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Sierpniowo-wrze�niowy numer naszego pisma ukazuje
siê w okresie  kampanii wyborczej. Biuletyn otwiera infor-
macja nt. zmian w bud¿ecie powiatu. Okaza³o siê, ¿e dota-
cje i subwencje otrzymane od Ministra Finansów i Wojewo-
dy Pomorskiego s¹ znacznie ni¿sze od zak³adanych, dlate-
go te¿ nale¿a³o dokonaæ zmian.  XXVI sesja Rady Powiatu
po�wiêcona by³a wyra¿eniu przez Radê opinii w sprawie
po³¹czenia miasta S³upska funkcjonuj¹cego na prawach po-
wiatu z powiatem s³upskim. Rada wyrazi³a swoje negatyw-
ne stanowisko w opiniowanej sprawie.

Meandry wielkiej polityki nie zdominowa³y my�lenia o
lokalnych problemach. 9 lipca niespotykane ilo�ci opadów
po³¹czone z wichur¹ spowodowa³y du¿e szkody w mie�cie i
powiecie, z którymi dzielnie i skutecznie walczy³y s³u¿by
podleg³e staro�cie. Dziêki naszym zabiegom i wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej, s³upska stra¿ po¿arna otrzyma³a ponad 500 tys. z³o-
tych na zakup sprzêtu ratowniczo-ga�niczego. W wyniku
rozmów z prezesem Zarz¹du G³ównego OSP RP uda³o siê
pozyskaæ sprzêt za 50 proc. odp³atno�ci.

Dobre efekty przynosi  proekologiczne dzia³anie w po-
wiecie, którym zainteresowa³ siê  poczytny tygodnik POLI-
TYKA. W biuletynie piszemy o realizowanym z naszej ini-
cjatywy projekcie budowy biorafinerii do produkcji paliwa
z rzepaku, tañszego ni¿ olej napêdowy i przyjaznego �rodo-
wisku. Jest te¿ szansa na budowê w ci¹gu 2-3 lat du¿ego
zak³adu produkcji s³odu z jêczmienia.

Sprawy bytowe nie przes³aniaj¹ nam sfery duchowej.
Rozpoczynamy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i
twórców dzia³aj¹cych w gminach powiatu. Publikujemy te¿
rozwa¿ania na temat finansowania  gminnej kultury.

Rozpocz¹³ siê rok szkolny 2001/2002. Powiatowe uro-
czysto�ci odbêd¹ siê 7 wrze�nia w Zespole Szkó³ Rolniczych
w S³upsku. Wszystkim pracownikom o�wiaty i uczniom sk³a-
dam najserdeczniejsze ¿yczenia kreatywno�ci w nauczaniu.

14 wrze�nia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym  w Ustce od-
bêdzie siê Wojewódzka Sportowa Inauguracja roku szkol-
nego 2001/2002 oraz oddana zostanie do u¿ytku  nowa hala
sportowo-widowiskowa. 16 wrze�nia po raz pierwszy ob-
chodziæ bêdziemy Powiatowe �wiêto Plonów 2001, na któ-
re zapraszam do G³obina  k. S³upska.

Gor¹co namawiam do  udzia³u w wyborach parlamen-
tarnych. Wrzesieñ zdecyduje o obliczu naszego kraju w naj-
bli¿szych czterech latach. W biuletynie prezentujemy sylwetki
kandydatów. Uwa¿am, ¿e jest na kogo g³osowaæ.

Stanis³aw K¹dziela
                                                                Starosta  S³upski

 DRODZY CZYTELNICY !
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Z obrad XXV Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Uchwalenie zmian w bud¿ecie powiatu na 2001 rok by³o g³ównym tematem obrad XXV Sesji Rady
Powiatu S³upskiego (25 czerwca br.). Projekt uchwa³y przed³o¿ony przez Zarz¹d Powiatu uwzglêd-
nia³ zmiany dostosowane do aktualnych uwarunkowañ. W momencie konstruowania bud¿etu (gru-
dzieñ ubieg³ego roku) pracowano g³ównie w oparciu o za³o¿enia. Po uchwaleniu bud¿etu pañstwa,
dotacje i subwencje otrzymane od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego okaza³y siê znacznie
ni¿sze od zak³adanych.

W rezultacie proponowanych zmian
dochody bud¿etu powiatu na 2001 rok
wynosz¹ 41.674.779 z³, wydatki
48.934.843 z³. Deficyt w kwocie
7.260.064 z³ znajduje pokrycie czê�cio-
wo w nadwy¿ce bud¿etowej z roku 2000
i w g³ównej czê�ci zostanie pokryty  przy-
chodami z zaci¹gniêtego kredytu na in-
westycje drogowe (7.000.000 z³).

Projekt uchwa³y opiniowa³y wszyst-
kie komisje. W imieniu Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego i Przeciwdzia³ania Bez-
robociu, przewodnicz¹cy Ireneusz Za-
grodzki przedstawi³ w¹tpliwo�ci i za¿¹-
da³ wyja�nieñ na temat wzrostu kosztów
utrzymania Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w S³upsku i Ustce, "skoro
celem reorganizacji poradni by³o ich
zmniejszenie".

Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i
Finansów W³adys³aw Rajszczak stwier-
dzi³, ¿e Komisja po dokonaniu wnikliwej
analizy proponowanych zmian w bud¿e-
cie oraz zapoznaniu siê z opiniami pozo-
sta³ych komisji, pozytywnie zaopiniowa-
³a projekt przed³o¿onej przez Zarz¹d
uchwa³y.Rada przyjê³a równie¿ uchwa³ê
w sprawie zmian w regulaminie organi-
zacyjnym starostwa. Dotycz¹ one prze-
kazania zadañ z dziedziny kultury z
Wydzia³u O�wiaty, Kultury i Kultury
Fizycznej do Wydzia³u Rozwoju, Pro-
mocji Powiatu i Zdrowia.

Po wys³uchaniu sprawozdania staro-
sty z prac Zarz¹du Powiatu,  przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej Jan Siedzik
poinformowa³ o przeprowadzonej kontroli
w Powiatowym Urzêdzie Pracy. Radny
S³awomir Ziemianowicz przedstawi³
sprawozdanie oraz wnioski z kontroli.
Rada uzna³a, ¿e decyzja o przejêciu czê-
�ci pomieszczeñ przez PUP (co skutko-
wa³o wzrostem kosztów) by³a niezbêdna
ze wzglêdu na konieczno�æ poprawy wa-
runków pracy pracowników i jako�ci ob-
s³ugi bezrobotnych, których liczba znacz-
nie wzros³a. W przyznanej dotacji celo-
wej Wojewody Pomorskiego na 2001
rok nie uwzglêdniono �rodków na

zwiêkszone koszty rzeczowe zwi¹zane
z utrzymaniem zaadaptowanych przez
PUP dodatkowych pomieszczeñ. Zda-
niem Rady powinien partycypowaæ w
niej równie¿ powiat grodzki, bowiem
PUP obs³uguje tak¿e bezrobotnych
mieszkañców S³upska. Rada Powiatu
wyst¹pi do Wojewody Pomorskiego o
zapewnienie �rodków finansowych na
utrzymanie PUP w pe³nej wysoko�ci,
uwzglêdniaj¹cych równie¿ siedzibê
przy ul. Fabrycznej 1. Uznano jednak
¿e w perspektywie nale¿y d¹¿yæ do
umiejscowienia Powiatowego Urzêdu
Pracy w jednym obiekcie.

W interpelacjach radni pytali o wiele
spraw. Kazimierz Pamu³a chcia³, aby
wyja�niono, ile i z jakich dzia³ów bud¿e-
tu starostwa przekazano pieni¹dze na
wyp³atê zasi³ków dla bezrobotnych, czy
pieni¹dze te trafi³y do bezrobotnych,
czy te¿ na bie¿¹ce utrzymanie Powia-
towego Urzêdu Pracy?

- Decyzja dotycz¹ca przekazania Po-
wiatowemu Urzêdowi Pracy �rodków na
wyp³atê obligatoryjnych zasi³ków by³a ry-
zykowna w tym sensie, ¿e gdyby bud¿et
pañstwa nie wywi¹za³ siê z ustawowego
obowi¹zku wobec Funduszu Pracy, wy-
st¹pi³yby trudno�ci w realizacji bud¿etu
powiatu. Mia³em moralny obowi¹zek za-
ryzykowaæ i wspomóc chwilowo kwot¹
360 tys. z³ bud¿et Powiatowego Urzêdu
Pracy -odpowiedzia³ starosta St. K¹dzie-
la. - Po kilku dniach nale¿na kwota wp³y-
nê³a z bud¿etu  pañstwa.  Przekazanie
�rodków na wyp³aty zasi³ków dla bezro-
botnych nie wi¹za³o siê z klasyfikacj¹
bud¿etow¹, by³o tylko chwilowym wspar-
ciem, po¿yczk¹ Funduszu Pracy. Po¿yczo-
ne pieni¹dze trafi³y do bezrobotnych, a nie
na bie¿¹ce utrzymanie Urzêdu.

Stanis³aw Jank poruszy³ problem
sp³awno�ci rzek S³upi i Skotawy. Stwier-
dzi³, ¿e ich stan jest jeszcze gorszy ni¿ by³
przed miesi¹cem, kiedy mówi³ o nim
pierwszy raz.

Z Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w  Gdañsku uzyskano odpowied�,
¿e po opadniêciu wód zlecone zostanie
oczyszczenie ze �mieci koryta rzeki w

powiecie. Po sp³yniêciu wód wezbranio-
wych, zostan¹ zlokalizowane te¿ miejsca
gromadzenia siê powalonych drzew i zo-
stan¹ one natychmiast usuniête.

Pawe³ Gonera zapyta³, kiedy zosta-
nie powo³any skarbnik powiatu, jak da-
leko zaawansowana jest sprawa kredy-
tu d³ugoterminowego na remont dróg?
Kiedy zostanie wykonany remont dro-
gi do Izbicy? Czy remont drogi S³upsk-
Cecenowo zostanie wykonany przed
sezonem turystycznym?

-  Skarbnik powiatu zostanie powo³a-
ny najszybciej jak to mo¿liwe. Potrzebny
jest kandydat w pe³ni przygotowany do
wykonywania tej pracy. Póki co, pe³ni¹-
ca obowi¹zki skarbnika osoba, dobrze re-
alizuje swoje  zadania - odpowiada³ sta-
rosta.- Je¿eli chodzi o kredyt d³ugotermi-
nowy to do 12 lipca komisja rozpatrzy
oferty, 10-tego up³ywa termin ich sk³ada-
nia. Udzieleniem kredytu zainteresowane
s¹ 3 banki. Na drodze do Izbicy prowadzi
siê naprawy bie¿¹ce. W sprawie remontu
drogi wojewódzkiej S³upsk - Cecenowo
oraz usuniêcia drzew na drodze w miej-
scowo�ciach ̄ elkowo i Rumsko, wyst¹piê
do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañ-
sku.

Teresa Szamlicka poruszy³a sprawy
fatalnego stanu rowu przy ul. Witosa w
Kobylnicy oraz upad³o�ci zak³adu "Sto-
lon" w S³upsku. Zg³osi³a wiele zastrze¿eñ
do sposobu ratowania firmy. Uzna³a, ¿e
sprawa "Stolonu" zosta³a zdominowana
przez du¿ych rolników. Jaka jest polity-
ka powiatu wobec tych zak³adów?- py-
ta³a i zaapelowa³a, aby osoba, która do-
prowadzi³a do upad³o�ci firmy, nie sta-
wa³a do przetargu.

- Rów przy ul. Witosa w Kobylnicy bê-
dzie oczyszczony i trawy zostan¹ wyko-
szone. Je¿eli chodzi o "Stolon" to przez
wiele miesiêcy ubieg³ego roku wspiera-
³em dzia³ania maj¹ce na celu obronê fir-
my przed upad³o�ci¹. W listopadzie 2000
roku wyst¹pi³em do Wojewody Pomorskie-
go o umo¿liwienie ratalnej sp³aty d³ugów
za gospodarcze korzystanie ze �rodowi-
ska. Wniosek ten rozpatrzono pozytywnie

Zmiany w bud¿ecie
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- mówi³ starosta. - Nie uda³o siê wynego-
cjowaæ roz³o¿enia na raty sp³aty nale¿-
no�ci wobec ZUS. W marcu odby³o siê w
siedzibie starostwa spotkanie przedstawi-
cieli Zarz¹du �Stolonu� z rolnikami. Pre-
zes �Stolonu� przedstawi³ na nim szcze-
gó³owo program naprawczy zak³adu, któ-
ry niestety nie zosta³ zrealizowany. W efek-
cie og³oszono upad³o�æ �Stolonu�. Syn-
dyk masy upad³o�ciowej zobowi¹zany jest
teraz do przeprowadzenia przetargu zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Jako starosta nie mam wp³ywu na jego
rozstrzygniêcie, bo nie jest to maj¹tek po-
wiatu.

Ryszard  Stus  zwróci³ siê do Komen-
danta Miejskiego Policji o przedstawie-
nie struktury  wypisywania mandatów wy-
mierzanych kierowcom.  Podkre�li³   pro-
blem zagro¿enia stwarzanego przez kie-
rowców rozmawiaj¹cych w czasie prowa-
dzenia samochodu przez telefon komór-
kowy. Kiedy znikn¹ z naszych rzek za-
nieczyszczenia? - zapyta³ i jako przy-
k³ad poda³  rzekê  Skotawê i  S³upiê.

Odpowiedzi radnemu udzieli Komen-
dant Miejski Policji w S³upsku oraz Re-
gionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej i
Wojewódzki Zwi¹zek Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych w Gdañsku.

Jerzy Awchimieni zapyta³, dlaczego
nie wykonano remontu drogi w Skóro-
wie?. Termin naprawy min¹³ 30 kwiet-
nia br.

- Naprawa drogi mia³a byæ wykona-
na przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w
Potêgowie. Termin zosta³ przesuniêty na
wniosek wykonawcy z uwagi na z³e wa-
runki atmosferyczne. Przed 15 czerwca br.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w S³upsku in-
terweniowa³ w tej sprawie i uzyska³ po-
twierdzenie, ¿e prace zostan¹ wykonane.
Wobec powy¿szego, ¿e nie zosta³y wyko-
nane, Zarz¹d Dróg Powiatowych wyko-
na roboty zastêpczo i obci¹¿y  kosztami
Zak³ad Us³ug Komunalnych w Potêgowie
- odpowiedzia³ starosta.

Wojciech Lewandowski prosi³ o in-
formacjê w sprawie przeznaczonych w bu-
d¿ecie powiatu 200 tys. z³ na rozbudowê
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce.

- W bud¿ecie powiatu  przewidziano
rezerwê celow¹ w wysoko�ci 200 tys. z³, z
przeznaczeniem na rozbudowê ZST. Zgod-
nie z art.128 ustawy o finansach publicz-
nych, rezerw¹ dysponuje Zarz¹d Powia-
tu i z chwil¹ rozpoczêcia prac przygoto-
wawczych, zostanie ona przekazana na
rachunek bie¿¹cy szko³y.
                               Jolanta Sienkiewicz
             Naczelnik Biura Rady Powiatu

Z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Powiaty nie  chc¹ byæ razem
22 czerwca br. wp³ynê³o do Rady Powiatu S³upskiego pismo Wice-
ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Józefa P³oskonki o
wyra¿enie przez Radê opinii w sprawie po³¹czenia miasta S³upska
funkcjonuj¹cego na prawach powiatu z powiatem s³upskim. Tema-
towi temu po�wiecono 20 lipca br. XXVI Sesjê Rady Powiatu.

Zarz¹d Powiatu, dzia³aj¹c na podsta-
wie udzielonego upowa¿nienia, zwróci³
siê do zarz¹dów miast i gmin o przepro-
wadzenie konsultacji z mieszkañcami i na
podstawie zebranych opinii przed³o¿y³
Radzie stosowny projekt uchwa³y, jako

materia³ do dalszej dyskusji. Niezale¿nie
od tego, temat ten by³ przedmiotem ob-
rad klubów radnych. Ostatecznie, po dys-
kusji, Rada 21.g³osami �za�, przy 6 g³o-
sach przeciwnych przeg³osowa³a projekt
uchwa³y, w którym wyrazi³a swoje nega-
tywne stanowisko w opiniowanej sprawie.

Uzasadnienie
negatywnej opinii

Powiat s³upski, w którego sk³ad wcho-
dzi 10 gmin, zajmuje obszar 2.304 km2 i
liczy 94 tys. mieszkañców. Na tzw. infra-

strukturê spo³eczno-techniczn¹ powiatu
sk³ada siê osiem placówek o�wiatowo-wy-
chowawczych, cztery domy pomocy spo-
³ecznej, dom dziecka, 750 km dróg po-
wiatowych i 51 obiektów mostowych.

Powiat jest wiêc du¿¹ jednostk¹ tery-
torialn¹, do�æ dobrze zorganizowan¹,

zdoln¹ do podej-
mowania trud-
nych zadañ roz-
wojowych i ob-
s³ugi obywateli
w ramach usta-
wowo okre�lo-
nych kompeten-
cji.
Mankamentem
powiatu jest brak
�rodków finan-
sowych, g³ównie
na potrzeby
o�wiaty, kultury,
pomocy spo³ecz-
nej, drogownic-
twa i ³agodzenia
strukturalnego
bezrobocia, któ-
re osi¹gnê³o po-
ziom 30 proc.
Na przestrzeni
2,5 lat funkcjo-
nowania powia-
tu nie nast¹pi³y
w zakresie finan-
sów  ¿adne ko-
rzystne zmiany.
Sytuacja pogar-
sza siê z roku na
rok, a tego przy-

k³adem jest rok 2001, w którym bud¿et
powiatu, przy utrzymuj¹cej siê inflacji, zo-
sta³ relatywnie pomniejszony w stosunku
do lat poprzednich.

Po³¹czenie dwóch jednostek teryto-
rialnych o uprawnieniach powiatowych w
niczym nie zmieni sytuacji materialnej
dzisiejszego powiatu. Wed³ug posiada-
nych informacji S³upsk - miasto na pra-
wach powiatu z konieczno�ci dop³aca
do zadañ powiatowych z bud¿etu gmi-
ny, kilka milionów z³otych rocznie. Tak
wiêc, po po³¹czeniu powiatu z miastem
na prawach powiatu, mo¿liwo�ci finan-

Tak  wiele nas  ³¹czy, a tak ma³o dzieli

ci¹g dalszy na str 6
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sowe nowo utworzonej jednostki pogor-
szy³yby siê znacznie, co rzutowa³oby
niekorzystnie na realizacjê zadañ.

Przeprowadzone konsultacje z miesz-
kañcami dowiod³y, ¿e s¹ oni przeciwni ³¹-
czeniu powiatu z miastem. Wiêkszy lud-
no�ciowo S³upsk (102 tys. mieszkañ-
ców) uzyska przewagê w przysz³ej ra-
dzie powiatu, co rodzi uzasadnione oba-
wy, ¿e problemy miasta zdominuj¹
sprawy powiatu ziemskiego.

Mieszkañcy wsi obawiaj¹ siê zaha-
mowania rozwoju o�wiaty wiejskiej,
opieki spo³ecznej, drogownictwa. Zg³a-
szaj¹ zagro¿enie dla istniej¹cej sieci
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Ponadto mieszkañcy podaj¹ w w¹tpli-
wo�æ celowo�æ ³¹czenia s³u¿b administra-
cyjnych powiatu i miasta na prawach po-
wiatu w jedne komórki organizacyjne. Ich
po³¹czenie doprowadzi do nieuzasad-
nionego gromadzenia interesantów w
jednym miejscu, co zamiast u³atwiæ za-
³atwienie sprawy, znacznie je utrudni.

Z przewidywanym ³¹czeniem s³u¿b
rodzi siê problem zapewnienia w³a�ci-
wych warunków lokalowych.W �wietle
powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e ³¹cze-
nie miasta na prawach powiatu z po-
wiatem s³upskim trudno uznaæ za roz-
wi¹zanie racjonalne. Dokonywanie ko-
rzystnych zmian w reformie admini-
stracyjnej pañstwa powinno siê odby-
waæ nie poprzez zmiany zasiêgu tery-
torialnego poszczególnych jednostek,
lecz na drodze doskonalenia instrumen-
tów s³u¿¹cych realizacji zadañ. Do nich
nale¿y zaliczyæ, w pierwszej kolejno�ci
finanse publiczne.

Stanowisko Klubu
 Radnych PSL

Klub radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego zdecydowanie sprzeciwia siê
propozycji ³¹czenia miasta na prawach po-
wiatu S³upsk z powiatem s³upskim. Przed-
stawione przez Zarz¹d uzasadnienie do
projektu uchwa³y uwa¿amy za  trafne,   w
pe³ni   odzwierciedlaj¹ce  odczucia   na-
szych   mieszkañców i w³adz samorz¹do-
wych gmin w powiecie.

Jest spraw¹ nader oczywist¹, ¿e prze-
waga radnych miejskich w przysz³ej ra-
dzie powiatu mia³aby decyduj¹cy wp³yw
na stawianie potrzeb miasta przed potrze-
bami terenu, a to powodowa³oby zahamo-
wanie rozwoju gmin wiejskich i dalsze
zubo¿enie spo³eczeñstwa.

W praktyce po³¹czenie   tych
dwóch   powiatów   mog³oby wp³yn¹æ
na ograniczenie rozwoju i stopniowe eli-
minowanie naszych placówek powiato-
wych, zw³aszcza szkó³. Rodz¹ siê uza-
sadnione w¹tpliwo�ci, czy nasz Zespó³
Szkó³ Technicznych w Ustce mia³by
szansê rozbudowy w nowych warun-

kach, czy te¿ �rodki by³yby kierowane
na inwestycje w S³upsku? Czy mo¿emy
mieæ pewno�æ, ¿e Specjalny O�rodek
Szkolno-Wychowawczy by³by nadal w
Damnicy, czy zosta³by przeniesiony do
S³upska? Podobne w¹tpliwo�ci i oba-
wy rodz¹ siê tak¿e w stosunku do in-
nych sfer dzia³alno�ci powiatu, np. dro-
gownictwa.

Pamiêtamy z niedalekiej przesz³o�ci,
¿e ³¹czenie organów miejskich z wiejski-
mi najczê�ciej koñczy³o siê fiaskiem, bo
zawsze na tym traci³a wie�. Tak by³o w
Ustce, w s¹siednim S³awnie.

Jeste�my przekonani, ¿e po³¹czenie
powiatów w jeden organizm odbi³oby
siê niekorzystnie w sferze obs³ugi na-
szych mieszkañców. Dzisiaj powiat
ziemski nie ogranicza siê tylko do reali-
zacji literalnie okre�lonych zadañ ustawo-
wych. Pe³ni tak¿e funkcje inspiratora i
koordynatora wielu poczynañ dotycz¹-
cych mieszkañców wsi, którym przysz³o
¿yæ teraz w niezwykle trudnych warun-
kach. Przy dominacji problemów du¿ego
miasta, jakim jest S³upsk, wype³nianie
przez powiat tej roli by³oby niemo¿liwe.

Stanowisko Klubu
Radnych SLD

Klub Radnych SLD powiatu s³upskie-
go opiniuje negatywnie wniosek mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji
w sprawie po³¹czenia miasta S³upska na
prawach powiatu z powiatem s³upskim.
Najwiêkszym problemem obu powiatów
jest brak �rodków finansowych na reali-
zacjê ustawowo na³o¿onych na powiaty
zadañ. Naszym zdaniem powiatom nie
s¹ potrzebne kolejne zmiany organiza-
cyjne, lecz powa¿na reforma finansów
publicznych. Radni Klubu SLD powia-
tu s³upskiego uwa¿aj¹, ¿e po³¹czenie
powiatu grodzkiego i ziemskiego za-
miast polepszyæ i tak ju¿ trudn¹ sytu-
acjê finansow¹ powiatu s³upskiego jesz-
cze j¹ pogorszy. Ustanowienie jednego
powiatu spowoduje dalsz¹ degradacjê
S³upska jako by³ego miasta wojewódz-
kiego.Dokonywanie korzystnych zmian
w reformie administracyjnej pañstwa
powinno siê odbywaæ przede wszystkim
poprzez doskonalenie instrumentów
s³u¿¹cych realizacji wykonywanych
przez powiaty zadañ.

Stanowisko Klubu Radnych
�Samorz¹dno�æ�

Klub Radnych �Samorz¹dno�æ� uwa-
¿a, ¿e w³a�ciwym kierunkiem dzia³ania
jest umacnianie samorz¹dów w kierunku
tworzenia du¿ych, silnych gospodarczo i
ludno�ciowo jednostek. Jest to problem
,który powinien zostaæ rozwi¹zany w skali
pañstwa, a nie lokalnie, bo prowadzi to

do dysproporcji pomiêdzy jednostkami o
podobnych zadaniach. Bior¹c pod uwa-
gê wszystkie wcze�niej podane argu-
menty, przytaczane w stanowiskach
klubów oraz aktualn¹ sytuacjê gospo-
darcz¹, brak pewno�ci finansowania
oraz marginalizacjê terenów wiejskich
w ewentualnie po³¹czonym powiecie,
stwierdzamy, ¿e w chwili obecnej po³¹-
czenie powiatu ziemskiego i grodzkie-
go nie znajduje uzasadnienia.

 Decyzjê tê nale¿y od³o¿yæ do czasu
ustabilizowania finansów samorz¹dowych
i okre�lenia optymalnych wielko�ci po-
wiatu. £¹czenie mo¿e przynie�æ okre�lo-
ne oszczêdno�ci (np. zmniejszenie admi-
nistracji), ale dzisiaj jest to tylko rozwa-
¿anie teoretyczne. Wyra¿enie opinii w tak
wa¿nej sprawie, w bardzo krótkim czasie,
przy jednoczesnym braku podstawowych
informacji o skutkach finansowo-organi-
zacyjnych po³¹czenia jednostek, bez ja-
kichkolwiek gwarancji oraz bez koncep-
cji funkcjonowania jednego powiatu, jest
zadaniem bardzo trudnym, a brak tych
danych sk³ania nas do zajêcia stanowi-
ska negatywnego. Nie zgadzamy siê na-
tomiast z tez¹, ¿e S³upsk jako miasto na
tym straci - straci najwy¿ej Urz¹d Miej-
ski i jego urzêdnicy, ale nie bêdzie to mia³o
znaczenia dla wiêkszo�ci mieszkañców.

Klub Radnych �Samorz¹dno�æ�
stoi na stanowisku, ¿e nale¿y negatyw-
nie zaopiniowaæ po³¹czenie powiatu
grodzkiego z powiatem ziemskim.

Stanowisko Klubu
Radnych AWS

Sprawa przysz³o�ci powiatu i miasta
to jedna z najwa¿niejszych kwestii roz-
patrywanych przez nas, radnych w naszej
czteroletniej kadencji. Dlatego te¿ pra-
gniemy zauwa¿yæ, ¿e krótki termin prze-
znaczony na konsultacjê, a wiêc i po-
�piech, nie sprzyja³y wypracowaniu wy-
wa¿onej decyzji. Nie sprzyja³a temu tak-
¿e powierzchowno�æ konsultacji rzutuj¹-
ca na ich jako�æ.

Z³ym zjawiskiem jest tak¿e fakt
mniej lub bardziej intensywnej i mniej
lub bardziej umiejêtnej próby politycz-
nej obróbki tematu, posiadaj¹cej zna-
miona populizmu. Te ostatnie zjawiska
wi¹¿¹ siê �ci�le z niepokojem, mo¿e na-
wet lêkiem przed nowym wyzwaniem,
przed konieczno�ci¹ podejmowania w
niedalekiej przysz³o�ci bardzo wa¿nych
decyzji, które z dwu struktur utworzy-
³yby jeden silny kompetencyjnie powiat
s³upski.

Oczywi�cie jest wiele niepewno�ci,
jest wiele zagro¿eñ. To prawda. Klub Rad-
nych AWS z ca³¹ pokor¹ wzi¹³ je pod
uwagê. Decyzja nie by³a prosta. Ostatecz-
nie jednak oficjalne stanowisko Klubu,
wskazuje na konieczno�æ po³¹czenia
obu struktur.  (zbz)
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Przysz³a powód�
9 lipca w godzinach wieczornych województwo pomorskie nawiedzi³y o niespotykanej skali opady
deszczu. Na 1 m2 powierzchni spad³o 85 litrów wody powoduj¹c zalanie piwnic, podtopienie pomiesz-
czeñ, zerwanie linii energetycznych, uszkodzenie dróg powiatowych i gminnych. Powód� dotknê³a
równie¿ powiat s³upski.

Do likwidacji skutków nawa³nicy skie-
rowano wszystkie si³y i �rodki. Jednostki
OSP z powiatu s³upskiego (Potêgowa,
Kêpic, G³ówczyc, gminy S³upsk) bra³y
udzia³ w akcjach ratowniczych w Gdañ-
sku. Wys³ano tam te¿ 19 jednostek ze
S³upska. Pozosta³e jednostki uczestniczy-

³y w akcjach na terenie gmin powiatu s³up-
skiego.

W dniach od 9 lipca do 16 lipca Po-
wiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzy-
sowego, ostrzega³o podleg³e s³u¿by, mo-
nitorowa³o zagro¿one obszary, zbiera-
³o informacje o likwidacji skutków po-
wodzi.  Przedstawiciele Starostwa Powia-
towego uczestniczyli w posiedzeniach
Sztabu Kryzysowego oraz Miejskiego
Komitetu Przeciwpowodziowego Miasta
S³upska.

Wed³ug zebranych informacji  ulew-
ne deszcze spowodowa³y najwiêksze
szkody w gminach Kobylnica i S³upsk.
Wstêpne straty oszacowano na 400 000

z³otych. Poinformowano o nich Cen-
trum Zarz¹dzania Kryzysowego Woje-
wody Pomorskiego.11 lipca wyst¹piono
do burmistrzów i wójtów gmin o przeka-
zanie wykazu jednostek OSP bior¹cych
udzia³ w akcji niesienia pomocy oraz in-
formacji o poniesionych przez stra¿ stra-

tach w sprzêcie. Uaktualniono wylicze-
nie poniesionych strat i wzros³y one do
505.900 z³. Poszkodowane zosta³y te¿ 74
rodziny.
Dane te przekazano równie¿ Centrum Za-
rz¹dzania Kryzysowego Wojewody.

12 lipca wprowadzono pogotowie
przeciwpowodziowe. Starosta s³upski
spotka³ siê ze wszystkimi burmistrzami i
wójtami w celu przeanalizowania strat
OSP oraz okre�lenia mo¿liwo�ci ich wy-
równania. W wyniku przeprowadzo-
nych rozmów z Prezesem Zarz¹du
G³ównego OSP RP uda³o siê pozyskaæ
7 pomp za 50-procentow¹ odp³atno�ci¹.

Do wszystkich urzêdów gmin rozes³a-
no informacje o powo³aniu gminnych ko-
misji do szacowania szkód w rolnictwie.
Starosta s³upski wyst¹pi³ równie¿ do
Szefa Kancelarii Premiera RP o uzna-
nie strat poniesionych przez powiat
s³upski za zwi¹zane z powodzi¹. Po ko-

rektach wniesionych
przez gminy i jed-
nostki organizacyjne
powiatu, wynios³y
one ³¹cznie 705 900
z³otych.

   13 lipca odby³o
siê spotkanie konsulta-
cyjne z g³ównym spe-
cjalist¹ ds. Usuwania
Skutków Powodzi z
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

18 lipca Rada Mini-
strów przyjê³a noweli-
zacjê rozporz¹dzenia z
dnia 15 lipca 2001
roku w sprawie ustale-
nia wykazu gmin, po-
wiatów i województw
zagro¿onych powo-
dzi¹, którym mog¹ byæ
udzielone dotacje celo-
we. Pismo w tej spra-
wie 19 lipca przes³ano
do wszystkich urzêdów
gmin oraz jednostek or-
ganizacyjnych powiatu.

Przez ca³y okres zagro¿enia powo-
dzi¹ odpowiednie s³u¿by i poszkodowa-
nych informowano o poniesionych stra-
tach oraz mo¿liwo�ciach uzyskania po-
mocy.

19 lipca naczelnik Wydzia³u Rolnic-
twa i Ochrony �rodowiska oraz z-ca ko-
mendanta Miejskiego PSP w S³upsku uda-
li siê do Zarz¹du Narodowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w celu pozyskania sprzê-
tu  ratowniczego  o  warto�ci 530.000z³.
Wymienion¹ kwotê Komenda Stra¿y
otrzyma do koñca br.
                             Aleksandra Gr¹dzka

Wydzia³ Organizacji i Nadzoru

Tak wyglada³a tego dnia ulica Szczeciñska w S³upsku

Fot.J.Maziejuk
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Dyrektor poradni odwo³ana
Zarz¹d Powiatu podj¹³ dzia³ania zmie-

rzaj¹ce do reorganizacji poradnictwa psy-
chologiczno-pedagogicznego. Od kierow-
nictwa s³upskiej poradni oczekiwano dzia-
³añ, które pozwoli³yby zapewniæ efektyw-
ne funkcjonowanie placówki w nowych
warunkach organizacyjnych i przy ogra-
niczonych mo¿liwo�ciach finansowych.
Takich dzia³añ nie by³o i zaczê³y siê po-
jawiaæ uzasadnione w¹tpliwo�ci o efekt
koñcowy prac reorganizacyjnych porad-
nictwa. W tej sytuacji Zarz¹d, dzia³aj¹c
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym oraz art. 38 pkt 2 ustawy z
dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wia-
ty, odwo³a³ z pe³nionej funkcji dyrektora
poradni. Odwo³anie nie jest równoznacz-
ne z rozwi¹zaniem stosunku pracy. Do-
tychczasowa dyrektor pozostaje nadal pra-
cownikiem poradni. Jednocze�nie Zarz¹d
zdecydowa³ o powierzeniu obowi¹zków
dyrektora Stefanii Maliszewskiej, która
je pe³ni³a do czasu wy³onienia kandydata
na dyrektora w drodze konkursu.

Nowe regulaminy
domów pomocy spo³ecznej

Zarz¹d uchwali³ nowe regulaminy or-
ganizacyjne domów pomocy spo³ecznej
w Machowinie i Machowinku. Obecne
przepisy prawa, w tym g³ównie rozporz¹-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 15 wrze�nia 2000 r., okre�li³y
szereg nowych unormowañ dotycz¹cych
funkcjonowania pomocy spo³ecznej. Za-
sz³a konieczno�æ ich wprowadzenia do re-
gulaminów. Zmian by³o sporo i zdecydo-
wano, ¿e dokumenty te otrzymaj¹ formê
tekstów jednolitych.

Nowi dyrektorzy szkó³
Zakoñczy³y siê procedury wy³onienia

w drodze konkursów kandydatów na dy-
rektorów Technikum Le�nego w Warci-
nie,  Zespo³u Szkó³ Rolniczych oraz Po-
radni Psychologiczno Pedagogicznej  w
S³upsku.  Dyrektorem Technikum Le�ne-
go zosta³ Piotr Mañka (dotychczasowy
zastêpca dyrektora), Zespo³u Szkó³ Rol-
niczych - Marianna Matias (równie¿ do
 tychczasowy wicedyrektor), a Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej - Dorota
Soko³owska-£oboda.

Z  PRAC   ZARZ¥DUBrakuje
na wszystko

W tym roku Powiatowy
Urz¹d Pracy w S³upsku prze-
szkoli³ na kursach ponad 350
osób.

- Wszystkie kursy organizowa-
ne s¹ pod konkretne zamówienia
pracodawców. W ubieg³ym roku
prawie 70 procent bezrobotnych
po kursach znalaz³o pracê, w tym
roku nie powinno byæ gorzej - za-
pewnia Janusz Cha³ubiñski, kie-
rownik PUP. - Od dwóch - trzech
lat pula pieniêdzy przyznawanych
na aktywne formy walki z bezro-
bociem siê kurczy i nie mo¿na po-
zwoliæ sobie na szkolenie osób,
które po skoñczonym kursie nadal
pozostan¹ bezrobotne.

Ma³¹ skuteczno�æ kursów za-
rzuci³ ostatnio wszystkim urzêdom
pracy rzecznik praw obywatel-
skich Andrzej Zoll. Urzêdy maj¹
jednak o wiele powa¿niejsze pro-
blemy. Brakuje im �rodków nie
tylko na szkolenia i  przekwalifi-
kowania bezrobotnych, ale w ogó-
le na wszystko - na zasi³ki, utrzy-
manie, op³acanie sk³adek ZUS.
Pieni¹dze z bud¿etu pañstwa, któ-
re powinny otrzymywaæ, dociera-
j¹ z du¿ym opó�nieniem. Docho-
dzi do dramatycznych sytuacji.

Dlatego z du¿¹ ulg¹ przyjêto
ostatnio informacjê o przezna-
czeniu z rezerwy bud¿etu pañ-
stwa 862 tys. z³ dla powiatu s³up-
skiego na roboty publiczne i za-
trudnienie bezrobotnych.  ( gmi-
ny wnioskowa³y o 5.043 mln z³).
Powiatowa Rada Zatrudnienia
dokona³a ju¿ ich podzia³u. Gmi-
na S³upsk otrzyma 153, 5 tys. z³,
G³ówczyce  129,3 tys. z³, Kêpice
123 tys. z³, Dêbnica Kaszubska
106,9 tys. z³, Kobylnica 91,5 tys.
z³, Potêgowo 77,7 tys. z³, miasto
Ustka 51,5 tys. z³ i gm. Damnica
57,4 z³.
                                              (zbz)

Starosta S³upski Stanis³aw K¹dzie-
la prezentuje �Bursztynowe serdusz-
ko�, które wylicytowa³  za 3600 z³ na kon-
cercie charytatywnym "Dla Beaty" - 17-
letniej uczennicy Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Ustce, chorej na nowotwór rdze-
nia krêgowego. Koncert odby³ siê w nie-
dzielê, 29 lipca na promenadzie w Ustce.
Beata potrzebuje 40 tys. DM na przepro-
wadzenie operacji w specjalistycznej kli-
nice w Niemczech. (zbz)

Fot.J.Maziejuk

�Miej serce i patrz w serce�

Przetarg na kredyt
Nie doszed³ do skutku przetarg nie-

ograniczony na kredyt w wysoko�ci 15
mln. z³ na modernizacjê dróg powiato-
wych. W wymaganym terminie, to jest do
dnia 10 lipca br. nie wp³ynê³a ¿adna ofer-
ta, chocia¿ udzieleniem kredytu zaintere-
sowanych by³o kilka banków. W tej sytu-
acji Zarz¹d Powiatu zmuszony zosta³  roz-
wa¿yæ dalszy tok postêpowania zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
Istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e powtór-
ny przetarg nie spe³ni oczekiwañ i  podjê-
te zosta³y  negocjacje z zachowaniem kon-
kurencji z co najmniej dwoma bankami.
                             Aleksandra Gr¹dzka

Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Powrót do biorafinacji
Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w S³upsku realizowany bêdzie projekt budowy biorafinerii do
produkcji paliwa pochodzenia rzepakowego, tañszego ni¿ olej napêdowy i przyjaznego �rodowisku.
Starostwo zleci³o Instytutowi Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
opracowanie analizy mo¿liwo�ci produkcji i zastosowania paliw z rzepaku w �rodkach transportu i
�ród³ach energetycznych w regionie s³upskim. Jest ju¿ prywatny przedsiêbiorca, który zdecydowa³
siê zainwestowaæ w budowê biorafinerii w rejonie Sycewic i chce produkowaæ ekologiczne paliwo.

Do niedawna rzepak wykorzystywa-
no przede wszystkim do produkcji oleju i
w niewielkim stopniu jako dodatek do
pasz. W ostatnich dziesiêciu latach, z
uwagi na znaczny wzrost cen paliwa sil-
nikowego oraz ze wzglêdu na okresowe
trudno�ci z zagospodarowaniem nadwy-
¿ek rzepaku, w Europie i Polsce wzros³o
zainteresowanie niespo¿ywczym wyko-
rzystaniem nasion tej ro�liny jako ma-
teria³u energetycznego, przetwarzane-
go na biopaliwo. Ostatnie lata przynio-
s³y znaczny postêp w zakresie mo¿liwo-
�ci produkcji paliwa. W Europie i Polsce
opracowano technologie produkcji pali-
wa z rzepaku. W Europie, zw³aszcza w
Czechach, S³owacji, Austrii, Francji do�æ
powszechne jest przetwórstwo rzepaku na
biopaliwo. W naszym kraju  s¹ dostêpne
urz¹dzenia do t³oczenia oleju i dalszego
jego przetworzenia.

W miejsce ropy - biopaliwo
Surowcem g³ównym do produkcji bio-

paliwa s¹ nasiona rzepaku. W powiecie
s³upskim rzepak jest uprawiany na are-
ale 5627 ha (dane  z lat 1998-1999).
�rednie plony wynosi³y 20,8 t/ha, a pro-
dukcja rzepaku ogó³em 11 715 t. Pro-
dukowane z nasion rzepaku biopaliwo, tj.
ester metylowy musi odpowiadaæ normie
CSN 656507, ONORM C1191. Obliczo-
no, ¿e roczne zapotrzebowanie wszyst-
kich gospodarstw rolnych na paliwo w
powiecie    s³upskim    wynosi     razem
8 863,2 tys. litrów, tj. 7 640,68 tys. ton.
Aby obni¿yæ koszty produkcji rolniczej
mo¿na by go zast¹piæ tañszym biopali-
wem. Przy za³o¿eniu, ¿e z 1 ha uprawy
otrzymuje siê 2 t rzepaku, to mo¿na z
niego uzyskaæ ok. 0,66 t oleju i 0,5 t bio-
paliwa. Przyjmuj¹c ten sam przelicz-
nik z 10 ha uprawy rzepaku mo¿na
otrzymaæ 5 t biopaliwa, z 20 ha - 10 t, a
100 ha  - 50 ton. Produktami ubocznymi
s¹ gliceryna, która mo¿e byæ wykorzysta-
na w przemy�le chemicznym oraz bogate
w bia³ko wyt³oki rzepakowe, wykorzysty-
wane jako pasza dla zwierz¹t.

Przygotowana przez Warszawski In-
stytut  Budownictwa, Mechanizacji i Elek-
tryfikacji Rolnictwa analiza wykazuje

brak szkodliwego oddzia³ywania pro-
dukcji paliw z rzepaku na powierzch-
niê ziemi. Powstaj¹ce w procesie tech-
nologicznym odpady nie s¹ zaliczane do
niebezpiecznych, a zarazem stanowi¹
cenne surowce do dalszego wykorzysta-
nia.

T³ocznie du¿e i ma³e
W technologii produkcji biopaliwa z

nasion rzepaku wyró¿nia siê dwa podsta-
wowe ogniwa: produkcjê oleju surowego
i na jego bazie produkcjê biopliwa. Nie
wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia, je¿eli cho
dzi o wielko�æ wyposa¿enia dla t³oczni i

i innych instalacji.. W praktyce s¹ budo-
wane  t³ocznie bardzo ma³e o wydajno�ci
od kilku kilogramów przerobu nasion na
godzinê, oraz t³ocznie bardzo du¿e o mo¿-
liwo�ciach przerobu ok. 100 ton  nasion
na godzinê.

Na rynku funkcjonuj¹  zestawy urz¹-
dzeñ do estryfikacji o ró¿nych zdolno-
�ciach produkcyjnych. Wyprodukowane
z nasion rzepaku biopaliwo mo¿e byæ
stosowane w mieszankach z olejem na-
pêdowym lub zamiast oleju napêdowe-
go do silników z zap³onem samoczyn-
nym (Diesle�a). Biopaliwo w porówna-
niu z olejem napêdowym posiada jed-

nak nieco ni¿sz¹ warto�æ opa³ow¹. Spa-
liny z esterów rzepakowych nie obci¹¿a-
j¹ �rodowiska naturalnego, nie zawieraj¹
siarki. W porównaniu ze spalinami z ropy
przyjêtymi za 100 proc., spaliny z oleju
rzepakowego zawieraj¹ tylko 1,43 proc.
SO

2
, 40 proc. aromatów, 60 proc. aldehy-

dów, 30-50 proc. sadzy oraz wiêcej CO -
14 proc. i NO - 109,2 proc. w odniesieniu
do oleju napêdowego.

Produkcja op³acalna
Analizy finansowe przeprowadzono

dla czterech wariantów. W pierwszym za-
³o¿ono, ¿e inwestycja realizowana jest

bez dotacji i
kredytów. W
drugim - z
kredytu pre-
ferencyjnego
(8 proc. na 6
lat) w wysoko-
�ci 20 proc. na-
k³adów inwe-
stycyjnych i w
80 proc. z fun-
duszy w³a-
snych. W trze-
cim - dotacji w
wysoko�ci 30
proc.  nak³a-
dów inwesty-
cyjnych, kredy-
tu preferencyj-
nego w wysoko-

�ci 20 proc. nak³adów i funduszy w³asnych
w wysoko�ci 50 proc. nak³adów. W
czwartym - dotacji w wysoko�ci 50
proc. nak³adów inwestycyjnych, kredytu
preferencyjnego w wysoko�ci 20 proc. na-
k³adów i funduszy w³asnych w wysoko-
�ci 30 proc. nak³adów. We wszystkich wa-
riantach za³o¿ono, ¿e biopaliwo rzepako-
we jest zwolnione z akcyzy (nie wprowa-
dzone do tabeli wyrobów akcyzowych)
oraz stawka VAT dla tego paliwa wynosi
7 proc. a dla wyt³oków 3 proc. Wylicze-
nia prowadzono ponadto z uwzglêdnie-
niem �redniej ceny nasion rzepaku w wy-

Fot.J.Maziejuk

W latach 90 w S³upsku produkowano ju¿ olej rzepakowy. Kolejnym
etapem mia³a byæ produkcja biopaliwa.

Fot.J.Maziejuk
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mia³ odpowiedzieæ na pytanie, czy nowa
i ulepszona technologia (biotechnologia)
jest w stanie stworzyæ nowe i zyskowne
rynki zbyt na produkty rolne. Organiza-
cj¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê pro-
jektu by³a Duñska Fundacja Biorafina-
cji za³o¿ona w 1988 roku przez duñskie
gminy Viborg i Storstrom z Bornhol-
mu. Mia³a ona wskazaæ kierunki badañ
i rozwoju, dotycz¹ce wykorzystania
plonów w przemy�le rolnym.

Przedsiêwziêcie by³o finansowane z
funduszy programu EWG-ECLAR. Poza
tym partycypowali w nim uczestnicy z
piêciu krajów europejskich: Anglii, Irlan-
dii, Niemiec, Grecji i Danii. Projekt obej-
mowa³ ca³y ³añcuch produkcyjny - od
pozyskania ziarna, poprzez przechowywa-
nie wstêpne, oddzielenie, podzia³ na frak-
cje (mechaniczny, chemiczny) do analizy
przydatno�ci wyrobu objêtego tematem
przedsiêwziêcia. Wyznaczono trzy cele:
rozwój, badanie i integrowanie techno-
logii oraz metod stosowanych w przy-
gotowaniu planowania i dzia³ania bio-
rafinerii; rozwój modelowych urz¹-
dzeñ, które mia³y umo¿liwiæ analizê
systemu oraz oceny ekonomiczne i zor-
ganizowanie zespo³u naukowców oraz
przedstawicieli przemys³u, którzy wy-
konaj¹ taki projekt, dokonaj¹ jego
kompilacji i przeka¿¹ go gospodarce.

W S³upskiem rozmowy na temat uru-
chomienia o�rodka biorafinacji trwa³y od
jesieni 1992 roku. Duñczycy obejrzeli kil-
ka zak³adów rolnych, z których mieli wy-
braæ najlepszy do do�wiadczeñ i badañ.
Mia³ to byæ PGR Zdrzewno lub jeden z
zak³adów rolnych w gminie Potêgowo.
Propozycja powo³ania o�rodka biora-
finacji w by³ym województwie szybko
zyska³a przychylno�æ Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywno�ciowej.
Powo³ano polsko-duñski zespó³ specja-
listów, który mia³ zaj¹æ siê szczegó³o-
wym opracowaniem przedsiêwziêcia.
Ze strony polskiej naukow¹ pieczê spra-
wowa³a  Akademia Rolnicza w Szcze-
cinie, z któr¹ S³upskie od wielu lat
wspó³pracowa³o. Utworzenie o�rodka
biorafinacji ówczesny Urz¹d Wojewódz-
ki ocenia³ bardzo optymistycznie. Pó�niej
zmieniano tylko lokalizacjê o�rodka. Pró-
bowano ulokowaæ go w gminie Czarna
D¹brówka, natomiast od 1997 roku coraz
czê�ciej mówi³o siê ju¿ o gminie S³awno
oraz o tym, ¿e nie ma w³a�ciwego kli-
matu do tego rodzaju dzia³añ w Polsce
i  brakuje inwestora.

W po³owie lat 90. uda³o siê urucho-
miæ w S³upsku prywatn¹ wytwórniê oleju
rzepakowego do celów konsumpcyjnych.
W zamiarze w³a�ciciela olejarni by³o jesz-

cze uruchomienie wytwórni oleju do ce-
lów energetycznych, na paliwo samocho-
dowe, ale k³opoty ze sprzeda¿¹ ju¿ oleju
jadalnego, udaremni³y ten pomys³.

Wykorzystanie produktów z biorafi-
nerii do celów energetycznych i przemy-
s³owych nie jest rzecz¹ now¹. W latach
50 jedna trzecia obszaru upraw rolnych
Europy Zachodniej by³a wykorzystywa-
na do uprawy ro�lin na takie cele. Tania
ropa naftowa wypar³a potem na rynku
produkty naturalne. Jednak¿e rosn¹ce
ceny ropy, perspektywy malej¹cego za-
potrzebowania na zbo¿a i wzglêdy eko-
logiczne, powoduj¹, ¿e paliwa ro�linne
staj¹ siê znowu konkurencyjne. Biora-
fineria funkcjonuje w taki sam sposób jak
rafineria ropy naftowej, z tym, ¿e suro-
wiec ro�linny jest ca³kowicie dzielony na
frakcje zgodnie z jego sk³adem chemicz-
nym, potrzebami i op³acalno�ci¹ rynko-
w¹. Gdy ziarno jest w³a�ciwie wykorzy-
stywane mo¿na je podzieliæ na takie sk³ad-
niki jak: celulozê, oleje, proteiny i skro-
biê, a nastêpnie wykorzystaæ do produk-
cji paliw silnikowych, farb, kleju, p³yt ce-
lulozowych i tworzyw sztucznych. Rosn¹-
ce zainteresowanie wykorzystaniem no-
wych rolniczych �surowców� mo¿e
przyczyniæ siê do z³agodzenia nadpro-
dukcji zbó¿ i rzepaku w Unii Europej-
skiej, stworzyæ nowe miejsca pracy, a
tym samym przyczyniæ siê jeszcze do
ochrony �rodowiska naturalnego.

Jednym z g³ównych zadañ przedsiê-
wziêcia zwi¹zanego z biorafinacj¹ jest
rozszerzenie potencjalnego rynku dla rol-
nictwa i umo¿liwienie mu pozbycia siê
nadwy¿ek produktów rolnych oraz stwo-
rzenie szansy na kontynuowanie nieogra-
niczonej produkcji. Rolnictwu brak jest
alternatyw rynkowych, wci¹¿ koncen-
truje siê ono jeszcze na potrzebach go-
spodarki ¿ywno�ciowej. Dlatego s³usz-
ny jest kierunek prac nad uzyskaniem
wiêkszych mo¿liwo�ci wykorzystania
surowców rolnych w przemy�le. Region
s³upski ma praktycznie nieograniczone
mo¿liwo�ci w produkcji rzepaku i zbó¿,
ale najwiêkszym problemem jest ich zby-
cie i to jeszcze po cenach satysfakcjonu-
j¹cych rolników. Niezmiernie wa¿ne jest
równie¿, by rozpoczynane projekty nie
trafia³y na pó³ki, a by³y kiedy� realizowa-
ne i wdra¿ane w ¿ycie.

                        Zbigniew Babiarz-Zych
Wydzia³  Rozwoju,

                Promocji Powiatu i Zdrowia

soko�ci 800 z³ za tonê i ceny biopoaliwa
ni¿szej ni¿ oleju napêdowego.
We wszystkich czterech przypadkach
wyniki obliczeñ okaza³y siê korzystne
dla przyjêtej inwestycji i dowodzi³y jej
op³acalno�ci. Warto�æ bie¿¹ca netto by³a
dodatnia a wewnêtrzna stopa zwrotu
by³a wiêksza od wymaganej przez bank
stopy granicznej. Inwestycja, w zale¿-
no�ci od zastosowanej technologii wy-
maga  nak³adów    finansowych   rzêdu
2 238 300 - 3 674 500 z³. W przypadku
technologii polskiej koszt produkcji bio-
paliwa okaza³ siê wy¿szy ni¿ obecny
koszt zakupu oleju napêdowego, ale do-
datkowym �ród³em zysku jest sprzeda¿
wyt³oków i gliceryny. Korzystniej op³a-
ca siê produkowaæ biopaliwo z rzepaku w
technologii czeskiej i s³owackiej.

Pierwszy zak³ad w 2002 roku
Wstêpnie planowano uruchomiæ za-

k³ad produkcji biopaliwa z rzepaku w
Charnowie w gminie Ustka. Prywatny
przedsiêbiorca  zainteresowany t¹ inwe-
stycj¹ - spó³ka Us³ugi Transp.T. J. Nicie-
jewscy postanowi³ zmieniæ miejsce i na lo-
kalizacjê zak³adu wybra³ Sycewice. Spó³-
ka posiada tam ju¿ swoje grunty. Ponadto
o zmianie lokalizacji zdecydowa³ te¿
aspekt transportowy - uruchomienie zak³a-
du w pobli¿u trasy E-28 ³¹cz¹cej Szcze-
cin z Gdañskiem. Inwestor przewiduje,
¿e  zak³ad rozpocznie produkcjê biopa-
liwa ju¿ w sierpniu przysz³ego roku i na
pocz¹tku bêdzie produkowa³ ok. 3 mln
litrów. Je�li inwestycja siê powiedzie,
zak³ad bêdzie stopniowo rozbudowywa-
ny. Nie jest to jedyny przedsiêbiorca za-
interesowany tak¹ produkcj¹.Produkcj¹
oleju opa³owego z odpadów tworzyw
sztucznych zainteresowane jest Przedsiê-
biorstwo Gospodarki Komunalnej w S³up-
sku. Do produkcji mia³yby byæ wykorzy-
stywane przede wszystkim butelki typu
PET. Linia technologiczna rodem z Be³-
chatowa pozwala na wykorzystanie 250
ton odpadów z tworzyw sztucznych rocz-
nie. Koszt tej inwestycji to te¿ ok. 3 mln
z³otych.

***
        Warto przypomnieæ, ¿e w by³ym wo-
jewództwie s³upskim od 1996 roku zabie-
gano o uruchomienie du¿ej  olejarni (o
rocznym przerobie 60 tys. ton ) w rejo-
nie S³awna. W 1993 roku duñscy specja-
li�ci przemys³owego wykorzystania pro-
duktów rolnych i zagospodarowania ich na
cele inne ni¿ rolne oraz spo¿ywcze, zain-
teresowani byli przejêciem  pegeeru z ok.
4 tys. ha gruntów i utworzeniem o�rodka
biorafinacji. Z inicjatywy duñskiej rozpo-
czêto wspólny projekt europejski, który
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Co czeka ba³tyckich rybaków?

Unia zmienia politykê
W "Biuletynie Informacyjnym" (Miesiêczniku Wspólnoty Europejskiej) z maja br. zamieszczono artyku³ Adama
Gwiazdy na temat proponowanych zmian we wspólnej polityce rybackiej Unii Europejskiej (WPR). Temat
jest wa¿ny, bo Polska pretenduje do grona krajów Unii, a po przyjêciu nas, wspólna polityka rybacka obowi¹-
zywaæ bêdzie równie¿ naszych rybaków. W S³upsku od piêciu lat organizowane jest "�wiêto Ryby", a w jego
ramach - Miêdzynarodowa Konferencja Ba³tycka po�wiêcona w³a�nie dostosowaniu naszego rybo³ówstwa do
wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej.

Oczekiwania naszych rybaków ba³tyc-
kich s¹ nie ma³e, bo w ramach dotychczas
obowi¹zuj¹cej wspólnej polityki rybackiej
Unia Europejska sk³onna jest sfinansowaæ
nawet 75 proc. kosztów redukcji polskiej
floty rybackiej, ale mo¿e to nast¹piæ jed-
nak dopiero po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. Obecnie - jak pisze A.
Gwiazda - polska flota rybacka na Ba³ty-
ku liczy 426 kutrów, a Polska oficjalnie
zadeklarowa³a pozbycie siê 126 kutrów.
Natomiast w polskiej strefie ekonomicz-
nej jest miejsce  tylko dla 190 kutrów.

Unia Europejska przewiduje re-
kompensaty za wycofanie kutra nie
m³odszego ni¿ 10 lat w wysoko�ci 4,2
tys. EUR (ok. 16 tys. PLN za tonê plus
dodatkowo 82 tys. EUR - ok. 316 tys.
PLN)).

Problem jednak w tym, ¿e zanim Pol-
ska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem
Unii, radykalnej zmianie mo¿e ulec wspól-
na polityka rybacka. W koñcu marca br.
Komisja Europejska ujawni³a bowiem
plany zmiany WPR, które bêd¹ obowi¹-
zywaæ w 2003 roku. A wiêc w tym roku,
z pocz¹tkiem którego polski rz¹d zade-
klarowa³ gotowo�æ do cz³onkostwa w Unii
Europejskiej.

W ocenie Wspólnej Komisji koniecz-
na jest pilna zmiana wspólnej polityki ry-
backiej, bo "wiele gatunków najczê�ciej
od³awianych ryb znajduje siê na granicy
wyginiêcia. Proponuje siê wprowadziæ
wieloletnie kwoty po³owowe, a tak¿e
bardziej radykalne �rodki przeciwdzia-
³aj¹ce od³awianiu ryb niewymiaro-
wych, które w ramach obecnej WPR
traktowane s¹ jako "odrzuty" i s¹ wy-
rzucane z powrotem do morza. Hiszpa-
nie, dysponuj¹cy du¿¹ flot¹ ryback¹ s¹
niezadowoleni z dotychczasowego po-
dzia³u kwot po³owowych, uwa¿aj¹, ¿e re-
alizowana od dwudziestu lat WPR wcale
nie gwarantuje wszystkim krajom cz³on-
kowskim równego traktowania (o czym
powinni pamiêtaæ polscy rybacy), zapro-
ponowali wprowadzenie w nowej poli-
tyce  rybackiej systemu kwot transfe-
rowych, czyli swobodnie zbywanych

miêdzy rybakami. Innym nowum ma
byæ znaczne ograniczenie lub nawet ca³-
kowite zaprzestanie subsydiowania
przez Uniê budowy nowych statków
rybackich. Nadal bowiem potencja³ flo-
ty rybackiej krajów UE jest o 40 proc.
wiêkszy od mo¿liwo�ci po³owowych.

G³ówny komisarz do spraw rybo³ówstwa
i rolnictwa Franz Fischler zapowiada, ¿e
zarówno rybacy jak i zatrudnieni w
przetwórstwie rybnym i przemys³ach
towarzysz¹cych bêd¹ musieli pogodziæ
siê te¿ z utrat¹ czê�ci miejsc pracy. Inn¹
zmian¹ dotychczasowej wspólnej polity-
ki rybackiej - sygnalizuje w swoim arty-
kule A. Gwiazda - ma byæ przekazanie
wielu uprawnieñ do zarz¹dzania tym sek-
torem przez w³adze Brukseli lokalnym
w³adzom pañstw cz³onkowskich i organi-
zacjom rybackim. Proponowane jest te¿
wprowadzenie nowej "Struktury In-
spekcyjnej" dla skuteczniejszego kon-
trolowania realizacji postanowieñ
WPR.

Przedstawiciele polskich organizacji

rybackich obecni w lipcu. na IV Miêdzy-
narodowej Konferencji Ba³tyckiej w
S³upsku mocno akcentowali, ¿e w nego-
cjacjach Polski z Uni¹ Europejsk¹ ko-
niecznym jest uregulowanie zasad po³o-
wów przez kutry rybackie krajów cz³on-
kowskich na wodach Morza Ba³tyckiego,

okre�lenie akwenów, na jakich
bêd¹ mog³y po³awiaæ kutry pol-
skie poza granicami Morza Ba³-
tyckiego. Polscy rybacy doma-
gaj¹ siê równie¿ zapewnienia
dostêpu do innych ³owisk i zre-
kompensowania im utraco-
nych kwot po³owowych w ra-
mach istniej¹cych umów
zwartych przez Polskê, a któ-
re strac¹ sw¹ moc po wej�ciu
Polski do Unii Europejskiej.
Najwiêkszym jednak proble-
mem polskiego rybo³ówstwa
ba³tyckiego s¹ zbyt du¿e mo¿li-
wo�ci po³owowe polskiej floty
rybackiej na Morzu Ba³tyckim,
w sytuacji gdy zasoby ryb mor-
skich wyra�nie malej¹. Powodu-
je to pogarszanie siê op³acalno-
�ci ekonomicznej prowadzo-
nych po³owów. Jedynym roz-
s¹dnym rozwi¹zaniem mo¿e
byæ restrukturyzacja polskie-
go rybo³ówstwa, która wi¹¿e
siê jednak z zapewnieniem

�rodków finansowych na odszkodowa-
nia dla rybaków. Rz¹d polski jak twier-
dz¹ rybacy -pieniêdzy tych nie chce daæ i
sprawê restrukturyzacji rybo³ówstwa pró-
buje - j od³o¿yæ na czas pó�niejszy, po
przyjêciu Polski do Unii Europejskiej.
Czy wtedy w Unii bêd¹ jeszcze rekom-
pensaty i takie wysokie, jakie p³aci siê
obecnie za "wycofanie" kutrów?, trud-
no przewidzieæ przy proponowanych
ostatnio radykalnych zmianach wspól-
nej polityki rybackiej.

Zatrudnienie w polskim rybo³ówstwie
ba³tyckim znajduje obecnie ok. 9000
osób, z czego 2600 pracuje na kutrach a
3500 na ³odziach rybackich. W bran¿y ry-
backo-przetwórczej pracuje w Polsce ok.
40 000 osób.        Zbigniew Babiarz-Zych

Andrzej Komorowski- Krajowy Lekarz Weterynarii
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Kandydaci do Parlamentu RP     
 By do zguby nie dosz³o piêkne

 Pomorze i Kaszuby !

Stanis³aw Jank  - wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu S³upskiego kandyduje na
senatora RP z listy PSL w okrêgu wy-

borczym Nr 26
w Gdyni. Jest
doktorem nauk
wete rynary j -
nych, autorem
ksi¹¿ki �Wete-
rynaria ludo-
wa Kaszub�
oraz kilkudzie-
siêciu publikacji
na temat historii
Pomorza i wete-
rynarii. Inicjator
upamiêtnienia

dzia³alno�ci ks. dra wet. St. Gracza z Lê-
borka, organizator rodzinnego zjazdu oraz
autor spisanej historii siedmiu rodzinnych
pokoleñ.

Urodzi³ siê w 1949 roku w £¹czyñ-
skiej Hucie w gminie Chmielno, w powie-
cie kartuskim. W Kartuzach ukoñczy³ Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce, a nastêpnie stu-
dia w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz studia po-
dyplomowe w Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. Pracowa³ jako lekarz wete-
rynarii w Potêgowie. Nastêpnie by³ kie-
rownikiem Lecznicy dla Zwierz¹t w
Dêbnicy Kaszubskiej i przez dziesiêæ lat
prowadzi³ prywatn¹ praktykê wetery-
naryjn¹.

Od roku 2000 jest zastêpc¹ Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i
Powiatu S³upskiego. Dziesiêæ lat pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady
Narodowej w Dêbnicy Kaszubskiej. W
1998 roku wybrany zosta³ wiceprzewod-
nicz¹cym Rady Powiatu S³upskiego. Piêt-
na�cie lat kierowa³ Oddzia³em �rodkwo-
pomorskim Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych. Z jego inicjatywy po-
wo³ano Stowarzyszenie Pomocy Na-
ukowej, któremu przewodniczy. Zaj-
muje siê ono gromadzeniem funduszy
na stypendia dla m³odzie¿y wiejskiej,
uczêszczaj¹cej do szkó³ �rednich.

Stanis³aw Jank aktywnie udziela siê w
Zarz¹dzie Wojewódzkim Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Gdañsku oraz Zrze-
szeniu Kaszubsko-Pomorskim. Przez
dwadzie�cia lat pe³ni³ funkcjê prezesa
Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych w Dêbnicy Ka-
szubskiej. Praktycznie z Dêbnic¹ Kaszub-
sk¹ zwi¹zane jest prawie ca³e jego doro-
s³e ¿ycie.

Jak na prawdziwego Kaszubê przysta-
³o szczególnie ceni sobie rodzinê oraz
spo³eczn¹ naukê ko�cio³a, nakazuj¹c¹
pomagaæ ludziom mniej zaradnym ¿y-
ciowo, troszczyæ siê o ich zdrowie, a tak-
¿e o zdrowie zwierz¹t i zdrowe �rodo-
wisko, szanowaæ warto�ci patriotyczne.
W swoim programie wyborczym pod-
kre�la, ¿e zawsze chce byæ blisko ludz-
kich spraw,  szczególnie zamierza po-
�wiêciæ siê trudnemu problemowi bez-
robocia. Uwa¿a, ¿e m³odzie¿y nale¿y
pomóc uzyskaæ co najmniej �rednie
wykszta³cenie. Szczególna pomoc nale-
¿y siê te¿ pracodawcom zatrudniaj¹-
cym nowych pracowników. Wa¿n¹
spraw¹ jest  troska o bezpieczeñstwo
ludzi i promocja Wybrze¿a Ba³tyku,
Pomorza oraz Kaszub w kraju i za gra-
nic¹.

Kandydat na senatora z listy PSL jest
ojcem trójki dzieci - syn Micha³ to rów-
nie¿ lekarz weterynarii, Karol jest angli-
st¹ i prawnikiem, córka Joanna - uczenni-
c¹ I LO w S³upsku. ¯ona Genowefa jest
nauczycielk¹ w Zespole Szkó³ Rolniczych
w S³upsku.

Blisko ludzkich spraw

Stanis³aw K¹dziela - starosta s³upski,
prezes Zarz¹du Powiatowego PSL w

S³upsku, cz³o-
nek Rady Na-
czelnej PSL,
prezes Zarz¹-
du Powiato-
wego ZOSP
RP w S³upsku
kandyduje na
pos³a do Sej-
mu RP, 2-gi
na  li�cie PSL.

- Do Sejmu
kandydujê z
przekonaniem,

¿e w Polsce trzeba dokonaæ wielu ra-
dykalnych zmian, przede wszystkim w
polityce gospodarczej, spo³ecznej i eko-
nomicznej. Ponad po³owa spo³eczeñ-
stwa znalaz³a siê na skraju biedy i nê-
dzy. Zwiêkszy³y siê rozpiêto�ci docho-
dowe ludno�ci, pogorszy³y siê mo¿liwo-
�ci leczenia i dostêp m³odzie¿y wiejskiej
do szkó³. Najwiêkszej degradacji ma-
terialnej i cywilizacyjnej dozna³o �ro-
dowisko wiejskie i ma³ych miast. Te nie-
korzystne zmiany  widaæ szczególnie w
regionie s³upskim.  Skrajnie liberalna
polityka gospodarcza rz¹du musi siê
zmieniæ, bo inaczej dojdzie do tego, ¿e
zatracimy nasz¹ godno�æ narodow¹,

przestan¹ liczyæ siê warto�ci, o które la-
tami walczy³y pokolenia Polaków, w
tym wielu dzia³aczy ruchu ludowego
s³yn¹cych zawsze z du¿ego patrioty-
zmu.

Ludzie pozbawiani dzi� szans na
godne ¿ycie musz¹ odzyskaæ znowu na-
dziejê na lepsze jutro i sami mieæ mo¿-
liwo�æ sobie na nie zapracowaæ. W po-
dziale dochodu narodowego powinna
obowi¹zywaæ zasada solidaryzmu spo-
³ecznego, zgodna ze spo³eczn¹ nauk¹
Ko�cio³a. Wyrazem takiego solidary-
zmu mog³oby byæ m.in. progresywne
opodatkowanie dochodów ludno�ci i
zwolnienie z opodatkowania dochodów
najni¿szych. Wzmocnieniu musi ulec
gospodarka, by mog³a dostarczaæ wiê-
cej dochodów, bardziej p³atnych miejsc
pracy.

Dzi�, nie do�æ, ¿e musimy wydawaæ
du¿e pieni¹dze na ³agodzenie skutków
ogromnego bezrobocia, miejskiej i wiej-
skiej biedy, to teraz czekaj¹ nas jeszcze
ogromne wydatki na zwalczanie skut-
ków nêkaj¹cych nas coraz czê�ciej po-
wodzi. W ostatnich dziesiêciu latach za-
pomniano zupe³nie w Polsce o meliora-
cjach, regulacji rzek, budowie zbiorni-
ków retencyjnych itp.

Podstawowych dzia³añ wynikaj¹-
cych z potrzeby prowadzenia racjonal-
nej gospodarki nie da siê zast¹piæ woj-
nami politycznymi. Kraj nasz potrze-
buje rozwoju demokracji, reform, ale
nade wszystko musi mieæ dobrego go-
spodarza, który bêdzie dzia³a³ w inte-
resie swego narodu.

St. K¹dziela urodzi³ siê w 1949 r. w
Biskupnicy pod Cz³uchowem, w rodzinie
ch³opskiej. Jest magistrem ekonomii,
ukoñczy³ tak¿e studia podyplomowe so-
cjologii wsi, nadzoru i finansów samorz¹-
dowych, rachunkowo�ci. Pracowa³ w Pañ-
stowym O�rodku Maszynowym w Cz³u-
chowie, Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej i Urzêdzie Rejonowym w S³upsku. Z
jego inicjatywy m.in. budowany jest w
powiecie s³upskim - pierwszy w Polsce
- zak³ad produkcji biopaliwa z rzepa-
ku, powstaje strategia spo³eczno-gospo-
darcza rozwoju powiatu s³upskiego.
Znacznie przyczyni³ siê do przekszta³-
cenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
S³upsku w Pomorsk¹ Akademiê Peda-
gogiczn¹. Interweniowa³ w wielu spra-
wach dla powiatu. Zabiega o sta³e za-
si³ki dla by³ych pracowników PGR.
Ceni sobie pracowito�æ i rzetelno�æ w
dzia³aniu.

¯ona Krystyna pracuje w RIO w S³up-
sku. Ma dwóch doros³ych synów, dziadek
dwóch wnuków.
Kandydat PSL, lista nr 6, okrêg wybor-
czy 26, poz.2



13

   z powiatu s³upskiego
Skutecznie

rozwi¹zywaæ problemy

Eugeniusz Dañczak (44 lata), kandydat
do Sejmu RP. Pracuje w Urzêdzie Gmi-
ny w Dêbnicy Kaszubskiej, radny powia-

tu s³upskiego, dzia-
³acz Pomorskiej
Izby Rolniczej,
cz³onek Rady Kra-
jowej Zwi¹zku By-
³ych Pracowników
Pañstwowych Go-
spodarstw Rolnych,
dzier¿awca nieru-
chomo�ci z zasobu
Agencji W³asno�ci
Rolnej Skarbu

Pañstwa, hodowca ¿ywca wieprzowe-
go, producent miodu. Ukoñczy³  Akade-
miê Rolniczo-Technicz¹ w Bydgoszczy.

- Wiele lat do�wiadczeñ w pracy za-
wodowej, we w³asnym gospodarstwie,
wiele lat bezpo�rednich kontaktów z
wszystkimi grupami spo³ecznymi - praco-
dawców, pracowników i bezrobotnych
spowodowa³o, ¿e mam dok³adne rozezna-
nie poziomu ¿ycia naszego spo³eczeñstwa.

- Analizuj¹c przemiany zachodz¹-
ce w kraju, stwierdzam, i¿ ich "ojco-
wie" mydl¹c oczy narodowi m¿onkami
poprawy warunków ¿ycia, uw³aszczyli
siê na dochodowych dzia³ach pañstwa
- bankach, przemy�le naftowym, han-
dlu itp. bez ogl¹dania siê na kilkumi-
lionowe bezrobocie - mówi E. Dañcak.
- Nie mam nic przeciwko temu aby wy-
soko p³acono za odpowiedzialn¹, efek-
tywn¹ pracê, wymagaj¹c¹ zdobycia sto-
sownego wykszta³cenia. Ale z drugiej
strony w naszym kraju istnieje za wie-
le "ciep³ych" posadek w radach nad-
zorczych, firmach maj¹cych status mo-
nopolisty. Wiele milionów Polaków ma
prawo do zasi³ku  socjalnego, ale z bra-
ku �rodków finansowych nie mo¿e go
otrzymaæ. Sytuacja taka wynika po
prostu, ze zbyt du¿ego spo³ecznego
przyzwolenia na manipulowanie bud¿e-
tem pañstwa. Pozostawianie du¿ych
grup spo³ecznych bez mo¿liwo�ci pod-
jêcia pracy i pozyskania �rodków so-
cjalnych, przyczynia siê do upadku
warto�ci moralnych wyniszczenia psy-
chicznego i fizycznego ludzi, którzy nie
zas³u¿yli sobie na taki los. Nie zgadzam
siê na takie ich traktowanie. Pomimo
znacznego zaanga¿owania siê zawodo-
wego znajdujê jeszcze czas na uczest-
nictwo w  pisaniu projektów na pozy-
skiwanie �rodków, uczestnictwo w im-

prezach wojewódzkich, regionalnych i
krajowych - tam gdzie mogê skutecz-
nie przedstawiæ nasze sprawy, a zara-
zem podejrzeæ, w jaki sposób inni ra-
dz¹ sobie z problemami. Jak na ponad
40 proc. ludno�ci mieszkaj¹cej na wsi
mamy zbyt ma³¹ reprezentacjê w par-
lamencie, która nie jest w stanie prze-
forsowaæ ustaw korzystnie rozwi¹zuj¹-
cych sprawy bezrobocia, ochrony zdro-
wia, op³acalno�ci produkcji, wiêkszego
dostêpu dzieci wiejskich do szkó³ itp.
Dlatego chc¹c mieæ wiêksz¹ mo¿liwo�æ
oddzia³ywania na to co dzieje siê w kra-
ju, nale¿y dotrzeæ tam gdzie podejmo-
wane s¹ najwa¿niejsze decyzje, czyli do
parlamentu.

Kandydat  PSL, lista nr 6, okrêg wy-
borczy 26, poz.10

Edukacja szans¹

Andrzej Kordylas  (41 lat),kandydat do
Sejmu RP z listy PSL. ̄ onaty, dwóch sy-

nów Micha³ i
Wojciech. Ukoñ-
czy³ studia wy-
¿sze magisterskie
o specjalno�ci
biologia.oraz  po-
dyplomowe stu-
dia menad¿er-
skie. Pracuje w
Szkole Podsta-
wowej im.Jana
Paw³a II i Gim-
nazjum w Dam-

nicy na stanowisku dyrektora. Zainte-
resowania swoje skierowa³ na kolekcjo-
nowanie  niespotykanych owadów, któr¹
prezentowa³ m.in. w Galerii Bursztynowej
w S³upsku. Posiada liczne publikacje w
pismach naukowych w tym zagranicz-
nych. Pisze pracê doktorsk¹ na Uniwer-
sytecie A.Mickiewicza w Poznaniu. Jest
pomys³odawc¹ wielu akcji ekologicz-
nych: �Poszukiwanie Pomników Przy-
rody�, �Tropem nielegalnych wysypisk
�mieci�. Organizator obchodów �Dnia
Ziemi�.  Radny gminy Damnica drugiej
kadencji oraz radny powiatu s³upskie-
go, cz³onek Zarz¹du Powiatu.

Sprawy, którymi chcia³by siê zaj¹æ
w Parlamencie to: wyrównywanie szans
rozwoju miêdzy wsi¹ a miastem po-
przez rozwój edukacji warunkuj¹cy
wzrost gospodarczy, wprowadzenie sys-
temu stypendialnego dla zdolnej m³o-
dzie¿y z rodzin ubogich; stwarzanie wa-

runków dla rozwoju ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw poprzez ulgi podatko-
we i inwestycyjne (co spowoduje po-
wstanie nowych miejsc pracy, a tym sa-
mym zmniejszenie bezrobocia); zabez-
pieczenie stabilno�ci rynku rolnego po-
przez subsydiowanie produkcji rolnej.

Uwa¿a ¿e kraj musi rozwijaæ siê
dynamicznie, jednocze�nie nie zapomi-
naj¹c o ludzkich problemach. Wybory
s¹ dobrym momentem aby wymieniæ
osoby, które mia³y ju¿ swoje �piêæ mi-
nut� i nie wykorzysta³y tej wielkiej
szansy.

Z badañ przeprowadzonych przez
�Gryfeks�wynika ¿e A. Kordylas cie-
szy siê wysokim  poparciem i zajmuje
wy¿sz¹ lokatê ni¿  inni czo³owi polity-
cy. My�li ¿e spo³eczeñstwo chce mieæ w
rz¹dzie m³odych, wykszta³conych i
energicznych ludzi, którzy spojrz¹ zu-
pe³nie inaczej na rzeczywisto�æ. Jest
przeciwny finansowaniu akcji wybor-
czej przez osoby prywatne, aby nie byæ
od nich uzale¿niony.

Kandydat PSL, lista nr 6, okrêg wybor-
czy 26, poz.15

Dobro  publiczne
najwy¿szym  prawem

Teresa  �wieboda (54 lata), kandydat-
ka do Sejmu RP z listy PSL. Rodzinne

korzenie to miej-
scowo�æ Gilów w
obecnym woje-
wództwie �wiêto-
krzyskim.Ukoñ-
czy³a studia na
Akademii Wycho-
wania Fizycznego
w Pozaniu. W
1977 roku osiedli-
³a siê na Ziemi
S³upskiej. Wraz z

mê¿em i dwiema zamê¿nymi córkami, Re-
nat¹ i Agat¹ mieszka w Ustce. Podjê³a
pracê w Uzdrowisku Ustka, gdzie jako
rehabilitantka z ca³kowitym po�wiêce-
niem stara siê przywracaæ kuracjuszom
sprawno�æ fizyczn¹ i zdrowie. Jednocze-
�nie pog³êbia³a swoj¹ wiedzê i kwalifika-
cje medyczne, uzyskuj¹c tytu³ specjalisty
rehabilitacji leczniczej na studiach pody-
plomowych w Krakowie.

Od 1984 roku kieruje Zak³adem
Przyrodo-Leczniczym w Ustce. Wyko-
rzystuje swoje kwalifikacje pedagogicz-
ne i medyczne równie¿ jako nauczyciel
zawodu w Studium Fizjoterapii w S³up-

ci¹g dalszy str 14
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sku. Oprócz pracy zawodowej jest radn¹
III kadencji Rady Miejskiej w Ustce, pe³-
ni funkcjê przewodnicz¹cej Rady.
      - Maj¹c na uwadze dobro naszego
kraju, regionu i wszystkich nas Pola-
ków, podjê³am decyzjê o kandydowa-
niu do Sejmu RP z list wyborczych Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego - mówi
Teresa �wieboda. - W�ród wielu pal¹-
cych problemów do rozwi¹zania chcia-
³abym siê skupiæ na: uzdrowieniu cho-
rego systemu s³u¿by zdrowia, rzeczywi-
stej dostêpno�ci do o�wiaty i kultury,
zw³aszcza w �rodowiskach spo³ecznie i
gospodarczo zaniedbanych, wyzwala-
niu spo³ecznej i gospodarczej aktywno-
�ci, przekonywaniu ludzi, ¿e s¹ Polsce
potrzebni i mo¿na w niej godnie ¿yæ.

Moim marzeniem jest, aby ka¿da
matka mog³a z dum¹ mówiæ, ¿e zapew-
ni³a dzieciom wykszta³cenie, dziêki któ-
remu znalaz³y interesuj¹c¹ pracê.

Kandydatka PSL, lista nr 6, okrêg wy-
borczy 26,  poz.17

Przywróæmy  normalno�æ

W³adys³aw Szkop- (lat 56), kandydat do
Sejmu RP z listy SLD. Mieszkaniec S³up-

ska, doktor nauk
medycznych, ¿o-
naty, troje dzieci.
Ukoñczy³ Aka-
demiê Medyczn¹
w Gdañsku, w
której pracowa³
jako asystent i
uzyska³ stopieñ
doktora nauk
m e d y c z n y c h .
Organizator i
twórca III od-

dzia³u chorób wewnêtrznych tzw.
�sztucznej nerki" w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w S³upsku. Aktu-
alnie jest dyrektorem Powiatowego Ob-
wodu Lecznictwa Ogólnego w S³upsku.
W rz¹dzie W³odzimierza Cimoszewicza
jako sekretarz stanu pe³ni³ obowi¹zki pe³-
nomocnika rz¹du do spraw wprowadze-
nia powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego.

Od 1993 r. pose³ na Sejm RP. W Klu-
bie Parlamentarnym SLD obecnej kaden-
cji koordynowa³ wszelkie prace dotycz¹-
ce naprawy reformy ochrony zdrowia.
Jest autorem programu SLD z zakresu
ochrony zdrowia. Koordynowa³ prace
lub by³ sprawozdawc¹ 32 projektów
ustaw, z³o¿y³ 65 interpelacji i indywi-
dualnych zapytañ do Prezesa Rady

Ministrów, które min. dotyczy³y przy-
wrócenia opieki nad dzieæmi i osobami
niepe³nosprawnymi oraz zabezpiecze-
nia w leki dla przewlekle chorych. W
okresie obecnej kadencji, skierowa³
1000 interwnecji w sprawach obywa-
teli z których 700 za³atwiono pozytyw-
nie.

Pe³ni¹c obowi¹zki pos³a, staraj¹c siê
s³u¿yæ spo³eczeñstwu regionu, uzyski-
wa³ fundusze na zakup sprzêtu medycz-
nego i budowê szpitala w S³upsku. Z
inspiracji jego przekszta³cono Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ w S³upsku  w Po-
morsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹. Poza
prac¹ s³u¿bow¹ swój czas po�wiêca na
realizacjê hobby (jest cz³onkiem Naczel-
nej Rady Polskiego Zwi¹zku £owieckie-
go).

Jako pose³ zdecydowanie opowiada
siê za zachowaniem prawa obywateli do
profilaktyki zdrowotnej, pe³nego dostê-
pu do korzystania z pomocy dora�nej,
lepsz¹ opiek¹ pañstwa nad osobami nie-
pe³nosprawnymi, samotnymi, ¿yj¹cymi
w ubóstwie nie z w³asnej winy, stworze-
niem warunków równego dostêpu do
nauki dla wszystkich mieszkañców
miast i wsi.

Kandydat  SLD, lista nr 1, okrêg wy-
borczy 26, poz.3

Polityk dobrze przygotowany

�Miar¹ warto�ci cz³owieka nie jest
to co mówi, lecz to co czyni dla innych�
- oto motto ¿yciowe Andrzeja Szczepañ-
skiego z Kobylnicy, by³ego wojewody

s³upskiego i sena-
tora III kadencji
RP, który kandy-
duje teraz z listy
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
i Unii Pracy na
pos³a RP.

- Za pierw-
szy swój sukces
zawodowy uwa-
¿am zdobycie

pierwszego miejsca po niespe³na trzech
latach pracy zawodowej w Powiatowym
Inspektoracie Wodnych Melioracji w
Cz³uchowie jako technik meliorant w kon-
kursie na najlepszego agromelioranta w
skali ówczesnego województwa koszaliñ-
skiego - mówi A. Szczepañski. - Ju¿ w
tym czasie, jako m³odemu cz³owiekowi
(21 lat) powierzano mi kierownictwo

najtrudniejszych i najbardziej skompli-
kowanych budów melioracyjnych.

Nale¿yte wywi¹zywanie siê z powie-
rzonych obowi¹zków powodowa³o kolej-
ne awanse w hierarchii mojego ¿ycia spo-
³ecznego i zawodowego, a zaliczam do
nich  funkcjê sekretarza ówczesnego KW
PZPR w S³upsku ds. ekonomicznych,
przewodnicz¹cego WRN czy te¿ bycie
wojewod¹ s³upskim w latach 1989-1991.
Swoje sukcesy osobiste uto¿samiam
przede wszystkim z rodzin¹, w której pa-
nuje w³a�ciwa atmosfera, mi³o�æ, wza-
jemne poszanowanie i stabilizacja eko-
nomiczna. Sukcesem by³o równie¿ w
okresie pracy zawodowej podjêcie dalszej
nauki i ukoñczenie studiów wy¿szych, a
w 1983 roku uzyskanie tytu³u magistra.
Do sukcesu w wymiarze materialnym
zaliczam zorganizowanie rodzinnej fir-
my (hurtownia lodów i mro¿onek), któ-
r¹ prowadzi ¿ona wraz z synem oraz
budowê w³asnego domu. W sowim ¿y-
ciu pe³ni³em ju¿ wiele funkcji spo³ecznych
i powierzanych z wyboru. By³em radnym
Gromadzkiej Rady w latach 60-70-tych,
radnym miasta Cz³uchowa w latach 80-
tych, przewodnicz¹cym Wojewódzkiej
Rady Narodowej w S³upsku, senatorem III
kadencji RP. Obecnie jestem radnym Sej-
miku Województwa Pomorskiego, a za-
wodowo pracujê jako dyrektor oddzia-
³u jednej z firm ubezpieczeniowych,
która osi¹ga pozytywne wyniki. By³em
prezesem S³upskiego Okrêgu Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, delegatem, szczebla central-
nego PZPN w Warszawie i obserwatorem
zawodów na szczeblu Pomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Gdañsku. Wy-
znawane warto�ci sprowadzam do bar-
dzo lapidarnego porównania. Otó¿
uwa¿am, ¿e nie nale¿y wstydziæ siê tego,
co czyniono dotychczas i co robi siê
obecnie. Szanuj¹c siebie - nale¿y sza-
nowaæ innych, ich osobowo�æ i pogl¹-
dy. Wszystkie nieporozumienia rozwi¹-
zywaæ przy pomocy rozmów. Mieæ przy
tym w³asne zdanie, lecz uszanowaæ zda-
nie innych. Nie nale¿y wstydziæ siê tego,
¿e czego� siê nie wie, ale wypowiadaæ
siê tylko na tematy, na których siê zna-
my. Uwa¿am siê za polityka dobrze
przygotowanego do pe³nienia funkcji
pos³a RP.

Kandydat SLD, lista nr 1, okrêg wybor-
czy 26,  poz.11

Materia³  przygotowa³:
 Wydzia³  Rozwoju,

Promocji Powiatu  i  Zdrowia.



15

Praca tylko legalna

Policja pracownicza
Nielegalne zatrudnienie zwane potocznie �prac¹ na czarno" jest  zjawiskiem znanym we wszystkich
gospodarczo rozwiniêtych krajach. W Polsce zjawisko pracy  nie rejestrowanej ujawni³o siê w latach
dziewiêædziesi¹tych. Istot¹ szarej strefy jest d¹¿enie pracodawców  do obni¿enia kosztów funkcjono-
wania firmy poprzez unikniêcie wysokich obci¹¿eñ z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne czy
prowadzenie dzia³alno�ci poza ewidencj¹ podatkow¹.

Wysokie bezrobocie i bardzo trudna
sytuacja na rynku pracy sprzyjaj¹ funk-
cjonowaniu szarej strefy. Osoby d³ugo-
trwale bezrobotne czêsto decyduj¹ siê na
nielegalne zatrudnienie aby zdobyæ �rod-
ki do ¿ycia. �wiadomie godz¹ siê na brak
ubezpieczenia emerytalno-rentowego i
zdrowotnego. Bardzo gro�na jest spo-
³eczna akceptacja tego zjawiska. Praco-
dawcy chêtnie korzystaj¹ z pracy osób
bezrobotnych posiadaj¹cych prawo do
zasi³ku, bo nie musz¹ za nie p³aciæ ubez-
pieczenia emerytalno-rentowego i zdro-
wotneego.
      Stabilna pozycja z³otówki spowodo-
wa³a, ¿e polski rynek pracy staje siê co-
raz bardziej atrakcyjny dla nielegalnie
pracuj¹cych cudzoziemców, których
praca koncentruje siê przede wszystkim
w centralnej Polsce oraz na obszarach
przygranicznych. Wietnamczycy zajmu-
j¹ siê najczê�ciej handlem odzie¿¹ i tek-
styliami oraz prowadzeniem tzw. ma³ej ga-
stronomii. Rosjanie, Ukraiñcy i Bia³oru-
sini pracuj¹ na budowach, przy pracach
remontowych, kobiety za� jako szwacz-
ki, pomoce domowe i opiekunki do dzie-
ci.
     Nowym zjawiskiem jest nielegalna
praca cudzoziemców z Europy Zachod-
niej, przy budowie wielkich supermarke-
tów i hurtowni. Dotyczy to g³ównie tech-
nicznej kadry kierowniczej, �redniego
nadzoru technicznego, jak i robotników
wykwalifikowanych. Aby przeciwdzia-
³aæ destabilizacji polskiego rynku pracy
dostosowano polskie prawo pracy do za-
sad powszechnie obowi¹zuj¹cych w Eu-
ropie Zachodniej. Wprowadzono wizy po-
bytowe z prawem do pracy, które cudzo-
ziemcy mog¹ uzyskaæ w placówkach dy-
plomatycznych lub konsularnych w³a�ci-
wych dla miejsca swojego zamieszkania.
      Od 1 stycznia 2000 roku samorz¹d
powiatowy kontroluje przestrzeganie

przepisów ustawy o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia³aniu bezrobociu. Kontrolê
przeprowadza Referat Kontroli Legal-
no�ci Zatrudnienia Powiatowego Urzê-
du Pracy, zgodnie ze standardami okre-
�lonymi przez Prezesa Krajowego
Urzêdu Pracy. Kontrolerzy wykonuj¹
swe czynno�ci po uprzednim okazaniu
legitymacji i upowa¿nienia do kontro-
li, wydawanych przez starostê. Maj¹
prawo wstêpu i poruszania siê po kon-
trolowanej jednostce i nie podlegaj¹
rewizji osobistej. Uprawnieni s¹ miêdzy
innymi do sprawdzania dokumentów
to¿samo�ci pracowników oraz innych
osób przebywaj¹cych na terenie jed-
nostki kontrolowanej, badania doku-
mentów, przes³uchiwania �wiadków,
¿¹dania sk³adania pisemnych i ustnych
wyja�nieñ.
       W rozumieniu ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu za nielegal-
ne uwa¿a siê zatrudnienie przez praco-
dawcê osoby bez zawarcia z ni¹ w termi-
nie siedmiu dni (od dnia rozpoczêcia pra-
cy) umowy o pracê na pi�mie, nie zg³o-
szenie osoby zatrudnionej lub wykonuj¹-
cej inn¹ pracê zarobkow¹ do ubezpiecze-
nia spo³ecznego, zatrudnienie cudzoziem-
ca bez zezwolenia i zgody starosty lub na
warunkach innych ni¿ okre�lone w zezwo-
leniu.

Ustawodawca delegalizuje równie¿
dzia³ania polegaj¹ce na prowadzeniu po-
�rednictwa pracy albo kierowaniu obywa-
teli polskich do pracy za granic¹ bez wy-
maganego upowa¿nienia Prezesa Krajo-
wego Urzêdu Pracy lub w celu osi¹gniê-
cia zysku. Ustawa o zatrudnieniu i
przeciwdzia³aniu bezrobociu nie
uprawnia kontrolerów do stosowania
bezpo�rednich sankcji karnych wobec
podmiotów naruszaj¹cych przepisy
ustawy. Kary grzywny za te wykrocze-
nia nak³adane s¹ przez kolegia do

spraw wykroczeñ oraz przez s¹dy na
wniosek starostów.

Okre�lona w art.61 ust.1 ustawy zasa-
da wspó³dzia³ania z innymi organami
(Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Policj¹, Za-
k³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzê-
dami kontroli skarbowej) ma wiêc du¿e
znaczenie wzmacniaj¹ce i podnosi mo¿-
liwo�æ sankcyjnego oddzia³ywania na pra-
codawców i pracobiorców naruszaj¹cych
przepisy ustawy. Zagro¿enia wynikaj¹-
ce z ustawy karno-skarbowej oraz
sankcje stosowane przez ZUS s¹ wielo-
krotnie wy¿sze ni¿ grzywny orzekane
w kolegiach.
     W I pó³roczu br. Referat Kontroli Le-
galno�ci Zatrudnienia Powiatowego Urzê-
du Pracy w S³upsku przeprowadzi³ kon-
trolê w 74 zak³adach, w tym w 40 zak³a-
dach zatrudniaj¹cych do 9 osób, 21 - od
10 do 49 osób oraz 13 w zak³adach za-
trudniaj¹cych powy¿ej 50 osób. Stwier-
dzono 9 przypadków zatrudnienia osób
bezrobotnych bez zawiadomienia urzê-
du pracy i 7 przypadków nielegalnego
zatrudnienia osób bezrobotnych.

Do kolegium do spraw wykroczeñ
skierowano 9 wniosków na pracodawców
oraz 9 wniosków na pracobiorców, któ-
rzy podjêli pracê bez powiadomienia urzê-
du pracy. W wyniku dzia³alno�ci kon-
trolnej na Fundusz Pracy w I pó³roczu
br. wp³ynê³o 9.468,20 z³. Jest to efekt
zwrotu nienale¿nie pobranych �wiad-
czeñ.

Bardzo istotnym w sytuacji wysokie-
go bezrobocia jest te¿ efekt dzia³añ kon-
trolnych polegaj¹cy na legalizacji zatrud-
nienia, tj. podpisaniu umów o pracê lub
zawarciu umów cywilno-prawnych. Lega-
lizacja zatrudnienia to g³ówny cel pra-
cy zespo³u kontrolnego.

Jolanta Golec
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
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Finansowanie gminnej kultury

Czy tylko na ³asce sponsora?
Kultura prze¿ywa w Polsce g³êboki kryzys finansowy. Czy gmina jest w stanie finansowaæ kulturê?
Czy obecna sytuacja jest podobna do tej z okresu istnienia Funduszu Rozwoju Kultury? Jakie s¹
mo¿liwo�ci polepszenia sytuacji ekonomicznej gminnej  kultury?

Analiza uchwa³ bud¿etowych samo-
rz¹dów gminnych pozwala na ocenê sto-
sunku w³adz lokalnych do spraw kultury.
Nak³ady na kulturê uzale¿nione s¹ od
dochodów gmin, a najmniejszymi do-
chodami w³asnymi mog¹ wykazaæ siê
gminy wiejskie. Wysoko�æ subwencji
ogólnej na ogó³ nie poci¹ga za sob¹ ogra-
niczenia samodzielno�ci gminy, ale spo-
sób wydatkowania �rodków okre�lony jest
bardzo ogólnie, ramowo, pozostawiaj¹c
rozleg³e pole dla niezale¿nych decyzji
w³adzy lokalnej.

Ustawodawca przewidzia³ kilka mo¿-
liwo�ci  wydatkowania  subwencji ogól-
nej. Powinna ona byæ przeznaczona na
podstawowe wydatki bie¿¹ce gminy, zwi¹-
zane z o�wiat¹ i wychowaniem, admini-

stracj¹, kultur¹ i sztuk¹, po-
moc¹ spo³eczn¹, gospodark¹
komunaln¹, mieszkaniow¹,
niematerialnymi us³ugami ko-
munalnymi, ochron¹ �rodowi-
ska oraz pozosta³ymi dzia³a-
mi gospodarki narodowej.
Oczywi�cie, w³adze lokalne
mog¹, ale wcale nie musz¹,
czê�æ dotacji przeznaczyæ na
kulturê. Gmina mo¿e prze-
znaczyæ na kulturê równie¿
swoje dochody w³asne, lecz
jest to tylko hipotetyczne
za³o¿enie.Od wysoko�ci
�rodków finansowych dyspo-
nowanych przez  w³adze lo-
kalne zale¿y miêdzy innymi,

jak planuj¹ one
swoje wydatki.
Rady gmin,
podczas nego-
c j o w a n i a
uchwa³ bud¿e-
towych, przede
w s z y s t k i m
ogran icza j¹
wydatki na
kulturê. Wiêk-
sze szanse maj¹ te o�rodki,
gdzie w radach gmin zasia-
daj¹ osoby pozytywnie na-
stawione do spraw kultury,
rozumiej¹ce problemy i pró-
buj¹ce za wszelk¹ cenê na
forum samorz¹dowym je
rozwi¹zywaæ.
O kulturze wprawdzie w

gminach zupe³nie siê nie za-
pomina, ale mniejszymi do-
tacjami prowokuje siê do ak-
tywnego zdobywania �rod-
ków spoza bud¿etu gminny.
Przy rosn¹cych kosztach
utrzymania placówek, do-
tacja w³adz samorz¹do-
wych zapewnia jedynie
utrzymanie istniej¹cych
jeszcze domów i bibliotek.
Dotacja ta, niestety, nie za-

pewnia ju¿ �rodków na ich dzia³alno�æ
merytoryczn¹.

Kto zatem ma sponsorowaæ dzia³al-
no�æ kultury? Kto ma wspomagaæ ludzi,
którzy my�l¹ o prawid³owym rozwoju
m³odego pokolenia Polaków? Na pewno
nie zrobi tego lokalny biznes, bo go nie
widaæ. Placówki kulturalne zabiegaj¹ o
dodatkowe fundusze w�ród instytucji pañ-
stwowych, firm prywatnych, osób indy-
widualnych i fundacji. Niesie to za sob¹
ró¿ne problemy. Firmy prywatne oraz
osoby indywidualne, je¿eli co� zaspon-
soruj¹, to bardzo czêsto maj¹ w tym
swój partykularny interes, który nie
rzadko k³óci siê z zasadami dzia³alno-
�ci kulturalnej.

Stoimy czêsto przed trudnym wybo-
rem w³a�ciwej drogi próbuj¹c pozyskaæ,
jak¿e cenne �rodki na zorganizowanie im-
prezy, na jak najwy¿szym poziomie. Im

Zespó³ �Bierkowianki� z Bierkowa

Fot.J.Maziejuk

Kapela �S³owiñcy� z Objazdy

Fot.J.Maziejuk

Fot.J.Maziejuk
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Uprawnienia dla osób niepe³nosprawnych

Kontrolerzy mog¹
¿¹daæ za�wiadczeñ
Na majowej sesji Rady Powiatu S³upskiego, radna Zorza Sêdzicka
mówi³a o k³opotach osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów, zwi¹-
zanych z dokumentowaniem uprawnieñ do bezp³atnych dojazdów
do o�rodków leczniczych i rehabilitacyjnych. Wyja�nienia tej spra-
wy w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej podj¹³ siê
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wspólnie z Wydzia³em Komu-
nikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w S³upsku.

Czêsto zdarza mi siê spotykaæ z bez-
dusznym zachowaniem wobec wszelkiej
inno�ci czy kalectwa. Takich obrazów jest
sporo, widzimy je na co dzieñ - mówi³a
radna Zorza Sêdzicka na majowej sesji
Rady Powiatu. - Mnie kaza³o wyst¹piæ tu,
dzisiaj zdarzenie, które bezpo�rednio do-
tyka moich uczniów. To problem prze-
mieszczania siê osób niepe³nosprawnych
i korzystania z tak zwanej ulgi za prze-
jazdy. Mam przed sob¹ bilet kupiony w
kasie PKS-u, z którego wnika, ¿e dziecko
niepe³nosprawne ma prawo do ulgowych
przejazdów. Tymczasem prawda jest zu-
pe³nie inna. Pani radczyni powiedzia³a mi,
¿e ¿ycie jest bogatsze ni¿ prawo. Ja cza-
sem my�lê, ¿e jest ubo¿sze. Kierowcy i
kontrolerzy w autobusach PKS-u potrafi¹
nawet ukaraæ tych, którzy korzystaj¹ z
ustawowego prawa do bezp³atnych prze-
jazdów do przedszkoli, szkó³, o�rodków
rehabilitacji czy lecznictwa specjalistycz-
nego. Przejazd na takim bilecie staje siê
problemem. Jest w mojej szkole dziecko
niepe³nosprawne, maj¹ce k³opoty z poru-
szaniem siê. Oprócz tego, ¿e uczêszcza
do szko³y ogólnodostêpnej, je�dzi rów-
nie¿ do S³upska, Gdañska i Szczecina do
tamtejszych o�rodków leczniczych. Ko-
rzysta z porad specjalistów, jest pod sta³¹
opiek¹ okulisty, pediatry, neurologa. Je�-
dzi te¿ na specjalistyczn¹ halê gimnastycz-
n¹ na rehabilitacjê. Posiada wpis w ksi¹-
¿eczce zdrowia, ¿e podlega sta³ej opiece
lekarskiej. Posiada te¿ legitymacjê upraw-
niaj¹c¹ do bezp³atnego przejazdu i za-
�wiadczenie o zasi³ku pielêgnacyjnym, ale
to nie wystarcza. Za ka¿dym razem kie-
rowca, a czê�ciej kontroler ¿¹da dodatko-
wych za�wiadczeñ. ¯¹da te¿ wykupu bi-
letu albo okazania niepe³nosprawno�ci w
czasie kontroli, co wzbudza sensacjê. Pa-
sa¿erowie maj¹ niez³y ubaw. Po której�

takiej kontroli przysz³a do mnie matka
dziecka z pro�b¹ o pomoc. Próbowa³am
tej pomocy szukaæ najpierw w Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie, potem
w kuratorium o�wiaty, delegaturze kura-
torium w S³upsku, TPD i nawet w PKS,
bo komitet do spraw dzieci niepe³no-
sprawnych i m³odzie¿y - jak siê dowie-
dzia³am - zawiesi³  dzia³alno�æ. Ja siê nie
dziwiê matce, ¿e jest pe³na obaw i prze-
¿ywa z tego powodu stres. Ja sama jestem
bliska stresu, bezradna wobec dyskrymi-
nowania tych, którym i tak natura mocny
uszczerbek na zdrowiu zada³a. Proszê,
aby pan starosta zwróci³ siê do w³adz
naszego województwa z pro�b¹ o wy-
ja�nienie tego ba³aganu, a do dyrekcji
PKS-u o zmianê praktyk i obyczajów
stosowanych przez kierowców i kontro-
lerów w autobusach.

Z Ministerstwa Transportu i Gospo-
darki Morskiej odpisa³ Józef Szlubowski
p.o. dyrektora Biura Kontroli, Skarg i
Wniosków. "Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 7
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o
uprawnieniach do bezp³atnych i ulgowych
przejazdów �rodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254
z pó�n. zm.) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta
inwalidztwem lub niepe³nosprawna oraz
ich rodzice lub opiekunowie maj¹ prawo
do bezp³atnych przejazdów �rodkami
transportu kolejowego i autobusowego
PKS. Jednak¿e uprawnienie to obejmuje
wy³¹cznie przejazd z miejsca zamieszka-
nia lub pobytu do okre�lanych w ustawie
instytucji: przedszkola, szko³y, placówki
opiekuñczo - wychowawczej, o�rodka re-
habilitacyjno - wychowawczego, domu
pomocy spo³ecznej, o�rodka wsparcia,
zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej i z powrotem.

Ograniczone ustawowo prawo do bez-
p³atnych przejazdów dzieci niepe³no-

wy¿ej siêgamy po �rodki z bud¿etu pañ-
stwa, tym wiêcej trzeba mieæ szczê�cia
i ró¿nych znajomo�ci, aby je zdobyæ.

Sytuacja finansowa placówek upo-
wszechniania kultury jest bardzo trudna.
Dla z³agodzenia trudno�ci zmniejsza siê
ich koszty utrzymania ograniczaj¹c p³ace
i inne wydatki. Nie motywuje to pracow-
ników do lepszej i efektywniejszej pracy.
Dobry instruktor tañca, teatralny, plasty-
ki, �piewu chce dobrej zap³aty.Na ¿mud-
nej pracy w¹skiej garstki ludzi budu-
jemy amatorski ruch artystyczny, a co
za tym idzie, ró¿ne programy podczas
festynów i imprez okoliczno�ciowych.
W wiêkszo�ci przypadków nie staæ nas
na zatrudnienie fachowców, zdajemy
siê na amatorów i wolontariuszy. Efek-
tem tego jest niski poziom zespo³ów i
imprez.

Wiele gmin wydzier¿awia w swoich
placówkach kulturalnych czê�æ pomiesz-
czeñ osobom prywatnym, które nastawio-
ne na robienie �wielkiego biznesu� eks-
ploatuj¹ je doszczêtnie. W koñcu trzeba
je zamkn¹æ, a w stanie ruiny - sprzedaæ.
W ten te¿ sposób wiele gmin pozby³o siê
�wietlic wiejskich - jedynego bastionu so-
cjalno-kulturalnego na wsi. Teraz w tym
miejscu króluj¹ sklepy spo¿ywcze oferu-
j¹ce piwo i tanie wino �na krechê�.

Jedn¹ z mo¿liwo�ci poprawienia
kondycji finansowej placówek kultury
jest wprowadzenie do zakresu ich dzia-
³alno�ci nowych odp³atnych us³ug oraz
op³at za us³ugi dotychczas bezp³atne.
Nawet gminy bogatsze, maj¹ce du¿o
wiêksze mo¿liwo�ci finansowania kul-
tury, postawi³y na samofinansowanie
swoich o�rodków kultury. Za ka¿d¹
imprezê pobierane s¹ op³aty.

Czy jednak s³usznym jest my�lenie
o kulturze w kategoriach zysków i
strat? Czy mo¿na o nich my�leæ w gmi-
nach dotkniêtych bardzo wysokim
strukturalnym bezrobociem, bêd¹cych
czêsto przyk³adami zapa�ci kulturalno-
moralnej lokalnych spo³eczno�ci?

W ostatnich latach uby³o wiele insty-
tucji kulturalnych: kin, domów i o�rodków
kultury, �wietlic, punktów bibliotecznych.
Z badañ wynika, ¿e zlikwidowano ich dwa
razy wiêcej ni¿ utworzono nowych. Przy-
czyn¹ podstawow¹ likwidacji by³ brak
�rodków finansowych. Pytanie, sk¹d braæ
na kulturê pozostaje wci¹¿ aktualnym.

W³odzimierz Godlewski
             Dyrektor  Gminnego O�rodka
                               Kultury w Damnicy

ci¹g dalszy na str 18
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sprawnych oraz ich rodziców lub opieku-
nów podró¿uj¹cych wraz z dzieæmi lub sa-
motnie po dziecko albo po odwiezieniu
dziecka, powoduje konieczno�æ w³a�ciwe-
go dokumentowania uprawnieñ przejaz-
dowych.Dokumenty po�wiadczaj¹ce w/w
uprawnienie ustawowe zosta³y okre�lone
w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
1992 r. w sprawie okre�lenia rodzajów do-
kumentów po�wiadczaj¹cych uprawnienia
do korzystania z bezp³atnych i ulgowych
przejazdów �rodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz.
516 z pó�n. zm.).

Zgodnie z § 1 ust. 3 powo³anego roz-
porz¹dzenia przy przejazdach do jed-
nostek udzielaj¹cych �wiadczeñ zdro-
wotnych albo pomocy spo³ecznej, wraz
z dokumentem stwierdzaj¹cym inwa-
lidztwo lub niepe³nosprawno�æ dziecka
lub m³odzie¿y wymagane jest za�wiad-
czenie (zawiadomienie) okre�laj¹ce ter-
min i miejsce badania, leczenia, konsul-
tacji, zajêæ rehabilitacyjnych, zajêæ te-
rapeutycznych albo pobytu w o�rodku
wsparcia lub domu pomocy spo³ecznej.

Konieczno�æ dysponowania przez
osoby uprawnione dodatkowymi doku-
mentami jest niezbêdna dla realizacji
przepisów ustawy, ograniczaj¹cych
uprawnienia do bezp³atnych przejaz-
dów zarówno pod wzglêdem podmio-
towym jak i przedmiotowym. Wynika
to z faktu, ¿e ustawowe uprawnienie do
bezp³atnych przejazdów dla tej grupy
uprawnionych, zosta³o przyznane w
bardzo w¹skim zakresie - tylko tam i z
powrotem w �ci�le okre�lonych rela-
cjach, a nie przy przejazdach we
wszystkich dowolnych relacjach i w do-
wolnym terminie. Wymagany jest za-
tem dokument z konkretn¹ dat¹ prze-
widywanego przejazdu, nie za� jedynie
termin przybli¿ony.

Jednocze�nie pragnê podkre�liæ, ¿e
Minister Transportu i Gospodarki Mor-
skiej odpowiada jedynie za realizacjê usta-
wy, natomiast wszystkie problemy zwi¹-
zane z dzia³alno�ci¹ PPKS, w tym doty-
cz¹ce pracy s³u¿b rewizorskich (nadu¿y-
wanie uprawnieñ w stosunku do dzieci nie-
pe³nosprawnych i ich opiekunów) nale¿y
kierowaæ do organu za³o¿ycielskiego, któ-
rym jest wojewoda."

Mieczys³aw Remiszewski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Andrzej Zielnik
Wydzia³ Komunikacji

i Drogownictwa

Powiatowy
system obrony cywilnej
Obrona cywilna ma na celu ochronê ludno�ci, zak³adów pracy, urz¹-
dzeñ u¿yteczno�ci publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie
pomocy poszkodowanym w czasie wojny i pokoju, wspó³dzia³anie
w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ �rodowiska oraz usu-
waniu ich skutków.

W miastach i gminach oraz zak³adach
powiatu s³upskiego dzia³aj¹ zak³adowe i
terenowe jednostki obrony cywilnej sta-
nowi¹ce odpowiednio zorganizowane i
przygotowane si³y ratownicze. Uwzglêd-
niaj¹c szeroki zakres zadañ ogólnych i
specjalistycznych, przewidzianych do re-
alizacji przez te jednostki, przede wszyst-
kim w zakresach prowadzenia akcji ratun-
kowych, w powiecie utworzono jednost-
ki ratownictwa ogólnego i specjalistycz-
nego. W ich sk³ad wchodz¹: jednostki
obrony cywilnej dla potrzeb wykrywa-
nia zagro¿eñ i alarmowania (dru¿yny
wykrywania zagro¿eñ w o�rodkach miej-
skich; dru¿yny wykrywania i alarmowa-
nia w pozosta³ych gminach z sekcj¹ roz-
poznawania; dru¿yny pobierania próbek
gleby), jednostki organizacyjne obrony
cywilnej dla zbierania i przetwarzania in-
formacji o zagro¿eniach (Rejonowy O�ro-
dek Analiz Danych i Alarmowania (RO-
ADA), Rejonowy Pluton Analiz Labora-
toryjnych (z wiod¹c¹ rol¹ Stacji Sanitar-
no- Epidemiologicznej, we wszystkich
gminach - sekcje obserwacji i analiz w
sk³adzie dru¿yn wykrywania i alarmowa-
nia); jednostki organizacyjne obrony
cywilnej dla potrzeb alarmowania lud-
no�ci o zagro¿eniach (sekcja ³¹czno�ci
oraz sekcja alarmowania w sk³adzie RO-
ADA, we wszystkich gminach sekcje ³¹cz-
no�ci i alarmowania w sk³adzie dru¿yn);
jednostki organizacyjne obronny cywil-
nej dla potrzeb kierowania realizacj¹
zadañ obrony cywilnej (dru¿yny - sek-
cje ³¹czno�ci dla potrzeb starostwa, urzê-
dów miast i gmin); jednostki organiza-
cyjne obrony cywilnej przeznaczone do
wykonywania zadañ ogólnych (kompa-
nie ratownictwa ogólnego, plutony ratow-
nictwa ogólnego); jednostki organiza-
cyjne obrony cywilnej przeznaczone do
wykonywania zadañ specjalnych (dru-
¿yny sanitarne - �rednio 2-3 jednostki w
miastach, gminach i zak³adach pracy dla

potrzeb udzielania pomocy medycznej;
dru¿yny po¿arnicze, dru¿yny porz¹dkowo
- ochronne, dru¿yny ratownictwa budow-
lanego, komunalnego i energetycznego,
plutony i dru¿yny likwidacji ska¿eñ, dru-
¿yny ratownictwa chemicznego, dru¿yny
ratownictwa przeciwpowodziowego,
dru¿yny zaopatrzenia, ochrony p³odów
rolnych, produktów ¿ywno�ciowych,
zwierz¹t gospodarskich i pasz, dru¿yny
schronowe).

Ogó³em w powiecie funkcjonuje 271
jednostek obrony cywilnej (71 w wy¿szym

stopniu gotowo-
�ci do dzia³a-
nia). Do realiza-
cji zadañ zaan-
ga¿owanych jest
oko³o 4000
osób. Znajduje
siê 14 magazy-
nów sprzêtu
obrony cywil-
nej. W sytu-
acjach szcze-

gólnych mo¿na wykorzystaæ klucz lot-
niczy rozpoznawczo-patrolowy znajdu-
j¹cy siê w Aeroklubie S³upskim. Miesz-
kañcy powiatu w ramach powszechnej sa-
moobrony uczestnicz¹ w szkoleniach z za-
kresu ochrony ludno�ci przeprowadza-
nych podczas zebrañ wiejskich, zawodów
stra¿ackich i medycznych, konkursów i
pokazów.  W gablotach szkolnych i za-
k³adowych, urzêdach miast i gmin oraz na
s³upach og³oszeniowych popularyzowane
s¹ zdjêcia i plakaty o tematyce obronnej.

W sytuacji zagro¿enia w Starostwie
S³upskim uruchomione zostanie Powiato-
we Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Zadania w zakresie ochrony przed powo-
dziami  wykonuje Powiatowy Komitet
Przeciwpowodziowy.

Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydzia³u ds. PPOiZK¯
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W Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych po odbyciu walnych zebrañ
sprawozdawczo-wyborczych w wiej-
skich OSP, 5 marca zainaugurowano
Zjazdem Miejskim ZOSP RP w S³up-

sku kampaniê sprawozdawczo-wybor-
cz¹ w gminach.

Zakoñczy³a siê ona 16 czerwca br.
zjazdem w G³ówczycach. Prezesami za-
rz¹dów gminnych OSP RP zostali wybra-
ni: w Damnicy - dh Grzegorz Jaworski,
w Dêbnicy Kaszubskiej - dh Tadeusz
Kraus, w Kobylnicy - dh Leszek Kuliñ-
ski, w G³ówczycach - dh Czes³aw Ko-
siak, w Kêpicach - dh Stanis³aw Gajek,
w Potêgowie - dh Franciszek Wekwert,
w Smo³dzinie - dh Alfons Lewiñski, w
Ustce - dh Zdzis³aw Lesiecki, w gm.
S³upsk - dh Mariusz Chmiel, w S³upsku
-  dh Leszek ¯aczek. Kampaniê w po-
wiecie zakoñczy w pa�dzierniku Zjazd
Powiatowy Zwi¹zku OSP RP.

Okres kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej jest okresem szczególnym. Ka¿-
da OSP dokonuje oceny wyników spo-
³ecznej s³u¿by na rzecz bezpieczeñstwa
ludzi i ich mienia. W ocenach tych uwi-
daczniaj¹ siê spo³ecznicy, którzy swoim
zaanga¿owaniem i po�wiêceniem nios¹
pomoc, poczucie bezpieczeñstwa oraz
tworz¹ pozytywne wzorce obywatelskich

postaw. Pomimo wielu braków w OSP,
szczególnie materialnych, obecna kam-
pania sprawozdawczo-wyborcza prze-
biega w Zwi¹zku w atmosferze spo³ecz-
nego uznania i zaufania, które jest

udzia³em wszystkich stra¿aków.
          Coraz czê�ciej nêkaj¹ nas
ró¿ne kataklizmy. W celu ³agodze-
nia ich skutków  potrzebne s¹ ofiar-
ne rêce  i dzia³anie,  milionów
ochotników, wolontariuszy. S¹dziæ
nale¿y, ¿e uznanie i szacunek dla
dzia³ania ogromnej rzeszy spo³ecz-
ników na �wiecie leg³y u podstaw
og³oszenia przez ONZ bie¿¹cego
roku �Rokiem ochotników.� Mo-
¿emy byæ dumni, bo stra¿acy
ochotnicy z Polski nale¿¹ do gro-
na ludzi nios¹cych pomoc po-
trzebuj¹cym od przesz³o wieku.
           Prezesi OSP Smo³dzino:
Krzysztof Bukowski - £okciowe,
Stefan Walusiak - Smo³dzno, Piotr
Januszkiewicz - Wierzchocino, Ry-
szard Romanowski -  Siecie, Jan
Bejonek - Gardna Wielka, Marian
Klimek -SPN Smo³dzino.
Prezesi OSP Damnica: Walter
Cymek- Damnica, Andrzej Osiñ-
ski - Zagórzyca.

 Prezesi OSP gm. Ustka: Wac³aw
Polak - Zaleskie, Waldemar Klimas - Ob-
jazda, Kazimierz Pi¹tek  - Pêplino, Jan
Bielecki -  Mo¿d¿anowo, Marek Zygner -
Rowy, Ryszard Krzaska - Starkowo, Jan
Dudka- Duninowo, Marek Prych - Ustka.

Prezesi OSP gm. S³upsk: Adam Woj-
tów - Jezierzyce Osiedle, Marek Jankow-
ski - Bukówka, Jacek Koperski - Wikli-
no, Ryszard S³owikowski - Kusowo, Jan
Kulpa - Bruskowo Ma³e, Zbigniew Ptasz-
kowski - Swo³owo, Jerzy Otowicz  - Ga-
³êzinowo, Jerzy Mazurek - Strzelinko,
Ryszard Nowakowski - Strzelino, Józef
Baran - W³ynkowo.

Prezesi OSP gm. Dêbnica Kaszub-
ska: Krzysztof Serwatka - Gogolewo,
Wies³aw Synakowski - Podwilczyn, Piotr
Tutak - Starnice, Lech Krzaczkowski -
Mielno, Eugeniusz Krycki - Motarzyno,
Kazimierz Knitter -  Niepoglêdzie, Zyg-
munt Cieszyñski - Podole Ma³e, Grzegorz
Grabowski - Dêbnica Kaszubska, W³ady-
s³aw �liwiak - Budowo, Stefan Pniewski
- Borzêcino.
                              Andrzej Krzywulski

Zakoñczona kampania KALENDARIUM
*

W dniach 7-8 lipca odby³o siê w
S³upsku i Ustce V "�wiêto Ryby
2001". Impreza ma ustalon¹ reno-
mê i odby³a siê tym razem ze
wspó³udzia³em Telewizji Gdañsk.

*
12 lipca spotka³ siê Konwent Sa-
morz¹dowców Powiatu S³upskie-
go. Uzgodniono podzia³ �rodków
na infrastrukturê dla gmin dotkniê-
tych wysokim bezrobociem struk-
turalnym,

*
14 lipca w Ustce odby³ siê bieg
"Szlakiem Zwiniêtych Torów".
Startowa³a czo³ówka polskich bie-
gaczy d³ugodystansowych. Zorga-
nizowano równie¿ spotkania ze
s³upskimi olimpijczykami, a dla
dzieci i m³odzie¿y - biegi na pla¿y
w Rowach.

*
14 lipca odby³o siê spotkanie pro-
ducentów �wini pstrej z³otnickiej
z powiatów s³upskiego i bytow-
skiego.

*
17 lipca w starostwie powiatowym
zorganizowano spotkanie rolni-
ków z Agencj¹ Rynku Rolnego,
które  po�wiêcono skupowi zbó¿ z
tegorocznych ¿niw.

*
W lipcu przeprowadzano egzami-
ny na stopieñ nauczyciela miano-
wanego. Wnioski o wszczêcie po-
stêpowania egzaminacyjnego z³o-
¿y³o 24 nauczycieli kontrakto-
wych.

*
W sierpniu z inicjatywy starosty
s³upskiego podpisano umowê  z
dyrektorem Aresztu �ledczego w
S³upsku w sprawie zatrudnienia
wiê�niów w domach pomocy spo-
³ecznej w Lubuczewie, Machowi-
nie i Machowinku.  Aresztanci
bêd¹ wykonywaæ tam prace re-
montowe, porz¹dkowe, budowla-
ne i ogrodnicze.

Przedstawiciele starostwa i PSP podczas wizyty
w jednostce stra¿y po¿arnej  w Lauenburgu
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Gmina Dêbnica Kaszubska

Roz�piewana i malowana
Rozpoczynamy cykl prezentacji zespo³ów artystycznych i twórców dzia³aj¹cych w gminach powiatu s³upskiego.
Celem niniejszej publikacji bêdzie zapoznanie z ich dorobkiem oraz przybli¿enie naszym Czytelnikom warto�ci
charakterystycznych dla kultury regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych artystów.

Znanym zespo³em w gminie Dêbnica
Kaszubska jest zespó³ wokalny �Tymcza-

sem�. Liczy 5 osób a prowadzi go od 2000
roku Krzysztof Szajner. Zespó³ ten kul-
tywuje folklor ukraiñski wykonuj¹c prze-
piêkne pie�ni rozpisane na kilka g³osów.
Wystêpy grupy ciesz¹ siê wielkim zainte-
resowaniem publiczno�ci. W styczniu
zdoby³a ona nagrodê specjaln¹ na II Po-
wiatowym Przegl¹dzie Interpretacji Ko-
lêd. Przebojem zosta³a piosenka pt. �Ty¿
mene pridmanu³a�. Obecnie cz³onkowie
swoimi koncertami staraj¹ siê zapracowaæ
na ukraiñskie stroje ludowe.

Inny, chêtnie koncertuj¹cy zespó³ to
chór ¿eñski muzyki dawnej �Allegro�.
Dzia³a od wrze�nia 2000 roku pod kie-
rownictwem Piotra Tomczyka. Jest to je-
dyny w powiecie s³upskim 10-osobowy
chór ¿eñski muzyki dawnej (trzy g³osy
równe). Z du¿ym powodzeniem chór wy-
konuje pie�ni renesansowe i barokowe.
Podczas II Powiatowego Przegl¹du Inter-
pretacji Kolêd wy�piewa³ Grand Prix. Pie-
�ni chóralne kierowane s¹ do elitarnego
s³uchacza, wymagaj¹ okre�lonych warun-
ków zewnêtrznych, powinny byæ wyko-
nywane w salach o dobrej akustyce, piêk-

nych wnêtrzach. Na pro�by s³uchaczy ze-
spó³ rozszerzy³ repertuar o drugi nurt - mu-

zykê popularn¹, chêtnie s³uchan¹ w ple-
nerze. Od lipca 2001 roku �Allegro�, bez
uszczerbku dla celu swego powo³ania, wy-
konuje te¿ piosenki m³odzie¿owe w chó-
ralnej aran¿acji.

Adam Szocik jest malarzem. Od uro-
dzenia, tj. 1964 roku mieszka w gminie
Dêbnica Kaszubska, zaliczaj¹c kolejno
miejscowo�ci: Maleniec, Borzêcino a
obecnie £ysomice. Jak sam okre�la - uro-
dzi³ siê w lesie. Po ukoñczeniu Techni-
kum Le�nego w Warcinie pracowa³ w s³u¿-
bie le�nej. Od 1994 roku prowadzi w³a-
sn¹ firmê �Agroflora� zajmuj¹c¹ siê pro-
jektowaniem, wykonawstwem i konserwa-
cj¹ ogrodów. Adam talent plastyczny
odziedziczy³ po mamie. Rysuje i maluje
od 4 roku ¿ycia. Ca³kowicie po�wiêci³ siê
odkrywaniu natury. - Ogród i las s¹ moim
chlebem, ilustrowanie przyrody - pasj¹ -
mówi o swoim malarstwie. Tworzy reali-
styczne pejza¿e przepojone mi³o�ci¹ do
przyrody. Jego obrazy olejne i pastele
znajduj¹ wielu nabywców.

Andrzej Gan - z zawodu �lusarz - me-
chanik jest rze�biarzem. Urodzi³ siê w
1953 roku. Od 1964 roku mieszka w gmi-

nie Dêbnica Kaszubska. Cz³owiek bardzo
niepokorny, dociekliwy, z ogromn¹ wy-
obra�ni¹. By³ pastuchem, hutnikiem w
walcowni, kierowc¹ pogotowia ratunko-
wego, hydraulikiem, kowalem, korespon-
dentem �Goñca Pomorskiego�. W 1994

�Jagódki� Zespó³ wokalno-taneczny

Chór myzyki dawnej �Allegro� w czasie próby przed wystêpem
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roku wykona³ pierwsz¹ rze�bê: ma³¹, po-
lichromowan¹ formê drewnian¹ z mitolo-
gii japoñskiej. Nastêpne prace, równie¿

niewielkich formatów, przedstawia³y za-
konnika, wêdkarza, sokolnika. Od 1997
roku realizuje du¿e rze�by figuratywne o
tematyce religijno - mitologicznej. Poru-
sza siê tak¿e w rejonach symboliki, kon-
struktywizmu, abstrakcji. Marzy o reali-
zacji form monumentalnych oraz rze�b ru-
chomych, tzw. mobili. Otrzymuje wiele
zleceñ od instytucji i osób prywatnych.
Jego rze�by s¹ chêtnie kupowane, gdy¿
emanuje z nich uspokojenie, poczucie
prawdy i stabilno�ci. Obecnie rze�biarz
pracuje nad o³tarzem do jednego z wiej-
skich ko�cio³ów.

Kolejni twórcy to: Zbigniew Stefan
z Motarzyna, od lat amatorsko uprawia
malarstwo sztalugowe. G³ównym tematem
jego prac s¹ pejza¿e; Regina Soska - rów-
nie¿ z Motarzyna od 1991 roku zajmuje
siê rysowaniem i malowaniem. Farbami
plakatowymi na papierze maluje pejza¿e,
martwe natury i sceny z bajek. Nak³ada-
j¹c gêsto farbê uzyskuje ciekawe efekty

fakturalne. Joanna Kitajgrodzka miesz-
ka w Dêbnicy Kaszubskiej. W 1988 roku
ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk Pla-

stycznych w Koszalinie, gdzie uzyska³a
tytu³ technika sztuk plastycznych. W swo-
jej twórczo�ci stosuje ró¿norodne techni-
ki malarskie i rysunkowe. W jej pracach,
delikatnie prowadzonych lekk¹ i miêkk¹
lini¹ oraz barwn¹ plam¹ przewa¿a tema-
tyka pejza¿y i martwych natur.

Krzysztof Jarocki urodzi³ siê w 1959
roku w Bokinach na bia³ostocczy�nie.
Studiowa³ w Szkole G³ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie na Wy-
dziale Techniki Rolnej i Le�nej. Dyplom
uzyska³ w 1985 roku. Rysunek, malarstwo
i rze�bê traktowa³ podczas studiów jako
hobby, obecnie s¹ one jego g³ówn¹ pro-
fesj¹. Bra³ udzia³ w wielu wystawach,
m.in. w £azienkach Królewskich w War-
szawie. Od maja 1997 r. swoje miejsce

�S³owiki z Budowa� na Festynie Stra¿ackim

Rze�ba K. Jarockiego

�Konie� - K. Jarockiego

Wernisa¿ K.Jarockiego w GOK w Dêbnicy Kaszubskiej

Gminnego O�rodka Kultury odby³ siê
wernisa¿ �Natchnienia Braci J.�, na któ-
rym wystawiono prace jeszcze dwóch bra-
ci K. Jarockiego - Wojciecha i Zbigniewa
- absolwentów Wydzia³u Rze�by Akade-
mii Sztuk Piêknych w Warszawie. Bracia
Krzysztofa prezentowali rze�by w drew-
nie, metalu i kamieniu. Wszyscy trzej
uprawiaj¹ równie¿ rysunek i malarstwo.

Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju

Promocji Powiatu i Zdrowia

na ziemi odnalaz³ w Dêbnicy Kaszubskiej.
W listopadzie 1998 r. w sali kominkowej
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Zas³u¿ony
Stanis³aw Kozie³ - dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych w S³upsku zosta³
uhonorowany przez Prezydenta RP
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Otrzyma³ to odznaczenie za 42 lata
pracy w drogo-
wnictwie i dzia-
³alno�æ spo³ecz-
n¹ w Stowarzy-
szeniu In¿ynie-
rów i Techników
Komunikacj i ,
dzia³aj¹cym przy
Radzie Regio-
nalnej Federacji
Stowarzyszeñ
Naukowo-Tech-

nicznych NOT w S³upsku.
W s³upskim drogownictwie pracuje od

1963 roku. Ukoñczy³ Technikum Drogo-
we w Lublinie i studia na Politechnice
Warszawskiej. Jako jeden z nielicznych
w regionie, ma równie¿ specjalizacjê I
stopnia z projektowania i nadzoru.
Posiada uprawnienia do projektowania i
nadzoru robót drogowych.

- Drogi powiatowe stanowi¹ najbar-
dziej rozleg³¹ sieæ drogow¹, ³¹cz¹ ze sob¹
drogi krajowe i wojewódzkie oraz stano-
wi¹ dojazdy do nadmorskich miejsc wy-
poczynku i turystyki - mówi St. Kozie³. -
Gwa³towny wzrost natê¿enia drogowego
w ostatnim dziesiêcioleciu, przy jednocze-
snym prawie sze�ciokrotnym spadku �rod-
ków finansowych na ich utrzymanie spo-
wodowa³, ¿e stan techniczny polskich
dróg uleg³ wyra�nemu pogorszeniu. Zja-
wisko to obserwuje siê równie¿ w powie-
cie s³upskim. Okres miêdzyremontowy
odnowy nawierzchni drogowych wyd³u-
¿y³ siê do ponad 20 lat. Wiêkszo�æ na-
wierzchni zu¿y³a siê technicznie..

Dzi� jeste�my przygotowani do stoso-
wania nowoczesnych technologii, ale bra-
kuje pieniêdzy na remonty dróg. Powiat
¿eby móg³ poprawiæ sytuacjê na swoich
drogach, zmuszony jest zaci¹gn¹æ 15-mi-
lionowy kredyt. Pal¹cym problemem sta-
je siê budowa obwodnicy dla S³upska w
ci¹gu drogi szybkiego ruchu Nr 6. Innym
mankamentem jest ma³a i nienormatywna
szeroko�æ nawierzchni wielu dróg.

 Poprawa stanu dróg przy ci¹gle wzra-
staj¹cym ruchu wymagaæ bêdzie wyra�-
nego wzrostu nak³adów finansowych na
ich modernizacjê i utrzymanie, tym bar-
dziej, ¿e powiat s³upski stanowi atrakcyj-
ny region turystyczny - podkre�la Stani-
s³aw Kozie³.                                (zbz)

23 lipca br. starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela przyj¹³ dele-
gacjê Departamentu La Manche (Dolna Normandia). Fran-
cuzi przyjechali do S³upska, bo s¹ zainteresowani wspó³prac¹
z powiatem s³upskim.

Delegacjê tworzyli: Bernard Trehet - radny, przewodnicz¹cy Komisji Kultury,
Jack Breton - dyrektor Regionalnego Komitetu ds. rozwoju gospodarczego regionu
Dolnej Normadii, Jacques Leprieur - odpowiedzialny za wspó³pracê z zagranic¹ i
wspó³pracê zdecentralizowan¹ w Radzie Generalnej la Manche.

Do zorganizowania wizyty dosz³o przy wspó³udziale Ambasady Polskiej w Pary-
¿u oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w S³upsku. Ta ostatnia  wziê³a
na siebie ciê¿ar zorganizowania ca³ego programu pobytu Francuzów w S³upsku.

Na spotkaniu w starostwie powiat reprezentowali: starosta Stanis³aw K¹dziela,
Gra¿yna Pokuæ - wicestarosta, Stanis³aw Januchta - naczelnik Wydzia³u Rolnic-
twa i Ochrony �rodowiska, Zbigniew Babiarz-Zych - Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia oraz Leszek Kreft - rzecznik starosty.

Francuscy go�cie zaprezentowali swój region. Tworz¹ go 52 kantony,  a zamiesz-
kuje milion ludzi. S³ynn¹ wyspê Saint Michel odwiedza rocznie 3 mln turystów.

Wizyta Francuzów

W Departamencie la Manche produ-
kuje siê  najwiêcej mleka  we Francji. Du¿¹
rolê odgrywa te¿ rybo³ówstwo morskie i
zwi¹zane z nimi przetwórstwo rolno-spo¿ywcze oraz turystyka. Dzia³aj¹ jednak te¿
firmy w bran¿y skórzanej, motoryzacyjnej, tekstylnej. Te ostatnie zainteresowane s¹
przeniesieniem produkcji do Europy Wschodniej, w tym równie¿ do Polski.

Francuzi bardzo dbaj¹ o  ochronê �rodowiska oraz kulturê ludow¹. W ich regionie
organizowany jest m.in. du¿y festiwal jazzowy, prezentowana jest muzyka powa¿na.
Jak siê okaza³o oba regiony  - la Manche i s³upski maj¹ wiele wspólnego, co mog³oby
zaowocowaæ w przysz³o�ci korzystn¹ wspó³prac¹. Szansa jest du¿a, Francuzi chcieli-
by wspó³pracowaæ  w dziedzinie gospodarki, ekonomii, turystyki oraz kultury.

W dniach 23-30 listopada odbêd¹ siê w Departamencie La Manche Dni Kultury
Polskiej i go�cie z Francji zaprosili naszych artystów do wziêcia w nich udzia³u. Chc¹
go�ciæ u siebie artystów z Polski przez ca³y rok i poprosili Starostwo  o przed³o¿enie
konkretnych  propozycji oraz ofert do zaprezentowania. (zbz)


