roku. W 2003 roku odFrankoni¹ - Biurem Wspó³pracy Partner- wiedzi³a je rekordowa liczba 186.414
skiej Bezik Mittelfranken, Stowarzysze- osób - o ponad 30 tys. wiêcej ni¿ w 2002
niem Stoper Heimatkreise, z powiatem roku i o prawie 80 tys. wiêcej ni¿ w 1998
Lauenburg, Muzeum w Bad Windsheim, roku.
Pommersches Landesmuseum w GreInstytucj¹ kieruje Mieczys³aw Jaroszeifswaldzie i z Flensburgiem. W 2003 roku
otworzy³o restauracjê Anna de Croy w po- wicz - dyrektor.

MENED¯EROWIE
GOSPODARKI

Henryk £epek

Prezes Zarz¹du, Dyrektor Naczelny
Fabryki Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A.
w S³upsku
Ur. 1.05.1965 roku w Kocierzynie.
Absolwent Uniwersytetu im. Miko³aja
Kopernika w Poznaniu, magister fizyki.
Ukoñczy³ studia doktoranckie z bankowoci i ma otwarty przewód doktorski w
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Uzyska³ Certyfikat jakoci Mister Poland
Europejskiego Instytutu Testu i Rekomendacji oraz Centrum Promocji Polski (1999
r.), medal prof. dr hab. in¿. Czes³awa
Iwaszkiewicza, dziekana Wydzia³u In¿ynierii Produkcji Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za za-

s³ugi dla tego Wydzia³u (2001), Certyfikat jakoci Mister Poland EUROMENAGER 2003 Europejskiego Instytutu Testu
i Rekomendacji Centrum Promocji Polski (2003) oraz wyró¿nienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka za wprowadzenie na rynek bijakowego cinacza zielonek o uniwersalnym
zastosowaniu (2003). Kierowana przez
niego Fabryka Maszyn Rolniczych "Famarol" uzyska³a w 2001 roku przychody
w wysokoci 23 747 tys. z³, w 2002 roku
- 28 597 z³, w 2003 roku - 26 492 tys. z³.

Janusz Jankowiak
GLAS Woniakowski, Jankowiak

Sp. j. w Koszalinie, Zak³ad Produkcyjny w S³upsku

Na zdjêciu w rodku: Janusz Jankowiak
Ur. 27.10.1957 roku. Ukoñczy³ z
wyró¿nieniem studia w Wy¿szej Szkole
In¿ynierskiej w Koszalinie (1982 r.) z tytu³em magistera in¿yniera mechanika oraz
kurs nowoczesnego menagera w Niemczech (2002). Jest za³o¿ycielem i wspó³-

w³acicielem grupy JAAN
AUTOMOTIVE GLASS z
ca³kowicie polskim kapita³em.
W sk³ad grupy wchodzi firma
dystrybucyjna JAAN, za³o¿ona w 1991 roku, firmy produkcyjne: NORDGLASS - za³o¿ona w 1996 roku oraz GLAS
w S³upsku, która rozpoczê³a
produkcjê w styczniu 2003
roku. G³ównym produktem tej
ostatniej s¹ czo³owe szyby do
samochodów osobowych, ciê¿arowych i autobusów. Produkcja i dystrybucja szyb obejmuje g³ównie rynek wtórny,
ale przygotowywane s¹ równie¿ projekty sprzeda¿y szyb
na rynek pierwotny (bezporednio do producentów samochodów). Przy produkcji szyb w fabryce
w S³upsku zatrudnionych jest 85 osób.
Zak³ad wyposa¿ony zosta³ w najnowoczeniejsze, sterowane numerycznie, urz¹dzenia do ciêcia, malowania i giêcia szyb.
Wydatki poniesione na tê inwestycjê wy-

nios³y ok. 18 mln z³. Zdolnoci produkcyjne fabryki w S³upsku w 2003 r. wynios³y 275 tys. szyb czo³owych - klejonych, z czego ponad 50 proc. przeznaczonych na eksport do wszystkich krajów
europejskich i do Afryki. W du¿ym stopniu s¹ zaawansowane rozmowy w sprawie eksportu gotowych wyrobów do
Ameryki.
Najbli¿sze plany rozwojowe firmy
skupiaj¹ siê g³ównie na produkcji szyb
z³o¿onych technologicznie oraz wdro¿enia nowej produkcji szyb autobusowych
oraz szyb pancernych. Dzia³alnoæ Janusza Jankowiaka zosta³a doceniona poprzez przyznanie mu tytu³u Managera
Województwa Koszaliñskiego w roku
1997, a ca³a grupa mo¿e siê poszczyciæ
nagrodami i wyró¿nieniami: "Koszaliñski Produkt 2000" (za wyprodukowanie
elektrycznie ogrzewanych szyb) - przyznany przez rodkowopomorsk¹ Radê
Naczelnej Organizacji Technicznej w
Koszalinie, Medalem Europejskim 2002
(za monta¿ szyby samochodowej) - przyznany przez Urz¹d Komitetu Integracji
Europejski wraz z Business Centre Clubem. Inwestycje w S³upskiej Strefie Ekonomicznej oraz sta³a wspó³praca z wieloma s³upskimi firmami z bran¿y samochodowej sprawi³y, ¿e firma GLAS sta³a siê
rozpoznawalna i jest pozytywnie postrzegana przez mieszkañców regionu s³upskiego jako po¿¹dany pracodawca.
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Leszek Gierszewski
Prezes Zarz¹du

Firmy "DRUTEX" S.A. w Bytowie
Stworzy³ i kieruje nieprzerwanie od
1985 roku przedsiêbiorstwem "Drutex".
Pocz¹tkowo zatrudnia³o ono 2 pracowników, obecnie zatrudnia 480 osób. Zajmuje
pozycjê lidera w zakresie produkcji stolarki okiennej i drzwiowej z PCV w kraju, znalaz³o siê w gronie najdynamiczniej
rozwijaj¹cych siê firm województwa pomorskiego. Prezes uzyska³ tytu³ "Mened¿era Pomorza rodkowego" (1993), I
miejsce w konkursie na "Najciekawsze
stoisko" na V Nadba³tyckich Targach Zak³adów Pracy Chronionej w Gdyni
(1996), tytu³ "Cz³owieka Roku Pomorza
rodkowego" (przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, werdyktem Niezale¿nej Kapitu³y w 1998 r.),
"Br¹zowy Kask" na I Krajowych Targach
Stolarki Otworowej w Warszawie (przyznany przez Polsk¹ Izbê Przemys³owoHandlow¹ Budownictwa. w1999 r.), tytu³ "Gazeli Biznesu 2000" (przyznany
przez Dziennik "Puls Biznesu", oraz tytu³ "Sponsora Roku 2000". Jest laureatem
nagrody specjalnej konkursu "Srebrny
Niedwied" przyznanej w 1999 roku za
korzystanie ze sprawdzonych zachodnich
technologii budowlanych i wysok¹ jakoæ
produkowanych wyrobów, nagrody
"W³ócznia Jaæwingów" przyznanej na
Polsko-Litewskich Targach Przygraniczna w Suwa³kach w 2001 roku, nagrody

"Wstêga Niemna" przyznanej za najciekawsz¹ ofertê targow¹ przez Polsko-Litewsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Rynków
Wschodnich na Miêdzynarodowych Targach Biznes Polska-Polexport w Rydze
w 2001 roku. To tak¿e laureat "Srebrnego Niedwiedzia 2001" w kategorii mened¿er s³upskiej gospodarki, wyró¿nienia
"G³osu Pomorza" przyznanego w tym
konkursie w 2002 roku za rozmach i konsekwentny rozwój firmy oraz nagrody
specjalnej Radia Koszalin - przyznanej
tak¿e w 2002 roku. Jest równie¿ laureatem
nagrody "Bursztynowego Medalionu" za
szczególne osi¹gniêcia i ca³okszta³t dzia³alnoci - uzyskanej podczas "S³upskich
Spotkañ Gospodarczych - Jesieñ 2002",
"Bursztynowej Mewy Targów Ba³tyckich" przyznanej na X Jesiennych Koszaliñskich Targach Budownictwa i Wyposa¿enia Wnêtrz w 2002 roku, dyplomu
Prezydenta Miasta Koszalina za ekspansywne wejcie na rynek koszaliñski i dynamiczny rozwój firmy, wreszcie nagrody specjalnej "Srebrnego Niedwiedzia
2002" za utrzymanie pozycji lidera - mened¿era s³upskiej gospodarki.
To tak¿e laureat god³a "Solidna Firma 2002" przyznanego przez Program
Gospodarczo-Konsumencki "BIA£A LISTA" za terminowe regulowanie wszelkich zobowi¹zañ oraz poszanowanie eko-

logii i praw konsumenta. W 2002 roku by³
nominowany do "Srebrnego Niedwiedzia" w kategorii firm. W 2003 roku "Drutex" otrzyma³ rekomendacjê krajowego
Rejestru D³ugów jako wiarygodny kontrahent. Posiada te¿ tytu³ "Lidera Rynku Najlepszego w Polsce produktu". Jest laureatem nagrody "Euro Leader In PVC
Window Joinery Production" przyznanej
w Europejskim Konkursie Promocyjnym
"EURO LEADER 2003". Ma tytu³ "Mened¿era Pomorza 2002".
Leszek Gierszewski jest tak¿e laureatem "Z³otej Dziesi¹tki" plebiscytu
"Biznesmen Roku 2002" w województwie pomorskim. Kierowana przez niego firma posiada równie¿ tytu³ "Europroduktu 2004".

Jan Czechowicz
Dyrektor - w³aciciel

Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego
"PLASMET" w Widzinie

Od dwudziestu siedmiu lat uzyskuje
dodatni wynik ekonomiczny. Rentownoæ
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jego firmy w 2003 roku wynios³a 2,8 proc.
(sprzeda¿ w porównaniu z rokiem 2002
wzros³a o 42 proc.; do 2005 roku ma
wzrosn¹æ o 100 procent). Szczególnym
jego osi¹gniêciem jest uzyskanie statusu
dostawcy klasy A w koncernie Volkswagen, co umo¿liwia "Plasmetowi" dostawy na pierwsz¹ liniê monta¿ow¹ do
wszystkich firm koncernu. Firma Czechowicza jest pierwsz¹ i jedyn¹ firm¹ z polskim kapita³em, która uzyska³a tak wysoki status. Jest to potwierdzeniem tego,
¿e produkuje ona komponenty dla przemys³u samochodowego o wysokiej skali
trudnoci z zastosowaniem nowoczesnych
technologii, o najwy¿szym poziomie jakoci. W 2003 roku w zak³adzie w Wi-

dzinie wprowadzono Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoci¹ i rodowiskiem. Konsekwentnie realizowana polityka prorynkowa, gwarantuje firmie pe³ne zabezpieczenie produkcji w systemie
trzyzmianowym do 2010 roku. Umowy o
pracê z pracownikami zawarte s¹ na czas
nieokrelony. Firma aktywnie uczestniczy
w programie walki z bezrobociem. Jej
w³aciciel du¿y nacisk k³adzie na warunki pracy i szkolenia. Organizuje wspólne
weekendowe wyjazdy na wypoczynek.
Przy przedsiêbiorstwie dzia³a ko³o wêdkarskie oraz halowa dru¿yna pi³karska. W
2000 roku "Plasmet" nominowany by³ do
nagrody g³ównej "Srebrnego Niedwiedzia".

Ryszard Jopp
Prezes Zarz¹du, dyrektor

Elektrowni Wodnych S³upsk Sp. z o.o.
Z wykszta³cenia jest in¿ynierem elektrykiem; pe³nomocnikiem, audytorem i
doradc¹ systemów zarz¹dzania jakoci¹,
audytorem takich systemów. Dzia³aj¹ca
pod jego kierownictwem od l lipca 2000
roku spó³ka "Elektrownie Wodne S³upsk"
jest w³acicielem osiemnastu elektrowni
wodnych po³o¿onych na rzekach Przymorza. Zosta³a wydzielona z Zak³adu Energetycznego S³upsk S.A., który posiada w
niej 100 proc udzia³ów. Spó³ka i jej prezes w swoich dzia³aniach staraj¹ siê dowieæ, ¿e cz³owiek mo¿e wykorzystaæ
przyrodê nie przynosz¹c jej szkody. Eliminuje ze swojej dzia³alnoci wszelkie
zagro¿enia, popiera tylko rozwi¹zania korzystne dla rodowiska. Dynamiczny rozwój spó³ki jest wynikiem konsekwentnie
wcielanej w ¿ycie strategii rozwoju firmy. Zak³ada ona maksymalne spe³nianie
oczekiwañ klienta oraz wytwarzanie produktów najwy¿szej jakoci. Nie by³oby
to mo¿liwe bez wysoko kwalifikowanej
kadry pracowników. Dziêki nim spó³ka
mo¿e szybko reagowaæ na zachodz¹ce
zmiany, dostosowuj¹c siê do potrzeb rynku. Pozwala to z kolei minimalizowaæ
koszty produkcji oraz udoskonalaæ metody wykonawstwa. Spó³ka inwestuje w
postêp i nowe technologie. Posiada wy-

specjalizowane brygady remontowe. Wykonuje remonty w³asnych hydrozespo³ów oraz us³ugi remontowo- modernizacyjne dla
klientów krajowych i zagranicznych. Podejmuje siê
równie¿ generalnego wykonawstwa ma³ych elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych.
Do szczególnych osi¹gniêæ prezesa zaliczyæ nale¿y przeprowadzenie modernizacji urz¹dzeñ wytwórczych w elektrowniach Smo³dzino i Kêpice. Przeprowadzone modernizacje spowoduj¹ zwiêkszenie produkcji tych elektrowni nawet o
15 proc., co poprawi ich rentownoæ. Kolejny sukces to przeprowadzona modernizacja rozdzielni 15 kV w elektrowni Kêpice polegaj¹ca na wybudowaniu nowej
kontenerowej rozdzielni 15 kV z przeprowadzeniem ca³kowitej likwidacji starej
rozdzielni, gro¿¹cej katastrof¹ budowlan¹. W planach prezesa jest budowa farmy wiatraków. Planuje on te¿ budowê
nowych elektrowni wodnych, produkuj¹cych czyst¹ energiê elektryczn¹ w zgodzie z natur¹, dalsz¹ modernizacjê maj¹t-

ku wytwórczego zainstalowanego w elektrowniach wodnych, poprawê ich sprawnoci i wzrost przychodów.
Ryszard Jopp odznaczony jest Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. Posiada Certyfikat wydany
przez Otto-von-Guericke-Universitat
Magdeburg i Steinbeis - Transferzentrum
ENRE - Magdeburg za dzia³alnoæ promocyjn¹ i inwestycyjn¹ w zakresie odnawialnych róde³ energii. Posiada Medal
imienia Alfonsa Hoffmana za wybitne
zas³ugi w dziedzinie rozwoju elektroenergetyki w kraju.

Kazimierz Myzyk
Prezes Zarz¹du

Przedsiêbiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Sp. z o.o.
Jest absolwentem Politechniki Gdañskiej, Wydzia³u Elektroniki. Ma te¿
ukoñczone studia podyplomowe z prawa mened¿erskiego na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii - tej samej uczelni. Posiada
uprawnienia do zasiadania
w radach nadzorczych
spó³ek Skarbu Pañstwa.
Kierowane przez niego
przedsiêbiorstwo w 2003
roku, przy sprzeda¿y wartoci 19,27 mln z³ i rentownoci 6,7 proc., osi¹gnê³o
zysk brutto 1,14 mln z³.
Pod jego kierownictwem
wdro¿ona i rozwiniêta zo-

sta³a produkcja z³¹cz kablowych i licznikowych w obudowach termoutwardzalnych. Przeprowadzono kompleksow¹ modernizacjê posesji, zaplecza administracyjnego, socjalnego i produkcyjnego.
Konsekwentnie stosowany jest jednolity
system identyfikacji wizualnej firmy
("corportate identity"). Poszerzony zosta³
rynek zbytu m.in. o takie miasta, jak
Gdañsk i Szczecin. "ENBUD" uzyska³
certyfikat ochrony rodowiska ISO
14001:1996 na projektowanie, produkcjê
budowlano-monta¿ow¹ i warsztatow¹ w
bran¿ach elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Mimo recesji uda³o siê
prezesowi utrzymaæ praktycznie na niezmienionym poziomie zatrudnienie i osi¹gn¹æ wy¿sz¹ rentownoæ.
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Marek Kubiak
Prezes Zarz¹du

Przedsiêbiorstwa Przemys³u Drzewnego "Poltarex"
Sp. z o.o. w Lêborku
Ukoñczy³ Wydzia³ Technologii
Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu.
W latach 1984-1991 by³ kierownikiem
Tartaku i Wydzia³u Produkcji w Zespole
Zak³adów Przemys³u Drzewnego w Lêborku. W latach 1991-1995 - dyrektor
S³upskiego Przedsiêbiorstwa Przemys³u
Drzewnego. Od 1995 roku jest prezesem
Zarz¹du Spó³ki "Poltarex" w Lêborku. Za
najwiêkszy swój sukces zawodowy uwa¿a udan¹ prywatyzacjê przedsiêbiorstwa
"Poltarex" - pierwsz¹ w bran¿y i pierwsz¹ w samorz¹dzie komunalnym. Prywatyzacja ta uratowa³a przedsiêbiorstwo
przed upadkiem i zapewni³a pracê 500
pracownikom. "Poltarex" w krótkim czasie zaj¹³ drugie miejsce w rankingu najwiêkszych firm drzewnych w kraju. Dziê-

ki wypracowanemu porozumieniu z Lasami Pañstwowymi w
roku 2002 i 2003, w którym mia³
swój udzia³ M. Kubiak, uda³o
siê uratowaæ wiêkszoæ firm
przemys³u drzewnego przed powa¿nymi problemami. Kolejne
zawodowe sukcesy prezesa to:
wybór na wiceprezydenta Krajowej Izby Gospodarczej Przemys³u Drzewnego w Poznaniu,
uzyskanie przez "Poltarex" tytu³u "Firmy Roku 2002 Pomorza rodkowego" oraz wprowadzenie norm ISO w zakresie
ochrony rodowiska, bhp i zarz¹dzania.

Uczestnicy Konkursu
Srebrny Niedwied 2003

NAJLEPSZE
SAMORZ¥DY

Powiat Koszaliñski
Starostwo Powiatowe

mowanymi produktami s¹: mleko pasteryzowane, twarogi i sery z mleka koziego produkcji Hodowli Kóz Katarzyny i

ul. Rac³awicka 13, 75-620 Koszalin
Powiat zajmuje powierzchniê 1 669
kilometrów kwadratowych, liczy 63,2 tys.
ludnoci (stan na 30 czerwca 2003 r.).
Wskanik bezrobocia wynosi 36 proc.
Charakter powiatu jest rolniczy. Osiem
jednostek administracyjnych (Bêdzino,
Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Mielno,
Polanów, Sianów, wieszyno), trzysta
dwadziecia dwie miejscowoci. Na koniec grudnia 2003 roku zarejestrowanych
by³o 6117 podmiotów gospodarczych
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(154 w sektorze publicznym i
5963 w prywatnym).
Dzia³alnoæ
prowadzi³o
4370 gospodarstw rolnych. G³ównymi pro- Biesiekierz to jedna z omiu gmin powiatu koszaliñskiego

Henryka Jesionów z Cewlina w gminie
Manowo. Realizowane aktualnie programy to: Koncepcja rozwoju powiatu koszaliñskiego na lata 2000-2006 wobec
zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego gmin; Powiatowy program ochrony
rodowiska dla miasta Koszalina i powiatu koszaliñskiego; Plan gospodarki odpadami; Powiatowy program przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2002-2006, Powiatowy program zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli; Strategia rozwoju problemów spo³ecznych. Obecnie trwaj¹ przygotowania do opracowania strategii rozwoju powiatu. Ze wzglêdu na rolniczy i turystyczny charakter gmin promowana jest agroturystyka oraz wszelkie
us³ugi turystyczne. Przyjêta misja w tym
zakresie brzmi: "Oferowanie atrakcyjnego, masowego i indywidualnego wypoczynku dla turystów krajowych. Zapewnienie konkurencyjnych warunków dla
wybranych form turystyki specjalistycznej, dla turystyki krajowej i zagranicznej".
Dochody bud¿etu powiatu ogó³em w
2001 roku wynosi³y 41.757.709 z³ (dochody w³asne 5.674.127z³); w 2002 roku
36.594.798 z³ (w³asne 6.249.519 z³); w
2003 roku 37.785.448 z³, (w³asne
6.637.632 z³). Stan zad³u¿enia na 31 grudnia 2003 roku: 15.808 z³ (po¿yczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej). W 2001
roku na zadania inwestycyjne przeznaczono 725.553 z³ (168.729 z³ to rodki pomocowe), w 2002 roku - 204 571 z³ (rodki pomocowe: 144.790 z³), w 2003 roku
l .854.948 z³ (rodki pomocowe: 458.442
z³). W 2001 roku z udzia³em rodków
pomocowych prowadzano modernizacjê
gospodarki cieplnej w Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym w Warninie. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
229.700 z³; z funduszy zewnêtrznych
(WFOiGW, AWRSP) pozyskano
168.729 z³. Za 13.346 z³ przebudowano
most w Kazimierzu Pomorskim. Prowadzono pierwszy etap rozbudowy Domu
Pomocy Spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej (ca³kowity koszt:
399.999 z³). Wymieniono kot³owniê wêglowo-koksow¹ na olejow¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej w ¯ydowie (149.032 z³).
W 2002 roku zmodernizowano kot³owniê w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Nowych Bielicach. Ca³kowity koszt tej
inwestycji wyniós³ 194.771 z³; z WFOiGW pozyskano 144 790 z³.
W 2003 roku modernizowano gospodarkê ciepln¹ w obiektach nale¿¹cych do
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach. Ca³kowity
koszt inwestycji wyniós³ 277.777 z³; z
WFOiGW pozyskano 89.853 z³. Moder-

nizowano gospodarkê ciepln¹ tak¿e w
Pogotowiu Opiekuñczym w Polanowie.
Tutaj ca³kowity koszt zadania wyniós³
246.308 z³; z WFOiGW pozyskano
123.154 z³. W Zespole Szkó³ przy Pogotowiu Opiekuñczym w Polanowie wyposa¿ono w podstawowy sprzêt pomieszczenia szkolne za 54.841 z³; z Agencji Nieruchomoci Rolnych pozyskano na ten cel
32.558 z³. Za ponad 818 tys. z³ zmodernizowano drogê powiatow¹ £azy - Osieki - Sucha Koszaliñska; z funduszy zewnêtrznych na to zadanie pozyskano
245.435 z³. Prowadzono rozbudowê
Domu Pomocy Spo³ecznej dla dzieci i
m³odzie¿y niepe³nosprawnej (za 291.245
z³). Za 81.067 z³ zbudowano pochylniê i
przebudowano wejcie g³ówne w budynku starostwa.
W 2001 roku powiat zorganizowa³
Polsko - Bia³oruskie Forum Gospodarcze.
W 2003 roku promowa³ siê na Dniach
Województwa Zachodniopomorskiego.
Bra³ udzia³ w targach turystycznych w
Poznaniu, targach Grüene Woche w
Niemczech. W latach 2002 i 2003 ukaza³a siê Mapa Powiatu Koszaliñskiego.
Przygotowano albumy: "Skarby Ziemi
Koszaliñskiej" i "Wêdrówki po Ziemi Koszaliñskiej". Ukaza³y siê foldery informacyjne. Wydawany jest miesiêcznik "Ga-

zeta Ziemska". Powiat ma podpisan¹
umowê o wzajemnej wspó³pracy z Departamentem Cher we Francji, a tak¿e z Powiatem Demmin w Niemczech. Umowy
te podpisano w 2001 roku. Starostwo
przygotowuje siê do wdro¿enia systemu
zarz¹dzania jakoci¹ wg norm ISO.
Powiat koszaliñski uzyska³ certyfikat
"POWIAT PRZYJAZNY RODOWISKU" nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego - patrona honorowego Konkursu
Ekologicznego "Przyjani rodowisku".
Cenrtyfikat ten uzyska³ za dzia³ania ekologiczne zwi¹zane z ochron¹ powietrza w
latach 2001 - 2003. Do innych osi¹gniêæ
zalicza: wypracowanie cis³ej wspó³pracy w zakresie organizacji imprez z samorz¹dami gminnymi, zawarcie paktu dla
Polanowa na rzecz dzia³añ ekologicznych
i wspieraj¹cych tê gminê. Wspólnie z gminami organizowane s¹ m.in. "Siemionalia" (spotkanie twórców ludowych z Wojciechem Siemionem), Dni Europy w Polanowie, Forum So³tysów po³¹czone z
przegl¹dem folklorystycznym w Wysiewie. Powo³ano do ¿ycia Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pomorza rodkowego.
Powiatem kieruje starosta Ryszard Osiowy.

Gmina wiejska S³upsk
Urz¹d Gminy

ul. Sportowa 34, 76-200 S³upsk

Panorama Siemianic
Gmina wiejska S³upsk zajmuje obszar 26.058 ha, zamieszkuj¹ j¹ 13.644
osoby (stan na 31 grudnia 2003 roku).
Jednostkê tworzy 41 miejscowoci podzielonych na 26 so³ectw i 3 osiedla. W
2003 roku zarejestrowanych by³o 1587
bezrobotnych. Wskanik bezrobocia wynosi³ ok. 25 proc. W ewidencji dzia³alnoci gospodarczej wpisanych jest 790
przedsiêbiorców (35 produkcyjnych i 69

us³ugowo-produkcyjnych). Na terenie
gminy dzia³aj¹ 64 jednostki prawne (w
tym spó³ki prawa handlowego). Najwiêksze firmy produkcyjne to: S³upska Fabryka Obuwia "Nord" SJ w Strzelinku (ponad 500 osób zatrudnionych), "Markos
Sp. z o.o. w G³obinie (ponad 200 osób).
Ponad 100 pracowników zatrudniaj¹: Fabryka Przek³adni K¹towych "Starosielski"
w Bierkowie, Przetwórstwo Rybne "£o-

ci¹g dalszy na str. 26
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Kratê", za wie
Swo³owo zosta³a
jednog³onie uznana
za stolicê tej krainy.
Dzia³ania te zosta³y
uhonorowane Nagrod¹
"Przebinieg'97". W latach
2002 i 2003, w ramach programu
"Odnowy wsi Pomorskiej", pozyskano fundusze z Urzêdu Marsza³kowskiego i dziêki wspólnym dzia³aniom z
samorz¹dami wiejskimi odnowiono
wsie: Bydlino, Bruskowo Wielkie,
Krzemienica, Kusowo i G³obino.
Dochody ogó³em bud¿etu gminy
w 2001 roku wynios³y 21.449.319 z³
(w³asne - 8.864.098
z³). W 2002 roku 24.517.661 z³ (w³asne: 10.886.707 z³).
W 2003 roku 30.387.095 (w³asne:
14.301.642 z³). Stan
zad³u¿enia na 31
grudnia 2003 wynoSzachulcowa zabudowa Krainy w Kratê w Bruskowie Wielkim
si³: 2.430 000 z³ (8,3
so", "l Logistics - ¯uralski", "Fiskars proc. w stosunku do wykonanych doPolska" - wszystkie we W³ynkówku, chodów). Na inwestycje w 2001 roku wyPrzetwórstwo Ryb Produkcyjne "Mors" w dano 6.209.811 z³, w 2002 - 6.964.059 z³,
Bydlinie, Zak³ad Przetwórstwa Ryb "Mir- w 2003 - 9.675.627 z³. W tym z dochodów w³asnych kolejno: 4.383.684;
ko" w G³obinie.
W gminie prowadzi dzia³alnoæ 1020 4.817.434; 6.891.484 z³. Z funduszy unijgospodarstw rolnych. Najwiêksze to: Po- nych w ub. roku pozyskano 569.764 z³.
morsko-Mazowiecka Hodowla Ziemnia- Po¿yczki z Wojewódzkiego i Narodoweka w Strzekêcinie, Gospodarstwo w Je- go Funduszu Ochrony rodowiska wynozierzycach (w³ada area³em 1.765,71 ha), si³y: 1.100.000; 543.000; i 1.040.000 z³.
Pomorska Stacja Dowiadczalna w Bu- Nagrody i dotacje z tych funduszy - w
kówce (606,66 ha), Gospodarstwo Rolne roku 2002 - 450.000 z³ i w 2003 roku "Rêdzina" w Redzikowie (734,28 ha), 660.000 z³. Dotacje z bud¿etu pañstwa:
Krêpa "Agro" Sp. z o.o. (462,76 ha). red- 330.500; 499.984 i 136.000 z³, a finansonia wielkoæ gospodarstwa rolnego wy- wy udzia³ mieszkañców i podmiotów gospodarczych: 395.627, 653.641; 378.380
nosi ok. 15 ha .
W roku 1997 gmina realizowa³a pro- z³. Poniesiono te¿ wydatki inwestycyjne
gram odnowy zabytkowej wsi Swo³owo. z Gminnego Funduszu Ochrony rodoPozyskano na ten cel fundusze z progra- wiska i Gospodarki Wodnej. W 2001 roku
mu Phare - Tourin II. Wie zosta³a czê- wynios³y one 180 tys. z³, w 2002 ciowo odrestaurowana, a jej mieszkañ- 405 tys. z³, a w 2003 - 602 tys. z³.
Gmina uczestniczy od wielu lat w
cy przygotowani do przyjmowania goci.
Jedn¹ z zagród (w³asnoæ gminy) prze- cyklicznych (dwa razy w roku) targach
kazano Muzeum Pomorza rodkowego w organizowanych przez Orodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie. W roku 2001
S³upsku.
Gmina S³upsk by³a równie¿ inicjato- bra³a udzia³ w konkursie organizowanym
rem za³o¿enia Stowarzyszenia Produktów przez I program Telewizji Polskiej "Nasz
Markowych Turystyki Wiejskiej "S³upia", cz³owiek na Urzêdzie". Wójt gminy Maktórego g³ównym zadaniem jest propago- riusz Chmiel, zaj¹³ III miejsce w kraju.
wanie produktu markowego "Kraina w Dwukrotnie (w 1997 i 2002 roku) gmina
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by³a laureatem Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich,
otrzymuj¹c nagrody pieniê¿ne w wysokoci 500 tys. i 400 tys. z³. W roku 2002
zosta³a te¿ laureatem II edycji "Konkursu gospodarka wodno-ciekowa na terenach wiejskich"; otrzyma³a nagrodê w
wysokoci 300 tys. z³. W ub. roku by³a
nominowana do nagrody g³ównej w konkursie ekologicznym organizowanym pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Przyjani rodowisku.
Gmina bierze udzia³ w targach w
K³ajpedzie. W roku 2003 uczestniczy³a
w targach "S³upskiego Forum Gospodarczego", na których zdoby³a nagrodê
"Bursztynowego Medalionu" za najlepiej
przygotowan¹ ofertê inwestycyjn¹. W
tym samym roku bra³a te¿ udzia³ w Targach Nieruchomoci PBK w S³upsku.
Zaprezentowana na nich oferta inwestycyjna spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych targi goci. Oferty
inwestycyjne prezentowane by³y równie¿
w Poznaniu i Berlinie. Wydano "Informator o Gminie S³upsk", informator o Swo³owie i widokówki o tej urokliwej miejscowoci. Gmina wspar³a wydanie albumu o regionie s³upskim, który trafi³ do
ksiêgarñ w ca³ym kraju. Ponadto, w roku
2003 zosta³ wydany informator o budownictwie jednorodzinnym na terenie gminy. W "Dzienniku Ba³tyckim" ukaza³ siê
dodatek o ofercie inwestycyjnej. Taki cykl
(11 wydañ) o ofercie gminnej pod budownictwo jednorodzinne ukaza³ siê tak¿e na
³amach "G³osu Pomorza". Od czterech lat
wydawany jest informator o bud¿ecie,
który dociera do ka¿dej rodziny zamieszkuj¹cej w gminie.
28 lipca 1999 roku podpisano porozumienie pomiêdzy gmin¹ miejsk¹ S³upsk
a gmin¹ wiejsk¹ S³upsk o wspó³pracy w
zakresie dostêpu do lokalnego transportu
zbiorowego, ochrony zdrowia, owiaty,
kultury, upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony rodowiska i gospodarki odpadami. 31 marca 2000 roku podpisano porozumienie o wspó³pracy z gmin¹ Raba Wy¿na. Wspó³praca rozwijana
jest w zakresie promocji, ochrony rodowiska i gospodarki odpadami, szkolnictwa i nauki, ochrony zdrowia, kultury i
kultury fizycznej, wypoczynku, turystyki oraz wymiany m³odzie¿y szkolnej.
Gmina S³upsk jest aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Gmin Wiejskich RP,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Euroregionu "BA£TYK", Stowarzyszenia
Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "S³upia", Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Zwi¹zku Dorzecza
Rzeki S³upi i £upawy. Wa¿nym wydarzeniem by³o sprowadzenie w 1998 roku do
ojczyzny rodziny z Kazachstanu. Gmina
zapewni³a rodzinie tej mieszkanie oraz

pomog³a w zatrudnieniu dwójki doros³ych
jej cz³onków. Udzielono te¿ pomocy w
doposa¿eniu mieszkania. Drug¹ rodzinê
sprowadzono z Kazachstanu w 2002 roku.
Jej te¿ zapewniono mieszkanie i udzielono pomocy w jego wyposa¿eniu.
Gmina S³upsk jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczê³a i realizuje program mieszkaniowy w ramach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego. Wybudowano ju¿ dwa budynki z 70
mieszkaniami. Trzeci budynek z 24
mieszkaniami jest w trakcie budowy.
Kolejnym wa¿nym osi¹gniêciem jest realizacja wespó³ z gmin¹ Kobylnica i gmin¹ miejsk¹ S³upsk projektu, którego za-

daniem jest uporz¹dkowanie gospodarki
wodno-ciekowej w rejonie S³upska. Bêdzie on realizowany w ramach programu
ISPA. Jego wartoæ szacuje siê na
91.188.000 z³. W roku 2003 gmina podjê³a siê trudu likwidacji 6 kot³owni opalanych wêglem i zast¹pienia ich kot³owniami proekologicznymi, w których paliwem jest biomasa. Wartoæ tej inwestycji
wynios³a ponad 1.500.000 z³. Gmina jest
w³acicielem plantacji wierzby energetycznej.
Du¿y nacisk k³adzie na edukacjê.
Wszystkie szko³y posiadaj¹ co najmniej
jedn¹ salê gimnastyczn¹. Budynki szkolne maj¹ wymienion¹ stolarkê okienn¹ i

drzwiow¹, s¹ docieplone, maj¹ nowe elewacje. W ka¿dej ze szkó³ dzia³a przynajmniej jedna pracownia internetowa. W
roku 2002 rozpoczêto w Jezierzycach
budowê nowoczesnej hali widowiskowo
- sportowej na 750 miejsc siedz¹cych z
towarzysz¹c¹ infrastruktur¹
Gmina realizuje strategiê, której celem, jest zrównowa¿ony rozwój aglomeracji s³upskiej - atrakcyjnej dla inwestorów. Realizuje te¿ strategiê rozwoju wsi
Bruskowo Wielkie opracowan¹ na lata
2002-2010 oraz strategiê rozwoju wsi
Kusowo i G³obino.
Wójtem gminy jest Mariusz
Chmiel.

Gmina Miasto Lêbork
Urz¹d Miasta

ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lêbork
Lêbork zajmuje powierzchniê 18 kilometrów kwadratowych. Liczy 36,635
mieszkañców (stan na 31.12. 2003 r.). Na
koniec grudnia ub. roku w miecie zarejestrowanych by³o 4.557 bezrobotnych.
Wskanik bezrobocia wynosi³ 21 proc. W
miecie dzia³aj¹ 3444 podmioty gospodarcze (800 to placówki handlowe i gastronomiczne, 64 - zak³ady produkuj¹ce
wyroby przemys³owe, 30 - produkuj¹ce
wyroby spo¿ywcze, 200 - wiadcz¹ce
us³ugi transportowe, 11 - to zak³ady produkcyjno-us³ugowiowe). Lêbork realizuje
strategiê rozwoju spo³eczno-gospodarczego na lata 2004-2012. Przyjê³a j¹ Rada
Miejska na sesji w styczniu br. Zgodnie z
zapisan¹ misj¹, chce byæ miastem zrównowa¿onego rozwoju, sprzyjaj¹cym ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci we wzajemnym oddzia³ywaniu z aglomeracj¹
trójmiejsk¹ i obszarem turystyki zwi¹zanym z Morzem Ba³tyckim.
Dochody bud¿etu w 2001 roku wynosi³y 46.228.601 z³ (84 proc. to w³asne);
w 2002 roku - 48.013.938 z³ (86,1 proc.
w³asne); w 2003 roku - 53.343.569 z³
(87,5 proc. w³asne). Stan zad³u¿enia ogó³em na koniec grudnia 2003 roku 12.317.000 z³. W 2001 roku kosztem
1.208.233 z³ wybudowano salê gimnastyczn¹ przy Szkole Podstawowej (1 mln
z³ pozyskano z Kuratorium Owiaty). Za
243.334 z³ wybudowano sieæ wodno-kanalizacyjno-deszczow¹ przy ulicy Poznañskiej i Witkowskiej. Na monitorowanie miasta przeznaczono 194.918 z³. W
2002 roku rozpoczêto modernizacjê
oczyszczalni cieków. Wartoæ zadania
oszacowano na 16.409.000 z³. Roboty s¹
w toku. Z Ekofunduszu uzyskano na tê
inwestycjê 8 mln z³, z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospo-

darki Wodnej
zaci¹gniêto po¿yczkê w wysokoci 3 mln z³.
Za 190.978 z³
zbudowano sieæ
wodno-kanalizacyjn¹ w ulicy
Harcerzy. W
2002 roku prowadzono te¿
budowê pasa¿u
na ulicy Staromiejskiej i Ba- Nowa zabudowa ulicy Staromiejskiej w Lêborku
talionów Ch³opskich (114.819 z³), prze- porozumieñ utrzymuje kontakty partnerbudowê ulicy Staromiejskiej (783.599 z³), skie z Lauenburgiem w Niemczech, Dubudowê ulicy P³k. D¹bka (57.342 z³), bu- delanpjange w Luxemburgu, Manom we
dowê dróg: £owicka, Sandomierska, Ku- Francji oraz na zasadzie listów intencyjjawska (482.383 z³), budowê drogi na nych i stosunków przyjacielskich z Almosiedlu Lenym (115.017 z³). W 2003 huit w Szwecji, Gummersbach w Niemroku zbudowano za 65.721 z³ sieæ ciepl- czech, Kreting¹ na Litwie i Agnone we
n¹ do stadionu, a za 88.000 z³ do przed- W³oszech. Wspó³praca z Lauenburgiem
szkoli Nr 5 i Nr lO. Zbudowano te¿ drogi nawi¹zana zosta³a w 1986 roku. 29 wrzeprzy ulicy Cisowej za (194.641 z³) i ulicy nia 2001 roku podpisano oficjalny trakG³owackiego (za 206.627 z³). Za 118.404 tat o takiej wspó³pracy z tym miastem, a
z³ rozpoczêto budowê drogi przy ulicy tak¿e z Dudelange i Manom. Wspó³praca
z gmin¹ Almhuit datuje siê od 1994 roku.
Batalionów Ch³opskich.
W 2003 roku gmina promowa³a siê Zosta³a usankcjonowana uchwa³¹ Rady
na Miêdzynarodowych Targach Tury- Miejskiej. Nawi¹zano j¹ w ramach prostycznych w Gdañsku, mia³a swoje sto- gramu Agenda 21 (pod kierownictwem
isko na festiwalu "Pomuchla" w £ebie. szwedzkiego Zwi¹zku Gmin oraz polskiej
Ofertê turystyczn¹ prezentowa³a w mie- Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej).
siêczniku "Wiadomoci turystyczne" oraz Wspólnie opracowano m.in. studia i kon"Czas Morza" (wydawnictwo Zwi¹zku cepcje programowe w zakresie ochrony
Miast i Gmin Morskich). Wydano kalen- rodowiska. W 1996 roku podpisano list
darz cienny na 2003 i 2004 rok. W 2003 intencyjny o przyjani i wspó³pracy z miaroku ukaza³ siê te¿ folder promocyjny o stem Sokalem w Okrêgu Lwowskim.
miecie. Na podstawie uchwa³y Rady Pierwsze kontakty dotyczy³y wymiany
Miejskiej z 15 grudnia 2003 roku Lêbork kulturalnej, wspó³pracy organizacji m³owspó³pracuje w zakresie promocji, tury- dzie¿owych, wymiany informacji i wspó³styki i programów pomocowych z gmin¹ pracy s³u¿b komunalnych. Podczas wizyt
miejsk¹ £eba. Na podstawie podpisanych na szczeblu w³adz samorz¹dowych zapoci¹g dalszy na str. 28
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znano siê z funkcjonowaniem s³u¿b komunalnych i prowadzonymi inwestycjami w zakresie ochrony rodowiska.
Wspó³praca z Gummersbach w Niemczech odbywa siê g³ównie poprzez szko³y. Kontakty te nawi¹zane zosta³y poprzez
Zwi¹zek By³ych Lêborczan w Gummersbach oraz Stowarzyszenie Mniejszoci
Niemieckiej w Lêborku. Wspó³praca dotyczy przede wszystkim wymiany dowiadczeñ w zarz¹dzaniu i kierowaniu
miastami, kontaktów pomiêdzy instytucjami pozarz¹dowymi, dzia³alnoci kulturalnej oraz kontaktów gospodarczych.
Natomiast kontakty z miastem Kretinga
na Litwie, a tak¿e z Agnone nawi¹zane
zosta³y w ub. roku.
Lêbork zosta³ wyró¿niony w pierwszej edycji konkursu "Bezpieczna Gmina'' (2002). W ubieg³ym roku zdoby³
pierwsze miejsce w Europejskim Konkursie "Dzieñ bez Samochodu". Do innych

osi¹gniêæ gminy miejskiej nale¿y zaliczyæ: utworzenie Centrum Informacji dla
Bezrobotnych, utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, pozyskanie rodków
z funduszy europejskich na projekt "Europejskie spotkania: poznajmy siê, by
wspólnie dzia³aæ dla Zjednoczonej Europy" - Town Twinwinning oraz projekt
"Europejskie spotkania - od poznania do
dzia³ania" - w
ramach
p r o gram
"M³odzie¿"
Pozyskano
t e ¿
2,092,09
m l n
euro z

funduszy europejskich na budowê dwupoziomowego skrzy¿owania drogi wojewódzkiej nr 214 z lini¹ PKP. Inwestycja
ta oszacowana zosta³a na 6 mln euro.
Burmistrzem miasta jest Witold
Namylak.

Gmina Ustka
Urz¹d Gminy

ul. Dunina 24, 76 - 270 Ustka
Gmina zajmuje powierzchniê 18.210
hektarów, a zamieszkuje j¹ 7334 osób.
Wskanik bezrobocia wynosi 34,6 proc.
W gminie jest zarejestrowanych 1402
przedsiêbiorców i 933 gospodarstw rolnych. Gmina wypromowa³a "Krainê w
kratê", "Szlak elektrowni wodnych".
Jest m.in. organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego "Szlakiem
zwiniêtych torów" oraz maratonu tym
samym szlakiem. Realizuje w³asn¹ strategiê rozwoju. Zgodnie z jej misj¹ g³ównym za³o¿eniem w³adz jest stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych, które
o¿ywi¹ ¿ycie gospodarcze, a jednoczenie
dadz¹ mieszkañcom nowe miejsca pracy.
Celem nadrzêdnym dzia³ania w³adz
jest "wysoka jakoæ ¿ycia mieszkañców
gminy". Do celu tego d¹¿y siê poprzez:
zrównowa¿ony rozwój, ochronê rodowiska, rozwój infrastruktury technicznej,
wiadome i zintegrowane spo³eczeñstwo,
skuteczn¹ promocjê i nowoczesne zarz¹dzanie gmin¹.
Przychody bud¿etu w 2001 roku wynosi³y 18.521.990 z³ (dochody w³asne 12.582.200 z³), w 2002 roku - 22.591.974
z³ (dochody w³asne - 13.060.291 z³), w
2003 - 19.91.536 z³ (dochody w³asne brak danych). Stan zad³u¿enia ogó³em
na 31 grudnia 2003 roku wynosi³
6.735.000 z³. W 2001 roku na inwestycje
28

Port rybacki w Rowach
przeznaczono 6.417.209 z³ (4.178.632 z³
to rodki w³asne), w 2002 roku 8.337.589 z³ (rodki w³asne: 3.183.259
z³), 2003 rok (brak danych). Za pieni¹dze
te zbudowano wodoci¹g zbiorowy, kanalizacjê sanitarn¹ i drogi gminne w Niestkowie (przy pomocy funduszy z programu SAPARD), Charnowie i Wodnicy.
Zbudowano gimnazjum w Objedzie, ci¹gi komunikacyjne i chodniki oraz przy³¹cza wodoci¹gowe do boisk sportowych w
Machowinie, Zaleskich i Wodnicy. Zbudowano k³adkê w Wytownie oraz zagospodarowano teren przy budynkach wielorodzinnych w Duninowie. Zbudowano
przepusty na drogach gminnych, wietlice wiejskie w Objedzie i Rowach, wymieniono urz¹dzenia oczyszczalni cieków w Rowach.
Gmina bra³a udzia³ w imprezie "Na
styku kultur" w £odzi, "Itemac" w Krakowie. Materia³y promocyjne kolportowano na targach turystycznych w Poznaniu, Bia³ymstoku i Berlinie. Wykupi³a udzia³y w wydawnictwach: "Mapa
Gminy Ustka", "Liderzy", "Rzeczpospolita" i "G³os S³upski". Przygotowane wydawnictwa w³asne w 2002 i 2003 roku to:
"Album Gmina Ustka", "Mapa turystyczna gminy", folder "Szlakiem zwiniêtych
torów".
Gmina wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem
Gmin Wiejskich w Poznaniu, Pomorskim

Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich Gniewano, Stowarzyszeniem Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "S³upia",
Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionu
"Ba³tyk", Zwi¹zkiem Miast i Gmin Dorzecza Rzeki S³upi i £upawy, Stowarzyszeniem Samorz¹dów Polskich Wspó³dzia³aj¹cych z Parkami Narodowymi w
Smo³dzinie, S³upskim Stowarzyszeniem
Agroturystycznym i Stowarzyszeniem
Turystycznym Gminy Ustka "Klif. Partnerem zagranicznym jest miasto Anklam w Niemczech.
W latach 2002 i 2003 gmina zdoby³a
wyró¿nienie "Rzeczpospolitej" za inwestycje, które przyczyni³y siê do rozwoju
lokalnego. W 2002 roku znalaz³a siê na
31 miejscu, a w 2003 na 19 miejscu w
"Z³otej setce samorz¹dów". Zdoby³a te¿
wyró¿nienie Telekomunikacji Polskiej za
program telefonizowania miejscowoci
wiejskich. Wójt gminy Tomasz Wszó³kowski znalaz³ siê w gronie 10 najlepszych w Polsce wójtów wy³onionych w
telewizyjnym konkursie "Nasz cz³owiek na Urzêdzie". Gmina Ustka zosta³a uznana za gminê ekologiczn¹.
Gmin¹ kieruje wójt Tomasz Wszó³kowski.

Gminê o powierzchni 24 495 ha zamieszkuje 9740 mieszkañców. Wskanik
bezrobocia wynosi 29,8 proc. Na koniec
grudnia 2003 roku zarejestrowanych by³o
770 podmiotów gospodarczych (70 produkcyjnych).Dzia³alnoæ prowadzi³o 536
gospodarstw rolnych. Wypromowano
produkt o nazwie smalec komorczyñski
(produkowany przez Stowarzyszenie Hodowców wini Z³otnickiej Pstrej "£aciata"). Gmina realizuje w³asn¹ strategiê rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Zgodnie
z jej misj¹ d¹¿y do tego, by mia³a dobrze
rozwiniêt¹ infrastrukturê, sprzyjaj¹c¹
równomiernemu rozwojowi z zachowa-

wy Wsi Pomorskiej. W
roku 2003 rozbudowano
Gimnazjum w Kobylnicy i halê sportow¹, kontynuowano budowê systemu kanalizacji, budowano sieæ wodoci¹gow¹
Boles³awice-Reblino,
adaptowano pomieszczenia na sto³ówki w
szko³ach w Koñczenie,
Kwakowie i Sycewicach.
W maju 2001 roku
gmina Kobylnica wziê-

Gmina Kobylnica
Urz¹d Gminy

ul. G³ówna 20, 76-251 Kobylnica
niem walorów rodowiska naturalnego,
zapewniaj¹c¹ wysoki poziom ¿ycia i bezpieczeñstwa mieszkañcom.
Przychody bud¿etu w 2001 roku wynios³y 14.911.485 z³ (dochody w³asne:
7.302.215 z³), w 2002 - 15.099.856 z³ (dochody w³asne: 7.328.279 z³), w 2003 16.604.048 z³ (dochody w³asne:
7.673.463 z³). Na inwestycje w 2001 roku
wydano 5.104.474 z³, (rodki w³asne wynios³y 4.336.877 z³, krajowe - 767.597 z³).
W 2002 roku wydano odpowiednio:
2.555.196 z³, (1.727.793 z³, unijne 127.949 z³). W 2003 roku: 4.958.988 z³,
(rodki w³asne: 4.043.916 z³, krajowe 915.072 z³). Z wa¿niejszych inwestycji w
2001 roku realizowano system sanitarny

Leszek Kuliñski - wójt gminy Kobylnica
kanalizacji g miny, budowê wodoci¹gu w
Luleminie, modernizowano drogê powiatow¹ z ¯elek do Kruszyny, hydrofornie i
wodoci¹gi przejête od Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa. Budowano te¿
drogê gminn¹ ciêgnica-Wrz¹ca, odbudowano most w £osinie. W 2002 roku kontynuowano budowê systemu sanitarnego
kanalizacji, budowano drogi, rozbudowano Gimnazjum w Kobylnicy i halê sportow¹, uczestniczono w Programie Odno-

³a udzia³ w Festiwalu
TWIN TOWN zorganizowanym
przez
szwedzk¹
gminê
Ósthammar. W forum
gospodarczym swój dorobek zaprezentowa³
Zak³ad Garbarski z Widzina i Fabryka Mebli W 2003 roku gmina Kobylnica zosta³a sklasyfikowana
Tapicerowanych "Flair na 73 miejscu w Polsce wród 2,5 tys. gmin najaktywniejPoland" z Kobylnicy. szych pod wzglêdem prowadzenia inwestycji
We wrzeniu 2003 r. gmina uczestniczy- projekt pt. "Ochrona ekosystemu rzeki
³a w "S³upskim Forum Gospodarczym" S³upi na terenie Parku Krajobrazowego
zorganizowanym przez S³upsk¹ Izbê "Dolina S³upi" ze szczególnym uwzglêdPrzemys³owo-Handlow¹. Na stoisku pro- nieniem rozwoju ekologicznego gospomowano atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ oraz darstw i us³ug agroturystycznych".
W 2002 roku gmina zorganizowa³a
przedstawiono ofertê kilku lokalnych
p r z e d s i ê - Do¿ynki Powiatowe. Jest równie¿ orgabiorstw: Fabry- nizatorem corocznego gminnego konkurki Mebli Tapi- su "Piêkna wie". Realizuje program "Koc e r o w a n y c h bylnickie wiêzi z Uni¹ Europejsk¹", eu"Flair Poland" z ropejskie marsze na orientacjê, europejKobylnicy, Za- ski "Czar Par". Zorganizowa³a wystawê
k³adu Obuwia fotograficzn¹ ukazuj¹c¹ wspó³pracê gmi" P R E S K O " , ny z partnerami zagranicznymi, konkurs
Huty Szk³a Ar- plastyczny "Moja gmina w Unii Europejt y s t y c z n e g o skiej", so³ecki festyn europejski, bieg
"Regina", Za- olimpijski, festyny sportowo-rekreacyjne
k³adu Produkcji i pikniki konne. Realizuje program "TraStolarki Bu- dycje ludowe w Zjednoczonej Europie".
d o w l a n e j W ostatnich dwóch latach wyda³a: folder
"DREWZEN", Zak³adu Przerobu Metali "Szlakiem troci i ³ososia", wydawa³a biu"KRAT-MET" - wszystkie z Kobylnicy letyn informacyjny "Gmina Kobylnica",
oraz.Zak³adu Garbarskiego z Widzina. We kalendarze cienne, "Kurier So³ecki" wrzeniu gmina uczestniczy³a w konfe- miesiêcznik Stowarzyszenia So³tysów
rencji podsumowuj¹cej Program Szkole- Gminy Kobylnica, zeszyt "Zasoby przyniowy, realizowany w ramach Kompo- rodnicze dorzecza S³upi i £upawy". Gminentu B-3 Programu Aktywizacji Obsza- na wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem Miast i
rów Wiejskich, która odby³a siê w siedzi- Gmin Dorzecza Rzeki S³upi i £upawy.
bie Wydzia³u Prawa i Administracji Uni- Realizuje porozumienia miêdzygminne w
wersytetu Gdañskiego. Kobylnica otrzy- zakresie rozwi¹zywania problemów goma³a na tej konferencji wyró¿nienie za spodarki wodno-ciekowej. Wspó³pracuje
ci¹g dalszy na str. 30
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ze Zwi¹zkiem Gmin Wiejskich RP, Pomorskim Stowarzyszeniem Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniem Proekologicznym "S³upia". Realizuje zadania z zakresu ochrony rodowiska w ramach programów miêdzynarodowych lub przy wspó³udziale jednostek samorz¹du terytorialnego z innych krajów. Podpisa³a deklaracjê
o wspó³pracy z Ósthammar w Szwecji
oraz porozumienie o wspó³pracy z Durbuy (Belgia), Nystad, Orimattila (Finlandia), Yalga (Estonia) i Novgorod (Rosja).
Wspó³praca ta obejmuje wymianê m³odzie¿y, dzia³alnoæ kulturaln¹ i gospodarcz¹. Dobrze funkcjonuj¹ce i mocne partnerstwo oparte na wzajemnej pomocy w
rozwi¹zywaniu wielu zagadnieñ przynosi obustronne korzyci. Uzyskano m.in.
obietnicê utworzenia m³odzie¿owego,
miêdzynarodowego centrum edukacji
ekologicznej w miejscowoci ciêgnica.
Na ten cel przeznaczono pa³ac podworski z prze³omu XIX/XX wieku. Obiekt
adaptowany jest w ramach programu
ochrony dziedzictwa kulturowego.
W 2002 roku gmina Kobylnica uzyska³a certyfitakt "Gmina Fair Play". Podjêto dzia³ania w celu poprawy obs³ugi interesantów w urzêdzie gminy. Powstan¹
referaty i biuro wstêpnej informacji dla
petentów. Gmina bêdzie ubiegaæ siê o

przyznanie certyfikatu ISO. W 2003 roku
Kobylnica sklasyfikowana zosta³a na 73
miejscu wród 2500 gmin w Polsce najaktywniejszych pod wzglêdem prowadzenia inwestycji. W innym rankingu - Srebrnej Setki Samorz¹dów (o najlepszym potencjale rozwojowym) zajê³a 120 miejsce.
W latach 2000-2002 Kobylnica przeznaczy³a na inwestycje 31 proc. dochodów,
podczas gdy w Polsce redni wskanik
wynosi³ 17,5 proc. W kolejnym konkursie - o tytu³ profesjonalnej gminy, przyjaznej inwestorom, Kobylnica uplasowa³a
siê na 14 miejscu w kraju. W 2003 roku,

ski.

Gmin¹ kieruje wójt Leszek Kuliñ-

Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia cieków w Przechlewie

Gmina Przechlewo
Urz¹d Gminy

ul. Cz³uchowska 26, 77-320 Przechlewo
t¹ funkcj¹ orodka turystycznego. Wyposa¿ona w
nowoczesn¹ infrastrukturê techniczn¹ zabezpieczaj¹c¹ zrównowa¿ony
rozwój wszystkich dziedzin ¿ycia gospodarczego
i spo³ecznego, w wyniku
którego nast¹pi polepszenie warunków ¿ycia spo³ecznoci gminy". Realizuje te¿ Program gospodarki odpadami, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Plan
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego (GCI Przechlewo).
Miros³aw Maszczak - wójt gminy Przechlewo
Przychody bud¿etu w
Gmina zajmuje powierzchniê 243,3
kilometrów kwadratowych. Liczy 6 337 roku 2001 wynios³y 9.116.071 z³
mieszkañców. Stopa bezrobocia wynosi (3.196.473 z³ w³asne). W 2002 roku34,5 proc. Dzia³a 249 przedsiêbiorstw (17 9.414.222 z³ (3.349.887 z³ w³asne). W
produkcyjnych) i 540 gospodarstw rol- 2003 roku - 9.968.755 z³ (3.151.997 z³
nych. Gmina realizuje przyjêt¹ strategiê w³asne). Zad³u¿enie na koniec 2003 roku
rozwoju na lata 1999-2010. Jej misja wynosi³o 3.116.323 z³. Na inwestycje w
brzmi: Przechlewo - gmina rolniczo-prze- 2001 roku przeznaczono 16.930 tys. z³
mys³owa z jednoczenie dobrze rozwiniê- (14.896 tys. z³ pozyskano z funduszy kra30

w celu zapewnienia sobie mo¿liwoci
uzyskania rodków z funduszy europejskich, gmina Kobylnica wyemitowa³a obligacje. Uczestniczy³a w konkursie
"Nasza Gmina w Europie" plasuj¹c siê w
pierwszej piêædziesi¹tce gmin. W konkursie "Lider Polskiej Ekologii" otrzyma³a
List Pochwalny od Ministra rodowiska.

jowych i europejskich - z tych ostatnich
286 tys. z³). Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalniê cieków z kolektorami sanitarnymi oraz kot³owniê osiedlow¹ w Przechlewie. W 2002 roku na
inwestycje wydano 580,6 tys. z³; modernizowano stacjê uzdatniania wody w
Przechlewie; 335 tys. z³ pochodzi³o z funduszy krajowych. W 2003 roku zainwestowano 13.405 tys. z³ w modernizacjê
drogi gminnej w Przechlewie oraz budowê kanalizacji sanitarnej. Z funduszy krajowych pozyskano na te inwestycje 973,6
tys. z³. Gmina liczy te¿ na rekompensatê
nak³adów z unijnego funduszu SAPARD.
Gmina Przechlewo od 2001 roku promuje siê na w³asnej stronie internetowej.
Sta³ym jej elementem s¹ og³oszenia gminne, kalendarz imprez kulturalnych i sportowych. Gmina ma podpisan¹ umowê o
wspó³pracy medialnej z Radiem WEEKEND. Podobna umowa zosta³a podpisana z "G³osem Pomorza" i " Dziennikiem
Ba³tyckim". Gmina wspó³pracuje te¿ z
"Czasem Cz³uchowa" i "G³osem S³upskim". W grudniu 2003 roku uruchomiono Gminne Centrum Informacji, które
promuje gminê w sieci internetowej agroinfo. Gminny projekt GCI zyska³ wsparcie w wysokoci ponad 43 tys. z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy na zakup 5 zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarki i uruchomienie sta³ego ³¹cza
internetowego.
Od ponad dziesiêciu lat problemem

numer jeden jest bezrobocie. Jego przezwyciê¿enie jest zadaniem priorytetowym
Rady Gminy i wójta. Organizacja miejsc
pracy w ramach robót publicznych i interwencyjnych to codziennoæ. Na ³agodzenie skutków bezrobocia pozyskuje siê
fundusze nie tylko z Funduszu Pracy, ale
równie¿ z Agencji Nieruchomoci Rolnych. W gminie dzia³alnoæ prowadzi
dziewiêæ wietlic wiejskich. Realizowane s¹ w nich programy niesienia pomocy
dzieciom i m³odzie¿y z trudnych rodowisk, a tak¿e zagro¿onych patologiami
spo³ecznymi. Rozwijana i unowoczeniana jest baza turystyczna. Gmina ma w planie m.in. budowê hotelu z zapleczem rekreacyjno-treningowym.
Gmin¹ kieruje wójt Miros³aw
Maszczak.
Osiedle Leników w Miastku

Gmina Miastko
Urz¹d Miejski

ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
cia wynosi 35 proc.
Zarejestrowanych
jest 1400 zak³adów
i przedsiêbiorstw
(osiem du¿ych produkcyjnych gospodarstw rolnych).
Gospodarstw rolnych powy¿ej 10 ha
jest 300, (6 agroturystycznych). Przychody bud¿etu w
2001 roku wynosi³y 23.528.619,42 z³
(9.483.849,10 z³
w³asne), w 2002
roku
29.432.134,20 z³
(12.981.232,03 z³
w³asne), w 2003
roku
26.746.362,14 z³
(10.763.755 z³ w³asne). Stan zad³u¿enia na koniec 2003
roku
wynosi³
2.691.819,82 z³.
Nak³ady inwestycyjne w 2002
W 2003 roku Miastko zosta³o Gmin¹ Roku na Pomorzu
roku
wynios³y
Powierzchnia gminy wynosi 467 ki- 4.159.533,88 z³ (dofinansowanie ze rodlometrów kwadratowych. Zamieszkuje j¹ ków krajowych 3.729.769 z³). W 2003
21 040 mieszkañców. Wskanik bezrobo- roku - 19.262.255,67 z³ (11.698.337,88 z³

ze rodków krajowych i 549.628,56 z³ ze
rodków unijnych). W 2002 roku rozbudowano oczyszczalniê cieków i sieæ kanalizacyjn¹ w Dretyniu z kolektorem
t³ocznym w Trzcinnie, zbudowano centrum spotkañ wiejskich w Wa³odowe oraz
sieci wodoci¹gowe w Dretynku, £odzierzy, Wo³czy Wielkiej, Bia³ej, Turowie,
Czarnicy i Piaszczynie. W 2003 roku wyremontowano Wiejski Orodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Mi³ocicach, zmodernizowano oczyszczalniê cieków w Dretyniu, zbudowano sieci wodoci¹gowe z
przy³¹czami na trasie Miastko-Wegorzynko-Dretynek-Lubkowo, zbudowano halê
sportow¹ w Miastku, zmodernizowano
oczyszczalniê cieków w Wêgorzynku i
zbudowano kanalizacjê sanitarn¹ na trasie Miastko-Swieszyno oraz MiastkoBobêcino.
Gmina promowala siê w "Aktualnociach Targowych" i albumie fotograficznym "Pomorskie". W dwóch ostatnich
latach wyda³a mapê turystyczn¹, "Ilustrowany przewodnik turystyczno - krajoznawczy". Wspó³pracuje z miastem partnerskim Bad Fallingbostel, Euroregionem
"Pomerania" i Zwi¹zkiem Miast Polskich.
W 2002 roku uzyska³a wyró¿nienie w
konkursie na kompleksow¹ modernizacjê
i rozbudowê owietlenia dróg i ulic. W
2003 zosta³a Gmin¹ Roku na Pomorzu.
Burmistrz Roman Ramion zosta³ "Cz³owiekiem Roku 2002" na Pomorzu. Gmina ta jest tak¿e laureatk¹ nagrody w II
edycji konkursu "Na najlepiej rozwi¹zan¹ gospodarkê wodno - ciekow¹ na terenach wiejskich". W 2003 roku otrzyma³a
wyró¿nienie za kompleksowe inwestycje
oraz modernizacjê dróg i ulic.
Gmin¹ kieruje burmistrz Roman
Ramion.
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ROLNICY
ROKU 2003

Wojciech Pozorski
Indywidualne Gospodarstwo Rolne w £osinie
Wojciech Pozorski dzia³alnoæ rolnicz¹ prowadzi na 60 w³asnych hektarach.
Rolnik jest in¿ynierem po Akademii Rolniczej w Szczecinie. Do pomocy na sta³e
zatrudnia jednego traktorzystê, w sezonie
letnim - do kilkunastu osób. Na dziesiêciu hektarach prowadzi uprawê warzyw,
na dwóch - truskawek, a na pozosta³ych zbó¿. Gospodarstwo wyposa¿one jest w
trzy ci¹gniki, kombajn zbo¿owy, samochód dostawczy, sprzêt do upraw. Posiada w³asn¹ przechowalniê warzyw na 200
ton i ch³odniê na 40 ton. W sezonie pro-

sprzedaje na lokalnym rynku hurtowym i detalicznym. Wartoæ sprzeda¿y w
2003 roku wynios³a ok.
200 tys. z³, a zysk ok. 60
tys. z³. Uprawiane warzywa i owoce spe³niaj¹ w
wiêkszoci wymagania jakociowe stawiane w Unii
Europejskiej.
Gospodarstwo bierze
udzia³ w wystawach i targach organizowanych

Gospodarstwo ma w³asn¹ przechowalniê warzyw i ch³odniê
wadzi skup truskawek dla firmy "Interfrys" w G³obinie. Uzyskuje plony kapusty - 80 - 120 ton z hektara, marchwi - 50
ton, buraków - 40 ton, pietruszki - 25 ton,
zbó¿ - 50-60 kwintali z hektara. Plony
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przez Orodek Doradztwa Rolniczego w
Strzelinie i Urz¹d Gminy w Kobylnicy.
W 2002 roku rolnik otrzyma³ statuetkê
"Bursztynowego K³osa" i tytu³ "Najlepszego Rolnika Powiatu S³upskiego". Wy-

ró¿niony zosta³ w wojewódzkim konkursie "Agroligi" i zwyciê¿y³ w gminnym
konkursie na naj³adniejsz¹ zagrodê rolnicz¹. ¯ona rolnika, Lucyna, aktywnie dzia³a w Radzie So³eckiej. W 2002 roku pe³ni³a obowi¹zki starociny do¿ynek powiatowych. W 2003 roku na do¿ynkach powiatowych w Dêbnicy Kaszubskiej zdoby³a tytu³ "Baby Roku". Rolnik jest
wspó³za³o¿ycielem i prezesem Stowarzyszenia Producentów Warzyw i Owoców
"Ogrodnik S³upski". Dalsz¹ karierê zawodow¹ wi¹¿e z rozwojem produkcji ogrodniczej i aktywn¹ dzia³alnoci¹ w stowarzyszeniu. Zamierza rozwin¹æ przechowalnictwo warzyw i owoców.

Bogus³awa i Antoni
£awrenowiczowie
Gospodarstwo Nasienne w Podgórach

zatrudnia na sta³e dwie
osoby i jest w pe³ni zaopatrzone w sprzêt specjalistyczny niezbêdny
do produkcji nasion zbó¿
i rolin oleistych. Stosuje nowoczesne technologie w produkcji i przygotowaniu materia³u siewnego. Gotowe do wysokiej konkurencji w Unii
Europejskiej. Wyposa¿one m.in. w bardzo nowoczesn¹ liniê do przygotowania materia³u
siewnego sk³adaj¹c¹ siê
z wialni, czyszczalni
oraz sto³u grawitacyjnego firmy CIBRIA DELTA AUSTRIA. Uzyskane w 2002 roku plony to:
82 kwintale pszenicy
ozimej z hektara, 60
kwintali pszenicy jarej,
70 kwintali pszen¿yta,
Antoni £awrenowicz rozmawia z wojewod¹ pomorskim - 65 kwintali jêczmienia.
Janem Ryszardem Kurylczykiem
Plony w 2003 roku by³y
Gospodarstwo liczy 136, 33 ha i w o 30 proc. ni¿sze z powodu suszy! Goca³oci stanowi w³asnoæ rolników. Spe- spodarstwo jest dochodowe. Prawie ca³y
cjalizuje siê w produkcji materia³u siew- zysk przeznaczany jest na inwestycje, któnego. Dzia³alnoæ prowadzi od 1985 roku, re w 2002 roku poch³onê³y 200 tys. z³, a

Nowoczesna linia do przygotowania materia³u siewnego
w 2003 - 700 tys. z³. Po³owa tych rodków to dochody uzyskane z gospodarstwa, a po³owa to zaci¹gniête kredyty. W
2002 roku gospodarstwo zdoby³o pierwsz¹ nagrodê w ogólnopolskim konkursie
"Z³ota Wiecha" za budynek magazynowoprzechowlaniczy. Gospodarstwo wyprodukowany materia³ siewny sprzedaje zarówno firmom oraz gospodarstwom polskim, jak i zagranicznym. W planach ma
dalsz¹ rozbudowê bazy do produkcji materia³u siewnego.

Jerzy Bubniak
Gospodarstwo Rolne w Zagórzycy

Nowy dom Bubniaków
Gospodarstwo, którego powierzchnia
wynosi³a pocz¹tkowo 2, 5 ha, obecnie liczy 70,57 ha (w tym 37,57 ha w³asnych,
33 ha dzier¿awionych od osób fizycz-

nych). I jest wyposa¿one w maszyny oraz
nowoczesny sprzêt do uprawy gleby i
zbioru ziemiop³odów. Rolnik prowadzi je
od 1989 roku. Pracuje razem z ¿on¹, a w
okresie nasilonych prac zatrudnia 2 osoby. Zagroda wyró¿nia siê ³adem i porz¹dkiem, zdoby³a m.in. pierwsze miejsce w
konkursie na "Naj³adniejsz¹ posesjê".
Uzyskiwane plony to: 50 dt zbó¿ z hektara, 37 dt rzepaku i 320 dt ziemniaków.
Rolnik posiada du¿¹ wiedzê z zakresu
uprawy rolin i hodowli zwierz¹t, któr¹
chêtnie dzieli siê z innymi rolnikami w
gminie. Bardzo dobra jakoæ produkowanej trzody chlewnej (wysoka miêsnoæ)
powoduje, ¿e nie wystêpuj¹ problemy z
jej zbytem. W planach jest budowa chlewni na 300 sztuk trzody w cyklu zamkniêtym oraz powiêkszenie powierzchni gospodarstwa do 100 hektarów. Posiadany
dobry materia³ hodowlany, odpowiednie

Jerzy Bubniak z ¿on¹
¿ywienie oraz prawid³owe warunki zootechniczne, spe³ni¹ wymogi unijnego rolnictwa.
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Piotr Grajewski
Gospodarstwo Specjalistyczne Produkcji
Drobiarskiej w Bierkowie
Gospodarstwo liczy 13,83 ha (6,39 ha
to grunty w³asne, 7,44 ha - dzier¿awione). Specjalizuje siê w produkcji drobiu
rzenego oraz w uprawie zbó¿, g³ównie
pszenicy i jêczmienia. Dzia³alnoæ rolnicz¹ Piotr Grajewski prowadzi od 1991
roku. Ma wykszta³cenie rednie rolnicze
o specjalnoci hodowla zwierz¹t, uprawa
rolin i mechanizacja rolnictwa. Gospodarstwo prowadzone jest rodzinnie. Kurnik, w którym odbywa siê produkcja jest
wyposa¿ony w silosy paszowe, automatyczn¹ liniê transportuj¹c¹ paszê, kropelkowy system pojenia, automatyczn¹ sterowan¹ komputerowo wentylacjê sprzê¿on¹ z nagrzewnicami oraz sterowniki do
obs³ugi wszystkich urz¹dzeñ. Technologie wykorzystywane w produkcji dotycz¹
zakupu cile okrelonych ras kurcz¹t oraz
mieszanek paszowych stosowanych do
ich tuczu.
W latach 2002 i 2003 produkcja
miêsa drobiowego wzros³a w tym gospodarstwie z 308 do 450 ton (o 30 proc.).
Przyczyni³o siê to do wzrostu obrotu z 966
tys. do 1.380 tys. z³ i dochodów z 3 do 5
procent. Gospodarstwo zosta³o dostoso-

Zmodernizowany kurnik w Bierkowie
wane do wymogów Unii Europejskiej
korzysta z odpowiedniego, nowoczesne-
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go sprzêtu, który utrzymuje wymagane warunki
mikroklimatyczne i przyczynia siê tym samym do
zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla oraz siarkowodoru do atmosfery.
Przy produkcji drobiu zapewniona jest profesjonalna obs³uga weterynaryjna.
Rolnik posiada
certyfikat ukoñczenia
szkolenia z zakresu prowadzenia i rozwoju gospodarstw specjalizuj¹cych siê w produkcji drobiu rzenego i brojlerów
- wydany przez EPRD
Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Jest
laureatem wyró¿nienia w
konkursie "Na naj³adniejsz¹ zagrodê wiejsk¹" w
1996 i 2000 roku, a tak¿e
W jednym rzucie hodowanych jest 22 tysi¹ce kurczaków
statuetki "Bursztynowe2003", przyznanego przez starostê s³upskiego.
Prowadzona przez
Piotra Grajewskiego produkcja jest w ca³oci zakontraktowana i odbierana przez
ubojnie drobiu PHU Hubert
w Bruksowie Wielkim oraz
przez Ubojniê Drobiu Alicji i
Andrzeja Mielewczyków z
Dzier¿¹¿na. Rolnik jest cz³onkiem Rady So³eckiej, bierze
aktywny udzia³ w ¿yciu Szko³y Podstawowej w Bierkowie.
Poprzez swoje dzia³ania przyczynia siê do pozyskiwania
rodków finansowych na
rzecz szko³y. Jest aktywnym
uczestnikiem wszelkiego rodzaju prac podejmowanych na
rzecz lokalnego rodowiska.
Obecnie rozpoczyna budowê nowego kurnika o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Ju¿ skorzysta³ z
dofinansowania funduszu SAPARD na modernizacjê i unowoczenienie prowadzonej
dzia³alnoci, a tym samym dogo k³osa" i posiadaczem tytu³u "Najlep- stosowanie gospodarstwa do wymogów
szego rolnika powiatu s³upskiego w roku Unii Europejskiej.

Irena i Andrzej Paszotowie
Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze
w Podolu Wielkim

Zabytkowy pa³ac w gospodarstwie Paszotów w Podolu WielGospodarstwo liczy 620 hektarów
u¿ytków w³asnych i 50 hektarów u¿ytków
dzier¿awionych. Nastawione jest na produkcjê nasienn¹ (zbo¿a, rzepak), hodowlê byd³a miêsnego rasy Limousine i produkcjê spirytusu ziemniaczanego we w³asnej gorzelni. Uzyskuje plony zbó¿ na poziomie 5 ton z hektara, ziemniaków - 4555 ton. W roku bie¿¹cym bêdzie przystosowywaæ oborê do wymogów Unii Europejskiej. Wdra¿a system HACCAP w produkcji ziemniaków. Posiada nadany w
2001 roku, Certyfikat Identyfikowania
Chorób Ziemniaków. Siedem lat temu
rozpoczê³o uprawê ziemniaków pod potrzeby Fabryki Frytek w Lêborku. Ka¿dego roku uprawia je na powierzchni 100
ha, cile przestrzegaj¹c re¿imu zmianowoci. Zbierane ziemniaki magazynowane s¹ w przechowalniach wyposa¿onych
w ci¹gi sterowane komputerowo. Plantacje s¹ nawadniane dziêki wykonanemu
systemowi irygacji, na który sk³adaj¹ siê
m.in.: 3 km rur podziemnych, zbiornik retencyjny i dwie deszczownie. W ci¹gu
dziesiêcioletniej dzia³alnoci gospodarstwa ¿aden z zatrudnionych w nim pracowników nie zdecydowa³ siê odejæ.

W³aciciele planuj¹ nadal modernizowaæ gospodarstwo i
dbaæ o jego wygl¹d estetyczny.
Wspó³pracuj¹ z
samorz¹dem i anga¿uj¹ siê w prace wykonywane
na rzecz lokalnego rodowiska.

W³aciciele planuj¹ dalej modernizowaæ gospodarstwo
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Kandydaci do tytu³u

S£UPSKI
PRODUKT
ROKU 2003

ledziki ch³opskie

Pr zetwórstwo Ryb Produkcyjne "MORS"
Wanda Michalak w Bydlinie
handlowe, by od maja br. produkt wszed³
na rynek czeski. ledziki ch³opskie przypad³y do gustu klientom. Oryginalne opakowanie, nazwa i wysoka jakoæ produktu - to atuty, które bez specjalnych dzia³añ marketingowych wypromowa³y ten
produkt.
Przetwórstwo Ryb Produkcyjne
"MORS" wdro¿y³o w 2003 roku system

HACCP, uzyska³o kategoriê A i uprawnienia do produkcji marynat rybnych na
rynki Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy,
Bia³orusi, Bu³garii i Rumunii. Do lipca
br. planuje wdro¿yæ system ISO 9000 i
bêdzie certyfikowaæ ten system. W tym
roku przedstawiciel firmy bêdzie uczestniczy³ w szkoleniu International Ford
Standard, który obejmuje system zapewnienia jakoci zdrowotnej wed³ug zasad
HACCP i wymagañ GMP/GHP oraz system zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug ISO
9001:2000.

P³atki ziemniaczane
STOLON Sp. z o.o. w S³upsku

Produkt w opakowaniu szklanym o nietypowym kszta³cie
Produkt wykonany z ryby odskórzonej, w zalewie z oleju aromatyzowanego
zio³ami, cebul¹ marynowan¹, cebul¹ sma¿on¹, marchewk¹, zielem angielskim, liciem laurowym. Produkt w opakowaniu
szklanym zamykanym pró¿niowo, o ciekawym, nietypowym kszta³cie. W oprawie graficznej etykiety wykorzystano
motywy "wsi polskiej", ciekaw¹ kolorystykê. Produkt wprowadzono na rynek 30
padziernika 2002 roku. W 2002 roku
wartoæ jego sprzeda¿y wynios³a 77 521
z³ netto, w 2003 - 251 494 z³. W tym roku
zaplanowano sprzedaæ za 350 000 z³.
G³ównymi jego odbiorcami s¹ hurtownie:
Auchan Polska, Ahold i Netto Artyku³y
¯ywnociowe. Prowadzone s¹ rozmowy
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nek zosta³y wprowadzone ponownie
w 2002 roku, stanowi¹ 90 proc. ca³ej produkcji zak³adu. Szeædziesi¹t
osiem procent tej
produkcji kieruje
siê na eksport
(94 proc. na eksport poredni, 6
proc. na eksport
bezporedni). Wartoæ sprzeda¿y produktu w 2002 i
2003 roku wynios³a
16.861;
W przemyle ch³odniczym p³atki ziemniaczane u¿ywane s¹ jako 46 tys. z³. Podobn¹
podstawowy surowiec przy produkcji wyrobów mro¿onych
wartoæ sprzeda¿y
planuje
siê
osi¹gn¹æ
w
bie¿¹cym roku. Na
P³atki ziemniaczane spo¿ywcze
rynku
krajowym
odbiorcami
produktu s¹:
otrzymywane s¹ z wyselekcjonowanych
przemys³
spo¿ywczy,
ch³odniczy
i przeodmian ziemniaków jadalnych nie modyfikowanych genetycznie i produkowa- twórstwo spo¿ywcze, na zagranicznym nych w Polsce. Pakowane s¹ w woreczki przemys³ spo¿ywczy.
polietylenowe i worki papierowe. Na ry-

W¹tróbka dorszowa
w sosie w³asnym
Przedsiêbiorstwo Po³owów, Przetwórstwa
i Handlu "Korab" S.A. w Ustce

W¹tróbka produkowana jest ze wie¿ej w¹troby dorszowej pochodzenia ba³tyckiego. W procesie produkcji nie u¿ywa siê rodków konserwuj¹cych i dodatków smakowych. Jedynym dodatkiem
jest sól. W¹tróbka pakowana jest w puszki blaszane EO.
Produkt wprowadzono po raz pierwszy na rynek w 1953 roku. Stanowi on 5
proc. w ca³kowitym obrocie firmy. W
2002 roku sprzedano go za 340 tys. z³, w
2004 roku planuje siê sprzeda¿ za 1,4 mln

z³. Udzia³ w eksporcie - 60 procent.
G³ównym jego odbiorc¹ jest PPH
"Morfish" Sp. z o.o.
w Gdyni, a za jej
porednictwem Nekton (Czechy),
Registon (Estonia),Lumarkt (S³o- W procesie produkcji w¹tróbki dorszowej nie u¿ywa siê rodków
wacja". W 2003 konserwuj¹cych i dodatków smakowych
roku w¹tróbka dorszowa zdoby³a tytu³ "Polskiego Producenta ¯ywnoci".

Symfonia morska
panierowana

Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"Morfish" Sp. z o.o. w Gdyni, Zak³ad w Ustce

Produkt z dodatkiem miêsa kalmara

Produkt wykonany
na bazie miêsa z ryb
bia³ych z dodatkiem
miêsa kalmara. Pakowany do woreczków
foliowych. Wprowadzony na rynek w 2003
roku. Udzia³ sprzeda¿y tego produktu w
ca³kowitym obrocie firmy wynosi ok. 1,5

Album fotograficzny
Muzeum Wsi
S³owiñskiej w Klukach

proc., udzia³ sprzeda¿y produktu w eksporcie firmy ok. 2,5 proc. Wartoæ sprzeda¿y w 2002 roku wynios³a 350 000 z³,
planowana sprzeda¿ w 2004 roku - 400
000 z³. G³ównymi odbiorcami zagranicznymi produktu s¹ TIK (Serbia) i NIPL
(Czechy). Symfonia morska jest laureatem wojewódzkim konkursu "Polski Producent ¯ywnoci 2003".

Zak³ad Poligraficzny "Grawipol" w S³upsku

Album prezentuje s³owiñsk¹ architekturê, wyposa¿enie wnêtrz, ca³ych za-

gród oraz zajêcia by³ych mieszkañców
Kluk. Na 70 stronach formatu 21 cm x 30
cm w twardej kolorowej oprawie prezentowane s¹ równie¿ techniki i rzemios³o
charakterystyczne dla S³owiñców. Publikacja jest efektem ponad rocznej pracy
muzealników ze S³upska i Kluk. Ukaza³a
siê w grudniu 2003 roku i zostanie wprowadzona do sprzeda¿y w ksiêgarniach
oraz punktach informacji turystycznej.
Publikacja bêdzie mi³¹ pami¹tk¹, ród³em
wiedzy i zachêt¹ do odwiedzenia Muzeum
Wsi S³owiñskiej w Klukach. Adresowana jest do turystów polskich i niemieckich.

Na 70 - ciu barwnych stronach zaprezentowana zosta³a kultura S³owiñców
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Bud¿et
uchwalony

Z XV Sesji Rady Powiatu

Fot.: J. Maziejuk

24 lutego br. Rada Powiatu uchwali³a bud¿et na 2004 rok.

Po stronie dochodów powiatu zapisano na 2004 rok ponad 40,5 miliona z³otych
Starosta Zdzis³aw Ko³odziejski, pre- z³. Przyznana kwota subwencji owiazentuj¹c projekt bud¿etu powiatu na 2004 towej nie gwarantuje jednak jej prarok, powiedzia³, i¿ Zarz¹d Powiatu z ca³¹ wid³owego funkcjonowania. Du¿¹ kwopowag¹ odniós³ siê do uwag i wniosków tê stanowi¹ wydatki na zadania w opiekomisji Rady, dok³adnie je przeanalizo- ce spo³ecznej - 9,3 mln z³. W 2004 roku
wa³ i wiêkszoæ z nich uwzglêdni³ w pre- z bud¿etu zostan¹ sp³acone dwie raty
zentowanej wersji bud¿etu. Na 2004 rok kredytu inwestycyjnego oraz jedna rata
w rezultacie przedstawia siê on nastêpu- kredytu zaci¹gniêtego na wydatki nie
j¹co. Po stronie dochodów zapisano znajduj¹ce pokrycia w dochodach 2003
40.504.876 z³, w tym udzia³ w podatku roku.
dochodowym od osób fizycznych wyno- Komisja Bud¿etu i Finansów opisi 3.897.200 z³, udzia³ w podatku docho- niuj¹c pozytywnie projekt bud¿etu powiadowym od osób prawnych - 150.000 z³, tu na 2004 rok, by³a wiadoma, ¿e nie zapozosta³e dochody w³asne - 5.186.640 pewnia on 100 procent potrzeb wszystz³, subwencja ogólna 19.118.426 z³, do- kich jednostek powiatu - powiedzia³a
tacje celowe - 12.152. 610 z³. Po stronie Ewa Lewkowicz, przewodnicz¹ca. - Kowydatków zapisano 38.073.876 z³, w misja wnosi jednak, aby Zarz¹d kontynutym wydatki bie¿¹ce wynios¹ owa³ podjête ju¿ dzia³ania oszczêdnocio37.134.491 z³ (wynagrodzenia we.
19.284.838 z³, pochodne od wynagroRadny Stanis³aw Gos³awski krydzeñ 3.946.926 z³), dotacje 1.366.445 z³, tycznie odniós³ siê do przygotowanego
pozosta³e wydatki 12.536.282 z³, wydat- projektu. - Zawiera on zbyt skromn¹
ki maj¹tkowe /inwestycje i zakupy in- czêæ opisow¹. Ponadto mo¿e zabrakwestycyjne 939.385 z³.
n¹æ rodków na przewidziane wydatStarosta poinformowa³, ¿e Zarz¹d Po- ki. Z roku na rok mniejsza jest subwenwiatu podj¹³ starania o pozyskanie dodat- cja owiatowa i malej¹ wydatki na pokowych rodków z bud¿etu pañstwa i in- moc spo³eczn¹. Przysz³a ju¿ chyba najnych funduszy. W bud¿ecie oszacowanym wy¿sza pora, ¿eby dokonaæ gruntowna 38.073.876 z³ najwiêcej rodków po- nej reformy wydatków wszystkich jedch³ania finansowanie owiaty i edukacyj- nostek powiatu - powiedzia³ radny.
nej opieki wychowawczej - ponad 13 mln
Zbigniew Studziñski krytycznie od38

niós³ siê do ciêæ dokonanych w bud¿etach jednostek owiatowych i domach
pomocy spo³ecznej. Zenon Rup podkreli³ dyrektywny sposób przyznawania
rodków, który - jak mówi³ - ogranicza
mo¿liwoæ wyboru priorytetów gospodarczych, socjalnych, a przede wszystkim dzia³alnoæ Rady.
- Po stronie wydatków dominuj¹c¹
pozycjê w bud¿ecie, bo 98 proc. stanowi¹ wydatki bie¿¹ce, a niespe³na tylko
2 proc. przeznaczono na rozwój. Przy
czym w wydatkach ponad 60 proc. to
p³ace i pochodne. Jest to bud¿et biedny - powiedzia³ Z. Rup. - Dlatego Zarz¹d Powiatu powinien podj¹æ konkretne dzia³ania, szybko i zdecydowanie
okreliæ rzeczywiste potrzeby placówek
owiatowych i wychowczych, uwiadomiæ kierownikom jednostek, ¿e
oszczêdna gospodarka jest nakazem
czasu.
Radny Zbigniew Kamiñski przestrzeg³, ¿e radni z jego ugrupowania
(SLD) zag³osuj¹ przeciwko uchwaleniu
bud¿etu. - Ju¿ na posiedzeniach komisji Rady zwraca³em uwagê, ¿e jest on
nierealny - mówi³. Z kolei Maria Babiñska, przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju,
Integracji Europejskiej i Przeciwdzia³ania Bezrobociu nie zgadza³a siê ze zmniejszeniem rodków na promocjê.
W g³osowaniu radni przyjêli jednak bud¿et wiêkszoci¹ g³osów.
Kolejnym punktem porz¹dku obrad
by³o podjêcie uchwa³ wynikaj¹cych z reformy owiatowej oraz zak³adania nowych typów szkó³. Podjêto m.in. uchwa³ê ustalaj¹c¹ sieæ publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w powiecie, a tak¿e uchwa³ê w
sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, okrelenia szczegó³owych zasad udzielania i rozliczania
dotacji z bud¿etu powiatu dla publicznych placówek owiatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne, ni¿ jednostka samorz¹du
terytorialnego.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

Burmistrzowie i wójtowie protestuj¹

Znowu mniej
pieniêdzy
Burmistrzowie miast i wójtowie gmin zebrani na spotkaniu 3 marca br.
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w S³upsku wyrazili swoje stanowcze niezadowolenie z planowanego podzia³u rodków na Fundusz Pracy na 2004 rok.
Proponowane przez Sejmik Wojewódzki zmniejszenie limitu rodków
Funduszu Pracy na 2004 rok nie znajduje logicznego uzasadnienia, tym bardziej, ¿e proponowany podzia³ odby³ siê
bez konsultacji z przedstawicielami samorz¹du powiatowego i kierownictwa
Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku
- czytamy w pimie przes³anym do Jana
Koz³owskiego, marsza³ka województwa
pomorskiego.
Samorz¹dowcy uwa¿aj¹, i¿ podzia³
rodków Funduszu Pracy bez konsultacji
z nimi mo¿e spowodowaæ niepotrzebne
napiêcia i niepokoje spo³eczne. Proponowany w grudniu 2003 roku limit rodków na rok 2004 na finansowanie programów przeciwdzia³ania bezrobociu
zmniejszy³ siê z 10 810,56 tys. z³ do
8 688,5 tys. z³, tj. o 2 122,06 tys. z³otych. Zmieni³y siê te¿ kryteria do wyliczenia kwoty limitu rodków na 2004
rok. W pierwotnej wersji przyjêto stan
bezrobocia w powiatach na koniec miesi¹ca grudnia 2003 roku, w drugiej za do
algorytmu przyjêto stan bezrobocia na
koniec miesi¹ca wrzenia 2003 roku. Spowodowa³o to obni¿enie limitu rodków,
miêdzy innymi dla powiatu s³upskiego,
a co za tym idzie zmniejszenie pomocy
na realizacjê aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu w poszczególnych
gminach powiatu.

tecznej polityki spo³ecznej. Organizacja tego rodzaju dzia³añ stanowi
du¿e wsparcie dla osób d³ugotrwale
bezrobotnych (54,6 proc. zarejestrowanych) i s³abo wykszta³conych
(81,9 proc.), dla których subsydiowane przez urz¹d miejsca pracy s¹ czêsto jedyn¹ szans¹ na czasowe zatrudnienie. Ze wzglêdu na brak rozwiniêtego przemys³u i s³aby rozwój us³ug
inne aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkañców wsi jest czêsto
ograniczona.
Powiatowy Urz¹d Pracy i gminy powiatu przygotowa³y liczne programy lokalne oraz programy do
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Obni¿enie teraz kwoty Funduszu
Pracy uniemo¿liwi przyjêcie ich do
realizacji. Decyzja ta przyczyni siê
do jeszcze wiêkszej degradacji obszarów wiejskich i ubo¿enia spo³eczeñstwa w gminach regionu s³upGdy nie bêdzie pieniêdzy na aktywne formy skiego.
zwalczania bezrobocia pozostanie jazda na
Wójtowie i burmistrzowie oczeku... skrzynkach
j¹ zmiany proponowanego podzia³u
Tymczasem gminy te dotkniête s¹ rodków Funduszu Pracy i powrotu do
strukturalnym, a wiêc nie zawinionym korzystnego dla powiatów algorytmu
przez nie, bezrobociem. Pog³êbia siê uwzglêdniaj¹cego stan bezrobocia na koubo¿enie spo³eczeñstwa. rodki Fundu- niec 2003 roku.
Marcin Horbowy
szu Pracy, umo¿liwiaj¹ce realizacjê roPowiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
bót publicznych i prac interwencyjZdjêcia: J. Maziejuk
nych, pomagaj¹ w prowadzeniu sku39

Konkurs
na pracê

Nowa inicjatywa Powiatowego Urzêdu Pracy

Fot.: J. Maziejuk

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku po raz pierwszy zorganizowa³ konkurs na projekty
z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, oraz na zorganizowanie prac
interwencyjnych, robót publicznych i sta¿y absolwenckich.

W otwartej w Ustce pierwszej na polskim Wybrze¿u Aukcji Rybnej znajd¹ siê nowe miejsca pracy
Konkurs zaadresowano do objêtych
dzia³aniem PUP miast i gmin . Oferty mia³y zawieraæ propozycjê wspó³pracy w
2004 roku w zakresie zatrudnienia bezrobotnych w ramach przedsiêwziêæ gospodarczych planowanych do realizacji w
gminach. O zorganizowanie subsydiowanych miejsc pracy mogli staraæ siê
pracodawcy, których firmy nie s¹ w stanie likwidacji lub upad³oci i które w
ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy nie zmniejszy³y zatrudnienia wiêcej ni¿ 10 procent. W przypadku prac interwencyjnych
postawiono jeszcze warunek, ¿e po zakoñczeniu programu, firmy zatrudni¹ kierowane osoby na umowê o pracê na czas
nieokrelony. Przy sta¿ach i umowach absolwenckich zatrudni¹ absolwentów na
dalsz¹ umowê o pracê na okres równy co
najmniej okresowi subsydiowania wynagrodzeñ ze rodków z Funduszu Pracy.
Kryteria wyboru partnerów zatwierdzi³a Powiatowa Rada Zatrudnienia. Na
konkurs wp³ynê³o 279 ofert ze S³upska
i 279 z gmin powiatu s³upskiego. W sumie na ponad 2100 miejsc pracy i na
kwotê prawie 12 mln z³otych. Najwiê40

cej ofert wp³ynê³o z miasta Ustki oraz
gmin: G³ówczyce, Potêgowo i Damnica.
Oferty ocenia³a komisja sk³adaj¹ca siê z
pracowników PUP oraz Cechu Rzemios³
Ró¿nych. Kierowano siê kryterium punktowym. Na oferty, które uzyska³y najwiêksz¹ iloæ punktów zosta³y podpisane umowy na utworzenie subsydiowanych, a wiêc dofinansowywanych
miejsc pracy. Czêæ ofert zostanie wykorzystana przy pisaniu projektów do
Marsza³ka Województwa Pomorskiego
i do Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS).
Obecnie przygotowane s¹ programy:
"Praca za czynsz" (ma u³atwiæ bezrobotnym posiadaj¹cym zaleg³oci czynszowe
ich sp³atê, poprzez pracê na rzecz w³aciciela mieszkania); "Kompleksowe uregulowanie gospodarki odpadami w rejonie
s³upskim" (program ten zak³ada zagospodarowanie wraz z samorz¹dami gmin terenów po dzikich wysypiskach mieci).
W programie "Biomasa" za³o¿ono pozyskanie wierzby energetycznej oraz zbieranie zrêbków i posuszu z lasów w gminach: Kêpice, S³upsk i G³ówczyce.

Do absolwentów skierowane s¹ programy: "M³ody Lider Unijny" (zak³ada przygotowanie bezrobotnych absolwentów
oraz osób w wieku do 25 roku ¿ycia do
pracy na stanowiskach do spraw wdro¿eñ
unijnych ze szczególnym uwzglêdnieniem dop³at do rolnictwa); "Zielone miejsca pracy III" (program ten adresowany
jest do absolwentów szkó³ lenych); "Pracuj¹cy student" (ma aktywizowaæ m³odzie¿ ucz¹c¹ siê w systemie wieczorowym i zaocznym). Program "M³odzie¿
przysz³oci¹ ka¿dej spo³ecznoci" skierowany do Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Do Funduszu tego skierowano tak¿e program "Nale¿y byæ aktywnym" dla osób d³ugotrwale bezrobotnych.
Realizowany bêdzie równie¿ rz¹dowy program maj¹cy na celu aktywizacjê bezrobotnych w wieku powy¿ej 50
roku ¿ycia oraz prowadzenie polityki
zatrudnieniowej wobec osób mog¹cych
nabyæ uprawnienia do wiadczeñ
przedemerytalnych, lub wczeniejszych
emerytur.
Marcin Horbowy

Z PRAC ZARZ¥DU

Drogi dla gmin

Problemom drogowym powiêcone
by³o jedno z ostatnich posiedzeñ Zarz¹du. Z chwil¹ utworzenia powiat przej¹³ ³¹cznie oko³o 750 kilometrów dróg.
Tym samym w zasobie powiatu znalaz³y siê wszystkie by³e drogi wojewódzkie, a wród nich drogi o znaczeniu lokalnym, a nawet drogi zak³adowe. Jest
to rozleg³a sieæ drogowa, na utrzymanie której zawsze brakowa³o pieniêdzy.
Zarz¹d Powiatu ju¿ od d³u¿szego czasu nosi³ siê z zamiarem uporz¹dkowania
tej sprawy, zmiany kategorii dróg, nie
spe³niaj¹cych wymogów dróg powiatowych na kategoriê dróg gminnych. Czekano na zmianê w tej sprawie przepisów,
ale znowelizowana pod koniec ub. roku
ustawa o drogach publicznych nie przynios³a spodziewanych zmian. St¹d te¿ na
jednym z pierwszych w tym roku posiedzeñ Zarz¹d powróci³ do sprawy i dokona³ szczegó³owej analizy sytuacji prawnej dróg powiatowych. Wykaza³a ona, ¿e
znaczna czêæ dróg nie spe³nia ustawowych wymogów. Drog¹ powiatow¹ powinna byæ droga ³¹cz¹ca miasta bêd¹ce siedzib¹ powiatu z siedzibami gmin
i siedzib gmin miedzy sob¹. Potwierdzi³a to równie¿ Najwy¿sza Izba Kontroli. Kontroluj¹c na prze³omie minionego roku funkcjonowanie Zarz¹du Dróg
Powiatowych ustali³a ona, ¿e na etapie

tworzenia sieci takich dróg i okrelania ich funkcji, nie wziêto pod uwagê
rzeczywistego stanu technicznego tych
dróg. Z mocy prawa do kategorii dróg
powiatowych zaliczono wszystkie by³e
drogi wojewódzkie, chocia¿ wiele z nich
nie odpowiada³o stawianym wymogom.
Stan ten wskazuje na koniecznoæ
przekwalifikowania niektórych odcinków
dróg powiatowych. Obecnie sporód
749,2 kilometrów dróg powiatowych, a¿
532,5 kilometrów nie spe³nia kryteriów
okrelonych ustaw¹. Poniewa¿ jednak
czêæ z nich odgrywa znacz¹c¹ rolê w
obs³udze ruchu turystycznego i gospodarczego, w ocenie Zarz¹du Powiatu
nale¿a³oby je nadal pozostawiæ w zasobie powiatowym - takich dróg jest oko³o 170 kilometrów. W tej sytuacji zmiana kategoryzacji dotyczy³aby ³¹cznie
oko³o 363 kilometrów dróg, czyli ponad
po³owê ca³ej sieci.
Dokonanie zmian w kategoryzacji to
nie tylko doprowadzenie do zgodnoci z
wymogami obowi¹zuj¹cego prawa, lecz
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, stworzenie realnych mo¿liwoci poprawy stanu nawierzchni i poboczy oraz elementów infrastruktury na tych drogach. W
przekazaniu wspomnianych dróg gminom, Zarz¹d Powiatu upatruje wiêkszych szans na poprawê ich bie¿¹cego

utrzymania, a w konsekwencji na poprawê bezpieczeñstwa ruchu. Stworzy
to równie¿ wiêksze mo¿liwoci skierowania niewielkich rodków, jakimi powiat dysponuje, na modernizacjê i poprawê stanu utrzymania dróg, które
pozosta³yby w zasobie powiatowym.
Obowi¹zuj¹ca przy zmianie kategoryzacji drogi procedura wymaga wspó³dzia³ania burmistrza lub wójta gminy, na
obszarze której przebiega droga, z Zarz¹dem Powiatu. Wykazy dróg, które nale¿a³oby przekwalifikowaæ z powiatowych
na gminne s¹ ju¿ burmistrzom i wójtom
znane. Zarz¹d Powiatu rozpocz¹³ obecnie przekazywanie gminom szczegó³owych informacji w powy¿szym zakresie,
licz¹c i¿ podejm¹ one kroki przewidziane ustaw¹.
Jakby wychodz¹c naprzeciw tym
dzia³aniom w ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury nades³a³o "Modelowe
rozwi¹zania struktur organizacyjnych zarz¹dów dróg samorz¹dowych". Wszystkie zawarte w nich podpowiedzi i sugestie zostan¹ przez Zarz¹d Powiatu szczegó³owo przeanalizowane i niewykluczone, ¿e oka¿¹ siê pomocne we wdra¿aniu
s³upskiego planu. "Modelowe rozwi¹zania " maj¹ s³u¿yæ doskonaleniu organizacji zarz¹dów dróg oraz usprawniæ
racjonalne zarz¹dzanie sieci¹ drogow¹.
ci¹g dalszy na str. 42
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Rozwa¿a siê koncepcjê utworzenia w
Bursie M³odzie¿owej w Ustce - M³odzie¿owego Orodka Socjoterapii. Bursa od
d³u¿szego czasu nie jest w stanie utrzymaæ siê z otrzymywanej subwencji oraz
wypracowanych dochodów, a trudna
sytuacja bud¿etowa powiatu nie stwa-

rza mo¿liwoci dofinansowywania tej
placówki. Gdyby dosz³o do utworzenia
Orodka, to zajmowa³by on po³owê
miejsc, druga po³owa by³aby przeznaczona dla wychowanków Bursy. Dzia³alnoæ
jednej placówki nie zak³óca³aby funkcjonowania drugiej. Do Orodka trafialiby

Nowy ubezpieczyciel

M³odzie¿owy Orodek Socjoterpaii

W Bursie w Ustce rowa¿a siê mo¿liwoæ utworzenia M³odzie¿owego Orodka Socjoterapii. Na zdjêciu: m³odzie¿ szkolna podczas otwarcia wystawy fotograficznej w Starostwie Powiatowym w S³upsku
Zdjêcia: J. Maziejuk
wychowankowie skierowani przez s¹dy zachêca³a do utworzenia tego typu plaopiekuñcze oraz poradnie psychologicz- cówki i sugerowa³a, aby by³a ona ukieno-pedagogiczne. Nie by³aby to m³odzie¿ runkowana na m³odzie¿ gimnazjaln¹. Taki
przestêpcza, tylko zaniedbana wycho- orodek socjoterapii dzia³a ju¿ w Warszawie i trafia do niego m³odzie¿ z liceów
wawczo.
O mo¿liwociach utworzenia takie- ogólnokszta³c¹cych. Jego dyrektor zaofego Orodka rozmawiano ju¿ w Mini- rowa³a ju¿ swoj¹ pomoc w organizacji
sterstwie Edukacji. Opinia jest pozy- usteckiej placówki.
tywna. Wizytator z ministerstwa wrêcz

Nowe projekty uchwa³
Zarz¹d Powiatu wypracowa³ szereg projektów uchwa³, które przed³o¿y³ do rozpatrzenia Radzie Powiatu.
Dotyczy³y one zmiany uchwa³y Nr XVIII/
108/2000 z 25 wrzenia 2000 w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli; powierzenia Gminie Dêbnica
Kaszubska zadañ powiatu z zakresu edukacji publicznej; okrelenia szczegó³owych zasad udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu powiatu dla publicznych placówek owiatowych prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni¿
jednostka samorz¹du terytorialnego; ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powie42

cie s³upskim. Przygotowano te¿ szesnacie projektów uchwa³ w sprawach
zmiany sieci szkó³ polegaj¹cej na tworzeniu i przekszta³caniu szkó³ dla m³odzie¿y i doros³ych w zwi¹zku z koniecznoci¹ dostosowania kszta³cenia do potrzeb rynku pracy. By³y one wszystkie
szczegó³owo analizowane i dyskutowane na komisjach. Niestety, spora ich
czêæ do ostatniej chwili nie zosta³a zaopiniowana przez Kuratora Owiaty.
Zaistnia³a wiêc koniecznoæ wycofania
niektórych projektów z porz¹dku obrad lutowej Sesji.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Od nowego ubezpieczyciela uzyskano ni¿sz¹ sk³adkê i lepsze warunki ubezpieczenia maj¹tku powiatu
Z nowym rokiem powiat wszed³ w
nowy system ubezpieczeniowy, obejmuj¹cy ³¹czne ubezpieczenie maj¹tku starostwa oraz prawie wszystkich sk³adników maj¹tkowych pozosta³ych jednostek organizacyjnych powiatu. Umowy
z niektórymi jednostkami s¹ jeszcze zawierane. Ubezpiecza firma TRYG POLSKA. Zmieniaj¹c ubezpieczyciela uzyskano ni¿sz¹ od poprzedniej sk³adkê ubezpieczenia, przy jednoczesnym objêciu
ochron¹ ubezpieczeniow¹ znacznie
zwiêkszonego, w porównaniu z poprzednim, zakresu maj¹tkowego. Program
ubezpieczeniowy zawiera równie¿ szereg warunków szczególnych, które
maj¹ siê przyczyniæ do zwiêkszenia
ochrony ubezpieczeniowej w poszczególnych ryzykach oraz do usprawnienia likwidacji szkód. Zmiana ta jest
tak¿e przejawem oszczêdnego gospodarowania rodkami.

Dobra marka

W poprzednim numerze "Powiatu S³upskiego" w podpisie ilustracji
tekstu o s³upskich markach zapytalimy retoryczne, czy "G³os S³upski"
jest dobr¹ mark¹? Poniewa¿ kolegów
z gazety zaniepokoi³o to pytanie, odpowiadamy, ¿e my, w redakcji nie
mamy ¿adnych w¹tpliwoci. Tak,
"G³os S³upski" jest dobr¹ mark¹! Redakcji dziennika ¿yczymy dalszych
sukcesów na s³upskim rynku wydawniczym.
Z. Babiarz-Zych

* Z dniem 1 stycznia br. wszed³
w ¿ycie i jest realizowany zapis § 23
regulaminu dotycz¹cy wyp³aty nauczycielom dodatku mieszkaniowego. Jest to dodatek socjalny i przys³uguje nauczycielom Zespó³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Kêpicach oraz Orodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy, w zwi¹zku z
art. 54 ust. 2 Karty Nauczyciela.

OBOWI¥ZUJ¥
Od 1 marca lub 1 wrzenia br., w
zale¿noci od istniej¹cych w poszczególnych jednostkach owiatowych regulaminów przyznawania dodatku
motywacyjnego, wdra¿ane bêd¹ nowe
stawki tego dodatku. Nauczyciele Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w zwi¹zku z
wypowiedzeniem im dotychczasowych stawek dodatków, tj. za trudne
warunki pracy, motywacyjnego i innych wchodz¹cych w sk³ad wynagrodzenia, wnieli pozwy do S¹du Pracy
uzasadniaj¹c je tym, i¿ nauczycielom
mianowanym nie mo¿na w trakcie
roku szkolnego wypowiadaæ warunków pracy i p³acy.
* Uchwa³a Nr XIII/64/2003 w
sprawie zmiany uchwa³y Nr IX/49/
2003 z 24 czerwca 2003 roku, okrelaj¹cej zadania, na które przeznacza siê rodki PFRON. Limit rodków na realizacjê ustawowych zadañ
na rzecz niepe³nosprawnych otrzymano na pocz¹tku czerwca ubieg³ego
roku i wynosi³ on 839.547 z³. W II pó³roczu kwotê tê zwiêkszono do 952.514
z³, st¹d te¿ zasz³a koniecznoæ zmiany uchwa³y. Zbyt krótki okres na realizacjê uchwa³y, brak limitu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundacjê zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze, rezygnacjê wnioskodawców z przyznanego
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, a tak¿e brak u osób niepe³nosprawnych rodków w³asnych na
wymagane dop³aty i nie wywi¹zywanie siê pracodawców zatrudniaj¹cych
niepe³nosprawnych z zawartych
umów, sprawi³y, ¿e wydano tylko
806.395 z³ (84,66 proc.) ze rodków
przyznanych (³¹cznie) w ubieg³ym
roku przez PFRON.
* Uchwa³y Nr XIII/66/2003 i XIII/
67/2003 w sprawie zmian osobowych
na stanowisku skarbnika powiatu.
Poprzedni skarbnik Bo¿ena Ko³odziej
na w³asn¹ probê, z dniem 31 grudnia
2003 roku przesz³a na emeryturê, a z
dniem 1 stycznia br. stanowisko to objê³a Barbara Niewadzi³.
(A.G.)

Rok wychowania
przez sport
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu og³osi³o rok
2004 - Rokiem Wychowania przez Sport. Jest to równie¿
rok olimpijski.
wa¿aj¹cej czêci naszego spo³eczeñstwa nie nast¹pi³a dot¹d zasadnicza zmiana. Walory aktywnoci
fizycznej i sportu, uprawianego w
ró¿nych, dostêpnych dla ka¿dego
formach, wci¹¿ pozostaj¹ niedoceniane. Przy wyd³u¿aniu siê wieku ¿ycia Polaków niesie to powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia i jakoci ¿ycia. Podobna konstatacja
wi¹¿e siê z wysokim wskanikiem
bezrobocia, które obok skutków
ekonomicznych podnosi ryzyko
zachorowalnoci. O takim stanie w
znacznym stopniu decyduje dostêpnoæ i przystêpnoæ ceny, a tak¿e
uboga oferta programowa dla osób
w ró¿nym wieku i w ró¿nym stanie
zdrowia i sprawnoci.
Z badañ wiatowej Organizacji Zdrowia wynika, ¿e ponad 60
proc. Polaków nie uprawia ¿adnych
sportów. Z takimi wynikami sytuujemy siê na jednym z ostatnich
miejsc w Europie. Istnieje zatem
potrzeba organizowania wiêkszej
W lipcu organizowane s¹ XII Ogólnopolskie iloci imprez sportowych, dostêpBiegi Prze³ajowe im. E. Gardu³y w Korzybiu
nych dla wszystkich chêtnych.
Powiat s³upski w³¹cza siê w organiW ostatnich dziesiêcioleciach sport
nie nale¿a³ w Polsce do priorytetowych zacjê imprez sportowych zwi¹zanych z
dziedzin w polityce pañstwa. Najlepiej obchodami "Roku Olimpijskiego". Starowidaæ to po bud¿etach przyznawanych na sta s³upski zaprasza na "Dni Olimpijczyposzczególne dziedziny gospodarki i ¿y- ka", które odbywaj¹ siê w kwietniu i od
cia spo³ecznego, w tym na potrzeby sze- szeciu lat s¹ okazj¹ do organizowania
roko rozumianego sportu. Mo¿na zary- Biegów Prze³ajowych. Zasad¹ imprezy
zykowaæ tezê, ¿e gdyby nie niskie na- jest udzia³ w niej wszystkich szkó³ podk³ady, osi¹gniêcia sportowe Polski mo- stawowych i gimnazjów z powiatu. Rozg³yby byæ wiêksze. Zwiêkszenie rod- grywanych jest w sumie 14 biegów w
ków na powszechnie dostêpne formy kategoriach dziewcz¹t i ch³opców, posportowej aktywnoci przynios³oby ol- cz¹wszy od uczniów klas trzecich szko³y
brzymie, pozytywne skutki dla zdrowia podstawowej. W biegach tych ka¿dego
i poprawy jakoci ¿ycia. Tymczasem roku uczestniczy ponad 600 uczniów.
W tym roku "Dni Olimpijczyka" obbadania wskazuj¹ na pogarszaj¹cy siê
stan wydolnoci i sprawnoci fizycznej chodzone bêd¹ w Smo³dzinie. Najwiêkdzieci i m³odzie¿y. Jedna z przyczyn to sz¹ atrakcj¹ tej imprezy sportowej jest
niedostatek aktywnoci ruchowej, zanie- udzia³ zaproszonych olimpijczyków, któdbania wychowania fizycznego. Powa¿- rzy chêtnie zawsze spotykaj¹ siê z uczniany odsetek dzieci i m³odzie¿y musi byæ mi szkó³. W tym roku wród olimpijczykierowany na zajêcia korekcyjno-rehabi- ków zobaczymy w Smo³dzinie: Bogus³awê Olechnowicz - br¹zow¹ medalistkê w
litacyjne.
W spo³ecznoci doros³ych wci¹¿ judo na Igrzyskach Olimpijskich w Seuprzewa¿a styl ¿ycia daleki od prozdrowot- lu w 1988 roku, Kazimierza Adacha nego. Oznacza to, ¿e w wiadomoci prze- br¹zowego medalistê w boksie na olimci¹g dalszy na str. 44
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piadzie w Moskwie w 1980 roku, Jana
Dydaka - tak¿e br¹zowego medalistê w
boksie, ale na olimpiadzie w Seulu w 1988
roku. M³odzie¿ bêdzie mia³a okazjê spotkaæ siê z Janem Hurukiem - naszym
maratoñczykiem, uczestnikiem olimpiady w Barcelonie w 1992 roku, Miros³aw¹ Sagun - uczestniczk¹ Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i Sydney w strzelectwie sportowym oraz Robertem Kraskowskim - uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w strzelectwie sportowym w Barcelonie w 1992 roku. Ka¿dy uczestnik
biegów bêdzie mia³ mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z olimpijczykami w
czasie trwania imprezy. Na pewno dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie wspólne ognisko.
Zawsze w maju w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie s¹ organizowane biegi prze³ajowe
w ró¿nych kategoriach wiekowych, pocz¹wszy od przedszkoli, a koñcz¹c na
seniorach. S¹ to biegi otwarte, dostêpne
dla ka¿dego zainteresowanego. W tej imprezie przewidziany jest równie¿ udzia³
olimpijczyków. W lipcu odbêd¹ siê XII
Ogólnopolskie biegi Prze³ajowe im. E.
Gardu³y w Korzybiu. W maju m³odzie¿
szkoln¹ czeka ogólnopolski turniej judo
dzieci we Wrzeciu. W czerwcu rozgrywana jest Powiatowa Liga Judo. We wrzeniu w Ustce odbywa siê co roku S³owiñski Ogólnopolski Turniej Pi³ki Siatkówkowej juniorów, a w padzierniku w Damnicy rozgrywana jest tzw. "Pêtla Damnicka".
Przez trzy pierwsze miesi¹ce roku
(styczeñ, luty, marzec) odbywaj¹ siê turnieje pi³ki no¿nej samorz¹dowców. W
lutym w Damnicy organizowany jest
Turniej Si³acza Wiejskiego. Odbywaj¹
siê te¿ inne jeszcze imprezy: Rajd Rowerowy "Szlakiem Doliny Wieprzy" - w
maju w Kêpicach, Festiwal Szachowy
"Jantar Ba³tyku" - w czerwcu w Rowach,
Regaty Windsurfingowe o Puchar Dyrektora S³owiñskiego Parku Narodowego w czerwcu w Smo³dzinie, Maraton Ekologiczny im. Tomasza Hopfera - w czerwcu w Lêborku. W sierpniu rozgrywany
jest Bieg po z³ocistej pla¿y im. Stanis³awa K¹dzieli w £ebie, a w kwietniu i
padzierniku odbywaj¹ siê imprezy z
okazji Targów Ogrodniczych i Rolniczych w Strzelinie.
Co roku rozgrywana jest Powiatowa
Olimpiada M³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Uczestniczy w niej ponad cztery
tysi¹ce uczniów.
Jan Wodecki
Inspektor w Wydziale Owiaty
i Kultury Fizycznej
Fot.: J. Maziejuk
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Powiatowa Olimpiada M³odzie¿y

Pó³fina³y koszykówki
W lutym rozpoczê³y siê rozgrywki sportowe w ramach
Powiatowej Olimpiady M³odzie¿y 2004. Odby³y siê turnieje
pó³fina³owe w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców w kategorii szkó³ gimnazjalnych.
W Ustce i Dêbnicy Kaszubskiej odby³y siê dwa pó³fina³y koszykówki dziewcz¹t, w których uczestniczy³o osiem zespo³ów gminnych. W pierwszym pó³finale Objazda uleg³a Ustce 9:39, G³ówczyce
pokona³a Ustka 15:23. W drugim meczu
Ustka - G³ówczyce wynik by³ korzystny
dla G³ówczyc (9:39). Awans do fina³u
powiatowego uzyska³y gimnazja z Ustki i Objazdy.
W drugim pó³finale Dêbnica Kaszubska pokona³a Kêpice 44:17, Kêpice pokona³y Damnicê19:14, Kobylnica uleg³a
Siemianicom 6:26, Dêbnica Kaszubska
wygra³a z Damnic¹ 35:6, a z Kobylnic¹
25:3. W kolejnych meczach Siemianice
pokona³y Kêpice 27:23, a Dêbnica Kaszubska zwyciê¿y³a Siemianice 37:17.
Awans do fina³u powiatowego uzyska³y gimnazja z Dêbnicy Kaszubskiej i
Siemianic.

Pó³fina³y koszykówki ch³opców rozegrano w Objedzie i Dêbnicy Kaszubskiej. W pierwszym pó³finale Smo³dzino
uleg³o Ustce 16:32, G³ówczyce pokona³y Smo³dzino 20:11, a Ustka zwyciê¿y³a
G³ówczyce 22:9. Awans do fina³u powiatowego uzyska³y gimnazja z Ustki i
G³ówczyc.
W drugim pó³finale Dêbnica Kaszubska uleg³a Kêpicom 8:43, Damnica tak¿e
przegra³a z Dêbnic¹ Kaszubsk¹ 10:31,
Kêpice zwyciê¿y³y Damnicê 45:11, pokona³y te¿ Kobylnicê 7:46. Dêbnica Kaszubska zwyciê¿y³a Jezierzyce 15:12, a
Kobylnica uleg³a Jezierzycom a¿ 4:33.
Awans do fina³u powiatowego uzyska³y gimnazja z Kêpic i Dêbnicy Kaszubskiej.
Rozgrywki fina³owe zarówno ch³opców, jak i dziewcz¹t rozegrane zostan¹ w
marcu w Dêbnicy Kaszubskiej.
Jan Wodecki

Halowy Powiatowy Turniej Pi³ki No¿nej

Grali samorz¹dowcy
Starostwo Powiatowe w S³upsku wspólnie z Urzêdem Gminy Kobylnica zorganizowa³o Samorz¹dowy Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty S³upskiego 2004.
W turnieju wziê³y udzia³ reprezentacje siedmiu gmin, które 21 lutego br. w
hali sportowej Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy toczy³y zaciête boje
o miano najlepszego zespo³u w powiecie
s³upskim. W pi³kê halow¹ grali te¿: starosta s³upski, wójtowie, ich zastêpcy,
radni i pracownicy samorz¹dowi. Mecze by³y bardzo zaciête, ale prowadzone zgodnie ze sportowym duchem i fair
play.
W grupie I: Starostwo Powiatowe
uleg³o Kobylnicy 2:3, Kobylnica zremisowa³a z gmin¹ Ustka 0:0, gmina Ustka
pokona³a starostwo 3:0. W grupie II: Potêgowo zwyciê¿y³o Dêbnicê Kaszubsk¹
2:1, G³ówczyce pokona³y gminê S³upsk
4:1, a Dêbnica Kaszubska zwyciê¿y³a
gminê S³upsk 3:1. Potêgowo zremisowa³o z G³ówczycami 0:0, Dêbnica Kaszub-

ska wygra³a z G³ówczycami 1:0, a Potêgowo pokona³o gminê S³upsk 4:0.
W meczu o I miejsce turnieju Potêgowo zwyciê¿y³o gminê Ustka 4:1, natomiast w meczu o III miejsce zwyciê¿y³a
Dêbnica Kaszubska, pokonuj¹c Kobylnicê 6:1. Królem strzelców zosta³ Jan Miko³ajczyk z Potêgowa, który w ca³ym turnieju strzeli³ osiem bramek. Najlepszym
bramkarzem og³oszono Jana Sadurê z
Dêbnicy Kaszubskiej, a najstarszym
uczestnikiem turnieju by³ Bogdan ¯abiñski z gminy Ustka.
Wszystkie mecze sêdziowali bez zarzutu Piotr Kurowski i Marian Danisewicz. Za rok zespo³y czeka rewan¿.
Jan Wodecki

Nie ma czasu
na nudê!

Do Zespo³u Szkó³ w Siemianicach (Gimnazjum i Szko³a Podstawowa) uczêszcza ponad
trzystu uczniów z okolicznych miejscowoci. Uczniowie ci wywodz¹ siê z ró¿nych szkó³,
rodowisk spo³ecznych, maj¹ ró¿ne pasje i zainteresowania.
Jedn¹ z takich
imprez s¹ cykliczne, organizowane
przy wspó³udziale
Starostwa Powiatowego w S³upsku
oraz Urzêdu Gminy S³upsk - Powiatowe Siemianickie
Spotkania z Folklorem. Uczestniczy w nich m³odzie¿ z wiêkszoci
szkó³ nale¿¹cych
do gminy. Spotkania te s¹ okazj¹
do pog³êbiania
wiadomoci o
kulturze i zwyczajach ludowych
pomorskiego regionu oraz innych
zak¹tków Polski.
Uczniowie rozwijaj¹ wszechstronnie swoj¹ osobowoæ, poznaj¹
rodowisko w
którym ¿yj¹, pog³êbiaj¹ nie tylko
czynnoci umys³u, ale rozwijaj¹
równie¿ swoj¹
aktywnoæ spo³eczn¹, kontakty
ze sztuk¹ oraz
zdobywaj¹ cenne
dowiadczenia w
toku pracy zespoSiemianickie Powiatowe Spotkania z Folklorem to wspania³a
³owej i indywiduimpreza!
alnej.
W czasie organizowanych w szkole
Szko³a stara siê te pasje i zainteresowania zaspokoiæ realizuj¹c swoje zada- festynów podziwiaæ mo¿na miêdzy innynia dydaktyczne i wychowawcze. Dzieje mi wytwory pracy Ko³a Gospodyñ Wiejsiê to nie tylko podczas rzetelnie prowa- skich w Siemianicach, prace wychowandzonych zajêæ lekcyjnych, ale równie¿ na ków Warsztatów Terapii Zajêciowej w
wielu organizowanych imprezach i uro- S³upsku, hafty kurpiowskie El¿biety Kaliszewskiej, rzeby i obrazy okolicznych
czystociach.

artystów. Nie brakuje galerii prezentuj¹cych prace miejscowych dzieci: rysunki,
p³askorzeby, wycinanki, wyklejanki z
nasion. Jedn¹ z atrakcji ostatniego festynu by³ konkurs, polegaj¹cy na przygotowaniu stoiska przedstawiaj¹cego
zwyczaje ludowe. Prano bieliznê, darto pierze, kiszono kapustê. Dzieci prezentowa³y makiety zabudowy wiejskiej,
przepiêkne stroje ludowe. Dziêki obecnoci garncarza mog³y spróbowaæ w³asnorêcznie wykonaæ gliniany dzban,
który potem wed³ug w³asnego pomys³u
ozdabia³y.
Spotkania z Folklorem urozmaicaj¹
wystêpy zespo³ów ludowych, konkursy
tañców, popisy wokalne. Ka¿dego roku
szkolne ko³o teatralno-muzyczne "Podwórko" prezentuje barwne inscenizacje
ludowe. W tym roku mo¿na by³o podziwiaæ przedstawione przez uczniów wesele góralskie. Przepiêkne stroje, taniec
i przypiewki m³odych aktorów wprowadzi³y zgromadzon¹ publicznoæ w
niepowtarzaln¹ atmosferê góralskich
zwyczajów. Drug¹ czeæ festynu stanowi³a Biesiada Piosenki Lubianej, w czasie której wyst¹pi³y powiatowe zespo³y
folklorystyczne: "Babie Lato", "S³owiñcy", "Klêcinianki" i inne. W trakcie
wspólnej zabawy gocie mieli okazjê
spróbowaæ smacznego chleba ze smalcem, kiszonych ogórków i wspania³ych
wypieków Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz
mieszkañców okolicznych wiosek.
Siemianickie Powiatowe Spotkania
z Folklorem to wspania³a impreza. S³u¿y ono przede wszystkim podtrzymywaniu tradycji ludowych i integracji
rodowiska lokalnego. W doskona³y
sposób wype³nia czas wolny dzieci i
m³odzie¿y. Dziêki aktywnej pracy artystycznej przygotowuj¹ siê one do
przysz³ego, czêsto trudnego ¿ycia w
spo³eczeñstwie.
Ewa Stodulska
Zespó³ Szkó³ w Siemianicach
Fot.: J. Maziejuk
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Z ¿ycia katechetów szkolnych

Nowy typ
cz³owieka

Tak jak wszyscy nauczyciele w ci¹gu roku szkolnego maj¹ swoje konferencje metodyczne, tak maj¹ je równie¿ katecheci. Celem ka¿dego spotkania jest wymiana dowiadczeñ
zawodowych, pog³êbienie wiedzy w dziedzinie nauczania przedmiotu oraz przekazanie
nowoci z zakresu metodyki nauczania.
Ostatnie takie spotkanie, doskonal¹ce nauczycieli religii, by³o nietypowe.
Powód? Specyficzne cechy tego przedmiotu i specyficzne wymagania od jego
prowadzenia. Religia nie jest obowi¹zkowa, ocena semestralna czy roczna nie
musi wp³ywaæ na redni¹ ocen uzyskanych przez danego ucznia (zale¿y to od
decyzji rady pedagogicznej). Celem nauczania katechezy jest przekazanie
prawd wiary objawionej przez Boga i
doprowadzenie w cyklu ca³ego kszta³cenia do wzrostu wiary i przybli¿enie
do Chrystusa, czego widocznym znakiem ma byæ dobre ¿ycie chrzecijañskie.
Poniewa¿ cele katechetyczne obejmuj¹ osi¹ganie wartoci duchowych, nie
mo¿na ich jednoznacznie wyraziæ poprzez
ocenê, czy osi¹gn¹æ podczas dwóch godzin lekcyjnych w tygodnu. Dlatego katecheci rozszerzaj¹ swoj¹ pracê poza
szko³ê wspó³dzia³aj¹c z rodzicami,
uczestnicz¹c w ¿yciu parafialnym swojego Kocio³a i ró¿norodnych spotkaniach katechetycznych. Ka¿dy nauczyciel religii musi oprzeæ siê w swojej pracy nie tylko na wiedzy, ale przede wszystkim na osobistym przebywaniu z Chrystusem. Rozwijaj¹c w³asne ¿ycie duchowe poprzez praktyki religijne i ci¹g³e osobiste wzrastanie w wierze i przyjani z
Bogiem, ma byæ autentycznym towarzyszem i przewodnikiem dzieci. Katecheta wiecki, oprócz przygotowania merytorycznego, posiada misjê kanoniczn¹, czyli pozwolenie biskupa diecezjalnego do nauczania religii katolickiej.
Poniewa¿ moja parafia Zagórzyca znajduje siê na pograniczu dwóch diecezji Pelpliñskiej i Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej,
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uczestniczê w ¿yciu pierwszej z racji przynale¿noci administracyjnej i w ¿yciu drugiej - z racji podlegania pod Orodek
Doskonalenia Nauczycieli w S³upsku.
Spotkanie, o którym chcia³abym napisaæ zosta³o zorganizowane przez nowego konsultanta ds. religii, pani¹ mgr Gra¿ynê Maciejewsk¹. Zwróci³a ona uwagê
na duchowy aspekt pracy katechety, na to
by by³a prowadzona w sposób niekonwencjonalny. Spotkanie to by³o niezwyk³e, bo odby³o siê w kociele w. Ottona
w S³upsku, trwa³o od godz. 21.00 13 lutego do godz. l.30 14 lutego br. Obecnoæ
Jezusa Eucharystycznego, adorowalimy
wspólnie z siostrami klaryskami, ksiêdzem proboszczem oraz wszystkimi, którzy przyszli w tê noc siê modliæ.
Medytacja by³a poprzedzona modlitw¹ do Ducha wiêtego oraz wyk³adem
ks. dr Dariusza Jastrzêbia na temat jednego z omiu b³ogos³awieñstw Pana Jezusa - " B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój". Jak to czyniæ, kiedy tak wiele jest niepokoju wokó³ nas, w szko³ach,
rodzinach, w naszych sercach? Ksi¹dz
doktor wskaza³ na przyczyny takiego
stanu, na rodki, które pomagaj¹ cz³owiekowi wierz¹cemu zdystansowaæ siê
do niektórych spraw. Przypomnia³ podstawow¹ prawdê, o której nigdy nie
mo¿emy zapomnieæ, a mianowicie, ¿e
wszyscy jestemy zanurzeni w ³asce
Bo¿ego mi³osierdzia. Wyrazi³ te¿ zaniepokojenie postaw¹ wspó³czesnych katolików, których porówna³ do Aposto³ów zgromadzonych w wieczerniku
przed zes³aniem Ducha wiêtego. Byli
zalêknieni, smutni i bierni.
Doktor Jastrz¹b zwróci³ uwagê, i¿
przyczyn¹ takiego stanu obecnie jest: bez-

krytyczne uleganie wp³ywom rodków
masowego przekazu (chocia¿ same w sobie s¹ one dobre); le pojêta tolerancja w
szkole, rodzinie, ¿yciu spo³ecznym; uleganie wszechobecnej propagandzie g³osz¹cej has³a: szybko, ³atwo i przyjemnie
we wszystkich dziedzinach ¿ycia; zaniedbania ró¿nych rodowisk w kszta³towaniu wartoci jakimi s¹ dobro, prawda i
piêkno; tworzenie siê "nowego" typu cz³owieka, którego okreli³ mianem: homovideus (cz³owiek - ogl¹dacz), homo-economicus (cz³owiek-ekonomista), homoadolescensus (cz³owiek wiecznie dorastaj¹cy).
Ksi¹dz wskaza³ nam drogê wyjcia
poprzez przypomnienie s³ów Jana Paw³a II: "Nie lêkajcie siê", "Wyp³yñ na
g³êbiê" oraz przez proste s³owa modlitwy B³ogos³awionej Matki Teresy z
Kalkuty: "Owocem ciszy jest modlitwa,
owocem modlitwy jest wiara, owocem
wiary jest mi³oæ, owocem mi³oci jest
s³u¿ba, owocem s³u¿by jest pokój". To
wszystko jest potrzebne, aby budowaæ
pokój w swoich sercach i w sercach innych ludzi.
Chcia³abym podziêkowaæ mgr Gra¿ynie Maciejewskiej za zorganizowanie
tego spotkania, ksiêdzu Dariuszowi Jastrzêbiowi za naukê, gospodarzom za gocinê, siostrom za wspólne przebywanie,
modlitwê i piew, a mgr Lucynie Sroczyñskiej (dotychczasowemu metodykowi) za
wspólne chwile, fachow¹ i kole¿eñsk¹
pomoc.
Danuta Mieleszczuk
Szko³a Podstawowa
im. Jana Paw³a II w Damnicy

Podatki od nieruchomoci
a ewidencja gruntów
Grunty niezbêdne do korzystania z budynków i lokali oraz grunty zabudowane nie s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie, uwa¿a siê za grunty wy³¹czone z
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i lenych.
Grunty te podlegaj¹ ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako grunty zabudowane. W zwi¹zku z utrat¹ charakteru rolnego winny byæ obci¹¿ane
przez gminê podatkiem od nieruchomoci.
Ustawa z dnia 3
lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i lenych ( Dz.
U. z 1995 r. Nr 16,
poz. 78 ze zmianami)
w art. 2 okrela, jakie
grunty w rozumieniu
tej ustawy s¹ gruntami rolnymi. W ust.1
pkt. 4 tej ustawy wskazano, ¿e do gruntów rolnych zalicza siê równie¿ budynki
i budowle s³u¿¹ce bezporednio produkcji rolniczej. Z definicji tej wynika, ¿e
wszystkie budynki i budowle w tym budynki mieszkalne bêd¹ce w posiadaniu
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa przejête po by³ych PGR-ach by³y
gruntami rolnymi (za wyj¹tkiem budynków przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele
nie rolne a administrowane przez
AWRSP). W latach 90-tych nast¹pi³a
sprzeda¿ budynków i lokali mieszkalnych wraz z gruntem po preferencyjnych cenach na rzecz ich lokatorów, by³ych pracowników PGR. W momencie
sprzeda¿y (zawarcia aktu notarialnego)
nieruchomoci te utraci³y swój charakter rolny.
Fakt ten zosta³ potwierdzony w art.
50 ust 1 ustawy z dnia 19 padziernika
1991 roku o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa, który stwierdza, ¿e grunty niezbêdne do korzystania z budynków i lokali, oraz
grunty zabudowane nie s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie, uwa¿a siê za grunty wy³¹czone z produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i lenych. Ustêp 2 tego artyku³u stwierdza, ¿e grunty te podlegaj¹
ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
grunty zabudowane. Bior¹c powy¿sze
pod uwagê, od momentu zawarcia aktu
notarialnego, nieruchomoci te w
zwi¹zku z utrat¹ charakteru rolnego,
winny byæ obci¹¿ane przez gminê podatkiem od nieruchomoci.

Przy opodatkowaniu przez gminy nieruchomoci zakupionych po pegeerach od Skarbu Pañstwa, kwoty podatku sta³y siê znacz¹ce
Wejcie w ¿ycie ustawy z dnia 10
padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o
podatku rolnym (Dz. U. Nr 200 z 2002 r.)
spowodowa³o potrzebê szybkiego wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i
uwidocznienia nieruchomoci zabudowanych nierolnych - zurbanizowanych
(do tej pory nie mia³o to miejsca) poprzez
wykrelenie przy dzia³kach nierolnych
oznaczenia klasy gleboznawczej, pozostawiaj¹c tylko oznaczenie "B". Zadanie to
by³o o tyle pilne, ¿e od wejcia w ¿ycie
tej ustawy, podstaw¹ opodatkowania s¹
informacje zawarte w ewidencji gruntów
i budynków.
Sytuacja powy¿sza spowodowa³a
to, ¿e Starosta S³upski pismami z dnia
9 stycznia 2003 roku oraz z dnia 13
marca 2003 roku zwróci³ siê do wójtów
gmin po³o¿onych na terenie naszego powiatu z prob¹ o wykonanie pog³êbionej analizy gruntów nierolnych (z uwagi na posiadanie rejestrów nieruchomoci podlegaj¹cych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci) i przekazanie do tutejszego Starostwa stosownych
zestawieñ.

Do pisma Starosty S³upskiego z dnia
13 marca za³¹czono kserokopiê stanowiska wspólnego G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów z dnia 25.02.2003 roku w sprawie zapewnienia aktualnoci operatów
ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania ich prawnego stanu do wynikaj¹cego z rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.
454), w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie z
dniem 1 stycznia 2003 r. przepisów ustaw:
z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 200, poz. 1683), z dnia 10 padziernika 2002 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1680)
oraz z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym ( Dz. U. Nr 200, póz 1682
ze zm.).
Wy¿ej wymienione stanowisko stanowi wytyczne w sprawie dokonywania zmian w ewidencji gruntów i jest
ci¹g dalszy na str. 48
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interpretacj¹ miêdzy innymi gruntów
rolnych zabudowanych wchodz¹cych w
sk³ad gospodarstw rolnych oraz gruntów zabudowanych nierolnych.
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e
w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych nie zdefiniowano pojêcia nieruchomoci. Dlatego nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci, ¿e ustawodawca przyj¹³ ju¿ istniej¹c¹ definicjê w kodeksie cywilnym,
a w szczególnoci zawart¹ w art. 46 kodeksu cywilnego. Równie¿ rozpatruj¹c
przedmiotowy problem nale¿y mieæ na
uwadze art. 5 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych, który wskazuje
Radê Gminy jako kompetentn¹ w sprawie okrelania stawek podatku w drodze stosownej uchwa³y.
W zaistnia³ej sytuacji prawnej, gdy
podstawowym kryterium rozstrzygaj¹cym o sposobie opodatkowania gruntów,
od 1 stycznia 2003 roku sta³y siê dane z
ewidencji gruntów i budynków, przyst¹piono niezw³ocznie do porz¹dkowania zapisów ewidencji gruntów i budynków,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w
za³¹czniku Nr 6 - Zaliczanie gruntów do
poszczególnych u¿ytków gruntowych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem ust. 3
za³¹cznika - grunty zabudowane i zurbanizowane. Za³¹cznik ten wchodzi w
sk³ad Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 roku w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.
454). W za³¹czniku tym "tereny mieszkaniowe zdefiniowano nastêpuj¹co: "Do
terenów mieszkaniowych zalicza siê
grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i lenej, zajête pod budynki mieszkalne, urz¹dzenia funkcjonalnie zwi¹zane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejcia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a tak¿e ogródki przydomowe." Tego rodzaju
definicja, zapisy zawarte w aktach notarialnych oraz faktyczne (ustawowe) wy³¹czenie tych nieruchomoci z produkcji
rolnej w oparciu o zapisy art. 50 cyt. wy¿ej ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa w
brzmieniu: "grunty niezbêdne do korzystania z budynków i lokali, oraz grunty nie s³u¿¹ce prowadzeniu dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie, uwa¿a siê
za grunty wy³¹czone z produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i lenych",
by³y podstaw¹ dokonania uporz¹dkowania zapisów w ewidencji gruntów i budynków w zakresie gruntów rolnych i lenych, oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Wielkoæ dzia³ek zabudowanych sprzedawanych przez Agencjê
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa by³a
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ró¿na. Sprzedawano dzia³ki bardzo ma³e
o powierzchni 500 m2- 800 m2, jak równie¿ dzia³ki wiêksze powierzchniowo
1200 m2 - 2000 m2 jak i wiêksze. Przy
opodatkowaniu przez gminy tych nieruchomoci podatkiem od nieruchomoci przy wiêkszych dzia³kach, kwoty podatku sta³y siê znacz¹ce. Zdarzaj¹ siê
równie¿ przypadki, co prawda bardzo
nieliczne, ¿e dzia³ki wydzielone z dawnych PGR-owskich terenów zabudowanych, w ca³oci s¹ u¿ytkowane rolniczo.
W tych przypadkach wystarczy problem ten zg³osiæ do wójta gminy, który
sprawê ³¹cznie z opini¹ o funkcji rolnej w planie, obowi¹zuj¹cym w roku
ubieg³ym i stwierdzeniu, ¿e dzia³ka taka
jest u¿ytkowana rolniczo, przeka¿e do
Starostwa Powiatowego w S³upsku, a
zmiana na u¿ytek rolny zostanie przeprowadzona niezw³ocznie.
W przypadku dzia³ek zabudowanych
wiêkszych obszarowo (1200 m2 - 2000
m2 i wiêcej), gdy czêæ nieruchomoci
jest uprawiana, w³aciciel mo¿e zleciæ firmie geodezyjnej dokonanie aktualizacji
u¿ytków, pod warunkiem, ¿e fakt ten zostanie potwierdzony przez wójta gminy.
Wówczas geodeta po dokonaniu pomiaru aktualizacyjnego sporz¹dzi "wykaz
zmian danych ewidencyjnych", który na
wniosek w³aciciela zostanie wprowadzony do ewidencji gruntów i budynków.
Wydaje siê, ¿e elementy te ca³kowicie
pominiêto w czasie sprzeda¿y tych dzia³ek. Jednak¿e przed podjêciem przez
w³aciciela decyzji o aktualizacji u¿ytków w dzia³ce, nale¿y sprawê dog³êbnie przeanalizowaæ. Dzia³ki te bowiem
utraci³y swój charakter rolny w momencie sprzeda¿y z mocy prawa i w
przypadku dalszej rozbudowy tej nieruchomoci nie ma potrzeby wdra¿ania postêpowania wy³¹czaj¹cego z produkcji rolnej. Je¿eli natomiast po dokonaniu aktualizacji u¿ytków i wprowadzeniu ich do ewidencji gruntów i budynków
oraz ksi¹g wieczystych, zaistnieje potrzeba rozbudowy dzia³ek, zaistnieje od nowa
potrzeba wy³¹czeñ. Natomiast dzia³ki
ma³e o powierzchni np. 500 m2 - 800 m2
spe³niaj¹ ca³kowicie definicjê gruntów
zabudowanych i zurbanizowanych zawartych we wspomnianym wy¿ej za³¹czniku nr 6 do rozporz¹dzenia w
sprawie ewidencji gruntów i budynków
i pozostaj¹ jako zabudowane bez mo¿liwoci jakichkolwiek zmian. Koñcz¹c
pragn¹³bym zwróciæ uwagê, ¿e porz¹dkowanie to mia³o i ma miejsce w ca³ym
kraju.
Henryk Chabrowski
Geodeta Powiatowy
Fot.: J. Maziejuk

KALENDARIUM
8 stycznia podczas debaty powiêconej
strategii rozwoju turystyki województwa pomorskiego dyskutowano o mo¿liwociach wykorzystania walorów
kulturowo-przyrodniczych i edukacyjnych powiatów po³o¿onych w dorzeczu Wieprzy, S³upi, £upawy i £eby.
*
10 stycznia w VII Noworocznym Samorz¹dowym Halowym Turnieju Pi³ki
No¿nej o Puchar Wójta Gminy Postomino rerezentacja starostwa zajê³a
czwarte miejsce.
*
13 stycznia w starostwie odby³o siê
spotkanie z kierownikami jednostek
owiatowych, na którym dyskutowano
o trudnej sytuacji bud¿etowej w owiacie, a tak¿e o rekrutacji uczniów w nowym roku szkolnym.
*
14 stycznia Powiatowy Urz¹d Pracy
zorganizowa³ konferencjê na temat zasad wdra¿ania i pozyskiwania rodków
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
*
16 stycznia powiat goci³ wojewodê pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka.
W Domu Kultury w Ustce odby³ siê V
Powiatowy Konkurs Kolêd i Pastora³ek.
*
20 stycznia obradowa³a Powiatowa
Rada Zatrudnienia. Zapozna³a siê z aktualn¹ sytuacj¹, na lokalnym rynku pracy i wykorzystaniem rodków Funduszu Pracy.
*
22 stycznia odby³ siê III Wojewódzki
Przegl¹d Widowisk Bo¿onarodzeniowych "Damnickie Betlejki 2004".
*
25 stycznia Usteckie Stowarzyszenie
Sympatyków Sportu zorganizowa³o
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej.
*
28 stycznia zorganizowano konferencjê powiêcon¹ innowacyjnoci w lokalnych przedsiêbiorstwach.
*
W dniach 6-8 lutego w powiecie gocili przedstawiciele zaprzyjanionego
powiatu Herzogtum Lauenburg. Wizyta powiêcona by³a wspó³pracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.
(A.G.)

Kiedy potrzebne
pozwolenie

Tryb postêpowania przed rozpoczêciem prac budowlanych

Od 11 lipca 2003 roku obowi¹zuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, która wprowadzi³a nowe pojêcia i zmieni³a tryb postêpowania przed rozpoczêciem robót budowlanych. Jednak zasad¹ generaln¹, jaka obowi¹zywa³a i obowi¹zuje nadal, jest koniecznoæ
uzyskania pozwolenia na budowê lub z³o¿enia zg³oszenia przed rozpoczêciem robót budowlanych (art. 28 ust. 1 ustawy).
Aby skutecznie
z³o¿yæ zg³oszenie robót budowlanych lub
wniosek o wydanie
pozwolenia na budowê, inwestor musi z³o¿yæ owiadczenie o
dysponowaniu nieruchomoci¹ na cele budowlane. Owiadczenie takie z³o¿yæ nale¿y pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ - na
druku okrelonym w rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca
2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1127).
Druki udostêpnione s¹ w wydziale Architektoniczno - Budowlanym.
Stronami postêpowania w sprawie
pozwolenia na budowê s¹: inwestor, w³aciciel, u¿ytkownik wieczysty lub zarz¹dca nieruchomoci znajduj¹cej siê w obszarze oddzia³ywania obiektu. Obszar ten
obejmuje teren w otoczeniu obiektu wyznaczany na podstawie odrêbnych
przepisów - wprowadzaj¹cy zwi¹zane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane). Przepisami odrêbnymi mog¹ byæ: ustawa ochrony rodowiska, ustawa o drogach publicznych,
ustawa o ochronie gruntów rolnych i lenych, kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomociami, ustawa o w³asnoci lokali itp.
Pozwolenia na budowê nie wymaga miêdzy innymi: budowa obiektów
gospodarczych zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i uzupe³niaj¹c¹ zabudow¹
zagrodow¹, w tym budynków gospodarczych o powierzchni do 35 metrów
kwadratowych; p³yt do sk³adania obornika; szczelnych zbiorników na gnojówkê do 25 metrów szeciennych i suszarni kontenerowych. Pozwolenia takiego nie wymaga tak¿e: budowa bu-

dynków gospodarczych, wiat i altan o
powierzchni do 10 metrów kwadratowych w zabudowie mieszkaniowej,
przy czym ³¹czna liczba tych budynków
nie mo¿e przekraczaæ 1000 metrów
kwadratowych dzia³ki indywidualnej;
oczyszczalni cieków o wydajnoci do
7,5 metrów szeciennych na dobê; altan i obiektów gospodarczych o powierzchni do 25 metrów kwadratowych
w miecie i 35 metrów kwadratowych
poza miastem na terenie pracowniczych ogrodów dzia³kowych; miejsc
postojowych do 10 stanowisk; tymczasowych obiektów budowlanych, których rozbiórka nast¹pi przed up³ywem
120 dni od daty jego ustawienia; przydomowych basenów i oczek wodnych o
powierzchni do 30 metrów kwadratowych; instalacji zbiornikowych na gaz
p³ynny do 7 metrów szeciennych z pojedynczym zbiornikiem dla budynków
jednorodzinnych; przy³¹czy do budynków obiektów ma³ej architektury.
Pozwolenia na budowê nie wymaga
tak¿e wykonanie m.in. robót polegaj¹cych
na: remoncie istniej¹cych obiektów (z
wyj¹tkiem obiektów zabytkowych) - o ile
nie obejmuje ono ingerencji w konstrukcje obiektu, pozwalaj¹ce na remont instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych,
przebudowie i remoncie przy³¹czy, dociepleniu cian, utwardzeniu gruntu na dzia³ce budowlanej, instalowaniu krat.
Ustawa prawo budowlane ustali³a,
¿e dla budowy obiektów i prowadzenia
robót budowlanych wy¿ej wymienionych wymagane jest dokonanie zg³oszenia przed rozpoczêciem robót budowlanych. W zg³oszeniu nale¿y okreliæ rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
oraz termin ich rozpoczêcia. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ: owiadczenie o dysponowaniu nieruchomoci¹ na cele
budowlane, szkice lub rysunki, wymagane przepisami opinie, decyzje i uzgodnie-

nia. Dla budowy przy³¹czy oraz ma³ej
architektury wymagany jest projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.
Zg³oszenia, o którym mowa powy¿ej,
nale¿y dokonaæ przed terminem zamierzonego rozpoczêcia robót budowlanych.
Do wykonania robót mo¿na przyst¹piæ,
je¿eli w terminie 30 dni od dorêczenia
zg³oszenia administracja budowlana nie
wniesie sprzeciwu i nie póniej ni¿ po
up³ywie 2 lat od terminu okrelonego w
zg³oszeniu. Je¿eli administracja budowlana w zawiadczeniu potwierdzi³a
przyjêcie zg³oszenia wówczas roboty
budowlane mo¿na rozpocz¹æ nastêpnego dnia po jego otrzymaniu.
Oprócz wymienionych wczeniej
robót i obiektów budowlanych zg³oszeniu podlegaj¹: budowa ogrodzenia od
strony dróg, ulic i placów - o ile ich wysokoæ nie przekroczy 2,20 m od poziomu terenu; rozbiórka budynków i budowli
nie wpisanych do rejestru zabytków o
wysokoci do 8 metrów i zlokalizowanych od granicy dzia³ki w odleg³oci nie
mniejszej ni¿ po³owa wysokoci.
Je¿eli z³o¿one zg³oszenie jest niekompletne, wówczas administracja budowlana nak³ada obowi¹zek uzupe³nienia w okrelonym terminie brakuj¹cych dokumentów. W przypadku ich
nie uzupe³nienia wnosi sprzeciw na
wykonanie robót budowlanych w drodze decyzji. Nie mo¿na przyj¹æ zg³oszenia ju¿ wykonanych robót budowlanych. W takiej sytuacji administracja
budowlana umarza postêpowanie,
przekazuj¹c sprawê do za³atwienia Inspekcji Nadzoru Budowlanego w celu
rozpoznania sprawy w zakresie zrealizowanej samowoli budowlanej.
Andrzej Adamski
Naczelnik Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego
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NAJBLI¯SZE
IMPREZY

Biennale Sztuki M³odych
Rybie Oko 3
- 2 kwietnia - 2 maja,
S³upsk -Ustka

Biennale Sztuki M³odych "Rybie Oko
3" jest kontynuacj¹ projektu zrealizowanego w 2002 i 2001 roku. Celem imprezy
jest promocja m³odych twórców, stworzenie p³aszczyzny dyskusji z publicznoci¹
i krytyk¹ artystyczn¹. W wystawie wezm¹ udzia³ zaproszeni m³odzi artyci i
studenci Akademii Sztuk Piêknych, którzy odpowiedz¹ na pytanie, jak postrzegaj¹ swoje otoczenie wizualne, spo³eczne, polityczne i mentalne. Zaprezentowane zostan¹ ró¿ne formy artystycznej wypowiedzi (malarstwo, rzeba, rysunek,
grafika, instalacja, obiekt, wideo, performance). Prace bêdzie mo¿na ogl¹daæ w
Ba³tyckiej Galerii Sztuki w Ustce, w Galerii "Kameralna" i "Baszta Czarownic"
w S³upsku.
Organizator: Ba³tycka Galeria Sztuki Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk, ul. Partyzantów 31a, tel. (059) 842-56-74,
fax: (059) 841-19-49;
email: info@baltic-gallery.art.pl

Wojewódzki Marsz na
Orientacjê - 17 kwietnia,
kompleks Nadlenictwa
Leny Dwór i okolice £osina (gm. Kobylnica)
Biegi o charakterze rekreacyjnym z
zachowaniem prawide³ obowi¹zuj¹cych
w biegach na orientacjê. Impreza rozegrana zostanie w 4 kategoriach: TD, TJ, TO,
TP. Zawody adresowane s¹ do uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych,
rednich oraz osób doros³ych. Oprócz biegów przewidziano konkursy zrêcznociowe. Na uczestników czeka kilkadziesi¹t
nagród rzeczowych.
Organizator: Gminny Orodek Kultury w Kobylnicy, ul. G³ówna 1c/1, 76251 Kobylnica, tel. (059)84-29-061,
e-mail: Kobylnicagok@poczta.onet.pl;
Park Krajobrazowy "Dolina S³upi" ,
76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel. (59) 842-98-29.
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W konkursie Miss Wsi Powiatu S³upskiego w Damnicy swój urok i wdziêk prezentuje
zawsze oko³o 20 dziewcz¹t

V Wybor y M iss Wsi
Powiatu S³upskiego,
III Wybory Mistera Wsi
Powiatu S³upskiego
- 17 kwietnia, Damnica
Konkurs dla panien i kawalerów z
powiatu. Warunkiem uczestnictwa jest
sta³e zameldowanie na wsi. Prezentacjom
towarzysz¹ wystêpy zespo³ów artystycznych, renomowanego kabaretu, konkursy oraz konkurencje zabawowe.
Organizator: Gminny Orodek Kultury i Sportu, 76-231 Damnica, ul. Witosa 11, tel. (59) 811-39-22; Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14,
76-200 S³upsk, tel. (59) 842-54-17.

Targi Ogrodnicze
Wiosna 2004,
Powiatowy Konkurs Palm
Wielkanocnych - 17 - 18
kwietnia, Strzelino (gm.
S³upsk)
Promocja i sprzeda¿ drzewek, krzewów owocowych i ozdobnych, nasion,
cebulek, sprzêtu ogrodniczego. Otwarty

Wielkanocne palmy naj³adniej prezentuj¹ siê w rêkach dziewcz¹t ubranych w
stroje ludowe
Turniej Szachowy o puchar Starosty S³upskiego, konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
Roztrzygniête zostan¹: Powiatowy
Konkurs Palm Wielkanocnych oraz konkurs fotograficzny Dziedzictwo kulturowe wsi pomorskiej.
Organizator: Wojewódzki Orodek
Doradztwa Rolniczego w Gdañsku, Oddzia³ w Strzelinie, 76-200 S³upsk 2, tel/
fax: (059) 847-12-81; (059) 847 - 12 - 88.

XII Zlot Szlakami Parku
Krajobrazowego "Dolina
S³upi" - 24 kwietnia
Uczestnicy poznaj¹ trasy piesze, rowerowe i kajakowe. Specjalnie wybrane
szlaki maj¹ na celu ukazanie piêkna przyrody Parku Krajobrazowego.
Organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze, Oddzia³
Regionalny, 76-200 S³upsk, ul. Szarych
Szeregów 1, tel.(059) 842-29-02; 842-5012.

Dzieñ Ziemi 2004
24 - 25 kwietnia, Warszawa - Pole Mokotowskie
Du¿a impreza plenerowa o charakterze edukacyjnym adresowana do dzieci i
m³odzie¿y szkolnej.
W Parku Krajobrazowym  Dolinie S³upi
mo¿na prze¿yæ niezapomniane chwile

Wojewódzki Konkurs
Recytatorski
Poeci Pomorza
- 23 kwietnia, Dêbnica
Kaszubska
Konkurs popularyzuje twórczoæ poetów Pomorza, odkrywa m³ode talenty
aktorskie. Jego celem jest równie¿ integracja uczestników i odbiorców pomorskiej poezji.

Organizator: S³owiñski Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1a, 76-214
Smo³dzino, tel.(059) 811-73-39, fax:(059)
811-75-09, Orodek Kultury Ochoty w
Warszawie.

Odlatuj¹ce Gile - Sp³yw
Kajakowy Rzek¹ S³upi¹,
24 - 25 kwietnia
Sp³yw na trasie Ga³¹nia Ma³a Krzynia z noclegiem w Krzyni. Wieczorem na uczestników czekaæ bêdzie biesiada szantowa przy ognisku.

Organizator: Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "USTKA" - KTK
"NURT", 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka
35, tel. (059) 814-92-27, Tomosz Wojciech, tel. kom. 0502397004

Pawe³ Szyd³owski.
Zwierzêta w fotografii
- ca³y kwiecieñ, S³upsk
Wystawa zdjêæ powiêcona "braciom
mniejszym" w Herbaciarni Spichlerza
Richtera.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel.(059) 842-40-81;
fax: (059)842-65-18;
mail: muzeum@mars.slupsk.pl
http://www.mars.slupsk.pl/mps

Czarne Wesele
- 1 - 3 maja, Kluki
(gm. Smo³dzino)
Impreza plenerowa otwieraj¹ca sezon
turystyczny w Muzeum Wsi S³owiñskiej
w Klukach. Nawi¹zuje do s³owiñskiej tradycji kopania torfu. Wspólna praca i biesiadowanie zosta³a przez S³owiñców niegdy nazwana "czarnym weselem". Poza
kopaniem torfu odbywaj¹ siê prezentacje
wypieku chleba, wystêpy kapel i zespo³ów ludowych, prezentacje rêkodzie³a ludowego i sztuki ludowej.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel.(059) 842-40-81.

Organizator: Gminny Orodek Kultury, 76-248 Dêbnica Kaszubska, ul.
Zjednoczenia 65, tel. (059)81-31-270;
Szko³a Podstawowa w Dêbnicy Kaszubskiej, Urz¹d Gminy w Dêbnicy Kaszubskiej.

VII Powiatowy Przegl¹d
Kabaretów Szkolnych
HUMORIADA
- 24 Kwietnia, Kobylnica
Prezentacja krótkich form scenicznych tematycznie zwi¹zanych z has³em
"Moja szko³a na weso³o". Uczestnicz¹
kabarety ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich. Impreza odbêdzie
siê w sali Zespo³u Szkó³ Samorz¹dowych w Kobylnicy.
Organizator: Gminny Orodek Kultury w Kobylnicy, ul. G³ówna 1c/1, 76251 Kobylnica, tel. (059)84-29-061, Jedn¹ z atrakcji Czarnego Wesela w Muzemu Wsi S³owiñskiej w Klukach jest pokaz
email: Kobylnicagok@poczta.onet.pl dawnego wypieku chleba
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Maraton Kapel w Damnicy jest okazj¹ do
zaprezentowania dzia³alnoci ró¿nych zespo³ów muzycznych

Maraton Kapel
- 1 maja, Damnica
Impreza ma na celu zaprezentowanie
szerszej publicznoci aktualnie dzia³aj¹cych m³odzie¿owych kapel amatorskich,
tworz¹cych w ró¿nych nurtach muzycznych - rockowych, ludowych, dancingowo - weselnych.
Organizator: Gminny Orodek Kultury i Sportu, 76-231 Damnica, ul. Witosa 11, tel/fax: (059) 811-39-22.

Rowerowy Rajd
"Szlakiem Gmin Powiatu
S³upskiego" - 2 - 3 maja

Wiosenna Biesiada Rowerowa - 9 maja, Podd¹bie
(gm. Ustka)

Trasa rajdu biegnie przez miejscowoci: S³upsk, Kêpice, G³ówczyce, Ustkê.
W rajdzie mog¹ braæ udzia³ wszyscy zainteresowani.

Rowerzyci pojad¹ tras¹ len¹ z Ustki do Podd¹bia na "Biesiadê u Julki", tu
przy muzyce rozegranych zostanie wiele
konkursów i gier.

Organizator: Klub Turystyki Rowerowej "S£UPIA", 76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. (059)84-29-829.

Organizator: Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe USTKA, KTR "Bezkres", 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35,
tel. (059) 814-92-27, Jerzy So³tysiak, tel.
kom. 0506508540.

XII Miêdzywojewódzkie
Prezentacje Artystyczne
£upawa 2004 - 8 maja,
£upawa (gm. Potêgowo)
M³odzie¿ szkolna prezentuje swoje
dokonania artystyczne. Prezentacje rozgrywane s¹ w kategoriach: zespo³y taneczne, zespo³y wokalne, solici, ma³e
formy teatralne.
Organizator: Gminny Orodek Kultury w Potêgowie, 76-230 Potêgowo, ul.
Kociuszki 5, tel. (059) 811-50-72 , wew.
18, e-mail: sekretariat@potêgowo.pl;
Zespó³ Szkó³ w £upawie, tel. (059) 84635-06.

Miasto nad S³upi¹
i jego muzea
- 14 maja - 30 czerwca,
S³upsk
Wystawa ze zbiorów Muzeum i s³upskich kolekcjonerów. Jej tematem bêdzie
prezentacja zbiorów i historii s³upskich
muzeów od 1924 r., a tak¿e muzeów niemieckich i polskich, widziana przez pryzmat dziejów miasta i regionu. Wystawê
bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Zamku Ksi¹¿¹t
Pomorskich.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81.

Osiemdziesi¹t lat
Muzeum Pomorza
rodkowego w fotografii
- maj, S³upsk
Wystawa zdjêæ dokumentuj¹cych historiê Muzeum. Ekspozycja w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81.

VIII Regaty Windsurfingowe na jeziorze Gardno
o Puchar Dyrektora
S³owiñskiego Parku
N a ro d o w e g o - 1 maja,
Gardna Wielka
(gm. Smo³dzino)
gu.

Impreza dla mi³oników windsurfin-

Organizator: S³owiñski Park Narodowy, ul. Boh. Warszawy 1a, 76-214 Smo³dzino, tel. (059) 811-75-09.
52

Na majowe Targi Kwiatowe do Strzelina zje¿dzaj¹ zawsze tysi¹ce prawdziwych mi³oników uprawy kwiatów i warzyw ogrodowych

Targi Kwiatowe
Majówka w Strzelinie
- 15 - 16 maja, Strzelino
(gm. S³upsk)
Promocja i sprzeda¿ kwiatów rabatowych, balkonowych, krzewów ozdob-

nych, sadzonek warzyw, nasion. Zawody
jedzieckie z przeszkodami.
Organizator: Wojewódzki Orodek
Doradztwa Rolniczego w Gdañsku, Oddzia³ w Strzelinie, 76-200 S³upsk 2, tel/
fax: (059) 847-12-81.

Nie tylko reprezentanci kó³ PZW, równie inni amatorzy wêdkarstwa chêtnie bior¹ udzia³ w zawodach organizowanych
na Stawku £abêdzim w S³upsku. Na zdjêciu: szczêcia z wêdk¹ próbuj¹ uczestnicy zawodów przygotowanych w ramach
lipcowego wiêta Ryby

Karpiowe Mistrzostwa
Okrêgu - 15 - 16 maja,
Stawek £abêdzi, S³upsk
Uczestnicz¹ reprezentacje kó³ PZW
z Okrêgu S³upskiego. Wszyscy wêdkarze
otrzymaj¹ ciep³y posi³ek.
Organizator: Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, 76-200 S³upsk,
al. 3 Maja 65a, tel./fax: (059) 843-63-41,
www.pzw-slupsk.prv.pl, pzw_slupsk@poland.com

VI S³upskie Forum
Motoryzacji, Wystawa
Sprzêtu Motoryzacyjnego
- 15 - 16 maja,
Plac Zwyciêstwa, S³upsk
Wystawa nowych samochodów i
sprzêtu motoryzacyjnego produkowanego w regionie s³upskim. Konferencja Naukowo-Techniczna, II Parada Fiatów 126
P, pt. "Maluchem do Unii".

W ramach S³upskiego Forum Motoryzacji odbywa siê Parada
Fiatów 126 p. W pierwszej paradzie w 2003 roku udzia³ wziê³o piêædziesi¹t popularnych maluchów

Organizator:
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeñ NaukowoTe c h n i c z n y c h
NOT, ul. Garncarka 4, 76-200
S³upsk, tel. (59)
842-25-38, Starostwo Powiatowe,
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200
S³upsk, tel. (59)
842-54-17, Urz¹d
Miejski w S³upsku,
Plac Zwyciêstwa
3, 76-200 S³upsk,
tel. (59) 842-3236.

Otwarcie Sezonu ¯eglarskiego - 16 maja, Gardna
Wielka (gm. Smo³dzino)
Impreza organizowana na jeziorze
Gardno, dostêpna dla wszystkich mi³oników ¿eglarstwa.
Organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze, Oddzia³ Regionalny , 76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 1, tel . (059) 842-29-02, 842-5012, S³owiñski Park Narodowy w Smo³dzinie, ul. Boh. Warszawy 1a, 76-214 Smo³dzino, tel. (059) 811-72-04, fax: (059) 81175-09, Jacht Klub PTTK ORION, 76200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 1, tel.
(059) 842-29-02, 842-50-12, Urz¹d Gminy Smo³dzino, ul. Kociuszki 3, 76-214
Smo³dzino, tel (059) 81-17-283, 81-17215, fax. (059) 81-17-460.

III Bieg Olimpijski
- 22 maja, Kwakowo
Odczytanie apelu olimpijskiego, program artystyczny, bieg g³ówny. Impreza
pod patronatem PKOL w Warszawie z
udzia³em jego przedstawicieli. Bieg rozgrywany jest na terenach wokó³ Kwakowa.
Organizator: Szko³a Podstawowa
w Kwakowie, 76-256 Kwakowo, tel.(059)
84-62-080; Gminny Orodek Kultury
w Kobylnicy, ul. G³ówna 1c/1, tel.(059)
84-29-061,
e-mail:Kobylnicagok@poczta.onet.pl
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Biesiada Samorz¹dowa
- 22 maja, G³ówczyce
Gmina G³ówczyce prezentuje swój
kulturalny dorobek. Wystêpuj¹ce zespo³y wokalne i muzyczne zachêcaj¹
uczestników imprezy do wspólnego
piewania i zabawy tanecznej. Zadaniem
imprezy jest integracja rodowisk samorz¹dowych.
Organizator: Gminny Orodek Kultury, 76-220 G³ówczyce, ul. Tadeusza
Kociuszki 13, tel.(059) 81-16-127.

Regaty
¯ eglarskie
o P u c h a r D yrektora
S ³o w i ñ sk i e go
P arku
Narodowego - 23 maja, Atrakcj¹ Agrotargów w Strzelinie s¹ ¿ywe zwierzêta
Gardna
Wielka
(gm. Smo³dzino)
Powiatowe Obchody Dni
Targi Rolne Agrotargi
Dzia³acza Kultury
2004" - 29 - 30 maja,
- 27 - 28 maja, Smo³dzino
Regaty odbywaj¹ siê na jeziorze
Strzelino (gm. S³upsk)

Gardno w ramach Zlotu Szlakami S³owiñskiego Parku Narodowego.

Organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze, Oddzia³
Regionalny, 76-200 S³upsk, ul Szarych
Szeregów 1, tel. (059) 842-29-02, 842-5012; S³upskie Stowarzyszenie ¯eglarstwa
Deskowego SPEED.

Dyrektorzy i pracownicy wiejskich
orodków i domów kultury dyskutuj¹ na
temat problemów wystêpuj¹cych w codziennej pracy. Starosta s³upski nagrodzi
najlepszych dzia³aczy i twórców kultury
statuetkami Bia³ego bociana. Specjaln¹ tablic¹ upamiêtniony zostanie jeden z
nie¿yj¹cych twórców kultury z gminy
Smo³dzino.
Organizator: Gminny Orodek
Kultury, 76-214 Smo³dzino, ul Bohaterów
Warszawy 30, tel. (059) 811-73-55,
Starostwo Powiatowe, 76-200 S³upsk,
ul. Szarych Szeregów 14, tel.(059) 84254-17.

Rowerowy Rajd
Szlakiem Elektrowni
Wodnych - 29 - 30 maja,
S³upsk

Podczas obchodów Dnia Dzia³acza Kultury prezentuj¹ siê zespo³y artystyczne, wiejscy poeci recytuj¹ swoje wiersze
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Uczestnicy rajdu zbieraj¹ siê i rejestruj¹ przy mocie czo³gowym na S³upi
przy ul. Rybackiej. Trasa rajdu biegnie
pierwszego dnia przez Dêbnicê Kaszubsk¹, Krzyniê, Konradowo, Ga³êniê Ma³¹,
Niepoglêdzie, Ga³êzów, Soszycê i Jasieñ
(nocleg). Dnia nastêpnego uczestnicy odwiedzaj¹ Jerzkowice, No¿yno, Unichowo,
Budowo, Motarzyno, Niemczewo, Dêbnicê Kaszubsk¹, Lubuñ, Krêpê i koñcz¹
rajd w S³upsku. Na zakoñczenie - konkurs z upominkami.
Organizator: Klub Turystyki Rowerowej "S³upia", 76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. (059) 84-29-829.

Prezentacja maszyn i urz¹dzeñ dla
rolnictwa oraz rodków do produkcji rolnej po³¹czona z pokazem zwierz¹t hodowlanych. Biegi prze³ajowe dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ powiatu s³upskiego.
Organizator: Wojewódzki Orodek
Doradztwa Rolniczego w Gdañsku, Oddzia³ w Strzelinie, 76-200 S³upsk 2, tel/
fax: (059) 847-12-81.

Jubileuszowy XX
Przegl¹d Zespo³ów
Artystycznych Kó³ek
Rolniczych i Kó³
Gospodyñ Wiejskich
- 30 maja, Kobylnica
Celem przegl¹du jest rozwój kultury
na wsi, podtrzymywanie tradycji, obyczajów i przekazywanie ich m³odemu pokoleniu. Impreza po³¹czona z obchodami
wiêta Ludowego. Bior¹ w niej udzia³ zespo³y z Pomorza o ró¿nym zabarwieniu
folklorystycznym - kaszubskim, ukraiñskim, kociewskim.
Organizator: S³upski Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych, 76200 S³upsk, ul. 3 Maja 44, tel/fax: (059)
843-00-50, Starostwo Powiatowe, 76-200
S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel.(059)
841-85-95.

Zdjêcia: J. Maziejuk

Uczestnicy Konkursu
Srebrny Niedwied 2003

FIRMY MAKRO

Przedsiêbiorstwo Przemys³u Drzewnego

POLTAREX

Sp. z o.o.

ul. ¯eromskiego 9/10, 84-300 Lêbork

Przedsiêbiorstwo prowadzi dzia³alnoæ od 1994 roku. W 2001 roku zatrudnia³o 446 osób, w 2002 roku - 443, w 2003
roku - 489 osób. Zajmuje siê przecieraniem, struganiem, suszeniem, impregnacj¹ i produkcj¹ elementów, pó³fabrykatów
oraz galanterii drewnianej. wiadczy szeroki zakres us³ug tartacznych.
W roku 2001 przychody wynios³y
51.470 000 z³, w 2002 roku - 57.287 000
z³, w 2003 roku - 68.425 000 z³. Zysk netto
w kolejnych trzech latach wyniós³ odpowiednio: 3 133 000 z³, 339 000 z³ i
2 180 000 z³. Wyroby sprzedawane s¹ do
41 firm w Niemczech, Belgii, Holandii,
Danii, Francji, W³och, Hiszpanii, Anglii,
Norwegii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji i
Japonii. Udzia³ eksportu w przychodach
w 2003 roku wyniós³ 46 proc.
Przedsiêbiorstwo rocznie na inwestycje wydaje 2,4-4,0 mln z³, g³ównie na zakup nowych obrabiarek do drewna, no-

woczesnych suszarnii i innych urz¹dzeñ. Ka¿dy z tartaków otrzyma³
niedawno nowoczesne, ekologiczne,
sterowane komputerowo suszarnie
do drewna. Modernizowane i unowoczeniane s¹ ci¹gi produkcyjne,
transport wewnêtrzny, budowane
nowe hale, place i drogi wewnêtrzne. Zak³ad przeciera obecnie 187 tys.
metrów szeciennych drewna. Zamierza zwiêkszyæ przetarcie do
250 tys. metrów szeciennych.
"Poltarex" pracuje w oparciu o
certyfikat pochodzenia produktu
FSC oraz certyfikat systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001:2000.
rednia p³aca pracownicza wynosi 1624 z³. Pracownicy otrzymuj¹
odzie¿, posi³ki regeneracyjne, napoje.
Maj¹ mo¿liwoæ dokszta³cania, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji na studiach
wy¿szych. Przedsiêbiorstwo promuje siê

Zak³ad przeciera rocznie 187 tys. metrów szeciennych drewna

na targach "BUDMA" w Poznaniu i
"DREMA" w Hanowerze, w Polskich
Ksi¹¿kach Telefonicznych, Panoramie
Firm, Gazecie "Przemys³ Drzewny". W
2002 roku na promocjê przeznaczy³o
138.500 z³, w 2003 roku - 153,005 z³.
Sponsoruje Miêdzynarodowy Maraton
Ekologiczny im. Tomasza Hopfera w Lêborku, Miêdzynarodowe Zawody Studentów Lenictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Poznaniu, obchody wiêta Policji w Lêborku. Dofinansowuje kluby
sportowe "Têcza" w Nowej Wsi Lêborskiej, "Pogoñ" w Lêborku, w P³aszczycach ko³o Cz³uchowa, Uczniowski Klub
Sportowy Jedynka w Lêborku. Wspiera
finansowo dzia³alnoæ orodków i towarzystw pracuj¹cych na rzecz dzieci.
Wspiera tak¿e Stra¿ Po¿arn¹ i dofinansowa³o budowê kocio³a w Bielsku.
W 2002 roku przedsiêbiorstwo uzyska³o tytu³ Firmy Roku Pomorza rodkowego.
Przedsiêbiorstwem kieruje Marek
Kubiak - prezes Zarz¹du.
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Kandydat do tytu³u

S£UPSKI
PRODUKT
ROKU 2003

Konstrukcje s³upowe
stacji transformatorowych

Elektrownie Wodne S³upsk Sp. z o.o., ul. Rybacka 4, 76-200 S³upsk

Na produkt sk³ada siê wiele wariantów konstrukcji s³upowych stacji transformatorowych, które tworz¹ poprzecz-

niki stacyjne, konstrukcje
pod izolatory, od³¹czniki,
odgromniki ró¿nych ty-

Konstrukcja pod ograniczniki przepiêæ

Konstrukcja do monta¿u szafy sterowniczej dla roz³¹czników sterowanych radiowo
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Kompletna konstrukcja pod
s³upow¹ stacjê transformatorow¹ na ¿erdzi wirowanej

pów, konstrukcje pod roz³¹czniki, podesty pod transformatory,
drabinki kablowe, obejmy mocuj¹ce ró¿nych typów.
Konstrukcje montowane s¹
na ¿erdziach wirowanych wed³ug zamówieñ klientów. Spó³ka produkuje je od 2002 roku.
W pierwszym roku (2002)
sprzeda³a trzydzieci, a w 2003
roku zamówiono 40 takich konstrukcji.
Produkcja s³upowych konstrukcji stacji transformatorowych jest dodatkow¹ dzia³alnoci¹ spó³ki Elektrownie Wodne S³upsk.

