Wt_6_c.qxd

04-12-27

16:00

Page 1

Wiadomoœci s³upskie

str. 6

www.glos-pomorza.pl

Wtorek, 28 grudnia 2004 r.

slupsk@glos-pomorza.pl

S³upsk  Ustka  Kêpice  Damnica  Dêbnica Kaszubska  G³ówczyce  Kobylnica  Potêgowo  Smo³dzino
GMINA S£UPSK.

W SKRÓCIE

Urzêdnicy bli¿ej mieszkañców

Działka czeka

Wszystko WWW sieci
By za³atwiæ swoj¹ sprawê w urzêdzie, mieszkañcy gminy S³upsk nie musz¹ ju¿ wychodziæ
z domu. Wszystkie druki mog¹ znaleŸæ w internecie. Z sieci mog¹ skorzystaæ tak¿e wtedy,
gdy chc¹ z³o¿yæ podanie lub wniosek.
Strona internetowa
Urzêdu Gminy w S³upsku zmienia siê z dnia
na dzieñ. Ju¿ teraz mo¿emy pobraæ z niej niemal wszystkie niezbêdne wnioski. – Bez problemu i wychodzenia
z domu mo¿na za³atwiæ
wszystkie sprawy zwi¹zane z rejestracj¹ firmy –
mówi Wojciech Kurczuk,
informatyk Urzêdu Gminy. – W przysz³ym roku
bêdzie mo¿na œledziæ postêp rozpatrywania swojej sprawy w urzêdzie.
Zdaniem sekretarza
gminy, dziêki nowej stronie znacznie poprawi siê
wspó³praca z mieszkañcami. – Nowe technologie
z pewnoœci¹ przyspiesz¹
pracê urzêdników – liczy
Lidia Or³owska-Getler. –
Zmiany wprowadziliœmy
bez dodatkowych kosztów. Zajêli siê tym nasi informatycy.
Oprócz zmian w organizacji strony internetowej,
w gminie trwaj¹ ju¿ rozmowy
o utworzeniu taniego dostêpu
do internetu dla wszystkich
mieszkañców. – Jesteœmy
przychylni temu pomys³owi,
poniewa¿ ludzie z naszej gminy powinni mieæ takie same
szanse jak ludzie w mieœcie –
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dziæ do S³upska
i siedzieæ w kawiarence internetowej
– mówi Jadwiga
z Siemianic. – Nie
staæ mnie na korzystanie z oferty Telekomunikacji
Polskiej. Tania propozycja gminy bêdzie
zbawieniem.
– Ja jestem najbardziej zadowolony
z mo¿liwoœci za³o¿enia firmy bez wychodzenia z domu – mówi pan Mariusz. –
W nowym roku zamierzam to zrobiæ i nowa
strona
internetowa
u³atwi mi zadanie.
Mam nadzieje, ¿e
wkrótce
wszystkie
sprawy urzêdowe bêdzie mo¿na za³atwiæ
za poœrednictwem sieci
i stron www.
(air)
slupsk@glos-pomorza.pl
tel. 840 25 74

USTKA. Nie ma chêtnych na kupno czêœci dzia³ki, na której mia³
powstaæ kompleks uzdrowiskowy. Zarz¹d firmy chce siê pozbyæ po³owy terenu, by za uzyskane pieni¹dze zmodernizowaæ swoj¹ bazê hotelow¹.
Na parceli przy ulicy Wczasowej mia³ powstaæ nowoczesny zak³ad
przyrodoleczniczy, budowê rozpoczêto jeszcze w latach 80. Kilka lat
temu jednak stanê³a, bo uzdrowisko Ustka nie ma 30 milionów z³otych na dokoñczenie inwestycji. Dyrektor Dariusz Andrzejewski
postanowi³ sprzedaæ dwuhektarow¹ dzia³kê. Po pierwszym nieudanym przetargu cenê obni¿ono o milion z³otych. Teraz wynosi ona
cztery miliony sto tysiêcy z³otych. Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y
nieruchomoœci maj¹ byæ przeznaczone na unowoczeœnienie czêœci
uzdrowiska przy ulicy Chopina. Po modernizacji powstanie tam równie¿ oko³o piêædziesi¹t miejsc noclegowych.
(air)

Budżetowa sesja
USTKA. Dziœ o godz. 9 w sali konferencyjnej usteckiego magistratu
odbêdzie siê sesja Rady Miasta. G³ównym punktem bêdzie g³osowania
nad przyjêciem tegorocznego bud¿etu. Samorz¹dowcy podejm¹ równie¿ uchwa³ê w sprawie emisji miejskich obligacji.
(jac)

Laury dla sportowca

Fot. S£AWOMIR ¯ABICKI

dzie na technologii radiom ó w i
Edmund
Œcibisz, zastêpca wójta.
– Prawdopodobnie gminna sieæ internetowa oparta bê-

wej.
Tania sieæ internetowa bêdzie dla mieszkañców
gminy du¿ym udogodnieniem.
– Dziecko, ¿eby siê nauczyæ
obs³ugiwaæ internet musi jeŸ-

Fot. S£AWOMIR ¯ABICKI,
Collage PAWE£ GRANIAK

Na nowej stronie gminy S³upsk
ju¿ teraz mo¿emy m.in. za³o¿yæ
firmê.
Adres
strony:
www.slupsk.ug.gov.pl

³oty medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego dosta³ znany trener i propagator sportu Jerzy Polak. Odznaczenie wrêczy³ podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej prezydent S³upska Maciej Kobyliñski. Polak pierwsze swoje
kroki w sporcie stawia³ jako reprezentant Polski w trójskoku. W tej dyscyplinie ustanowi³ rekord kraju. Po zakoñczeniu kariery zaj¹³ siê wychowaniem
sportowców. Spod jego skrzyde³ wysz³o wielu znakomitych zawodników.
Do dzisiaj pracuje z m³odzie¿¹.
(toc)
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