W numerze:
DRODZY CZYTELNICY !
Sierpniowo-wrzeniowy numer naszego pisma ukazuje
siê w okresie kampanii wyborczej. Biuletyn otwiera informacja nt. zmian w bud¿ecie powiatu. Okaza³o siê, ¿e dotacje i subwencje otrzymane od Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego s¹ znacznie ni¿sze od zak³adanych, dlatego te¿ nale¿a³o dokonaæ zmian. XXVI sesja Rady Powiatu
powiêcona by³a wyra¿eniu przez Radê opinii w sprawie
po³¹czenia miasta S³upska funkcjonuj¹cego na prawach powiatu z powiatem s³upskim. Rada wyrazi³a swoje negatywne stanowisko w opiniowanej sprawie.
Meandry wielkiej polityki nie zdominowa³y mylenia o
lokalnych problemach. 9 lipca niespotykane iloci opadów
po³¹czone z wichur¹ spowodowa³y du¿e szkody w miecie i
powiecie, z którymi dzielnie i skutecznie walczy³y s³u¿by
podleg³e starocie. Dziêki naszym zabiegom i wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej, s³upska stra¿ po¿arna otrzyma³a ponad 500 tys. z³otych na zakup sprzêtu ratowniczo-ganiczego. W wyniku
rozmów z prezesem Zarz¹du G³ównego OSP RP uda³o siê
pozyskaæ sprzêt za 50 proc. odp³atnoci.
Dobre efekty przynosi proekologiczne dzia³anie w powiecie, którym zainteresowa³ siê poczytny tygodnik POLITYKA. W biuletynie piszemy o realizowanym z naszej inicjatywy projekcie budowy biorafinerii do produkcji paliwa
z rzepaku, tañszego ni¿ olej napêdowy i przyjaznego rodowisku. 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 uroczystoci odbêd¹ siê 7 wrzenia w Zespole Szkó³ Rolniczych
w S³upsku. Wszystkim pracownikom owiaty i uczniom sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia kreatywnoci w nauczaniu.
14 wrzenia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ustce odbêdzie siê Wojewódzka Sportowa Inauguracja roku szkolnego 2001/2002 oraz oddana zostanie do u¿ytku nowa hala
sportowo-widowiskowa. 16 wrzenia po raz pierwszy obchodziæ bêdziemy Powiatowe wiêto Plonów 2001, na które zapraszam do G³obina k. S³upska.
Gor¹co namawiam do udzia³u w wyborach parlamentarnych. Wrzesieñ zdecyduje o obliczu naszego kraju w najbli¿szych czterech latach. W biuletynie prezentujemy sylwetki
kandydatów. Uwa¿am, ¿e jest na kogo g³osowaæ.
Stanis³aw K¹dziela
Starosta S³upski
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Z obrad XXV Sesji Rady Powiatu S³upskiego

Zmiany w bud¿ecie

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 uwzglêdnia³ zmiany dostosowane do aktualnych uwarunkowañ. W momencie konstruowania bud¿etu (grudzieñ 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 czêciowo w nadwy¿ce bud¿etowej z roku 2000
i w g³ównej czêci zostanie pokryty przychodami z zaci¹gniêtego kredytu na inwestycje drogowe (7.000.000 z³).
Projekt uchwa³y opiniowa³y wszystkie komisje. W imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdzia³ania Bezrobociu, przewodnicz¹cy Ireneusz Zagrodzki przedstawi³ w¹tpliwoci i za¿¹da³ wyjanieñ na temat wzrostu kosztów
utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S³upsku i Ustce, "skoro
celem reorganizacji poradni by³o ich
zmniejszenie".
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i
Finansów W³adys³aw Rajszczak stwierdzi³, ¿e Komisja po dokonaniu wnikliwej
analizy proponowanych zmian w bud¿ecie oraz zapoznaniu siê z opiniami pozosta³ych komisji, pozytywnie zaopiniowa³a projekt przed³o¿onej przez Zarz¹d
uchwa³y.Rada przyjê³a równie¿ uchwa³ê
w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym starostwa. Dotycz¹ one przekazania zadañ z dziedziny kultury z
Wydzia³u Owiaty, Kultury i Kultury
Fizycznej do Wydzia³u Rozwoju, Promocji Powiatu i Zdrowia.
Po wys³uchaniu sprawozdania starosty z prac Zarz¹du Powiatu, przewodnicz¹cy 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 czêci pomieszczeñ przez PUP (co skutkowa³o wzrostem kosztów) by³a niezbêdna
ze wzglêdu na koniecznoæ poprawy warunków pracy pracowników i jakoci obs³ugi bezrobotnych, których liczba znacznie wzros³a. W przyznanej dotacji celowej Wojewody Pomorskiego na 2001
rok nie uwzglêdniono rodków na
4

zwiêkszone koszty rzeczowe zwi¹zane
z utrzymaniem zaadaptowanych przez
PUP dodatkowych pomieszczeñ. Zdaniem 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 wysokoci,
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
wyjaniono, ile i z jakich dzia³ów bud¿etu starostwa przekazano pieni¹dze na
wyp³atê zasi³ków dla bezrobotnych, czy
pieni¹dze te trafi³y do bezrobotnych,
czy te¿ na bie¿¹ce utrzymanie Powiatowego Urzêdu Pracy?
- Decyzja dotycz¹ca przekazania Powiatowemu Urzêdowi Pracy rodków na
wyp³atê obligatoryjnych zasi³ków by³a ryzykowna w tym sensie, ¿e gdyby bud¿et
pañstwa nie wywi¹za³ siê z ustawowego
obowi¹zku wobec Funduszu Pracy, wyst¹pi³yby trudnoci w realizacji bud¿etu
powiatu. Mia³em moralny obowi¹zek zaryzykowaæ i wspomóc chwilowo kwot¹
360 tys. z³ bud¿et Powiatowego Urzêdu
Pracy -odpowiedzia³ starosta St. K¹dziela. - Po kilku dniach nale¿na kwota wp³ynê³a z bud¿etu pañstwa. Przekazanie
rodków na wyp³aty zasi³ków dla bezrobotnych nie wi¹za³o siê z klasyfikacj¹
bud¿etow¹, by³o tylko chwilowym wsparciem, po¿yczk¹ Funduszu Pracy. Po¿yczone pieni¹dze trafi³y do bezrobotnych, a nie
na bie¿¹ce utrzymanie Urzêdu.
Stanis³aw Jank poruszy³ problem
sp³awnoci rzek S³upi i Skotawy. Stwierdzi³, ¿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 wezbraniowych, zostan¹ zlokalizowane te¿ miejsca
gromadzenia siê powalonych drzew i zostan¹ one natychmiast usuniête.
Pawe³ Gonera zapyta³, kiedy zostanie powo³any skarbnik powiatu, jak daleko zaawansowana jest sprawa kredytu d³ugoterminowego na remont dróg?
Kiedy zostanie wykonany remont drogi do Izbicy? Czy remont drogi S³upskCecenowo zostanie wykonany przed
sezonem turystycznym?
- Skarbnik powiatu zostanie powo³any najszybciej jak to mo¿liwe. Potrzebny
jest kandydat w pe³ni przygotowany do
wykonywania tej pracy. Póki co, pe³ni¹ca obowi¹zki skarbnika osoba, dobrze realizuje swoje zadania - odpowiada³ starosta.- Je¿eli chodzi o kredyt d³ugoterminowy to do 12 lipca komisja rozpatrzy
oferty, 10-tego up³ywa termin ich sk³adania. 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 miejscowociach ¯elkowo i Rumsko, wyst¹piê
do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
Teresa Szamlicka poruszy³a sprawy
fatalnego stanu rowu przy ul. Witosa w
Kobylnicy oraz upad³oci zak³adu "Stolon" w S³upsku. Zg³osi³a wiele zastrze¿eñ
do sposobu ratowania firmy. Uzna³a, ¿e
sprawa "Stolonu" zosta³a zdominowana
przez du¿ych rolników. Jaka jest polityka powiatu wobec tych zak³adów?- pyta³a i zaapelowa³a, aby osoba, która doprowadzi³a do upad³oci firmy, nie stawa³a do przetargu.
- Rów przy ul. Witosa w Kobylnicy bêdzie oczyszczony i trawy zostan¹ wykoszone. Je¿eli chodzi o "Stolon" to przez
wiele miesiêcy ubieg³ego roku wspiera³em dzia³ania maj¹ce na celu obronê firmy przed upad³oci¹. W listopadzie 2000
roku wyst¹pi³em do Wojewody Pomorskiego o umo¿liwienie ratalnej sp³aty d³ugów
za gospodarcze korzystanie ze rodowiska. Wniosek ten rozpatrzono pozytywnie

- mówi³ starosta. - Nie uda³o siê wynegocjowaæ roz³o¿enia na raty sp³aty nale¿noci wobec ZUS. W marcu odby³o siê w
siedzibie starostwa spotkanie przedstawicieli Zarz¹du Stolonu z rolnikami. Prezes Stolonu przedstawi³ na nim szczegó³owo program naprawczy zak³adu, który niestety nie zosta³ zrealizowany. W efekcie og³oszono upad³oæ Stolonu. Syndyk masy upad³ociowej zobowi¹zany jest
teraz do przeprowadzenia przetargu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Jako starosta nie mam wp³ywu na jego
rozstrzygniêcie, bo nie jest to maj¹tek powiatu.
Ryszard Stus zwróci³ siê do Komendanta Miejskiego Policji o przedstawienie struktury wypisywania mandatów wymierzanych kierowcom. Podkreli³ problem zagro¿enia stwarzanego przez kierowców rozmawiaj¹cych w czasie prowadzenia samochodu przez telefon komórkowy. Kiedy znikn¹ z naszych rzek zanieczyszczenia? - zapyta³ i jako przyk³ad poda³ rzekê Skotawê i S³upiê.
Odpowiedzi radnemu udzieli Komendant Miejski Policji w S³upsku oraz Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej i
Wojewódzki Zwi¹zek Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Gdañsku.
Jerzy Awchimieni zapyta³, dlaczego
nie wykonano remontu drogi w Skórowie?. Termin naprawy min¹³ 30 kwietnia br.
- Naprawa drogi mia³a byæ wykonana przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w
Potêgowie. Termin zosta³ przesuniêty na
wniosek wykonawcy z uwagi na z³e warunki atmosferyczne. Przed 15 czerwca br.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w S³upsku interweniowa³ w tej sprawie i uzyska³ potwierdzenie, ¿e prace zostan¹ wykonane.
Wobec powy¿szego, ¿e nie zosta³y wykonane, Zarz¹d Dróg Powiatowych wykona roboty zastêpczo i obci¹¿y kosztami
Zak³ad Us³ug Komunalnych w Potêgowie
- odpowiedzia³ starosta.
Wojciech Lewandowski prosi³ o informacjê w sprawie przeznaczonych w bud¿ecie powiatu 200 tys. z³ na rozbudowê
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce.
- W bud¿ecie powiatu przewidziano
rezerwê celow¹ w wysokoci 200 tys. z³, z
przeznaczeniem na rozbudowê ZST. Zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych, rezerw¹ dysponuje Zarz¹d Powiatu i z chwil¹ rozpoczêcia prac przygotowawczych, zostanie ona przekazana na
rachunek bie¿¹cy szko³y.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu
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Powiaty nie chc¹ byæ razem
22 czerwca br. wp³ynê³o do Rady Powiatu S³upskiego pismo Wiceministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji Józefa P³oskonki o
wyra¿enie przez Radê opinii w sprawie po³¹czenia miasta S³upska
funkcjonuj¹cego na prawach powiatu z powiatem s³upskim. Tematowi temu powiecono 20 lipca br. XXVI Sesjê Rady Powiatu.
Zarz¹d Powiatu, dzia³aj¹c na podstawie udzielonego upowa¿nienia, zwróci³
siê do zarz¹dów miast i gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkañcami i na
podstawie zebranych opinii przed³o¿y³
Radzie stosowny projekt uchwa³y, jako

Tak wiele nas ³¹czy, a tak ma³o dzieli
materia³ do dalszej dyskusji. Niezale¿nie
od tego, temat ten by³ przedmiotem obrad klubów radnych. Ostatecznie, po dyskusji, Rada 21.g³osami za, przy 6 g³osach przeciwnych przeg³osowa³a projekt
uchwa³y, w którym wyrazi³a swoje negatywne stanowisko w opiniowanej sprawie.

Uzasadnienie
negatywnej opinii
Powiat s³upski, w którego sk³ad wchodzi 10 gmin, zajmuje obszar 2.304 km2 i
liczy 94 tys. mieszkañców. Na tzw. infra-

strukturê spo³eczno-techniczn¹ powiatu
sk³ada siê osiem placówek owiatowo-wychowawczych, cztery domy pomocy spo³ecznej, dom dziecka, 750 km dróg powiatowych i 51 obiektów mostowych.
Powiat jest wiêc du¿¹ jednostk¹ terytorialn¹, doæ dobrze zorganizowan¹,
zdoln¹ do podejmowania trudnych zadañ rozwojowych i obs³ugi obywateli
w ramach ustawowo okrelonych kompetencji.
Mankamentem
powiatu jest brak
rodków finansowych, g³ównie
na
potrzeby
owiaty, kultury,
pomocy spo³ecznej, drogownictwa i ³agodzenia
strukturalnego
bezrobocia, które osi¹gnê³o poziom 30 proc.
Na przestrzeni
2,5 lat funkcjonowania powiatu nie nast¹pi³y
w zakresie finansów ¿adne korzystne zmiany.
Sytuacja pogarsza siê z roku na
rok, a tego przyk³adem jest rok 2001, w którym bud¿et
powiatu, przy utrzymuj¹cej siê inflacji, zosta³ relatywnie pomniejszony w stosunku
do lat poprzednich.
Po³¹czenie dwóch jednostek terytorialnych o uprawnieniach powiatowych w
niczym nie zmieni sytuacji materialnej
dzisiejszego powiatu. Wed³ug posiadanych informacji S³upsk - miasto na prawach powiatu z koniecznoci dop³aca
do zadañ powiatowych z bud¿etu gminy, kilka milionów z³otych rocznie. Tak
wiêc, po po³¹czeniu powiatu z miastem
na prawach powiatu, mo¿liwoci financi¹g dalszy na str 6
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sowe nowo utworzonej jednostki pogorszy³yby siê znacznie, co rzutowa³oby
niekorzystnie na realizacjê zadañ.
Przeprowadzone konsultacje z mieszkañcami dowiod³y, ¿e s¹ oni przeciwni ³¹czeniu powiatu z miastem. Wiêkszy ludnociowo S³upsk (102 tys. mieszkañców) uzyska przewagê w przysz³ej radzie powiatu, co rodzi uzasadnione obawy, ¿e problemy miasta zdominuj¹
sprawy powiatu ziemskiego.
Mieszkañcy wsi obawiaj¹ siê zahamowania rozwoju owiaty wiejskiej,
opieki spo³ecznej, drogownictwa. Zg³aszaj¹ zagro¿enie dla istniej¹cej sieci
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Ponadto mieszkañcy podaj¹ w w¹tpliwoæ celowoæ ³¹czenia s³u¿b administracyjnych powiatu i miasta na prawach powiatu w jedne komórki organizacyjne. Ich
po³¹czenie doprowadzi do nieuzasadnionego gromadzenia interesantów w
jednym miejscu, co zamiast u³atwiæ za³atwienie sprawy, znacznie je utrudni.
Z przewidywanym ³¹czeniem s³u¿b
rodzi siê problem zapewnienia w³aciwych warunków lokalowych.W wietle
powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e ³¹czenie miasta na prawach powiatu z powiatem s³upskim trudno uznaæ za rozwi¹zanie racjonalne. Dokonywanie korzystnych zmian w reformie administracyjnej pañstwa powinno siê odbywaæ nie poprzez zmiany zasiêgu terytorialnego poszczególnych jednostek,
lecz na drodze doskonalenia instrumentów s³u¿¹cych realizacji zadañ. Do nich
nale¿y zaliczyæ, w pierwszej kolejnoci
finanse publiczne.

Stanowisko Klubu
Radnych PSL
Klub radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego zdecydowanie sprzeciwia siê
propozycji ³¹czenia miasta na prawach powiatu S³upsk z powiatem s³upskim. Przedstawione przez Zarz¹d uzasadnienie do
projektu uchwa³y uwa¿amy za trafne, w
pe³ni odzwierciedlaj¹ce odczucia naszych mieszkañców i w³adz samorz¹dowych gmin w powiecie.
Jest spraw¹ nader oczywist¹, ¿e przewaga radnych miejskich w przysz³ej radzie powiatu mia³aby decyduj¹cy wp³yw
na stawianie potrzeb miasta przed potrzebami terenu, a to powodowa³oby zahamowanie rozwoju gmin wiejskich i dalsze
zubo¿enie spo³eczeñstwa.
W praktyce po³¹czenie
tych
dwóch powiatów mog³oby wp³yn¹æ
na ograniczenie rozwoju i stopniowe eliminowanie naszych placówek powiatowych, zw³aszcza szkó³. Rodz¹ siê uzasadnione w¹tpliwoci, czy nasz Zespó³
Szkó³ Technicznych w Ustce mia³by
szansê rozbudowy w nowych warun-
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kach, czy te¿ rodki by³yby kierowane
na inwestycje w S³upsku? Czy mo¿emy
mieæ pewnoæ, ¿e Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy by³by nadal w
Damnicy, czy zosta³by przeniesiony do
S³upska? Podobne w¹tpliwoci i obawy rodz¹ siê tak¿e w stosunku do innych sfer dzia³alnoci powiatu, np. drogownictwa.
Pamiêtamy z niedalekiej przesz³oci,
¿e ³¹czenie organów miejskich z wiejskimi najczêciej koñczy³o siê fiaskiem, bo
zawsze na tym traci³a wie. Tak by³o w
Ustce, w s¹siednim S³awnie.
Jestemy przekonani, ¿e po³¹czenie
powiatów w jeden organizm odbi³oby
siê niekorzystnie w sferze obs³ugi naszych mieszkañców. Dzisiaj powiat
ziemski nie ogranicza siê tylko do realizacji literalnie okrelonych zadañ ustawowych. Pe³ni tak¿e funkcje inspiratora i
koordynatora wielu poczynañ dotycz¹cych mieszkañców wsi, którym przysz³o
¿yæ teraz w niezwykle trudnych warunkach. 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 s³upskiego opiniuje negatywnie wniosek ministra spraw wewnêtrznych i administracji
w sprawie po³¹czenia miasta S³upska na
prawach powiatu z powiatem s³upskim.
Najwiêkszym problemem obu powiatów
jest brak rodków finansowych na realizacjê ustawowo na³o¿onych na powiaty
zadañ. Naszym zdaniem powiatom nie
s¹ potrzebne kolejne zmiany organizacyjne, lecz powa¿na reforma finansów
publicznych. Radni Klubu SLD powiatu s³upskiego uwa¿aj¹, ¿e po³¹czenie
powiatu grodzkiego i ziemskiego zamiast polepszyæ i tak ju¿ trudn¹ sytuacjê finansow¹ powiatu s³upskiego jeszcze j¹ pogorszy. Ustanowienie jednego
powiatu spowoduje dalsz¹ degradacjê
S³upska jako by³ego miasta wojewódzkiego.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
Samorz¹dnoæ
Klub Radnych Samorz¹dnoæ uwa¿a, ¿e w³aciwym kierunkiem dzia³ania
jest umacnianie samorz¹dów w kierunku
tworzenia du¿ych, silnych gospodarczo i
ludnociowo 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 uwagê wszystkie wczeniej podane argumenty, przytaczane w stanowiskach
klubów oraz aktualn¹ sytuacjê gospodarcz¹, brak pewnoci finansowania
oraz marginalizacjê terenów wiejskich
w ewentualnie po³¹czonym powiecie,
stwierdzamy, ¿e w chwili obecnej po³¹czenie powiatu ziemskiego i grodzkiego nie znajduje uzasadnienia.
Decyzjê tê nale¿y od³o¿yæ do czasu
ustabilizowania finansów samorz¹dowych
i okrelenia optymalnych wielkoci powiatu. £¹czenie mo¿e przynieæ okrelone oszczêdnoci (np. zmniejszenie administracji), 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-organizacyjnych po³¹czenia jednostek, bez jakichkolwiek gwarancji oraz bez koncepcji funkcjonowania jednego powiatu, jest
zadaniem bardzo trudnym, a brak tych
danych sk³ania nas do zajêcia stanowiska negatywnego. Nie zgadzamy siê natomiast z tez¹, ¿e S³upsk jako miasto na
tym straci - straci najwy¿ej Urz¹d Miejski i jego urzêdnicy, ale nie bêdzie to mia³o
znaczenia dla wiêkszoci mieszkañców.
Klub Radnych Samorz¹dnoæ
stoi na stanowisku, ¿e nale¿y negatywnie zaopiniowaæ po³¹czenie powiatu
grodzkiego z powiatem ziemskim.

Stanowisko Klubu
Radnych AWS
Sprawa przysz³oci powiatu i miasta
to jedna z najwa¿niejszych kwestii rozpatrywanych przez nas, radnych w naszej
czteroletniej kadencji. Dlatego te¿ pragniemy zauwa¿yæ, ¿e krótki termin przeznaczony na konsultacjê, a wiêc i popiech, nie sprzyja³y wypracowaniu wywa¿onej decyzji. Nie sprzyja³a temu tak¿e powierzchownoæ konsultacji rzutuj¹ca na ich jakoæ.
Z³ym zjawiskiem jest tak¿e fakt
mniej lub bardziej intensywnej i mniej
lub bardziej umiejêtnej próby politycznej obróbki tematu, posiadaj¹cej znamiona populizmu. Te ostatnie zjawiska
wi¹¿¹ siê cile z niepokojem, mo¿e nawet lêkiem przed nowym wyzwaniem,
przed koniecznoci¹ podejmowania w
niedalekiej przysz³oci bardzo wa¿nych
decyzji, które z dwu struktur utworzy³yby jeden silny kompetencyjnie powiat
s³upski.
Oczywicie jest wiele niepewnoci,
jest wiele zagro¿eñ. To prawda. Klub Radnych AWS z ca³¹ pokor¹ wzi¹³ je pod
uwagê. Decyzja nie by³a prosta. Ostatecznie jednak oficjalne stanowisko Klubu,
wskazuje na koniecznoæ po³¹czenia
obu struktur. (zbz)

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 pomieszczeñ, zerwanie linii energetycznych, uszkodzenie dróg powiatowych i gminnych. Powód dotknê³a
równie¿ powiat s³upski.
Do likwidacji skutków nawa³nicy skierowano wszystkie si³y i rodki. Jednostki
OSP z powiatu s³upskiego (Potêgowa,
Kêpic, G³ówczyc, gminy S³upsk) bra³y
udzia³ w akcjach ratowniczych w Gdañsku. Wys³ano tam te¿ 19 jednostek ze
S³upska. Pozosta³e jednostki uczestniczy-

z³otych. Poinformowano o nich Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego.11 lipca wyst¹piono
do burmistrzów i wójtów gmin o przekazanie wykazu jednostek OSP bior¹cych
udzia³ w akcji niesienia pomocy oraz informacji o poniesionych przez stra¿ stra-

Do wszystkich urzêdów gmin rozes³ano informacje o powo³aniu gminnych komisji do szacowania szkód w rolnictwie.
Starosta s³upski wyst¹pi³ równie¿ do
Szefa Kancelarii Premiera RP o uznanie strat poniesionych przez powiat
s³upski za zwi¹zane z powodzi¹. Po korektach wniesionych
przez gminy i jednostki organizacyjne
powiatu, wynios³y
one ³¹cznie 705 900
z³otych.
13 lipca odby³o
siê spotkanie konsultacyjne z g³ównym specjalist¹ ds. Usuwania
Skutków Powodzi z
Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
18 lipca Rada Ministrów przyjê³a nowelizacjê rozporz¹dzenia z
dnia 15 lipca 2001
roku w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw
zagro¿onych powodzi¹, którym mog¹ byæ
udzielone dotacje celowe. Pismo w tej sprawie 19 lipca przes³ano
Fot.J.Maziejuk
do wszystkich urzêdów
Tak wyglada³a tego dnia ulica Szczeciñska w S³upsku
gmin oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
³y w akcjach na terenie gmin powiatu s³up- tach w sprzêcie. Uaktualniono wyliczePrzez ca³y okres zagro¿enia powonie poniesionych strat i wzros³y one do
skiego.
dzi¹ odpowiednie s³u¿by i poszkodowaW dniach od 9 lipca do 16 lipca Po- 505.900 z³. Poszkodowane zosta³y te¿ 74 nych informowano o poniesionych strawiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzy- rodziny.
tach oraz mo¿liwociach uzyskania posowego, ostrzega³o podleg³e s³u¿by, mo- Dane te przekazano równie¿ Centrum Za- mocy.
nitorowa³o zagro¿one obszary, zbiera- rz¹dzania Kryzysowego Wojewody.
19 lipca naczelnik Wydzia³u Rolnic³o informacje o likwidacji skutków po12 lipca wprowadzono pogotowie twa i Ochrony rodowiska oraz z-ca kowodzi. Przedstawiciele Starostwa Powia- przeciwpowodziowe. Starosta s³upski
mendanta Miejskiego PSP w S³upsku udatowego uczestniczyli w posiedzeniach spotka³ siê ze wszystkimi burmistrzami i
li siê do Zarz¹du Narodowego Funduszu
Sztabu Kryzysowego oraz Miejskiego wójtami w celu przeanalizowania strat
Ochrony rodowiska i Gospodarki WodKomitetu Przeciwpowodziowego Miasta OSP oraz okrelenia mo¿liwoci ich wynej w Warszawie w celu pozyskania sprzêS³upska.
równania. W wyniku przeprowadzo- tu ratowniczego o wartoci 530.000z³.
Wed³ug zebranych informacji ulew- nych rozmów z Prezesem Zarz¹du
Wymienion¹ kwotê Komenda Stra¿y
ne deszcze spowodowa³y najwiêksze G³ównego OSP RP uda³o siê pozyskaæ
szkody w gminach Kobylnica i S³upsk. 7 pomp za 50-procentow¹ odp³atnoci¹. otrzyma do koñca br.
Aleksandra Gr¹dzka
Wstêpne straty oszacowano na 400 000
Wydzia³ Organizacji i Nadzoru
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Z PRAC ZARZ¥DU
Brakuje
na wszystko
W tym roku Powiatowy
Urz¹d Pracy w S³upsku przeszkoli³ na kursach ponad 350
osób.
- Wszystkie kursy organizowane s¹ pod konkretne zamówienia
pracodawców. W ubieg³ym roku
prawie 70 procent bezrobotnych
po kursach znalaz³o pracê, w tym
roku nie powinno byæ gorzej - zapewnia Janusz Cha³ubiñski, kierownik PUP. - Od dwóch - trzech
lat pula pieniêdzy przyznawanych
na aktywne formy walki z bezrobociem siê kurczy i nie mo¿na pozwoliæ sobie na szkolenie osób,
które po skoñczonym kursie nadal
pozostan¹ bezrobotne.
Ma³¹ skutecznoæ kursów zarzuci³ ostatnio wszystkim urzêdom
pracy rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll. Urzêdy maj¹
jednak o wiele powa¿niejsze problemy. Brakuje im rodków nie
tylko na szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych, ale w ogóle na wszystko - na zasi³ki, utrzymanie, op³acanie sk³adek ZUS.
Pieni¹dze z bud¿etu pañstwa, które powinny otrzymywaæ, docieraj¹ z du¿ym opónieniem. Dochodzi do dramatycznych sytuacji.
Dlatego z du¿¹ ulg¹ przyjêto
ostatnio informacjê o przeznaczeniu z rezerwy bud¿etu pañstwa 862 tys. z³ dla powiatu s³upskiego na roboty publiczne i zatrudnienie bezrobotnych. ( gminy wnioskowa³y o 5.043 mln z³).
Powiatowa Rada Zatrudnienia
dokona³a ju¿ ich podzia³u. Gmina 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)
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Dyrektor poradni odwo³ana
Zarz¹d Powiatu podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do reorganizacji poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Od kierownictwa s³upskiej poradni oczekiwano dzia³añ, które pozwoli³yby zapewniæ efektywne funkcjonowanie placówki w nowych
warunkach organizacyjnych i przy ograniczonych mo¿liwociach finansowych.
Takich dzia³añ nie by³o i zaczê³y siê pojawiaæ uzasadnione w¹tpliwoci o efekt
koñcowy prac reorganizacyjnych poradnictwa. 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 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, odwo³a³ z pe³nionej funkcji dyrektora
poradni. Odwo³anie nie jest równoznaczne z rozwi¹zaniem stosunku pracy. Dotychczasowa dyrektor pozostaje nadal pracownikiem poradni. Jednoczenie Zarz¹d
zdecydowa³ o powierzeniu obowi¹zków
dyrektora Stefanii Maliszewskiej, która
je pe³ni³a do czasu wy³onienia kandydata
na dyrektora w drodze konkursu.

Przetarg na kredyt
Nie doszed³ do skutku przetarg nieograniczony na kredyt w wysokoci 15
mln. z³ na modernizacjê dróg powiatowych. W wymaganym terminie, to jest do
dnia 10 lipca br. nie wp³ynê³a ¿adna oferta, chocia¿ udzieleniem kredytu zainteresowanych by³o kilka banków. W tej sytuacji Zarz¹d Powiatu zmuszony zosta³ rozwa¿yæ dalszy tok postêpowania zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
Istnia³o prawdopodobieñstwo, ¿e powtórny przetarg nie spe³ni oczekiwañ i podjête zosta³y negocjacje z zachowaniem konkurencji z co najmniej dwoma bankami.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

Miej serce i patrz w serce

Nowe regulaminy
domów pomocy spo³ecznej
Zarz¹d uchwali³ nowe regulaminy organizacyjne domów pomocy spo³ecznej
w Machowinie i Machowinku. Obecne
przepisy prawa, w tym g³ównie rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 wrzenia 2000 r., okreli³y
szereg nowych unormowañ dotycz¹cych
funkcjonowania pomocy spo³ecznej. Zasz³a koniecznoæ ich wprowadzenia do regulaminów. Zmian by³o sporo i zdecydowano, ¿e dokumenty te otrzymaj¹ formê
tekstów jednolitych.
Nowi dyrektorzy szkó³
Zakoñczy³y siê procedury wy³onienia
w drodze konkursów kandydatów na dyrektorów Technikum Lenego w Warcinie, Zespo³u Szkó³ Rolniczych oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w
S³upsku. Dyrektorem Technikum Lenego zosta³ Piotr Mañka (dotychczasowy
zastêpca dyrektora), Zespo³u Szkó³ Rolniczych - Marianna Matias (równie¿ do
tychczasowy wicedyrektor), a Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej - Dorota
Soko³owska-£oboda.

Fot.J.Maziejuk
Starosta S³upski Stanis³aw K¹dziela prezentuje Bursztynowe serduszko, które wylicytowa³ za 3600 z³ na koncercie charytatywnym "Dla Beaty" - 17letniej uczennicy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ustce, chorej na nowotwór rdzenia krêgowego. Koncert odby³ siê w niedzielê, 29 lipca na promenadzie w Ustce.
Beata potrzebuje 40 tys. DM na przeprowadzenie operacji w specjalistycznej klinice w Niemczech. (zbz)

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¿liwoci 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 wykorzystywano przede wszystkim do produkcji oleju i
w niewielkim stopniu jako dodatek do
pasz. W ostatnich dziesiêciu latach, z
uwagi na znaczny wzrost cen paliwa silnikowego oraz ze wzglêdu na okresowe
trudnoci z zagospodarowaniem nadwy¿ek rzepaku, w Europie i Polsce wzros³o
zainteresowanie niespo¿ywczym wykorzystaniem nasion tej roliny jako materia³u energetycznego, przetwarzanego na biopaliwo. Ostatnie lata przynios³y znaczny postêp w zakresie mo¿liwoci produkcji paliwa. W Europie i Polsce
opracowano technologie produkcji paliwa z rzepaku. W Europie, zw³aszcza w
Czechach, S³owacji, Austrii, Francji doæ
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 biopaliwa s¹ nasiona rzepaku. W powiecie
s³upskim rzepak jest uprawiany na areale 5627 ha (dane z lat 1998-1999).
rednie plony wynosi³y 20,8 t/ha, a produkcja rzepaku ogó³em 11 715 t. Produkowane z nasion rzepaku biopaliwo, tj.
ester metylowy musi odpowiadaæ normie
CSN 656507, ONORM C1191. Obliczono, ¿e roczne zapotrzebowanie wszystkich 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 biopaliwem. 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 biopaliwa. Przyjmuj¹c ten sam przelicznik 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 wykorzystana w przemyle chemicznym oraz bogate
w bia³ko wyt³oki rzepakowe, wykorzystywane jako pasza dla zwierz¹t.
Przygotowana przez Warszawski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa analiza wykazuje

brak szkodliwego oddzia³ywania produkcji paliw z rzepaku na powierzchniê ziemi. Powstaj¹ce w procesie technologicznym odpady nie s¹ zaliczane do
niebezpiecznych, a zarazem stanowi¹
cenne surowce do dalszego wykorzystania.
T³ocznie du¿e i ma³e
W technologii produkcji biopaliwa z
nasion rzepaku wyró¿nia siê dwa podstawowe ogniwa: produkcjê oleju surowego
i na jego bazie produkcjê biopliwa. Nie
wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia, je¿eli cho
dzi o wielkoæ wyposa¿enia dla t³oczni i

nak nieco ni¿sz¹ wartoæ opa³ow¹. Spaliny z esterów rzepakowych nie obci¹¿aj¹ rodowiska naturalnego, nie zawieraj¹
siarki. W porównaniu ze spalinami z ropy
przyjêtymi za 100 proc., spaliny z oleju
rzepakowego zawieraj¹ tylko 1,43 proc.
SO2, 40 proc. aromatów, 60 proc. aldehydów, 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 za³o¿ono, ¿e inwestycja realizowana jest
bez dotacji i
kredytów. W
drugim - z
kredytu preferencyjnego
(8 proc. na 6
lat) w wysokoci 20 proc. nak³adów inwestycyjnych i w
80 proc. z funduszy w³asnych. W trzecim - dotacji w
wysokoci 30
proc. nak³aFot.J.Maziejuk
dów inwestyFot.J.Maziejuk cyjnych, kredyW latach 90 w S³upsku produkowano ju¿ olej rzepakowy. Kolejnym tu preferencyjetapem mia³a byæ produkcja biopaliwa.
nego w wysokoci 20 proc. nak³adów i funduszy w³asnych
i innych instalacji.. W praktyce s¹ budow wysokoci 50 proc. nak³adów. W
wane t³ocznie bardzo ma³e o wydajnoci
czwartym - dotacji w wysokoci 50
od kilku kilogramów przerobu nasion na
proc. nak³adów inwestycyjnych, kredytu
godzinê, oraz t³ocznie bardzo du¿e o mo¿preferencyjnego w wysokoci 20 proc. naliwociach przerobu ok. 100 ton nasion
k³adów i funduszy w³asnych w wysokona godzinê.
ci 30 proc. nak³adów. We wszystkich waNa rynku funkcjonuj¹ zestawy urz¹riantach za³o¿ono, ¿e biopaliwo rzepakodzeñ do estryfikacji o ró¿nych zdolnowe jest zwolnione z akcyzy (nie wprowaciach produkcyjnych. Wyprodukowane
dzone do tabeli wyrobów akcyzowych)
z nasion rzepaku biopaliwo mo¿e byæ
stosowane w mieszankach z olejem na- oraz stawka VAT dla tego paliwa wynosi
pêdowym lub zamiast oleju napêdowe- 7 proc. a dla wyt³oków 3 proc. Wyliczego do silników z zap³onem samoczyn- nia prowadzono ponadto z uwzglêdnienym (Dieslea). Biopaliwo w porówna- niem redniej ceny nasion rzepaku w wyniu z olejem napêdowym posiada jed9

sokoci 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
op³acalnoci. Wartoæ bie¿¹ca netto by³a
dodatnia a wewnêtrzna stopa zwrotu
by³a wiêksza od wymaganej przez bank
stopy granicznej. Inwestycja, w zale¿noci od zastosowanej technologii wymaga nak³adów finansowych rzêdu
2 238 300 - 3 674 500 z³. W przypadku
technologii polskiej koszt produkcji biopaliwa okaza³ siê wy¿szy ni¿ obecny
koszt zakupu oleju napêdowego, ale dodatkowym ród³em zysku jest sprzeda¿
wyt³oków i gliceryny. Korzystniej op³aca siê produkowaæ biopaliwo z rzepaku w
technologii czeskiej i s³owackiej.
Pierwszy zak³ad w 2002 roku
Wstêpnie planowano uruchomiæ zak³ad produkcji biopaliwa z rzepaku w
Charnowie w gminie Ustka. Prywatny
przedsiêbiorca zainteresowany t¹ inwestycj¹ - spó³ka Us³ugi Transp.T. J. Niciejewscy postanowi³ zmieniæ miejsce i na lokalizacjê zak³adu wybra³ Sycewice. Spó³ka posiada tam ju¿ swoje grunty. Ponadto
o zmianie lokalizacji zdecydowa³ te¿
aspekt transportowy - uruchomienie zak³adu w pobli¿u trasy E-28 ³¹cz¹cej Szczecin z Gdañskiem. Inwestor przewiduje,
¿e zak³ad rozpocznie produkcjê biopaliwa ju¿ w sierpniu przysz³ego roku i na
pocz¹tku bêdzie produkowa³ ok. 3 mln
litrów. Jeli inwestycja siê powiedzie,
zak³ad bêdzie stopniowo rozbudowywany. Nie jest to jedyny przedsiêbiorca zainteresowany tak¹ produkcj¹.Produkcj¹
oleju opa³owego z odpadów tworzyw
sztucznych zainteresowane jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w S³upsku. Do produkcji mia³yby byæ wykorzystywane przede wszystkim butelki typu
PET. Linia technologiczna rodem z Be³chatowa pozwala na wykorzystanie 250
ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie. Koszt tej inwestycji to te¿ ok. 3 mln
z³otych.
***
Warto przypomnieæ, ¿e w by³ym województwie s³upskim od 1996 roku zabiegano o uruchomienie du¿ej olejarni (o
rocznym przerobie 60 tys. ton ) w rejonie S³awna. W 1993 roku duñscy specjalici przemys³owego wykorzystania produktów rolnych i zagospodarowania ich na
cele inne ni¿ rolne oraz spo¿ywcze, zainteresowani byli przejêciem pegeeru z ok.
4 tys. ha gruntów i utworzeniem orodka
biorafinacji. Z inicjatywy duñskiej rozpoczêto wspólny projekt europejski, który
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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. Organizacj¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê projektu by³a Duñska Fundacja Biorafinacji za³o¿ona w 1988 roku przez duñskie
gminy Viborg i Storstrom z Bornholmu. Mia³a ona wskazaæ kierunki badañ
i rozwoju, dotycz¹ce wykorzystania
plonów w przemyle rolnym.
Przedsiêwziêcie by³o finansowane z
funduszy programu EWG-ECLAR. Poza
tym partycypowali w nim uczestnicy z
piêciu krajów europejskich: Anglii, Irlandii, Niemiec, Grecji i Danii. Projekt obejmowa³ ca³y ³añcuch produkcyjny - od
pozyskania ziarna, poprzez przechowywanie wstêpne, oddzielenie, podzia³ na frakcje (mechaniczny, chemiczny) do analizy
przydatnoci wyrobu objêtego tematem
przedsiêwziêcia. Wyznaczono trzy cele:
rozwój, badanie i integrowanie technologii oraz metod stosowanych w przygotowaniu planowania i dzia³ania biorafinerii; rozwój modelowych urz¹dzeñ, które mia³y umo¿liwiæ analizê
systemu oraz oceny ekonomiczne i zorganizowanie zespo³u naukowców oraz
przedstawicieli przemys³u, którzy wykonaj¹ taki projekt, dokonaj¹ jego
kompilacji i przeka¿¹ go gospodarce.
W S³upskiem rozmowy na temat uruchomienia orodka biorafinacji trwa³y od
jesieni 1992 roku. Duñczycy obejrzeli kilka zak³adów rolnych, z których mieli wybraæ najlepszy do dowiadczeñ i badañ.
Mia³ to byæ PGR Zdrzewno lub jeden z
zak³adów rolnych w gminie Potêgowo.
Propozycja powo³ania orodka biorafinacji w by³ym województwie szybko
zyska³a przychylnoæ Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej.
Powo³ano polsko-duñski zespó³ specjalistów, który mia³ zaj¹æ siê szczegó³owym opracowaniem przedsiêwziêcia.
Ze strony polskiej naukow¹ pieczê sprawowa³a Akademia Rolnicza w Szczecinie, z któr¹ S³upskie od wielu lat
wspó³pracowa³o. Utworzenie orodka
biorafinacji ówczesny Urz¹d Wojewódzki ocenia³ bardzo optymistycznie. Póniej
zmieniano tylko lokalizacjê orodka. Próbowano ulokowaæ go w gminie Czarna
D¹brówka, natomiast od 1997 roku coraz
czêciej mówi³o siê ju¿ o gminie S³awno
oraz o tym, ¿e nie ma w³aciwego klimatu do tego rodzaju dzia³añ w Polsce
i brakuje inwestora.
W po³owie lat 90. uda³o siê uruchomiæ w S³upsku prywatn¹ wytwórniê oleju
rzepakowego do celów konsumpcyjnych.
W zamiarze w³aciciela olejarni by³o jesz-

cze uruchomienie wytwórni oleju do celów energetycznych, na paliwo samochodowe, ale k³opoty ze sprzeda¿¹ ju¿ oleju
jadalnego, udaremni³y ten pomys³.
Wykorzystanie produktów z biorafinerii do celów energetycznych i przemys³owych nie jest rzecz¹ now¹. W latach
50 jedna trzecia obszaru upraw rolnych
Europy Zachodniej by³a wykorzystywana do uprawy rolin na takie cele. Tania
ropa naftowa wypar³a potem na rynku
produkty naturalne. Jednak¿e rosn¹ce
ceny ropy, perspektywy malej¹cego zapotrzebowania na zbo¿a i wzglêdy ekologiczne, powoduj¹, ¿e paliwa rolinne
staj¹ siê znowu konkurencyjne. Biorafineria funkcjonuje w taki sam sposób jak
rafineria ropy naftowej, z tym, ¿e surowiec rolinny jest ca³kowicie dzielony na
frakcje zgodnie z jego sk³adem chemicznym, potrzebami i op³acalnoci¹ rynkow¹. Gdy ziarno jest w³aciwie wykorzystywane mo¿na je podzieliæ na takie sk³adniki jak: celulozê, oleje, proteiny i skrobiê, a nastêpnie wykorzystaæ do produkcji paliw silnikowych, farb, kleju, p³yt celulozowych i tworzyw sztucznych. Rosn¹ce zainteresowanie wykorzystaniem nowych rolniczych surowców mo¿e
przyczyniæ siê do z³agodzenia nadprodukcji zbó¿ i rzepaku w Unii Europejskiej, stworzyæ nowe miejsca pracy, a
tym samym przyczyniæ siê jeszcze do
ochrony rodowiska naturalnego.
Jednym z g³ównych zadañ przedsiêwziêcia zwi¹zanego z biorafinacj¹ jest
rozszerzenie potencjalnego rynku dla rolnictwa i umo¿liwienie mu pozbycia siê
nadwy¿ek produktów rolnych oraz stworzenie szansy na kontynuowanie nieograniczonej produkcji. Rolnictwu brak jest
alternatyw rynkowych, wci¹¿ koncentruje siê ono jeszcze na potrzebach gospodarki ¿ywnociowej. Dlatego s³uszny jest kierunek prac nad uzyskaniem
wiêkszych mo¿liwoci wykorzystania
surowców rolnych w przemyle. Region
s³upski ma praktycznie nieograniczone
mo¿liwoci w produkcji rzepaku i zbó¿,
ale najwiêkszym problemem jest ich zbycie i to jeszcze po cenach satysfakcjonuj¹cych rolników. Niezmiernie wa¿ne jest
równie¿, by rozpoczynane projekty nie
trafia³y na pó³ki, a by³y kiedy realizowane i wdra¿ane w ¿ycie.
Zbigniew Babiarz-Zych
Wydzia³ Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia

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 obowi¹zywaæ bêdzie równie¿ naszych rybaków. W S³upsku od piêciu lat organizowane jest "wiêto Ryby", a w jego
ramach - Miêdzynarodowa Konferencja Ba³tycka powiêcona w³anie dostosowaniu naszego rybo³ówstwa do
wspólnej polityki rybackiej Unii Europejskiej.
Oczekiwania naszych rybaków ba³tyckich 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 jednak dopiero po przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej. Obecnie - jak pisze A.
Gwiazda - polska flota rybacka na Ba³tyku liczy 426 kutrów, a Polska oficjalnie
zadeklarowa³a pozbycie siê 126 kutrów.
Natomiast w polskiej strefie ekonomicznej jest miejsce tylko dla 190 kutrów.
Unia Europejska przewiduje rekompensaty za wycofanie kutra nie
m³odszego ni¿ 10 lat w wysokoci 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 Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem
Unii, radykalnej zmianie mo¿e ulec wspólna polityka rybacka. W koñcu marca br.
Komisja Europejska ujawni³a bowiem
plany zmiany WPR, które bêd¹ obowi¹zywaæ w 2003 roku. A wiêc w tym roku,
z pocz¹tkiem którego polski rz¹d zadeklarowa³ gotowoæ do cz³onkostwa w Unii
Europejskiej.
W ocenie Wspólnej Komisji konieczna jest pilna zmiana wspólnej polityki rybackiej, bo "wiele gatunków najczêciej
od³awianych ryb znajduje siê na granicy
wyginiêcia. Proponuje siê wprowadziæ
wieloletnie kwoty po³owowe, a tak¿e
bardziej radykalne rodki przeciwdzia³aj¹ce od³awianiu ryb niewymiarowych, które w ramach obecnej WPR
traktowane s¹ jako "odrzuty" i s¹ wyrzucane z powrotem do morza. Hiszpanie, dysponuj¹cy du¿¹ flot¹ ryback¹ s¹
niezadowoleni z dotychczasowego podzia³u kwot po³owowych, uwa¿aj¹, ¿e realizowana od dwudziestu lat WPR wcale
nie gwarantuje wszystkim krajom cz³onkowskim równego traktowania (o czym
powinni pamiêtaæ polscy rybacy), zaproponowali wprowadzenie w nowej polityce rybackiej systemu kwot transferowych, czyli swobodnie zbywanych

miêdzy rybakami. Innym nowum ma
byæ znaczne ograniczenie lub nawet ca³kowite zaprzestanie subsydiowania
przez Uniê budowy nowych statków
rybackich. Nadal bowiem potencja³ floty rybackiej krajów UE jest o 40 proc.
wiêkszy od mo¿liwoci po³owowych.

rybackich obecni w lipcu. na IV Miêdzynarodowej Konferencji Ba³tyckiej w
S³upsku mocno akcentowali, ¿e w negocjacjach Polski z Uni¹ Europejsk¹ koniecznym jest uregulowanie zasad po³owów przez kutry rybackie krajów cz³onkowskich na wodach Morza Ba³tyckiego,
okrelenie akwenów, na jakich
bêd¹ mog³y po³awiaæ kutry polskie poza granicami Morza Ba³tyckiego. Polscy rybacy domagaj¹ siê równie¿ zapewnienia
dostêpu do innych ³owisk i zrekompensowania im utraconych kwot po³owowych w ramach istniej¹cych umów
zwartych przez Polskê, a które strac¹ sw¹ moc po wejciu
Polski do Unii Europejskiej.
Najwiêkszym jednak problemem polskiego rybo³ówstwa
ba³tyckiego s¹ zbyt du¿e mo¿liwoci po³owowe polskiej floty
rybackiej na Morzu Ba³tyckim,
w sytuacji gdy zasoby ryb morskich wyranie malej¹. Powoduje to pogarszanie siê op³acalnoci ekonomicznej prowadzonych po³owów. Jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem mo¿e
byæ restrukturyzacja polskieAndrzej Komorowski- Krajowy Lekarz Weterynarii go rybo³ówstwa, która wi¹¿e
siê jednak z zapewnieniem
G³ówny komisarz do spraw rybo³ówstwa rodków finansowych na odszkodowai rolnictwa Franz Fischler zapowiada, ¿e nia dla rybaków. Rz¹d polski jak twierzarówno rybacy jak i zatrudnieni w dz¹ rybacy -pieniêdzy tych nie chce daæ i
przetwórstwie rybnym i przemys³ach sprawê restrukturyzacji rybo³ówstwa prótowarzysz¹cych bêd¹ musieli pogodziæ buje - j od³o¿yæ na czas póniejszy, po
siê te¿ z utrat¹ czêci miejsc pracy. Inn¹ przyjêciu Polski do Unii Europejskiej.
zmian¹ dotychczasowej wspólnej polity- Czy wtedy w Unii bêd¹ jeszcze rekomki rybackiej - sygnalizuje w swoim arty- pensaty i takie wysokie, jakie p³aci siê
kule A. Gwiazda - ma byæ przekazanie obecnie za "wycofanie" kutrów?, trudwielu uprawnieñ do zarz¹dzania tym sek- no przewidzieæ przy proponowanych
torem przez w³adze Brukseli lokalnym ostatnio radykalnych zmianach wspólw³adzom pañstw cz³onkowskich i organi- nej polityki rybackiej.
Zatrudnienie w polskim rybo³ówstwie
zacjom rybackim. Proponowane jest te¿
ba³tyckim
znajduje obecnie ok. 9000
wprowadzenie nowej "Struktury Inspekcyjnej" dla skuteczniejszego kon- osób, z czego 2600 pracuje na kutrach a
trolowania realizacji postanowieñ 3500 na ³odziach rybackich. W bran¿y rybacko-przetwórczej pracuje w Polsce ok.
WPR.
Zbigniew Babiarz-Zych
Przedstawiciele polskich organizacji 40 000 osób.
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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 wyborczym Nr 26
w Gdyni. Jest
doktorem nauk
weterynaryjnych, autorem
ksi¹¿ki Weterynaria ludowa Kaszub
oraz kilkudziesiêciu publikacji
na temat historii
Pomorza i weterynarii. Inicjator
upamiêtnienia
dzia³alnoci ks. dra wet. St. Gracza z Lêborka, organizator rodzinnego zjazdu oraz
autor spisanej historii siedmiu rodzinnych
pokoleñ.
Urodzi³ siê w 1949 roku w £¹czyñskiej Hucie w gminie Chmielno, w powiecie kartuskim. W Kartuzach ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a nastêpnie studia w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. Pracowa³ jako lekarz weterynarii w Potêgowie. Nastêpnie by³ kierownikiem Lecznicy dla Zwierz¹t w
Dêbnicy Kaszubskiej i przez dziesiêæ lat
prowadzi³ prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹.
Od roku 2000 jest zastêpc¹ Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i
Powiatu S³upskiego. Dziesiêæ lat pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady
Narodowej w Dêbnicy Kaszubskiej. W
1998 roku wybrany zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Powiatu S³upskiego. Piêtnacie lat kierowa³ Oddzia³em rodkwopomorskim Polskiego Towarzystwa Nauk
Weterynaryjnych. Z jego inicjatywy powo³ano Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, któremu przewodniczy. Zajmuje siê ono gromadzeniem funduszy
na stypendia dla m³odzie¿y wiejskiej,
uczêszczaj¹cej do szkó³ rednich.
Stanis³aw Jank aktywnie udziela siê w
Zarz¹dzie Wojewódzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gdañsku oraz Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Przez
dwadziecia lat pe³ni³ funkcjê prezesa
Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Dêbnicy Kaszubskiej. Praktycznie z Dêbnic¹ Kaszubsk¹ zwi¹zane jest prawie ca³e jego doros³e ¿ycie.
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Jak na prawdziwego Kaszubê przysta³o szczególnie ceni sobie rodzinê oraz
spo³eczn¹ naukê kocio³a, nakazuj¹c¹
pomagaæ ludziom mniej zaradnym ¿yciowo, troszczyæ siê o ich zdrowie, a tak¿e o zdrowie zwierz¹t i zdrowe rodowisko, szanowaæ wartoci patriotyczne.
W swoim programie wyborczym podkrela, ¿e zawsze chce byæ blisko ludzkich spraw, szczególnie zamierza powiêciæ siê trudnemu problemowi bezrobocia. Uwa¿a, ¿e m³odzie¿y nale¿y
pomóc uzyskaæ co najmniej rednie
wykszta³cenie. Szczególna pomoc nale¿y siê te¿ pracodawcom zatrudniaj¹cym nowych pracowników. Wa¿n¹
spraw¹ jest troska o bezpieczeñstwo
ludzi i promocja Wybrze¿a Ba³tyku,
Pomorza oraz Kaszub w kraju i za granic¹.
Kandydat na senatora z listy PSL jest
ojcem trójki dzieci - syn Micha³ to równie¿ lekarz weterynarii, Karol jest anglist¹ i prawnikiem, córka Joanna - uczennic¹ 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, cz³onek Rady Naczelnej PSL,
prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP
RP w S³upsku
kandyduje na
pos³a do Sejmu RP, 2-gi
na licie PSL.
- Do Sejmu
kandydujê z
przekonaniem,
¿e w Polsce trzeba dokonaæ wielu radykalnych zmian, przede wszystkim w
polityce gospodarczej, spo³ecznej i ekonomicznej. Ponad po³owa spo³eczeñstwa znalaz³a siê na skraju biedy i nêdzy. Zwiêkszy³y siê rozpiêtoci dochodowe ludnoci, pogorszy³y siê mo¿liwoci leczenia i dostêp m³odzie¿y wiejskiej
do szkó³. Najwiêkszej degradacji materialnej i cywilizacyjnej dozna³o rodowisko wiejskie i ma³ych miast. Te niekorzystne zmiany widaæ szczególnie w
regionie s³upskim. Skrajnie liberalna
polityka gospodarcza rz¹du musi siê
zmieniæ, bo inaczej dojdzie do tego, ¿e
zatracimy nasz¹ godnoæ narodow¹,

przestan¹ liczyæ siê wartoci, o które latami walczy³y pokolenia Polaków, w
tym wielu dzia³aczy ruchu ludowego
s³yn¹cych zawsze z du¿ego patriotyzmu.
Ludzie pozbawiani dzi szans na
godne ¿ycie musz¹ odzyskaæ znowu nadziejê na lepsze jutro i sami mieæ mo¿liwoæ sobie na nie zapracowaæ. W podziale dochodu narodowego powinna
obowi¹zywaæ zasada solidaryzmu spo³ecznego, zgodna ze spo³eczn¹ nauk¹
Kocio³a. Wyrazem takiego solidaryzmu mog³oby byæ m.in. progresywne
opodatkowanie dochodów ludnoci i
zwolnienie z opodatkowania dochodów
najni¿szych. Wzmocnieniu musi ulec
gospodarka, by mog³a dostarczaæ wiêcej dochodów, bardziej p³atnych miejsc
pracy.
Dzi, nie doæ, ¿e musimy wydawaæ
du¿e pieni¹dze na ³agodzenie skutków
ogromnego bezrobocia, miejskiej i wiejskiej biedy, to teraz czekaj¹ nas jeszcze
ogromne wydatki na zwalczanie skutków nêkaj¹cych nas coraz czêciej powodzi. W ostatnich dziesiêciu latach zapomniano zupe³nie w Polsce o melioracjach, regulacji rzek, budowie zbiorników retencyjnych itp.
Podstawowych dzia³añ wynikaj¹cych z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki nie da siê zast¹piæ wojnami politycznymi. Kraj nasz potrzebuje rozwoju demokracji, reform, ale
nade wszystko musi mieæ dobrego gospodarza, który bêdzie dzia³a³ w interesie swego narodu.
St. K¹dziela urodzi³ siê w 1949 r. w
Biskupnicy pod Cz³uchowem, w rodzinie
ch³opskiej. Jest magistrem ekonomii,
ukoñczy³ tak¿e studia podyplomowe socjologii wsi, nadzoru i finansów samorz¹dowych, rachunkowoci. Pracowa³ w Pañstowym Orodku Maszynowym w Cz³uchowie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Urzêdzie Rejonowym w S³upsku. Z
jego inicjatywy m.in. budowany jest w
powiecie s³upskim - pierwszy w Polsce
- zak³ad produkcji biopaliwa z rzepaku, powstaje strategia spo³eczno-gospodarcza rozwoju powiatu s³upskiego.
Znacznie przyczyni³ siê do przekszta³cenia Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w
S³upsku w Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹. Interweniowa³ w wielu sprawach dla powiatu. Zabiega o sta³e zasi³ki dla by³ych pracowników PGR.
Ceni sobie pracowitoæ i rzetelnoæ w
dzia³aniu.
¯ona Krystyna pracuje w RIO w S³upsku. Ma dwóch doros³ych synów, dziadek
dwóch wnuków.
Kandydat PSL, lista nr 6, okrêg wyborczy 26, poz.2

z powiatu s³upskiego
Skutecznie
rozwi¹zywaæ problemy
Eugeniusz Dañczak (44 lata), kandydat
do Sejmu RP. Pracuje w Urzêdzie Gminy w Dêbnicy Kaszubskiej, radny powiatu s³upskiego, dzia³acz Pomorskiej
Izby Rolniczej,
cz³onek Rady Krajowej Zwi¹zku By³ych Pracowników
Pañstwowych Gospodarstw Rolnych,
dzier¿awca nieruchomoci z zasobu
Agencji W³asnoci
Rolnej Skarbu
Pañstwa, hodowca ¿ywca wieprzowego, producent miodu. Ukoñczy³ Akademiê Rolniczo-Technicz¹ w Bydgoszczy.
- Wiele lat dowiadczeñ w pracy zawodowej, we w³asnym gospodarstwie,
wiele lat bezporednich kontaktów z
wszystkimi grupami spo³ecznymi - pracodawców, pracowników i bezrobotnych
spowodowa³o, ¿e mam dok³adne rozeznanie poziomu ¿ycia naszego spo³eczeñstwa.
- Analizuj¹c przemiany zachodz¹ce w kraju, stwierdzam, i¿ ich "ojcowie" mydl¹c oczy narodowi m¿onkami
poprawy warunków ¿ycia, uw³aszczyli
siê na dochodowych dzia³ach pañstwa
- bankach, przemyle naftowym, handlu itp. bez ogl¹dania siê na kilkumilionowe bezrobocie - mówi E. Dañcak.
- Nie mam nic przeciwko temu aby wysoko p³acono za odpowiedzialn¹, efektywn¹ pracê, wymagaj¹c¹ zdobycia stosownego wykszta³cenia. Ale z drugiej
strony w naszym kraju istnieje za wiele "ciep³ych" posadek w radach nadzorczych, firmach maj¹cych status monopolisty. Wiele milionów Polaków ma
prawo do zasi³ku socjalnego, ale z braku rodków finansowych nie mo¿e go
otrzymaæ. Sytuacja taka wynika po
prostu, ze zbyt du¿ego spo³ecznego
przyzwolenia na manipulowanie bud¿etem pañstwa. Pozostawianie du¿ych
grup spo³ecznych bez mo¿liwoci podjêcia pracy i pozyskania rodków socjalnych, przyczynia siê do upadku
wartoci moralnych wyniszczenia psychicznego i fizycznego ludzi, którzy nie
zas³u¿yli sobie na taki los. Nie zgadzam
siê na takie ich traktowanie. Pomimo
znacznego zaanga¿owania siê zawodowego znajdujê jeszcze czas na uczestnictwo w pisaniu projektów na pozyskiwanie rodków, uczestnictwo w im-

prezach wojewódzkich, regionalnych i
krajowych - tam gdzie mogê skutecznie przedstawiæ nasze sprawy, a zarazem podejrzeæ, w jaki sposób inni radz¹ sobie z problemami. Jak na ponad
40 proc. ludnoci mieszkaj¹cej na wsi
mamy zbyt ma³¹ reprezentacjê w parlamencie, która nie jest w stanie przeforsowaæ ustaw korzystnie rozwi¹zuj¹cych sprawy bezrobocia, ochrony zdrowia, op³acalnoci produkcji, wiêkszego
dostêpu dzieci wiejskich do szkó³ itp.
Dlatego chc¹c mieæ wiêksz¹ mo¿liwoæ
oddzia³ywania na to co dzieje siê w kraju, nale¿y dotrzeæ tam gdzie podejmowane s¹ najwa¿niejsze decyzje, czyli do
parlamentu.
Kandydat PSL, lista nr 6, okrêg wyborczy 26, poz.10

Edukacja szans¹
Andrzej Kordylas (41 lat),kandydat do
Sejmu RP z listy PSL. ¯onaty, dwóch synów Micha³ i
Wojciech. Ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie
o specjalnoci
biologia.oraz podyplomowe studia menad¿erskie. Pracuje w
Szkole Podstawowej im.Jana
Paw³a II i Gimnazjum w Damnicy na stanowisku dyrektora. Zainteresowania swoje skierowa³ na kolekcjonowanie niespotykanych owadów, któr¹
prezentowa³ m.in. w Galerii Bursztynowej
w S³upsku. Posiada liczne publikacje w
pismach naukowych w tym zagranicznych. Pisze pracê doktorsk¹ na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu. Jest
pomys³odawc¹ wielu akcji ekologicznych: Poszukiwanie Pomników Przyrody, Tropem nielegalnych wysypisk
mieci. Organizator obchodów Dnia
Ziemi. Radny gminy Damnica drugiej
kadencji oraz radny powiatu s³upskiego, cz³onek Zarz¹du Powiatu.
Sprawy, którymi chcia³by siê zaj¹æ
w Parlamencie to: wyrównywanie szans
rozwoju miêdzy wsi¹ a miastem poprzez rozwój edukacji warunkuj¹cy
wzrost gospodarczy, wprowadzenie systemu stypendialnego dla zdolnej m³odzie¿y z rodzin ubogich; stwarzanie wa-

runków dla rozwoju ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw poprzez ulgi podatkowe i inwestycyjne (co spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia); zabezpieczenie stabilnoci rynku rolnego poprzez subsydiowanie produkcji rolnej.
Uwa¿a ¿e kraj musi rozwijaæ siê
dynamicznie, jednoczenie nie zapominaj¹c o ludzkich problemach. Wybory
s¹ dobrym momentem aby wymieniæ
osoby, które mia³y ju¿ swoje piêæ minut i nie wykorzysta³y tej wielkiej
szansy.
Z badañ przeprowadzonych przez
Gryfekswynika ¿e A. Kordylas cieszy siê wysokim poparciem i zajmuje
wy¿sz¹ lokatê ni¿ inni czo³owi politycy. Myli ¿e spo³eczeñstwo chce mieæ w
rz¹dzie m³odych, wykszta³conych i
energicznych ludzi, którzy spojrz¹ zupe³nie inaczej na rzeczywistoæ. Jest
przeciwny finansowaniu akcji wyborczej przez osoby prywatne, aby nie byæ
od nich uzale¿niony.
Kandydat PSL, lista nr 6, okrêg wyborczy 26, poz.15

Dobro publiczne
najwy¿szym prawem
Teresa wieboda (54 lata), kandydatka do Sejmu RP z listy PSL. Rodzinne
korzenie to miejscowoæ Gilów w
obecnym województwie wiêtokrzyskim.Ukoñczy³a studia na
Akademii Wychowania Fizycznego
w Pozaniu. W
1977 roku osiedli³a siê na Ziemi
S³upskiej. Wraz z
mê¿em i dwiema zamê¿nymi córkami, Renat¹ i Agat¹ mieszka w Ustce. Podjê³a
pracê w Uzdrowisku Ustka, gdzie jako
rehabilitantka z ca³kowitym powiêceniem stara siê przywracaæ kuracjuszom
sprawnoæ fizyczn¹ i zdrowie. Jednoczenie pog³êbia³a swoj¹ wiedzê i kwalifikacje medyczne, uzyskuj¹c tytu³ specjalisty
rehabilitacji leczniczej na studiach podyplomowych w Krakowie.
Od 1984 roku kieruje Zak³adem
Przyrodo-Leczniczym w Ustce. Wykorzystuje swoje kwalifikacje pedagogiczne i medyczne równie¿ jako nauczyciel
zawodu w Studium Fizjoterapii w S³upci¹g dalszy str 14
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sku. Oprócz pracy zawodowej jest radn¹
III kadencji Rady Miejskiej w Ustce, pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej Rady.
- Maj¹c na uwadze dobro naszego
kraju, regionu i wszystkich nas Polaków, podjê³am decyzjê o kandydowaniu do Sejmu RP z list wyborczych Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówi
Teresa wieboda. - Wród wielu pal¹cych problemów do rozwi¹zania chcia³abym siê skupiæ na: uzdrowieniu chorego systemu s³u¿by zdrowia, rzeczywistej dostêpnoci do owiaty i kultury,
zw³aszcza w rodowiskach spo³ecznie i
gospodarczo zaniedbanych, wyzwalaniu spo³ecznej i gospodarczej aktywnoci, 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 zapewni³a dzieciom wykszta³cenie, dziêki któremu znalaz³y interesuj¹c¹ pracê.
Kandydatka PSL, lista nr 6, okrêg wyborczy 26, poz.17

Przywróæmy normalnoæ
W³adys³aw Szkop- (lat 56), kandydat do
Sejmu RP z listy SLD. Mieszkaniec S³upska, doktor nauk
medycznych, ¿onaty, troje dzieci.
Ukoñczy³ Akademiê Medyczn¹
w Gdañsku, w
której pracowa³
jako asystent i
uzyska³ stopieñ
doktora nauk
medycznych.
Organizator i
twórca III oddzia³u chorób wewnêtrznych tzw.
sztucznej nerki" w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w S³upsku. Aktualnie jest dyrektorem Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego w S³upsku.
W rz¹dzie W³odzimierza Cimoszewicza
jako sekretarz stanu pe³ni³ obowi¹zki pe³nomocnika rz¹du do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 1993 r. pose³ na Sejm RP. W Klubie Parlamentarnym SLD obecnej kadencji koordynowa³ wszelkie prace dotycz¹ce 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 indywidualnych zapytañ do Prezesa Rady
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Ministrów, które min. dotyczy³y przywrócenia opieki nad dzieæmi i osobami
niepe³nosprawnymi oraz zabezpieczenia w leki dla przewlekle chorych. W
okresie obecnej kadencji, skierowa³
1000 interwnecji w sprawach obywateli z których 700 za³atwiono pozytywnie.
Pe³ni¹c obowi¹zki pos³a, staraj¹c siê
s³u¿yæ spo³eczeñstwu regionu, uzyskiwa³ fundusze na zakup sprzêtu medycznego i budowê szpitala w S³upsku. Z
inspiracji jego przekszta³cono Wy¿sz¹
Szko³ê Pedagogiczn¹ w S³upsku w Pomorsk¹ Akademiê Pedagogiczn¹. Poza
prac¹ s³u¿bow¹ swój czas powiêca na
realizacjê hobby (jest cz³onkiem Naczelnej Rady Polskiego Zwi¹zku £owieckiego).
Jako pose³ zdecydowanie opowiada
siê za zachowaniem prawa obywateli do
profilaktyki zdrowotnej, pe³nego dostêpu do korzystania z pomocy doranej,
lepsz¹ opiek¹ pañstwa nad osobami niepe³nosprawnymi, samotnymi, ¿yj¹cymi
w ubóstwie nie z w³asnej winy, stworzeniem warunków równego dostêpu do
nauki dla wszystkich mieszkañców
miast i wsi.
Kandydat SLD, lista nr 1, okrêg wyborczy 26, poz.3

Polityk dobrze przygotowany
Miar¹ wartoci cz³owieka nie jest
to co mówi, lecz to co czyni dla innych
- oto motto ¿yciowe Andrzeja Szczepañskiego z Kobylnicy, by³ego wojewody
s³upskiego i senatora III kadencji
RP, który kandyduje teraz z listy
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
i Unii Pracy na
pos³a RP.
- Za pierwszy 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 konkursie na najlepszego agromelioranta w
skali ówczesnego województwa koszaliñskiego - mówi A. Szczepañski. - Ju¿ w
tym czasie, jako m³odemu cz³owiekowi
(21 lat) powierzano mi kierownictwo

najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych budów melioracyjnych.
Nale¿yte wywi¹zywanie siê z powierzonych obowi¹zków powodowa³o kolejne awanse w hierarchii mojego ¿ycia spo³ecznego 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 panuje w³aciwa atmosfera, mi³oæ, wzajemne poszanowanie i stabilizacja ekonomiczna. 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 firmy (hurtownia lodów i mro¿onek), któr¹ prowadzi ¿ona wraz z synem oraz
budowê w³asnego domu. W sowim ¿yciu pe³ni³em ju¿ wiele funkcji spo³ecznych
i powierzanych z wyboru. By³em radnym
Gromadzkiej Rady w latach 60-70-tych,
radnym miasta Cz³uchowa w latach 80tych, przewodnicz¹cym Wojewódzkiej
Rady Narodowej w S³upsku, senatorem III
kadencji RP. Obecnie jestem radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, a zawodowo pracujê jako dyrektor oddzia³u jednej z firm ubezpieczeniowych,
która osi¹ga pozytywne wyniki. By³em
prezesem S³upskiego Okrêgu Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, delegatem, szczebla centralnego PZPN w Warszawie i obserwatorem
zawodów na szczeblu Pomorskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Gdañsku. Wyznawane wartoci sprowadzam do bardzo lapidarnego porównania. Otó¿
uwa¿am, ¿e nie nale¿y wstydziæ siê tego,
co czyniono dotychczas i co robi siê
obecnie. Szanuj¹c siebie - nale¿y szanowaæ innych, ich osobowoæ i pogl¹dy. Wszystkie nieporozumienia rozwi¹zywaæ przy pomocy rozmów. Mieæ przy
tym w³asne zdanie, lecz uszanowaæ zdanie innych. Nie nale¿y wstydziæ siê tego,
¿e czego siê nie wie, ale wypowiadaæ
siê tylko na tematy, na których siê znamy. Uwa¿am siê za polityka dobrze
przygotowanego do pe³nienia funkcji
pos³a RP.
Kandydat SLD, lista nr 1, okrêg wyborczy 26, poz.11
Materia³ przygotowa³:
Wydzia³ Rozwoju,
Promocji Powiatu i Zdrowia.

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 funkcjonowania firmy poprzez unikniêcie wysokich obci¹¿eñ z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne czy
prowadzenie dzia³alnoci poza ewidencj¹ podatkow¹.
Wysokie bezrobocie i bardzo trudna
sytuacja na rynku pracy sprzyjaj¹ funkcjonowaniu szarej strefy. Osoby d³ugotrwale bezrobotne czêsto decyduj¹ siê na
nielegalne zatrudnienie aby zdobyæ rodki do ¿ycia. wiadomie godz¹ siê na brak
ubezpieczenia emerytalno-rentowego i
zdrowotnego. Bardzo grona jest spo³eczna akceptacja tego zjawiska. Pracodawcy chêtnie korzystaj¹ z pracy osób
bezrobotnych posiadaj¹cych prawo do
zasi³ku, bo nie musz¹ za nie p³aciæ ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotneego.
Stabilna pozycja z³otówki spowodowa³a, ¿e polski rynek pracy staje siê coraz bardziej atrakcyjny dla nielegalnie
pracuj¹cych cudzoziemców, których
praca koncentruje siê przede wszystkim
w centralnej Polsce oraz na obszarach
przygranicznych. Wietnamczycy zajmuj¹ siê najczêciej handlem odzie¿¹ i tekstyliami oraz prowadzeniem tzw. ma³ej gastronomii. Rosjanie, Ukraiñcy i Bia³orusini pracuj¹ na budowach, przy pracach
remontowych, kobiety za jako szwaczki, pomoce domowe i opiekunki do dzieci.
Nowym zjawiskiem jest nielegalna
praca cudzoziemców z Europy Zachodniej, przy budowie wielkich supermarketów i hurtowni. Dotyczy to g³ównie technicznej kadry kierowniczej, redniego
nadzoru technicznego, jak i robotników
wykwalifikowanych. Aby przeciwdzia³aæ destabilizacji polskiego rynku pracy
dostosowano polskie prawo pracy do zasad powszechnie obowi¹zuj¹cych w Europie Zachodniej. Wprowadzono wizy pobytowe z prawem do pracy, które cudzoziemcy mog¹ uzyskaæ w placówkach dyplomatycznych lub konsularnych w³aciwych dla miejsca swojego zamieszkania.
Od 1 stycznia 2000 roku samorz¹d
powiatowy kontroluje przestrzeganie

przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. Kontrolê
przeprowadza Referat Kontroli Legalnoci Zatrudnienia Powiatowego Urzêdu Pracy, zgodnie ze standardami okrelonymi przez Prezesa Krajowego
Urzêdu Pracy. Kontrolerzy wykonuj¹
swe czynnoci po uprzednim okazaniu
legitymacji i upowa¿nienia do kontroli, wydawanych przez starostê. Maj¹
prawo wstêpu i poruszania siê po kontrolowanej jednostce i nie podlegaj¹
rewizji osobistej. Uprawnieni s¹ miêdzy
innymi do sprawdzania dokumentów
to¿samoci pracowników oraz innych
osób przebywaj¹cych na terenie jednostki kontrolowanej, badania dokumentów, przes³uchiwania wiadków,
¿¹dania sk³adania pisemnych i ustnych
wyjanieñ.
W rozumieniu ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu za nielegalne uwa¿a siê zatrudnienie przez pracodawcê osoby bez zawarcia z ni¹ w terminie siedmiu dni (od dnia rozpoczêcia pracy) umowy o pracê na pimie, nie zg³oszenie osoby zatrudnionej lub wykonuj¹cej inn¹ pracê zarobkow¹ do ubezpieczenia spo³ecznego, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia i zgody starosty lub na
warunkach innych ni¿ okrelone w zezwoleniu.
Ustawodawca delegalizuje równie¿
dzia³ania polegaj¹ce na prowadzeniu porednictwa pracy albo kierowaniu obywateli polskich do pracy za granic¹ bez wymaganego upowa¿nienia Prezesa Krajowego Urzêdu Pracy lub w celu osi¹gniêcia zysku. Ustawa o zatrudnieniu i
przeciwdzia³aniu bezrobociu nie
uprawnia kontrolerów do stosowania
bezporednich sankcji karnych wobec
podmiotów naruszaj¹cych przepisy
ustawy. Kary grzywny za te wykroczenia nak³adane s¹ przez kolegia do

spraw wykroczeñ oraz przez s¹dy na
wniosek starostów.
Okrelona w art.61 ust.1 ustawy zasada wspó³dzia³ania z innymi organami
(Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Policj¹, Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, urzêdami kontroli skarbowej) ma wiêc du¿e
znaczenie wzmacniaj¹ce i podnosi mo¿liwoæ sankcyjnego oddzia³ywania na pracodawców i pracobiorców naruszaj¹cych
przepisy ustawy. Zagro¿enia wynikaj¹ce z ustawy karno-skarbowej oraz
sankcje stosowane przez ZUS s¹ wielokrotnie wy¿sze ni¿ grzywny orzekane
w kolegiach.
W I pó³roczu br. Referat Kontroli Legalnoci Zatrudnienia Powiatowego Urzêdu Pracy w S³upsku przeprowadzi³ kontrolê w 74 zak³adach, w tym w 40 zak³adach zatrudniaj¹cych do 9 osób, 21 - od
10 do 49 osób oraz 13 w zak³adach zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób. Stwierdzono 9 przypadków zatrudnienia osób
bezrobotnych bez zawiadomienia urzêdu pracy i 7 przypadków nielegalnego
zatrudnienia osób bezrobotnych.
Do kolegium do spraw wykroczeñ
skierowano 9 wniosków na pracodawców
oraz 9 wniosków na pracobiorców, którzy podjêli pracê bez powiadomienia urzêdu pracy. W wyniku dzia³alnoci kontrolnej na Fundusz Pracy w I pó³roczu
br. wp³ynê³o 9.468,20 z³. Jest to efekt
zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ.
Bardzo istotnym w sytuacji wysokiego bezrobocia jest te¿ efekt dzia³añ kontrolnych polegaj¹cy na legalizacji zatrudnienia, tj. podpisaniu umów o pracê lub
zawarciu umów cywilno-prawnych. Legalizacja zatrudnienia to g³ówny cel pracy 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¿liwoci polepszenia sytuacji ekonomicznej gminnej kultury?
Analiza uchwa³ bud¿etowych samorz¹dów gminnych pozwala na ocenê stosunku w³adz lokalnych do spraw kultury.
Nak³ady na kulturê uzale¿nione s¹ od
dochodów gmin, a najmniejszymi dochodami w³asnymi mog¹ wykazaæ siê
gminy wiejskie. Wysokoæ subwencji
ogólnej na ogó³ nie poci¹ga za sob¹ ograniczenia samodzielnoci gminy, ale sposób wydatkowania rodków okrelony jest
bardzo ogólnie, ramowo, pozostawiaj¹c
rozleg³e pole dla niezale¿nych decyzji
w³adzy lokalnej.
Ustawodawca przewidzia³ kilka mo¿liwoci wydatkowania subwencji ogólnej. Powinna ona byæ przeznaczona na
podstawowe wydatki bie¿¹ce gminy, zwi¹zane z owiat¹ i wychowaniem, admini-

stracj¹, kultur¹ i sztuk¹, pomoc¹ spo³eczn¹, gospodark¹
komunaln¹, mieszkaniow¹,
niematerialnymi us³ugami komunalnymi, ochron¹ rodowiska oraz pozosta³ymi dzia³ami gospodarki narodowej.
Oczywicie, w³adze lokalne
mog¹, ale wcale nie musz¹,
czêæ dotacji przeznaczyæ na
kulturê. Gmina mo¿e przeznaczyæ na kulturê równie¿
swoje dochody w³asne, lecz
jest to tylko hipotetyczne
za³o¿enie.Od wysokoci
rodków finansowych dysponowanych przez w³adze lokalne zale¿y miêdzy innymi,
jak planuj¹ one
swoje wydatki.
Rady gmin,
podczas negocjowania
uchwa³ bud¿etowych, przede
wszystkim
Fot.J.Maziejuk
ograniczaj¹
wydatki na Kapela S³owiñcy z Objazdy
kulturê. Wiêksze szanse maj¹ te orodki, pewnia ju¿ rodków na ich dzia³alnoæ
gdzie w radach gmin zasia- merytoryczn¹.
daj¹ osoby pozytywnie naKto zatem ma sponsorowaæ dzia³alstawione do spraw kultury, noæ kultury? Kto ma wspomagaæ ludzi,
rozumiej¹ce problemy i pró- którzy myl¹ o prawid³owym rozwoju
buj¹ce za wszelk¹ cenê na m³odego pokolenia Polaków? Na pewno
forum samorz¹dowym je nie zrobi tego lokalny biznes, bo go nie
rozwi¹zywaæ.
widaæ. Placówki kulturalne zabiegaj¹ o
O kulturze wprawdzie w dodatkowe fundusze wród instytucji pañgminach zupe³nie siê nie za- stwowych, firm prywatnych, osób indypomina, ale mniejszymi do- widualnych i fundacji. Niesie to za sob¹
tacjami prowokuje siê do ak- ró¿ne problemy. Firmy prywatne oraz
tywnego zdobywania rod- osoby indywidualne, je¿eli co zasponków spoza bud¿etu gminny. soruj¹, to bardzo czêsto maj¹ w tym
Przy rosn¹cych kosztach swój partykularny interes, który nie
utrzymania placówek, do- rzadko k³óci siê z zasadami dzia³alnotacja w³adz samorz¹do- ci kulturalnej.
wych zapewnia jedynie
Stoimy czêsto przed trudnym wyboFot.J.Maziejuk
Fot.J.Maziejuk
utrzymanie istniej¹cych rem w³aciwej drogi próbuj¹c pozyskaæ,
Zespó³ Bierkowianki z Bierkowa
jeszcze domów i bibliotek. jak¿e cenne rodki na zorganizowanie imDotacja ta, niestety, nie za- prezy, na jak najwy¿szym poziomie. Im
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wy¿ej siêgamy po rodki z bud¿etu pañstwa, tym wiêcej trzeba mieæ szczêcia
i ró¿nych znajomoci, aby je zdobyæ.
Sytuacja finansowa placówek upowszechniania kultury jest bardzo trudna.
Dla z³agodzenia trudnoci zmniejsza siê
ich koszty utrzymania ograniczaj¹c p³ace
i inne wydatki. Nie motywuje to pracowników do lepszej i efektywniejszej pracy.
Dobry instruktor tañca, teatralny, plastyki, piewu chce dobrej zap³aty.Na ¿mudnej pracy w¹skiej garstki ludzi budujemy amatorski ruch artystyczny, a co
za tym idzie, ró¿ne programy podczas
festynów i imprez okolicznociowych.
W wiêkszoci przypadków nie staæ nas
na zatrudnienie fachowców, zdajemy
siê na amatorów i wolontariuszy. Efektem tego jest niski poziom zespo³ów i
imprez.
Wiele gmin wydzier¿awia w swoich
placówkach kulturalnych czêæ pomieszczeñ osobom prywatnym, które nastawione na robienie wielkiego biznesu eksploatuj¹ je doszczêtnie. W koñcu trzeba
je zamkn¹æ, a w stanie ruiny - sprzedaæ.
W ten te¿ sposób wiele gmin pozby³o siê
wietlic wiejskich - jedynego bastionu socjalno-kulturalnego na wsi. Teraz w tym
miejscu króluj¹ sklepy spo¿ywcze oferuj¹ce piwo i tanie wino na krechê.
Jedn¹ z mo¿liwoci poprawienia
kondycji finansowej placówek kultury
jest wprowadzenie do zakresu ich dzia³alnoci nowych odp³atnych us³ug oraz
op³at za us³ugi dotychczas bezp³atne.
Nawet gminy bogatsze, maj¹ce du¿o
wiêksze mo¿liwoci finansowania kultury, postawi³y na samofinansowanie
swoich orodków kultury. Za ka¿d¹
imprezê pobierane s¹ op³aty.
Czy jednak s³usznym jest mylenie
o kulturze w kategoriach zysków i
strat? Czy mo¿na o nich myleæ w gminach dotkniêtych bardzo wysokim
strukturalnym bezrobociem, bêd¹cych
czêsto przyk³adami zapaci kulturalnomoralnej lokalnych spo³ecznoci?
W ostatnich latach uby³o wiele instytucji kulturalnych: kin, domów i orodków
kultury, wietlic, punktów bibliotecznych.
Z badañ wynika, ¿e zlikwidowano ich dwa
razy wiêcej ni¿ utworzono nowych. Przyczyn¹ podstawow¹ likwidacji by³ brak
rodków finansowych. Pytanie, sk¹d braæ
na kulturê pozostaje wci¹¿ aktualnym.
W³odzimierz Godlewski
Dyrektor Gminnego Orodka
Kultury w Damnicy

Uprawnienia dla osób niepe³nosprawnych

Kontrolerzy mog¹
¿¹daæ zawiadczeñ

Na majowej sesji Rady Powiatu S³upskiego, radna Zorza Sêdzicka
mówi³a o k³opotach osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów, zwi¹zanych z dokumentowaniem uprawnieñ do bezp³atnych dojazdów
do orodków leczniczych i rehabilitacyjnych. Wyjanienia tej sprawy w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej podj¹³ siê
Powiatowy Rzecznik Konsumentów wspólnie z Wydzia³em Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w S³upsku.
Czêsto zdarza mi siê spotykaæ z bezdusznym zachowaniem wobec wszelkiej
innoci 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 bezporednio dotyka moich uczniów. To problem przemieszczania siê osób niepe³nosprawnych
i korzystania z tak zwanej ulgi za przejazdy. Mam przed sob¹ bilet kupiony w
kasie PKS-u, z którego wnika, ¿e dziecko
niepe³nosprawne ma prawo do ulgowych
przejazdów. Tymczasem prawda jest zupe³nie inna. Pani radczyni powiedzia³a mi,
¿e ¿ycie jest bogatsze ni¿ prawo. Ja czasem mylê, ¿e jest ubo¿sze. Kierowcy i
kontrolerzy w autobusach PKS-u potrafi¹
nawet ukaraæ tych, którzy korzystaj¹ z
ustawowego prawa do bezp³atnych przejazdów do przedszkoli, szkó³, orodków
rehabilitacji czy lecznictwa specjalistycznego. Przejazd na takim bilecie staje siê
problemem. Jest w mojej szkole dziecko
niepe³nosprawne, maj¹ce k³opoty z poruszaniem siê. Oprócz tego, ¿e uczêszcza
do szko³y ogólnodostêpnej, jedzi równie¿ do S³upska, Gdañska i Szczecina do
tamtejszych orodków leczniczych. Korzysta z porad specjalistów, jest pod sta³¹
opiek¹ okulisty, pediatry, neurologa. Jedzi te¿ na specjalistyczn¹ halê gimnastyczn¹ na rehabilitacjê. Posiada wpis w ksi¹¿eczce zdrowia, ¿e podlega sta³ej opiece
lekarskiej. Posiada te¿ legitymacjê uprawniaj¹c¹ do bezp³atnego przejazdu i zawiadczenie o zasi³ku pielêgnacyjnym, ale
to nie wystarcza. Za ka¿dym razem kierowca, a czêciej kontroler ¿¹da dodatkowych zawiadczeñ. ¯¹da te¿ wykupu biletu albo okazania niepe³nosprawnoci w
czasie kontroli, co wzbudza sensacjê. Pasa¿erowie maj¹ niez³y ubaw. Po której

takiej kontroli przysz³a do mnie matka
dziecka z prob¹ o pomoc. Próbowa³am
tej pomocy szukaæ najpierw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, potem
w kuratorium owiaty, delegaturze kuratorium w S³upsku, TPD i nawet w PKS,
bo komitet do spraw dzieci niepe³nosprawnych i m³odzie¿y - jak siê dowiedzia³am - zawiesi³ dzia³alnoæ. Ja siê nie
dziwiê matce, ¿e jest pe³na obaw i prze¿ywa z tego powodu stres. Ja sama jestem
bliska stresu, bezradna wobec dyskryminowania tych, którym i tak natura mocny
uszczerbek na zdrowiu zada³a. Proszê,
aby pan starosta zwróci³ siê do w³adz
naszego województwa z prob¹ o wyjanienie tego ba³aganu, a do dyrekcji
PKS-u o zmianê praktyk i obyczajów
stosowanych przez kierowców i kontrolerów w autobusach.
Z Ministerstwa Transportu i Gospodarki 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 transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254
z pón. 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 zamieszkania lub pobytu do okrelanych w ustawie
instytucji: przedszkola, szko³y, placówki
opiekuñczo - wychowawczej, orodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu
pomocy spo³ecznej, orodka wsparcia,
zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.
Ograniczone ustawowo prawo do bezp³atnych przejazdów dzieci niepe³no-

ci¹g dalszy na str 18
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sprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów podró¿uj¹cych wraz z dzieæmi lub samotnie po dziecko albo po odwiezieniu
dziecka, powoduje koniecznoæ w³aciwego dokumentowania uprawnieñ przejazdowych.Dokumenty powiadczaj¹ce w/w
uprawnienie ustawowe zosta³y okrelone
w rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
1992 r. w sprawie okrelenia rodzajów dokumentów powiadczaj¹cych uprawnienia
do korzystania z bezp³atnych i ulgowych
przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz.
516 z pón. zm.).
Zgodnie z § 1 ust. 3 powo³anego rozporz¹dzenia przy przejazdach do jednostek udzielaj¹cych wiadczeñ zdrowotnych albo pomocy spo³ecznej, wraz
z dokumentem stwierdzaj¹cym inwalidztwo lub niepe³nosprawnoæ dziecka
lub m³odzie¿y wymagane jest zawiadczenie (zawiadomienie) okrelaj¹ce termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajêæ rehabilitacyjnych, zajêæ terapeutycznych albo pobytu w orodku
wsparcia lub domu pomocy spo³ecznej.
Koniecznoæ dysponowania przez
osoby uprawnione dodatkowymi dokumentami jest niezbêdna dla realizacji
przepisów ustawy, ograniczaj¹cych
uprawnienia do bezp³atnych przejazdów zarówno pod wzglêdem podmiotowym 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 cile okrelonych relacjach, a nie przy przejazdach we
wszystkich dowolnych relacjach i w dowolnym terminie. Wymagany jest zatem dokument z konkretn¹ dat¹ przewidywanego przejazdu, nie za jedynie
termin przybli¿ony.
Jednoczenie pragnê podkreliæ, ¿e
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej odpowiada jedynie za realizacjê ustawy, natomiast wszystkie problemy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ PPKS, w tym dotycz¹ce pracy s³u¿b rewizorskich (nadu¿ywanie uprawnieñ w stosunku do dzieci niepe³nosprawnych i ich opiekunów) nale¿y
kierowaæ do organu za³o¿ycielskiego, którym jest wojewoda."
Mieczys³aw Remiszewski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Andrzej Zielnik
Wydzia³ Komunikacji
i Drogownictwa
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Powiatowy
system obrony cywilnej
Obrona cywilna ma na celu ochronê ludnoci, zak³adów pracy, urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie
pomocy poszkodowanym w czasie wojny i pokoju, wspó³dzia³anie
w zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych i zagro¿eñ rodowiska oraz usuwaniu ich skutków.
W miastach i gminach oraz zak³adach
powiatu s³upskiego dzia³aj¹ zak³adowe i
terenowe jednostki obrony cywilnej stanowi¹ce odpowiednio zorganizowane i
przygotowane si³y ratownicze. Uwzglêdniaj¹c szeroki zakres zadañ ogólnych i
specjalistycznych, przewidzianych do realizacji przez te jednostki, przede wszystkim w zakresach prowadzenia akcji ratunkowych, w powiecie utworzono jednostki ratownictwa ogólnego i specjalistycznego. W ich sk³ad wchodz¹: jednostki
obrony cywilnej dla potrzeb wykrywania zagro¿eñ i alarmowania (dru¿yny
wykrywania zagro¿eñ w orodkach miejskich; dru¿yny wykrywania i alarmowania w pozosta³ych gminach z sekcj¹ rozpoznawania; dru¿yny pobierania próbek
gleby), jednostki organizacyjne obrony
cywilnej dla zbierania i przetwarzania informacji o zagro¿eniach (Rejonowy Orodek Analiz Danych i Alarmowania (ROADA), Rejonowy Pluton Analiz Laboratoryjnych (z wiod¹c¹ rol¹ Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, we wszystkich
gminach - sekcje obserwacji i analiz w
sk³adzie dru¿yn wykrywania i alarmowania); jednostki organizacyjne obrony
cywilnej dla potrzeb alarmowania ludnoci o zagro¿eniach (sekcja ³¹cznoci
oraz sekcja alarmowania w sk³adzie ROADA, we wszystkich gminach sekcje ³¹cznoci i alarmowania w sk³adzie dru¿yn);
jednostki organizacyjne obronny cywilnej dla potrzeb kierowania realizacj¹
zadañ obrony cywilnej (dru¿yny - sekcje ³¹cznoci dla potrzeb starostwa, urzêdów miast i gmin); jednostki organizacyjne obrony cywilnej przeznaczone do
wykonywania zadañ ogólnych (kompanie ratownictwa ogólnego, plutony ratownictwa ogólnego); jednostki organizacyjne 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 budowlanego, 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 ¿ywnociowych,
zwierz¹t gospodarskich i pasz, dru¿yny
schronowe).
Ogó³em w powiecie funkcjonuje 271
jednostek obrony cywilnej (71 w wy¿szym
stopniu gotowoci do dzia³ania). Do realizacji zadañ zaanga¿owanych jest
oko³o
4000
osób. Znajduje
siê 14 magazynów sprzêtu
obrony cywilnej. W sytuacjach szczególnych mo¿na wykorzystaæ klucz lotniczy rozpoznawczo-patrolowy znajduj¹cy siê w Aeroklubie S³upskim. Mieszkañcy powiatu w ramach powszechnej samoobrony uczestnicz¹ w szkoleniach z zakresu ochrony ludnoci przeprowadzanych podczas zebrañ wiejskich, zawodów
stra¿ackich i medycznych, konkursów i
pokazów. W gablotach szkolnych i zak³adowych, 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 Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.
Zadania w zakresie ochrony przed powodziami wykonuje Powiatowy Komitet
Przeciwpowodziowy.
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydzia³u ds. PPOiZK¯

Zakoñczona kampania
W Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych po odbyciu walnych zebrañ
sprawozdawczo-wyborczych w wiejskich OSP, 5 marca zainaugurowano
Zjazdem Miejskim ZOSP RP w S³up-

postaw. Pomimo wielu braków w OSP,
szczególnie materialnych, obecna kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiega w Zwi¹zku w atmosferze spo³ecznego uznania i zaufania, które jest
udzia³em wszystkich stra¿aków.
Coraz czêciej nêkaj¹ nas
ró¿ne kataklizmy. W celu ³agodzenia ich skutków potrzebne s¹ ofiarne rêce i dzia³anie, milionów
ochotników, wolontariuszy. S¹dziæ
nale¿y, ¿e uznanie i szacunek dla
dzia³ania ogromnej rzeszy spo³eczników 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 grona ludzi nios¹cych pomoc potrzebuj¹cym od przesz³o wieku.
Prezesi OSP Smo³dzino:
Krzysztof Bukowski - £okciowe,
Stefan Walusiak - Smo³dzno, Piotr
Januszkiewicz - Wierzchocino, Ryszard Romanowski - Siecie, Jan
Bejonek - Gardna Wielka, Marian
Klimek -SPN Smo³dzino.
Przedstawiciele starostwa i PSP podczas wizyty Prezesi OSP Damnica: Walter
w jednostce stra¿y po¿arnej w Lauenburgu
Cymek- Damnica, Andrzej Osiñski - Zagórzyca.
sku kampaniê sprawozdawczo-wyborPrezesi OSP gm. Ustka: Wac³aw
cz¹ w gminach.
Polak - Zaleskie, Waldemar Klimas - ObZakoñczy³a siê ona 16 czerwca br. jazda, Kazimierz Pi¹tek - Pêplino, Jan
zjazdem w G³ówczycach. Prezesami za- Bielecki - Mo¿d¿anowo, Marek Zygner rz¹dów gminnych OSP RP zostali wybra- Rowy, Ryszard Krzaska - Starkowo, Jan
ni: w Damnicy - dh Grzegorz Jaworski, Dudka- Duninowo, Marek Prych - Ustka.
w Dêbnicy Kaszubskiej - dh Tadeusz
Prezesi OSP gm. S³upsk: Adam WojKraus, w Kobylnicy - dh Leszek Kuliñ- tów - Jezierzyce Osiedle, Marek Jankowski, w G³ówczycach - dh Czes³aw Ko- ski - Bukówka, Jacek Koperski - Wiklisiak, w Kêpicach - dh Stanis³aw Gajek, no, Ryszard S³owikowski - Kusowo, Jan
w Potêgowie - dh Franciszek Wekwert, Kulpa - Bruskowo Ma³e, Zbigniew Ptaszw Smo³dzinie - dh Alfons Lewiñski, w kowski - Swo³owo, Jerzy Otowicz - GaUstce - dh Zdzis³aw Lesiecki, w gm. ³êzinowo, Jerzy Mazurek - Strzelinko,
S³upsk - dh Mariusz Chmiel, w S³upsku Ryszard Nowakowski - Strzelino, Józef
- dh Leszek ¯aczek. Kampaniê w po- Baran - W³ynkowo.
wiecie zakoñczy w padzierniku Zjazd
Prezesi OSP gm. Dêbnica KaszubPowiatowy Zwi¹zku OSP RP.
ska: Krzysztof Serwatka - Gogolewo,
Okres kampanii sprawozdawczo-wy- Wies³aw Synakowski - Podwilczyn, Piotr
borczej jest okresem szczególnym. Ka¿- Tutak - Starnice, Lech Krzaczkowski da OSP dokonuje oceny wyników spo- Mielno, Eugeniusz Krycki - Motarzyno,
³ecznej s³u¿by na rzecz bezpieczeñstwa Kazimierz Knitter - Niepoglêdzie, Zygludzi i ich mienia. W ocenach tych uwi- munt Cieszyñski - Podole Ma³e, Grzegorz
daczniaj¹ siê spo³ecznicy, którzy swoim Grabowski - Dêbnica Kaszubska, W³adyzaanga¿owaniem i powiêceniem nios¹ s³aw liwiak - Budowo, Stefan Pniewski
pomoc, poczucie bezpieczeñstwa oraz - Borzêcino.
tworz¹ pozytywne wzorce obywatelskich
Andrzej Krzywulski

KALENDARIUM
*

W dniach 7-8 lipca odby³o siê w
S³upsku i Ustce V "wiêto Ryby
2001". Impreza ma ustalon¹ renomê i odby³a siê tym razem ze
wspó³udzia³em Telewizji Gdañsk.
*
12 lipca spotka³ siê Konwent Samorz¹dowców Powiatu S³upskiego. Uzgodniono podzia³ rodków
na infrastrukturê dla gmin dotkniêtych wysokim bezrobociem strukturalnym,
*
14 lipca w Ustce odby³ siê bieg
"Szlakiem Zwiniêtych Torów".
Startowa³a czo³ówka polskich biegaczy d³ugodystansowych. Zorganizowano równie¿ spotkania ze
s³upskimi olimpijczykami, a dla
dzieci i m³odzie¿y - biegi na pla¿y
w Rowach.
*
14 lipca odby³o siê spotkanie producentów wini pstrej z³otnickiej
z powiatów s³upskiego i bytowskiego.
*
17 lipca w starostwie powiatowym
zorganizowano spotkanie rolników z Agencj¹ Rynku Rolnego,
które powiêcono skupowi zbó¿ z
tegorocznych ¿niw.
*
W lipcu przeprowadzano egzaminy na stopieñ nauczyciela mianowanego. Wnioski o wszczêcie postêpowania egzaminacyjnego z³o¿y³o 24 nauczycieli kontraktowych.
*
W sierpniu z inicjatywy starosty
s³upskiego podpisano umowê z
dyrektorem Aresztu ledczego w
S³upsku w sprawie zatrudnienia
wiêniów w domach pomocy spo³ecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Aresztanci
bêd¹ wykonywaæ tam prace remontowe, porz¹dkowe, budowlane i ogrodnicze.
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Gmina Dêbnica Kaszubska

Rozpiewana 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 wartoci
charakterystycznych dla kultury regionu s³upskiego, kultywowanych i rozwijanych przez lokalnych artystów.
Znanym zespo³em w gminie Dêbnica
Kaszubska jest zespó³ wokalny Tymcza-

nych wnêtrzach. Na proby s³uchaczy zespó³ rozszerzy³ repertuar o drugi nurt - mu-

Chór myzyki dawnej Allegro w czasie próby przed wystêpem

Adam Szocik jest malarzem. Od urodzenia, tj. 1964 roku mieszka w gminie
Dêbnica Kaszubska, zaliczaj¹c kolejno
miejscowoci: Maleniec, Borzêcino a
obecnie £ysomice. Jak sam okrela - urodzi³ siê w lesie. Po ukoñczeniu Technikum Lenego w Warcinie pracowa³ w s³u¿bie lenej. Od 1994 roku prowadzi w³asn¹ firmê Agroflora zajmuj¹c¹ siê projektowaniem, wykonawstwem i konserwacj¹ ogrodów. Adam talent plastyczny
odziedziczy³ po mamie. Rysuje i maluje
od 4 roku ¿ycia. Ca³kowicie powiêci³ siê
odkrywaniu natury. - Ogród i las s¹ moim
chlebem, ilustrowanie przyrody - pasj¹ mówi o swoim malarstwie. Tworzy realistyczne pejza¿e przepojone mi³oci¹ do
przyrody. Jego obrazy olejne i pastele
znajduj¹ wielu nabywców.
Andrzej Gan - z zawodu lusarz - mechanik jest rzebiarzem. Urodzi³ siê w
1953 roku. Od 1964 roku mieszka w gmi-

sem. Liczy 5 osób a prowadzi go od 2000
roku Krzysztof Szajner. Zespó³ ten kultywuje folklor ukraiñski wykonuj¹c przepiêkne pieni rozpisane na kilka g³osów.
Wystêpy grupy ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem publicznoci. W styczniu
zdoby³a ona nagrodê specjaln¹ na II Powiatowym Przegl¹dzie Interpretacji Kolêd. 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 wrzenia 2000 roku pod kierownictwem Piotra Tomczyka. Jest to jedyny w powiecie s³upskim 10-osobowy
chór ¿eñski muzyki dawnej (trzy g³osy
równe). Z du¿ym powodzeniem chór wykonuje pieni renesansowe i barokowe.
Podczas II Powiatowego Przegl¹du Interpretacji Kolêd wypiewa³ Grand Prix. Pieni chóralne kierowane s¹ do elitarnego
s³uchacza, wymagaj¹ okrelonych warunków zewnêtrznych, powinny byæ wykonywane w salach o dobrej akustyce, piêk-

nie Dêbnica Kaszubska. Cz³owiek bardzo
niepokorny, dociekliwy, z ogromn¹ wyobrani¹. By³ pastuchem, hutnikiem w
walcowni, kierowc¹ pogotowia ratunkowego, hydraulikiem, kowalem, korespondentem Goñca Pomorskiego. W 1994
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Jagódki Zespó³ wokalno-taneczny
zykê popularn¹, chêtnie s³uchan¹ w plenerze. Od lipca 2001 roku Allegro, bez
uszczerbku dla celu swego powo³ania, wykonuje te¿ piosenki m³odzie¿owe w chóralnej aran¿acji.

roku wykona³ pierwsz¹ rzebê: ma³¹, polichromowan¹ formê drewnian¹ z mitologii japoñskiej. Nastêpne prace, równie¿

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

S³owiki z Budowa na Festynie Stra¿ackim
niewielkich formatów, przedstawia³y zakonnika, wêdkarza, sokolnika. Od 1997
roku realizuje du¿e rzeby figuratywne o
tematyce religijno - mitologicznej. Porusza siê tak¿e w rejonach symboliki, konstruktywizmu, abstrakcji. Marzy o realizacji form monumentalnych oraz rzeb ruchomych, tzw. mobili. Otrzymuje wiele
zleceñ od instytucji i osób prywatnych.
Jego rzeby s¹ chêtnie kupowane, gdy¿
emanuje z nich uspokojenie, poczucie
prawdy i stabilnoci. Obecnie rzebiarz
pracuje nad o³tarzem do jednego z wiejskich kocio³ów.
Kolejni twórcy to: Zbigniew Stefan
z Motarzyna, od lat amatorsko uprawia
malarstwo sztalugowe. G³ównym tematem
jego prac s¹ pejza¿e; Regina Soska - równie¿ z Motarzyna od 1991 roku zajmuje
siê rysowaniem i malowaniem. Farbami
plakatowymi na papierze maluje pejza¿e,
martwe natury i sceny z bajek. Nak³adaj¹c gêsto farbê uzyskuje ciekawe efekty

stycznych w Koszalinie, gdzie uzyska³a
tytu³ technika sztuk plastycznych. W swojej twórczoci stosuje ró¿norodne techniki malarskie i rysunkowe. W jej pracach,
delikatnie prowadzonych lekk¹ i miêkk¹
lini¹ oraz barwn¹ plam¹ przewa¿a tematyka pejza¿y i martwych natur.

Rzeba K. Jarockiego
na ziemi odnalaz³ w Dêbnicy Kaszubskiej.
W listopadzie 1998 r. w sali kominkowej

Wernisa¿ K.Jarockiego w GOK w Dêbnicy Kaszubskiej

Konie - K. Jarockiego

Krzysztof Jarocki urodzi³ siê w 1959
roku w Bokinach na bia³ostocczynie.
Studiowa³ w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Techniki Rolnej i Lenej. Dyplom
uzyska³ w 1985 roku. Rysunek, malarstwo
i rzebê traktowa³ podczas studiów jako
hobby, obecnie s¹ one jego g³ówn¹ profesj¹. Bra³ udzia³ w wielu wystawach,
m.in. w £azienkach Królewskich w Warszawie. Od maja 1997 r. swoje miejsce

Gminnego Orodka Kultury odby³ siê
wernisa¿ Natchnienia Braci J., na którym wystawiono prace jeszcze dwóch braci K. Jarockiego - Wojciecha i Zbigniewa
- absolwentów Wydzia³u Rzeby Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Bracia
Krzysztofa prezentowali rzeby w drewnie, metalu i kamieniu. Wszyscy trzej
uprawiaj¹ równie¿ rysunek i malarstwo.
Halina Oczachowska
Wydzia³ Rozwoju
Promocji Powiatu i Zdrowia
21

Zas³u¿ony
Stanis³aw Kozie³ - dyrektor Zarz¹du
Dróg Powiatowych w S³upsku zosta³
uhonorowany przez Prezydenta RP
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Otrzyma³ to odznaczenie za 42 lata
pracy w drogownictwie i dzia³alnoæ spo³eczn¹ w Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników
Komunikacji,
dzia³aj¹cym przy
Radzie Regionalnej Federacji
Stowarzyszeñ
Naukowo-Technicznych NOT w S³upsku.
W s³upskim drogownictwie pracuje od
1963 roku. Ukoñczy³ Technikum Drogowe 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 najbardziej rozleg³¹ sieæ drogow¹, ³¹cz¹ ze sob¹
drogi krajowe i wojewódzkie oraz stanowi¹ dojazdy do nadmorskich miejsc wypoczynku i turystyki - mówi St. Kozie³. Gwa³towny wzrost natê¿enia drogowego
w ostatnim dziesiêcioleciu, przy jednoczesnym prawie szeciokrotnym spadku rodków finansowych na ich utrzymanie spowodowa³, ¿e stan techniczny polskich
dróg uleg³ wyranemu pogorszeniu. Zjawisko to obserwuje siê równie¿ w powiecie s³upskim. Okres miêdzyremontowy
odnowy nawierzchni drogowych wyd³u¿y³ siê do ponad 20 lat. Wiêkszoæ nawierzchni zu¿y³a siê technicznie..
Dzi jestemy przygotowani do stosowania nowoczesnych technologii, ale brakuje pieniêdzy na remonty dróg. Powiat
¿eby móg³ poprawiæ sytuacjê na swoich
drogach, zmuszony jest zaci¹gn¹æ 15-milionowy kredyt. Pal¹cym problemem staje siê budowa obwodnicy dla S³upska w
ci¹gu drogi szybkiego ruchu Nr 6. Innym
mankamentem jest ma³a i nienormatywna
szerokoæ nawierzchni wielu dróg.
Poprawa stanu dróg przy ci¹gle wzrastaj¹cym ruchu wymagaæ bêdzie wyranego wzrostu nak³adów finansowych na
ich modernizacjê i utrzymanie, tym bardziej, ¿e powiat s³upski stanowi atrakcyjny region turystyczny - podkrela Stanis³aw Kozie³.
(zbz)
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Wizyta Francuzów

23 lipca br. starosta s³upski Stanis³aw K¹dziela przyj¹³ delegacjê Departamentu La Manche (Dolna Normandia). Francuzi 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 Rolnictwa i Ochrony rodowiska, Zbigniew Babiarz-Zych - Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia oraz Leszek Kreft - rzecznik starosty.
Francuscy gocie zaprezentowali swój region. Tworz¹ go 52 kantony, a zamieszkuje milion ludzi. S³ynn¹ wyspê Saint Michel odwiedza rocznie 3 mln turystów.

W Departamencie la Manche produkuje 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 przysz³oci korzystn¹ wspó³prac¹. Szansa jest du¿a, Francuzi chcieliby wspó³pracowaæ w dziedzinie gospodarki, ekonomii, turystyki oraz kultury.
W dniach 23-30 listopada odbêd¹ siê w Departamencie La Manche Dni Kultury
Polskiej i gocie z Francji zaprosili naszych artystów do wziêcia w nich udzia³u. Chc¹
gociæ u siebie artystów z Polski przez ca³y rok i poprosili Starostwo o przed³o¿enie
konkretnych propozycji oraz ofert do zaprezentowania. (zbz)

