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SŁUPSKI
S A M O R Z Ą D O W Y

Wracają kursy
wakacyjne

Autobusowe kursy
wakacyjne do atrakcji
turystycznych powiatu
słupskiego wracają.
W mionomym sezonie
skorzystało z nich 50
tysięcy osób.
str. 3

Seniorzy bawili
się w Obłężu
Kolejny już piknik
senioralny organizowany
w ramach projektu
"Srebrna sieć II" za nami.
Tym razem odbył się
w gminie Kępice.

B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

MILIONY

Jubileusz
"Rolniczaka"
Zespół Szkół
Agrotechnicznych
w Słupsku - świętował
siedemdziesięciolecie
swojego istnienia. Z tej
okazji w teatrze odbyła
się uroczysta gala.

str. 8

Monika Miszk
zdobyła Grand Prix XI
Powiatowego Przeglądu
Poezji Śpiewanej, który
odbył się w zabytkowym
pałacu w Damnicy.
W finale konkursu
wzięło udział piętnastu
solistów.
str. 9

str. 14

DLA POWIATU

str. 4

Wyśpiewany
sukces

JAK ZAREJESTROWAĆ
SIĘ W POŚREDNIAKU?

Remonty dróg, nowoczesny sprzęt dla
strażaków-ochotników, nowe wyposażenie
obiektów sportowych - to tylko niektóre z
inwestycji, jakie wkrótce zostaną zrealizowane
dzięki milionom zdobytym przez władze powiatu.
str. 4

POWIAT NA DZIEŃ DOBRY

POWIAT

SŁUPSKI
OD STAROSTY

DZIEJE SIĘ W POWIECIE
Strażacy ochotnicy z Pęplina
w gminie Ustka doczekają się
remizy. Umowę na tę inwestycję
podpisała już wójt Anna Sobczuk-Jodłowska. Wykonawcą będzie
firma Selfnet.

PAWEŁ LISOWSKI
starosta słupski

P

owiat słupski jak co roku kusi atrakcjami. Wakacje rozpoczęliśmy Festiwalem Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, który był okazją nie
tylko do posłuchania folkowej muzyki, ale też szansą
na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Liczne warsztaty przybliżające ginące zawody takie jak tkactwo,
garncarstwo czy zielarstwo cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród osób odwiedzających pałacowy park w Damnicy, a po przysmaki serwowane przez
koła gospodyń wiejskich ustawiały się duże kolejki.
Takich imprez w naszym powiecie, i to
nie tylko organizowanych przez samorząd powiatowy, mamy bardzo dużo. Wiele z nich organizowanych przez poszczególne samorządy na trwale wpisało się w kalendarz letnich atrakcji i to nie tylko
o znaczeniu lokalnym. Wydarzenia organizowane czy to
na terenie Ustki, czy gmin Słupsk i Kobylnica ściągają do powiatu słupskiego osoby z różnych części kraju.
Magnesem przyciągającym turystów są jednak
nie tylko wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym czy też rozrywkowym, ale też piękne zabytki, bogactwo przyrodnicze, piaszczyste plaże i atrakcyjne jeziora
oraz duże możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
dzięki stale rozbudowywanej infrastrukturze turystycznej
takiej, jak chociażby ścieżki rowerowe, czy szlaki kajakowe.
By ułatwić turystom przyjeżdżającym na ziemię słupską odkrywanie atrakcji powiatu słupskiego,
podobnie jak w roku ubiegłym uruchamiamy wakacyjne
linie autobusowe, które pozwolą na zaplanowanie jednodniowej wycieczki do pałacu Bismarcka w Warcinie,
do Słowińskiego Parku Narodowego czy Swołowa, które jest stolicą Krainy w kratę. Linie wakacyjne to propozycja nie tylko dla turystów, ale też dla mieszkańców,
którzy nie posiadają własnego środka transportu. Dzięki nim bez problemu będą mogli wybrać się rano nad
morze lub jezioro i wrócić do domu dopiero wieczorem.
Opracowując rozkład jazdy wzięliśmy
pod uwagę doświadczenia z ubiegłego roku, jestem
więc przekonany, że i tym nasze połączenia autobusowe będą cieszyły się przynajmniej takim samym zainteresowaniem, jak w minione wakacje.
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Po dwuletniej przerwie do Ustki
powrócił wakcyjny pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich z Warszawy. Podróż nim do stolicy trwa
jedynie pięć i pół godziny.

Boisko wielofunkcyjne wraz
z siłownią zewnętrzną zostało oddane do użytku przy ul. Szkolnej
w Główczycach. Inwestycję zrealizowano dzięki 700 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

5,3 mln zł otrzymała gmina Smołdzino z Funduszu Polski Ład. Pieniądze przeznaczone będą na modernizację budynku Urzędu Gminy
oraz na przebudowę drogi w Smołdzińskim Lesie.

Prawie 370 tys. zł
kosztowała budowa
infastruktury
turystycznej przy rzece
Łupawie w ramach
projektu "Pomorskie
szlaki kajakowe".
19,1 mln złotych będzie kosztować
modernizacja sieci wodociągowej
wraz ze stacją uzdatniania wody w
Kusowie. Umowy z trzema wykonawcami podpisały już władze gminy.
Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Polski Ład.
9,9 mln złotych z Rządowego
Funduszu Polski Ład pozyskała gmina Damica. Pieniądze
przeznaczone zostaną na
pierwszy etap przebudowy
i modernizacji oczyszczalni ścieków w Damnicy oraz
modernizację ul. Kolejowej
w Damnicy.

Rusza przebudowa ul. Transportowej w Kobylnicy. Zamknięty będzie odcinek tej drogi, od
ul. Szczecińskiej do wysokości
skrzyżowania z ul. Stefczyka
(skrzyżowania będzie przejezdne). Należy korzystać z wyznaczonych objazdów.

Cztery nowe punkty oświetleniowe zamontowano w Ciecholubiu Dolnym. To
efekt zebrań sołeckich, podczas których
mieszkańcy zgłaszali problem z niedoświetloną drogą, którą często uczęszczają dzieci. Teraz dojście do przystanku
będzie bezpieczniejsze.

POWIAT W LICZBACH

164

50

miliony złotych bezzwrotnego dofinansowania w ramach drugiej
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymaly samorządy
z powiatu słupskiego.

Prawie 1,5 mln zł zdobyła gmina
Dębnica Kaszubska na zakup 599
laptopów dla dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR z terenu gminy.
Laptopy otrzymają osoby, które w odpowiednim momencie złożyły wnioski
i przeszły weryfikację.
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tysięcy uczniów opuściło
mury Zespołu Szkół Agrotechniczych w jego 70-letniej historii.

więcej na str. 4

tysięcy pasażerów skorzystało w minionym sezonie wakacyjnym z przejazdów specjalnymi liniami autobusowymi łączącymi największe atrakcje
turystyczne powiatu słupskiego.

więcej na str. 3

więcej na str. 8

16

zespołów wzięło udział w tegorocznej edycji Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia
Słupska"

300

więcej na str. 12-13

seniorów wzięło udział
w
Pikniku Senioralnym,
który zorganizowano nad
jeziorem w Obłężu w ramach
programu "Srebrna sieć II".
więcej na str. 5
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Wracają kursy wakacyjne
Mieszkańcy i turyści znowu będą mogli korzystać z wakacyjnych połączeń autobusowych
do najciekawszych atrakcji turystycznych regionu słupskiego. Pięć linii będzie kursowało
codziennie, w weekendy pojawią się cztery dodatkowe połączenia.

S

iatkę połączeń sezonowych po
raz pierwszy władze powiatu
wprowadziły we współpracy ze
słupskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w ubiegłym roku.
Oferta okazała się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. W ciągu dwóch
miesięcy ubiegłorocznych wakacji z

przejazdów tymi autobusami skorzystało blisko pięćdziesiąt tysięcy pasażerów.
W tym roku linie ruszają 1 lipca i będą
kursowały do 31 sierpnia. Podobnie
jak przed rokiem, zapewnią wygodny
dojazd do nadmorskich miejscowości takich jak Ustka, Rowy, Poddąbie, Dębina. Pozwolą też na dojazd do

AUTOBUSEM DO ATRAKCJI
MARCIN KOWALCZYK

członek Zarządu Powiatu
- Połączenia wakacyjne cieszą się ogromną popularnością wśród turystów i mieszkańców. Dzięki
transportowi zbiorowemu mamy okazję dotarcia
do najciekawszych części naszego powiatu. Nie
musimy się martwić o parking czy wysokie koszty paliwa. Na funkcjonowanie tych połączeń Rada
Pawiatu przeznaczyła w tym roku pięćdziesiąt tysięcy złotych. Pozyskaliśmy też na nie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych, który koordynowany jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Warcina, Kluk, Smołdzina oraz nad
jeziora w Krzyni, Dobrej i Obłężu.
W tym roku nowością
są dojazdy do Swołowa i Starkowa
przez wszystkie dni tygodnia oraz
jedna dodatkowa para kursów weekendowych nad jezioro Obłęskie.
Dwa połączenia w ciągu godziny ze Słupska do Ustki, w tym jedno (linia 310)
przez Dolinę Charlotty. Autobusy linii
310 będą rozpoczynały kurs z dworca
autobusowego w Słupsku, co godzinę
od 7.10 do 19.10, a z węzła w Ustce od
9.00 do wieczora (ostatni kurs 21.00).
W weekendy linia 310 zostanie powiązana
z linią 320, startującą z Dworca Autobusowego przy ul. Kołłątaja, która umożliwi
dotarcie do atrakcji znajdujących się w południowej części powiatu. Będzie można
zaplanować podróż i wizytę w Warcinie i
Kępicach lub wybrać całodzienny wypoczynek nad Jeziorem Obłęskim w Ośrodku
Sobótka. Także dwa razy na godzinę, przez
wszystkie dni tygodnia będą kursować autobusy do Rowów i Poddąbia. Linia ta – 300 –
w weekendy dodatkowo zostanie wydłużona kilkoma kursami do Smołdzina, Czołpina i Kluk.

Wyróżnienie dla powiatu
C

zwarte miejsce w kategorii samorządów do 120 tysięcy mieszkańców
prestiżowego
rankingu Związku Powiatów Polskich zajął
Powiat Słupski. Nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się w Mikołajkach odebrał wicestarosta Rafał Konon.
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich cieszy się dużym uznaniem
w środowisku samorządowym z uwagi na
fakt, iż wszystkie samorządy poddawane
są ocenie eksperckiej na podstawie jednakowych i transparentnych zasad. Eksperci

oceniają niemal wszystkie aspekty funkcjonowania samorządu: m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa
informacyjnego,
promocję
rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, a także działania promocyjne.
W tym roku szczególnie wysoko oceniono Powiat Słupski za działania
w zakresie poprawy obsługi mieszkańców
oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

W

WSPÓLNY SUKCES
RAFAŁ KONON
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Fot. ZPP

wicestarosta słupski
- Nie zawsze można być na podium, konkurencja była w
tym roku bardzo silna. Czwarte miejsce to jednak bardzo duże wyróżnienie. To docenienie wysiłków podejmowanych każdego dnia przez Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek
podległych. Tak wysokie miejsce to dowód na wysoką
ocenę naszej działalności na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców.

Podziękowania
dla rodzin
zastępczych
ładze powiatu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego spotkały
się z rodzinami zastępczymi oraz
prowadzącymi rodzinne domy dziecka.
Starosta Paweł Lisowski i członek Zarządu Powiatu Marcin Kowalczyk
dziękowali im za zaangażowanie, empatię i ogromną odpowiedzialność, jaką
ofiarują dzieciom, pozbawionym opieki
rodzicielskiej oraz życzyli wytrwałości
i radości z sukcesów wychowawczych.
W powiecie słupskim funkcjonuje obecnie około 150 rodzin
zastępczych, działa też osiem rodzinnych domów dziecka. Z ich wsparcia
korzysta około 250 dzieci. Potrzeby
w zakresie zapewnienia domu dzieciom, nad którymi opieki nie mogą
sprawować rodzice, są bardzo duże.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku cały czas szuka osób,
które chciałyby nieść pomoc takim dzieciom. By zostać rodziną zastępczą, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki
i przejść szkolenie.
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= Nowe wyposażenie sportowe trafi do szkół w Sycewicach, Kobylnicy, Kwakowie, Słonowicach, Kończewie, Żelkowie, Stowięcinie i Pobłociu oraz do
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Doposażone zostaną boiska
piłkarskie: w Sycewicach, Kończewie, Kuleszewie, Kobylnicy oraz nowo budowany stadion lekkoatletyczny w Ustce.
=Zmodernizowane zostaną: fragment drogi powiatowej 1123G w gminie
Smołdzino, odcinek drogi powiatowej w gminie Główczyce od drogi wojewódzkiej do Drzeżewa, odcinek drogi z Podwilczyna do granicy powiatu, droga Mrówczyno-Świecichowo, trasa Sycewice-Komorczyn, droga powiatowa
1105G w gminie Ustka od drogi wojewódzkiej 203 do Starkowa. Oprócz
tego wyremontowane zostaną drogi Płocko-Pustowo oraz Lubuczewo-Karzcino. W sumie modernizacja obejmie około 16 km dróg.

Prawie piętnaście milionów złotych dla Powiatu Słupskiego
i prawie dwadzieścia milionów dla utworzonego z inicjatywy starosty Związku Powiatowo-Gminnego – takie są wyniki
naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji do drugiej
edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W
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w regionie, modernizację dróg oraz zakup pojazdów i unowocześnienie infrastruktury ochotniczych straży pożarnych.
Powiat Słupski, jak co roku,
aplikował także o fundusze samodzielnie. Otrzymał 14,8 mln zł. Pieniądze
te będą przeznaczone na modernizację
dróg powiatowych, budowę odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków
Domu Pomocy Społecznej w Machowinku oraz stworzenie centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie słupskim.
Wyniki naboru w ramach programu przedstawił na konferencji w starostwie słupskim minister Piotr Müller.

= W Domu Pomocy Społecznej w Machowinku wyeksploatowane kotły olejowe zostaną zastąpione gruntową pompą ciepła. Instalacja grzewcza zostanie zmieniona na niskotemperaturową, a w celu redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej
na gruncie.
= W budynku starostwa powstanie nowoczesne archiwum na dokumenty
urzędowe oraz zasoby geodezyjno-kartograficzne. W tym celu wyremontowany zostanie parter budynku pomocniczego, gdzie zostanie zamontowana
klimatyzacja, która pozwoli na zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz system przeciwpożarowy. Archiwum wyposażone w sprzęt komputerowy i serwery, które posłużą do cyfryzacji zasobów.
=Zmodernizowana zostanie nawierzchnia dróg, odbudowane zostaną pobocza oraz wyremontowane chodniki na odcinkach dróg Wielichowo - Bruskowo Wielkie, ul. Partyzantów w Gardnie Wielkiej, Damno-Wiatrowo, Ciecholub – Darnowo, Drzeżewo - Lipno, Wykosowo, Wolinia, Rumsko - Równo,
Krzynia od drogi wojewódzkiej do mostu przy elektrowni, Sycewice - Pałowo,
Dąbrówno-Wargowo oraz zmodernizowane zostaną drogi powiatowe na terenie gminy Ustka. Łącznie odnowionych zostanie ponad 16 km dróg.

- Tak wysokie dofinansowanie, jakie w tym roku
trafiło do naszego powiatu, jest dowodem na to,
że współpraca między samorządami po prostu się
opłaca. Gdybyśmy nie utworzyli Związku Powiatowo-Gminnego i nie wypracowali wspólnego stanowiska,
które uwzględniałoby zróżnicowane potrzeby poszczególnych samorządów, dostalibyśmy o prawie
dwadzieścia milionów złotych mniej. Warto było się
więc porozumieć.
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starosta słupski

11,8

PAWEŁ LISOWSKI

11,2

WSPÓŁPRACA POPŁACA
9,7

K

onwent Powiatów Województwa
Pomorskiego obradował w Ustce. Samorządowcy rozmawiali
m.in. o sytuacji związanej z uchodźcami w województwie pomorskim. Zapoznali się ze statystykami oraz skalą i formami pomocy kierowanej do
uchodźców. Według majowych danych
w województwie pomorskim numer
PESEL nadano już blisko 78 tys. osób.
W przeważającej większości kobietom w wieku od 18 do 65 roku życia.
Starostowie rozmawiali także
o kontraktach placówek służby zdrowia
z Narodowym Funduszem Zdrowia, o
sytuacji na rynku pracy, a także o realizacji przedsięwzięć strategicznych samorządu województwa pomorskiego. W
spotkaniu uczestniczyli m.in. wojewoda
pomorski Dariusz Drelich oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek
Bonna.

tym roku po raz pierwszy samorządy z powiatu słupskiego
mogły skorzystać z możliwości
pozyskiwania dodatkowych funduszy na
realizację inwestycji. Dotąd każdy ubiegał się o pieniądze samodzielnie. W tym
roku każdy też aplikował indywidualnie, ale dzięki utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego samorządy wspólnie mogły aplikować także o pieniądze
z dodatkowej puli. Gdyby nie powołany jesienią ubiegłego roku
związek, nie miałyby szans na dodatkowe prawie 20 milionów. Pieniądze te przeznaczone zostaną na
rozbudowę infrastruktury sportowej

= Do jednostek ochotniczej straży pożarnej, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z gmin Słupsk, Kobylnica, Damnica, Smołdzino, Ustka, Dębnica Kaszubska, Kępice i Potęgowo trafi nowoczesny sprzęt
do suszenia i ozonowania przedmiotów użytkowych, takich jak: ubrania,
buty, węże pożarnicze oraz do impregnacji odzieży specjalnej. Zakupione
zostaną także urządzenia pomocnicze służące do ratowania życia i mienia
poszkodowanych oraz nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze z pełnym wyposażeniem.

9,9

Samorządowcy
spotkali się
w Ustce

TO ZOSTANIE ZROBIONE
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P

owiat Słupski wspólnie z siedmioma samorządami z regionu podpisał porozumienie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Współpraca pozwoli na bezpośrednie
ubieganie się o pieniądze z funduszy europejskich, którymi dysponuje marszałek
województwa. Samorządowcy zamierzają
wspólnie starać się o pieniądze m. in. na
organizację transportu zbiorowego, poprawę efektywności energetycznej, czy
zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Porozumienie oprócz powiatu podpisały
gminy - Słupsk, Ustka, Damnica, Dębnica Kaszubska i Kobylnica, oraz miasta
- Słupsk i Ustka, które wchodzą w skład
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Słupsk – Ustka.

Kolejne miliony
na rozwój powiatu

9,9

Razem
po pieniądze
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Integracja i zabawa
dla seniorów z powiatu
Seniorzy z powiatu słupskiego bawili się wspólnie podczas
kolejnego już Pikniku Senioralnego. Tym razem zorganizowano go nad jeziorem w Obłężu w gminie Kępice.

P

iknik zorganizowano w ramach prowadzonego przez Powiat Słupski projektu „Srebrna Sieć II”. Biorą w nim
udział osoby starsze zrzeszone w czternastu
Klubach Seniora, które utworzono w Kobylnicy, Główczycach, Kępicach, gminie
Słupsk, Ustce, Potęgowie, Dębnicy Kaszubskiej i Smołdzinie. W zabawie, której organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kępicach wzięło udział około trzysta
osób. – Naszym celem było promowanie aktywizacji seniorów i wolontariatu senioralnego – mówi Urszula Dąbrowska, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku. – Takie spotkania to także okazja
do integracji środowiska oraz prowadzenia
działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Podczas Pikniku burmistrz Magdalena Majewska w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Marka Busłowicza wręczyła nagrody w ramach konkursu „Srebrne
serce” dla najbardziej zaangażowanych seniorów z gminy Kępice. Pierwsze miejsce w tym
konkursie zajęła Zdzisława Husar, drugie Józef Kogut, a trzecie Krystyna Rapta. Z kolei
wyróżnieniami uhonorowano Marię Wojtyniak, Pawła Bućko, Stanisława Gajka, Krzysztofa Szczepańskiego i Sławomira Leosia.

Uczestnicy pikniku bawili się
przy bogato zastawionych stołach. Seniorzy
mogli posmakować m.in. chleba ze smalcem, zimnych przekąsek, a także posilić się
żurkiem oraz zupą gulaszową. Na deser zaserwowano im domowe ciasta. Dużo działo
się także na scenie, gdzie zaprezentowały się
m.in. „Kępiczanki”, „Pietruchy” oraz „Pomorski Kwintet Dęty” ze szlagierami muzyki
światowej. Piknik zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził Krzysztof Szczepański.

SREBRNA SIEĆ II
Realizacja projektu „Srebrna Sieć II” rozpoczęła się w
grudniu 2021 r. Dzięki niemu
niesamodzielni seniorzy mogą
korzystać z usług sąsiedzkich,
specjalistycznych i asystenckich. Część osób objętych
została ponadto usługami
teleopieki. W ramach projektu
doposażono też wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego, utworzono Kluby Seniora i powołano
Powiatową Radę Seniorów.

Wycieczka, jakiej jeszcze nie było
C

hciałabym, by „Wielka Historia
w małej wsi” stała się swoistym
przewodnikiem po regionie
i przyczynkiem do dalszych odkryć dla
pasjonatów lokalnej historii – mówiła o
swojej najnowszej książce Jolanta Nitkowska-Węglarz. Wielbiciele jej twórczości mogli porozmawiać z autorką o publikacji podczas spotkania promocyjnego
w Starostwie Powiatowym w Słupsku.
Znanej słupskiej dziennikarce i pisarce, która w tym roku świętuje
potrójny jubileusz – 70. urodziny, 45-lecie pracy twórczej i wydanie 30. książki, wtórowali starosta Paweł Lisowski
i radni powiatu słupskiego. Podkreślali,
że nowa publikacja Nitkowskiej, wydana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, to dowód na to, że powiat słupski
ma już swoją ugruntowaną tożsamość.
Jubileuszowa książka autorki składa się z dwudziestu rozdziałów.
Każdy to kolejna opowieść o tym, jak
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kolonii artystów w Rowach. Wszystko
poparte skrupulatną pracą źródłową
i analizami polskich i niemieckich historyków. Książka jest przy okazji hołdem
dla przedwcześnie zmarłego słupskiego
badacza dr. Tomasza Katafiasza, który był dla Nitkowskiej nieocenionym
przewodnikiem po historycznej materii.
- Wierzę, że książka pani Joli
będzie ciekawym źródłem wiedzy nie
tylko dla mieszkańców miejscowości,
których opowieści dotyczą, ale też dla
osób zamieszkujących sąsiednie okolice
czy odwiedzających powiat słupski wyłącznie turystycznie. Jestem przekonany,
że bogactwo historyczne naszego regionu musi być ocalone od zapomnienia,
bo tylko w ten sposób możemy tworzyć
Spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz prowadził Mateusz Marecki z Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.
dobrą teraźniejszość i jeszcze lepszą
niewielkie wsie i miejscowości w regio- rzeń. Znalazła się tu m.in. opowieść o przyszłość – podkreślał podczas sponie, takie jak Motarzyno, Kuleszewo, bohaterskiej ucieczce Franciszka Jarec- tkania starosta słupski Paweł Lisowski.
Książka Nitkowskiej została
Objazda czy Wieszyno, stały się przy- kiego z lotniska wojskowego w Redzipadkiem „świadkami” wielkich wyda- kowie w czasach stalinizmu i historia wydana w ograniczonym nakładzie, ale

jest dostępna w lokalnych bibliotekach.
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
przygotowuje scenariusz spacerów dla
zorganizowanych grup, dla których
punktem wyjścia będą wybrane rozdziały z „Wielkiej Historii w małej wsi”.
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Zmagania młodych pożarników
Strażacy z całego powiatu spotkali się po dwuletniej
przerwie, spowodowanej pandemią, na Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W zmaganiach, które odbyły się w Jezierzycach udział wzięły 24 drużyny,
w tym 11 młodzieżowych.

C

elem zawodów była ocena stanu
wyszkolenia drużyn oraz mobilizowanie ich członków do intensywnego szkolenia pożarniczego. Drużyny
występowały w składach ośmioosobowych.
Adepci pożarnictwa musieli wziąć udział
w trzech konkurencjach. Pierwszą była
musztra, w której zawodnicy musieli wykazać się zgraniem i jednakowym wykonywaniem komend. Kolejną była sztafeta,
w której należało przebiec po równoważni,
czołgać się w tunelu oraz pokonać płotek
z jednoczesnym złączaniem i rozłączaniem
prądownicy do węża. Trzecią konkurencją
było ćwiczenie bojowe, polegające na rozwinięciu linii głównej i dwóch linii gaśniczych, do których trzeba było zassać wodę
przy użyciu motopompy i dwoma prądami
wody obrócić tarczę oraz strącić pachołki.
W grupie drużyn męskich pierwsze
miejsce zajęła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Korzybia, drugie jednostka z Wrzącej,
a trzecie z Mielna. Wśród zespołów kobiecych na najwyższym stopniu podium znalazły się OSP Mielno, a następnie OSP Kępice i OSP Włynkowo.
Spośród młodzieżowych drużyn
pożarniczych do lat szesnastu w kategorii
chłopców najlepiej zaprezentowało się OSP
Lulemino, a za nim znaleźli się strażacy z Łupawy i Barcina. W gronie dziewczynek najlepszy był zespół z Korzybia, drugi z Wrzącej,
a trzeci z Łupawy. Wśród najmłodszych drużyn do lat dziesięciu wystartowała pokazowo
młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Smołdzino, która reprezentowała powiat słupski na
olimpiadzie międzynarodowej w Wieruszowie.

W konkursie musztry w gronie dziewczynek najlepsze były drużyny
z Łupawy, Objazdy i Korzybia, wśród chłopców triumfowali strażacy z Łupawy, Objazdy,
Barcina. Wśród kobiet najlepsze były reprezentacje Włynkowa, Pęplina i Kępic, a w gronie zespołów męskich Łupawy, Korzybia, Strzelina.
W zawodach rangi wojewódzkiej
powiat słupski będą reprezentowały męska
drużyna z Korzybia oraz kobieca z Mielna.

Szkoła z dobrą energią

Z

espół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce będzie
współpracował z firmą PGE Baltica, która jest liderem w zakresie rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. List intencyjny w tej sprawie podpisały władze powiatu, dyrekcja szkoły
i przedstawiciele kierownictwa spółki.
Dzięki tej umowie patronatem
spółki mają zostać objęci uczniowie technikum o profilu mechanik i mechatronik lub
wybrana grupa projektowa. Nauczyciele już
rozpoczęli prace nad opracowaniem interdyscyplinarnego projektu, dzięki któremu
wiatraki, platformy offshore i rozbudzanie
świadomości ekologicznej znajdą swoje
miejsce na lekcjach matematyki, geografii,
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fizyki, chemii, informatyki, matematyki czy
przedmiotach zawodowych, nauczanych
od przyszłego roku szkolnego w placówce.
- Podpisanie listu oraz nawiązanie współpracy to dla uczniów usteckich i słupskich szkół ogromna szansa
na zdobycie wykształcenia w branży
przyszłości, jaką niewątpliwie jest morska energetyka wiatrowa, alternatywne
czyste źródła energii oraz "zielone życie",
czyli ekologia na co dzień – przekonuje Katarzyna Ozimek, dyrektor szkoły.
Umowa z PGE Baltica to nie
jedyny przykład udanej współpracy usteckiej szkoły z biznesem. W tym roku podpisała umowę o współpracę z Markosem
z podsłupskiego Głobina w zakresie orga-

nizacji praktyk dla uczniów z klas technik
mechanik i technik mechatronik. Dotąd
praktyki te odbywały się w Przetwórstwie
Rybnym Łosoś, teraz uczniowie będą mogli
poznać oba przedsiębiorstwa. Uczniowie
z klas technikum o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, praktyczne umiejętności zawodowe zdobywają z kolei w Hotelu Grand
Lubicz – Uzdrowisko Ustka. Uczniowie
umiejętności zawodowe mogą rozwijać też
podczas miesięcznych praktyk, które co
roku organizowane są w hiszpańskiej Granadzie. To okazja nie tylko do zdobywania
zawodowych szlifów, poznawania ludzi,
kultury, języka, ale także podróżniczych
doświadczeń.

W podpisaniu umowy udział wzięli starosta Paweł Lisowski oraz wicestarosta Rafał Konon, prezes
PGE Baltica Dariusz Lociński oraz dyrektor szkoły Katarzyna Ozimek.
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Szkoła na miarę XXI wieku
Nowoczesna szkoła z bogatą tradycją – tak najkrócej można określić Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku, który w tym roku świętuje jubileusz siedemdziesięciolecia. Placówka co roku przyciąga absolwentów szkół podstawowych z całego regionu. Dotąd jej mury opuściło już dziewięć tysięcy uczniów.

H

istoria Zespołu Szkół Agrotechnicznych sięga lat pięćdziesiątych
minionego wieku. Pierwsze zajęcia lekcyjne odbywały się w baraku przy
ulicy Szczecińskiej 79. Na jego miejscu
postawiono nowy budynek, służący do
dziś, a w 1987 roku oddano do użytku
kolejny, tzw. ,,nową szkołę”. Początkowo
była to szkoła typowo rolnicza. W miejscu, gdzie obecnie stoją bloki na osiedlu
Niepodległości, niegdyś znajdowały się
pola, na których uprawy roślin i hodowli
zwierząt uczyli się uczniowie ,,rolniczaka”.
Dziś infrastruktura placówki
spełnia współczesne standardy edukacyjne. Budynki są odnowione, wyposażenie
unowocześnione. Przy szkole powstanie
wkrótce imponująca hala widowiskowo-sportowa. W szkole znajdują się m.in. ultranowoczesna pracownia gastronomiczna,
jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów chemicznych na Pomorzu, pracownie
komputerowe zaopatrzone m.in. w tablety
graficzne wraz z profesjonalnym oprogramowaniem, sprzęt firmy Apple, czy pracownia gamingowa. W wielu salach lekcyjnych funkcjonują monitory interaktywne
IQ Touch, cechujące się wysoką wydajnością, trwałością oraz intuicyjnością obsługi.
Pomimo silnej konkurencji,
szkoła wypracowała sobie mocną pozycję
na rynku edukacyjnym. Cały czas szkoli
dobrych fachowców i umożliwia młodzieży
zdobycie ciekawych zawodów. Uczniowie
kształcą się w następujących kierunkach:
technik urządzeń i systemów energii od-
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nawialnych, technik informatyk, technik
programista, technik technologii żywności,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik geodeta, technik analityk, technik
architektury krajobrazu, technik ochrony
środowiska. Zespół Szkół Agrotechnicznych oferuje też uczniom dwa kierunki
szkoły branżowej - kucharz oraz ogrodnik.
Swoje zainteresowania i kompetencje uczniowie mogą rozwijać nie tylko
podczas zajęć obowiązkowych, ale również
biorąc udział w szkoleniach i kursach, organizowanych przez instytucje państwowe
i samorządowe oraz licznych konkursach
przedmiotowych. Są finalistami Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady
Wiedzy Umiejętności Rolniczych, Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Ekologicznej,
Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
odnoszą też sukcesy w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz w Ogólnopolskich
Zawodach E-Sportowych. Na uczniów, dla
których ważna jest aktywność społeczna,
czeka prężnie działający Klub Wolontariusza, Samorząd Uczniowski, Rada Młodzieży, Młodzieżowe Centrum Edukacji
Ekologicznej, Liga Ochrony Przyrody.
W szkole, co roku organizowanych
jest
wiele
cieszących
się
dużą
popularnością
w regionie imprez, jak Rolniczak Lan Party, w którym bierze udział około czterystu
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, E-Sportowe Mistrzostwa Szkół
Powiatu Słupskiego, Agro Cross, który przyciąga około pięciuset uczniów, Olimpiada

Pierwszej Pomocy, czy Powiatowy Festiwal
Kultury Europejskiej. Młodzież realizuje nie
tylko pasje związane z kierunkami nauczania, ale również te, które wynikają z wrażliwości artystycznej. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach koła literackiego, teatralnego,
recytatorskiego, zespołu wokalnego i tanecznego. Wielu uczniów szkoły osiąga bardzo
dobre wyniki w nauce. Co roku otrzymują oni liczne stypendia m.in. Prezesa Rady
Ministrów i Starosty Słupskiego. Biorą też
udział w praktykach zawodowych w hiszpańskiej Andaluzji. 		
Szkoła przez siedemdziesiąt lat
istnienia, zmieniała swój wygląd, profile nauczania, kierunki działania, ale najważniejsi
pozostali ludzie, którzy ją tworzyli i tworzą.
W jej historię wpisały się niezwykłe osoby.
Bez nich nie byłoby możliwe funkcjonowanie placówki, która stała się ważnym
elementem krajobrazu miasta. Od momentu jej powstania do dzisiaj prowadziło
ją dziewięciu dyrektorów: Edward Niemira (od 1951 do 1952), Zygmunt Sanecki
(od 1952 do 1955), Brunon Paczyński (od
1955 do 1965), Czesław Kotecki (od 1965
do 1971), Alicja Jarmolińska (od 1971 do
1973 roku), Andrzej Juszczak, który kierował szkołą przez 25 lat (od 1973 do 1999),
Eugeniusz Piotrowski (od 1999 do 2001),
Marianna Matias (od 2001 – do 2013).
Obecnie dyrektorem szkoły jest Iwona
Wojtkiewicz. W tym czasie placówka wykształciła wielu specjalistów w nauczanych
w niej zawodach. Przez siedemdziesiąt lat
funkcjonowania szkoły jej mury opuściło

około dziewięć tysięcy absolwentów. - Nasi
pedagodzy pomagają uczniom odkrywać
pasje, zainteresowania i drzemiące w nich
talenty - mówi Iwona Wojtkiewicz, dyrek-

tor placówki. – Sprzyja temu przyjazna atmosfera, która jest zasługą wspólnej pracy
dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi
i oczywiście samych uczniów.

Szkoła Z TRADYCJAMI
ZDZISŁAW KOŁODZIEJSKI

członek Zarządu Powiatu

- To szkoła z bardzo bogatą tradycją, która zmienia się
wraz z otaczającą nas rzeczywistością. Początkowo miała charakter wyłącznie rolniczo-ogrodniczy, ale w okresie
przemian ustrojowych konieczne było rozszerzenie profilu kształcenia. Szkoła dobrze wykorzystała tę możliwość
i kształci teraz na wysokim poziomie w zawodach, które
odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Potwierdzeniem
tego jest duże zainteresowanie uczniów, szkoła nigdy
nie ma problemów z rekrutacją, a uczniowie chwalą sobie jakość kształcenia, atmosferę i położenie placówki
wśród zieleni. Jako samorząd stale wspieramy szkołę w
rozwoju, dbając o rozwój jej bazy lokalowej oraz wyposażenie pracowni.
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Wygrała świeżość i piękno słowa
Znamy laureatów XI Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, który odbył się w zabytkowym pałacu w Damnicy. Podczas gali finałowej piętnastu wokalistów śpiewało
klasykę nurtu poezji śpiewanej, ale także prezentowało własne kompozycje z autorskim tekstem oraz aranżacje do wierszy lokalnych poetów.

P

rzegląd ma już 11 lat i jest stałym
punktem życia kulturalnego w regionie. Organizuje go Centrum
Kultury Powiatu Słupskiego we współpracy z Centrum Edukacji i Kultury
w Damnicy. Tegoroczna edycja została
objęta patronatem honorowym ministra
kultury, starosty słupskiego oraz wójta
gminy Damnica. Dzięki wsparciu m.in.
wicepremiera prof. Piotra Glińskiego laureaci mogli liczyć na atrakcyjne nagrody o
łącznej wartości ponad 10 tysięcy złotych.
W tym roku po raz pierwszy przegląd trwał dwa dni. 29 kwietnia odbyły się przesłuchania w sali
widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, podczas których wystąpiło 32 wokalistów w wieku 15-40 lat
z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Organizatorom udało się
przyciągnąć nietuzinkowych ludzi z pasją. Zgłosiła się m.in. harcerka grająca na
ukulele, ratowniczka wodna występująca
w zespole kaszubskim, wielbiciel muzyki
Jacka Kaczmarskiego oraz sołtys sołectwa
Siecie w gminie Smołdzino, która rozruszała publiczność swoją interpretacją
piosenki „Nie dokazuj” Marka Grechuty.
Dzień później w zabytkowej
sali lustrzanej pałacu w Damnicy zaprezentowała się finałowa „15” wybrana
przez trzyosobowe jury w składzie: Re-

gina Kułakowska (dyrektor generalna
Komeda Jazz Festival), Przemysław
Sysojew-Osiński (pianista, aranżer, wykładowca) i Maja Mędrek (wokalistka
znana choćby z programu The Voice
of Poland). Jurorzy podkreślali wysoki
poziom uczestników tegorocznej edycji. Przede wszystkim zwracali uwagę
na dobry warsztat wokalny, umiejętne
prowadzenie frazy, wyczucie stylu gatunku oraz obycie sceniczne. Niektórzy
z uczestników zadziwiali oryginalną, przemyślaną interpretacją, co przełożyło się
na ich wysoką pozycję na liście laureatów.
PPPŚ w Damnicy ma już wyrobioną markę. – Dotąd we wszystkich
edycjach imprezy wzięło udział około 240 młodych artystów ze Słupska
i powiatu słupskiego – mówi Sandra
Winnicka, dyrektor Centrum Kultury
Powiatu Słupskiego. - Na artystycznej
scenie regionu zaistniało wielu młodych
artystów, a ich twórczość stała się rozpoznawalna dla większej liczby odbiorców.
Wymienić tu należy choćby laureatki
dwóch poprzednich edycji – Paulinę
Łagę, Kingę Łozińską i Klaudię Medwid-Tracz, które regularnie dają recitale i koncerty poezji śpiewanej oraz mają
już wyrobioną markę sceniczną. Teraz
do tej listy dołączą zapewne laureaci tegorocznej edycji.

LAUREACI PRZEGLĄDU
= Grand Prix (2000 zł) – Monika Miszk
Kategoria I
= I miejsce (1500 zł) – Natalia Sędzicka
= II miejsce ex aequo (1000 zł) - Milena
Krumplewska i Przemysław Grudziński
= III miejsce ex aequo (500 zł) – Hanna
Łosińska i Magdalena Dzikoń
Kategoria II:
= I miejsce (1500 zł) – Małgorzata
Burjan (przy akompaniamencie Patryka
Skarbka-Tłuchowskiego)
= II miejsce – nie przyznano
= III miejsce – nie przyznano
= Wyróżnienia (200 zł): Nikola Kamińska
i Gabriela Sakowska

Zdobywczyni Grand Prix Monika Miszk.

Inne nagrody
= Nagroda Starosty Słupskiego – Joanna Płatwa
= Nagroda Wójta Damnicy – Maja
Konopa
= Wyróżnienia dodatkowe: Karina Kępa,
Natalia Kwiatek i Aleksandra Kończal
= Warsztaty wokalne w studiu artystycznym „Tu Kultura” – Oliwia Stanisławska
Sesja nagraniowa w studiu Radia
Słupsk – Milena Krumplewska

Maraton młodych recytatorów z regionu
P

od względem frekwencji to była
rekordowa edycja. Podczas finału
XXXIX Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Polskiej dla szkół
podstawowych na scenie Ośrodka Teatralnego Rondo zaprezentowało się 53
uczestników ze Słupska, Lęborka i powiatu słupskiego. Młodzi recytatorzy pokazali aktorski pazur i zachwycali dojrzałymi
interpretacjami kanonicznych tekstów.
Przesłuchania do finału odbywały się na poziomie gmin już od marca
do połowy maja. Łącznie w etapie środowiskowym organizowanym przez dziewięć ośrodków kulturalno-oświatowych
z regionu wzięło udział 194 uczniów.
Każdy ośrodek miał wytypować wokalistów do Turnieju Poezji Śpiewanej i po
dwóch recytatorów w jednej z trzech kategorii wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI i
kl. VII-VIII. W finale 3 czerwca, organizowanym przez Słupski Ośrodek Kultury
i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego,
niemal każda gmina w powiecie słupskim miała swoją mocną reprezentację.
nr 5-6 (256-257)
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– Wiersz, który prezentowałem – „Ptasie
radio” – był długi i trudno było się go
nauczyć – mówił dla lokalnej telewizji Leon Pawlikowski, uczeń klasy III b
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, laureat
drugiego miejsca w najmłodszej kategorii
wiekowej. – Najtrudniejszy był fragment,
gdy wymieniam ptaki po kolei. Tego się
bardzo długo uczyłem. Na początku się
stresowałem, jak wychodziłem na scenę,
ale już mi to przeszło. Były dzieci, które
bardzo ładnie mówiły. Podobało mi się.
Występy młodych uczestników
oceniało trzyosobowe jury: Magdalena
Płaneta – reżyserka, aktorka i instruktorka teatralna, Małgorzata Burjan – instruktorka OT Rondo, wokalistka i aktywistka
społeczna oraz Wojciech Marcinkowski
– aktor Nowego Teatru w Słupsku. Jurorzy zwracali uwagę na dbałość o słowo,
wachlarz barw w interpretacji oraz dobór
tekstów. Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody książkowe i karty podarunkowe
Mateusz Kwiatkowski - laureat pierwszej ufundowane przez starostę słupskiego
nagrody w najstarszej kategorii wiekowej. Pawła Lisowskiego.

LAUREACI KONKURSU

Turniej poezji śpiewanej
= 1. nagroda ex aeuqo - Magdalena Wójcik i Maja Konopa
= 2. nagroda ex aeuqo - Lena Płodzień i Oliwia Jankowska
= 3. nagroda ex aeuqo - Klaudia Żorniak i Misheel Tomaszewska
= wyróżnienia - Nadia Princ, Zofia Śmiałkowska, Jagoda Lisowska
Turniej recytatorski
Klasy I-III
= 1. nagroda - Hanna Drewniak
= 2. nagroda ex aeuqo - Joanna Borkowska i Leon Pawlikowski
= 3. nagroda ex aeuqo - Aleksandra Murawska i Anna Pietruszyńska
= wyróżnienia - Maria Mączkowska, Gabriela Gottfried, Michalina Adamska, Sebastian
Zieliński
Klasy IV-VI
= 1. nagroda - Blanka Korniluk
= 2. nagroda - Natalia Szymikowska
= 3. nagroda - Alicja Kołatka
= wyróżnienia: Oliwia Gruszewska, Gabriel Kalejta, Paweł Stettner, Kuba Łukasiewicz
Klasy VII-VIII
= 1. nagroda ex aeuqo - Bartosz Juchniewicz i Mateusz Kwiatkowski
= 2. nagroda ex aequo - Krzysztof Jereczek i Zuzanna Grzebielucha
= 3. nagroda ex aequo - Jakub Gruszewski i Julia Lipka
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owy ustecki dworzec znalazł
się w dziesiątce Top Inwestycji Komunalnych 2022. Gala
wręczenia statuetek odbyła się w Katowicach, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wyróżnienie
odebrał burmistrz Jacek Maniszewski.
Transportowy Węzeł Integracyjny im. Jacka Graczyka, to największa inwestycja ostatnich lat w mieście.
Dzięki niej w jednym miejscu zintegrowano cały transport publiczny – z
jednego miejsca odjeżdżają pociągi, autobusy lokalne i dalekobieżne, a na pasażerów czekają poczekalnie i parkingi.
Konkurs pn. „Top Inwestycje
Komunalne” organizują Portal Samorządowy wraz z grupą PTWP. Jego celem
jest docenienie tych, którzy osiągnęli
inwestycyjny sukces dzięki odważnym,
prorozwojowym decyzjom. Spośród
zgłoszonych przez samorządy propozycji do finału nominowano 25 inwestycji.

Wyboru zwycięskiej dziesiątki dokonała
ekspercka Rada Konsultacyjna. Swojego faworyta wybierali też czytelnicy
portalu – Ustka zajęła w tym głosowaniu także zaszczytne - trzecie miejsce.
Co ciekawe, wśród nagrodzonych znalazła się też inwestycja z partnerskiego miasta Ustki – Bielska-Białej.
Włodarze obu miast pogratulowali sobie
zdobycia wyróżnień. Warto też podkreślić, że Ustka wraz z Podkową Leśną, to
najmniejsze nagrodzone miasta. Podjęcie
się tak dużej inwestycji było dla miasta
dużym wyzwaniem, które udało się zrealizować dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Koszt budowy usteckiego węzła
to 46,5 mln zł, z czego 25 mln pochodzi
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 20142020. Uroczyste otwarcie obiektu i nadanie mu imienia zmarłego burmistrza Jacka Graczyka odbyło się w czerwcu 2021
roku.

Fot. ZPP

Ustecki dworzec
nagrodzony
N

Wójt Kobylnicy Leszek Kuliński, wójt gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska i wójt Postomina Janusz Bojkowski.

Laury dla gmin
z powiatu

Drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów Polskich zdobyła gmina Kobylnica. Ranking organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich. W tym samym zestawieniu gmina wiejska Ustka znalazła się na miejscu piątym.

G

Budują nową świetlicę

W

Głuszynie powstanie świetlica
wiejska. Prace budowlane już
trwają, a ostatnio uroczyście
wmurowano kamień węgielny. Na realizację inwestycji gmina Potęgowo pozyskała prawie pół miliona złotych dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem
na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zli-
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kwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarstwa rolne. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 900 tysięcy złotych.
Nowa świetlica będzie obiektem parterowym, dostosowanym do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Ogrzewana będzie ekologicznie pompą
ciepła. Do budynku wykonany zostanie
dojazd z kostki brukowej betonowej. Świetlica ma być gotowa na początku roku.

cowników, jak i mieszkańców, bo
przecież wszyscy wspólnie pracujemy na ten sukces - powiedział wójt
gminy Kobylnica Leszek Kuliński.
W tym roku pierwsze
miejsce w kategorii gmin wiejskich
w Rankingu przyznano gminie Chełmiec, natomiast na trzeciej pozycji znalazła się gmina Wielka Wieś. Na miejscu
piątym sklasyfikowana została gmina
Ustka. Nagrodę dla tego samorządu ode-

brała wójt Anna Sobczuk-Jodłowska.
W corocznej klasyfikacji
prowadzonej przez Związek Powiatów
Polskich oceniane były m.in. działania
proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego,
a także rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promocja rozwiązań ekoenergetycznych oraz proekologicznych.

Osowo wkrótce z bezpiecznym przejściem

T

rwają prace związane z przebudową
ważnego
przejścia
dla pieszych w gminie Kępice.
To newralgiczne miejsce
w Osowie. Obecnie montowane są nowe
punkty oświetleniowe. Ustawione zostały radarowe wyświetlacze prędkości,
wskazujące kierowcom konieczność
zwolnienia. Powstające przejście dla pieszych na drodze powiatowej, umożliwi
mieszkańcom bezpieczne poruszanie
się do przystanku, kościoła, czy świe-

tlicy wiejskiej. Inwestycja realizowana
jest przez Powiat Słupski, przy wsparciu
finansowym Gminy Kępice oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład
finansowy samorządów wynosi po 24
procent wartości inwestycji. Wsparcie
z rządowych środków to 52 procent.
W pierwszej kolejności posadowione
będą lampy oświetleniowe, kolejne prace będą prowadzone w najbliższym czasie. Inwestycja prowadzona jest przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Fot. GMINA KĘPICE

Fot. UM USTKA

mina Kobylnica kolejny rok
z rzędu znalazła się na podium
prestiżowego rankingu. W poprzedniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin zajęła trzecie miejsce.
- To jest bardzo wysoka ocena naszych działań w różnych dziedzinach pracy samorządowej. Wśród
liderów tego rankingu jesteśmy
już od dłuższego czasu. To wszystko jest zasługą całego zespołu pra-
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Kluki na szlaku Anny de Croy
Kluki – to wieś słowińska, która jako jedyna przetrwała do dzisiejszych czasów w mało zmienionym stanie i dzięki temu stanowi wielką wartość dla kultury materialnej regionu. Tu znajduje się przyciągające licznych turystów z kraju i zagranicy Muzeum Wsi Słowińskiej.
Włodzimierz Lipczyński

S

Kluk Ciemińskich. Najstarsze i największe były Kluki Smołdzińskie, to na jej
zrębach później utworzono Muzeum Wsi
Słowińskiej. Początkowo wieś ta należała
do rodu Tessenów, później od 1662 r.
stanowiła domenę księżnej Anny de Croy,
aż w końcu została przyłączona do dóbr
króla pruskiego. Anna de Croy często
odwiedzała wioski słowińskie, a zwłaszcza Kluki położone nad największym jeziorem w regionie. Wieś ta ma miała jednak także spore znaczenie gospodarcze,
gdyż dostarczała żywność nie tylko na
rynek lokalny, ale również zaopatrywała
stół książeccy, a także Słupsk w świeże
ryby. Księżna próbowała krzewić wśród
Słowińców religię protestancką. W tym
celu jej kapelan Michał Mostnik, znany
także jako Pontanus lub Michael Brückmann jako jeden z pierwszych podjął
się tłumaczenia dzieł religijnych na słoPoczątki miejscowości
wińską gwarę języka kaszubskiego. Na
Wieś powstała w szczegól- Kaszubach to samo robił Szymon Krofey.
Badania nad kulturą, historią
nych warunkach terenowych. Zagrody
budowano na pagórkach wydmowych i tradycjami Słowińców prowadzono już
w nieregularnym porządku. Najstarszy w XIX stuleciu. Pierwszymi badaczami,
zachowany plan miejscowości przedsta- którzy zainteresowali się tą grupą etwia rozproszoną i nieregularną zabudowę niczną ludności kaszubskiej byli uczony
omijającą bagniste tereny. Przestrzennie rosyjski Aleksander Hilferding oraz nado połowy XX w. Kluki właściwie się nie ukowcy polscy – Alfons Parczewski i Mizmieniały i składały się z trzech osad: kołaj Rudnicki, a także niemiecki slawista
Kluk Smołdzińskich, Kluk Żeleskich i Friedrich Lorentz, który m.in. na podsta-

łowo Kluka w dialekcie kaszubskim ma wiele znaczeń. Można tak
nazywać zarówno tyczkę drewnianą
z hakiem do wyciągania wody, jarzmo na
woły, hak, duży zakrzywiony nos, laskę
sołecką o charakterystycznych kształtach,
można tak powiedzieć też o kwoce wysiadującej jaja, a także o bocianach. To
wieloznaczne słowo prawdopodobnie w
formie przezwiska przylgnęło też do któregoś z mieszkańców. Nazwisko Kleka
pojawia się już w księgach metrykalnych
kościoła w Smołdzinie, pochodzących
z drugiej połowy XVI wieku. W XVIII
stuleciu jego pisownia zmienia się na
Klek, a następnie przybrała formę niemiecką Klick i Kluck. Miejscowość, w
której żyło wiele osób o tym nazwisku z
niemiecka nazywano Klucken.

wie podań ludowych odtworzył historię
miejscowości i nazwy jej poszczególnych
części. Warta podkreślenia jest także praca Hilferdinga, który przybył z wyprawą
naukową na Kaszuby w 1865 r. Wyniki
swoich badań ogłosił w pracy „Ostatki
Słowian na południowym brzegu Morza
Bałtyckiego”, w której zawarł ciekawy
podział ludności autochtonicznej Słowińców, Kabatków i Kaszubów Pomerańskich. Przyznać jednak trzeba, że w pracy
swej posiłkował się też ustaleniami innych badaczy kultury kaszubskiej, m.in.
rodzimego badacza Floriana Ceynowy.

Narodziny muzeum
Pierwsze prace nad rekonstrukcją wsi słowińskiej są datowane na
lata 1959-1963. W tym czasie rozpoczęto prace zabezpieczeniowe i przejmowanie chałup po wyjeżdżających dotychczasowych mieszkańcach wsi. Pierwszą
chałupą przeznaczoną na muzeum i budynki gospodarcze była zagroda Otto
Reimanna zbudowana w 1850 roku.
Drugą zagrodę dla muzeum przekazano
dopiero po prawie 25 latach czyli 1988 r.
Była to zagroda Josta i Klicka składająca
się z dwurodzinnego domu mieszkalnego z przybudówką gospodarczą, obórką
i piecem chlebowym. Na dziedzińcu

zagrody urządzono wystawę związaną z
rybołóstwem i postawiono zrekonstruowany magazyn i szałas rybacki. Następnie pozyskano datowaną na XVIII
w. chałupę Charlotty Kluck i dokonano
jej translokacji oraz renowacji. Została
też przewieziona chałupa z Żoruchowa,
którą przeznaczono na organizowanie
wystaw czasowych. W 1993 r. uzupełniono istniejącą zabytkową zabudowę
o zagrodę Alberta Klicka, składającą się
z jednorodzinnej chałupy mieszkalnej i
wielofunkcyjnego budynku gospodarczego z posiadanym wyposażeniem z lat
30-tych, minionego wieku. Następnie
do muzeum włączono kolejne zagrody:
Keitschicków – rolniczo-rybacką z połowy XX wieku, Anny Kotsch z końca XIX
wieku. W 2009 roku zakończono adaptację chałupy z Wierzchocina, w której
otwarto „Karczmę u Dargoscha.”

Atrakcje w Klukach
Tradycyjne imprezy w Klukach, to wydarzenia mające długi rodowód, nawiązujące do dawnych obrzędów
we wsi słowińskiej. Najważniejsze i przyciągające najwięcej turystów jest organizowane od 1995 r. „Czarne Wesele”,
coroczna impreza nawiązująca do czasów,
kiedy jeszcze pozyskiwano torf na opał,
gdyż nie znano tu wówczas węgla. Na terenach nadłebskich i nadgardzieńskich
torf wydobywano z podmokłych i bagnistych łąk z początkiem maja, a wysuszony
zbierano jesienią. Podczas „Czarnego wesela” można na własne oczy przekonać się
jak wyglądał ten proces, a więc wydobywanie torfu, formowanie kostek, układanie ich w ruty, czyli stosy po 1000 sztuk
i suszenie w celu uzyskania trwałej konsystencji. Z kolei organizowane w sierpniu wydarzenie „Wkoło Ryby”, stanowi
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powrót do korzeni rybackich Kluk, do
podstawowego zajęcia dawnych mieszkańców. Latem w Klukach odbywają liczne festyny – m.in. przegląd lokalnych
zespołów ludowych-folklorystycznych z
regionu słupskiego. Na terenie Muzeum
Wsi Słowińskiej są organizowane ciekawe tematycznie wystawy m.in.: Galeria
Pomorskiego Malarstwa Plenerowego
zlokalizowana w budynku dawnej szkoły, wystawa czasowa „Kluki zachowane w
pamięci” w chałupie z Żoruchowa, gdzie
można oglądać archiwalne fotografie z
pietyzmem przybliżające życie wsi słowińskiej. Godnym uwagi miejscem jest
rewitalizowany cmentarz ewangelicki z
zabytkowymi krzyżami żeliwnymi, który
stanowi ciągle żywą historię miejscowości Kluki.
Autor tekstu jest licencjonowanym
przewodnikiem turystycznym.
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Powitanie wakacji
na folkową nutę

Nagrodzeni w kategorii wokalnej.

Szesnaście zespołów i kapel z całego Pomorza, przysmaki regionalne od kół gospodyń
wiejskich i lokalnych wystawców, zwiedzanie pałacu z przewodnikiem oraz szeroka oferta warsztatów sztuki użytkowej dla dzieci i dorosłych. Na V Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” w Damnicy, ściągnęli twórcy ludowi i tłumy gości z regionu.
Było barwnie, hucznie i wesoło.

Z

główną nagrodą (2000 zł) w konkursie kapel i zespołów ludowych,
ufundowaną przez marszałka województwa Mieczysława Struka, wyjechała grupa wokalno-instrumentalna „Kalina” z Kobylanki. Zachwycili jurorów
– Dawida Gonciarza, Teresę Czyżewską
i
Przemysława
Sysojewa-Osińskiego
– swoim zgraniem i dbałością o szczegóły.
Jury podkreślało również brawurową grę
akordeonisty, a zarazem lidera zespołu.
W kategorii wokalnej, reprezentowanej przez czternaście kapel
z Kaszub, powiatu słupskiego i województwa zachodniopomorskiego, laureatami zo-
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stali „Skotawianie” z Dębnicy Kaszubskiej
(I miejsce), zespół „Kobylnica” (II miejsce)
oraz Zespół Ludowy z Łęczycy i Ludowy
Zespół Śpiewaczy „Biadule” z Kinowa (ex
aequo III miejsce). Pozostałe zespoły w tej
grupie otrzymały wyróżnienia o wartości
300 zł. W kategorii wokalno-tanecznej
zwyciężył Zespół „Bandonia” z Tuchlina,
a drugą nagrodę otrzymali „Pomorzacy”
z gminy Ustka. Dzięki wsparciu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra
Glińskiego łączna pula nagród w tegorocznej edycji wyniosła aż 11 tysięcy złotych.
Konkursowi towarzyszyły całodzienne atrakcje w parku przy pałacu

w Damnicy. Goście mogli m.in. skosztować przysmaków przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich z Redzikowa i Damnicy, wziąć udział w warsztatach garncarskich, tkackich, zielarskich
i malowania na drewnie, podziwiać
antyki od lokalnych kolekcjonerów,
zwiedzić damnicki pałac z przewodnikiem i wspólnie potańczyć i pośpiewać.
Festiwal zorganizował Powiat
Słupski oraz Centrum Kultury Powiatu
Słupskiego. Przedsięwzięcie dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska.

Warsztaty zielarskie.
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POWIAT W OBIEKTYWIE

SŁUPSKI

Grand Prix Festiwalu - zespół Kalina z Kobylanki.

Warsztaty garncarskie.

Gwiazda imprezy - zespół Lunove.
Zespół Pomorzacy z gminy Ustka.

Warsztaty tkackie.

Zajęcia z malowania na drewnie.
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Komu zasiłek,
jak zgłosić się do pośredniaka
Nawet przez rok mogą pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych mieszkańcy ziemskiego

DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI

powiatu słupskiego. By się o niego starać trzeba najpierw uzyskać status osoby bezro-

= dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;

botnej, a więc zarejestrować się w urzędzie pracy.

= dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń;

S

ytuacja na rynku pracy, a dokładnie
wzrost bezrobocia sprawił, że od
początku roku mieszkańcy powiatu słupskiego wsparcie w postaci zasiłku
mogą otrzymywać przez dwanaście miesięcy, a mieszkańcy Słupska, gdzie bezrobocie
jest mniejsze przez sześć miesięcy. Obecnie
osoby, które udokumentowały od 5 do 20
lat stażu pracy, otrzymują 1186,73 zł netto przez pierwsze trzy miesiące prawa do
zasiłku, a przez kolejne – 931,93 zł netto.
By jednak otrzymać zasiłek trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy. Zarejestrowanie nie oznacza jednak od razu prawa do
zasiłku, gdyż zależy on m.in. od liczby dni
przepracowanych w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy (trzeba przepracować 365
dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy). Zyskanie statusu bezrobotnego pozwala jednak
na bezpłatne korzystanie ze służby zdrowa,
gdyż wszyscy zarejestrowani bezrobotni

objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym.
Zarejestrować się w pośredniaku może, więc osoba, która spełni
następujące warunki: nigdzie nie pracuje, nie jest zatrudniona i nie wykonuje
innej pracy zarobkowej, może podjąć
pracę na cały etat, jest zdolna i gotowa
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku osoby niepełnosprawnej – jest ona zdolna
i gotowa do zatrudnienia co najmniej
w połowie wymiaru czasu pracy oraz
nie uczy się w szkole ani nie studiuje na
studiach dziennych. Osoba ubiegająca
się o status bezrobotnej może studiować na studiach niestacjonarnych albo
uczyć się w szkole dla dorosłych lub też
przystępować do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania
tej szkoły. Trzeba mieć także ukończone
minimum 18 lat i nie więcej niż 60 lat

w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn. To główne, jednak nie
jedyne warunki jakie trzeba spełnić, by
zyskać status osoby bezrobotnej. Pozostałe warunki znajdują się w ramce obok.
Rejestrować się trzeba w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego. Jeśli ktoś
nie posiada meldunku, musi zgłosić się
do urzędu w miejscu, gdzie znajduje
się jego aktualne miejsce zamieszkania.
W słupskim urzędzie pracy rejestracja
odbywa się na parterze budynku przy ul.
Leszczyńskiego w godzinach od 7.30 do
13.30, a w czwartki do godziny 11.30.
By się zarejestrować, należy pobrać bilet
z automatu kolejkowego, umieszczonego
w holu. Osoby, które zostawiły samochód
na parkingu przed urzędem, muszą pobrać też bilet parkingowy i umieścić go za
przednią szybą pojazdu.

KTO MOŻE SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAKO BEZROBOTNY
= osoby, które nabyły prawa do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
= osoby po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobierały nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego
= osoby, które nie nabyły prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej
emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy
= osoby, które nie są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
= osoby, które nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej
pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
= osoby, które nie złożyły wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można zarejestrować się
jako bezrobotny)

= wszystkie dotychczasowe świadectwa pracy wypełnione zgodnie z
wymogami Kodeksu pracy,
= dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac
(jeżeli taki dokument osoba posiada);
= orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają
ustalony stopień niepełnosprawności);
= książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy odbywali zasadniczą
służbę wojskową);
= zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków
i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące (dotyczy osób które był zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na
umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług
lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów,
= wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej
(o ile dotyczy)
= zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej (o ile
dotyczy)
= zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej
pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia
(o ile dotyczy)
= zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha
przeliczeniowych (dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami
samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);
= decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku domowników w
gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających
2 ha przeliczeniowe);
= decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
aktualna decyzja o wysokości renty, jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną;

= osoby, które nie uzyskują miesięcznie przychodu (ze źródeł innych niż praca zarobkowa),
w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę

= decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (dotyczy osób rejestrujących się po utracie
prawa do renty);

= osoby, które nie pobierają zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej;

= świadectwo zwolnienia z zakładu karnego (o ile dotyczy)

= osoby, które nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego

= zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym (o ile dotyczy)
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Szansa na pieniądze
Mieszkańcy powiatu słupskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

P

rogram skierowany jest do osób
z niepełnosprawnościami, a jego
celem jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo korzystających z programu
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu
osoby wnioskujące o wsparcie, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju
i zakresu ich niepełnosprawności mogą
ubiegać się o pomoc na likwidację barier
utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.
W ramach likwidacji barier
utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową można otrzymać pieniądze,
m.in. na zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu ułatwiającego korzystanie z niego czy uzyskanie prawa jazdy. Można także otrzymać pieniądze na
zakup sprzętu komputerowego, elektro-

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe informacje z wzorami
wniosków o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej
www.pcpr.slupsk.pl oraz w siedzibie
PCPR ul. Sienkiewicza 20 (I piętro,
pok. nr 4). Informacje telefoniczne
udzielane są pod numerem telefonu 59 848 10 98. Wnioski można
składać również elektronicznie za
pośrednictwem Systemu Obsługi
Wsparcia: www.sow.pfron.org.pl

PEDAGOŻKI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bezpiecznie
na wakacjach

akacje są czasem odpoczynku
i relaksu. Dzieci i młodzież długo wyczekiwały na ten moment,
zwłaszcza po ciężkim okresie pandemii
i sytuacji politycznej na świecie. Z uwagi na te wydarzenia, okres wakacyjny
może być trudny dla młodych ludzi,
szczególnie dla tej części, która korzysta z niezorganizowanego wypoczynku. Uwolnienie z rygorów sanitarnych
i wszelkich obostrzeń oraz wpływ wojny w Ukrainie może wyzwalać szczególnie intensywne emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne, zwłaszcza w
relacjach społecznych i rówieśniczych.
Silne i długo tłumione emocje
mogą być przyczyną niewłaściwych i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Dostępność i anonimowość kontaktów
internetowych sprzyja nierozważnemu
nawiązywaniu relacji w realnym świecie,
gdzie nie ma możliwości zablokowania
rozmówcy lub powstrzymania go przed
uczynieniem dziecku krzywdy. Dlatego
tak ważna jest czujność rodziców i wiedza
o tym, co robią i z kim przebywają ich dzieci.
Czynnikiem chroniącym jest
uważność na potrzeby dzieci, rozmowy
i wnikliwa obserwacja ich funkcjonowania. Przeniesienie życia rówieśniczego
z rzeczywistości w świat wirtualny sprawia,
że kontakty z innymi w sieci są trudne
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moc na zdobycie wyższego wykształcenia,
a nawet doktoratu. Wnioski w tej sprawie będzie można składać jednak dopiero
od 1 września do 10 października tego
roku.

AGNIESZKA SZRETER I LUIZA RAJKOWSKA

SPECJALISTki RADZą

W

nicznego i oprogramowania oraz dofinansowanie do szkoleń z obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu i oprogramowania. Wsparcie można też uzyskać
na likwidację barier w poruszaniu się, np.
zakup wózka lub skutera inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
a także pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz na zakup protezy kończyny.
Na wsparcie mogą liczyć także osoby, które by utrzymać aktywność
zawodową potrzebują mieć zapewnioną opiekę nad dzieckiem. Wnioski
o dofinansowanie na wszystkie wspomniane cele można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku do 31 sierpnia 2022 roku.
W ramach „Aktywnego samorządu” można będzie też otrzymać po-

do zweryfikowania i trzeźwej oceny ich
wartości. W związku z tym należy uczulać młodych ludzi na ostrożność i rozwagę przy zawieraniu takich znajomości.
Czas wakacji sprzyja sięganiu
i próbowaniu wszelkiego rodzaju używek
m.in. alkoholu, nikotyny, narkotyków
i dopalaczy. Potrzeba nawiązywania nowych znajomości i relacji może prowadzić
do bezkrytycznej i uległej postawy wobec
presji i namowy. To również czas eksperymentowania, poszukiwania nowych
wrażeń i ciekawości. Stany nietrzeźwości
i zaburzonej świadomości mogą prowadzić do konfliktów z prawem, demoralizacji i przemocy fizycznej. To okres też
trudny dla rodziców i opiekunów, często
obciążonych obowiązkami zawodowymi
i domowymi, których zadaniem jest przecież dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie
swoich pociech. Wspomniana wcześniej
rozmowa i uważność uwrażliwi nasze
dzieci na potencjalne niebezpieczeństwa.
Kolejnym istotnym z punktu
widzenia dorosłego zagrożeniem dla zdrowia i życia dzieci oraz nastolatków jest
ułatwiony dostęp do otwartych akwenów
wodnych i tym samym niebezpieczeństwo utonięcia lub doznanie trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci
podczas skoków do niesprawdzonych
zbiorników wodnych. W związku z po-

wyższym należy uczulać dzieci, aby jeśli są
bez opieki dorosłego, korzystały z kąpieli
nadzorowanej przez ratowników wodnych.
Wysłanie dziecka na wypoczynek zorganizowany również obliguje
rodzica i opiekuna do dokładnego poznania warunków, w jakich będzie przebywało ich dziecko, ocenę kompetencji
opiekunów i organizatorów wypoczynku.
Najbezpieczniej korzystać z usług sprawdzonych i znanych biur podróży, wcześniej zapoznając się z opiniami na ich temat. Ważna jest również kontrola środka
transportu i stanu trzeźwości kierowcy.
Czas wolny, poczucie swobody i zwolnienie z obowiązków
szkolnych sprzyja szalonym pomysłom, nieodpowiedzialnym decyzjom
z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami zarówno dla dzieci, jak i rodziców, dlatego tak ważne jest uświadamianie młodzieży zagrożeń wynikających
z ryzykownych zachowań. Jeszcze raz podkreślamy jak ważna jest rozmowa i nawiązanie pozytywnej relacji z naszym dzieckiem, opartym na wzajemnym zaufaniu
i szczerości. Taka rozmowa z dzieckiem
nie może stanowić katalogu zakazów i nakazów oraz przewidzianych kar, ale opierać się na próbach zrozumienia i wczucia
się w sytuację dziecka. Przyjazna i troskliwa rozmowa jest dużo skuteczniejsza.

SŁUPSKI
PRAWA KONSUMENTA

JAN LEONCZUK

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Nie strać pieniędzy
na wakacjach
W

yjeżdżając na upragniony urlop przedsiębiorca prowadzący serwis Qool
często korzystamy z różnego Rent posiada powiązania z inną spółką
rodzaju usług. Wynajmując wypożyczającą hulajnogi - Logo-Sharing,
hulajnogę, skuter, rower, samochód czy na którą została już nałożona kara 750
powerbank często intuicyjnie akcep- tys. zł za działania na niekorzyść kontujemy regulaminy, jednocześnie zga- sumentów. Osoby wypożyczające hulajdzając się na zasady świadczenia usług, nogi myślały, że płacą za jeden przejazd,
z których nie do końca zdajemy sobie a w rzeczywistości pieniądze były pobiesprawę. W ten sposób łatwo narażamy rane z konta cyklicznie w ramach subsię na niepotrzebne straty finansowe. skrypcji. Tym samym z konta znikało
Korzystając z oferty okre- - w zależności od wybranego pakietu 20
ślonej firmy dokładnie zapoznajmy się zł lub 50 zł dziennie, 100 zł tygodnioze wszystkimi warunkami umowy. wo albo 300 zł miesięcznie. Utrudniony
dostęp do
Upe wnijmy
informasię też, ile i za
co dokładnie wypożyczający hulajnogi myśleli, cji w jaki
sposób
płacimy. Warto wiedzieć, że płacą za jeden przejazd, a w rze- z r e z y gnować
jak
rozwiąsubzać umowę i czywistości pieniądze były pobie- z
skrypcji
jakie są tego
k o n s e k w e n - rane z konta cyklicznie w ramach p o w o d o wał, że
cje. Szczególkonsunie
zwróć- subskrypcji.
menci
my
uwagę,
w jaki sposób będziemy płacić za stracili od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
Wypożyczając nie tylko hulajusługę – jednorazowo czy cyklicznie.
W tym drugim przypadku możemy, nogi, ale też pozostały sprzęt rekreacyjczęsto nieświadomie, zgodzić się na ny, czy też korzystając z innych usług
subskrypcję, która mocno obciąży nasz zwłaszcza, jeśli pozwalamy na obciążebudżet. Warto upewnić się z jakim nie naszej karty płatniczej, warto szczeprzedsiębiorcą zawierany jest kontrakt, gólnie zwrócić uwagę na warunki zawieczy jest to podmiot polski czy zagra- ranej transakcji: wysokość opłat, zakres
niczny i jakie są o nim opinie w sieci. pakietów usług, mechanizm, w jakim
Prezes
Urzędu
Ochrony płaci się za usługi, a więc czy nie jest
Konkurencji i Konsumentów wszczął to subskrypcja. Szczególną ostrożność
niedawno postępowanie wyjaśniające, należy zachować, gdy płatność za usłuw którym sprawdza regulamin i praktyki gę powiązana jest z podłączeniem karty
spółki Qool Rent, która oferuje usługi płatniczej do systemu pośredniczącego
krótkotrwałego wynajmu powerbanków w płatnościach. Warto też zapoznać się
i hulajnóg w ponad dwudziestu miejsco- ze sposobem składania ewentualnych
wościach turystycznych w Polsce. Spółka reklamacji i na jakich zasadach można
planuje niedługo rozpocząć działalność odstąpić od umowy i czy wiążą się z tym
także w Ustce. Jak informuje UOKIK dodatkowe koszty.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC
ul. Szarych Szeregów 14, pokój 132 (I piętro)
poniedziałek od 7:30 do 16:00,
wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00
tel. 59 841 87 00; 782 209 207
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl
Pomoc dotyczącą spraw konsumenckich można uzyskać, zwracając się pisemnie, za
pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przyjść na osobistą konsultację.
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