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Starostwo 
w remoncie
Zabytkowy budynek 
przechodzi gruntowny 
remont. W obiekcie 
montowane są też 
nowe zabezpieczenia 
przeciwpożarowe. 

Pieniądze  
dla strażaków
Władze powiatu 
dofinansowały 23 
jednostki ochotniczej 
straży pożarnej 
z powiatu słupskiego.
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Duninowo 
organami stało
Dwieście organów, 
które trafiły do kościołów 
w Niemczech, Polsce, 
Rosji i Afryce powstało 
w manufakturze 
Völknera, która 
działała w Duninowie. 
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Testy pomogą 
dzieciom

Nowoczesne pomoce 
diagnostyczne kupiła 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna. Pozwolą 
one na zwiększenie 
zakresu diagnostyki 
dzieci. 
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Sześć nowoczesnych autobusów 
kupiły władze powiatu. Na drogach 
pojawią się jeszcze jesienią. To jednak 
nie koniec unowocześniania taboru, 
już wkrótce kolejne zakupy.

SIĘGNIJ PO PIENIĄDZE 
NA KUPNO POMOCY
ORTOPEDYCZNYCH
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KOMFORT
NA DRODZE
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POWIAT

SŁUPSKI POWIAT NA DZIEŃ DOBRY

PAWEŁ LISOWSKI
starosta słupski

OD STAROSTY

Minione miesiące to wyjątkowo dobry czas dla 
powiatu słupskiego, w kwestii rozwoju sieci dro-
gowej. W ostatnich dniach października zdoby-

liśmy kolejne piętnaście milionów złotych na remonty dróg 
powiatowych z programu Polski Ład. Dzięki temu możemy 
rozpocząć modernizację ważnej, często uczęszczanej, ale m.in. 
zbyt wąskiej drogi z Bydlina do Wytowna. Zaczynamy od 
odcinka Bydlino – Machowino, by w kolejnych latach móc 
kontynuować tę jakże potrzebną z punktu bezpieczeństwa 
mieszkańców inwestycję. Z tego samego programu sfinansu-
jemy też  modernizację dwóch ulic w Dębnicy Kaszubskiej.  
 To jednak nie jedyne dobre informacje. Dzięki 
zaangażowaniu samorządów oraz mieszkańców udało się 
podczas konsultacji społecznych zmienić planowany prze-
bieg obwodnicy Słupska i Kobylnicy. Wspólnie przeforso-
waliśmy wariant, który dużo bardziej odpowiada na potrze-
by nie tylko mieszkańców Słupska, gmin Kobylnica oraz 
Słupsk, ale także wszystkich mieszkańców powiatu, gdyż 
z rozbudowanego słupskiego ringu i nowej drogi łączącej  
obwodnicę z miastem, z pominięciem korkującego się cen-
trum Kobylnicy, także oni będą korzystać. W tym miejscu 
chciałbym podziękować posłowi ziemi słupskiej Piotro-
wi Müllerowi, za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie 
działań podejmowanych na rzecz rozwoju dróg w regionie.   
 Dobrą informacją jest także rozpoczęcie przebudo-
wy drogi Słupsk – Ustka. Zdaję sobie sprawę, że przez najbliższe 
dwa lata czekają nas wszystkich pewne utrudnienia na tej trasie. 
Na pewno warto się uzbroić w cierpliwość, bo dzięki tej wycze-
kiwanej od lat inwestycji zyskamy bezpieczniejsze połączenie 
z Ustką. Budowana droga będzie mieć zupełnie inny standard 
od obecnej, co znacząco przełoży się na komfort podróżowa-
nia, czas podróży - zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego 

- oraz co najważniejsze, bezpieczeństwo użytkowników drogi. 
 Jeśli dodać jeszcze do tego postępujące z mie-
siąca na miesiąc działania, dotyczące budowy ekspresowej 
szóstki w okolicach Słupska, widzimy, jak wkrótce zmieni 
się jakość dróg w naszym powiecie. To niezwykle ważny 
krok w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Nowe  
i lepsze drogi przyczynią się do poprawy atrakcyjności inwesty-
cyjnej naszego regionu, co wierzę przyczyni się do jego więk-
szego rozwoju gospodarczego. Dlatego też kwestii dróg po-
święcamy, jako samorząd powiatowy,  tak wiele uwagi. Nowe 
drogi to nie tylko komfort i jakże ważne bezpieczeństwo, to 
także szansa na jeszcze szybszy rozwój regionu. 

POWIAT W LICZBACH

DZIEJE SIĘ W POWIECIE

Władze gminy podpisały z wy-
konawcą umowę na przebu-
dowę drogi gminnej w Doma-
radzu. Dzięki temu do końca 
roku ułożona zostanie nowa 
nawierzchnia drogi, wybudo-
wane zostaną chodniki, miej-
sca postojowe oraz zjazdy do 
posesji.  

Rozpoczął się remont drogi powiato-
wej na odcinku Osowo – Ciecholub 

– jednej z najbardziej zniszczonych w 
powiecie. Pięciokilometrowy odcinek 
zostanie poszerzony. 

Biblioteki czterech szkół  
z gminy Kobylnica będą mogły 
zakupić dodatkowe nowości 
wydawnicze i wyposażenie. 
Gmina zdobyła na ten cel 24 
tys. zł z „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025”.

Most przez rzekę Łupawę przy 
ul. Lipowej w Smołdzinie został 
zamknięty do końca roku. Ma to 
związek z długo oczekiwanym 
remontem drogi Gardna Wielka 
Smołdzino. Objazd wyznaczono 
przez Choćmirowo. 

Nowoczesne boisko wielofunk-
cyjne powstało na ulicy Szkolnej  
w Główczycach. Na realizację 
tego zadania władze gminy zdo-
były 700 tys. zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

W Siemianicach powstanie 
Centrum Kultury i Centrum 
Usług Społecznych. Władze 
gminy zleciły Stowarzyszeniu Ar-
chitektów Polskich przeprowa-
dzenie konkursu, który pozwoli 
wybrać najlepszą koncepcję 

architektoniczną obiektu.
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tysięcy złotych przekazały już 
władze powiatu jednostkom 
ochotniczej straży pożarnej. Pie-
niądze trafiły do 23 jednostek z 
całego powiatu.

uzdolnionych uczniów otrzy-
mało we wrześniu stypendia 
starosty.  Wyróżnienia przy-
znano już drugi raz w tym roku. 

15,2 miliona złotych zdobyły władze 
powiatu na remont dwóch ko-
lejnych dróg. Tym razem będą 
to odcinek Bydlino-Machowi-
no i ulice Kościelna i Skarszew-
ska  w Dębnicy Kaszubskiej.

więcej na str. 4

więcej na str. 7

więcej na str. 4

300
milionów złotych może 
kosztować dokończenie 
słupskiego ringu i budowa 
obwodnicy Kobylnicy. 

więcej na str. 3

100 nowych mieszkań na wy-
najem powstanie w Syce-
wicach. Budowa rozpocz-
nie się w przyszłym roku. 

więcej na str. 8

 

Do Orzechowa zawitali filmowcy. 
Miejscowe plenery wykorzystywa-
ne są w thrillerze „Rój” w reżyserii 
Barta Bali. W rolach głównych Eryk 
Lubos i Roma Gąsiorowska.

44 nowe mieszkania wybuduje 
Usteckie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego, dzięki pienią-
dzom pozyskanym z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa oraz Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Zakończono prace 
remontowe w świe-
tlicach w Głuszyn-
ku, Wieliszewie  
i Nowej Dąbrowie. 
To już kolejne zmo-
dernizowane tego 
typu obiekty w gmi-
nie Potęgowo. 

 Teren rekreacyjno-wypoczynkowy 
przy Strudze Warblewskiej w cen-
trum Dębnicy Kaszubskiej został za-
gospodarowany. Gmina zbudowała 
tam plac zabaw, stoły do gier w sza-
chy i piłkarzyki oraz ławki. Zamonto-
wano też oświetlenie. 
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Przyjechały nowe autobusy

Skończą się problemy z korkami 
Nowe połączenie drogowe 

Słupska i Kobylnicy pozwo-
li zlikwidować korki, które 

zwłaszcza w godzinach szczytu dają się 
we znaki kierowcom, jadącym w kie-
runku Miastka. Łatwiej będzie też do-
jechać do słupskiego szpitala oraz wy-
jechać ze Słupska drogą na Siemianice. 
 Te długo wyczekiwane przez 
mieszkańców Słupska i powiatu nowe 
połączenia drogowe będą możliwe dzię-
ki zmianie koncepcji budowy obwod-
nicy Słupska i Kobylnicy. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
zamierzała zbudować nową obwodnicę 
tych miejscowości w ciągu drogi krajo-
wej nr 21. Koncepcja ta miała charakter 
tranzytowy i wyprowadzała ruch z dala 
od miasta. Zaprezentowane warianty jej 
przebiegu zarówno od strony Bolesławic 
jak i Redzikowa budziły jednak kon-
trowersje, gdyż wiązały się z licznymi 
wywłaszczeniami i wyburzeniami istnie-
jącej zabudowy, a zdaniem samorządow-

ców nie rozwiązywały najważniejszego 
problemu, jakim są korki przy wjeździe  
i wyjeździe z miasta w kierunku Kobylni-
cy i Siemianic oraz małej drożności jedy-

nej drogi prowadzącej w kierunku szpitala 
– ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku.  
 Samorządowcy proponowali 
kontynuację budowy słupskiego ringu 
od skrzyżowania ul. Poznańskiej ze Sło-
neczną przez most na Słupi w kierunku 
szpitala oraz budowę nowej drogi do 
Kobylnicy. Zwolennikiem takiego wła-
śnie przebiegu tej trasy był m.in. staro-

sta słupski Paweł Lisowski, który prze-
konywał, że to najlepsza alternatywa dla 
regionu. Zabiegi samorządowców przy-
niosły efekt. O przesunięciu funduszy 
zaplanowanych na budowę obwodnicy 
Słupska i Kobylnicy na nowe przedsię-
wzięcia drogowe, zgodne z oczekiwa-
niami samorządowców, poinformował 
słupski poseł i rzecznik prasowy rządu 
Piotr Müller, który wystąpił do premie-
ra o zmianę przeznaczenia pieniędzy.  
 W pierwszej kolejności w la-
tach 2022-23 realizowany będzie tzw. 
czwarty etap ringu, czyli droga w kierun-
ku szpitala. Na początku władze Słupska 
otrzymają na ten cel 60 milionów złotych, 
co pozwoli na rozpoczęcie prac. Projekt 
tej drogi został przygotowany już kilka 
lat temu, więc inwestycja będzie mogła 
szybko ruszyć z miejsca. Cały odcinek 
Poznańska-Bohaterów Westerplatte bę-
dzie kosztował 125 milionów złotych. 
Osiemdziesiąt procent tych kosztów 
pokryje rząd, reszta będzie pochodziła 

z budżetu samorządu. Z kolei budowa 
obwodnicy Kobylnicy pochłonie 50 mi-
lionów złotych. Cała inwestycja będzie 
kosztowała między 250 a 300 milionów 
złotych. W kolejnych etapach powsta-
nie nowa droga łącząca Słupsk z węzłem 
obwodnicy w Łosinie z ominięciem cen-
trum Kobylnicy, która połączy się z no-
wobudowaną częścią ringu oraz odcinek 
północny ringu, łączący ulicę Kaszubską 
z rondem na ulicy Portowej. W póź-
niejszych latach połączone zostaną ulice 
Kaszubska i Gdańska, a na koniec zapla-
nowany jest odcinek od Gdańskiej do 
ulicy Bohaterów Westerplatte. Przedsię-
wzięcie powinno zakończyć się w 2026 r.  
 Będą to kolejne ważne inwesty-
cje drogowe, realizowane z budżetu cen-
tralnego, w najbliższym czasie. Właśnie 
rozpoczęła się modernizacji drogi Słupsk 

– Ustka, wkrótce rozpocznie się budowa 
położonych bliżej Słupska odcinków eks-
presowej szóstki, która ma łączyć Szczecin 
z Gdańskiem. 

Autobusy marki Iveco Crossway LE 
Line 13 dostarczyła firma ABP 
Bus&Coach i to w jej siedzibie 

odbyła się, w ostatnich dniach paździer-
nika, uroczystość przekazania pojazdów. 
Oprócz starosty słupskiego Pawła Li-
sowskiego i członka Zarządu Powiatu, 
uczestniczył w niej rzecznik rządu Piotr 
Müller, gdyż zakup pojazdów w znacz-
nej części został sfinansowany z pienię-
dzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
 Nowe, pomalowane w bia-
ło-granatowe barwy z logo powiatu au-
tobusy, mają po 49 miejsc siedzących,  

a mieści się do nich minimum 80 osób. 
Wszystkie są wyposażone w klimatyzację, ta-
blice elektroniczne, system nagłaśniający oraz 
monitoring, który ma zapewnić większe bez-
pieczeństwo. Ich pasażerowie będą mogli ko-
rzystać z bezpłatnego wi-fi, gdyż każdy z po-
jazdów wyposażony jest w router, będą mogli 
też podładować telefon lub laptop, ponieważ 
w autobusach są zamontowane ładowarki 
USB. Nowe nabytki są też bardziej przyjazne 
dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, 
czy podróżujących z dziecięcymi wózkami.   
 Za sześć autobusów Powiat 
Słupski zapłacił 6,5 miliona złotych. Pięć 

milionów władze powiatu pozyskały  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a reszta pochodzi z budżetu samorzą-
du. To jednak nie jedyne zakupy autobusów, 
jakie są planowane w najbliższym czasie  
w powiecie. Na rozstrzygnięcie czeka jesz-
cze przetarg na zakup czterech mniejszych 

niskopodłogowych autobusów. Według 
specyfikacji przetargowej pojazdy te mają 
mieć minimum 15 miejsc siedzących, a po-
jemność całkowita nie może być mniejsza 
niż 35 osób. Mają być też równie bogato 
wyposażone, jak kupione już duże autobu-
sy. Być może na drogach powiatu pojawi się 
Mercus SYN2Z City, gdyż jest to jedyna 
oferta, złożona w przetargu. Obecnie jest 
ona analizowana przez komisję przetargo-
wą. Oferent zaproponował za cztery au-
tobusy nieco ponad 1,9 miliona złotych.  
 Na całość inwestycji - siedem mi-
lionów złotych władze pozyskały z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, z budżetu 
powiatu pochodzi jedynie 1,4 miliona złotych.

Sześć nowoczesnych autobusów, które wozić będą mieszkańców regionu, odebrały już władze powia-
tu słupskiego. Wkrótce pojawią się na drogach. Zakup ten jest częścią dużej inwestycji  o ogólnej war-
tości  osiem i pół miliona złotych. 

W uroczystym przekazaniu autobusów  udział wzięli poseł Piotr Müller, starosta Paweł 
Lisowski  i członek Zarządu Powiatu  Marcin Kowalczyk.

BuDOWA nOWYCH DRóg 
ROZPOCZnIE SIĘ W PRZY-
SZŁYM ROKu, A ZAKOńCZY  
W ROKu 2026 . 

- Autobusy, które kupujemy, zastąpią wysłużony 
już tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Słupsku, któremu zlecamy zapew-
nienie transportu autobusowego w powiecie. 
Poprawi się więc nie tylko komfort podróżowa-
nia, co będzie mocno zauważalne przez miesz-
kańców korzystających z komunikacji autobu-
sowej, ale też bezpieczeństwo. Ograniczymy też 
negatywny wpływ autobusów na środowisko, gdyż 
wszystkie kupione pojazdy są niskoemisyjne  
i spełniają rygorystyczne, europejskie normy 
ochrony środowiska. 

KOMFORT I EKOLOgIA

MARCIn KOWALCZYK
członek Zarządu Powiatu

Prawie pięćset osób może skorzystać z 
finansowanych przez Powiat Słupski 
badań, wykrywających boreliozę. Ba-

daniom, które rozpoczęły się 7 października, 
będą mogli poddać się mieszkańcy od 20. 
roku życia, u których wcześniej nie stwierdzo-
no boreliozy i nie byli leczeni z tego powodu.  
 Osoby chętne do skorzy-
stania z badania mogą zgłaszać się we 
wskazanych ośrodkach zdrowia na tere-
nie powiatu słupskiego oraz w punktach 
pobrań laboratorium medycznego „Dia-
gnostyka”, znajdujących się w Słupsku i 
Ustce. Akcja prowadzona będzie do 20 
listopada lub do wyczerpania limitu badań.  
 Borelioza to choroba spowodowa-
na zakażeniem bakterią Borrelia, przenoszoną 
na ludzi w czasie ukąszenia przez zainfekowa-
nego kleszcza.  Niezdiagnozowana i nieleczo-
na borelioza może być bardzo groźna, gdyż 
prowadzi do kłopotów ze wzrokiem, powi-
kłań kardiologicznych i neurologicznych oraz 
przewlekłego zapalenia stawów i mózgu. 

Darmowe badania
dla mieszkańców

WSZYSTKIE ZAKuPIOnE PO-
JAZDY Są nISKOEMISYJnE  
I SPEŁnIAJą RYgORYSTYCZ-
nE nORMY OCHROnY śRO-
DOWISKA.
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SŁUPSKI

Starostwo  
wsparło strażaków

TYM ŻYJE POWIAT

Pieniądze przyznały pożarnikom 
władze powiatu, które w tym 
celu przyjęły specjalny program 

wspierania ochotniczych straży pożar-
nych. Dzięki niemu jednostki z całego 
powiatu mogą w trybie konkursowym 

ubiegać się o fundusze na zakup sprzę-
tu, narzędzi ratowniczych i wyposa-
żenia zabezpieczającego. Jednostki 
wchodzące w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego mogły ubie-
gać się o wsparcie w wysokości sześciu 
tysięcy złotych, a pozostałe po cztery 
tysiące. Zgodnie z założeniami progra-
mu w każdej z gmin pieniądze mogła 
otrzymać tylko jedna jednostka z syste-
mu i dwie spoza niego.   
 W tym roku za otrzymane 
pieniądze strażacy kupili m.in. nowe 
hełmy, odzież ochronną, radiotelefo-
ny, agregaty prądotwórcze, zestawy 
oświetlające, motopompy i wentylatory 
oddymiające. W tym roku pieniądze 
trafiły do jednostek w Damnicy, Mota-
rzynie, Starnicach, Podwilczynie, Głów-
czycach, Pobłociu, Izbicy, Biesowicach, 
Mzdowie, Warcinie, Wrzącej, Lubu-
niu, Luleminie, Łupawie, Włynkowie, 
Strzelinie, Krępie Słupskiej, Gardnie 
Wielkiej, Łokciowych, Wierzchocinie 
oraz Objeździe, Duninowie i Starkowie.  
 W powiecie słupskim dzia-
ła 59   jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. 22  z nich wchodzą w  skład 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego i ściśle współpracują z jednostka-
mi ratownictwa państwowego.  Tylko 
w 2020 r. jednostki ochotniczych straży 
pożarnych uczestniczyły w   usuwaniu 
skutków 1155 różnych zdarzeń na tere-
nie powiatu.

Pieniądze 
dla zdolnych 
uczniów
Najlepsi uczniowie ze  szkół  

z powiatu słupskiego otrzy-
mali stypendia. Staro-

sta przyznał je zarówno uczniom 
szkół podstawowych jak i  średnich.  
 Stypendia przyznawane są  
w oparciu o kryteria określone w uchwa-
le Rady Powiatu na pięć miesięcy, tj. od 
sierpnia do końca grudnia oraz od lute-
go do czerwca. W tym roku wręczono 
je więc już po raz drugi. Za pierwszym 
razem otrzymało je pięć osób, a podczas 

wrześniowej uroczystości kolejne 39.  
  Na uhonorowanie wyróżniają-
cych się uczniów władze powiatu wydały 
łącznie 26 tys. zł. Jak co roku wręczono je  
w trzech kategoriach: Omnibus – za 
wyniki w nauce, Czempion – za osią-
gnięcia w nauce oraz Adept za bardzo do-
bry wynik, potwierdzający kwalifikacje  
w zawodzie. Od początku obecnej kaden-
cji samorządu, czyli od 2019 roku staro-
sta słupski przekazał 149 uczniom sty-
pendia na łączną kwotę ponad 98 tys. zł.  

KATEgORIA OMnIBuS

=Bartłomiej Król - ZSOiT w Ustce  
=Kamelia Dembek - ZSOiT w Ustce 
=Daria Piotrowska - ZSOiT w Ustce 
=Amelia Putkowska - ZSOiT w Ustce 
=Wiktoria Mockało - ZSOiT w Ustce 
=Katarzyna Koteras - ZSOiT w Ustce 
=Filip Jabłoński - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie  
=Hanna Leonczuk - Zespół Szkół w Kępicach  
=Franciszek Weisbrot - Szkoła Podstawowa we Włynkówku 
=Magdalena Pruss - Szkoła Podstawowa we Włynkówku  
=Julia Jaszczak - Szkoła Podstawowa we Włynkówku  
=Sofiia Vynnyk  - ZSOiT w Ustce 
=Martyna Kowal - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Michał Bolek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Zofia Nowaczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Wiktoria Olejniczak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Wiktoria Skowron - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Victoria Świtka -Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Aleksander Nurkowski -Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce  
=Julia Jaśkiewicz -Szkoła Podstawowa nr 1 w Damnicy 
=Paulina Wojtaszek - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy  
=Olga Szydloch - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce  
=Małgorzata Adamowicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce  
=Aleksandra Jagielska - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Bartosz Turski - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Martyna Piołunkowska - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Martyna Błaszczyk -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie  
=Zuzanna Jończyk - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy  
=Lena Czerwińska - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy  
 
KATEgORIA CZEMPIOn

=Paulina Wojtaszek - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy  
=Alicja Piątak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce  
=Olga Szydloch - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce  
=Wiktoria Capar - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Bartosz Turski - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Martyna Piołunkowska - Szkoła Podstawowa w Potęgowie  
=Lena Czerwińska - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy  
=Zuzanna Jończyk - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

KATEgORIA ADEPT

=Katarzyna Koteras – ZSOiT w Ustce  
=Wiktoria Mockało – ZSOiT w Ustce

 nAgRODZEnI  

w

- Strażacy ochotnicy, którzy z poświęceniem ratują 
życie czy mienie mieszkańców powiatu, muszą być 
odpowiednio wyposażeni. Dobry sprzęt oznacza 
większą efektywność. Niestety, nie wszystkie jed-
nostki mogą cieszyć się z takiego sprzętu. Dotyczy 
to zwłaszcza jednostek spoza Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, które pozbawione są cen-
tralnego, państwowego dofinansowania. Dlatego 
stworzyliśmy program wspierania ochotniczych 
straży pożarnych w naszym powiecie. Jestem prze-
konany, że pieniądze, które na ten cel przeznaczyli-
śmy, przełożą się na poprawę poziomu bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

W TROSCE O BEZPIECZEńSTWO

PAWEŁ LISOWSKI
starosta słupski

Ochotnicze straże pożarne z powiatu słupskiego otrzymały  110 
tysięcy złotych na zakup wyposażenia, potrzebnego do prowa-
dzenia działań ratunkowych. Pieniądze trafiły do 23 jednostek 
z dziewięciu gmin. 
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Organizacje, które działają na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych, mogą otrzymać dofi-

nansowanie do kosztów wydarzeń spor-
towych, kulturalnych, rekreacyjnych  
i turystycznych, adresowanych dla osób 
niepełnosprawnych. Pieniądze dzieli 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wnioski można składać do 30 listopada.  
 O pieniądze mogą wnioskować 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli 
prowadzą działalność statutową na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami przez co 
najmniej dwa lata przed dniem złożenia 
wniosku oraz udokumentują zapewnienie 
odpowiednich do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych warunków technicznych  
i lokalowych do realizacji zadania. Wnio-
skodawcy muszą też wykazać, że mają 
resztę pieniędzy niezbędnych do realizacji 
zadania, gdyż ubiegać można się jedynie 
o sfinansowanie 60 proc. przedsięwzię-
cia. Dofinansowanie nie może obejmo-
wać kosztów realizacji zadania, ponie-
sionych przed przyznaniem pieniędzy 
i zawarciem umowy o dofinansowanie.  
 Z możliwości ubiegania się  
o dofinansowanie wykluczone są podmio-
ty, które mają zaległości wobec Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób  Nie-
pełnosprawnych i w ciągu trzech lat przed 
złożeniem wniosku PFRON rozwiązał  
z ich winy umowę z nimi. Wnioski należy 
składać elektronicznie przez System Ob-
sługi Wsparcia lub w formie tradycyjnej  
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Słupsku.

Pokaż na zdjęciach piękno powiatu słup-
skiego i zdobądź atrakcyjne nagrody. 
Starostwo Powiatowe ogłosiło kon-

kurs „Cztery pory roku w powiecie słupskim”.  
 Fotografie można nadsyłać  
w czterech kategoriach: lato, jesień, zima 
i wiosna. Prace o tej tematyce należy do-
starczyć do 15 listopada do Biura Obsługi 
Mieszkańca. Do zdjęcia, w formie fotogra-
ficznej odbitki, należy dołączyć jego wer-
sję elektroniczną oraz kartę zgłoszeniową.  
 W przypadku, gdy autorem zdję-
cia jest dziecko, należy dołączyć też zgodę 
rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać moż-
na pod nr tel. 59 841 85 34.

Znowu można rejestrować auta w Ustce 
i Kępicach. Starostwo Powiatowe po 
przerwie, spowodowanej ograniczenia-

mi pandemicznymi, otworzyło w tych miastach 
filie Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.  
Filie działają w urzędach miast. Punkt rejestra-
cji pojazdów w Ustce czynny jest we wtorki  
i czwartki w godzinach od 8.30 do 14.00, na-
tomiast w Kępicach w środy i piątki w tych 
samych godzinach. Na wizytę w usteckiej 
filii trzeba umawiać się telefonicznie pod nr 
59 815 43 04. 

Zrób zdjęcie,  
walcz o nagrodę

Rejestracja
bliżej domu

Bierz pieniądze  
i pomagaj innym

Miejski Klub Sportowy Jan-
tar Ustka ma już 75 lat. Pił-
karze i sympatycy futbolu 

hucznie świętowali jubileusz zespołu, 
który na trwałe zapisał się na kartach 
historii sportu w regionie słupskim.  
 Jubileuszowe uroczystości trwa-
ły przez całą sobotę – 11 września. Już  
z samego rana burmistrz Jacek Maniszewski 
wraz z prezesem Klubu Piotrem Piszko roz-
poczęli obchody podniesieniem flagi przed 
usteckim ratuszem. Wydarzenia związane  
z jubileuszem odbywały się jednak na te-
renie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Na bo-
iskach przy ul. Grunwaldzkiej rozgrywano 
okolicznościowe mecze. Najwięcej publicz-
ności zgromadziło spotkanie Jantar  - Kadra 
Jerzego Engela, wzmocnione grupą miej-
scowych graczy. Rywalizacja zakończyła się 
bezbramkowym remisem i o wyłonieniu 
zwycięzcy musiały rozstrzygnąć rzuty karne.  
 Jubileusz był okazją do spo-
tkania dawnych zawodników, trenerów  
i działaczy usteckiego klubu. Nie zabra-

kło także gości specjalnych: byłego se-
lekcjonera piłkarskiej kadry narodowej 
Jerzego Engela  i piłkarzy z jego drużyny 
Tomasza Iwana i Piotra Świerczewskie-
go. Był też były prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Michał Listkiewicz, a także 
znany szkoleniowiec i piłkarz Bogusław 
Kaczamarek. Pomorski Związek Piłki 
Nożnej reprezentował Radosław Michal-
ski, jego prezes i były reprezentant Polski.  
 Władze MKS Jantar wyróżni-
ły pamiątkowym medalem osoby, które 
na przestrzeni lat były związane z klubem  
i wspierały jego działalność. Otrzymały 
też liczne życzenia i podziękowania m.in. 
od Pawła Lisowskiego, starosty słupskiego.  
Powiat Słupski od kilku lat ściśle współ-
pracuje z Jantarem Ustka w zakresie szko-
lenia młodych piłkarzy z klasy mistrzostwa 
sportowego, działającej w Liceum Ogólno-
kształcącym w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Ustce. Imprezę na 
terenach przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce 
zakończył koncert Rafała Brzozowskiego. 

Jantar świętował piękny jubileusz

Nowe testy  
dla dzieci z powiatu 

Zakup możliwy był dzięki decyzji 
Zarządu Powiatu, który zdecydo-
wał się na zwiększenie budżetu 

placówki, by zapewnić wszystkim zatrud-
nionym w niej psychologom dostęp do 
narzędzia. Dzięki temu w tym samym 
czasie będzie mogło być diagnozowanych 
więcej dzieci.  Poradnia wyposażona jest 
teraz w osiem zestawów diagnostycz-
nych, za które zapłaciła prawie 30 tys. zł.  
 Skala Inteligencji Wechslera 
dla Dzieci WISC-V, bo tak nazywa się 
narzędzie zakupione przez placówkę, to 
21 testów podzielonych na trzy kategorie: 
podstawowe, dodatkowe, uzupełniające. 
Ich elastyczna forma pozwala na dosto-
sowanie zakresu badań do zgłaszanego 
problemu. Narzędzie może być stosowane 
do diagnozy indywidualnej dzieci w  wie-
ku od sześciu do szesnastu lat. - Oprócz 
wszechstronnej diagnozy ogólnego funk-
cjonowania intelektualnego WISC-V 
może być wykorzystywany przy diagno-
zowaniu  wyjątkowych uzdolnień intelek-
tualnych dziecka czy niepełnosprawności 

intelektualnej – tłumaczy Jolanta Kamiń-
ska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Słupsku. -  Wyniki badań 
dostarczają dodatkowych informacji, waż-
nych przy diagnozie zaburzeń w  uczeniu 
się i trudności szkolnych, mogą służyć też 
jako wskazówki przy planowaniu terapii. 
 Wszechstronna diagnoza dzieci  
i młodzieży jest jednym z głównych zadań 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Przeprowadza ją psycholog, a jego badania 
uzupełniane są – w razie potrzeby – badania-
mi innych specjalistów: pedagogów, logope-
dów, doradców zawodowych, fizjoterapeuty 
czy terapeutów integracji sensorycznej. Ba-
danie psychologiczne ma na celu poznanie 
dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, 
specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkol-
nym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, 
czy rówieśniczych. Przede wszystkim stano-
wi próbę wyjaśnienia mechanizmów psycho-
logicznych i genezy zgłaszanych problemów. 
Trafna diagnoza jest podstawą dalszych dzia-
łań w stosunku do dziecka i jego rodziny. Ro-
dzic uzyskuje informacje o uzyskanych wy-

nikach, mocnych i słabych stronach dziecka, 
a także wskazówki, jak wspierać jego rozwój, 
nauczyciele – jakie formy pomocy będą 
najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka. 
 Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Słupsku jest świetnie wyposa-

żona także w inne narzędzia diagnostycz-
ne, w tym do diagnozowania zaburzeń ze 
spektrum autyzmu – ADOS-2. Badania 
te prowadzi w poradni pięciu specjalistów, 
którzy przeszli w tym celu specjalne szko-
lenia. 

nowoczesne pomoce diagnostyczne trafiły do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Teraz wszyscy 
zatrudnieni w niej psycholodzy mogą korzystać z najnowszej wersji najpopularniejszego narzędzia do pomiaru  
inteligencji u dzieci i młodzieży.

Usteckich  piłkarzy w dniu ich święta odwiedzili starosta Paweł Lisowski i wicestarosta Rafał Konon.

Testy diagnostyczne służą do  badania dzieci od sześciu do szesnastu lat.
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Starosta nagrodził nauczycieli
Dyrektorki powiatowych placó-

wek oświatowych zostały uho-
norowane przez Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. Nagrody z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej odebrały Ka-
tarzyna Ozimek z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych w Ust-
ce, Iwona Wojtkiewicz z Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku oraz Jo-
lanta Kamińska – dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.  
 Z okazji Dnia Nauczyciela 
swoje nagrody za szczególne osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
oraz w pracy pedagogicznej z dziećmi i 
młodzieżą z powiatu słupskiego wręczyły 
władze powiatu, które spotkały się z na-
uczycielami w Starostwie Powiatowym.  
 Z rąk starosty Pawła Lisow-
skiego i członka Zarządu Powiatu Marci-
na Kowalczyka nagrody odebrali: Izabela 
Kramarczuk i Magdalena Wróblewska-

-Majchrowska z Zespółu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych w Ustce, 

Karolina Tandecka, Joanna Zalejska i Szy-
mon Burak z Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych w Słupsku, Agnieszka Moga-Kubicz 

oraz Renata Kuligowska z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Ustce, Jolanta Nato-
ra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-

nej w Słupsku, a także Dorota Gajewska 
i Dorota Szpak ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

Kolejny zabytek  
odzyska świetność

Remont głównego budynku sta-
rostwa, którego najważniejszy 
etap rozpoczął się we wrześniu, 

obejmuje przeprowadzenie prac remon-
towo-konserwatorskich elewacji, izolacji 
ścian fundamentowych oraz dachu wraz 
z pracami towarzyszącymi wewnątrz 
obiektu. Zakres remontu uwzględnia 
wytyczne konserwatora zabytków. By za-
bezpieczyć obiekt przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych, 
wymienione zostanie całe pokrycie da-
chowe wraz z systemem odprowadzania 
wody deszczowej, zainstalowana będzie 
też instalacja grzewcza rynien i rur spu-
stowych, która ma zapewnić spływanie 
wody z dachu niezależnie od tempera-
tury powietrza. Wymienione zostaną 
obróbki blacharskie. Odnowiona zosta-
nie też elewacja budynku, a zwłaszcza 
wszystkie detale architektoniczne, ba-
lustrady i  tarasy. Zaizolowane zosta-
ną fundamenty oraz podłogi piwnic.  
 Prace remontowe w budynku 
starostwa prowadzone są już od 2020 r., 
kiedy to zaizolowano część fundamentów 
oraz wykonano toaletę przystosowaną dla 

osób z niepełnosprawnościami. Wcze-
śniej, w latach 2018-19, opracowano 
dokumentację projektową, Łącznie prace 
te będą kosztowały prawie 4,1 mln zł i 
zakończą się w lipcu 2023 r. 800 tys. 
zł władze powiatu zdobyły na ten cel z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, reszta pochodzi z budżetu powiatu. 
 W budynku trwają też pra-
ce związane z zapewnieniem większe-
go bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Kosztem ponad 680 tys. zł uruchomiony 
zostanie nowoczesny system ostrzegaw-

czy, składający się z czujek dymu, gazu 
przygotowanych do współpracy ze stacją 
monitorującą straży pożarnej oraz sygna-
lizatorów optyczno-akustycznych, infor-
mujących o zagrożeniu pożarem. W kilku 
wskazanych przez specjalistów miejscach 
zamontowane zostaną nowe drzwi prze-
ciwpożarowe, okna oddymiające, wyko-
nana zostanie instalacja oddymiająca i 
oświetlenia awaryjnego. Przebudowana 
zostanie też cała instalacja hydrantowa. 
To zadanie w całości finansowane jest z 
funduszy samorządu. 

Rozpoczęła się modernizacja Starostwa Powiatowego. Odnowiona zostanie m.in. 
elewacja i dach zabytkowego budynku. W obiekcie pojawią się też nowe zabezpiecze-
nia przeciwpożarowe. 

- Budynek starostwa to nie tylko miejsce pracy, ale 
też zabytek, o który należy dbać, żeby zachować go 
dla przyszłych pokoleń. Obiekt ma już prawie 120 
lat i wymagał remontu, który prowadzimy w oparciu 
o ustalenia z konserwatorem zabytków. Jednocze-
śnie w trosce o bezpieczeństwo obiektu, pracują-
cych w nim osób i zgromadzonych dokumentów, 
instalujemy w budynku nowoczesny system prze-
ciwpożarowy. Do ochrony naszego dziedzictwa 
przywiązujemy bardzo dużą uwagę. To już kolejny 
ze znajdujących się w naszej gestii zabytków, które-
mu przywracamy świetność. Latem zakończyliśmy 
duży remont pałacu w Damnicy.

CHROnIMY DZIEDZICTWO 

RAFAŁ KOnOn
wicestrosta słupski

Powstaje Rada Seniorów Powiatu Słup-
skiego. Kandydatów do niej mogą zgła-
szać organizacje, zrzeszające seniorów 

lub działające na ich rzecz, które mają swoją 
siedzibę na obszarze powiatu słupskiego.  
 Rada będzie zespołem o charak-
terze konsultacyjnym i inicjatywnym, który 
ma współpracować z Zarządem Powiatu oraz 
Radą Powiatu Słupskiego w obszarze spraw 
lokalnych, w szczególności dotyczących pla-
nowania i realizacji polityki senioralnej. Rada 
liczyć będzie dwadzieścia osób piastujących 
tę funkcję społecznie i powoływanych przez 
Zarząd Powiatu na czteroletnią kadencję. 
   Kandydatami do Rady Senio-
rów mogą być osoby powyżej sześćdziesiąte-
go roku życia. Zgłoszenia składać można w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słupsku do 18 listopada. Trzeba to zrobić na 
odpowiednim formularzu zgłoszeniowym 
oraz dołączyć oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na kandydowanie. 

Rada 
dla seniorów

Z wyróżnionymi nauczycielami władze powiatu spotkały się   w Starostwie Powiatowym. 
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Odszkodowania za wiatraki
Gminy, które straciły finansowo na 

wprowadzonych przez rząd zasa-
dach opodatkowania elektrowni 

wiatrowych, dostaną odszkodowania. Rząd 
przyjął już projekt ustawy, która pozwala 
na wypłatę pieniędzy. Zmusiło go do tego 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, do 
którego skargę wniosła gmina Kobylnica.  
 O pieniądze będzie mogło ubie-
gać się nawet 180 gmin, także z powiatu 
słupskiego. Rząd przeznaczył na ten cel 
520 milionów złotych. Wnioski o rekom-
pensatę będzie rozpatrywał wojewoda. Spór  
o wpływy z podatków od ferm wiatrowych 
miał swój początek w  2016 roku, kiedy to 
została wprowadzona ustawa, która zmieni-
ła zasady naliczania podatku od nierucho-
mości. Przed zmianami gminy obciążały 
nim tylko fundamenty i wieże wiatraków. 
Po wprowadzeniu nowych przepisów, za-

częły opodatkowywać całość elektrowni 
wiatrowych z turbinami, co spotkało się 
ze sprzeciwem inwestorów. W połowie 
2018 roku ustawę znowelizowano, cofa-
jąc ze skutkiem wstecznym wprowadzone 
uregulowania.  Gminy musiały więc oddać 
wpływy podatkowe z turbin za sześć mie-
sięcy. W przypadku wielu gmin oznaczało 
to poważne problemy finansowe. Niektó-
re z nich musiały ratować się kredytami.  
 Gmina Kobylnica uznała zmiany 
za niekonstytucyjne, gdyż prawo nie może 
działać wstecz i zaskarżyła do Trybunału 
Konstytucyjnego nowe prawo. W tej sprawie 
Kobylnicę wsparło kilkadziesiąt innych sa-
morządów. W lipcu ubiegłego roku Trybunał 
Konstytucyjny przyznał rację gminie Kobyl-
nica orzekając, że zmiany ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, wprowadzone z mocą 
wsteczną, są niezgodne z konstytucją.  

"Nowożytne zabytki sztuki 
protestanckiej na terenie 
obecnego powiatu słup-

skiego” – to profesjonalne kompendium 
wiedzy na ten temat wydane dzięki 
wsparciu Powiatu Słupskiego.  Jego au-
torka Katarzyna Bartosiewicz jest lau-
reatką stypendium starosty dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. 
 Publikacja ta wydana została 
w ramach „Programu opieki nad zabyt-
kami Powiatu Słupskiego na lata 2017-
2020” i jest  dostępna bezpłatnie w Sta-
rostwie Powiatowym w Słupsku. Trafi też 
do bibliotek znajdujących się na terenie 
powiatu. Uroczysta promocja książki 
odbyła się w Starostwie Powiatowym.  
 Katarzyna Bartosiewicz ukoń-
czyła konserwatorstwo oraz zabytko-
znawstwo dzieł sztuki na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje 
w słupskiej delegaturze Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków. Jest także 
autorką publikacji dotyczących ochrony 
zabytków i historii sztuki.Nagrodę dla najlepszego powiatu 

odebrał podczas uroczystej gali 
w Wiśle starosta słupski Paweł 

Lisowski. Słupski samorząd powiatowy 
został uhonorowany za zajęcie pierw-
szego miejsca w kategorii powiatów do 
120 tysięcy mieszkańców prestiżowego 
rankingu  Związku Powiatów Polskich.  
 To najbardziej obiektywny 
tego typu ranking w Polsce. Wszyst-
kie samorządy oceniane są według 
tych samych, wybranych przez specja-
listów, kryteriów. Pod uwagę brane są, 
m.in. inwestycje, jakość obsługi miesz-
kańców, działania z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, a tak-
że wspieranie działań ekologicznych  
i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  
 Sukces w rankingu był moż-
liwy dzięki bardzo wysokim ocenom 
przyznanym, m.in. za skuteczność w 
pozyskiwaniu funduszy na inwestycje, 
skierowane do mieszkańców programy 
społeczne oraz finansowanie prac konser-
watorskich i restauratorskich zabytków, 
znajdujących się pod opieką samorządu. 
Wystarczy wspomnieć, że w 2020 r. Po-

wiat Słupski zrealizował 52 inwestycje 
o wartości prawie 38 milionów złotych, 
a budżet powiatu zwiększył się ze 109 
do 130 milinów złotych. Te osiągnięcia 
sprawiły, że w stosunku do poprzednie-

go rankingu Powiat Słupski awansował 
aż o dziesięć pozycji.  Wyniki rankingu 
ogłoszono na początku roku, jednak uro-
czysta gala, podczas której wręczono na-
grody odbyła się dopiero we wrześniu. 

Powiat z prestiżową nagrodą

Nowa książka o zabytkach

Współpraca, w zakresie kształ-
cenia uczniów Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku 

i Zespołem Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych w Ustce, była tematem spo-
tkania starosty słupskiego Pawła Lisow-
skiego z przedstawicielami firmy Markos. 
 Markos to uznany producent 
łodzi oraz laminatów, wykorzystywanych 
m.in. w energetyce wiatrowej czy branży 
motoryzacyjnej. Firma, która w swojej 
siedzibie w Głobinie zatrudnia prawie ty-
siąc osób, wyraziła zainteresowanie wspar-
ciem uczniów kształcących się w klasach 
technik mechanik, technik mechatronik 
i technik programista. Doświadczenie 
zdobyte w trakcie szkolenia pod okiem 
fachowców z Markosu ma pomóc mło-
dym ludziom, wchodzącym na rynek pra-
cy, znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia 
zaraz po ukończeniu szkoły. Rozmowy w 
tej sprawie trwają. W pierwszym spotka-
niu oprócz starosty słupskiego i dyrekcji 

szkół, uczestniczył też burmistrz Ustki 
Jacek Maniszewski. Spotkanie to było 
kontynuacją rozmów, jakie we wrześniu 
rozpoczął starosta Paweł Lisowski, odwie-
dzając Markos z okazji jubileuszu trzy-
dziestolecia firmy.

Nowe miliony  
na nasze drogi 
Ponad piętnaście milionów złotych zdobyły władze powiatu na remonty kolejnych dróg po-
wiatowych. Dzięki funduszom, pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych, wyremon-
towana zostanie część drogi Wytowno-Bydlino oraz kontynuowana będzie przebudowa drogi 
powiatowej w Dębnicy Kaszubskiej.

P   ieniądze pochodzą z rządowego 
programu Polski Ład. Samorzą-
dy z województwa pomorskiego 

otrzymały łącznie ponad 
1,2 mld zł na realizację 
zadań, m.in. z zakresu 
drogownictwa, energetyki, 
rozbudowy infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej czy 
też infrastruktury spor-
towej lub turystycznej. 
Najwięcej pieniędzy, bo aż 
104 mln zł trafiło do miast 
i gmin z terenu powia-
tu słupskiego. Samorząd 
powiatowy wnioskował o 
fundusze na drogi. Otrzymał 15,2 mln 
zł. Decyzję o przyznaniu tych pieniędzy 
ogłosił w ostatnim tygodniu paździer-
nika w Słupsku minister Piotr Müller. 

 Dzięki dofinansowaniu, zre-
alizowany zostanie pierwszy etap prze-
budowy trasy powiatowej Wytowno-By-

dlino, czyli 
remont od-
cinka od 
skrzyżowania 
z drogą kra-
jową nr 21 w 
Bydlinie do 
Machowina . 
Jezdnia na 
tym odcin-
ku zostanie 
p o s z e r z o n a 
do sześciu 

metrów, przebudowane zostaną dwa 
mosty, powstanie też ciąg pieszo-rowe-
rowy i zatoki autobusowe. Realizacja 
tej inwestycji polepszy skomunikowanie 

miejscowości Machowino i Redwanki 
z drogą do Słupska oraz poprawi bez-
pieczeństwo na wąskiej i krętej drodze. 
Przedsięwzięcie to będzie kosztowało 
11 mln zł, dofinansowanie wynosi aż 
95 proc. tej kwoty, czyli 10,45 mln zł.  
 Drugą inwestycją realizo-
waną dzięki funduszom z Polskiego 
Ładu będzie kontynuacja przebudo-
wy drogi powiatowej w Dębnicy Ka-
szubskiej. Tym razem drogowcy poja-
wią się na odcinku ul. Skarszewskiej  
i Kościelnej. Także w tym przypadku 
jezdnia zostanie poszerzona do sześciu 
metrów, powstaną nowe chodniki i zjaz-
dy na posesje, przebudowany zostanie też 
most na Kościelnej. Koszt remontu tej 
drogi to 5 mln zł. Wkład własny samo-
rządu powiatowego to tylko pięć procent,  
a więc 250 tys. zł.

31,7
mln z funduszy zewnętrznych 
zdobyły w tym roku władze 
powiatu słupskiego na mo-
dernizację dróg

Starosta  Paweł Lisowski  nagrodę odebrał na gali w Wiśle. 

Katarzyna Bartosiewicz ze swoją książką.

Z przedsiębiorcami
o kształceniu uczniów
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Wyróżniający się rolnicy z powiatu słupskiego zostali uhono-
rowani podczas Dożynek Powiatowo-gminnych, które odbyły 
się w Objeździe. Swoje nagrody przyznali im minister rolnictwa  
i starosta słupski. Tradycyjnie wyróżniono twórców najpiękniej-
szych wieńców i chlebów dożynkowych. 

Dożynki, które odbyły się 11 wrze-
śnia, były jednak przede wszyst-
kim okazją do spotkania i dobrej 

zabawy mieszkańców całego powiatu. Po 
tradycyjnej mszy w intencji rolników, 
korowód dożynkowy przemaszerował na 
plac dożynkowy, gdzie występowali arty-
ści. Na scenie zaprezentowały się zespoły, 
,,Wiśta Wio” z Potęgowa, ,,Babiniec” z 
Rowów, ,,Chłopaki do wzięcia” z Pępli-
na, zespół ,,Kobylnica” oraz ,,Pomorzacy” 
z Objazdy, a także wokaliści: Ewa Cha-
bowska ze Smołdzina, Piotr Drozdowski, 
Krzysztof Szpot i Joanna Płatwa z gminy 
Ustka, Anna Poźlewicz i Oliwia Lewińska 
z gminy Kobylnica. Gwiazdą wieczoru był 
zespół ,,Defis”.  Niewątpliwą atrakcją były 
też stoiska gastronomiczne przygotowane 
zarówno przez koła gospodyń wiejskich 
jak i firmy gastronomiczne, gdzie serwo-
wano nie tylko lokalne przysmaki. Uro-
czystościom dożynkowym towarzyszyły 
także wystawy rękodzielników, u których 
można było zakupić wystawiane prace.  
 Tradycyjnie podczas dożynek 
nagrodzono też twórców najpiękniej-
szych wieńców i chlebów dożynkowych. 
Pierwszą nagrodę, w kategorii wieńców 
tradycyjnych konkursu powiatowego 
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Gło-
bino – Stanięcino z gminy Słupsk, dru-
gie i trzecie sołectwa Ciemino i Rumsko  
z gminy Główczyce. Komisja konkur-
sowa przyznała też w tej kategorii wy-
różnienia za wieniec z sołectwa Siecie 
w gminie Smołdzino i za kompozycję, 
przygotowaną przez Kółko Rolnicze  

– Koło Gospodyń Wiejskich w Gąbine w 
gminie Ustka. W grupie wieńców niekon-
wencjonalnych pierwsze miejsce przypadło 
mieszkańcom sołectwa Wiklino w gminie 
Słupsk, drugie mieszkańcom sołectwa Żo-
chowo z gminy Potęgowo. Trzecia nagroda 
trafiła do sołectwa Redzikowo w gminie 
Słupsk. Jury przyznało też dwa wyróżnie-
nia: za wieniec stworzony przez członków 
Rady Sołeckiej w Starkowie w gminie 
Ustka i za kompozycję firmowaną przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie.  
 Jak co roku, w konkursie 
powiatowym nagrodzono też najlep-
sze chleby dożynkowe, pochodzące  
z wypieku domowego. Pierwsze miej-
sce w tym konkursie zajął chleb upie-
czony przez KGW Głobino-Stanięcino  
z gminy Słupsk, drugie wypiek sołectwa 
Smołdziński Las, trzecie bochen z so-
łectwa Redzikowo. Komisja, oceniająca 
wypieki, przyznała też wyróżnienie Ge-
nowefie Konarzewskiej. Rozstrzygnięto 
też konkurs na  najlepsze stoisko koła 
gospodyń wiejskich. Nagroda – statu-
etka „LuksuSowy” przypadła w udziale 
KGW „Starkowska Brać” ze Starkowa.  
 Podczas dożynek uhonorowa-
no też osoby z powiatu słupskiego zwią-
zane z ziemią i rolnictwem. Minister 
rolnictwa i rozwoju wsi przyznał sied-
miu osobom odznaki ,,Zasłużony dla 
rolnictwa”, a starosta słupski wręczył 
osiem statuetek „Bursztynowego Kło-
sa”. Uroczyście wręczono także odznaki 

„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej”. 

Dożynki - święto nie tylko rolników

W YRóŻnIEnI ODZnAKą ZASŁuŻOnY DLA ROLnICTWA 

=Marta Magdalena Dołżycka - gmina Smołdzino
=Stanisław Cyman-  gmina Dębnica Kaszubska
=Dariusz Maziec - gmina Damnica
=Waldemar i Bogumiła Bąska - gmina Słupsk
=Andrzej Sasko - gmina Ustka
=Bazyli Medyński - gmina Potęgowo
=Małgorzata Tarka-Gliwa - gmina Główczyce

nAgRODZEnI STATuETKą BuRSZT YnOWEgO KŁOSA

=Bogumiła i Waldemar Bąska
=Karolina i Jakub Terefenko
=Roberta i Filip Tates
=Henryk Bokacz
=Aleksandra i Zbigniew Orzechowscy
=Szymon Rapta
=Anna i Roman Dudzik
=Sylwester Pokorski

 WYRóŻnIEnI ROLnICY
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Nowa przeprawa 
przez Słupię gotowa
nowa kładka powstała nad 
rzeką Słupią w ustce. Mogą z 
niej korzystać piesi i rowerzy-
ści. Przeprawa znajduje się za 
stanicą kajakową, ze strony 
zachodniej kładka prowadzi 
do ul. Ogrodowej. Inwestycja 
kosztowała 3,9 mln zł. 

D    rogi dojazdowe do kładki zostaną 
wykonane w pierwszej połowie 
przyszłego roku, a dalsza część 

trasy rowerowej w drugiej połowie 2022 r.  
 Konstrukcja, która ma dłu-
gość 59 m, a szerokość 5,5 m powstała w 
ramach projektu „Pomorskie Trasy Ro-
werowe o znaczeniu międzynarodowym 
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, do-
finansowanego z funduszy unijnych. Pro-
jekt „Pomorskie Trasy Rowerowe” ma 
charakter regionalny i realizowany jest 
w ramach partnerstwa Ustki i Słupska.  
 Na terenie Ustki powstanie 
trasa o łącznej   długości 4,67 km wraz z 
miejscem postojowym dla rowerzystów, a 
w Słupsku powstanie trasa o długości 3,76 
km. Całkowita wartość projektu realizowa-
nego na terenie Ustki to niemal 6 mln zł. 
Miasto zdobyło na ten cel 2,8 mln zł z fun-
duszy unijnych. Nową przeprawę  sprawdził ososbiście burmistrz Ustki Jacek Maniszewski. 

Zbudują nowe mieszkania na wynajem
S     to nowych mieszkań powstanie 

w Sycewicach. Zbudowane zosta-
ną w ramach programu Społecz-

nych Inicjatyw Mieszkaniowych, do 
którego przystąpiła gmina Kobylnica.  
 W celu realizacji inwestycji dzie-
więtnaście pomorskich samorządów zawią-
zało spółkę SIM KZN – Pomorze, która 
będzie odpowiedzialna za realizację przedsię-
wzięcia. W całym województwie ma powstać 
ponad 800 mieszkań jedno, dwu i trzypo-
kojowych. Średni metraż mieszkania będzie 
wynosił 50 metrów kwadratowych. Lokale 
przeznaczone będą na wynajem dla osób, 
które nie mają zdolności kredytowej, ale po-
siadają zdolność czynszową. To mieszkania 
dla rodzin o średnich dochodach, których 
nie stać na zakup lub wynajem mieszkania 
na rynku komercyjnym. Mieszkania w Sy-
cewicach powstać mają na terenie w pobli-

żu boiska sportowego. Jak zapowiada wójt 
Kobylnicy Leszek Kuliński, prace budow-
lane powinny rozpocząć się wiosną 2023 r.  
 W kraju działa już piętnaście 
spółek tego typu. Gminy przystępujące do 
SIM już skorzystały z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa. Każda z nich 
otrzymała po trzy miliony złotych wsparcia 
na przystąpienie do spółki. Później dostaną 
jeszcze do dziesięciu procent kosztów in-
westycji z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa oraz bezzwrotny grant z 
Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego na budowę mieszkań, który 
wynosi do 35 proc. kosztów inwestycji.  
 Kobylnica nie jest jednak jedy-
nym samorządem z powiatu słupskiego, któ-
ry przystąpił do programu. Do spółki weszły 
też Kępice, które planują wybudować dzięki 
temu 48 mieszkań. 

Umowę o przystąpieniu do spółki  wójt Kobylnicy  Leszek Kuliński podpisał w Malborku w obecności 
wiceministra  aktywów państwowych Karola Rabendy.

G    mina Potęgowo została uhonoro-
wana w Ogólnopolskim Konkur-
sie na Najbardziej Innowacyjny 

Energetycznie Samorząd. Za realizację eko-
logicznej sieci ciepłowniczej, zasilanej z bio-
gazowni, zajęła pierwsze miejsce w kategorii 

„Energetyczny Inwestor Roku”. Kapituła 
konkursu, składająca się z ekspertów tech-
nologii energetycznych, wskazała gminę 
Potęgowo także jako wicelidera w kategorii 
najbardziej innowacyjnego Energetycznie 
Samorządu w Polsce. Konkurs zorganizował 
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignace-
go Łukasiewicza w Rzeszowie we współpra-
cy z Politechniką Rzeszowską. Ciepłociąg 
w gminie Potęgowo oraz jego źródła ciepła 
wykorzystują najnowsze rozwiązania tech-
niczno–technologiczne. Inwestycja zapew-
nia redukcję zanieczyszczeń do środowiska 
oraz pozwala na zwiększenie wykorzystania 
energii odnawialnej do celów grzewczych. 
Dzięki jej realizacji wyłączona z eksploatacji 
została przestarzała kotłownia w Potęgowie. 
Ciepło jest teraz produkowane w Elektrow-
ni Biogazowej w Darżynie. 

Laury  
za ekologię

Pałac będzie 
służył  
mieszkańcom
O    środek Usług Społecznych Gminy 

Słupsk powstanie w zabytkowym 
pałacu w Lubuczewie. Najpierw jed-

nak obiekt będzie musiał przejść gruntowny re-
mont. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 11,3 
mln zł. Umowę z wykonawcą już podpisano.  
 Remont będzie obejmował mię-
dzy innymi roboty ziemne, rozbiórkowe, 
malarskie, czyszczenie elewacji, montaż eko-
logicznych źródeł energii. Przeprowadzone 
zostaną także prace konserwatorskie, reno-
wacja elewacji frontowej, odtworzenie ele-
mentów ozdobnych zgodnie ze wskazaniami 
konserwatora zabytków. W ramach inwesty-
cji zostaną wykonane również chodniki oraz 
uporządkowany zostanie przyległy do budyn-
ku park i staw. Remont ma zakończyć się za 
osiemnaście miesięcy. Wtedy gmina ulokuje 
w nim nową jednostkę. Będzie w niej dzia-
łał dzienny dom opieki dla seniorów oraz 
pokoje przeznaczone na całodobowy pobyt 
dla tych seniorów, którzy nie kwalifikują się 
do domów pomocy społecznej, a są samotni 
i potrzebują całodobowej opieki.  Znajdzie 
się tu również przestrzeń na organizację róż-
nego rodzaju warsztatów dla osób z niepełno-
sprawnościami m.in. sala terapii zajęciowej, 
sala rehabilitacyjna, czy pokój wytchnień.  
 W pałacu do 2014 r. mieścił się 
oddział leczenia uzależnień od alkoholu słup-
skiego szpitala psychiatrycznego. Placówka 
wyprowadziła się stamtąd z uwagi na zły stan 
techniczny obiektu. Urząd Marszałkowski, 
który jest właścicielem obiektu, przez długi 
czas nie mógł go sprzedać. Ostatecznie kupiła 
go gmina Słupsk za kwotę 700 tys. złotych. 
By doprowadzić obiekt do stanu używalności, 
wyda ponad 11 mln zł, z czego 9,6 mln to 
dofinansowanie, jakie władze gminy zdobyły  
z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwo-
jowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.
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Rozmowa z urszulą Dąbrowską, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

-  Senior w centrum uwagi – przy-
najmniej tak można pomyśleć, 
patrząc na aktywność Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie  
w uruchamianiu kolejnych klu-
bów seniora w powiecie słupskim.  
W ostatnim czasie przybywa ich 
jak grzybów po deszczu...

- Dzieje się tak za sprawą realizowa-
nego przez nas wspólnie z partnerami 
projektu „Srebrna Sieć”, który ma 
służyć aktywizacji środowisk senio-
ralnych. Dzięki temu projektowi  
w ośmiu gminach powiatu słupskie-
go powstało czternaście klubów se-
niora: po cztery w gminach: Kępice 
i Słupsk oraz po jednym w gminach: 
Dębnica Kaszubska, Główczyce, 
Kobylnica, Potęgowo, Smołdzino  
i Ustka. W organizowanych w nich 
cyklicznych zajęciach uczestniczy 
łącznie 175 osób, które mogą korzy-
stać z zajęć ruchowych – zumby, ae-
robiku, nordic walkingu, gimnastyki,  
a także z zajęć rękodzielniczych, 
manualnych, kreatywnych a także 
warsztatów kulinarnych, spotkań 
przy grach planszowych, sudoku czy 
krzyżówkach. Zaplanowano również 
spotkania specjalistyczne z psycho-
logiem, prawnikiem, lekarzem, die-
tetykiem, ratownikiem medycznym, 
rehabilitantem, wszystko w zależno-
ści od potrzeb i oczekiwań poszcze-
gólnych grup. Nasi seniorzy mają 
także możliwość organizacji spotkań 
okolicznościowych, takich jak np. 
Andrzejki, Dzień Kobiet czy spo-
tkania wigilijnego, a także udziału  
w wycieczkach oraz wyjazdach do 
kina, na basen czy odwiedzenia in-
nych ciekawych miejsc. W każdym 
z klubów odbędą się warsztaty ar-
tystyczne pn. „Łączymy pokolenia” 
organizowane przez naszego partne-
ra społecznego Stowarzyszenie „My 
dla Was” z Przytocka. Będą w nich 
uczestniczyć seniorzy i dzieci w wie-
ku szkolnym. Celem tych spotkań 
jest wzmocnienie więzi społecznych 
w środowiskach lokalnych, łączenie 
pokoleń oraz wzajemne wspieranie 
się i wymiana umiejętności oraz 
doświadczeń. Kluby prowadzone 
są przez przeszkolonych w ramach 
projektu animatorów senioralnych. 
Osobiście bardzo cieszy mnie duża 
aktywność seniorów, chęć korzysta-
nia z zaproponowanej przez nas ofer-
ty oraz zaangażowanie animatorów 
senioralnych.  

- Projekt „Srebrna sieć” to jednak 
nie tylko kluby seniora. Wachlarz 

działań podejmowanych na rzecz 
seniorów jest bardzo szeroki. Wy-
starczy wspomnieć chociażby roz-
budowę systemu teleopieki.

- Rzeczywiście zakres tego projektu 
jest bardzo szeroki. Dzięki niemu 
rozwijamy wspomniany system te-
leopieki, który przekłada się na bez-
pieczeństwo mieszkańców. Usługa ta 
jest oferowana uczestnikom projektu 
korzystającym z usług sąsiedzkich 
lub opiekuńczych, którzy dodatko-
wo wymagają stałego monitorowania 
ich sytuacji zdrowotnej oraz zdalnej 
opieki. Z funduszy projektowych 
zakupiono 80 opasek wyposażonych 
w przycisk SOS, lokalizację GPS, de-
tektor upadku, a także dwustronną 
komunikację umożliwiającą kontakt 
z ratownikiem medycznym w sytu-
acji kryzysowej. Sytuacja seniora jest 
stale monitorowana przez centrum 
operacyjno-alarmowe. Po urucho-
mieniu przycisku SOS lub czujnika 

upadku operator wszczyna procedu-
rę udzielenia pomocy oraz informuje  
o problemie osobę wskazaną do kon-
taktu. Lokalizacja GPS jest bardzo 
pomocna w sytuacji, gdy senior po-
rusza się samodzielnie, a jego stan 
zdrowia może spowodować nieprze-
widywalne oddalenie od miejsca za-
mieszkania lub od osoby sprawującej 
nad nim opiekę. 

- Seniorzy mogą też korzystać z 
wypożyczalni sprzętu rehabilita-
cyjnego.

- Wypożyczalnia sprzętu rehabilita-
cyjnego i pomocy medycznych funk-
cjonuje przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słupsku od 2018 
roku. Jest bardzo dobrze wyposażo-
na – na stanie posiadamy m.in. wóz-
ki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, 
rowerki rehabilitacyjne, chodziki, 
krzesła kąpielowe, materace przeciw-
odleżynowe, balkoniki, koncentrato-
ry tlenu, a także drobniejszy sprzęt 

taki jak: kule, laski, lampy leczni-
cze, ciśnieniomierze, handmastery. 
Co ważne, z oferty wypożyczalni 
aktualnie mogą skorzystać wszyscy 
potrzebujący mieszkańcy powiatu 
słupskiego będący w wieku powyżej 
sześćdziesiątego roku życia. Oso-
by zainteresowane wypożyczeniem 
sprzętu zachęcamy do wcześniejszego 
kontaktu telefonicznego z anima-
torem działań senioralnych, celem 
omówienia niezbędnych formalno-
ści oraz ustalenia dostępności naszej 
oferty.   
- Pomoc, którą oferujecie seniorom 
ma charakter bardzo zindywidau-
lizowany. Do dyspozycji seniorów 
stawiacie bogaty katalog usług 
opiekuńczych oraz dostęp do spe-
cjalistycznej pomocy psychologicz-
nej. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się takie formy pomocy?

- Największym zainteresowaniem 
cieszą się usługi sąsiedzkie, który-
mi aktualnie obejmujemy 84 osoby.  
W większości gmin jest to bardzo 
oczekiwana forma wsparcia i reali-
zowana dla zaplanowanej w projek-
cie liczby uczestników. Mamy jesz-
cze możliwość zrekrutowania kilku 
seniorów w gminie Kobylnica, do 

czego zachęcam. Usługi sąsiedzkie 
polegają na wspieraniu osoby nie-
samodzielnej w wykonywaniu pod-
stawowych, codziennych czynności 
życiowych, w szczególności: pomocy 
w dokonywaniu zakupów, przygo-
towywaniu i podawaniu posiłków, 
wykonywaniu prac porządkowych, 
pomocy w uiszczaniu opłat, w do-
tarciu do lekarzy i urzędów. Usługi 
sąsiedzkie świadczone są przez osoby 
zaakceptowane przez seniora,  za-
mieszkujące w pobliżu i przeszkolone. 
Zakres i wymiar pomocy uzależniony 
jest od indywidualnych potrzeb osób 
wymagających wsparcia. W nagłych 
przypadkach usługi sąsiedzkie mogą 
być świadczone również w nocy.  Du-
żym zainteresowaniem cieszą się tak-
że usługi specjalistyczne z zakresu 
rehabilitacji fizycznej, które docelo-
wo będą świadczone dla 78 osób w 
miejscach ich zamieszkania. W ra-
mach projektu uruchomiona została 
także usługa mobilnego psychologa, 
który dociera do miejsca zamieszka-

nia seniora i tam udziela mu wspar-
cia psychologicznego w wymiarze 
uzależnionym od potrzeb i sytuacji 
danej osoby. Do tej pory 36 seniorów 
zgłosiło potrzebę takiego wsparcia. 

- Działalność Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie koncentru-
je się jednak nie tylko na seniorach. 
Wspieracie też rodziny, w których 
występują problemy wychowawcze 
czy też sprawujące tzw. pieczę za-
stępczą. Na czym ta pomoc polega?

- W sytuacji, kiedy dobro dziecka 
jest zagrożone lub rodzice dziecka  
z innych powodów nie mogą sprawo-
wać opieki nad nim, sąd wydaje po-
stanowienie o umieszczeniu dziecka 
w pieczy zastępczej. W przypadku, 
kiedy dziecko pochodzi z powiatu 
słupskiego, a nie ma żadnej bliskiej 
rodziny, która mogłaby się nim za-
opiekować, na przykład starszego 
rodzeństwa, dziadków czy wujostwa 
zadaniem Powiatowego  Centrum 
Pomocy Rodzinie jest umieszczenie 
małoletniego w odpowiedniej formie 
pieczy zastępczej. Jeżeli jest to dziec-
ko do dziesiątego roku życia, musi 
to być rodzinna forma, czyli rodzina 
zastępcza lub rodzinny dom dziecka.  

Dzieci starsze mogą być umieszczo-
ne w placówkach opiekuńczo – wy-
chowawczych.  W powiecie słupskim 
mamy sześć takich placówek, jedna 
typu rodzinnego prowadzona przez 
Fundację Więzi Rodzinne oraz czte-
ry socjalizacyjne i jedna socjalizacyj-
no – interwencyjna, funkcjonujące 
w ramach Centrum Administracyj-
nego Domów dla Dzieci. Łącznie 
posiadają one 76 miejsc. Jednym  
z ważniejszych zadań Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie jest orga-
nizacja i wspieranie rodzinnej pieczy 
zastępczej. Promujemy rodzicielstwo 
zastępcze, pozyskujemy i szkolimy 
kandydatów do pełnienia tej funkcji, 
a także wspieramy już ustanowione 
rodziny oraz rodzinne domy dziecka. 
Każda rodzina zastępcza oraz każ-
dy jej wychowanek mają możliwość 
skorzystania ze wsparcia specjalistów, 
zatrudnionych w Centrum – koor-
dynatora rodzinnej pieczy zastępczej,  
specjalisty pracy z rodziną, psycho-
loga, pedagoga, prawnika. Organi-

zowane są szkolenia, grupy wsparcia 
dla rodzin i wychowanków. Rodziny 
korzystają z naszego wsparcia w sie-
dzibie Centrum, ale również bardzo 
często konsultacje i poradnictwo 
odbywają w miejscu zamieszkania 
rodzin. Oferta naszych usług jest 
znacznie bogatsza dzięki realizacji 
projektów kierowanych do rodzin za-
stępczych, dzieci w nich umieszczo-
nych oraz usamodzielnianych wycho-
wanków pieczy zastępczej. Aktualnie 
w partnerstwie z gminą Kobylnica, 
Zakładem Doskonalenia Zawodo-
wego w Słupsku i Fundacją Bocia-
nie Gniazdo realizujemy dwuletni 
projekt pn. „Rodzina w Centrum 
II”, który opiewa na  kwotę prawie 
900 tysięcy złotych, a finansowany 
jest z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomor-
skiego. W ramach projektu rodziny 
zastępcze i rodzinne domy dziecka 
mają możliwość korzystania z su-
perwizji, dodatkowych szkoleń spe-
cjalistycznych, wyjazdowych warsz-
tatów terapeutycznych połączonych 
z hipoterapią oraz weekendowych 
warsztatów umiejętności rodziciel-
skich, w których udział biorą wspól-
nie z pozostałymi członkami rodzin. 
Dzieci z pieczy zastępczej otrzymują 
dodatkowe wsparcie psychologiczne, 
psychiatryczne, logopedyczne, ko-
rzystają z korepetycji przedmioto-
wych i językowych, wyjazdów inte-
grujących oraz psychoedukacyjnych, 
a także warsztatów muzycznych, 
ceramicznych, teatralnych i robo-
tyki. Natomiast usamodzielniani 
wychowankowie będą uczestniczyć 
w warsztatach kompetencji społecz-
nych, aktywnego poruszania się po 
rynku pracy, warsztatach savoir vi-
vre, wyjeździe surviwalowym oraz 
kursie prawa jazdy. 

- To jednak nie jedyne działania na 
rzecz rodzin zastępczych, jakie po-
dejmujecie?

- W sierpniu podpisałam również 
umowę na realizację grantu w ra-
mach projektu „Pomorskie dzieciom” 
o wartości ponad 360 tysięcy złotych, 
dzięki któremu możliwe jest urucho-
mienie jeszcze szerszego wsparcia 
rodzin zastępczych i wychowanków. 
Z grantu udało nam się uruchomić  
i wyposażyć salę integracji sensorycz-
nej, zwiększyć wymiar zatrudnienia 
psychologa, wyposażyć psychologa 
w dodatkowe narzędzia pracy, prze-
szkolić kadrę, która będzie realizować 
treningi umiejętności społecznych 
oraz treningi zastępowania agresji 
dla dzieci z pieczy, a także szkołę 
rodzica dla rodzin biologicznych  
z problemami opiekuńczo-wycho-
wawczymi oraz rodziców dzieci, 
którzy starają się o powrót  dzieci 
aktualnie przebywających w pieczy 

Pomoc w wielu wymiarach 

nAJWIĘKSZYM ZAInTERESOWAnIEM CIESZą SIĘ uSŁugI SąSIEDZKIE, KTóRE POLE-
gAJą nA WSPIERAnIu OSOBY nIESAMODZIELnEJ W WYKOnYWAnIu PODSTAWOWYCH, 
CODZIEnnYCH CZYnnOśCI ŻYCIOWYCH, W SZCZEgóLnOśCI: POMOCY W ZAKuPACH, 
PRZYgOTOWYWAnIu I PODAWAnIu POSIŁKóW, WYKOnYWAnIu PRAC PORZąDKO-
WYCH, POMOCY W uISZCZAnIu OPŁAT, W DOTARCIu DO LEKARZY I uRZĘDóW.
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Pomoc w wielu wymiarach 
zastępczej. Uruchomimy również 
mediacje dla rodzin biologicznych. 
Nowym narzędziem pracy z usamo-
dzielnianymi wychowankami będą 
bony edukacyjne, które planujemy 
wdrażać od kolejnego roku. W ra-
mach tego rodzaju wsparcia wycho-
wankowie będą mieli możliwość 
zakupu sprzętu komputerowego lub 
wykupienia specjalistycznego kursu 
zawodowego.  

- Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie wspiera także osoby z nie-
pełnosprawnościami. Na czym ta 
pomoc polega? 

- Osoby z niepełnosprawnościami 
mogą ubiegać się w Centrum o wiele 
dofinansowań, które pomogą w ich 
społecznym funkcjonowaniu oraz 
poprawią ich sprawność fizyczną 
i jakość życia. Każdego roku dys-
ponujemy środkami Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, które wydatkujemy na 
zadania wskazane uchwałą Rady Po-
wiatu Słupskiego. Osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością mogą otrzymać 
dofinansowanie do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów orto-
pedycznych i środków pomocniczych, 
a także dofinansowanie do likwidacji 
barier architektonicznych, technicz-
nych i w komunikowaniu się. Osoby 
z niepełnosprawnościami oraz ich 
opiekunowie mogą skorzystać z dofi-
nansowania w udziale w 14-dniowym 
turnusie rehabilitacyjnym, odbywa-
jącym się we wskazanym przez sie-
bie ośrodku.  Dysponujemy również 
funduszami na działania organizacji 
pozarządowych, które wspierają śro-
dowiska osób z niepełnosprawnościa-
mi. Organizacje każdego roku do 30 
listopada mogą złożyć wnioski na 
planowane w kolejnym roku kalen-
darzowym działania z zakresu  spor-
tu, kultury, rekreacji i turystyki dla 
osób niepełnosprawnych. Za naszym 
pośrednictwem organizacje mogą 
ubiegać się także o pieniądze na re-
alizację zadań z zakresu rehabilita-
cji społecznej w ramach konkursów, 
ogłaszanych przez Zarząd Powiatu 
Słupskiego. 

- Dla wielu niepełnosprawnych 
problemem, utrudniającym osią-
gnięcie większej samodzielności, są 
nie tylko bariery architektoniczne, 
ale brak kwalifikacji, które pozwo-
liłyby wejść im na rynek pracy.

- Od kilku lat realizujemy program 
„Aktywny Samorząd”, w ramach któ-
rego możliwe jest wsparcia likwida-
cji barier ograniczających społeczne  
i zawodowe funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych oraz pomoc  
w uzyskaniu wykształcenia na pozio-
mie wyższym przez osoby z umiar-

kowanym i znacznym stopniem nie-
pełnosprawności. Program z roku na 
rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem mieszkańców naszego 
powiatu, bowiem umożliwia osobom 
z niepełnosprawnościami kształcenie 
na poziomie wyższym, a także za-
kup specjalistycznych urządzeń ta-
kich jak: wózki elektryczne, skutery, 
protezy kończyn, sprzęt elektronicz-
ny, oprzyrządowanie do samochodu.  
W ramach programu możliwe jest też 
dofinansowanie do kursu prawa jazdy, 
szkoleń z obsługi specjalistycznego 
sprzętu oraz opłacenie kosztów poby-
tu dzieci aktywnych zawodowo osób 
z niepełnosprawnościami w żłobku 
czy przedszkolu. Te wszystkie formy 
wsparcia mają na celu umożliwienie 
osobom z niepełnosprawnościami 
aktywności zawodowej i pełnego 
uczestniczenia w życiu społecznym. 

- O kompleksowości podejmowa-
nych w powiecie słupskim dzia-
łań z zakresu pomocy społecznej 
świadczy przyjęta nie tak dawno 
strategia rozwoju problemów spo-
łecznych. Jakie są główne założenia 
tego dokumentu?

- Strategia rozwiązywania pro-
blemów społecznych jest jednym  
z podstawowych dokumentów okre-
ślających zadania lokalnej polityki 
społecznej. Stanowi ona podstawę 
do podejmowania i realizacji różno-
rakich działań i interwencji społecz-
nych w obszarach określonych jako 
kluczowe dla rozwoju powiatu słup-
skiego w latach 2021-2025. Doku-
ment powstał w procesie partycypa-
cyjnym, z udziałem przedstawicieli 
wszystkich powiatowych jednostek 
działających w obszarze polityki spo-
łecznej, przedstawicieli gmin oraz 
organizacji społecznych. W strate-
gii określono pięć celów strategicz-
nych, koncentrujących się w obsza-
rach: rodziny, niepełnosprawności, 
edukacji, polityki senioralnej oraz 
aktywizacji społeczno-zawodowej.  
W obszarze rodziny zaplanowano 
działania, zmierzające do rozwoju 
usług społecznych dla rodzin w kry-
zysie w formie zdeinstytucjonalizo-
wanej, zapewnienia wysokiej jakości 
pieczy zastępczej, wykorzystania do 
tego współpracy międzyinstytucjo-
nalnej, a także zapewnienia wspar-
cia dla kadr pracujących z dzieckiem  
i rodziną. W obszarze niepełno-
sprawności będziemy zmierzać  
w kierunku rozwoju usług społecz-
nych dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi, ułatwień w ich funk-
cjonowaniu oraz podnoszenia świa-
domości społecznej na temat ich 
potrzeb. W zakresie edukacji zapla-
nowano działania, zmierzające do 
podnoszenia kompetencji nauczy-

cieli i kadry zarządzającej oświatą, 
dopasowania kształcenia i szkole-
nia do potrzeb rynku pracy i zmian 
społecznych, wzrostu świadomości 

społeczeństwa odnośnie wartości 
edukacji w życiu, rozwoju usług 
edukacyjnych dla różnych grup spo-
łecznych, wykorzystania potencjału 

lokalowego i ludzkiego powiatu do 
rozwijania usług na rzecz edukacji. 
Bardzo ważnym obszarem jest po-
lityka senioralna, w ramach której 

będziemy kontynuować działania 
zmierzające do zwiększenia uczest-
nictwa seniorów w życiu społecz-
nym, poszanowania praw seniorów, 

pobudzenia ich aktywności obywa-
telskiej oraz  wzmocnienia systemu 
wsparcia tej grupy poprzez porad-
nictwo specjalistyczne, wolontariat 
opiekuńczy, wypożyczenie sprzę-
tu, różnego rodzaju usługi środo-
wiskowe. Zaplanowane działania  
z jednej strony odpowiadają na po-
trzeby zdiagnozowane w czasie two-
rzenia strategii, z drugiej natomiast 
wpisują się w zapisy projektów woje-
wódzkich programów operacyjnych 
oraz krajowych dokumentów stra-
tegicznych, co w przyszłości ułatwi 
nam ubieganie się o dofinansowanie 
tych działań z funduszy zewnętrz-
nych. 

- Dziękuję za rozmowę.

 OSOBY Z nIEPEŁnOSPRAWnOśCIAMI MOgą uBIEgAć 
SIĘ W CEnTRuM O WIELE DOFInAnSOWAń, KTóRE PO-
MOgą IM SPOŁECZnYM FunKCJOnOWAnIu ORAZ PO-
PRAWIą ICH SPRAWnOść FIZYCZną I JAKOść ŻYCIA.
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Podczas, kończącego cykl letnich koncertów organowych, występu w Duninowie 
zaprezentowali się Maciej Afanasjew, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w 
klasie skrzypiec jazzowych oraz kompozycji i aranżacji. Afanasjew studiował również 
na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu oraz New York Jazz Academy 
i występował w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Przy or-
ganach zasiadł Paweł Głowiński, który wykształcenie muzyczne zdobywał w toruńskiej 
szkole muzycznej I i II stopnia w klasie fortepianu, a następnie w klasie organów, którą 
to klasę ukończył z wyróżnieniem. W roku 2005 ukończył Studium Muzyki Kościelnej 
Diecezji Toruńskiej. Współpracuje także z wybitnymi improwizatorami i jazzmanami, 
tworząc niecodzienne projekty, łączące brzmienie organów z elektroniką, skrzypcami 
elektrycznymi czy harmonijką ustną. W Duninowie artyści przedstawili nowe aranżacje 
utworów sakralnych i świeckich. Organizatorem koncertu było Centrum Kultury 
Powiatu Słupskiego. Pierwszy koncert z cyklu odbył się w lipcu w kościele w Damnie. 
Wówczas wystąpili Zbigniew Gach na organach i Magdalena Maniewska – oboistka. 

LETnIE KOnCERTY

Organy, które rozsławiły Duninowo
najstarsze organy w regionie, znajdujące się w kościele  
w Duninowie, rozbrzmiały pięknem swoich barw za sprawą 
ostatniego z serii letnich koncertów organowych, zorganizo-
wanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

Znajdujące się w gotyckim, XIV 
wiecznym kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej orga-

ny, wykonane zostały przez miejscową 
firmę Völknera, która swoją produkcją 
rozsławiła Duninowo, wówczas Dün-
now, nie tylko na terenie Niemiec, ale 
też w innych krajach, nawet na obsza-
rze Afryki. Wszystko zaczęło się, gdy 
w 1859 r. 28-letni Christian Friedrich 
Völkner otworzył w miejscowości warsz-
tat, który pierwotnie zajmował się kon-
serwacją i remontem organów. Wybór 
takiej drogi zawodowej Christiana dla 
nikogo nie był zaskoczeniem, gdyż  po-
chodził on z rodziny kościelnych organi-
stów i nauczycieli, którzy od roku 1734 
nieprzerwanie przez 112 lat pracowali 
w Duninowie. Jego ojciec prowadził 
tu gospodarstwo rolne, zajmował się 
również stolarstwem oraz strojeniem 
fortepianów, był nawet naczelnikiem 
gminy. Przyszły właściciel warsztatu bu-
dowy organów nauczył się w Berlinie  
u organmistrza Carla Augusta Buchholza.  
 Pierwsze organy, wybudowane 
w duninowskim zakładzie, zostały praw-
dopodobnie zamontowane w kościele 
w Arnshagen, czyli obecnym Charno-
wie. Na początku instrumenty opusz-
czające warsztat Völknera powstawały 
ręcznie przy użyciu prostych narzędzi,  
a wszystkie prace wykonywał przy pomo-
cy krewnego, dopiero później zatrudnił 
trzech pomocników. Starannie wykona-
ne, bardzo dobrze brzmiące, zawierające 
wiele nowatorskich rozwiązań organy 
rozsławiły zakład, do którego zaczęły 
napływać zamówienia z różnych stron 

świata. Völkner swoje organy wysyłał do 
Niemiec, Rosji, Polski, a nawet do nie-
mieckiej kolonii w Afryce Wschodniej  

- Dar es Salaam. Usługi firmy z Duninowa 
polecał nawet dziennik urzędowy rejen-
cji koszalińskiej z 27 listopada 1873roku.  
 W 1876 roku Christian Völk-
ner zbudował nowy budynek fabryczny, 
a rok później zainstalował maszyny, co 
spowodowało szybki rozwój firmy. Oko-
ło 1900 roku Völkner przekazał fabrykę 
swojemu synowi Paulowi. W tym czasie 
w zakładzie było zatrudnionych już dwu-
dziestu pracowników, a rocznie wytwa-
rzano dziesięć nowych organów, a jesz-
cze więcej naprawiano i konserwowano.  
W 1888 roku budynek warsztatu opu-
ściły setne organy, do roku 1903 w za-
kładzie wyprodukowano ich aż dwieście.  
W firmowym katalogu, promującym 
usługi warsztatu Paula Völknera, pisał  

„Moje przedsiębiorstwo, założone w 1859 
r. przez mojego ojca i prowadzone przez 
niego przez dziesięciolecia, dzięki solid-
ności swoich wykonań cieszyło się ciągle 
zwiększającymi się zamówieniami oraz z 
roku na rok powiększającym się obsza-
rem zbytu. Zdobyte w tym czasie do-
świadczenie, z którego wynikało szereg 
własnych, potwierdzonych w praktyce, 
wynalazków i udoskonaleń w budowa-
niu organów; do tego uczęszczanie do 
Królewskiej Wyższej Szkoły Technicz-
nej w Berlinie w czasie mojej podróży 
naukowej oraz poczynione osobiście 
obserwacje wszystkich ważnych zjawisk  
i nowinek w organmistrzostwie, dają mi 
możność nie tylko zachować wyśmienitą 
reputację, jaką się moje przedsiębiorstwo 

cieszyło, ale ją jeszcze bardziej rozszerzać”.  
 Założyciel zakładu zmarł,  
w skutek wylewu, 31 lipca 1905 roku 
w wieku 74 lat i został pochowany na 
cmentarzu w Duninowie.  W nocy z 17 

na 18 stycznia 1906 roku jego zakład 
został podpalony. Spłonął dom miesz-
kalny, stodoła z chlewem i wozownia. 
Budynek fabryczny został uratowany  
z pożaru, niemniej jednak pożar znisz-

czył kosztowne części organów. Właści-
ciela w owym czasie nie było, gdyż był  
w podróży służbowej. Żonie z dwójką 
dzieci udało się ujść z życiem. Paul jeszcze 
w tym samym roku, w kwietniu sprzedał 
posiadłość w Duninowie i przeniósł za-
kład do Bydgoszczy na ul. Gdańską 100, 
gdzie zatrudnił pięćdziesięciu pracowni-
ków. Przy zakładzie istniał również maga-
zyn fortepianów, pianin i fisharmonii na 
ul. Gdańskiej 158. W Bydgoszczy Paul 
budował rocznie około trzydzieści eg-
zemplarzy nowoczesnych, pneumatycz-
nych organów kościelnych. Instrument, 
który znajduje się w kościele w Dunino-
wie swój dobry stan zawdzięcza księdzu 
dziekanowi Jerzemu Wyrzykowskiemu, 
proboszczowi parafii, który troszczy się o 
zachowanie zabytkowego kościoła w od-
powiednim stanie technicznym.

Włodzimierz Lipczyński

ORgAnY ROZSŁAWIŁY ZAKŁAD Z DunInOWA, DO KTóREgO 
ZACZĘŁY nAPŁYWAć ZAMóWIEnIA Z RóŻnYCH STROn śWIA-
TA M.In. DO nIEMIEC, ROSJI, POLSKI, A nAWET DO nIEMIEC-
KIEJ KOLOnII W AFRYCE WSCHODnIEJ - DAR ES SALAAM.

Tak wyglądała manufaktura Völknera w Duninowie. 

Podczas  koncertu przy organach z zakładu Völknera zasiadł   Paweł Głowiński. 
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Stop smog
Dbaj o jakość powietrza, stosuj się do uchwały antysmo-
gowej, która obowiązuje na terenie województwa po-
morskiego. nieprzestrzeganie zapisów uchwały, zgod-
nie z Kodeksem wykroczeń grozi grzywną w wysokości 
od 20 do 5000 złotych.

Od 1 stycznia 2021 r. nie można stosować paliw naj-

gorszej jakości, wycofanych z obrotu tj.: mułów 

węglowych, flotokoncentratów, węgla brunat-

nego, mieszanin paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych 

substancji, zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamienne-

go oraz  paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 

20 proc. Oczywiście zakazane jest również spalanie odpadów. 

 Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów 

wprowadzonych uchwałą będą prowadzić w szczególno-

ści: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, straże 

miejskie i gminne, policja, powiatowi inspektorzy nad-

zoru budowlanego, inspektorzy ochrony środowiska. 

 Pozaklasowe urządzenia grzewcze należy wymienć na 

odnawialne źródła energii, na instalację na paliwo gazowe, in-

stalację na lekki gaz opałowy, energię elektryczną oraz w przy-

padku braku dostępu do sieci centralnego ogrzewania także na 

instalację na paliwo stałe spełniające odpowiednie wymagania. 

PAMIĘTAJ O WYMIAnIE ŹRóDEŁ CIEPŁA
= kotły poniżej trzeciej klasy - do września 2024 r.                     = kotły klasy 3 i 4  - do 1 wrzesień 2026 r. 

= kotły klasy 5 do - 1 lipca 2035 r. 
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Staż – pomoc dla bezrobotnego i pracodawcy 
Stażysta w firmie to dodatkowe i co ważne, darmowe ręce do pracy. To też możliwość wy-
szkolenia pracownika, dokładnie zgodnie ze swoimi potrzebami. Z kolei dla stażysty to 
szansa na wejście lub powrót na rynek pracy. 

S     tażysta w firmie to dodatkowe i 
co ważne, darmowe ręce do pracy. 
To też możliwość wyszkolenia pra-

cownika, dokładnie zgodnie ze swoimi 
potrzebami. Z kolei dla stażysty to szan-
sa na wejście lub powrót na rynek pracy.  
 Wniosek o zorganizowa-
nie stażu może złożyć do Powiato-
wego Urzędu Pracy każdy przed-
siębiorca, także osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, 
która nie zatrudniała dotychczas innych 
pracowników oraz producenci rolni.  
 Wnioskodawca nie może zale-
gać z wypłatą wynagrodzeń oraz zapła-
tą składek do ZUS, NFZ, na Fundusz 

Pracy, na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Fun-

dusz Emerytur Pomostowych. Praco-
dawca, spełniający te warunki, może 

rozpocząć procedurę ubiegania się  
o skierowanie stażysty do jego firmy.  
Złożony do urzędu wniosek musi zawie-
rać nazwę zawodu lub specjalności, któ-
rej staż dotyczy, program nauki stażysty, 
zakres zadań wykonywanych przez bez-
robotnego, rodzaj kwalifikacji lub umie-
jętności zawodowych, jakie nabędzie 
po ukończeniu stażu. Konieczne jest 
także  wyznaczenie opiekuna stażysty.  
 Liczba bezrobotnych, skie-
rowanych z urzędu pracy, nie może 
przekroczyć liczby pracowników, za-
trudnionych w danej firmie na eta-
tach, w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy. Pracodawca może wska-

zać osobę, którą chciałby przyjąć na 
staż. Dla urzędu pracy nie jest to 
wiążące oświadczenie, jednak naj-
częściej, jeżeli nie występują żadne 
przeszkody formalne, wskazany bezro-
botny jest kierowany do danej firmy. 
 Staże trwają od trzech do 
sześciu miesięcy. W zależności od re-
alizowanego w danym okresie projektu 
unijnego mogą być preferowane osoby 
długotrwale bezrobotne, z niepełno-
sprawnościami, z niskim wykształceniem, 
itp. Wiek stażysty nie ma znaczenia. 
 Kiedy złożony wniosek speł-
nia wymagania formalne, a urząd dys-
ponuje funduszami na organizację stażu, 
podpisywana jest umowa z przedsiębior-
cą. Pracodawca zobowiązuje się w niej 
między innymi do zapewnienia należytej 
realizacji stażu zgodnie z ustalonym pro-
gramem. – Przedsiębiorca, zatrudniający 
stażystę, ma obowiązek dostarczania do 
piątego dnia każdego miesiąca do urzędu 
pracy listy obecności, podpisanej przez 
skierowanego na staż bezrobotnego  

– mówi Marcin Horbowy, rzecznik praso-
wy Powiatowego Urzędu Pracy w Słup-
sku. - Po zakończeniu stażu pracodawca 
wystawia opinię potwierdzającą zdobyte 
przez stażystę kwalifikacje i umiejęt-
ności zawodowe. Wielu pracodawców 
decyduje się na zatrudnienie później 
takiego stażysty, gdyż jest to już osoba 
przygotowana do pracy w danej firmie.  
 Staże wciąż cieszą się dużą po-
pularnością, ponieważ dla wielu osób są 
one okazją do wejścia lub powrotu na ry-
nek pracy i nabycia nowych kompetencji 
zawodowych. 

Wnioski i załączniki, jakie należy 
złożyć zamieszczone są na stro-
nie internetowej PUP w zakład-
ce dokumenty – pracodawcy  
i przedsiębiorcy.

DOKuMEnTY

1260
tyle "na rękę" wynosi dodatek 
stażowy, jaki stażysta otrzy-
muje co miesiąc z Powiatowe-
go Urzędu Pracy.

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów  
ortopedycznych i środków pomocniczych
J     esteś osobą z niepełnosprawnością? 

Potrzebujesz sprzętu lub przyrzą-
du do lepszego funkcjonowania? 

Chcesz skorzystać z dofinansowania do 
zakupu przedmiotów ortopedycznych,  
środków pomocniczych? Sprawdź, jak 
to zrobić. Celem dofinansowania jest 
pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, 
przyrządów i urządzeń, wspierających 
funkcjonowanie i rehabilitację osób z 
niepełnosprawnościami w ich miejscu 

zamieszkania. O dofinansowanie można 
się starać, gdy cena przedmiotu dofinan-
sowania jest wyższa od limitu dofinanso-
wania, określonego w załączniku do roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych, wydawanych na zlecenie.  
 Pod pojęciem przedmiotów 
ortopedycznych należy rozumieć przy-
rządy, niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania osoby z niepełnospraw-

nościami, np. protezy, ortezy, obuwie 
ortopedyczne, kule, wózki inwalidzkie. 
Z kolei środki pomocnicze to przedmio-
ty, które w znacznym stopniu ułatwiają 
funkcjonowanie w środowisku społecz-
nym lub wręcz to umożliwiają, np. pie-
luchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe. 
 Przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze są skatalogowa-
ne w załączniku do rozporządzenia  
w sprawie wykazu wyrobów medycz-
nych, wydawanych na zlecenie. Znaj-
dziesz w nim limity finansowania każde-
go przedmiotu w ramach ubezpieczenia 
pokrywane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia oraz wysokość udziału własne-
go wnioskodawcy w kosztach zakupu. 
Procentowe wskaźniki dofinansowań 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
odnoszą się wprost do tych limitów.  
 Wnioski przyjmowane są 
przez cały rok. Dofinansowania wy-
płacane są do momentu, do którego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie dysponuje pieniędzmi na ten cel.  
O dofinansowanie do przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocni-
czych osoba z niepełnosprawnościa-
mi może występować za każdym ra-
zem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.  
 Wniosek o dofinansowanie 
wraz z załącznikami należy złożyć w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 

20 w pokoju numer 4. Po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku, pieniądze są 
przekazywane na konto wnioskodawcy 
(w przypadku uiszczenia przez niego 
całej kwoty) lub na konto sprzedaw-
cy, w przypadku wystawienia faktury 
z odroczonym terminem płatności. 
 Istnieje również możliwość 
składania wniosków (dla osób posiada-
jących podpis elektroniczny lub profil 
zaufany) drogą elektroniczną za pośred-
nictwem platformy internetowej Syste-
mu Obsługi Wsparcia.

Każdy kto:

= posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,

= posiada zlecenie, dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzą- 
     cego (na druku obowiązującym w NFZ),

= spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać  
   się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu prze- 
  pisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób  
  we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał po- 
  przedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50  
  proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospo- 
       darstwie domowym lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia  w przypad- 
      ku osoby samotnej.

= spełnia powyższe warunki i jednocześnie nie posiada wymagalnych zo-
bowiązań wobec PFRON.

KTO MOŻE SKORZYSTAć

= pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania w PCPR),

= aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

= fakturę określającą cenę nabycia, z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach  
   ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument  
   potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczenio-     
    dawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  
    w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

   albo

= kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocni- 
    cze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w  
   ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin reali- 
   zacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

CO MuSISZ PRZYgOTOWAć

= do 100 proc. udziału własne-
go w wyznaczonym przez NFZ 
limicie ceny,

= do 150 proc. sumy kwoty limi-
tu wyznaczonego przez NFZ oraz 
wymaganego udziału własnego  
w zakupie tych przedmiotów, je-
żeli cena zakupu jest wyższa niż 
ustalony limit.

ILE MOŻnA DOSTAć
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R ok pandemii jest czasem, w któ-
rym nasze codzienne zajęcia, a 
nawet zajęcia naszych dzieci 

przeniosly się w sferę multimedów i 
funkcjonowania „zdalnego”. Początko-
wo raczkujące i nieudolne próby prowa-
dzenia e-lekcji w bardzo krótkim czasie 
ewaluowały w  kombinaty pełne filmi-
ków, webinarów, szkoleń i zakupów on-
line. Nastąpił rozkwit mediów społecz-
nościowych. Zamiast wizyty w teatrze 
mieliśmy teatr online, zamiast koncertu 
na świeżym powietrzu transmisje ze stu-
diów domowych. Firmy przeniosły swoje 
biura do domów swoich pracowników 
lub inaczej rzecz ujmując, pracownicy 
przenieśli pracę do domu. Po roku pra-
cy zdalnej wielu z nas zaobserwowało 
u siebie zmiany takie jak: pogorszenie 
wzroku, zmęczenie, obniżenie nastroju 
i stany depresyjne, tłumacząc sobie, że 
jest to skutkiem izolacji i nadmiaru pracy. 

Dorośli potrafią zaobserwować i nazwać 
zmiany: „gorzej widzę”, „jestem przemę-
czony”, a dzieci? Dziecko nie powie nam, 
że źle widzi. Raczej nie powie nam, że jest 
przemęczone – możemy zaobserwować 
zmiany jego zachowania, ale nie zawsze 
będziemy w stanie określić ich przyczynę. 
 Niebezpieczne dla wzroku jest 
zarówno emitowane przez multimedia 
światło niebieskie, jak i drgania ekranów. 
Zbyt długa ekspozycja na niebieskie świa-
tło powoduje szereg nieprzyjemnych do-
legliwości takich jak: zmęczenie, uczucie 
suchości albo łzawienie oczu, nieostre 
widzenie, a nawet migrenowe bóle gło-
wy, rozdrażnienie oraz kłopoty ze snem. 
Multimedia mają bardzo duży wpływ na 
upośledzenie zdolności koncentracji. Nie-
dojrzały układ nerwowy, jaki mają dzieci, 
poddany nadmiernej stymulacji ekra-
nowej nie będzie w  stanie odbudować i 
zrekonstruować powstałych deficytów. To 
pociąga za sobą kolejne konsekwencje w 
postaci ograniczeń zdolności motorycz-
nych, zaburzeń emocjonalno- społecz-
nych. Nadmierna stymulacja wzrokowa 
dziecka, jakiej poddane jest podczas ko-
rzystania z urządzeń multimedialnych, w 
takim stopniu pobudza układ nerwowy 
i wpływa istotnie na deficyt uwagi, że w 
niektórych przypadkach objawy prze-

ciążenia przypominają objawy ADHD. 
 Długotrwałe śledzenie ekranu 
z bliskiej odległości prowadzi do krótko-
wzroczności i  znacznych ograniczeń mo-
torycznych oczu, problemów z akomoda-
cją, czyli umiejętnością dostosowania oka 
do panujących warunków. Upośledza się 
umiejętność płynnego śledzenia, prze-
noszenia spojrzenia z obiektu na obiekt. 
Książki i obraz stabilny jest dla  przecią-
żonego oka i mózgu „nudny” i mało atrak-
cyjny. Dziecko unika sytuacji, w których 
ma czytać, kolorować, bywa rozdrażnione.  
 Jakie w takiej sytuacji działania 
należy wdrożyć? Po pierwsze pamiętaj-
my, żeby dawać dzieciom dobry przykład. 
Kiedy dzieci obserwują swoich rodziców 
spędzających więcej czasu przed ekra-
nem, mają tendencję do robienia tego 
samego. Ograniczmy do minimum czas 
ekranowy na rzecz ruchu i aktywności 
fizycznej oraz czasu spędzanego wspól-
nie z dzieckiem. Po drugie, w przypadku 
zaobserwowania nieprawidłowości na-
leży rozpocząć diagnostykę i wybrać się 
do specjalisty  – okulisty, optometrysty.  
  Wczesne rozpoznanie trudno-
ści w funkcjonowaniu wzrokowym po-
zwoli na uniknięcie poważniejszych kon-
sekwencji w postaci pogłębiania się wady 
wzroku. 

SPECJALISTA RADZI

Multimedia negatywnie 
wpływają na nasze dzieci

AgnIESZKA MORZYńSKA-BuRAK
TYFLOPEDAgOg, TERAPEuTA WIDZEnIA 
Z  PORADnI PSYCHOLOgICZnO-PEDAgOgICZnEJ

Staż – pomoc dla bezrobotnego i pracodawcy 
=Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 
120 proc. kwoty zasiłku. Obecnie jest to 1489  zł 
brutto, czyli 1260 zł netto, a jeżeli stażysta pracu-
je poza miejscowością zamieszkania, może ubie-
gać się także o zwrot kosztów dojazdu.

=Stażysta nie może pracować dłużej niż 8 godzin 
dziennie i 40 tygodniowo. Ponadto staż nie może 
odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, 
w systemie pracy zmianowej ani w nadgodzinach. 

=Stażysta ma też prawo do dni wolnych - za 
każde 30 dni stażu bezrobotny nabywa prawo do 
dwóch dni wolnego, które powinny zostać udzie-
lone stażyście na jego wniosek, najpóźniej do 
zakończenia stażu. Okres pobierania stypendium 
stażowego wlicza się do ustalenia uprawnień  
emerytalno-rentowych, do stażu pracy oraz wyli-
czenia  urlopu.  

PRAWA STAŻYSTY

PRAWA KOnSuMEnTA

JAn LEOnCZuK
POWIATOWY RZECZnIK KOnSuMEnTóW

Nie można już zawierać umów 
sprzedaży energii elektrycznej  
i gazu poza lokalem przedsiębior-

stwa. Zmiany  te weszły w życie 3 lipca 
wraz z nowelizacją Prawa energetyczne-
go. Wszelkie umowy na prąd i gaz, które 
zostały podpisane po tej dacie w domach 
konsumentów są z mocy prawa nieważne. 
 Nowelizacja ustawy przyniosła 
zmiany dotyczące praw konsumentów. Ma 
ona bowiem na celu, nie tylko usprawnienie 
polskiej energetyki i rozpoczęcie jej stop-
niowej digitalizacji, ale  jest również bardzo 
ważna z punktu widzenia ochrony praw 
odbiorców energii. Nowe zapisy zakładają 
wprowadzenie zakazu zawierania umów 
sprzedaży prądu i gazu w gospodarstwach 
domowych poza lokalem przedsiębiorstwa, 
czyli tzw. sprzedaży door-to-door, kiedy to 
konsument na ogół bywa poddany większej 
presji psychologicznej ze strony akwizyto-
rów. Natomiast wszelkie umowy na prąd  
i gaz, podpisane po tej dacie w domach 
konsumentów są z mocy prawa nieważne. 
 Zmiany w ustawie – Prawo ener-
getyczne wprowadzono w związku z liczny-
mi przypadkami oszustw i nadużyć. Od wie-
lu lat bowiem agresywna polityka sprzedaży 
przedsiębiorstw energetycznych prowadziła 
do występowania licznych nieprawidłowości 
i poważnego narażania interesu finansowe-
go konsumentów. Do tego czasu nierzadko 
zdarzało się, że przedstawiciele handlo-
wi, nastawieni na maksymalizację swoich 
zarobków, wykorzystywali niewiedzę od-
biorców do zawarcia niekorzystnej umowy. 
 Warto zapamiętać, że wprowa-
dzenie zakazu zawierania umowy sprzedaży 
prądu czy gazu poza lokalem przedsiębior-
stwa, nie ogranicza możliwości jej zawarcia 
na odległość (np. przez telefon lub internet). 
Podczas zawierania umowy na odległość na-
leży zachować szczególną ostrożność, gdy: 

namawiani jesteśmy do jej szybkiego pod-
pisania; na dokumentach nie widnieją dane 
firmy, którą reprezentuje przedstawiciel; 
obiecywana jest nam niższa stawka opłaty 
za energię/gaz bez zagłębiania się już w te-
mat dotyczący innych dodatkowych opłat 
i usług oraz kar; jesteśmy poproszeni o po-
kazanie ostatniego rachunku za energię/gaz; 
musimy podpisać dużą ilość dokumentów. 
 Chcąc zmienić dotychczasową 
umowę, porównaj taryfy i upewnij się, czy 
w nowej nie występują opłaty dodatkowe. 
Większości sprzedawców kusi mniejszymi 
cenami za prąd, bagatelizując fakt istnienia 
opłaty handlowej, która miesięcznie może 
wynieść nawet kilkadziesiąt złotych, nie-
zależnie od tego czy zużywasz prąd czy nie. 
Zdarzały się przypadki, że konsumenci - se-
niorzy otrzymywali nową umowę z pokaźną 
kwotą opłaty handlowej, gdyż do umowy 
otrzymywali także program komputerowy 
lub kartę paliwową, których w rzeczywisto-
ści w ogóle nie potrzebowali. Proponując 
ofertę, sprzedawcy nie interesowało, czy 
klient senior w ogóle posiada komputer 
lub samochód. Warto pamiętać, że każdy 
konsument ma możliwość skorzystania  
z taryfy G11 bez dodatkowej opłaty han-
dlowej. Trzeba też zwrócić uwagę na okres 
obowiązywania umowy i wysokość kar za 
przedterminowe zerwanie umowy. Dlatego 
też umowę najlepiej zawrzeć, gdy będzie się 
miało czas na jej spokojną i wnikliwą lekturę.  
 Warto też pamiętać o swoich 
prawach, dotyczących możliwości odstą-
pienia od umowy zawartej na odległość 
w terminie 14 dni od jej zawarcia (bez 
konieczności podawania przyczyn i po-
noszenia jakichkolwiek kosztów z tego 
tytułu). Po tym terminie cofnięcie się  
z niechcianej i złej umowy najprawdo-
podobniej związane będzie z zapłatą kary 
umownej.

Ważne zmiany 
w prawie energetycznym

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

ZAPRASZAM Y PO PORADY

Pomoc dotyczącą spraw konsumenckich można uzyskać, zwracając się  
pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przyjść  
na osobistą konsultację.
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Podczas stażu stażyści mogą zdobywać doświadczenie pod okiem doświadczonych pracowników.



t

nr 9-10 (248-249)
wrzesień - październik 2021 r.16

POWIAT

SŁUPSKI POWIAT W OBIEKTYWIE

To były udane Pokopki
Ponad sześćdziesięciu wystawców zaprezentowało swo-
ją ofertę podczas Słupskich Pokopek, czyli Powiatowego 
święta Ziemniaka, które odbyły się w Karżniczce. 

I    mprezę zorganizowano już po raz 
siedemnasty. W tym roku Cen-
trum Kultury Powiatu Słupskiego 

pozyskało na jej organizację  ponad 
33 tysiące złotych dofinansowania z 
unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.  
 Dzięki temu można było 
lepiej przygotować infrastrukturę dla 

wystawców i rekordowej liczby odwie-
dzających, którzy przyjechali m.in. po 
zapasy na zimę. Na stoiskach można 
było się bowiem zaopatrzyć w ziemnia-
ki, warzywa, owoce, a także przetwory 
spożywcze, ryby, sery i wędliny. Były 
też stoiska z wyrobami rękodzielniczy-
mi oraz drzewkami owocowymi i sa-
dzonkami roślin. Targom towarzyszyły 

występy artystyczne. Na scenie zapre-
zentowały się zespół taneczny „Pląs”,  

„Damniczanki”, „Polanki” z Karżnicy, 
„Babiniec” z Objazdy, „Klęcinianki”, 
KGW Stowięcino i „Skotawianie” z 
Dębnicy Kaszubskiej oraz gwiazda im-
prezy – zespół „Słowiany” z Krakowa.  
 W trakcie imprezy tradycyjnie 
przeprowadzono konkurs na najlepszą 
potrawę ziemniaczaną. W szranki sta-
nęło dziesięciu uczestników: gospodar-
stwa agroturystyczne i koła gospodyń 
wiejskich. Pierwsze miejsce zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Dargolezy, dru-
gie Gospodarstwo agroturystyczne Marii 
Jońca, a trzecie Koło Gospodyń Wiej-
skich  z Redzikowa.
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