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przewodniczący rady powiatu słupskiego

O osiągnięciach minionej kadencji naj-
lepiej świadczą wysokie pozycje, jakie 
Powiat Słupski zajmował w rankin-

gach prowadzonych przez Związek Powiatów 
Polskich. Powiat doceniono za działania proin-
westycyjne, prorozwojowe, poprawiające jakość 
obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, a także za działania promocyj-
ne. Za 2009 rok otrzymaliśmy tytuł SuperPo-
wiatu, który jest chyba największym uznaniem 
za dobrą pracę samorządu. Takie wyróżnienie 
otrzymuje bowiem jednostka, której przyznano 
punkty aż w siedemdziesięciu pięciu procentach 
ocenianych kategorii. To zaszczytne wyróżnie-
nie Powiat Słupski otrzymał po raz pierwszy w 
swej dziesięcioletniej historii.
 Za rok 2009 zostaliśmy także laureatem 
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przy-
jaźni Środowisku”, otrzymując tytuł i certyfikat 
Powiat Przyjazny Środowisku za promowanie 
obywatelskich postaw proekologicznych oraz 
wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. 
Wysokie pozycje w rankingach Związku Po-
wiatów Polskich i innych konkursach znacząco 
wyróżniają nas spośród innych, ponad trzy-
stu  powiatów ziemskich w Polsce. Miejsca w 
rankingach i konkursach są odzwierciedleniem 
konkretnych działań podejmowanych w trzeciej 
kadencji przez Radę i Zarząd Powiatu Słup-
skiego.
 Zmienił się wizerunek powiatu. W staro-
stwie zmieniły się warunki obsługi interesan-
tów. W 2009 roku starostwo uzyskało certyfi-
kat ISO i tym samym wprowadziło nową jakość 
załatwiania spraw w urzędzie. Odrestaurowa-
ny został budynek starostwa, który jest obiek-
tem zabytkowym – dziś jednym z najpiękniej-
szych w Słupsku. Prowadzone, a właściwie 
kończone już prace restauracyjne pokazują 
także w nowym świetle budynek przylegający 
do liczącego ponad 100 lat budynku staro-
stwa. Bardzo widoczne są działania promo-
cyjne, służące budowaniu tożsamości powiatu 
i społecznego zaufania. Kreowanie pozytyw-
nego wizerunku poprzez imprezy kulturalne, 
gospodarcze, sportowe czy turystyczne spra-
wiło, że powiat słupski należy do najbardziej 
rozpoznawalnych w kraju.
 W trzeciej kadencji zostały podjęte bardzo 
odważne decyzje, włącznie z przejęciem przez 
powiat Aukcji Rybnej w Ustce i następnie prze-
kazaniem jej obiektu w użytkowanie rybakom 

zrzeszonym w Krajowej Izbie Producentów Ryb, 
którzy dzisiaj mają swój plan na funkcjonowa-
nie aukcji, wzorując się na sprawdzonych roz-
wiązaniach duńskich. W miarę możliwości Po-
wiat Słupski w dalszym ciągu będzie wspierać 
działania rybaków, dążących do uregulowania 
rynku rybnego w kraju. Nie bez znaczenia dla 
gospodarki wodnej było przejęcie Zakładu 
Usług Wodnych, a następnie doprowadzenie 
do wejścia kapitałowego trzech gmin. Na po-
trzeby ratownictwa wodnego udało się prze-
jąć tzw. czerwoną szopę w Ustce. Z powiatem 
lęborskim utworzono Związek Celowy, który 
przejął od Ministra Skarbu Państwa 100 proc. 
kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Słupsku z sie-
dzibą w Rowach.
 Niewątpliwie ogromnym sukcesem tej ka-
dencji jest utrzymanie wysokiego poziomu in-
westowania w infrastrukturę drogową, oświa-
tową i pomocy społecznej, choć w zakresie 
tej pierwszej jest jeszcze dużo do zrobienia. 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż ponad 
pięćdziesiąt milionów złotych zostało wyda-
nych na modernizację dróg w powiecie, prawie 
drugie tyle zostało pozyskanych z funduszy 
unijnych, krajowych i samorządowych. Dzięki 
sporym nakładom udało się nie tylko wyre-
montować drogi, ale także utworzyć niezwy-
kle atrakcyjny ośrodek edukacji i kultury w 
Warcinie, zrealizować projekty stypendialne 
dla uczniów i studentów z powiatu słupskiego. 
Niemałym osiągnięciem jest uzyskanie dofi-
nansowania z Unii na zakup wodnej karetki, 
która od czerwca 2011 roku będzie pływać po 
wodach Bałtyku.
 Myślę, że również mogę się podzielić z 
Radą Powiatu i starostwem satysfakcją z koń-
czącej się, wymarzonej inwestycji, jaką jest 
kierowany przeze mnie Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny. Ogromne pieniądze od Sa-
morządu Marszałkowskiego, powiększone 
staraniami własnymi i wsparciem miasta za-
owocowały powstaniem jednego z najnowo-
cześniejszych szpitali w Europie. Dziękuję 
wszystkim za życzliwe dzielenie się ze mną 
szpitalnymi problemami.
 W takim podsumowaniu trudno wymienić 
chociażby część tego, co udało się zrobić w 
ciągu czterech lat. Kończąc trzecią kadencję, 
wierzę, że kolejna będzie równie dobra, a na-
wet lepsza.

Widoczne zmiany

Ryszard Stus

Wysokie pozycje  
w rankingach Związku 
Powiatów Polskich 
i innych konkursach 
znacząco wyróżniają 
nas spośród ponad 
trzystu powiatów 
ziemskich w Polsce. 
Miejsca w rankingach 
i konkursach są 
odzwierciedleniem 
konkretnych działań 
podejmowanych  
w trzeciej kadencji 
przez Radę i Zarząd 
Powiatu Słupskiego
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starosta słupski

Korzystna współpraca

Sławomir 
Ziemianowicz

Przyjęliśmy 
zasadę wspólnego 
finansowania 
inwestycji, która 
bardzo dobrze 
sprawdziła się  
w praktyce. 
Połączone środki 
powiatu  
i gmin pobudziły 
wspólne działania 
i zwiększyły 
możliwości 
pozyskania środków 
zewnętrznych

Nie jest łatwo podsumować cztery lata 
mijającej kadencji, więc wymienię tyl-
ko kilka najważniejszych spraw. Kiedy 

zaczynaliśmy pracę w 2006, a praktycznie w 
2007 roku stanęliśmy przed różnymi zadaniami 
i wyborami. Był to dobry czas, bo przed nami 
otworzyła się możliwość pozyskiwania środ-
ków unijnych z programów przyjętych na lata 
2007 - 2013. Mieliśmy wiele nierozwiązanych 
spraw związanych na przykład z infrastrukturą 
drogową. Było sporo uwag na temat katastro-
falnego stanu dróg powiatowych. Niełatwy był 
też problem oświaty powiatowej – jaki nadać 
jej kształt, jaką formę organizacyjną, by wy-
starczyło pieniędzy na jej utrzymanie i nie-
zbędne remonty placówek, przy wciąż niewy-
starczającej subwencji oświatowej i rosnących 
podwyżkach płac nauczycieli.
  W tych najważniejszych obszarach starali-
śmy się podejmować decyzje. Problem remontu 
dróg powiatowych i odbudowy infrastruktu-
ry drogowej postanowiliśmy rozwiązywać we 
współpracy z samorządami gminnymi. Przyjęli-
śmy zasadę wspólnego finansowania inwestycji, 
która bardzo dobrze sprawdziła się w prakty-
ce. Połączone środki powiatu i gmin pobudzi-
ły wspólne działania i zwiększyły możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych. Inwestycje 
drogowe to niewątpliwie jedno z największych 
osiągnięć mijającej kadencji, bo wspólnie z gmi-
nami udało się nam pozyskać sporo środków na 
drogi z Regionalnego Programu Operacyjnego 
i z tzw. schetynówek i wiele odcinków dróg 
wyremontować lub naprawić. Występowaliśmy 
jako partner we wszystkich wnioskach skła-
danych przez gminy do Krajowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. W jednym przy-
padku byliśmy też partnerem Słupska. Efekty 
tej współpracy są bardzo widoczne.
 Uważam, że istotnym sukcesem mijającej 
kadencji jest również to, że zmianie uległ wi-
zerunek powiatu. Powiat nasz częściej obec-
ny jest na ważnych krajowych imprezach. W 
większym stopniu za własne środki organi-
zowaliśmy duże imprezy, co sprawiło, że je-
steśmy już lepiej postrzegani. Pamiętam, że 
jeszcze nie tak dawno na poprawę własnego 
wizerunku i remont starostwa pieniędzy cią-
gle nam brakowało. Oczywiście teraz nie jest 
tak, że na wszystko są pieniądze, ale dzięki 
współpracy z różnymi naszymi partnerami i 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udaje 

się zrobić więcej. Od 2007 do 2010 roku zwie-
lokrotnione zostały również wydatki inwesty-
cyjne, na wspomniane już drogi, ale też m.in. 
na remont bazy oświatowej, choćby w Zespole 
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespole 
Szkół Technicznych w Ustce czy w Ośrodku 
Socjoterapii w Ustce. To co zostało zrobione, 
po tej kadencji zostanie.
 Udało się zaktywizować lokalną społecz-
ność, co widać po ilości przekazywanych środ-
ków przez powiat na organizacje pozarządowe. 
Rozwijamy się jako społeczeństwo obywatel-
skie, wzrosła aktywności sołectw, stowarzyszeń, 
innych organizacji, które potrafią pozyskiwać 
środki unijne i w dobry sposób je wydatkować. 
Wypełniają one lukę w działalności publicz-
nej, której nie są w stanie wypełnić instytucje 
państwowe czy samorządowe. Innym efektem 
jest umocnienie samorządności. W wielu przy-
padkach trudno jest być dobrym gospodarzem, 
kiedy jest wiele niezałatwionych spraw. Mimo 
to trzeba się starać takim gospodarzem być. 
Samorządy powiatowe czy gminne pokazały, 
że dobrze sobie radzą w trudnych warunkach, 
zawsze udaje im się dopiąć budżet.
 Należałoby pewnie też powiedzieć, cze-
go nie udało się zrealizować w tej kadencji? 
Myślę, że lista niezałatwionych spraw zawsze 
będzie długa. Gdyby ich nie było, nie był-
by potrzebny samorząd. Przede wszystkim nie 
udało się do końca przeprowadzić reformy 
oświatowej i dzisiaj, w dobie bardzo mocno 
odczuwalnego niżu demograficznego, jeszcze 
bardziej dał o sobie znać problemem dopłaca-
nia do oświaty. Przyszła Rada i Zarząd będzie 
musiała pewnie tak przeorganizować szkoły 
usteckie, by były one bardziej ekonomiczne 
i mogły świadczyć usługi edukacyjne na tym 
samym poziomie. Najważniejszym jednak wy-
zwaniem nowej kadencji jest zmiana systemu 
finansowego, co w wielu samorządach może 
spowodować problemy. Powiat nie musi się 
chyba tego aż tak bardzo obawiać, bo dwa 
ostatnie lata były próbą dojścia do nowego 
modelu, tzw. budżetu zadaniowego. Problem 
będą pewnie miały te samorządy, które za-
ciągały kredyty na działalność bieżącą i teraz 
czeka je ograniczenie wydatków. A z tym się 
nie będzie łatwo pogodzić. Powiat jest dobrze 
przygotowany do zadań roku 2011, przyszło-
roczny budżet będzie spełniał wszelkie wymo-
gi nowej ustawy finansowej.
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Powiat wyróżniany i nagradzany

Zarząd w czteroletniej kaden-
cji spotkał się na 194 posiedze-
niach. Przygotował 460 uchwał 

własnych i 376 projektów uchwał Rady 
Powiatu Słupskiego, które omawiane 
były na komisjach i podejmowane na 
sesjach. Starosta słupski wydał 382 za-
rządzeń regulujących najważniejsze 
kwestie funkcjonowania urzędu. 
 Z okazji 20-lecia samorządu teryto-
rialnego przewodniczący Zarządu Po-
wiatu Słupskiego przygotował siedem-
naście wniosków do Prezydenta RP o 
nadanie odznaczeń państwowych dla 
pracowników samorządowych. Siedem 
uroczyście wręczono i podziękowano 

samorządowcom za pracę na sesji Rady 
Powiatu Słupskiego 29 czerwca oraz 5 
października br. w czasie regionalnych 
obchodów 20-lecia w Gdańsku. Dzie-
sięć oczekuje na rozpatrzenie.
 Starosta zorganizował dwanaście 
Konwentów Samorządowców Powiatu 
Słupskiego, na których z burmistrza-
mi i wójtami gmin powiatu słupskie-
go omawiano ważne sprawy społeczne, 
inwestycyjne, z zakresu bezpieczeń-
stwa, pozyskiwania środków unijnych, 
oświaty, zdrowia, rynku pracy  i wie-
le innych. W 2009 roku słupskie sta-
rostwo było organizatorem Konwentu 
Samorządowców Województwa Po-

morskiego, który odbył się w Szkole 
Policji w Słupsku.
Zarząd zadania powiatu wykonywał 
przy pomocy starostwa powiatowego 
oraz jednostek organizacyjnych. Wy-
mierny  efekt tej pracy w mijającej ka-
dencji przedstawiony został na łamach 
tego wydania przez poszczególne wy-
działy, oddziały i jednostki organizacyj-
ne powiatu.
 Powiat Słupski w ciągu ostatnich 
czterech otrzymał wiele wyróżnień i 
nagród za różne osiągnięcia, inicja-
tywy i konkretne działania. W roku 
2007 otrzymał Nagrodę Marszałka 
Województwa Pomorskiego za zaję-

Sławomir 
Ziemianowicz

- Starosta 
Słupski

Ryszard 
Nosko

- Członek 
Zarządu

Andrzej 
Bury

- Wicestarosta 
Słupski

Edward 
Rokosz

- Członek 
Zarządu

Marian 
Jarząbek
- Członek 

Zarządu

Krystyna 
Oczachowska

w lipcu
2010 r.
zajęła

miejsce 
Mariana 
Jarząbka

■ Przebudowa drogi powiatowej nr 
1153G Reblino-Wrząca,

■ Przebudowa mostu na rzece Słupia 
w ciągu drogi powiatowej nr 1110G 
wraz z dojazdami do dróg nr 210 i 
101260G,

■ Przebudowa drogi i ul. Witosa w 
Kobylnicy,

■ Fizyczne uspokojenie ruchu na ul. 
Grunwaldzkiej w Ustce,

■ Silna infrastruktura drogowa pod-

stawą rozwoju turystyczno-gospo-
darczego „Krainy w kratę”,

■ Europejskie Biuro Partnerstw II,
■ E-urząd – rozwój społeczeństwa in-

formacyjnego Powiatu Słupskiego,
■ Ryba jest dobra na wszystko (pro-

mocja produktów rybnych),
■ Wodne ratownictwo medyczne w 

powiecie słupskim,
■ Program Sokrates Comenius (pod-

noszenie kwalifikacji nauczycieli w 

szkołach podstawowych specjal-
nych),

■ Gdzie to jest i jak się zmieniło? 
(Wspólnotowy Program MŁO-
DZIEŻ),

■ Wykształcenie wyższe lepszym 
startem w przyszłość młodzieży 
powiatu słupskiego,

■ Profesjonalna kadra (PUP),
■ Perspektywa (PUP),
■ Młodzi – Aktywni,

Programy i projekty realizowane przez Powiat Słupski w latach 2006 - 2010, 
współfinansowane ze środków unijnych:

zarząd powiatu słupskiego
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■ Stop bierności,
■ Rozwój i upowszechnianie usług 

rynku pracy,
■ Wyższe kwalifikacje zawodowe – 

zwiększają możliwości na rynku 
pracy (PCPR w Słupsku),

■ Badanie i analiza sytuacji długo-
trwale bezrobotnych na terenie po-
wiatu słupskiego i miasta Słupska,

■ Zielone światło dla edukacji – wy-
równywanie szans edukacyjnych w 

ZST w Ustce,
■ Kreuję własną przyszłość – moder-

nizacja oferty kształcenia zawodo-
wego w ZST w Ustce,

■ Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach,

■ Szansa na rozwój i pracę – szansa 
na sukces,

■ Matura gwarancją lepszej przyszło-
ści młodzieży powiatu słupskiego,

■ Dziedzictwo i kultura małych oj-

czyzn powiatu słupskiego w miej-
scowościach: Warcino, Osowo, 
Budowo, Swołowo, Wrzeście, Żel-
kowo,

■ Utworzenie Centrum Edukacji Re-
gionalnej na bazie odrestaurowanej 
wozowni w Warcinie.

 W sumie na realizację powyż-
szych projektów i programów po-
zyskano środki unijne w wysoko-
ści 31.303.477 zł.

cie II miejsca w ramach V edycji „Wo-
jewódzkiego Programu Wspierające-
go Rozwój Gospodarczy i Tworzenie 
Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzy-
stanie Tradycji i Zasobów Przyrodni-
czych Regionów – GRYF”. Otrzymał 
dyplom Laureata w konkursie Samo-
rządowy Lider Zarządzania 2007, za-
jął VII miejsca w Ogólnopolskim Ran-
kingu Powiatów w 2007 r. 
 Kolejny rok to wyróżnienie dla Po-
wiatu Słupskiego w rankingu „GMINA 
– MENAGER 2008” za najlepiej zarzą-
dzany powiat w województwie pomor-
skim w kategorii powiatów ziemskich. 
Podczas Targów Turystycznych Buko-
wisko 2008 w Supraślu Starostwo Po-
wiatowe zajęło I miejsce i otrzymało ty-
tuł „Słodkość Bukowiska” w konkursie 
na „Najlepszy i najciekawszy wypiek”, I 
miejsce i tytuł „Hit Bukowiska” w kon-
kursie na „Najciekawszą pamiątkę tu-

rystyczną” oraz II miejsca i tytuł „Odlo-
towy smak” w konkursie na „Najlepsze 
swojskie jadło”.
 W II edycji konkursu Innowatory 
Starosta Słupski znalazł się w pierwszej 
trójce nominowanych do nagrody Naj-
bardziej Podziwiany Starosta 2008 r. 
 Rok 2009 to I miejsce w rankingu 
Newsweek Polska „Najlepsze gminy i 
powiaty dziesięciolecia”, I miejsce w 
Rankingu energii odnawialnej orga-
nizowanym przez Związek Powiatów 
Polskich, otrzymanie przez Sławomi-
ra Ziemianowicza Statuetki Święte-
go Mikołaja Biskupa i uzyskanie ho-
norowego tytułu „SUPER POWIAT” 
oraz zajęcie II miejsca w Rankin-
gu Powiatów zorganizowanym przez 
Związek Powiatów Polskich. Staro-
stwu Powiatowemu w Słupsku przy-
znano też Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania Jakością PN-ISO 9001:2001.

 Ostatni rok kadencji obrodził wy-
sokimi notami w rankingach i kon-
kursach. I tak Starostwo Powiatowe 
w Słupsku otrzymało Certyfikat i ty-
tuł Laureata XI Edycji Narodowego 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 
Środowisku” w kategorii „Samorząd 
przyjazny środowisku” w podkate-
gorii „Powiat przyjazny środowisku”, 
Certyfikat Bezpieczeństwa wydany 
przez Związek Powiatów Polskich, 
nominację w III edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Polska Pięknieje – 
7 Cudów Funduszy Europejskich” w 
kategorii Obszary wiejskie za projekt 
Utworzenie Centrum Edukacji Re-
gionalnej na bazie odrestaurowanej 
wozowni w Warcinie, a także trzecią 
nagrodę Marszałka Województwa Po-
morskiego w ramach projektu „Czar-
ne wesele i imprez wiele” dla powiatu 
słupskiego.

Wyjazdowe 
posiedze-
nie Rady 
Powiatu 
Słupskiego 
w Zespo-
le Szkół 
Agrotech-
nicznych  
w Słupsku
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Radni pracowali zgodnie
Niezwykle ważnym tematem na wielu sesjach i komisjach była reforma placówek 
oświatowych, w tym zakresie podjęto osiemnaście uchwał. Nie obyło się bez 
gorących, wielogodzinnych dyskusji

 Działalność III kadencji Rady Po-
wiatu Słupskiego została zainauguro-
wana na sesji 22 listopada 2006 roku. 
Pierwsze trzy sesje poświęcone były 
wyborom władz powiatowych. 
 Przewodniczącym Rady został Ry-
szard Stus, a jego zastępcą Marcin Bia-
łas. Na starostę słupskiego wybrano 
Sławomira Ziemianowicza, a na człon-
ków Zarządu: Andrzeja Burego (wice-
starostę), Mariana Jarząbka, Ryszarda 
Nosko i Edwarda Rokosza. 

 Ustawowy skład Rady wynosi 21 
radnych. W maju 2010 roku zmniej-
szył się do dwudziestu, a lipcu 2010 r. 
do dziewiętnastu radnych. 
 W kadencji 2006 - 2010 Rada obra-
dowała na 50 sesjach, na których pod-
jęła 376 uchwał w sprawach należących 
do wyłącznej właściwości Rady oraz 
wynikających z przyjętych do realizacji 
zadań. Rada corocznie kontrolowała 
wydatki powiatu, uchwalając plan bu-
dżetu i oceniając jego realizację. Pod-

jęła 50 uchwał ustalających budżet i 
jego zmiany na poszczególne lata. Rad-
ni każdego roku udzielali absolutorium 
Zarządowi Powiatu za wykonanie bu-
dżetu. W czasie swojej kadencji wy-
razili zgodę na zaciągnięcie czterech 
kredytów długoterminowych na finan-
sowanie planowanego deficytu budże-
tu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów w kwo-
cie: 31.250.105 zł oraz dwóch kredytów 
na termomodernizację Domu Pomocy 

iii kadencja rady powiatu słupskiego

1. Programy:
- promocji zatrudnienia oraz ak-

tywizacji lokalnego rynku pracy 
na lata 2007 - 2013,

 - likwidacji miejsc niebezpiecz-
nych na drogach,

- wspierania edukacji uzdolnio-

nych uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu słupskiego,

- słupski powiatowy program na 
rzecz zatrudnienia i spójności 
społecznej,

- współpracy powiatu słupskiego z 
organizacjami pozarządowymi,

- ochrony środowiska dla powiatu 
słupskiego 2010,

- zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego powiatu 
słupskiego na lata 2009 - 2011, 

- opieki nad zabytkami powiatu 

Do najważniejszych, przyjętych przez Radę programów i projektów,  
do których Powiat przystąpił w okresie kadencji 2006-2010 należy zaliczyć:

Pamiątko-
we zdjęcie 

z przed-
ostatniej 

sesji
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Społecznej w Machowinie oraz budyn-
ku Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii w Ustce. 
 Niezwykle ważnym tematem na 
wielu sesjach i komisjach była reforma 
placówek oświatowych, w tym zakre-
sie podjęto osiemnaście uchwał. Nie 
obyło się bez wielogodzinnych, gorą-
cych dyskusji. Radni ustalali regula-
miny wynagradzania nauczycieli, re-
gulaminy przyznawania i realizacji 
stypendiów dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych oraz realizacji i przy-
znawania stypendiów dla studentów 
z powiatu słupskiego na wspieranie 
rozwoju edukacyjnego w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Rada ustosunkowała się do zmian w 
reformowaniu szkolnictwa, podejmu-
jąc 6 uchwał upoważniających Zarząd 
Powiatu do likwidacji sześciu placó-
wek oświatowych podlegających Po-
wiatowi, do których nie dokonano 
naboru uczniów bądź słuchaczy. W ra-
mach inwestycji oświatowych, w 2007 
roku utworzono na bazie odrestauro-
wanej Wozowni - Centrum Edukacji 
Regionalnej w Warcinie. Przebudowa-
no Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Damnicy na obiekt przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Wiele in-
westycji dokonano w domach pomo-
cy społecznej, Domu dla Dzieci „To-
warzystwo Nasz Dom”, co przyczyniło 
się do znacznej poprawy warunków 
mieszkaniowych podopiecznych.
 Rada wiele czasu poświęciła Powia-
towemu Obwodowi Lecznictwa Ogól-
nego - Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Starania i dobre za-
rządzanie jednostką przez jej dyrektora 
doprowadziły do usprawnienia funk-
cjonowania zakładu, a także do cał-
kowitej likwidacji długu i osiągnięcia 
dobrej kondycji finansowej. Na wnio-
sek dyrektora POLO i Zarządu Powia-
tu w sprawie przekształcenia POLO w 
spółkę prawa handlowego, Rada, kie-
rując się korzystniejszymi warunkami 

do rozwoju POLO, w tym umożliwie-
nia zaoferowania komercyjnych świad-
czeń zdrowotnych, podjęła uchwałę o 
przekształceniu. 

 Rada corocznie określała zadania, 
na które przeznaczano środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Podjęto 60 uchwał w 
zakresie udzielenia Powiatowi pomocy 
finansowej przez gminy na moderniza-
cję dróg powiatowych.
 Radni wypracowali stanowisko do 
inicjatywy prezydenta Słupska, doty-
czącej zmiany granic miasta i powiatu, 
w którym opowiedzieli się przeciw po-
zbawieniu gminy i powiatu części tery-
torium. W trzeciej kadencji zgłoszono 
124 interpelacje skierowane do starosty 
słupskiego, powiatowych i wojewódz-

kich jednostek organizacyjnych. Zwią-
zane były między innymi ze stanem 
dróg i komunikacją, zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego. Najwięcej dotyczyło remontów i 
modernizacji dróg powiatowych, wła-
ściwego oznakowania, budowy chod-
ników, wycinki drzew przydrożnych i 
krzewów, udrażniania rowów w pasach 
drogowych, wykaszania traw. Wielo-
krotnie interpelowano o emisję pro-
gramu 3 TV Gdańsk oraz finansowanie 
placówek oświatowych podległych Po-
wiatowi.
 Raz w roku Rada przyjmowała in-
formacje Komendanta Miejskiego Po-
licji o stanie bezpieczeństwa publicz-
nego, Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa po-

słupskiego na lata 2009 - 2012,
- działań na rzecz osób niepełno-

sprawnych w powiecie słupskim 
na lata 2007 - 2012.

2. Projekty:
- „Zielone Światło dla edukacji – 

wyrównanie szans edukacyjnych 

w Zespole Szkół Technicznych w 
Ustce”,

- „Kreuję własną przyszłość - mo-
dernizacja oferty kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Ustce”,

- „Wyższe kwalifikacje zawodowe 

- większe możliwości na rynku 
pracy”,

- „Poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu słupskiego”,

- „Wodne ratownictwo medyczne 
w powiecie słupskim”.

Radni 
w wielu 
sprawach 
głosowali 
jednogło-
śnie
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żarowego, Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego obiektów 
użyteczności publicznej, nadzorze sa-
nitarnym, Powiatowego Lekarza We-

terynarii o stanie sanitarno-weteryna-
ryjnym, Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o stanie środowi-
ska w powiecie słupskim. 
 Na początku kadencji, w grudniu 
2006 roku, Rada powołała cztery komi-
sje stałe: Rewizyjną, Budżetu i Finan-
sów oraz Rozwoju Powiatu, Rolnictwa, 
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicz-
nego. W celu opracowania nowego Sta-
tutu Powiatu Słupskiego w 2010 roku 
powołano Komisję Statutową. W cią-
gu czterech lat wszystkie komisje od-
były 165 posiedzeń. Pracowały w opar-
ciu o przyjmowane każdego roku przez 
Radę Powiatu plany pracy. Obradowa-
ły w zakresach swoich zagadnień pro-
blemowych oraz opiniowały projekty 
uchwał.
 Komisja Rewizyjna odbyła 39 po-
siedzeń, przeprowadziła szesnaście 
kontroli w jednostkach organizacyj-
nych powiatu w zakresie kosztów dzia-
łania placówek i opracowała siedem-
naście wniosków. Wnikliwie badała 
fundusze płac i fundusze socjalne sta-
rostwa oraz jednostek organizacyjnych 
powiatu. Każdego roku kontrolowała 
budżet powiatu i przygotowywała do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku wnioski w sprawie udziele-

nia absolutorium Zarządowi Powiatu. 
Wnioski te przedkładała również Ra-
dzie Powiatu. Kontrolowała sytuację 
ekonomiczną domów pomocy społecz-
nej, Domu Dziecka „Towarzystwo Nasz 

Dom” i placówek oświatowych. Anali-
zowano koszty zatrudnienia i płace. 
 Komisja Budżetu i Finansów oraz 
Rozwoju Powiatu zebrała się 44 razy, 
przygotowała dwadzieścia dwa wnio-
ski. W szczególności zajmowała się 
opiniowaniem projektów budżetu i do-
konywanych w nim zmian. Analizo-
wała i opiniowała projekty uchwał w 
zakresie zaciągnięcia kredytów długo-
terminowych i termomodernizacyj-
nych. Duże uznanie radnych uzyskał 
projekt inwestycji drogowych zakła-
dający udział wszystkich samorządów 
gminnych w finansowaniu napraw i 
modernizacji dróg powiatowych. Dla-
tego też pozytywnie opiniowała projek-
ty uchwał w sprawie zawierania umów 
pomiędzy Powiatem Słupskim a Gmi-
nami dotyczące udzielenia Powiatowi 
pomocy finansowej na realizację ro-
bót na drogach powiatowych. Ocenia-
ła realizację promocji powiatu pod ką-
tem wykorzystania środków własnych i 
pozyskanych, co przyczyniło się do re-
alizacji wielu programów promujących 
powiat.
 Czterdzieści posiedzeń odbyła Ko-
misja Rolnictwa, Środowiska i Bezpie-
czeństwa Publicznego. Głównymi te-
matami ich obrad były zagadnienia 

z zakresu ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców powia-
tu. W czteroletnim okresie opracowa-
ła dziesięć wniosków. Realizując swój 
program, Komisja w zakresie porząd-
ku i bezpieczeństwa, współpracowa-
ła z Komendantem Miejskim Policji, 
Komendantem Miejskim Państwowej 
Straży Pożarnej, SANEPID-em, Po-
wiatowym Lekarzem Weterynarii, Za-
rządem Dróg Powiatowych oraz Wy-
działem Zarządzania Kryzysowego i 
Obronności. Dwukrotnie spotkała się 
z równoległą Komisją Rady Miejskiej 
w Słupsku. W zakresie ochrony środo-
wiska Komisja ściśle współpracowała z 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska oraz z Wydziałem Środo-
wiska i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego. Na spotkaniach dyskutowano o 
zagadnieniach związanych z gospodar-
ką wodno-ściekową, czystością powie-
trza, rzek, jezior i gospodarką odpada-
mi. W sferze zainteresowania radnych 
były sprawy związane z funkcjonowa-
niem Słowińskiego Parku Narodowe-
go, dlatego też Komisja spotkała się z 
dyrekcją Parku w jego siedzibie. Po-
nadto radni zwiedzili Zakład Uniesz-
kodliwienia Odpadów w Bierkowie, 
zapoznając się z zadaniami przedsię-
biorstwa oraz z kompleksowym pro-
gramem segregacji odpadów. 
 Komisja Polityki Społecznej spo-
tkała się 42 razy, a najważniejsze i 
najczęściej omawiane sprawy doty-
czyły oświaty i pomocy społecznej w 
powiecie. Radni przygotowali trzyna-
ście wniosków z zakresu poruszanych 
tematów. W okresie kadencji Komi-
sja odwiedziła wszystkie placówki 
oświatowe, domy pomocy społecz-
nej, Dom Dziecka, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Powiatowy 
Urząd Pracy. Corocznie przyjmowa-
ła informację z działalności tych pla-
cówek oraz o ich kondycji finanso-
wej. Dyskutowała nad organizacją 
oświaty w powiecie. Bacznie przyglą-
dała się warunkom bytowym miesz-
kańców domów pomocy społecznej i 
Domu Dziecka. Troska, zaangażowa-
nie i starania radnych w funkcjono-
waniu i rozwoju tych placówek spo-
wodowała podniesienie standardów 
życia pensjonariuszy. Co roku przyj-
mowała sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Analizowała realizację zadań 
programu działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych w powiecie i opinio-
wała podział środków PFRON. 

Wicewo-
jewoda 

pomorski 
Michał 

Owczar-
czak (drugi 

od lewej) 
gościł na 

jednej  
z sesji 
Rady 

Powiatu 
Słupskiego
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Skład Rady 
Powiatu 
Słupskiego 
w latach
2006 - 2010

Ryszard Stus 
– przewodniczący

Stanisław Jank

Leokadia Kuper

Krystyna 
Oczachowska

Lidia Rynda

Marcin Białas 
- wiceprzewodniczący

Marian Jarząbek

Ewa Lewkowicz

Barbara Perka

Zbigniew 
Studziński

Jacek Graczyk 

Zdzisław 
Kołodziejski

Jan Nosal

Edward Rokosz

Andrzej Wojtaszek 

Franciszek Hofman

Teresa Kozdroń-
Kołacka

Ryszard Nosko

Zenon Rup

Barbara Zawadzka Sławomir 
Ziemianowicz
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Nowoczesny urząd  
i udogodnienia dla petentów
W Biurze Obsługi Interesanta można składać wnioski i dokumenty, jak 
również pobrać niezbędne druki. Tam też można uzyskać informacje o sposobie  
i terminie załatwienia sprawy

Dostosowanie do najwyższych 
standardów obsługi i kontak-
tów ze społecznościami lokal-

nymi spowodowało, iż po dość długich 
i skomplikowanych pracach adaptacyj-
nych w starostowie otwarto Biuro Ob-
sługi Interesanta. Od 3 marca 2008 roku 
na parterze budynku, tuż przy głów-
nym wejściu petenci mogą korzystać z 
tego udogodnienia, zgodnie z norma-
mi działania nowoczesnego urzędu. 
Specjalnie przeszkoleni pracownicy, 
pełniący rolę przewodników, udziela-
ją niezbędnych informacji i wszelkich 
porad, a także kierują do właściwych 
wydziałów. W biurze można składać 
wnioski i dokumenty, jak również po-
brać niezbędne druki. Tam też można 
uzyskać informacje o sposobie i termi-
nie załatwienia sprawy. 
  W lutym 2010 roku wygospodaro-
wano kącik dla dzieci z myślą o oso-
bach przychodzących do urzędu ze 
swoimi pociechami. W czasie załatwia-
nia sprawy czy wypełniania różnych 

formularzy, dzieci są zniecierpliwione 
i tylko czekają na wyjście z urzędu. Od 
kilku miesięcy rodzice mogą spokojnie 
załatwiać swoje sprawy, gdyż ich pocie-
chy chętnie zaglądają do tego miejsca. 
Znajduje się tam stolik z krzesełkami, 
zabawki, kredki do malowania, farby, 
papier rysunkowy itp.
 W roku szkolnym 2009 - 2010 
wychowankowie Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Damnicy w BOI 
odbywali swoje pierwsze praktyki za-
wodowe. Nauka trwała trzy miesiące, 
od 18 marca do 17 czerwca 2010 r. W 
każdy czwartek pięcioro praktykan-
tów przyuczało się na pomocników 
biurowych. W Biurze Obsługi poma-
gali przy segregowaniu koresponden-
cji, przy obsłudze kserokopiarki, a 
także uczyli się profesjonalnej obsługi 
interesantów. 
 Zadbano również o to, aby urzęd-
nik kojarzył się ludziom z kimś przy-
jaznym, a jednocześnie posiadającym 
autorytet. Sformułowano także pew-

ne zasady należące do kanonów prawi-
dłowej obsługi interesanta w urzędzie. 
Zmiany systematycznie wprowadza-
ne w starostwie wpływają na korzystną 
ocenę działalności urzędu przez opinię 
publiczną. Pokazują to wyniki ankiet, 
które zostały wprowadzone w 2009 
roku. Na ich podstawie starostwo pro-
wadzi ocenę usług świadczonych przez 
urząd, którego celem jest zbadanie po-
ziomu ogólnej satysfakcji petentów. 
Badanie to wynika z wdrożonej polity-
ki jakości ISO 9001:2009.
 W 2009 roku do Biura wpłynęło 
112 ankiet. Po ich przeanalizowaniu 
stwierdzono, że 100 ankiet dotyczyło 
usług świadczonych przez starostwo. 
Klienci odpowiadali na dziewięć pytań, 
w tym jedno z nich dotyczyło wska-
zania wydziału, w którym załatwiano 
sprawę. Ogólna ocena starostwa, wy-
nikająca z ankiet, kształtuje się na po-
ziomie bardzo dobrym. Średnia ocena 
skuteczności wynosi 4,82 na 5 możli-
wych, tj. 96,4 proc.

Biuro oBsługi interesanta

Od 2008 
roku intere-
sanci mogą 

wszystkie 
sprawy 

załatwić 
w jednym 

miejscu
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Powiat przyjazny środowisku
W 2010 r. Powiat Słupski został laureatem XI edycji Konkursu „Przyjaźni 
środowisku” i otrzymał certyfikat „Powiat Przyjazny Środowisku”, 
organizowanego pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Nagroda 
ta jest bez wątpienia uwieńczeniem podejmowanych przez Powiat zadań 
na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a także 
kształtowania i propagowania wśród mieszkańców powiatu słupskiego postaw 
proekologicznych

Powiat słupski jest bardzo atrak-
cyjnym turystycznie regionem 
nadmorskim, o dużych walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych. Szero-
kie piaszczyste plaże, ruchome wydmy, 
malownicze jeziora i lasy, a także uro-
cze, wartkie rzeki są atrakcją dla przy-
jeżdżających do nas turystów, którzy 
nie tylko podziwiają piękną przyrodę, 
ale i regenerują swoje siły. 
 Dlatego też głównym celem po-
dejmowanych przez starostę działań 
jest utrzymanie atrakcyjności powia-
tu dla turystów, przy jednoczesnym 
stworzeniu warunków dla rozwoju go-
spodarczego powiatu. Polityka ekolo-
giczna powiatu realizowana jest zgod-
nie z przyjętymi przez Radę Powiatu 
Słupskiego programami „Programem 
ochrony środowiska” i „Planem gospo-
darki odpadami”. Określają one prio-
rytety ekologiczne i kierunki działań 
mające na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia środowiska, zrównoważo-
ne wykorzystanie surowców, zasobów 
wodnych i energii, rozwój proeko-
logicznych form działalności gospo-
darczej, a także ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego i wzrost wiedzy eko-
logicznej. Powiat posiada uporządko-
waną gospodarkę odpadami komu-
nalnymi, prowadzoną w oparciu o trzy 
składowiska zlokalizowane w Bierko-
wie, Chlewnicy i Obłężu, które wypo-
sażone w niezbędne urządzenia i za-
bezpieczenia umożliwiają w sposób 
właściwy unieszkodliwianie odpadów.
 Regionalne składowisko w Bierko-
wie swoim wyposażeniem nie ustępuje 
obiektom funkcjonującym na terenie 
Unii Europejskiej i należy do najlep-
szych w Polsce. Dodatkowo wyposażo-
ne jest w kwaterę azbestową o pow. 0,66 
ha, co ma bardzo duże znaczenie za-
równo dla podmiotów gospodarczych, 
jak i dla mieszkańców powiatu z uwagi 

na znaczne obniżenie kosztów usuwa-
nia odpadów azbestowych wytworzo-
nych na terenie powiatu i dotychczas 
transportowanych na składowiska zlo-
kalizowane w innych województwach. 
Przy współpracy z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej w Słupsku, 
które eksploatuje składowisko, staro-
sta realizuje od 2007 r. program wy-
miany eternitowych pokryć dacho-
wych w powiecie. Na realizację tego 
programu w latach 2007-2009 wydat-
kowano ze środków Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej łącznie ponad 500 000 
zł, udzielając dotacji mieszkańcom po-
wiatu na zdjęcie, transport i unieszko-
dliwianie odpadów azbestowych. Pro-
gram ten cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, a po-
moc mobilizowała do podejmowania 
działań związanych z usuwaniem eter-
nitu z dachów. Niestety, likwidacja z 
dniem 1 stycznia 2010 r. funduszu ce-
lowego, jakim był Powiatowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, uniemożliwiła dalszą realiza-
cje programu w formie udzielania do-
tacji osobom fizycznym. Dlatego też w 
2010 r. starosta podjął się realizacji za-
dania polegającego na usuwaniu azbe-
stu z nieruchomości na terenie po-
wiatu poprzez wyłonioną w drodze 
przetargu firmę, której zleci wykona-
nie tej usługi. 
 Na terenie powiatu słupskiego ist-
nieją bardzo korzystne warunki na-
turalne do produkcji energii odna-
wialnej, wysoki potencjał biomasy 
produkcyjnej i odpadowej, korzystne 
warunki wiatrowe i wartkie rzeki. Od-
nawialne źródła energii to cenne źródła 
wykorzystujące w procesie przetwarza-
nia energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prądów 
i pływów morskich, spadku rzek oraz 

energię pozyskiwaną z biomasy, bio-
gazu wysypiskowego, a także z bioga-
zu powstającego w procesach odpro-
wadzania lub oczyszczania ścieków 
albo z rozkładu składowanych szczą-
tek roślinnych i zwierzęcych. Energia 
odnawialna to energia bezpieczna dla 
środowiska. Jej wykorzystanie nie po-
woduje emisji gazów cieplarnianych 
wywołujących zmiany klimatyczne. 
Może z powodzeniem zastępować pali-
wa kopalne, których zasoby powoli się 
wyczerpują.
 W powiecie głównie wykorzystywa-
na jest energia spadku wody. Pozyski-
wana jest energia z biomasy i biogazu. 
Obecnie realizowane są przedsięwzię-
cia związane z wykorzystywaniem 
energii wiatru. W niewielkim stop-
niu wykorzystuje się natomiast energię 
geotermalną i słoneczną. 
Energia spadku wody wykorzysty-
wana jest do przetwarzania na ener-
gię elektryczną w elektrowniach wod-
nych. Zapory wodne powodują jednak 
przerwanie ciągłości biologicznej rze-
ki, powstrzymując migrację ryb wę-
drownych – łososia i troci i jest to je-
den z najważniejszych problemów do 
rozwiązania. Przyjęty przez Samo-
rząd Województwa Pomorskiego „Pro-
gram Udrażniania Rzek Województwa 
Pomorskiego” przewiduje udrożnie-
nie rzek powiatu słupskiego – Wie-
przy, Łupawy, Słupi i Łeby. Do pełnego 
przywrócenia równowagi w środowi-
sku rzek konieczna jest budowa prze-
pławek na wszystkich elektrowniach 
wodnych. Starosta, udzielając pozwo-
leń wodnoprawnych na piętrzenie wód 
dla potrzeb elektrowni wodnych, przy-
jął zasadę, że nakłada na wnioskodaw-
ców obowiązek wykonania urządzeń 
umożliwiających migracje ryb.
 Trwale w krajobraz powiatu wpi-
sują się farmy wiatrowe wykorzystują-

ekologia
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ce energię wiatru. Wiąże to się jednak 
z wysokimi kosztami budowy i utrzy-
mania siłowni wiatrowych. Pozwolenia 
na budowę farm wiatrowych wydawa-
ne są zawsze po przeprowadzeniu oce-
ny ich oddziaływania na środowisko, 
zakończonego decyzją o środowisko-
wych uwarunkowaniach.
 W stosunkowo niewielkim stopniu 
wykorzystuje się w powiecie energię 
z biomasy. Liderem w tym jest gmina 
Kępice, która eksploatuje kotłownię w 
Kępicach o mocy 4 MW i Biesowicach 
– 0,7 MW, a także gmina Słupsk, któ-
ra zainstalowała kotłownię na biomasę 
na potrzeby swoich obiektów, głównie 
szkół. Poza tym piece przystosowa-
ne do spalania biomasy instalowane są 
również w indywidualnych gospodar-

stwach domowych i zakładach przemy-
słowych, z uwagi na stosunkowo tanie 
źródło energii. 
 Na składowisku odpadów w Bier-
kowie zainstalowano natomiast insta-
lację do odzysku gazu wysypiskowego 
oraz generatory prądu wykorzystujące 
ten gaz. 
 Żadnych zagrożeń z punktu wi-
dzenia ochrony środowiska nie niesie 
energia słoneczna, a stopień jej wy-
korzystania do produkcji ciepła jest 
jeszcze niewielki. W 2009 roku sta-
rosta słupski, chcąc zachęcić miesz-
kańców do instalowania kolektorów 
słonecznych, realizował pilotażowy 
program „Kolektory słoneczne to sło-
neczny powiat”, przeznaczając na ten 
cel kwotę 50.000 zł ze środków PFO-

ŚiGW. Ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie programem plano-
wano jego kontynuację w następnych 
latach. Stało się to jednak niemożliwe 
po zmianie przepisów prawa.
 Propagowanie rozwoju energii 
odnawialnej w powiecie jest celowym 
kierunkiem działania. Na stronie in-
ternetowej starostwa umieszczo-
no informację na temat możliwości 
skorzystania z dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, za pośrednictwem 
banków, na instalowanie kolektorów 
słonecznych. 
 Na uwagę zasługuje fakt, że na te-
renie powiatu nie występują przekro-
czenia standardów jakości powietrza, 
a obszar powiatu sklasyfikowano jako 

obszar Klasy „A”, dla którego nie jest 
wymagane podejmowanie działań 
zmierzających do poprawy jakości 
powietrza. Aby ten stan zachować, 
starosta wspiera wykorzystanie ener-
gii odnawialnej i propaguje jej zalety. 
Poza tym realizuje inwestycje pole-
gające na termomodernizacji budyn-
ków, będących we władaniu Powiatu. 
Przedsięwzięcia te przyczyniają się w 
istotny sposób nie tylko do obniże-
nia kosztów ich utrzymania, ale rów-
nież do zmniejszenia zużycia paliw 
grzewczych.
 Ustawa o ochronie przyrody chro-
ni istniejące zadrzewienia przed nie-
kontrolowaną ich wycinką. W trybie 
tej ustawy rozpatrywanych jest co-
rocznie około 200 wniosków o usu-

nięcie drzew i krzewów rosnących na 
gruntach należących do gmin, głównie 
chorych, obumarłych i kolidujących z 
realizacją inwestycji. Zezwolenia wy-
dawane są po przeprowadzeniu wizji 
w terenie i potwierdzeniu zasadności 
wycinki, gdyż niestety bardzo często 
zdarzają się sytuacje, gdy wnioski do-
tyczą zdrowych, pięknych i wkompo-
nowanych w krajobraz drzew, a uza-
sadnienia nie potwierdzają celowości 
ich usunięcia. Wydając zezwolenia na 
wycięcie drzew, bardzo często nakła-
dany jest obowiązek wprowadzenia 
nowych nasadzeń, które w części re-
kompensują straty w środowisku.
 Starosta wykonuje obowiązki i za-
dania wynikające wprost z przepisów 
prawa, a także podejmuje działania 

zmierzające nie tylko do zachowania 
środowiska w dobrym stanie, ale do 
jego poprawy. Działania te zostały za-
uważone i nagrodzone. W 2010 r. Po-
wiat Słupski został bowiem Laureatem 
XI edycji Konkursu „Przyjaźni środo-
wisku” w kategorii „Samorząd Przyja-
zny Środowisku”, podkategorii „Powiat 
Przyjazny Środowisku”, organizowane-
go pod Patronatem Honorowym Pre-
zydenta RP i otrzymał certyfikat oraz 
pamiątkową statuetkę. Nagroda ta 
jest bez wątpienia uwieńczeniem po-
dejmowanych przez powiat zadań na 
rzecz ochrony środowiska oraz zrów-
noważonego rozwoju, a także kształ-
towania i propagowania wśród miesz-
kańców powiatu słupskiego postaw 
proekologicznych.

Jednym  
z kierun-
ków poli-
tyki ekolo-
gicznej jest 
utrzymanie 
atrakcyj-
ności dla 
turystów
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Remonty i modernizacje dróg przeprowadzone w latach 2006 – 2010 finanso-
wane były przy współudziale środków pozyskanych z funduszy europejskich, 
krajowych i samorządowych

Najważniejsze inwestycje 
drogowe

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Słupsku jako jednostka admini-
strująca drogami powiatu słup-

skiego w imieniu Starostwa Powiato-
wego ma w zakresie działania szeroko 
pojęte zarządzanie i utrzymanie dróg 
powiatowych oraz zieleni przydrożnej, 
obiektów inżynierskich, a także ozna-
kowania pionowego i poziomego. Sieć 
obejmuje 721 km dróg, które odgrywa-
ją istotną rolę w komunikacji między 
miejscowościami na terenie powiatu, 
będąc często podstawowymi droga-
mi łączącymi małe miejscowości z sie-
dzibą powiatu słupskiego. Dlatego też 
dbałość o należyty stan infrastruktu-
ry drogowej to jeden z najważniejszych 
aspektów działania ZDP.
 W latach 2006 – 2010 ZDP prze-
prowadził szereg inwestycji popra-

wiających stan sieci dróg powia-
towych. Poczynając od bieżących 
remontów cząstkowych nawierzch-
ni, a na remontach i modernizacjach 
głównych ciągów komunikacyjnych 
kończąc. 

Most w Charnowie
 W 2008 r. wykonano przebudo-
wę mostu na rzece Słupia w m. Char-
nowo w ciągu drogi powiatowej nr 
1110G. Obejmowała ona budowę no-
wych przęseł i przyczółków z wyko-
rzystaniem istniejących filarów. Całość 
mostu ma konstrukcję zespoloną wraz 
z jezdnią bitumiczną szerokości 7 m i 
chodnikiem dla pieszych. Długość mo-
stu po remoncie wynosi 35 m, a jego 
nośność 40 t.

 Prowadzona przebudowa jako po-
ważne przedsięwzięcie inżynierskie 
przyczyniła się do znacznej poprawy 
jakości komunikacji na drodze powia-
towej 1110G. Zwiększona nośność i 
szerokość jezdni pozwalają na swobod-
ny przejazd pojazdów zarówno osobo-
wych, jak i ciężarowych. 

Niestkowo - Charnowo 
- Gałęzinowo 
i Wielichowo - 
Gałęzinowo

 W 2009 roku przebudowano dro-
gi: nr 1110G Niestkowo – Charnowo - 
Gałęzinowo (gm. Ustka), 1111G Wieli-
chowo - Gałęzinowo (gm. Słupsk) oraz 
101260G (gm. Ustka). Prace związane z 

zarząd dróg powiatowych w słupsku

Po remon-
cie nośność 

mostu  
w Charno-
wie wynosi 

40 ton



15

ich przebudową obejmowały poszerze-
nia jezdni wraz z wykonaniem pobo-
czy i kształtowaniem rowów. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo i wygodę ru-
chu pieszych, w miejscowościach zapro-
jektowano chodniki z polbruku. Wybu-
dowano również zatokę autobusową na 
odcinku Wielichowo – Gałęzinowo.
 Przeprowadzony remont dróg po-
zwolił w sposób istotny podnieść wa-
lory estetyczne i komunikacyjne miej-
scowości Niestkowo, Charnowo, 
Gałęzinowo i Wielichowo, przyczynia-
jąc się też wraz z przebudowanym char-
nowskim mostem na Słupi do znacz-
nie lepszego skomunikowania terenów 
miejscowości z drogą krajową nr 21 
Słupsk – Ustka, która jest ważnym szla-
kiem komunikacyjnym dla mieszkań-
ców regionu.
 Wartość obu zrealizowanych in-
westycji zamknęła się kwotą 8.843.653 
zł, w tym współfinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013 wyniosło 5.860.687 
zł, środki przeznaczone przez Powiat 
Słupski to 2.982.966 zł.

Pęplino - Duninowo
 Również w 2009 r. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Słupsku przeprowadził 
remont drogi powiatowej nr 1108G 
biegnącej z Pęplina do Duninowa. Za-
kres remontu obejmował wykonanie 

poszerzenia nawierzchni do szeroko-
ści 5,5 m, wraz z ułożeniem nowych 
warstw bitumicznych, poboczem i 
kształtowaniem rowów. W miejscowo-
ści Pęplino wybudowano także chod-
niki i zjazdy z kostki polbrukowej.
 Mając na uwadze także turystycz-
ne znaczenie regionu nadmorskiego, 
a w szczególności rejonu wsi pomor-
skich o unikalnym budownictwie sza-
chulcowym takich jak Pęplino można 
stwierdzić, że nowo wyremontowany 
odcinek drogi powiatowej przyczynił 
się także do wzrostu ruchu turystycz-
nego w regionie.
 Wartość powyższej przebudowy 
wyniosła 1.651.208 zł. Inwestycja sfi-
nansowana była w 50 proc. ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011. 
Powiat Słupski wyłożył 24,64 proc. 
kwoty, a Gmina Ustka 25,36 proc.

Ul. Grunwaldzka 
w Ustce 

 Droga powiatowa nr 1112G Ustka - 
Gąbino, jako jedna z niewielu znajdują-
cych się w administrowaniu przez ZDP 
Słupsk, przebiega przez teren miasta. 
Z uwagi na walory turystyczne Ustki, 
Zarząd podjął w 2009 r. działania ma-
jące na celu wyremontowanie odcin-
ka ul. Grunwaldzkiej, w ciągu której 
przebiega droga powiatowa. Jako waż-
na trasa wylotowa w kierunku Rowów 

jej pogarszający się stan techniczny stał 
się szczególnym przedmiotem troski 
władz Powiatu Słupskiego. Dlatego też 
w 2009 r. zapadła decyzja o wykonaniu 
remontu blisko półkilometrowego od-
cinka ul. Grunwaldzkiej. 
 Przeprowadzony remont objął cał-
kowitą wymianę nawierzchni chod-

ników i parkingów, wymianę krawęż-
ników, a także wykonanie nakładki 
asfaltowej. Istotną zmianą w dotych-
czasowym układzie komunikacyjnym 
ulicy było wykonanie przejść dla pie-
szych z wydzielonymi wysepkami, 
które w sposób istotny poprawiły bez-
pieczeństwo ruchu pieszych. Zapro-
jektowano również ścieżkę rowerową 
połączoną z chodnikiem, dzięki cze-
mu ulica Grunwaldzka stała się rów-
nież przyjazna dla rowerzystów. W 
2008 r. wykonano także przebudowę 
ronda u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i 
Jagiellońskiej.
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 Przeprowadzony remont odcinka 
ul. Grunwaldzkiej w znakomity spo-
sób poprawił warunki ruchu pieszego i 
samochodowego na ważnej dla miasta 
drodze prowadzącej do innych miej-
scowości nadmorskich. 
 Wartość przeprowadzonych robót 
wyniosła 2.895.908 zł. Przebudowa re-
alizowana była w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2007 
- 2013, z którego uzyskano dofinanso-
wanie w kwocie 1.452.954 zł. Powiat 

Słupski wyłożył kwotę 484.338 zł, a 
miasto Ustka 928.616 zł.

Gąbino – Objazda 
oraz  

Objazda – Rowy
 W okresie od maja do lipca 2010 r. 
ZDP w Słupsku przebudował drogi po-
wiatowe Gąbino - Objazda nr 1112G 
oraz Objazda – Rowy nr 1117G. Prze-
prowadzone prace remontowe po-
legały na wzmocnieniu konstrukcji 
nawierzchni poprzez wykonanie dwu-
warstwowej nakładki bitumicznej, bu-
dowie chodników i zjazdów na posesje 
w miejscowościach Gąbino, Objazda, 
Bałamątek, Dębina oraz wykonaniu 
poszerzenia i ścieżki rowerowej na od-
cinku Dębina – Rowy.

 Wartość przeprowadzonej przebu-
dowy wyniosła 3.375.106 zł, w tym 50 
proc. stanowiła dotacja z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011, Powiat Słupski i gmi-
na Ustka współfinansowali po 25 proc. 
kosztów inwestycji.

Reblino – Wrząca
 W czerwcu 2010 roku rozpoczęły 
się prace związane z przebudową dro-
gi powiatowej nr 1153G na odcinku 

Reblino – Wrząca. Prowadzone pra-
ce obejmują wykonanie nakładki bi-
tumicznej i poszerzenia nawierzchni 
do 5,5 poza miejscowościami oraz 6 
m w miejscowościach, ułożenie chod-
ników z kostki przy przejściu przez 
miejscowości, wykonanie zatok au-
tobusowych, modernizację wjazdów 
na posesje oraz skrzyżowań z droga-
mi przyległymi do projektowanej in-
westycji. Zrealizowane zostały rów-
nież prace związane z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
oraz modernizacją oświetlenia ulicz-
nego przy przejściu przez miejscowo-
ści położone w obrębie przebudowy-
wanej drogi.
 Wartość robót związanych z 
powyższą przebudową wynosi 
14.309.236 zł, 85 proc. kwoty pocho-
dzi z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007 - 2013.
 Wszystkie inwestycje drogowe 
w istotny sposób przyczyniły się do 
poprawy bezpieczeństwa i komfor-
tu uczestników ruchu drogowego na 
obszarze powiatu słupskiego. Lep-
sze skomunikowanie miejscowości 
powoduje, że stają się one również 
atrakcyjniejsze pod względem moż-
liwości korzystania z walorów tury-
stycznych powiatu słupskiego przez 
liczne rzesze turystów odwiedzają-

cych corocznie miejscowości poło-
żone w pasie nadmorskim. 
 Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, iż remonty i moderniza-
cje dróg przeprowadzone w latach 
2006 – 2010 w znaczącym procencie 
finansowane były przy współudzia-
le środków pozyskanych z funduszy 
europejskich i samorządowych. Po-
wiat Słupski, starając się o ich po-
zyskanie, wydatnie przyczynił się do 
poprawy wizerunku i stanu dróg na 
terenie powiatu. Współpraca orga-
nów samorządowych potwierdziła 
tym samym po raz kolejny efektyw-
ność wspólnych działań i starań ma-
jących na celu poprawę komfortu ży-
cia mieszkańców regionu słupskiego. 
W latach 2006 - 2010 na terenie po-
wiatu słupskiego ogółem wyremon-
towano 86 km dróg.

Drogę 
Reblino – 

Wrząca, 
poszerzono 

do 5,5 m
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Pozyskano środki
W odrestaurowanym budynku wozowni, w którym funkcjonuje Centrum Edukacji 
Regionalnej, odbywają się różnorodne imprezy kulturalne

W latach 2006 - 2010 Staro-
stwo Powiatowe pozyska-
ło środki zewnętrzne na 

realizację zadań powiatowych z róż-
nych źródeł, m.in. z funduszy unij-
nych, krajowych i samorządowych. 
Dzięki temu można było zrealizować 
ciekawe zadania w różnych obszarach, 
poczynając od inwestycji drogowych, 
poprzez utworzenie ośrodka kultury 
w Warcinie, po stypendia dla studen-
tów i uczniów szkół średnich z powia-
tu słupskiego.
 W ramach projektu Utworzenie 
Centrum Edukacji Regionalnej na ba-
zie odrestaurowanej wozowni w War-
cinie stworzono zaplecze kulturalno-
edukacyjne. Wykonano restaurację 
XVIII-wiecznej wozowni, wchodzą-
cej w skład zespołu pałacowo-par-
kowego, oraz prace wykończeniowe 
obiektu. Po zakończeniu robót bu-
dowlano-konserwatorskich uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
do którego zakupiono meble, kompu-
tery i inne sprzęty. Realizując projekt, 
został opracowany program działania 
Centrum Edukacji Regionalnej. Stwo-
rzono nową ofertę powiatu słupskiego 
w zakresie turystyki kulturowej i przy-
rodniczej. Projekt został zrealizowany 
w 100 proc. w stosunku do jego war-
tości określonej na etapie wniosko-
wania. W odrestaurowanym budynku 
wozowni, w którym funkcjonuje CER, 
odbywają się różnorodne imprezy 
kulturalne. Wykorzystując wspania-
łe walory przyrodnicze okolic Warci-
na, przepiękne otoczenie wozowni, tj. 
park pałacowy, jak również nową in-
frastrukturę, organizację szeregu im-
prez powiatowych przeniesiono wła-
śnie do Warcina. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem, a odwiedzających 
to urokliwe miejsce jest z każdym ro-
kiem coraz więcej. Projekt wpłynął na 
wzmocnienie konkurencyjności tury-
stycznej regionu, poprzez odrestau-
rowanie obiektu dziedzictwa kultu-
rowego. Budynek udostępniany jest 
zarówno na potrzeby lokalnej spo-
łeczności, odbiorców oferty Centrum, 
jak i licznie odwiedzających turystów. 

Nasilił się ruch turystyczny z uwagi 
na stworzone miejsce spotkań i sta-
łych imprez masowych. Dodatkowym 
czynnikiem wpływającym na wydłu-
żenie pobytu turystów w Warcinie jest 
udostępnienie miejsc noclegowych 
o podwyższonym standardzie wraz z 
zapleczem kuchennym. Centrum od-
powiada za organizację sezonowych 
schronisk młodzieżowych. Ponad-
to funkcjonuje tam Ośrodek Eduka-
cji Leśnej. Całkowita wartość zadania 
wyniosła 2.456.505 zł.
 Szczegółowy opis zrealizowanych 
projektów przebudowy i remontów 
dróg znajduje się w artykule dotyczą-
cym najważniejszych inwestycji dro-
gowych.
 Ponadto w sierpniu 2010 r. zosta-
ły złożone w Urzędzie Marszałkow-
skim dwa projekty o dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2007 - 2013 w wysokości 
4.582.320 zł:

■ Poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców powiatu słupskiego – 3.659.820 
zł (środki z UE)

■ Wodne ratownictwo medyczne 
na terenie powiatu słupskiego – 
922.500 zł (środki z UE)

 Po ocenie strategicznej wniosek do-
tyczący zakupu karetki wodnej jest re-
komendowany jako priorytetowy do 
realizacji. Planowany termin wyko-
nania ambulansu został określony na 
czerwiec 2011 roku. Realizacja projek-
tu rozpocznie się w styczniu 2011 roku.
 W 2007 roku Wydział Rozwoju Po-
wiatu i Inwestycji brał udział w opra-
cowywaniu Słupskiego Powiatowe-
go Programu na rzecz Zatrudnienia i 
Spójności Społecznej, który jest doku-
mentem o charakterze planistycznym. 
Wymienione w nim typy projektów fi-
nansowane będą w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. W 2010 r. ww. dokument został 
zaktualizowany, obecnie trwają kon-
sultacje społeczne.

Środki 
zewnętrzne 
pozyskane 
przez sta-
rostwo na 
realizację 
zadań po-
wiatowych

Lp. Źródło finansowania Pozyskane 
środki (w zł) Uwagi

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Re-
gionalnego 2004-2006 – Europejski Fundusz 
Społeczny

612.043,23 Zrealizowano trzy projekty 
stypendialne

2. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i 
Przetwórstwo Ryb 2004-2006 – Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego

21.611,00
Zrealizowano jeden projekt 
dotyczący promocji spoży-
wania produktów rybnych

3. Regionalny Program Operacyjny dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15.666.819,56 Realizacja dwóch projektów 
drogowych

4. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 5.058.558,00 4 projekty drogowe

5. Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 42.627,36 2 projekty dotyczące orga-

nizacji imprez powiatowych
6. Środki z jednostek samorządu terytorialnego 

(gminy, woj. pomorskie itd.) 12.153.819,75
Przebudowa dróg powiato-
wych oraz organizacja do-
żynek wojewódzkich

7. Ministerstwo Finansów 1.736.000,00 Przebudowa mostu w Char-
nowie

8. ZPORR 2004-2006 – Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego 1.842.399,24

Projekt na utworzenie Cen-
trum Edukacji Regionalnej 
w Warcinie 

Razem: 37.133.878,14

projekty unijne
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Większy majątek Powiatu
W październiku doszło do przekazania Aukcji Rybnej w Ustce Krajowej Izbie 
Producentów Ryb. Na modernizację, przetwarzanie, składowanie i sprzedaż 
produktów rybnych otrzymała ona dotację z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, która umożliwi bezpośrednie zarządzanie obiektem

Wszystkie działania Zarzą-
du Powiatu od początku 
kadencji sprawiały, że w 

ostatnich latach znacznie zwiększył się 
majątek Powiatu. 6 października 2009 
r. Powiat Słupski przejął od Wojewódz-
twa Pomorskiego 100 proc. udziałów 

w spółce Zakład Usług Wodnych sp. z 
o.o. w Słupsku, a następnie doprowa-
dził do wejścia kapitałowego do spół-
ki trzech gmin: Kępice, Ustka i Sławno, 
na terenie których funkcjonuje zakład. 
Działania miały na celu zapewnienie 
rozwoju spółki, a gminom umożliwie-
nie bezpośredniego wpływu na kształ-
towanie gospodarki wodnej na swoim 
terenie.
  19 maja 2010 r. Powiat Słupski 
przejął od Województwa Pomorskiego 
83,75 proc. udziałów w spółce Lokalne 
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – 
Aukcja Rybna Ustka z siedzibą w Ust-
ce. Entuzjazmu z tego powodu nie kry-
li rybacy, gdyż starosta zapowiedział 
przekazanie obiektu aukcji w użytko-
wanie organizacji producenckiej, a po-
rozumienie ze środowiskiem rybac-
kim miało być rozwiązaniem problemu 
funkcjonowania aukcji rybnej w Ust-
ce. W październiku doszło do przeka-
zania Aukcji Krajowej Izbie Producen-
tów Ryb, która m.in. na modernizację, 
przetwarzanie, składowanie i sprzedaż 
produktów rybołówstwa otrzymała do-
tację z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, co umożliwi bez-
pośrednie zarządzanie obiektem przez 
rybaków.
 Usprawnienie i poprawa połączeń 
komunikacyjnych pomiędzy miejsco-
wościami zlokalizowanymi na obsza-
rze powiatów: lęborskiego i słupskiego 
była powodem przejęcia przez Związek 
Celowy Powiatów Lęborskiego i Słup-
skiego od Ministra Skarbu Państwa 
100 proc. kapitału zakładowego spół-
ki Przedsiębiorstwo Komunikacji Sa-
mochodowej w Słupsku, Spółka Ak-
cyjna z siedzibą w Rowach. Od 28 lipca 
2010 roku oba powiaty zobowiązane są 
do utrzymania, rozwoju i usprawnienia 
publicznej, zbiorowej komunikacji au-
tobusowej na tym obszarze.
 W 2010 roku rozpoczęta została 
procedura przejęcia na mienie Powiatu 
Słupskiego tzw. czerwonej szopy zloka-
lizowanej w usteckim porcie, która na 

dzień dzisiejszy zarządzana jest przez 
Centrum Edukacji Regionalnej w War-
cinie, realizujące tam zadania Powiatu. 
W przyszłości planuje się, że w obiek-
cie swoją siedzibę będzie miało Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
 W ostatnim czasie podejmowano 
także wiele inicjatyw na rzecz gmin po-
wiatu słupskiego, m.in. czynne uczest-
nictwo starosty słupskiego, jako orga-
nu reprezentującego Skarb Państwa w 
komunalizowaniu portu, było niezwy-
kle korzystne dla gminy miejskiej Ust-
ka. Z punktu widzenia Skarbu Państwa 
najbardziej racjonalną formą gospo-
darowania infrastrukturą portową jest 
utworzenie przez gminę miejską spół-
ki zarządzającej portem lub przysta-
nią jachtową. W związku z tym inicja-
tywa ta w całości była popierana przez 
władze Powiatu m.in. poprzez jak naj-
szybsze przekazanie nieruchomości w 
faktyczne władanie gminie miejskiej 
Ustka.
 Starosta słupski współuczestniczył 
w procedurach komunalizacyjnych ok. 
2000 działek na rzecz gmin z terenu 
powiatu. Jako jeden z pierwszych roz-
począł w 2006 r. procedury regulowa-
nia stanów prawnych dotyczących rzek 
i cieków podstawowych oraz innych 
nieruchomości Skarbu Państwa. Dzia-
łania takie w rezultacie pozwalają na 
racjonalne i efektywne gospodarowa-
nie gruntami Skarbu Państwa zarów-
no przez starostę, jak i przez jednostki 
organizacyjne zarządzające tymi nieru-
chomościami. 
 Doprowadzono do przejęcia od 
Ministerstwa Obrony Narodowej ok. 
59 ha gruntów w miejscowości Płasze-
wo i przekazania ich gminie Słupsk. 
Realizacja tego była możliwa dzięki ne-
gocjacjom m.in. władz Powiatu Słup-
skiego w sprawie lokalizacji tarczy an-
tyrakietowej w Redzikowie.
 Natomiast z gruntów powiatowych 
przekazano pod obwodnicę Słupska te-
reny, za które Powiat Słupski otrzymał 
odszkodowanie w kwocie 774.000 zł.

gospodarka nieruchomościami

Obiekty 
Aukcji 

Rybnej
w Ustce  

będą 
użytkować 

rybacy
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Warcińska Perła w Koronie
W trzeciej edycji plebiscytu, prowadzonego przez portal naszemiasto.pl, 
Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie zostało jedną z Pereł w Koronie 
Pomorza. Akcja prowadzona jest w kilkunastu oddziałach przez całe wakacje. 
W głosowaniu na ulubione miejsca udział biorą internauci. Warcińskie Centrum 
zdeklasowało swoich rywali - otrzymało 30.184 głosy

Centrum Edukacji Regionalnej 
w ostatnich latach wyrosło na 
znaczący ośrodek kultury w 

powiecie, realizując własne imprezy, 
jak również we współpracy z gminny-

mi ośrodkami kultury. Mieści się ono 
w XVII-wiecznej szachulcowej wo-
zowni należącej ongiś do pałacu, która 
kilka lat temu została zrekonstruowa-
na. Centrum wyposażone jest w no-
woczesną pracownię informatyczną, w 
której odbywają się różne kursy i szko-
lenia. Ośrodek organizuje konferencje 
oraz imprezy kulturalne o charakterze 
lokalnym, regionalnym i ponadregio-
nalnym. W sali wystawowej prezento-
wane są wystawy malarskie, rzeźbiar-
skie i myśliwskie. Bogata działalność 

Centrum związana jest z edukacją hi-
storyczną, przyrodniczą i regionalną.
 W niedługiej działalności ośrod-
ka dwukrotnie w Warcinie przebywali 
uczestnicy Letnich Warsztatów Edu-

kacyjnych - Strażnicy Przyrody, któ-
rymi byli uczniowie klas V i VI szkół 
podstawowych z terenu woj. pomor-
skiego. Podczas tygodniowego poby-
tu, oprócz zajęć sportowych i kom-
puterowych, uczestnicy brali czynny 
udział w zajęciach przyrodniczych. 
Ciekawym wydarzeniem są Powia-
towe Przeglądy Teatrzyków Wiej-
skich „WIEJSZTUK”, w czasie któ-
rych uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz świetlic wiejskich 
prezentują umiejętności teatralne. 

Spotkania te umożliwiają młodzieży 
konfrontację dokonań artystycznych.
 W ciągu ostatnich czterech lat Cen-
trum zorganizowało kilka dwutygo-
dniowych pobytów i cykl występów ze-

społu „Kontakt” z Domu Twórczości 
Dzieci i Młodzieży z Białorusi. Mło-
dzi artyści swoim śpiewem i tańcem 
uświetnili między innymi takie uroczy-
stości, jak: Jarmark Gryfitów w Słup-
sku, Dni Kępic, Dni Miastka, dziesiątą 
rocznicę istnienia Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lubuczewie, „Dni z Muzyką i 
Chlebem” w Klukach, IV Ogólnopolski 
Zjazd Maskotek w Rowach. Grupa wy-
stąpiła również na wielu festynach.
 Ważnym wydarzeniem w 2008 roku 
był XIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki 

kultura i edukacja

CER 
powstał 

dzięki dofi-
nansowaniu 

z Euro-
pejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 

Regional-
nego
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Myśliwskiej. Do Warcina w tym cza-
sie zjechali sygnaliści z całej Polski, le-
śnicy, goście i dziennikarze. W prasie 
ogólnopolskiej ukazały się ciekawe ar-
tykuły nie tylko o festiwalu, ale i całym 
powiecie słupskim. Szczególną imprezą 
festiwalu jest XIII Ogólnopolski Kon-
kurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg 
Wojskiego”, biorą w nim udział muzycy 
amatorzy, zwycięzcy konkursów regio-
nalnych. Przesłuchania odbywają się w 
kategorii solowej i zespołowej. 
 W centrum można zadbać nie tyl-
ko o ducha, ale i o ciało. Niezwykle po-
pularnym sportem w ostatnim cza-
sie są spacery z kijkami, więc powstał 
w Warcinie Klub Miłośników Nordic 
Walking. Trzydniowy instruktaż prze-
prowadził sam wiceprezes Polskiej Fe-
deracji Nordic Walking Olgierd Bojke. 
Przedstawił zalety tego ruchu, podsta-
wowe techniki, serie ćwiczeń rozluź-
niających. Uświadomił, że ta dyscy-
plina sportu jest w zasięgu każdego, 
niezależnie od wieku czy możliwości 
fizycznych. W szkoleniu wzięło udział 
dwadzieścia osób w różnym wieku i o 
różnym statusie społecznym - wśród 
nauczycieli czy księgowych były rów-
nież uczennice. Nie zapomniano tak-
że o męskim sporcie i zorganizowano 
trzy turnieje Piłki Nożnej im. Jerzego 
Furmana.
 Centrum było także współorga-
nizatorem finału XXIV edycji Olim-
piady Wiedzy Ekologicznej. W czasie 
jego trwania w Warcinie gościło po-
nad stu finalistów. 
 Każdego roku Centrum jest gospo-
darzem seminarium polsko-niemiec-
kiego. W pięknej wozowni Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Kępice świę-
towała zakończenie projektu „Przekaż-
cie nam swoje wspomnienia”, realizo-
wanego w ramach programu „Równać 
Szanse 2007”. Jednocześnie promowa-
ła wydaną jako efekt końcowy projektu 
publikację: „Takich Kępic nie znacie”. 
Książka powstała na podstawie wspo-
mnień mieszkańców. Promocji towa-
rzyszyła wystawa reprodukcji starych 
fotografii i zdjęć współczesnych Kępic.
 Podczas jednej z wystaw można 
było podziwiać szkice Kazimierza Ja-
łowczyka pt. „Pamięć i wyobraźnia”. 
Historia skromnego projektu graficzne-
go, który został zaprezentowany, wiąże 
się z krótkim, choć nieprzypadkowym 
pobytem autora w Warcinie. Cokół po-
mnika, przypałacowego zaciekawił go 
swoją prostotą i opuszczeniem na tyle, 
że stał się głównym obiektem jego prac.

 Niesamowite wrażenie na wszyst-
kich zwiedzających wywarły prace 
Barbary Wrembel pt. „Inteligencja na-
tury”. Wystawa powstała na bazie wspo-
mnień z dzieciństwa, kiedy jedynymi 
zabawkami pani Barbary były piasek, 
patyczki i ogrom niczym nieograni-
czonej dziecięcej wyobraźni. Wystawa 
prac tej niezwykłej artystki, należącej 
do Związku Polskich Artystów, do-
stępna była przez trzy miesiące. Szkol-
ny Klub Wolontariusza „Promyk” przy 
Zespole Szkół Samorządowych w Syce-
wicach zorganizował w odrestaurowa-
nej wozowni finał projektu pn. „Nasi 
sąsiedzi bociany”. Impreza realizowa-
na była z dotacji od Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności w ramach 
Regionalnego Konkursu Grantowego 
„Równać Szanse 2007”.
 Prawie trzy tygodnie w Centrum 
Edukacji Regionalnej otwarta była wy-
stawa pt. „Powtórka z PRL-u”. Na wy-
stawie zgromadzono przedmioty co-
dziennego użytku, nie lada atrakcją 
okazał się stojący w sali konferencyjnej 
samochód i dwa motocykle.
 Na co dzień w Centrum odbywa-
ją się liczne spotkania organizowane 
przez Nadleśnictwo Warcino i Leśny 
Kompleks Promocyjny Lasów Warciń-
sko-Polanowskich. Przez prawie czte-
ry lata odwiedziło Warcino około 30 
tysięcy osób - turystów, uczestników 
szkoleń i spotkań kulturalnych.
 W trzeciej edycji plebiscytu, pro-
wadzonego przez portal naszemiasto.
pl, Centrum zostało jedną z Pereł w 
Koronie Pomorza. Akcja prowadzo-
na jest w kilkunastu oddziałach przez 
całe wakacje. Plebiscyt Perły w Koro-
nie Pomorza odbył się po raz trzeci. 
Jego celem jest promocja atrakcji tury-
stycznych. W głosowaniu na ulubione 
miejsca udział biorą internauci. Cen-
trum Edukacji Regionalnej zdeklaso-
wało swoich rywali - otrzymało 30.184 
głosy. Dla porównania - zamek w Człu-
chowie otrzymał głosów 5.660, nato-
miast na Rezerwat „Kręgi Kamienne” 
w Odrach, który zajął drugie miejsce, 
oddało swój głos 26.297 internautów.
 Nie zabrakło również Centrum w 
konkursie „Polska Pięknieje - 7 cudów 
Funduszy Europejskich”. Celem kon-
kursu jest wyłonienie najlepszych pro-
jektów zrealizowanych przy współfi-
nansowaniu z Funduszy Europejskich, 
które przyczyniły się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej i kultural-
nej Polski. W III edycji konkursu spo-
śród 138 zgłoszonych projektów wy-

brano 21 najlepszych w 7 kategoriach. 
Centrum zakwalifikowało się do ści-
słej czołówki w kategorii obszary wiej-
skie. Dzięki temu ukazał się film pro-
mocyjny o CER na antenie TVP1 23 
lipca 2010 r.
 Centrum Edukacji Regionalnej w 
Warcinie w drugiej edycji wojewódz-
kiego etapu konkursu pt. „Przyjazna 
Wieś” organizowanego przez Krajo-
wą Sieć Obszarów Wiejskich w kate-
gorii „Infrastruktura społeczna” upla-
sowało się na trzecim miejscu. Dzięki 
uzyskanemu dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej możliwe było odrestau-
rowanie niszczejącej wozowni Bi-
smarcka oraz zaadaptowanie jej na 
potrzeby lokalnej społeczności. To 
wyjątkowe miejsce, położone w prze-
pięknym otoczeniu pałacu i parku, co 
roku odwiedzają turyści poszukują-
cy kontaktu z naturą . W tym zabyt-
kowym budynku odnajdują kulturę, 
sport, edukację przyrodniczą oraz hi-
storię połączoną z nowoczesnością. 
Dodatkowo istnieje możliwość wynaj-
mu pokoi gościnnych, które mieszczą 
się na poddaszu budynku. Obiekt ten 
jest przepiękną wizytówką Warcina 
oraz powiatu słupskiego.

W Centrum 
odbywał 
się XIII 
Ogólnopol-
ski Konkurs 
Sygnali-
stów My-
śliwskich 
„O Róg 
Wojskiego” 
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Kreowanie tożsamości powiatu
Wykreowanie pozytywnego wizerunek powiatu słupskiego przez ostatnie lata 
sprawiło, że należy on do najbardziej rozpoznawalnych w kraju

Podstawowe symbole – herb i fla-
ga powiatu – zostały opracowa-
ne w pierwszym roku funkcjo-

nowania powiatów, czyli w 1999 roku. 
Natomiast od 2008 roku zaczęto świa-
domie kreować wizerunek powiatu po-
przez zbudowanie jednolitego, kom-
pleksowego wizerunku we wszystkich 
formach promocji, aby uzyskać tzw. 
efekt komunikacji zintegrowanej, two-
rzącej jasną i wyrazistą wizytówkę po-
wiatu, odzwierciedlającą potencjał go-
spodarczy i turystyczny. Z tego też 
względu opracowano podstawowe ele-
menty wizualizacyjne, które są ze sobą 
spójne i tworzą rzetelność i charakte-
rystyczny portret Starostwa ze wszyst-
kimi odbiorcami. Przede wszystkim 
zdecydowano się używać koloru nie-
bieskiego do przygotowania wszel-
kich materiałów i elementów wizuali-
zacyjnych. A dlaczego niebieski? Otóż, 
z tego względu, że jest to jedna z barw 
herbu i flagi powiatu, a ponadto po-
winna kojarzyć się z morzem, gdyż po-
wiat słupski posiada 57-kilometrowy 
dostęp do Bałtyku.

 Zostały zaprojektowane i wykonane 
takie elementy, jak roll-upy, ściana re-
klamowa, banery, ulotki, foldery, kart-
ki i wiele innych. Wykorzystywane są 
na wszystkich spotkaniach, konferen-
cjach, szkoleniach, imprezach kultural-
nych, gospodarczych i turystycznych, 
których organizatorem lub współor-
ganizatorem jest powiat słupski. Na 
wszystkich materiałach eksponowane 
są: herb, nazwa, adres strony interneto-
wej, a także budynek starostwa. Jest to 
niezwykle atrakcyjny obiekt zabytko-
wy, więc zamiarem jest identyfikowa-
nie urzędu właśnie z tym budynkiem. 
Ponadto linia wszystkich materiałów 
promocyjnych nawiązuje do „Krainy w 
Kratę” – markowego produktu powiatu 
słupskiego. 
 Jednym z ważniejszych zadań pro-
mocyjnych był udział w targach i licz-
nych imprezach, m.in. targach tury-
stycznych „Na styku kultur 2010” w 
Łodzi czy Międzynarodowych Targach 
Turystycznych Bukowisko 2008. Na 
tych ostatnich region słupski wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród od-

wiedzających targi, a zdobycie trzech 
nagród zostało określone jako „eks-
pansja powiatu słupskiego na Wschód”. 
Walory powiatu promowano także na 
dożynkach powiatowych w Bełchato-
wie, inauguracji „Kulturalnego lata nad 
kanałem” w partnerskim powiecie He-
rzogtum Lauenburg w Niemczech oraz 
na konferencji w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie w 2009 roku. Powiat 
słupski zaistniał również w kraju dzię-
ki promocji podczas 4. Festiwalu Le-
gend Rocka odbywającego się w lipcu 
i sierpniu w uroczej Dolinie Charlotty 
w Strzelinku. To niezwykłe wydarzenie 
wzbudza zainteresowanie wszystkich 
lokalnych i ogólnokrajowych mediów.
 We współpracy z samorządami 
gminnymi prowadzony jest Powiatowy 
Kalendarz Imprez, w ramach którego 
wspierane są liczne uroczystości odby-
wające się na terenie powiatu słupskie-
go. Wiąże się to głównie z pomocą or-
ganizacyjną lub finansową. 
 Najważniejszą imprezą odbywają-
cą się w drugi weekend września jest 
Powiatowe Święto Plonów, będące po-

promocja turystyczna i gospodarcza

Zakończe-
nie zbiorów 

to przede 
wszystkim 
czas wiel-

kiej radości 
i zabawy
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dziękowaniem dla rolników za ich 
trud i ciężką pracę na roli oraz okazją 
do uhonorowania najlepszych rolni-
ków statuetką „Bursztynowego Kłosa”, 
a także wyłonienie w ramach konkursu 
najpiękniejszych wieńców klasycznych 
i niekonwencjonalnych oraz chlebów 
dożynkowych. Podczas dożynek wybie-
rani są też „Baba i Chłop Roku”, którzy 
w 2010 r. zyskali nowe miano „Gospo-
dyni i Gospodarza Roku”. Organizo-
wany jest także Turniej Gmin powia-
tu słupskiego. W 2009 r. powiat słupski 
organizował Samorządowo-Diecezjal-
ne Dożynki Województwa Pomorskie-
go w Dolinie Charlotty w Strzelinku.
 Drugim po Święcie Plonów waż-
nym wydarzeniem są Słupskie Pokop-
ki – impreza powiatowa, organizowana 
w październiku na terenie Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Karż-
niczce, nazywana również Świętem 
Ziemniaka. Jest okazją do nagrodze-
nia najlepszych producentów ziem-
niaków na terenie powiatu słupskie-
go statuetką Słupskiej Bursztynowej 
Bulwy. Oprócz prezentacji i degustacji 
ziemniaczanych przysmaków można 
pobawić się przy występach regional-
nych zespołów i kapel, a także dopin-
gować uczestników konkursu na Soł-
tysa i Sołtyskę Roku. Wybierana jest 
też najlepsza potrawa ziemniaczana, a 
wszyscy uczestnicy mogą skosztować 
smakołyków przygotowanych przez 
panie z kół gospodyń wiejskich. Od 
2009 roku we wszystkich imprezach 
kulturalnych, turystycznych i gospo-
darczych uczestniczy maskotka po-
wiatu słupskiego - sowa. 
 Promocja to również udzielanie 
wsparcia finansowego lub organiza-
cyjnego, fundowanie nagród lub prze-
kazywanie upominków dla laureatów 
konkursów realizowanych przez jed-
nostki organizacyjne starostwa lub inne 
instytucje położone na terenie powia-
tu. Powiat rokrocznie wspiera impre-
zy z dziedzin kultury i sztuki, sportowe 
i kulturalne. Dla przykładu w styczniu 
organizowana jest Środkowopomorska 
Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego 
Inwentarza, której patronem jest staro-
sta słupski. W lipcu starosta słupski pa-
tronat honorowy obejmuje nad Rajdem 
Rowerowym Osób Niepełnosprawnych 
im. Stanisława Kądzieli. Wspiera takie 
imprezy jak: Słupskie Dni Gospodarki, 
Targi ogrodnicze i rolno-kwiatowe or-
ganizowane przez Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Strzelinie, 
Pomorską Wojewódzką Wakacjadę Ta-

neczną, Zawody Wędkarskie o Puchar 
Starosty Słupskiego, Święto Ryby, Mię-
dzynarodowy Turniej Brydża Sporto-
wego „Solidarność”. 
 Powiat Słupski poprzez Pomorską 
Regionalną Organizację Turystyczną, 
której jest członkiem, udostępnia na 
targach materiały promocyjne wyda-
wane przez słupskie starostwo. Współ-
organizował takie imprezy jak „Lato w 
Dolinie” w sierpniu 2008 r. wspólnie z 
gminą Słupsk, brał udział w konkursie 
„Dziedzictwo kulinarne” w Łodzierzy 
w kwietniu 2009 r., promując potra-
wy regionalne z powiatu słupskiego. W 
2009 i 2010 prezentował stoisko powia-
tu i maskotkę sowę na Zjeździe Masko-
tek w Rowach. W ciągu czteroletniej 
kadencji współorganizował trzy edy-
cje konkursu „Srebrny niedźwiedź - Li-
der Promocji Słupskiej Gospodarki”, w 
br. konkurs został odwołany z powo-
du wprowadzenia cyklu dwuletniego i 
zmiany jego formuły. 
 Oprócz przedsięwzięć, na które 
są zarezerwowane środki w budżecie, 
w ciągu roku różne instytucje, uczel-
nie wyższe, stowarzyszenia, organi-
zacje, szkoły zwracają się z prośbą o 
współorganizację konferencji, warsz-

tatów, szkoleń, spotkań czy konkur-
sów. Przedsięwzięcia te mają charak-
ter gospodarczy, kulturalny, sportowy i 
turystyczny, więc uczestnictwo w nich 
oraz wspieranie inicjatyw społecznych 
jest doskonałym elementem budowa-
nia społeczeństwa obywatelskiego.
 Promocja została rozwinięta po-
przez rozpowszechnianie publikacji, 
materiałów i gadżetów promocyjnych, 
a także prowadzenie właściwej polity-
ki informacyjnej. Redagowanie stro-
ny internetowej powiatu czy stosowa-
nie mailingu należą do podstawowych 

narzędzi wykorzystywanych w budo-
waniu wzajemnego zrozumienia i za-
ufania, opartego na prawdziwej i peł-
nej informacji.
 Ważną rolę w budowaniu okre-
ślonej reputacji jest promocja powia-
tu w pismach gospodarczych, tury-
stycznych i innych wydawnictwach, 
m.in. „Miesięczniku Targowym”, „Ga-
zecie Mówionej”, „Głosie Pomorza”, 
miesięczniku „Obieżyświat”, Magazy-

nie gospodarczym „Fakty” – ranking 
najlepszych miast, powiatów i gmin 
2009”, wydawnictwie „20-lecie Sa-
morządu Terytorialnego”. W lokalnej 
prasie ukazują się życzenia świątecz-
ne, 800 osób powiatu otrzymuje kart-
ki okazjonalne. Najważniejsze atrakcje 
turystyczne i imprezy prezentowane są 
w niemieckojęzycznej gazecie inter-
netowej Urlaubs-Polen www.urlaub-
sland-polen.info. Promocja powiatu 
słupskiego odbywa się także poprzez 
wysyłkę w kraju i za granicę materia-
łów promocyjnych o powiecie.

Słupskie 
Pokopki 
są okazją 
do nagra-
dzania 
najlepszych 
producen-
tów ziem-
niaków

Powiato-
wa sowa 
wzbudza 
szczególną 
sympatię  
u dzieci
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Przyjacielska współpraca
W czasie spotkania w dziecięcym namiotowym miasteczku „Tillhausen”  
w Niemczech zrodził się pomysł wspólnej realizacji projektu w Polsce

Współpraca partnerska z 
Niemcami zaczęła rozwijać 
się od 2001 roku, kiedy zo-

stała podpisana umowa o partnerstwie 
pomiędzy Powiatem Herzogtum Lau-
enburg a Powiatem Słupskim. Podczas 
czteroletniej kadencji odbyło się wiele 
spotkań po obu stronach granicy pol-
sko-niemieckiej. W czerwcu 2007 r. na 

ziemi słupskiej przebywała grupa pra-
cowników i pacjentów opieki psychia-
trycznej z powiatu Herzogtum Lauen-
burg, integrując się z mieszkańcami 
Domów Pomocy Społecznej powiatu 
słupskiego. Trzy miesiące później do 
powiatu słupskiego przybylii radni z 
partnerskiego powiatu, by wziąć udział 
w debacie nt. stosunków polsko-nie-
mieckich w ramach Unii Europejskiej. 
W lipcu 2008 r. 70 osób, z władzami po-
wiatu słupskiego na czele pojechało do 
Ratzeburga na inaugurację tamtejsze-

go „Lata kulturalnego nad kanałem” – 
wydarzenia kulturalnego o zasięgu re-
gionalnym. Miesiąc później młodzież z 
obu powiatów zorganizowała między-
narodowy projekt muzyczno-teatralny 
„Konferencja Zwierząt”, prezentując go 
najpierw w powiecie słupskim, następ-
nie w Herzogtum Lauenburg. Premiera 
przedstawienia z dużą ilością muzyki, 

śpiewu i dowcipu miała miejsce na sce-
nie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Bal-
tica” w Słupsku. W 2009 roku 15 dzie-
ci z powiatu słupskiego uczestniczyło 
w niezwykłym obozie w Mölln „Zaba-
wa w miasto – dzieci budują swój wła-
sny świat”. Jednym z wielu wydarzeń 
był dzień VIP-owski, na który przyby-
ły władze powiatu słupskiego. W cza-
sie spotkania w dziecięcym namioto-
wym miasteczku „Tillhausen” zrodził 
się pomysł organizacji wspólnego wy-
poczynku w Polsce.

 W maju 2009 roku z wizytą w po-
wiecie słupskim przebywali przedsta-
wiciele partnerskiego powiatu Nie-
miec. Głównym celem przyjazdu było 
spotkanie w Pomorskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego w Słupsku dotyczą-
ce realizacji drugiego, inwestycyjnego 
etapu projektu - budowy i wyposaże-
nia Słupskiego Inkubatora Technolo-

gicznego na terenie Słupskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Owocem tej 
wizyty była wymiana doświadczeń w 
dziedzinie technologii i innowacji mię-
dzy dwoma powiatami. Być może w 
przyszłości zostaną podjęte wspólne 
działania innowacyjne.
 Od jesieni 2009 roku odbyło się 
wiele spotkań w Polsce i w Niemczech, 
przygotowujących do realizacji projek-
tu „Zabawa w miasto – dzieci budują 
swój własny świat” w powiecie słup-
skim w lipcu 2010 r. Od 22 do 30 lip-

kontakty partnerskie
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ca zorganizowany został wyjątkowy 
wypoczynek dla dzieci pod namiotami 
na terenie Ośrodka kolonijnego „Pałac 
pod Bocianim Gniazdem”, w którym 
wzięła udział setka dzieci – 50 z powia-
tu Herzogtum Lauenburg, 45 z powiatu 
słupskiego i pięcioro dzieci z partner-
skiego powiatu cieszyńskiego. Ucznio-
wie przyjechali na zaproszenie starosty 
słupskiego Sławomira Ziemianowicza, 
które zostało wystosowane do powia-
tu cieszyńskiego dla osób dotkniętych 
tragedią wiosennych powodzi. Pobyt w 
Runowie miał zapewnić dzieciom letni 
wypoczynek i przeżycie niezapomnia-
nej przygody. Polska edycja projektu 
odbyła się pod nazwą „Wioska Dyla”. 
Dzieci w namiotowym miasteczku od-
wiedziła liczna delegacja z Niemiec, 
składająca się z władz powiatu, polity-
ków, radnych i przedstawicieli organi-
zacji młodzieżowych. Meinhard Fül-
lner, przewodniczący Rady Powiatu 
Herzogtum Lauenburg, dziękując za to 
przedsięwzięcie, przekazał słowa uzna-
nia za tak wspaniałe przygotowanie i 
realizację projektu.
 We wrześniu 2010 r. niemiecki po-
wiat odwiedziły dwie delegacje z po-
wiatu słupskiego - na początku mie-
siąca 16-osobowa grupa z Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Słupsku, która spo-
tkała się z niemieckimi pszczelarza-
mi już ośmiokrotnie. W dniach 17-
20 września w Ratzeburgu przebywała 
słupska kapela „Zgoda” z zaprzyjaźnio-
nym Zespołem Pieśni i Tańca „Fidżel”. 
Reprezentowali oni powiat słupski na 
7. Święcie Smoków i swoimi występa-
mi uświetnili tę imprezę, jednocześnie 
promując polską muzykę ludową.
 Ostatnie spotkanie miało miejsce 
na początku października br., kiedy to 
część opiekunów i organizatorów pro-
jektu „Zabawa w miasto” spotkała się 
w Lauenburgu, by podsumować reali-
zację projektu i rozmawiać o kolejnych 
krokach polsko-niemieckiej współpra-
cy partnerskiej.
 W wyniku zawartej 16 październi-
ka 2002 r. umowy o współpracy z Po-
wiatem Cieszyńskim w wielu dziedzi-
nach, m.in. turystyki, kultury, oświaty 
i sportu, w ostatnich latach odbyło się 
kilka spotkań. Przedstawiciele powiatu 
słupskiego wzięli udział w dożynkach 
na ziemi cieszyńskiej, a goście z gór po-
znawali uroki nadmorskich krajobra-
zów. W czasie wzajemnych wyjazdów 
promowano walory turystyczne i kul-
turowe obu regionów. W lipcu 2010 r. 
pięcioro dzieci z powiatu cieszyńskie-
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go wzięło udział we wspomnianym już 
projekcie „Zabawa w miasto – dzieci 
budują swój własny świat”. Na zaprosze-
nie starosty słupskiego we wrześniu br. 
17 mieszkańców Powiatowego Domu 
Pomocy Społecznej „Feniks” w Sko-
czowie z powiatu cieszyńskiego wypo-
czywało przez dwanaście dni w Domu 

Pomocy Społecznej w Machowinku. W 
„Feniksie” została zalana część miesz-
kalna jednego oddziału, magazyny i 
pomieszczenia gospodarcze. Pobyt 
pensjonariuszy w powiecie słupskim 
pozwolił więc swobodniej przeprowa-
dzić konieczne prace remontowe.
 12 października 2009 r. w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie podpisa-
no list intencyjny dotyczący perspek-
tywy nawiązania partnerskich kon-
taktów pomiędzy Powiatem Słupskim 
Rzeczypospolitej Polskiej i Starostwem 
Miasta Niemenczyn Republiki Litew-
skiej. Wydarzenie to miało miejsce w 
czasie pobytu delegacji powiatu słup-
skiego na konferencji na temat wy-
miany doświadczeń w zakresie pro-
mocji i rozwiązywania problemów 
energetycznych regionów. Pod patro-
natem starosty słupskiego Sławomira 
Ziemianowicza zorganizowały ją pol-
skie i litewskie stowarzyszenia - Stowa-
rzyszenie Naukowo-Techniczne Inży-
nierów i Techników Budownictwa ze 
Słupska oraz Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Budowlano-Sanitar-
nych w Wilnie. Poruszano na niej inte-
resujące obie strony tematy związane z 
energetyką, ciepłownictwem, ekologią, 
wykorzystywaniem odnawialnych źró-
deł energii oraz promocją regionów.

 Natomiast 10 października 2010 r. 
zawarta została Umowa o współpra-
cy partnerskiej z Powiatem Bełchatow-
skim. Podpisanie jej poprzedzone było 
licznymi spotkaniami. Przedstawicie-
le powiatu słupskiego gościli na ziemi 
bełchatowskiej podczas dożynek po-
wiatowych w 2009 i 2010 r. W tym cza-

sie zapoznali się z możliwościami go-
spodarczymi powiatu, rozmawiali o 
działaniach proekologicznych i proro-
zwojowych. Pracownicy słupskiego sta-
rostwa prezentowali walory turystycz-
ne, gospodarcze i kulturowe na stoisku 
promocyjnym w czasie Powiatowego 
Święta Plonów w powiecie bełchatow-
skim w 2009 roku. Również dwukrot-
nie goście z Bełchatowa uczestniczy-
li w dożynkach powiatu słupskiego, a 
w 2010 roku także w Ogólnopolskim 
Zjeździe Maskotek w Rowach.
 15 kwietnia br. w starostwie podpi-
sano porozumienie pomiędzy Powia-
tem Słupskim a Akademią Pomorską 
w Słupsku, dotyczące efektywnego wy-
korzystania potencjału naukowo-dy-
daktycznego w celu rozwoju lokalnej 
gospodarki, edukacji i kultury, a także 
wzajemną promocję. Na mocy podpi-
sanego porozumienia powiat zobowią-
zał się do udzielania Akademii pomocy 
przy organizowaniu imprez naukowych 
i sportowych odbywających się na tere-
nie powiatu. Uczelnia będzie mogła li-
czyć na wsparcie w organizacji praktyk 
studenckich w prowadzonych przez 
siebie szkołach i placówkach oświa-
towych. Powiat zadeklarował także 
współdziałanie z uczelnią w zakresie 
tworzenia ośrodków o charakterze na-

ukowo-kulturalnym. Pierwszym efek-
tem tego porozumienia był udział 10 
studentów filologii germańskiej w pro-
jekcie „Zabawa w miasto – dzieci bu-
dują własny świat”, w czasie którego od-
bywali praktyki studenckie. Były one 
niezwykle interesujące, gdyż występo-
wali tam w roli animatorów prowadzą-

cych wspólnie z niemieckimi partnera-
mi 17 warsztatów, w których codziennie 
pracowali mieszkańcy miasteczka. Stu-
denci wykazali się nie tylko dobrą zna-
jomością języka, ale także wielkim za-
angażowaniem, ciekawymi pomysłami 
i kreatywnością. W ramach podsumo-
wania projektu cała grupa pojechała 
w pierwszych dniach października do 
Lauenburga w Niemczech.
 W wyniku rozszerzania więzi part-
nerskich i szeroko czynionych dzia-
łań promocyjnych w styczniu 2010 
r. utworzony został Oddział Promo-
cji i Współpracy ukierunkowany na te 
dwie dziedziny, a także w niewielkim 
stopniu na turystykę. Rok 2010 był nie-
zwykle bogaty jeśli chodzi o wydarze-
nia związane ze współpracą. W ramach 
wzajemnych kontaktów z niemieckimi 
partnerami kontynuowana jest współ-
praca między polskimi i niemieckimi 
strażakami, pszczelarzami, uczniami 
szkół ponadgimnazjalnych oraz psy-
chiatrami. Poza wzajemnymi wizytami 
władz powiatów partnerskich zorga-
nizowanych zostało szereg wyjazdów i 
imprez przy współpracy partnera. Od-
było się także wiele spotkań w celu na-
wiązania kolejnych partnerskich wię-
zi, które być może zaowocują nowymi, 
wspólnymi projektami.

10 paź-
dziernika 
br. w Sali 
Lustrzanej 

damnickie-
go pałacu 
podpisano 

umowę  
o współ-

pracy  
z Powiatem 
Bełchatow-

skim
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Skuteczne działania rzecznika 
konsumentów
Ilość porad udzielanych przez rzecznika w ostatnich latach sukcesywnie 
wzrasta, a jednocześnie z roku na rok spada konieczność interwencji 
pisemnych, co pozwala stwierdzić, że zdecydowanie wzrosła świadomość 
społeczności powiatu słupskiego na temat możliwości szukania pomocy  
i dochodzenia swoich praw

Jednym z wielu zadań Powiatu jest 
zapewnienie bezpłatnego poradnic-
twa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów 
konsumentów. Ilość porad i interwen-
cji rzecznika wskazuje, że mimo pod-
niesienia poziomu świadczonych usług 
czy dużej konkurencji, zapotrzebowa-
nie na porady konsumenckie nadal 
jest bardzo duże. Z porad Powiatowe-
go Rzecznika Konsumentów w latach 
2007–2009 skorzystało ogółem 2339 
mieszkańców powiatu
 W ramach doradztwa prawnego 
udzielano porad dotyczących głównie 
odpowiedzialności przedsiębiorców z 
tytułu udzielonej gwarancji na zakupio-
ny towar oraz uprawnień wynikających 
z tytułu niezgodności towaru z umową. 
Dotyczyły również sposobu dochodze-
nia roszczeń wynikających z umów o 
dzieło i zlecenia na roboty remontowo-
budowlane, umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (telefon, Inter-
net), telewizyjnych (telewizja kablowa 
i cyfrowa), turystycznych, finansowych 
(umowy o kredyt konsumencki, kredyt 
bankowy), ubezpieczeniowych, moto-
ryzacyjnych, edukacyjnych, kamieniar-
skich, a także umów zawartych poza lo-
kalem przedsiębiorstwa i na odległość. 
 Konsumenci uzyskali informa-
cje na temat swoich uprawnień i obo-
wiązków uregulowanych w przepisach 
prawa oraz informacje o procedurach 
dochodzenia swoich roszczeń. W więk-
szości przypadków otrzymali pomoc 
przy sporządzaniu pism do przedsię-
biorców (zgłoszenia reklamacyjne, we-
zwania przedsądowe, pozwy do sądu o 
wydanie nakazu zapłaty przeciwko nie-
uczciwemu przedsiębiorcy itp.).
 W 138 pisemnych sprawach skie-
rowanych do Powiatowego Rzeczni-

ka Konsumentów, podjęto interwencję 
poprzez wystąpienie do przedsiębior-
ców w sprawach ochrony praw i inte-
resów konsumentów. Dotyczyły one w 
szczególności zawartych umów sprze-
daży artykułów wyposażenia wnętrz 
(meble, okna, drzwi), telefonów ko-
mórkowych, sprzętu RTV i AGD, obu-
wia, akcesoriów samochodowych i in-
nych. Podjęto także interwencje w 
sprawach zakupu usług telekomuni-
kacyjnych, bankowych, turystycznych. 
Wystąpienia rzecznika w 107 sprawach 
zostały zakończone pozytywnie, co sta-
nowi 77,5 proc. 31 interwencji pisem-
nych zakończyło się negatywnie, w 
tych sprawach konsumenci zostali po-

uczeni o możliwości dochodzenia swo-
ich roszczeń przed Polubownym Są-
dem Konsumenckim lub przed sądami 
powszechnymi. W ocenie rzecznika 9 
spośród 31 interwencji zakończonych 
negatywnie, zostały bezzasadnie skie-
rowane przez konsumentów do rzecz-
nika, a przedsiębiorcy w tychże spra-
wach słusznie odrzucali roszczenia 
konsumentów. W odpowiedzi na pi-
sma rzecznika we wszystkich sprawach 
przedsiębiorcy przedstawiali pisem-
nie swoje stanowisko, udzielali dodat-
kowych informacji telefonicznie, a nie-

którzy przedsiębiorcy spotykali się z 
rzecznikiem osobiście. 
 Ilość porad udzielanych przez 
rzecznika w ostatnich latach sukce-
sywnie wzrasta, a jednocześnie z roku 
na rok spada konieczność interwen-
cji pisemnych, co pozwala stwierdzić, 
że zdecydowanie wzrosła świadomość 
społeczności powiatu słupskiego na te-
mat możliwości szukania pomocy i do-
chodzenia swoich praw. 
 Lokalne media popularyzują pra-
wa konsumentów, jak również urząd 
Rzecznika Konsumentów w Słupsku, 
co pozytywnie wpływa na świadomość 
mieszkańców powiatu. Konsumenci w 
większości wiedzą już, że nie są pozo-

stawieni sami sobie w trudnych spra-
wach wynikających z zawartych umów, 
ale są instytucje i osoby zawodowo zaj-
mujące się pomocą w rozwiązywaniu 
problemów konsumenckich, do któ-
rych w każdej chwili mogą się zwrócić.
 W obliczu rosnącego zapotrzebo-
wania na porady konsumenckie i róż-
norodności prowadzonych spraw, 
sprostanie wszystkim ustawowym obo-
wiązkom poprzez zapewnienie spraw-
nego i skutecznego działania, wyma-
ga dużego zaangażowania i ciągłego 
usprawniania pracy.

lata 2007 2008 2009
Ilość wystąpień 
i sposób zała-
twienia sprawy

pozytywnie 55 27 25
negatywnie 12 6 4
bezzasadnie - 5 4

Ilość wystąpień łącznie 67 38 33

Występowanie do przedsiębiorców 
w sprawach ochrony praw  
i interesów konsumentów

prawa konsumentów
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Powiatowe antologie i albumy
Powiat Słupski jest jednym z nielicznych powiatów w kraju, który prowadzi 
własną działalność wydawniczą. Starostwo Powiatowe dysponuje nadanymi 
przez Bibliotekę Narodową numerami identyfikacyjnymi ISBN i oznacza 
nimi własne publikacje zwarte

Minione cztery lata okaza-
ły się szczególnie korzystne 
dla tej działalności. Od 2007 

roku starostwo było wydawcą ponad 
25 publikacji zwartych. Były to przede 
wszystkim antologie poezji, tomiki po-
etyckie, pokaźne foldery, przewodniki 

turystyczne, albumy, opracowania hi-
storyczne i poświęcone motoryzacji. 
Aktywność ta wiąże się z prowadzo-
nymi działaniami promocyjnymi, ale 
przede wszystkim wynika z rozwija-
nej współpracy ze środowiskiem lite-
rackim. Powiat słupski współpracuje 

z liczną grupą poetów nieprofesjonal-
nych. Przyjął też na siebie rolę mece-
nasa kultury wiejskiej. Jest to nieła-
twa i odpowiedzialna działalność, ale 
przynosi wymierne efekty. Kończy się 
zawsze finalnym produktem, służącym 
promocji autorów i powiatu. 

kultura

Album 
„Polska 
- Litwa. 

Pojednanie 
i Przeba-

czenie” 
przygoto-
wany dla 
Polaków 
mieszka-
jących na 

Litwie
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 Należy podkreślić, że wszystkie publika-
cje wydawane przez Starostwo Powiatowe w 
Słupsku służą wyłącznie celom promocyj-
nym, nie można ich kupić, można je tylko 
nieodpłatnie otrzymać. Wszystkie umiesz-
czane są i udostępniane na stronie interne-
towej powiatu. Każdy może się tam z nimi 
zapoznać i w razie potrzeby - w całości sko-
piować. 
 Rozbudowana działalność wydawni-
cza powiatu to też m.in. efekt wydawanego 
przez powiat słupski od 2001 roku miesięcz-
nika (obecnie dwumiesięcznika) „Powiat 
Słupski” i od 2004 roku dodatku literackiego 
„Wieś Tworząca”. Oba te tytuły skupiły liczne 
grono osób piszących. Systematyczne ukazy-
wanie się obu pism oraz ogólna ich dostęp-
ność powoduje, że ciągle przybywa nowych, 
aktywnych autorów. Możliwość bieżącej pu-
blikacji zachęca do pracy twórczej. Rodzą się 
pomysły na indywidualne tomiki i inne pu-
blikacje zwarte. 
 Ze słupskim starostwem współpracu-
je obecnie ok. 100-osobowa grupa poetów z 
różnych zakątków kraju. W tym roku dołą-
czyli poeci z Wilna. W najnowszej antologii 
poezji pt. „Łzy jeszcze nie wyschły” prezen-
tuje się 63 autorów. Ta liczba twórców zain-
teresowanych publikacjami najlepiej świad-
czy o potrzebie i rozmiarze realizowanego 
przedsięwzięcia. 
 Wszyscy poeci, którzy zadeklarowali 
chęć współpracy z Powiatem Słupskim mogą 
publikować swoje wiersze i inne teksty we 
„Wsi Tworzącej”. Ale obok tej grupy wysfo-
rowała się jeszcze inna grupa - autorów pi-
szących do „Powiatu Słupskiego”, głównie na 
tematy kulturalne i społeczne. Jest to cenne, 
bo oni też realizują się twórczo, a starostwo 
przecież nie płaci im honorariów. Rola pi-
sma jest szczególna i nietypowa. Wbrew po-
zorom nie służy ono tylko promocji działań 
podejmowanych przez władze powiatu. Jest 
pismem szeroko traktującym o sprawach 
powiatu. Dzięki swej otwartości zyskało też 
przychylność autorów spoza powiatu. Swoją 
tematyką często wykracza poza powiat. Jest 
swego rodzaju wydawniczym ewenemen-
tem. Przygotowywane na wysokim poziomie 
edytorskim, zostało zauważone i jest doce-
niane przez innych wydawców. 
 Wszystkie wydawnictwa słupskiego sta-
rostwa przygotowywane są na dobrym po-
ziomie edytorskim. Wydawca dokłada 
szczególnej staranności, by publikacje przy-
gotowywane były profesjonalnie. Wrześnio-
we wydanie „Powiatu Słupskiego” ma numer 
113-114, „Wsi Tworzącej” - 44. W pierw-
szym przypadku jest to już prawie dziewięć, 
w drugim – sześć lat sukcesywnego ukazy-
wania się pisma. Należy podkreślić, że oba 
tytuły istnieją głównie dzięki aktywności 

twórczej i pisarskiej publikujących się w 
nich autorów. 
 W mijających czterech latach ukazały 
się antologie poezji: „Aleja tęsknot” (2007), 
„Pod parasolem zieleni” (2008), „Gdzie kwit-
ną sny” (2009) i „Łzy jeszcze nie wyschły”. 
Starostwo Powiatowe w Słupsku było wy-
dawcą też następujących tomików poezji: 
„Szmaragdowe oko świata” – Emilii Zimnic-
kiej (2007), „Wiosłami czas odmierzam” – 
Macieja Michalskiego (2007), „Na dnie uli-
cy” – wydanie pokonkursowe (2007), „Ból, 
czyli Historia Pani Kaliny, Dorota i inne opo-
wiadania” – Nicole Zawłockiej (2007), „Na 
grzbiecie lśniącej Minerwy” – Piotra Wikto-
ra Grygiela (2008), „Poszybuję w niebo klu-
czem żurawi” – Henryki Jurałowicz, „Ukryj 
mnie w dłoniach” – Ireny Peszkin (2009), 
„Flagowy okręt grządek” – Piotra Wiktora 
Grygiela (2009), „Łzy toczą wstążkę na mej 
twarzy” (2009), „I uszatkę bałwan dostał” 
(2009), „Z pragnienia jesteśmy” – Grzego-
rza Chwieduka (2010), „Dziennik znaleziony 
w szalupie” – Macieja Michalskiego (2010), 
„Środkowo – Pomorsko - Wileński” – Jana 
Wanagi (2010), „Limerykowisko polskie” – 
Grzegorza Chwieduka (2010), „Na rydwa-
nach Apollina” – Piotra Wiktora Grygiela 
(2010). 
 Nakładem starostwa ukazały się także 
m.in.: „U progu demokracji” (2010), „Polska 
– Litwa. Pojednanie i Przebaczenie” (2009), 
„Turystyka aktywna na wsi” (2009), „Inno-
wacje w motoryzacji a ochrona środowiska” 
(2007), „Szlaki rowerowe Krainy w kratę” 
(2007), „Do nas po słońce i uśmiech” (2007), 
„Innowacje w motoryzacji dla ochrony śro-
dowiska” (2008, 2009, 2010). 
 Na druk oczekują następne tomiki poezji 
i albumy. Każdego roku poeci na swoich spo-
tkaniach w starostwie muszą uzgadniać plan 
wydawniczy, bo, mimo iż w przypadku indy-
widualnych tomików wymagany jest udział 
finansowy autora, zainteresowanie publika-
cjami jest duże. Do druku wybierane są tylko 
pozycje najwartościowsze i debiuty.
 Niezależnie od przygotowywania wła-
snych wydawnictw powiat słupski współ-
pracuje z innymi wydawcami. Z Wydawnic-
twem „Unigraf ” w Bydgoszczy przygotowany 
został w 2007 roku album ze zdjęciami Ry-
szarda Nowakowskiego pt. „Obiekty sakralne 
na ziemi słupskiej”. W 2008 roku we współ-
pracy z tym samym wydawcą ukazał się al-
bum ze zdjęciami Jana Maziejuka pt. „Tak to 
widziałem”. W tym wydawnictwie przygoto-
wano najnowszy album J. Maziejuka poświę-
cony dziecku w fotografii tego autora. 
 Następną wspólną propozycją z wydaw-
cą bydgoskim będzie album ze zdjęciami Ry-
szarda Nowakowskiego poświęcony zabytko-
wym pałacom i dworkom na ziemi słupskiej.
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Chorobom można zapobiegać
W latach 2007 - 2010 w ramach promocji i ochrony zdrowia w powiecie słupskim 
zrealizowano 45 programów profilaktyki i promocji zdrowia. Wszystkie te 
działania miały na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej do pogłębiania 
wiedzy na temat zdrowia, korzystania z badań profilaktycznych i zachęcanie 
do zdrowego stylu życia

Programy te były uzupełnieniem 
oferty Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz zakładów opieki 

zdrowotnej w mieście i powiecie. Były 
kontynuacją wcześniej podejmowanych 
działań na rzecz zdrowia i uwzględnia-
ły założenia Narodowego Programu 
Zdrowia opracowanego na lata 2007 
– 2015. Obejmowały głównie wczesną 
diagnostykę i zwiększenie efektywno-
ści leczenia nowotworów, zwiększenie 
skuteczności edukacji zdrowotnej oraz 
zwiększenie skuteczności zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 
 We współpracy z zakładami opieki 
zdrowotnej zrealizowano 17 progra-
mów, w tym 10 w obszarze profilakty-
ki onkologicznej: 
■ wczesnego wykrywania nowotwo-

rów jelita grubego u mieszkańców 
powiatu w wieku 50-65 lat (w 2007 
i 2008 roku),

■ wczesnego wykrywania nowotwo-
rów gruczołu krokowego w popu-

lacji mężczyzn powiatu powyżej 
45. roku życia (w 2007 i 2008 r.),

■ badań USG wczesnego wykrywa-
nia zmian nowotworowych pier-
si u kobiet w wieku 30-39 lat – 
mieszkanek powiatu słupskiego (w 
2008, 2009 i 2010 r.),

■ wczesnego wykrywania zmian no-
wotworowych piersi metodą mam-
mografii u kobiet w wieku 40-49 
lat, mieszkanek powiatu (w 2008, 
2009 i 2010 r.).

 W obszarze profilaktyki chorób 
zakaźnych zrealizowano dwa pro-
gramy badań przesiewowych w kie-
runku wykrywania zakażeń wirusem 
HIV (w 2007 i 2008 r.). Skupiono się 
również na zdrowiu matki i dziecka 
w pięciu programach profilaktyki i 
edukacji przedporodowej w ramach 
„Szkoły Rodzenia” (w 2007, 2008, 
2009 i 2010 r.). 
 We współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi powiat zreali-

zował 28 programów promujących 
zdrowie, w tym szczególnie dobre-
go odżywiania, aktywności fizycz-
nej, przeciwdziałania uzależnie-
niom, upowszechniania właściwych 
postaw i zachowań prozdrowotnych 
oraz działań usprawniająco-rehabi-
litacyjnych na rzecz osób niepełno-
sprawnych.
 Programy profilaktyczne realizo-
wano ze znacznym udziałem środ-
ków podmiotów wyłonionych w dro-
dze otwartych konkursów ofert. W 
okresie czterech lat z budżetu Po-
wiatu przeznaczono na nie łącznie 
ponad 144 tysiące złotych. Szeroko 
zakrojone działania przynoszą wy-
mierne korzyści w postaci większej 
świadomości zdrowotnej społeczeń-
stwa, zwiększenia wykrywalności 
chorób we wczesnym stadium rozwo-
ju, zwiększenia odsetka wyleczeń, a w 
konsekwencji zmniejszenia liczby za-
chorowań i zgonów.

zdrowie

Podpisana 
umowa  

z SALU-
SEM 

na jeden  
z realizo-

wanych 
programów
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W latach 2006 - 2010 w trzech edycjach przyznano 38 stypendiów sportowych 
młodym ludziom. Wyróżnili się oni w zmaganiach na szczeblu krajowym oraz 
międzynarodowym

Powiat inwestuje w sportowców

W dobie komputerów, pracy 
siedzącej, coraz ważniej-
sze staje się zwracanie uwa-

gi na prowadzenie aktywnego trybu 
życia. Liczne wyróżnienia nadawane 
przez Powiat Słupski młodzieży uzdol-
nionej sportowo są zatem nie tylko po-
mocą dla nich samych, ale także pro-
pagowaniem aktywności fizycznej i 
zdrowych nawyków. Jest powszechnie 

wiadomym, że każda złotówka zain-
westowana w kulturę, zwraca się dwu-
krotnie, dlatego tak ważnym jest wspie-
ranie i nagradzanie młodych ludzi, 
którzy swoją postawą wskazują drogę 
innym – mniej aktywnym.
 W latach 2006 - 2010 w trzech edy-
cjach stypendiów sportowych wyróż-
nionych zostało 38 młodych ludzi z ca-
łego powiatu słupskiego. Wyróżnili się 
oni w zmaganiach na szczeblu krajo-
wym oraz międzynarodowym. Ogó-
łem przeznaczono na ten cel 74.790 zł.
 W 2008 roku nagrodzona została 
trójka najbardziej uzdolnionych spor-

towo uczniów z powiatu słupskiego. 
Zdobywczyni pierwszego miejsca spor-
tsmenka z Ustki – Aneta Janta-Lipiń-
ska – otrzymała 10.000 zł, które prze-
znaczone były na wyjazd na Igrzyska 
Olimpijskie do Pekinu. Zwyciężczy-
ni reprezentowała Polskę i Powiat oraz 
promowała ruch olimpijski. Pozostałe 
nagrodzone osoby otrzymały kolejno 
700 oraz 500 zł. Ponadto 10 uczniów 

otrzymało stypendia sportowe. W 2009 
roku starosta wręczył wyróżnienia 10, a 
w 2010 roku 12 stypendystom. 
 W 2010 roku zostały wręczone na-
grody dla najbardziej uzdolnionych 
sportowców. Pierwsze miejsce zajęła 
uczennica z Siemianic, członkini Klu-
bu Strzeleckiego „Gryf Słupski” – Na-
talia Kwaśniak. W nagrodę zwycięż-
czyni wyjechała do w Vancouver na 
XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie, by 
śledzić poczynania mistrzów sportu 
podczas Igrzysk. W czasie pobytu wraz 
z 32-osobową grupą z Polski zwiedzi-
ła wioskę olimpijską oraz Vancouver. 

Niezapomnianym przeżyciem było 
spotkanie wielu znanych i utalentowa-
nych sportowców. Po powrocie stwier-
dziła, że wyjazd na olimpiadę to na-
groda wyjątkowa i niepowtarzalna. Jest 
wdzięczne władzom powiatu słupskie-
go za konkurs i możliwość wyjazdu do 
Kanady.
 Wyróżniono także Mateusza Ma-
linowskiego z Sekcji Bokserskiej Klu-

bu Sportowego w Damnicy, Kry-
stiana Puzdrakiewicza – zawodnika 
Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” 
oraz Piotra Bokacza z Klubu „Karol” 
w Pęplinie. 
 Przeznaczanie pieniędzy na mło-
dych i uzdolnionych sportowców to 
doskonała inwestycja na przyszłość. 
Dlatego w trakcie trwania kadencji 
2006 - 2010 docenione zostały osią-
gnięcia młodych i zdolnych, aczkol-
wiek nie zawsze mogących rozwijać 
swoje pasje ze względów materialnych. 
Powiat słupski wychodzi naprzeciw ich 
potrzebom, wspiera ich i nagradza.

sport
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Elektroniczna geodezja
Udostępniono gminom bezpłatny dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 
budynków i lokali, co istotnie pomaga przy realizacji zadań

Jednym z najważniejszych wydarzeń 
w Wydziale Geodezji i Kartografii 
w kadencji 2006 - 2010 jest moder-

nizacja ewidencji gruntów i budynków 
dla gmin Kobylnica, Dębnica Kaszub-
ska oraz gminy Słupsk, która jest na 
etapie ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Pomorskiego 
(końcowy zakres prac). Priorytetowym 
jej zadaniem jest doprowadzenie do 
zgodności zapisów zawartych w bazie 
danych ewidencji gruntów budynków i 
lokali z faktycznym stanem użytkowa-
nia. Wszelkie zmiany wprowadzone do 
bazy danych przekazywane są do gmin, 
dzięki czemu możliwa jest aktualizacja 
podatków naliczonych zgodnie ze sta-
nem użytkowania. Ponadto udało się 
wykonać uzupełnienie poziomej osno-
wy geodezyjnej, mającej ogromne zna-
czenie przy wykonywaniu prac geode-
zyjnych.
 Z dniem 1 stycznia 2010 roku nastą-
piła likwidacja gospodarstwa pomoc-
niczego o nazwie Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej. W wyniku reorganizacji po-
wstał Wydział Geodezji i Kartografii 
oraz Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami. Wydział Geodezji i Karto-
grafii „wchłonął” PODGiK oraz Od-
dział Ewidencji Gruntów i Budynków 
z istniejącego do końca 2009 roku Wy-

działu Geodezji Gospodarki Nierucho-
mościami i Katastru. Mimo tak wielkiej 
zmiany pracownicy przez cały czas ob-
sługiwali petentów i wykonywali swo-
je bieżące obowiązki. Reorganizacja w 
żaden sposób nie zakłóciła normalne-
go funkcjonowania wydziału. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami sporzą-
dzono wykazy nieruchomości Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu teryto-
rialnego mające na celu ujawnienie w 
księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa. Uda-
ło się w ostatnich latach odrestaurować 
Księgę Osiedlonych z terenu powiatu 
słupskiego, która jest historycznie waż-
nym dokumentem.
 Od Głównego Geodety Kraju 
otrzymano w użyczenie sprzęt geode-
zyjny, który umożliwia przeprowadza-
nie kontroli terenowych prac geode-
zyjnych, będących również zadaniem 
starosty. To nowoczesne urządzenie 
bardzo udogodniło pracę geodetów i 
jest wykorzystywane w terenie.
 W 2010 r. 18 powiatów wojewódz-
twa pomorskiego zawarło porozumie-
nie pn. „Sprawna Administracja Geo-
dezyjna i Kartograficzna Województwa 
Pomorskiego”. Jego celem jest współ-
działanie w usprawnieniu funkcjono-
wania powiatowej administracji geo-
dezyjnej i kartograficznej. Staroście, 

jako organowi administracji geodezyj-
nej i kartograficznej, powierzono reali-
zację między innymi:
■ ewidencji gruntów i budynków,
■ gleboznawczej klasyfikacji grun-

tów,
■ geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-

jenia terenu,
■ zakładanie i aktualizację mapy za-

sadniczej,
■ przeprowadzenie powszechnej tak-

sacji nieruchomości oraz opraco-
wywanie i prowadzenie map i tabel 
taksacyjnych dotyczących nieru-
chomości.

 Porozumienie ma na celu opra-
cowanie i przyjęcie wspólnej strategii 
działania administracji geodezyjnej, 
której elementem jest współpraca z są-
dami wieczystoksięgowymi oraz nad-
zorem budowlanym i administracją ar-
chitektoniczno-budowlaną.
 W zakresie informatyzacji pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego oraz opracowania systemu 
organizacji, zarządzania i udostępnia-
nia przez Internet podpisana została 
umowa na wykonanie informatyzacji 
zasobu w ramach projektu norweskie-
go. W części dostarczony został sprzęt, 
planowa realizacja zadania rozpocznie 
się w pierwszym kwartale 2011 roku. 
Przedmiotem projektu jest opracowa-
nie i wdrożenie systemu elektronicz-
nej archiwizacji i obiegu dokumentów 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 
 Udostępniono gminom bezpłat-
ny dostęp do bazy danych ewidencji 
gruntów budynków i lokali, co istot-
nie pomaga im przy realizacji zadań. 
Niezwykle cennym ułatwieniem jest 
stworzenie możliwości przekazywa-
nia drogą elektroniczną informacji dla 
rzeczoznawców majątkowych z reje-
stru cen i wartości w obszarze powia-
tu słupskiego. Geodeci zaś mają moż-
liwość elektronicznego zgłaszania prac 
geodezyjnych oraz dostęp do bazy da-
nych, która jest w części zinforma-
tyzowana. To usprawnia współpracę 
pomiędzy zasobem geodezyjnym a wy-
konawstwem geodezyjnym.

ewidencja gruntów i Budynków
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Rekordowa rejestracja pojazdów
Wielkim udogodnieniem dla interesantów była instalacja systemu numerkowego. 
Wydzielono również odrębne stanowisko do odbioru dowodów rejestracyjnych 
oraz załatwiania szybkich spraw związanych z rejestracją pojazdów

Dynamiczny rozwój motoryza-
cji w kraju jest widoczny i od-
czuwalny również na terenie 

powiatu słupskiego. W porównaniu do 
2006 roku zwiększyła się ilość zareje-
strowanych pojazdów dla mieszkańców 
naszego regionu o około 16 tys. aut. W 
związku z tym bieżąca obsługa miesz-
kańców powiatu w zakresie rejestracji 

pojazdów oraz wydawania uprawnień 
do kierowania przy wykorzystaniu sys-
temu informatycznego CEPIK to do-
minujące zadania Wydziału Komuni-
kacji i Drogownictwa.
 By sprostać wymogom systemu, 
pracownicy systematycznie są prze-
szkalani pod kątem jego aktualiza-
cji, ochrony danych osobowych, a po-
mieszczenia wydziału dodatkowo są 
zabezpieczone i wyposażone z zacho-
waniem określonych instrukcjami ry-
gorów bezpieczeństwa. Zgodnie z po-
lityką certyfikacji SI CEPIK każda 
operacja przeprowadzona w progra-

mie wiąże się z weryfikacją posiada-
nych przez pracowników uprawnień, a 
dostęp do systemu odbywa się poprzez 
imienne elektroniczne klucze dostępo-
we. Z racji przypisanych kompetencji 
praca wydziału realizowana jest z za-
chowaniem 62 procedur.
 Wielkim udogodnieniem dla inte-
resantów w zakresie rejestracji pojaz-

dów była instalacja systemu numer-
kowego. Wydzielono również odrębne 
stanowisko do odbioru dowodów reje-
stracyjnych oraz załatwiania szybkich 
spraw związanych z rejestracją pojaz-
dów, np. zgłoszenie sprzedaży czy do-
konanie adnotacji w wydanym dowo-
dzie rejestracyjnym.
 W okresie ostatnich czterech lat 
mieszkańcy powiatu słupskiego ode-
brali ponad 20.200 praw jazdy. Nie-
chlubną zaś statystyką jest ilość wyda-
nych decyzji o zatrzymaniu uprawnień 
do kierowania, która od 2006 r. – 1080 
szt.- zwiększyła się o około 30 proc.

 Jednym z najważniejszych zadań, 
które spoczywa na pracownikach ko-
munikacji i drogownictwa, jest odpo-
wiedzialność za prawidłową organi-
zację ruchu na drogach powiatowych 
i gminnych. Rokrocznie wpływa oko-
ło 100 wniosków dotyczących zmian 
w organizacji ruchu. W roku 2009 była 
ich rekordowa ilość – ponad 150. Pro-
wadzone są kontrole prawidłowości 
zastosowania i funkcjonowania zna-
ków drogowych, sygnalizacji świetlnej, 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz ich zgodności z zatwierdzo-
ną organizacją ruchu. W okresie ostat-
nich czterech lat wydano ponad 880 
zezwoleń na przejazdy pojazdów nie-
normatywnych.
 Sprawowanie nadzoru nad stacja-
mi kontroli pojazdów – 4 okręgowymi 
oraz 4 podstawowymi – to kolejne za-
danie wydziału. W roku 2008 przybyła 
nowa okręgowa stacja kontroli pojaz-
dów w Dębnicy Kaszubskiej. 31 osób 
z terenu powiatu posiada uprawnienia 
diagnosty.
 Szkolenie kandydatów na kierow-
ców prowadzone jest przez 14 ośrod-
ków, którym wydział wydał zaświad-
czenia potwierdzające wpis do rejestru 
działalności regulowanej. W roku 
2008 zaświadczenie otrzymał ośrodek 
w Kępicach i Bięcinie, zaś w 2009 r. 
dwa w Ustce oraz w Przewłoce, Strze-
linie, Krępie Słupskiej i Łabiszewie. 
Uprawnienia instruktora nauki jazdy 
z terenu powiatu posiadają 82 osoby, 
z tego około 40 osób uzyskało legity-
macje instruktora w okresie ostatnich 
czterech lat.
 W zakresie transportu i przewo-
zów przedsiębiorcom z terenu powiatu 
udzielono 18 licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób 
oraz 98 licencji na wykonywanie kra-
jowego transportu drogowego rzeczy. 
Wydano 78 zaświadczeń na przewozy 
drogowe na potrzeby własne oraz 8 ze-
zwoleń na wykonywanie regularnych 
i regularnych specjalnych przewozów 
osób na terenie powiatu słupskiego.

komunikacja i drogownictwo
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Zadbano o bezpieczeństwo
W ostatnich latach udało się doposażyć Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego oraz uczestniczyć w budowie Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego

■ Plan Obrony Cywilnej Starostwa 
Powiatowego w Słupsku

■ Powiatowy Plan Zarządzania Kry-
zysowego 

■ Plan Operacyjnej Ochrony przed 
Powodzią dla Powiatu Słupskiego

■ Plany Działania w Zakresie Re-
alizacji Zadań Obrony Cywilnej i 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego

■ Plan Zapewnienia Funkcjono-
wania Publicznych Urządzeń Za-

opatrzenia w Wodę w Warunkach 
Specjalnych na Terenie Powiatu 
Słupskiego

■ Plan ochrony zabytku nierucho-
mego, malarstwa ściennego i deta-
li architektonicznych na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kry-
zysowych budynku Starostwa Po-
wiatowego w Słupsku przy ul. Sza-
rych Szeregów 14

■ Plan ochrony zabytku nierucho-
mego, malarstwa ściennego i deta-

li architektonicznych na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kry-
zysowych budynku Zarządu Po-
wiatu Słupskiego przy ul. Sienkie-
wicza 20 w Słupsku

■ Plan ochrony zabytków na wypa-
dek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych dla powiatu słup-
skiego 

■ Plany Działania Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego 
na lata 2007 - 2010

Lata 2007 - 2010 upłynęły w wa-
runkach tworzenia i wdrażania 
nowoczesnego systemu ochro-

ny ludności, a także wypracowywania 
procedur postępowania w sytuacjach 
kryzysowych. Zasadniczym celem 
działania, wynikającym z ustawy o sa-
morządzie powiatowym, realizowanym 
jako zadanie własne, było stworze-
nie mieszkańcom powiatu słupskiego 
podstawowych warunków ochrony ży-

cia, zdrowia, mienia, miejsc pracy oraz 
urzędów i instytucji, zakładów, dóbr 
kultury i środowiska przed negatyw-
nym oddziaływaniem skutków kata-
strof i klęsk żywiołowych.
 W ramach zadań zlecanych przez 
administrację rządową kontynuowa-
no wykonanie, w zakresie planistycz-
nym i organizacyjnym, przedsięwzięć 
obronnych i obrony cywilnej, gwaran-
tujących zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu w warunkach 
wprowadzenia wyższych stanów goto-
wości obronnej państwa.
 Podstawą działalności ochrony 
ludności i obrony cywilnej w latach 
2007 - 2010 były programy wynika-
jące z polityki województwa, zarzą-
dzenia i wytyczne Wojewody Pomor-
skiego oraz Starosty Słupskiego, a 
także aktualne przepisy normatyw-
no-prawne.

W zakresie działań ratowniczych opracowano:

zarządzanie kryzysowe
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 W realizacji zadań własnych i 
zleconych główny wysiłek działania 
skoncentrowano na realizowaniu w 
powiecie programów wynikających 
z polityki Wojewody Pomorskiego w 
zakresie powszechnej ochrony ludno-
ści i obrony cywilnej oraz zarządzania 
kryzysowego. Wykonano szereg prac, 
przygotowań, systemów, aktualizacji 
z największą starannością i odpowie-
dzialnością.
 Właściwe zrozumienie proble-
mów zarządzania kryzysowego, obro-
ny cywilnej na wszystkich szczeblach 
kierowania oraz zaangażowanie w 
działaniach zadecydowały o dobrym 
wykonaniu zaplanowanych zadań.
 W zakresie szkolenia i planowania 
cywilnego przeprowadzono trening 
sztabowy z kierowniczą kadrą gmin: 
Damnica, Główczyce, Słupsk, Dębni-
ca Kaszubska, Kobylnica, Ustka, miasta 
i gminy Kępice. Zaktualizowano plany 
obrony cywilnej powiatu i gmin, plany 
zaopatrzenia w wodę.
 Wydział Zarządzania Kryzysowe-
go i Obronności organizuje szereg na-
rad i spotkań dla pracowników oraz 
organizacji społecznych zajmujących 
się obroną cywilną. W codziennej pra-
cy wydział zajmuje się upowszechnia-
niem humanitarnych idei obrony cy-
wilnej, wykorzystując lokalne środki 
masowego przekazu. Aktywnie też 
uczestniczy w organizacji konkursów i 
zawodów dla młodzieży szkolnej z za-
kresu zachowania się w sytuacji zagro-
żenia.
 W ostatnich latach udało się dopo-
sażyć Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, jak również uczestniczyć 
w budowie Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego.
 W latach 2007 - 2010 koordynowa-
no i przeprowadzono pobór oraz kwa-
lifikację wojskową do Sił Zbrojnych RP 
- około 3.393 poborowych lub kwalifi-
kowanych. 
 Troska władz Powiatu Słupskie-
go obejmowała Ochotnicze Straże Po-
żarne, zadbano o remonty strażnic, 
na które pozyskano dofinansowanie w 
kwocie 10.454.335 zł, przeznaczone na 
zakup sprzętu i samochodów. Z innych 
źródeł pozyskano kwotę 50.535 zł. Za-
kupiono trzy nowe samochody pożar-
nicze, na które udało się uzyskać do-
finansowanie 400.000 zł. Oprócz tego 
udało się otrzymać bezpłatnie lub za-
kupić 9 używanych samochodów po-
żarniczych. Jednostki OSP w latach 
2007 - 2010 wzbogaciły się o sprzęt po-

żarniczy za kwotę 1.732.523 zł, dopłatę 
do tego zakupu otrzymano w wysoko-
ści 333.385 zł.
 Zorganizowano Powiatowe Elimi-
nacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjów i ponadgimnazjalnych.
 W 2007 roku w poszczególnych 
grupach wiekowych wzięło udział 647 
osób, w 2008 roku - 763, w 2009 roku - 
1.647, a w 2010 roku - 694.
 Powiat zajmował się także współor-
ganizacją zawodów sportowo-pożarni-
czych Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W 2008 roku wzięło w nich udział 35 
drużyn: dziewcząt, chłopców, kobiet 
i mężczyzn, w 2009 – 34, a w 2010 aż 
46.
 Realizacja wyszczególnionych za-
dań i przedsięwzięć pozwoliła na wła-
ściwe przygotowanie mieszkańców po-
wiatu słupskiego oraz sił ratowniczych 
do działań mających zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa oraz nauczyć właści-
wego reagowania w sytuacjach zagro-

żeń. Za działalność na rzecz utrzyma-
nia wysokiego stanu bezpieczeństwa, 
porządku publicznego i ochrony lud-
ności w okresie całej kadencji wyróż-
niono na wniosek Starosty Słupskiego 
– Prezesa Zarządu Okręgowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych – 2 
osoby odznaczeniami państwowymi i 
740 związkowymi.
 Oprócz realizacji zadań z zakresu 
BHP, zajmowano się ochroną danych 
osobowych i informacji niejawnych. 
Opracowano „Politykę Bezpieczeń-
stwa”. Podjęto wiele działań w tym za-
kresie, m.in. zamontowano system 
monitoringu wewnętrznego - system 
kamer wewnętrznych wraz z systemem 
rejestracji; magnetyczny system dostę-
pu do pomieszczeń; radiowy system 
ostrzegania przeciwpożarowego; zmo-
dernizowano system informatyczny; 
założono nową dokumentację ABI; do-
posażono i zmodernizowano kancela-
rię tajną. Dzięki tym wszystkim działa-
niom starostwo otrzymało „Certyfikat 
Bezpieczeństwa” Związku Powiatów 
Polskich.
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Powiat się rozbudował
W ciągu minionych czterech lat dał się zauważyć bardzo intensywny 
rozwój infrastruktury w gminach powiatu słupskiego, między innymi dzięki 
pozyskiwanym dotacjom unijnym. W związku z tym wydano 130 pozwoleń na 
budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i drogowych

Gmina Ustka
1. Zespół Siłowni Wiatrowych USTKA w obrębie Zaleskie, Starkowo - 14 elektrowni wiatrowych, moc poj. 2,5 MW
2. Zespół Siłowni Wiatrowych USTKA w obrębie Możdżanowo, Starkowo - 35 elektrowni, moc poj. 2,3 MW
3. Zespół Siłowni Wiatrowych USTKA w obrębie Duninowo, Pęplino, Starkowo - 17 elektrowni, moc poj. 2,3 MW
4. Zespół Siłowni Wiatrowych USTKA w obrębie Duninowo - 1 elektrownia wiatrowa o mocy 2,3 MW 
5. Zespół Siłowni Wiatrowych USTKA w obrębie Pęplino - 3 elektrownie wiatrowe, moc pojedynczej 2,3 MW 

Gmina Potęgowo
1. Darżyno - 3 elektrownie wiatrowe, moc pojedynczej elektrowni: 2 MW
2. Farma wiatrowa Darżyno 3E - 3 elektrownie wiatrowe o mocy 2 MW

Gmina Kobylnica
1. Obręb Kończewo, Runowo Sławieńskie, Słonowice - 21 elektrowni wiatrowych, moc pojedynczej: 2 MW
2. Obręb Widzino, Kobylnica, Łosino, Zajączkowo, Sierakowo, Kończewo - 24 elektrownie, moc poj. 2 MW
3. Kwakowo, Płaszewo, Luleminko - Maszkowo, Lulemino, Kobylnica - 19 elektrowni, moc poj. do 3 MW

Gmina Słupsk
1. Dwie elektrownie wiatrowe, Włynkówko - moc pojedynczej elektrowni: do 2 MW.

Nowe tereny inwestycyjne są 
też uzbrajane w sieci elek-
troenergetyczne. Na budo-

wę oświetlenia dróg, linii kablowych, 
słupowych stacji transformatoro-

wych, linii napowietrznych, stacji 
elektroenergetycznych wydano 443 
pozwolenia.
 W ostatnich latach powstało w 
gminach powiatu słupskiego bar-
dzo wiele nowych terenów przezna-
czonych pod budownictwo jednoro-
dzinne, na ich budowę w ostatnich 
czterech latach wydano 1.437 po-
zwoleń.
 Oprócz wielkich inwestycji na 
terenie gminy mieszkańcy wykonu-
ją wiele prac budowlanych, na które 
wymagane są pozwolenia. Obejmu-
ją one dziesiątki inwestycji, a ilość 
wydanych pozwoleń możemy liczyć 
w tysiącach. Cieszy jednak fakt, że 
tak wiele buduje się i rozbudowuje w 
powiecie. 
 Jednymi z ważniejszych inwestycji 
na terenie naszego powiatu są powsta-
jące farmy wiatrowe. Poniżej pokazu-
jemy jak rozłożyły się pozwolenia na 
budowę farm wiatrowych na poszcze-
gólne gminy z uwzględnieniem ich ilo-
ści i mocy.
 W minionej kadencji gminy 
przystępowały do opracowania wie-
lu planów miejscowych, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego i wpro-

wadzanych do nich zmian. Zaopi-
niowano w wydziale: 
■ 29 studium uwarunkowań kierun-

ków zagospodarowania przestrzen-
nego i zmian studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego,

■ 76 miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego.

 Równolegle z opracowaniem pla-
nów na terenach nieobjętych praca-
mi planistycznymi, gminy wydawa-
ły decyzje o warunkach zabudowy i 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Do zaopiniowania przez 
wydział wpłynęło:
■ 1.003 decyzje o ustaleniu lokaliza-

cji celu publicznego,
■ 1.281 decyzji o warunkach zabu-

dowy.
 Ponadto komisja urbanistyczna 
obsługiwana przez wydział wydała 
opinie na:
■ 76 miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego,
■ 29 studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz zmian stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego. 

Budownictwo i architektura

Jednymi 
z waż-

niejszych 
inwestycji 

w powiecie 
słupskim 
są farmy 
wiatrowe





42

POLO zakończyło działalność 
– powstał nowy zakład
Powiatowy Obwód Lecznictwa Ogólnego - Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę prawa handlowego. 
Jego obowiązki przejął Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLO 
utworzony przez Powiatowy Zakład Usług Medycznych Sp. z o.o. Dzięki 
temu poszerzyły się możliwości inwestycyjne zakładu.

 Jednym z zadań powiatu w zakresie 
ochrony zdrowia jest pełnienie funk-
cji właścicielskich dla publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej. Z dniem 
1 stycznia 1999 roku Powiat Słupski 
przejął od administracji rządowej Ob-
wód Lecznictwa Kolejowego - SP ZOZ 
w Słupsku wydzielony ze struktur Pań-
stwowego Przedsiębiorstwa PKP. Za-
kład prowadził działalność przy ulicy 
Wileńskiej. W maju 1999 r. Rada Po-
wiatu Słupskiego zmieniła nazwę za-
kładu na Powiatowy Obwód Lecznic-
twa Ogólnego – SP ZOZ w Słupsku. 
 Placówka świadczyła usługi me-
dyczne w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej - lekarza, pielęgniarki, trans-
portu sanitarnego. Realizowała usługi 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
w tym chirurgii ogólnej, chirurgii ura-
zowo-ortopedycznej, diabetologicznej, 
dermatologicznej, ginekologiczno-po-
łożniczej, kardiologicznej, neurolo-
gicznej, otolaryngologicznej, urolo-
gicznej i okulistycznej. Świadczyła też 
usługi stomatologiczne. Podstawo-

wą opieką zdrowotną zakład obejmo-
wał ok. 9 tys. pacjentów ze Słupska 
i z gmin powiatu słupskiego. Świad-
czeń medycznych udzielało w nim sze-
ściu lekarzy i pięć pielęgniarek środo-
wiskowo-rodzinnych. Ambulatoryjne 
świadczenia specjalistyczne udzielało 
piętnastu lekarzy. Zakład miał podpi-
sane umowy cywilnoprawne z indywi-
dualnymi praktykami lekarskimi oraz 
umowy na świadczenia uzupełniające, 
m.in. z zakresu diagnostyki obrazowej 
RTG i USG, diagnostyki laboratoryj-
nej, dla podstawowej opieki zdrowot-
nej, specjalistyki i stomatologii z pod-
miotami z zewnątrz.
 Jeszcze kilka lat temu POLO mia-
ło spore problemy finansowe. Kiedy w 
marcu 2002 roku stanowisko dyrektora 
obejmował w nim Kazimierz Czyż, zo-
bowiązania zakładu wynosiły ponad 2,5 
mln złotych. Nowy dyrektor podjął sze-
reg działań organizacyjnych, które do-
prowadziły do usprawnienia funkcjo-
nowania zakładu, a także do całkowitej 
likwidacji długu. Od 2002 roku zakład 

osiągał już zyski. Zakupiono specjali-
styczny sprzęt i aparaturę medyczną, 
przeprowadzono wiele remontów, pod-
niosła się jakość świadczonych usług. 
 Osiągnięciem dyrektora jest przede 
wszystkim doprowadzenie zakładu do 
dobrej kondycji finansowej. Widząc to, 
Zarząd Powiatu Słupskiego zdecydował 
się, na wniosek dyrektora, przekształ-
cić POLO – SP ZOZ w spółkę prawa 
handlowego. W lutym 2008 Rada Po-
wiatu Słupskiego podjęła uchwałę o za-
miarze przekształcenia POLO w taką 
spółkę. Zarząd Powiatu zobowiązany 
został do przygotowania zmiany formy 
prawnej zakładu. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami przekształcenie ta-
kie wymagało utworzenia spółki prawa 
handlowego do świadczenia usług me-
dycznych o zakresie nie mniejszym niż 
miał likwidowany zakład i postawienia 
w stan likwidacji POLO – SP ZOZ. 
 Głównym powodem decyzji odej-
ścia od formuły samodzielnego pu-
blicznego zakładu opieki zdrowotnej 
było stworzenie dla POLO korzystniej-
szych warunków do rozwoju, w tym 
umożliwienie udzielania komercyj-
nych świadczeń zdrowotnych. Uzna-
no, iż przekształcenie w spółkę z o.o. 
pozwoli na lepsze zarządzanie zakła-
dem. Teraz to Zarząd Spółki będzie po-
nosił pełną odpowiedzialność za efek-
ty jej działania. Poszerzą się możliwości 
inwestycyjne zakładu. Jeszcze bardziej 
poprawi się jakość świadczonych usług 
zdrowotnych. 
 Z początku zakładano utworze-
nie jednoosobowej spółki, w której 100 
procent udziałów miałby powiat słup-
ski i dopiero w następnej kolejności jej 
prywatyzację. Po dyskusjach okazało 
się, że pracownicy POLO zaintereso-
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wani są utworzeniem własnej spółki i 
przejęciem usług medycznych świad-
czonych przez ten zakład. 
 Zarząd i Rada Powiatu zgodziły 
się na taką koncepcję. Kiedy zawiązała 
się spółka pracownicza, Rada Powiatu 
Słupskiego podjęła na sesji 27 paździer-
nika 2009 roku uchwałę o postawieniu 
w stan likwidacji Powiatowego Obwo-
du Lecznictwa Ogólnego – Samodziel-
nego Publicznego ZOZ w Słupsku. Jej 
projekt wymagał pozytywnej opinii 
wojewody pomorskiego oraz organów 
gmin i powiatów, których ludności za-
kład udzielał świadczeń zdrowotnych. 
Konieczna była też taka opinia Rady 
Społecznej działającej przy POLO. Gdy 
opinie te uzyskano, w lutym br. na li-
kwidatora zakładu powołano spółkę 
DICANO ze Słupska. Zakończenie 
działalności likwidowanego zakładu 
miało nastąpić 31 marca br., jednakże 
w związku z przedłużającym się pro-
cesem rejestracji nowej placówki, któ-
ra miała przejąć świadczenie usług, a 
także związaną z tym cesję umów z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, trzeba 
było ten termin przedłużyć. 
 Z dniem 31 lipca 2010 roku Po-
wiatowy Obwód Lecznictwa Ogól-
nego – Samodzielny Publiczny ZOZ 
zakończył działalność i został wykre-
ślony z rejestru zakładów opieki zdro-
wotnej prowadzonego przez wojewodę 
pomorskiego. Świadczenie usług me-
dycznych przejął po nim Niepubliczny 
ZOZ POLO utworzony przez Powia-
towy Zakład Usług Medycznych Sp. z 
o.o. w Słupsku. Ponieważ we wrześniu 
br. otrzymano cesje umów o świadcze-
nie usług zdrowotnych na rzecz niepu-
blicznego zakładu, zakończenie czyn-
ności likwidacyjnych POLO – SP ZOZ 
w Słupsku ma nastąpić do 31 grudnia 
br. Od nowego roku placówka będzie 
funkcjonować w nowej formule orga-
nizacyjnej, przede wszystkim z korzy-
ścią dla pacjentów.
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Powiat wykonywał swoje zadania w sposób efektywny i racjonalny oraz 
adekwatny do potrzeb, wykorzystując przy tym w sposób umiejętny środki 
zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej

Wzrost wydatków 
inwestycyjnych

Powiat realizuje zadania własne 
i zlecone na podstawie uchwa-
lonego budżetu, który stano-

wi podstawę jego działania. Realizacja 
budżetu Powiatu Słupskiego w latach 

2006 – 2009 i planowana do zrealizo-
wania w roku 2010 jest odzwiercie-
dleniem zmieniających się warunków 
funkcjonowania powiatu. Ponadto pla-
nowanie i wykonywanie zadań współfi-

nansowanych ze środków unijnych po-
wodowało na każdym etapie realizacji 
dostosowywanie planu do przyjętych 
założeń.

 Relacja poziomu zadłużenia w od-
niesieniu do dochodów w poszczegól-
nych latach kształtuje się następująco 
w 2006 roku – 29,2 proc., 2007 – 22,7 
proc., 2008 – 27,3 proc., w 2009 – 36,3 
proc., w 2010 – 41,9 proc. Zadłużenie 
powiatu w poszczególnych latach jest 
zróżnicowane, najwyższy poziom za-
dłużenia wystąpi w 2010 roku, a naj-
niższy w roku 2007. Biorąc pod uwa-
gę ciążące na powiecie zobowiązania z 
tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek, należy stwierdzić, że istniejąca sy-
tuacja finansowa powiatu jest stabilna. 
Taki poziom zadłużenia w porównaniu 
do poziomu granicznego 60-procento-
wego, określonego przepisem ustawy o 
finansach publicznych, należy uznać za 
bezpieczny.

 Zadłużenie Powiatu związane jest 
na ogół ze znacznym wzrostem zadań 
inwestycyjnych, w tym zadań realizo-
wanych wspólnie z innymi gminami na 
przebudowę istniejących dróg, jak i za-
dań współfinansowanych ze środków 
unijnych, celem pokrycia wkładu wła-
snego.
  Struktura dochodów według po-
działu na: dochody własne, dotacje ce-
lowe i subwencje ogólne uległa zmia-
nie szczególnie w zakresie tych dwóch 
ostatnich, jest ona znacząco zróżnico-
wana. Największy przyrost dochodów 
ogółem odnotowano w 2009 roku – 
15,5 proc., a najmniejszy w 2008 roku – 
2,8 proc. Świadczy to o ogólnym wzro-
ście dochodów. Przyjęte do budżetu 
dochody w 2010 roku wzrosły w po-

równaniu do roku 2006 o 48,2 proc. 
Uzyskane w analizowanym okresie do-
chody ogółem jednoznacznie wskazują, 
że zmiany regulacji ustawowych zwią-
zanych z możliwością realizacji zadań 
ze środków Unii Europejskiej wpłynę-
ły w sposób zasadniczy na ich wielkość, 
zmianie natomiast uległa ich struktura. 
Wydatki ponoszone przez powiat na 
realizację zadań można podzielić pod 
względem ich przeznaczenia na dwie 
podstawowe grupy: wydatki bieżące i 
majątkowe obejmujące wydatki inwe-
stycyjne oraz dotacje celowe na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji.
 W pozostałych latach wydatki na 
inwestycje mają tendencję wzrostową 
w 2009 roku o 7,6 procent, a planowa-

Zbiorcze 
zestawienie 

wyników 
finanso-
wych za 

lata 2006 
- 2010

Wyszczególnienie Ogółem dochody Ogółem wydatki Przychody Rozchody

Rok Wynik Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Wykonanie Wykonanie

2006 nadwyżka/deficyt
55.968.679 54.129.911 96,7 59.328.300 57.008.567 96,1 8.994.562 5.871.984

- 2.878.656

2007 nadwyżka/deficyt
61.837.450 60.874.703 98,4 59.160.888 57.642.737 97,4 3.310.568 4.495.750

 3.231.966

2008 nadwyżka/deficyt
62.368.216 62.561.657 100,3 66.598.330 65.643.947 98,6 5.630.114 1.321.406

- 3.082.290

2009 nadwyżka/deficyt
73.102.679 72.264.092 98,9 83.529.098 81.041.878 97,0 12.226.419 1.780.432

- 8.777.786

2010 planowany 
nadwyżka/deficyt

80.230.451 80.230.451 100 89.267.024 89.267.024 100 11.891.619 2.855.046

- 9.036.573

Budżet powiatu
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Budżet 
Powiatu 
Słupskiego 
w latach 
2006 – 
2010

Struktura 
dochodów 
budżetu 
Powiatu 
Słupskiego 
za lata 
2006 – 
2010

Rok Dochody ogółem 
w zł

Udział w dochodach ogółem w %

Dochody własne Dotacje celowe Subwencje

2006
2007
2008
2009
2010

54.129.911
60.874.703
62.561.657
72.264.092
80.230.451

31,9
33,4
36,8
32,4
26,4

25,7
21,5
24,4
28,7
38,8

42,4
45,1
38,8
38,9
34,8
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Dochody ogółem Wydatki ogółem

ne do zrealizowania w 2010 roku o 13,5 
punkty procentowe w porównaniu do 
2006 roku, co świadczy o faktycznym 
rozwoju powiatu i realizacji założeń 
polityki społeczno–gospodarczej oraz 
sukcesywnym realizowaniu zadań za-
planowanych w Wieloletnim Planie In-
westycyjnym Powiatu Słupskiego przy 
sukcesywnym i umiejętnym wykorzy-
staniu środków unijnych, środków z 
budżetu państwa i gmin przy wspólnej 
realizacji inwestycji.
 Wydatki budżetu Powiatu Słup-
skiego w analizowanych latach, zarów-
no w ujęciu wartościowym, jak i w re-
lacjach strukturalnych, wskazują na 
najwyższy ich udział w dziale „Oświata 
i wychowanie”. Stanowią średnio ok. 46 
proc. wydatków ogółem powiatu. Nie-
zależnie od otrzymywanej subwencji, 
która wykazuje tendencję spadkową na 
zadania oświatowe, Powiat przeznacza 
znaczne kwoty ze środków własnych. 
Przekazywane środki z budżetu pań-
stwa w pełni nie pokrywają ponoszo-
nych przez powiat wydatków jedno-
stek oświatowych, ograniczając w ten 
sposób jego zdolność do finansowania 
innych powszechnie przypisanych po-
wiatowi zadań własnych i zleconych. 
Wśród tych wydatków dominowały 
wydatki przeznaczone na licea i szko-
ły zawodowe, na drugim miejscu zna-
lazły się wydatki z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej, w tym: specjal-
ne ośrodki szkolno-wychowawcze i po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne.
 Podobnie wysoki był udział wy-
datków na pomoc społeczną, w tym 
na Domy Pomocy Społecznej ogółem 
wynosił około 20 proc. W części na re-
alizację tych zadań powiat otrzymuje 
środki z budżetu państwa. Zabezpie-
czenie środków finansowych w stop-
niu adekwatnym do rosnących zadań 
i potrzeb pomocy społecznej jest pro-
blemem dla budżetu państwa, dlatego 
też w każdym roku występuje udział 
środków własnych z powiatu w tych 
wydatkach. Również tendencję wzro-
stową mają wydatki związane z utrzy-
maniem Zarządu Dróg i administracji. 
Na remonty bieżące w analizowanym 
okresie wydatkowano średnio ponad 
10 proc. wydatków ogółem.
 Podsumowując analizę wydatków 
w odniesieniu do lat 2006 - 2010, należy 
stwierdzić, że nastąpiły przemieszcze-
nia w strukturze wydatków na zadania 
własne i zadania zlecone. W budżecie 
powiatu wzrósł udział wydatków na za-
dania inwestycyjne. W analizowanym 

okresie stwierdza się przyrost wydat-
ków na oświatę i wychowanie, pomoc 
społeczną, drogi publiczne i admini-
strację samorządową. Z analizy budże-
tu wynika, że Powiat wykonywał swoje 

zadania w sposób efektywny i racjonal-
ny oraz adekwatny do potrzeb, wyko-
rzystując przy tym w sposób umiejętny 
środki zewnętrzne, w tym z Unii Euro-
pejskiej.

Wyszczególnienie Wykonanie 
ogółem w zł

Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Drogi publiczne gminne
Pozostała działalność (inwestycje drogowe)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Starostwa powiatowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Komendy wojewódzkie policji
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwy ogólne i celowe
Szkoły zawodowe
Pozostała działalność (oświata)
Szpitale ogólne
Lecznictwo ambulatoryjne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Powiatowe urzędy pracy
Pozostała działalność (rynek pracy)
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska
Centra kultury i sztuki

56.254.407
200.000
112.000
107.600
736.286

3.894.933
9.760

69.000
179.967
110.911
194.761
777.785
26.990
57.057
5.000

67.519
269.366

1.151.387
167.979
444.949
25.000

1.361.255
91.410

311.489
260.000

1.963.591
Razem 68.850.402

Wydatki 
inwestycyj-
ne ponie-
sione przez 
Powiat 
Słupski 
w latach 
2006 – 
2010
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Aktywizacja bezrobotnych  
i wspieranie przedsiębiorczości

Na początku kadencji obecnej 
Rady Powiatu na koniec 2006 
roku w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Słupsku zarejestrowanych było 
15.126 osób. W porównaniu do stanu z 

końca grudnia 2005 roku liczba bezro-
botnych spadła o 5.247 osób.
 Dla poprawy warunków obsługi 
petentów urzędu w 2006 roku na tere-
nie gminy Dębnica Kaszubska, miasta 
i gminy Kępice, gminy Główczyce oraz 
gminy Potęgowo utworzono tereno-
we punkty obsługi osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy. Zainstalowa-
ny został system kolejkowy w budynku 

przy ul. Leszczyńskiego, który zdecy-
dowanie usprawnił obsługę petentów, 
telewizor LCD, na którym wyświetlane 
są oferty pracy dla bezrobotnych. Do-
konano montażu wyświetlaczy wielko-

formatowych oraz zakupiono 12 kio-
sków multimedialnych, które zostały 
przekazane do gmin powiatu w celu 
promocji krajowych i zagranicznych 
ofert pracy. 
 W ciągu 2007 roku liczba osób bez-
robotnych spadała w każdym miesią-
cu. Na koniec roku w PUP w Słupsku 
zarejestrowanych było 10.618 osób. W 
porównaniu do stanu z końca grudnia 

2006 roku liczba bezrobotnych spadła 
o 4.508 osób (15.126 osób zarejestro-
wanych na koniec 2006 roku). W po-
wiecie słupskim zarejestrowanych było 
6.786 osób, w mieście Słupsku 3.832 

osoby. W ciągu 2007 roku procentowy 
spadek bezrobocia wyniósł 29,8 proc. 
 Uchwałą Nr X/80/2007 Rady Po-
wiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 
2007 r. przyjęto do realizacji „Program 
promocji zatrudnienia oraz aktywiza-
cji lokalnego rynku pracy na lata 2007 
- 2013”. Jego priorytetem był wzrost za-
trudnienia poprzez aktywizację osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo 

W 2009 roku zaprojektowano i zakupiono system sms-owego i e-mailowego 
powiadamiania o ofertach pracy dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Słupsku i filii w Ustce. System powiązany jest z bazą danych ofert pracy 
PUP Słupsk oraz stroną internetową Urzędu i działa w pełni automatycznie

powiatowy urząd pracy w słupsku

Na V 
Pomorskie 

Targi Pracy 
przybyło 
ok. 6.000 

osób
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w następujących obszarach: wspiera-
nie wzrostu aktywności osób bezro-
botnych na rynku pracy, doskonalenie 
i rozwój potencjału zawodowego osób 
bezrobotnych, poprawa jakości edu-
kacji, wspieranie przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia, aktywizacja grupy 
bezrobotnych będących w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy i za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 
zwiększenie szans w wejściu na rynek 
pracy osób niepełnosprawnych, zwięk-
szenie dostępności do usług powiato-
wego urzędu pracy.
 W 2007 roku kontynuowano przy-
gotowania i realizację projektów w celu 
pozyskiwania środków z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Duży nacisk 
położono na zwiększenie efektywności 
zatrudnienia po zakończeniu subsy-
diowanych umów o pracę (pracach in-
terwencyjnych, stażach, przygotowaniu 
zawodowym) oraz zwiększaniu licz-
by osób zatrudnionych po przekwalifi-
kowaniach i szkoleniach oraz na akty-
wizację osób bezrobotnych (III Forum 
Aktywizacji Rynku Pracy). Realizowa-
no szereg programów skierowanych do 
poszczególnych grup osób bezrobot-
nych będących w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy.
 Pracownicy Działu Usług Rynku 
Pracy we współpracy z Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Gdańsku zor-
ganizowali i przeprowadzili 18 czerwca 
2007 roku na hali „Gryfia” w Słupsku 
III Forum Aktywizacji Rynku Pracy 
– V Pomorskie Targi Pracy, na które 
przybyło około 6.000 osób. 
 Przez cały czas podejmowane są 
różne działania, aby podnieść jakość 
i kulturę obsługi klienta. Dwudziestu 
pracowników podjęło studia podyplo-
mowe, by spełnić wskazania ustawo-
dawcy dotyczące licencjonowania sta-
nowisk pracy w dziale usług rynku 
pracy. Było to możliwe po uzyskaniu 
wsparcia z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w projekcie pn. „Profesjo-
nalna kadra”. 
 W kolejnym, 2008 roku realizo-
wano projekty finansowane z EFS-u. 
Duży nacisk położono na promowa-
nie postaw przedsiębiorczych i wspie-
ranie przedsiębiorczości, szczegól-
nie na obszarach wiejskich. Jej rozwój 
jest skuteczną metodą zwiększania za-
trudnienia oraz łagodzenia negatyw-
nych skutków przemian gospodar-
czych. W latach 2006 - 2009 dotację 
na uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej otrzymały 933 osoby, w 

ramach dotacji na utworzenie dodat-
kowych miejsc pracy zatrudnionych 
zostało 1.021 osób. Ważnymi zadania-
mi były aktywizacja zawodowa kobiet 
oraz zatrzymanie na rynku pracy osób 
starszych. Wspierano wejście na rynek 
pracy osób młodych poprzez prowa-
dzenie działań mających na celu naby-
cie doświadczenia zawodowego w śro-
dowisku pracy, udzielanie pomocy w 
znalezieniu zatrudnienia. 
 2008 rok w statystykach prowadzo-
nych przez PUP rozpoczął się spad-
kiem liczby bezrobotnych, a zakończył 
niestety zwiększeniem, wzrost liczby 
zarejestrowanych osób nastąpił w listo-
padzie i grudniu.
 Na koniec 2008 r. w PUP w Słupsku 
zarejestrowanych było 7.645 osób. W 
porównaniu do stanu z końca grudnia 
2007 roku liczba bezrobotnych spadła 
o 2.973 osoby (10.618 osób zarejestro-

wanych na koniec 2007 roku). W po-
wiecie słupskim zarejestrowanych było 
4.840, w mieście Słupsku 2.805 osób. W 
ciągu 2008 roku nastąpił spadek bezro-
bocia o 28 proc. 
 W roku 2008 podjęto szereg dzia-
łań z zakresu technologii informacyjnej 
mających na celu poprawę dostępu do 
informacji zarówno ze strony odbior-
ców, jak i pracowników PUP. Do naj-
ważniejszych należy zaliczyć: zmianę 
sposobu prezentacji ofert pracy, wpro-
wadzenie możliwości wyszukiwania 
ofert pracy po stanowisku, aktualizację 
ofert pracy na bieżąco w czasie rzeczy-
wistym (w miejsce dwukrotnej aktuali-
zacji dziennej), wprowadzenie systemu 
elektronicznego urzędu podawczego 
umożliwiającego składanie pism opa-
trzonych podpisem kwalifikowanym. 

System umożliwia przekazanie ich do 
elektronicznego obiegu dokumentów – 
Talgos.
 W 2009 kontynuowano realizację 
„Programu promocji zatrudnienia oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy na 
lata 2007 - 2013”. Na koniec 2009 r. w 
PUP w Słupsku zarejestrowanych było 
11.478 osób. W porównaniu do stanu z 
końca grudnia 2008 roku liczba bezro-
botnych wzrosła o 3.833 osoby. W tym 
roku intensywnie pracowano nad ak-
tywizacją zawodową osób zamieszku-
jących obszary peryferyjne (wiejskie) 
oraz poprawą ich mobilności zawodo-
wej. Adaptacyjność i mobilność zawo-
dowa osób pracujących ma szczególne 
znaczenie w przypadku dekoniunktury 
gospodarczej. Jak w latach poprzednich 
ważnymi zadaniami były aktywizacja 
zawodowa kobiet oraz zatrzymanie na 
rynku pracy osób starszych. Wspiera-

no wejście na rynek pracy osób mło-
dych poprzez prowadzenie działań 
mających na celu nabycie doświadcze-
nia zawodowego w środowisku pracy, 
udzielanie pomocy w znalezieniu za-
trudnienia. 
 W 2009 roku zaprojektowano i za-
kupiono system smsowego i mailowe-
go powiadamiania o ofertach pracy do-
stępnych w PUP Słupsk i Filii w Ustce. 
System powiązany jest z bazą danych 
ofert pracy oraz stroną internetową 
urzędu i działa w pełni automatycznie. 
Prócz tego umożliwia wysyłanie wia-
domości tekstowych z bramki smsowej 
urzędu.
 Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 
przystąpił również do dużego wdro-
żenia, jakim jest SEPI (Samorządowa 
Elektroniczna Platforma Informacyj-

Aktywizacja 
zawodowa 
kobiet jest 
jednym  
z waż-
niejszych 
zadań PUP
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na) obejmująca integrację systemów 
informatycznych OPS powiatu słup-
skiego, miasta Słupsk oraz Wydzia-
łu Ewidencji Ludności Urzędu Miej-
skiego w Słupsku. System umożliwia 
błyskawiczną wymianę elektroniczną 
informacji między jednostkami pod-
łączonymi do systemu, dając pełną in-
formację o kliencie z zakresu zabez-
pieczenia społecznego upoważnionym 
instytucjom.
 W październiku oddano do użytku 
nową siedzibę Filii Powiatowego Urzę-
du Pracy w Ustce. Jest to nowoczesny 
budynek przystosowany do obsługi 
osób niepełnosprawnych. 
 Powiatowy Urząd Pracy 2010 r. był 
organizatorem Wojewódzkiego Pomor-
skiego Dnia Przedsiębiorczości. Swo-
je stoiska wystawiały urzędy, z którymi 
ma styczność osoba zakładająca własną 
firmę, rejestrująca działalność gospo-
darczą, m.in.: Urząd Miasta, Urząd Sta-
tystyczny, ZUS, Urząd Skarbowy, Sa-
nepid, Państwowa Inspekcja Pracy. Na 
tych stoiskach bezrobotni mogli uzy-
skać wszelkie niezbędne informacje o 
sposobie postępowania i procesie za-
kładania własnej firmy, wymaganiach 
i niezbędnych dokumentach, wyborze 
sposobu opodatkowania itp. Równo-
legle w Urzędzie Miejskim odbyło się 
seminarium naukowe – Słupski rynek 
pracy, Bariery, Wyzwania, Perspekty-
wy, w trakcie którego zaprezentowano 
wyniki badań prowadzonych na słup-
skim rynku pracy dotyczące osób nie-
pełnosprawnych, sytuacji ekonomicz-
nej i edukacyjnej w powiecie ziemskim 
i grodzkim, wyniki badań osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz wyni-
ki badań podmiotów gospodarczych z 
terenu województwa pomorskiego za-
łożonych przez osoby bezrobotne, któ-
rym przyznano w latach 2005-2006 
dotacje na uruchomienie własnej dzia-
łalności. 
 Od maja 2010 roku w urzędzie 
w Słupsku uruchomiono możliwość 
umówienia terminu rejestracji oraz 
wypełnienia karty rejestracyjnej za po-
średnictwem Internetu.
 W tym roku obchodzono również 
XX-lecie Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Słupsku, z tej okazji grupa naj-
dłużej pracujących została wyróżnio-
na dyplomami uznania przyznanymi 
przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Słupskiego i Starostę Słupskiego, lista-
mi gratulacyjnymi Prezydenta Miasta 
Słupska oraz medalem pamiątkowym 
„Za zasługi dla miasta Słupska”.

Rok/miesiąc III VI IX XII
2006 19.937 17.385 15.299 15.126
2007 14.949 12.009 11.091 10.618
2008 10.372 7.893 7.198 7.645
2009 10.224 9.632 10.245 11.478
2010 12.754 11.838

Liczby bezrobotnych  
w latach 2006 – 2010 (kwartalnie)

Realizacja programów finansowanych  
z Funduszu Pracy i EFS w latach 
2008 - 2009 oraz plan na 2010 r. 
na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu w PUP w Słupsku w tys. zł
Rok Fundusz Pracy EFS Razem
2007 11.439,1 3.293 14.732,1
2008 9.149,9 6.194,3 15.344,2
2009 12.704,6 6.222,3 18.926,9

plan 2010 16.959,9 8.879,2 25.839,1
Razem 50.253,5 24.588,8 74.842,3

 Z powyższego zestawienia wynika, 
iż w ciągu 4 lat liczba osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w mieście Słup-
sku i na obszarze Powiatu Słupskiego 
spadła o 3288 osób (21,74 proc.). 

 Systematycznie wzrasta też kwota 
środków pozyskiwanych przez urząd 
na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu. 
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Powoli zbliża się 60-lecie Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych w Słup-
sku, który jako Państwowe Tech-

nikum Rolnicze powstał w 1952 roku. 
Na przestrzeni tych lat z jego murów 
wyszło wielu zasłużonych dla naszego 
regionu ludzi, pracujących w różnych 
zawodach. Nie sposób wymienić tutaj 
znanych rolników, ogrodników, pra-
cowników naukowych, samorządow-
ców czy nauczycieli będących absol-
wentami. Szkoła była zawsze miejscem 
niezwykle przyjaznym uczniom i na-
uczycielom. I chociaż przyjazna atmos-

fera jest wartością zupełnie niewymie-
rzalną, to właśnie ona w dużym stopniu 
przyczyniła się do sukcesu „rolniczaka” 
w XXI wieku.
 Po reformie administracyjnej kraju 
w roku 1997 organem prowadzącym 
szkołę stała się Rada Powiatu Słupskie-
go, a dawny „rolniczak” stał się jed-
ną z większych szkół ponadgimna-
zjalnych w Słupsku, w którym wiedzę 
zdobywa ponad 700 uczniów. Jednym 
z ważniejszych wydarzeń w życiu szko-

ły było poświęcenie nowego sztandaru 
w czasie obchodów 55-lecia placówki 
w roku 2007. 
 Ostatnie lata w życiu szkoły to cią-
gła konieczność przystosowywania 
profilu nauczania do zmian na ryn-
ku pracy oraz chęć przygotowania 
absolwentów, którzy spełnią oczeki-
wania pracodawców, a jednocześnie 
będą doskonale przygotowani do pod-
jęcia dalszej nauki w szkołach wyż-
szych. Dlatego szkoła stale zmienia 
swój profil i oferuje wiele nowych kie-
runków kształcenia. W roku szkolnym 

2009/2010 w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych prowadzonych było dziesięć 
kierunków nauczania. 
 Otwieranie nowych kierunków na-
uczania to tylko jeden z elementów nie-
zbędnych do rozwoju szkoły. Kolejnym 
jest współpraca z partnerami zagra-
nicznymi, która polega na wymianie 
młodzieży i realizacji różnego rodza-
ju projektów unijnych, typu Leonar-
do da Vinci. W ramach takiej wymia-
ny 8 uczniów wyjechało na praktyki 

- wymianę do Czech, a my gościliśmy 
15 uczniów z Seedorf (Niemcy). W 
październiku 2006 roku w ramach 
współpracy polsko-niemieckiej szko-
ła gościła grupę młodzieży niemiec-
kiej, realizując projekt „Szkoły w Pol-
sce i Niemczech chcą poznać swoich 
sąsiadów”. Ponadto w roku 2008 roku 
po dwóch uczniów w ramach projek-
tu „Artysta w Kuchni” uczestniczyło w 
wymianie w Czechach (Havirov) oraz 
Niemczech (Chemnitz). Dzięki dota-
cjom unijnym nasza szkoła wzbogaci-
ła się w cztery nowoczesne pracownie 

komputerowe, pracownię multimedial-
ną, nowoczesne laboratorium chemicz-
ne i doskonale wyposażone pracownie 
szkolne. Od wielu lat jesteśmy uczestni-
kami programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki”, w ramach którego realizowa-
ne są programy: „Droga ku przyszłości 
– dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych” oraz „Aktyw-
ny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, 
dzięki kompetencjom kluczowym”. Od 
roku 2010 we współpracy z Poradnią 

Szkoła z tradycjami
Otwieranie nowych kierunków nauczania to tylko jeden z elementów niezbędnych 
do rozwoju szkoły. Kolejnym jest współpraca z partnerami zagranicznymi, 
która polega na wymianie młodzieży i realizacji różnych projektów, m.in.
takich jak Leonardo da Vinci

od rolnika do agroBiznesu

Dawny 
„Rolniczak” 

to jedna  
z najwięk-

szych szkół 
w Słupsku, 

wiedzę 
zdobywa tu 
ponad 700 

uczniów 
rocznie
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Psychologiczno-Pedagogiczną w Słup-
sku realizowany jest projekt „Szansa na 
rozwój i pracę – szansą na sukces”.
 Sukcesy szkoły to przede wszyst-
kim osiągnięcia jej uczniów i nauczy-
cieli. Szczególnie cieszy wzrastająca w 
ostatnich latach liczba uczniów otrzy-
mujących stypendia naukowe, są tak-
że stypendyści Starosty Słupskiego, a 
jeden z uczniów każdego roku otrzy-
muje stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Młodzież chętnie bierze udział w 
olimpiadach czy konferencjach wzbo-
gacających wiedzę o Unii Europej-

skiej. Uczniowie szkoły są także finali-
stami Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętno-
ści Rolniczych. W tej ostatniej uczen-
nice Marta Stanek i Renata Boniecka 
w latach 2008/2009 zostały finalistka-
mi etapu centralnego Olimpiady w blo-
ku żywienie i gospodarstwo domowe. 
Nie sposób wymienić wszystkich kon-
kursów o różnej tematyce, w których 
uczniowie szkoły odnoszą sukcesy. 
 Młodzież szkolna chętnie bierze 
udział w akcjach środowiskowych, ta-
kich jak „Czyste plaże świata”, „Obser-
wator Wybrzeża”, „Sprzątanie Świata”. 
Świadomość ekologiczna jest w szko-
le niezwykle ważnym elementem edu-
kacji. Nauczycielka Marzena Woszczyk 
od lat kieruje Młodzieżowym Centrum 
Edukacji Ekologicznej, prowadzącym 
działalność dla dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych powiatu słupskiego. 
Aktywnie działa także Szkolne Koło 
Ligi Ochrony Przyrody oraz szkolny 
Klub Wolontariatu pomagający oso-
bom starszym i niepełnosprawnym 
oraz potrzebującym pomocy. Przykła-
dem takiego działania mogą być zbiór-
ki książek i zabawek dla świetlicy so-
cjoterapeutycznej we wsi Żelazo. 
 Na podkreślenie zasługuje także 
praca samorządu uczniowskiego, któ-
ry przeprowadza wiele imprez dla spo-
łeczności szkolnej, np. akcja „Twoja 

krew uratowała życie”, impreza integra-
cyjna dla klas pierwszych „Filemonia-
da” czy doroczne uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia 
Patrona Szkoły. 
 Szkoła, oprócz zajęć lekcyjnych, 
proponuje także uczniom koła przed-
miotowe, których działa około 20. Ist-
nieją dodatkowe zajęcia dla maturzy-
stów, działa zespół wokalny i taneczny, 
koło Ligi Ochrony Przyrody, koło Unii 
Europejskiej i inne. Odbywają się licz-
ne warsztaty, konferencje, wystawy i 
prelekcje. Uczniowie odbywają także 
kurs na prawo jazdy kategorii B i T.
 Młodzież Zespołu Szkół Agrotech-
nicznych rozwija także swą sprawność 
fizyczną w Szkolnym Kole Sportowym 
oraz bierze udział w Słupskiej Olim-
piadzie Młodzieży, odnosząc wiele 
sukcesów. 

 Szkoła przywiązuje wielką wagę do 
spraw profilaktyki i zdrowia. Pedagog 
szkolny i pielęgniarka realizują progra-
my profilaktyki uzależnień, przeprowa-
dzają liczne prelekcje, warsztaty, spo-
tkania. Przykładem jest uczestnictwo 
w ogólnopolskim programie „Szkoła 
bez przemocy”. 
 Szkoła jednak to nie tylko ludzie, 
ale także budynki i ich otoczenie. I tu-
taj wielkie podziękowania należą się 
organowi prowadzącemu, jakim jest 
Rada Powiatu Słupskiego, który nie za-
pomina o inwestycjach, bieżących re-

montach oraz tworzeniu nowych gabi-
netów i pracowni. Mamy nadzieję, że 
wkrótce możliwe będzie także wyko-
nanie nowej elewacji budynków szko-
ły z termoizolacją, naprawa dachu 
budynku dydaktycznego nr 1 czy wy-
miana wykładzin podłogowych.
 Zespół Szkół Agrotechnicznych w 
Słupsku skutecznie przekształcił się z 
typowej szkoły zawodowej kształcą-
cej w przeszłości rolników i ogrodni-
ków w nowoczesną szkołę zawodową 
oferującą wiele kierunków kształce-
nia dla młodzieży nie tylko ze wsi, 
ale także z miasta. Sukces ten szko-
ła zawdzięcza bez wątpienia dyrek-
cji, nauczycielom oraz uczniom i ich 
rodzicom, doceniając wysiłki i stara-
nia coraz częściej wybierają ZSA jako 
miejsce dalszej nauki po ukończeniu 
gimnazjum.

Nowa 
pracownia 
chemiczna 
w Zespo-
le Szkół 
Agrotech-
nicznych
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Szkolne orły w Liceum 
Ogólnokształcącym

Ustecki „Kopernik” jest jed-
nostką, której organem pro-
wadzącym jest Rada Powia-

tu Słupskiego. 23 października 2010 
r. wkroczył w tzw. wiek balzakowski, 
świętując jubileusz 50 – lecia.
 W liceum zawsze najważniej-
szy był, jest i będzie uczeń. Zarówno 
ten wszechstronnie uzdolniony, jak i 
ten mający trudności w nauce. Dewi-
za szkoły zawsze wzwyż przyniosła 
znakomite rezultaty. Indywidualizu-
jąc proces edukacyjny szkoła osiągnęła 
rozliczne sukcesy, które dobrze kształ-
tują jej wizerunek w środowisku. 
Ustecki ogólniak osiąga efekty pracy w 
wielu dziedzinach i na wszystkich eta-
pach olimpiad przedmiotowych, kon-
kursów, zawodów, m.in. w: olimpia-
dach historycznych, filozoficznych, 
języka rosyjskiego, wiedzy teologicz-
nej, konkursach wiedzy o samorządzie 
terytorialnym, Mary Glasgow Maga-
zine, przedsiębiorczości. Na szczeblu 
ogólnopolskim uczniowie szkoły wy-

różnili się w takich konkursach jak: 
■ Konkurs na Najlepsze Młodzieżo-

we Miniprzedsiębiorstwo „Produk-
cik 2007”, „Produkcik 2008” oraz 
„Produkcik 2010”

■ Konkurs Ligi Matematycznej
■ Konkurs Polonistyczny „Z popraw-

ną polszczyzną na co dzień”
■ Olimpiada Języka Angielskiego Re-

gent College
■ Konkurs Chemiczny „Wygraj indeks”
■ Konkurs Fundacji Edukacji Rynku 

Kapitałowego na najciekawszy ar-
tykuł o giełdzie

■ Konkurs Plastyczny „Tęcza”, 
a także na etapie międzynarodowym:
■ „Kangur Matematyczny”
■ Siódme Forum Parlamentu Połu-

dniowego Bałtyku (Niemcy)
■ High School Programming League 

2008/2009 (Liga Programistów)
■ Międzynarodowy Festiwal Pieśni i 

Tańca w Estonii. 
 Uczniowie usteckiego liceum chęt-
nie udzielają się charytatywnie, organi-

zując liczne akcje, takie jak: Gorączka 
Złota, Góra Grosza, Fundacja dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Nadzieja”, zbiór-
ka rzeczy dla powodzian, Wolontariat. 
Uczniowie, szczególnie klas humani-
stycznych są aktywnymi wolontariusza-
mi i współpracują z wieloma fundacjami 
charytatywnymi. Nie tylko współpracu-
ją, ale samodzielnie inicjują też różno-
rodne akcje na rzecz potrzebujących 
pomocy. Do niezapomnianych należy 
m.in. środowiskowy koncert „Dla Hu-
bercika” (zebrana kwota 7.300 zł).
 Ważną dziedziną, w której dosko-
nałe wyniki osiągają Copernicusy, jest 
sport. Czołowe miejsca na zawodach 
zajmują biegacze przez płotki, biega-
cze przełajowi, kulomioci, siatkarki, 
oszczepnicy, strzelcy sportowi czy sied-
mioboiści.
 Zdawalność egzaminu maturalne-
go w szkole kształtuje się w granicach 
99–100 proc. co gwarantuje absolwen-
tom indeksy na wybieranych przez nich 
uczelniach. Niezwykle ważnym przed-

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkole kształtuje się  
na poziomie 99–100 proc. Większość absolwentów zdobywa też 
indeksy na wybieranych przez siebie uczelniach

ustecki kopernik

Nauczycie-
le z Łotwy, 

Estonii, 
Rosji  

i Polski 
pracujący 
w progra-

mie GVRR 
UNESCO
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sięwzięciem pedagogicznym był też in-
dywidualny tok nauki oraz program 
autorski z matematyki pn. „Elementy 
logiki i zabaw logicznych w nauczaniu 
matematyki” Junony Olempijuk.
 W minionym 4-leciu aktywnie 
współpracowano z zagranicą. Proces 
dydaktyczny wzbogacały i uatrakcyj-
niały wymiany młodzieży z Kappeln i 
Ratzeburga (Niemcy). Jakość pracy w 
Unesco sprawiła, że „Kopernik” był je-
dyną szkołą z Pomorza 3-krotnie wyty-
powaną na Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni i Tańca w Tallinnie oraz na kon-
ferencję naukową w Moskwie. 
 Dla szkoły ważne jest pozyskiwanie 
środków zewnętrznych.
 W programach Socrates Com-
menius oraz w Programie Operacyj-
nym Kapitał Ludzki zespoły zadaniowe 
opracowały łącznie pięć wniosków.
 Dumą szkoły są stypendyści – Pre-
miera (4), EFS (18), Starosty Słupskie-
go (56), Burmistrza Ustki (3) – doce-
nieni za wyniki w nauce, osiągnięcia z 
poszczególnych przedmiotów i sporto-
we. Licealiści wraz z nauczycielami in-
tensywnie pracują na sukcesy, ale nie 
brakuje też czasu na zabawę. Do bardzo 
udanych imprez szkolnych zalicza się 
m.in. spotkania integracyjne, połowin-
ki, studniówki, pożegnanie uczniów 
klas III przez młodsze roczniki, czyli 
Barbary, niezapomniane wigilie z na-
uczycielami i uczniami oraz inne ini-
cjatywy samorządu szkolnego.
 Jakość oferty edukacyjnej, efekty 
kształcenia i wychowania, innowacyj-
ność, umiejętność wykorzystania naj-
nowszych zdobyczy technik informa-
cyjnych oraz informatycznych, świetna 
baza, w dużej mierze zapewniły wy-
sokie miejsce w środowisku lokalnym 

i strategiach powiatowych. To zaś po-
zwala wierzyć, że LO jest szkołą nie tyl-
ko teraźniejszości, przypadkowych jed-
nodniowych rankingów, ale również 
przyszłości, bo szkołą z klasą i marką. 
 W usteckim Liceum im. Mikołaja 
Kopernika niezwykle ceni się dorobek 
przeszłości i podkreśla jego ogromną 
wartość. Absolwenci ogólniaka spoty-
kają się licznie w trakcie kolejnych ju-
bileuszów i z sentymentem wspomina-
ją lata spędzone w murach tej szkoły. 
Barbara Kołakowska na uroczysto-

ściach jubileuszowych, które odby-
ły się w październiku br. podkreślała, 
że rocznica jest momentem podsumo-
wań oraz chwilą zadumy nad przyszło-
ścią, w którą należy patrzeć z optymi-
zmem - Życie bowiem zaczyna się po 
pięćdziesiątce - podsumowała dyrektor 
- Trzymajmy się razem - jak w rodzi-
nie! - dodała. Absolwenci „Kopernika” 
z pewnością posłuchają rady dyrektor 
Kołakowskiej i już oczekują z optymi-
zmem kolejnych uroczystości jubile-
uszowych.

W ramach 
realizacji 
programu 
UNESCO 
uczestni-
cy byli na 
wycieczce  
w Trójmie-
ście

W paź-
dzierniku 
2010 r. 
obchodzono 
jubileusz 
50-lecia 
szkoły
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Owocna działalność
W 2009 roku po rocznych przygotowaniach, przy wsparciu Zarządu Powiatu 
Słupskiego, udało się zorganizować po raz pierwszy w historii szkoły zjazd 
absolwentów. Odbył się on z okazji 45-lecia ukończenia szkoły przez jej 
pierwszych uczniów. Na tę uroczystość przygotowana została sala pamięci,  
w której zgromadzono pamiątki z okresu istnienia szkoły

Zespół Szkół Technicznych w 
Ustce to jedna z trzech szkół 
ponadgimnazjalnych prowa-

dzonych przez Powiat Słupski. Przez 
ostatnie cztery lata szkoła dbała, by być 
jak najlepiej postrzeganą w środowisku 
lokalnym, przeprowadzając cyklicz-
ne imprezy, w które angażowane były 
inne placówki oraz instytucje. Szko-
ła realizowała projekty, brała udział w 
akacjach i konkursach, wspomagała 

uczniów stypendiami oraz innymi po-
mocami materialnymi, przeprowadza-
ła remonty budynku.
 W szkole istnieją liczne koła zain-
teresowań, niektóre z nich działają nie 
tylko na terenie szkoły. Jednym z nich 
jest Klub Młodych Polonistów, prowa-
dzony przez Mariusza Domańskiego, 
który już po raz dziewiąty przeprowa-
dził w tym roku Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortogra-

fii powiatu słupskiego oraz Międzypo-
wiatowy Festiwal Kultury Europejskiej. 
Obydwa konkursy cieszą się zaintereso-
waniem nie tylko wśród uczniów tech-
nikum, którzy niejednokrotnie zdoby-
wali w nich nagrody ufundowane przez 
starostę słupskiego. Innym takim ko-
łem jest szkolny klub filmowy „Ama-
tor”, który od siedmiu lat organizuje 
Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich 
„UFF(o)A”, współpracując z Usteckim 

Domem Kultury. „Amator” realizował 
również projekty „Gdzie to jest i jak się 
zmieniło” w latach 2006 - 2008, nato-
miast w latach 2007 - 2009 współpra-
cował z organizatorami krakowskiego 
festiwalu „KRAFKA” w celu wymiany 
doświadczeń.
 Nauczyciele od czterech lat organi-
zują marsze na orientację dla gimna-
zjalistów w rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Impreza ta nosi 

nazwę „Pomorskiego Biegu Niepodle-
głości” i z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. Jednak to nie 
są jedyne marsze organizowane przez 
szkołę, gdyż każdego roku odbywa się 
kilka wędrówek z mapą. Przez ostatnie 
cztery lata uczniowie mieli okazję wy-
kazać się swoimi umiejętnościami w 34 
takich biegach, m.in. „Z Ustki na Orze-
chowską Wydmę” czy „Szlakami Sło-
wińskiego Parku Narodowego”. Oprócz 

organizacji tego typu imprez szkoła 
bierze również udział w biegach orga-
nizowanych przez inne instytucje. 
 Od czterech lat w szkole można 
się również spotkać z akcją krwio-
dawstwa, w której biorą udział na-
uczyciele oraz uczniowie, którzy 
ukończyli 18 lat. W ostatnim roku do 
akcji dołączył się również Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce. 
W sumie zebrano 138 litrów krwi. W 

zespół szkół technicznych w ustce

Wicestaro-
sta Andrzej 

Bury na 
inauguracji 
roku szkol-

nego



55

roku szkolnym 2009/2010 w Zespole 
Szkół Technicznych po raz pierwszy 
odbyły się wybory do Młodzieżowej 
Rady Miasta Ustka. 
  Od roku szkolnego 2007/2008 
Zespół Szkół Technicznych realizu-
je różne projekty. Pierwszy z nich no-
sił nazwę „Ja, senior Europejczyk” i był 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt polegał 
na współpracy szkolnego Klubu Wie-
dzy o Kulturze Europejskiej z Ustec-
kim Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku. Studiujący seniorzy raz w miesiącu 
odwiedzali szkołę, by obejrzeć wystę-
py uczniów oraz skosztować przygo-
towane przez nich potrawy. W ramach 
projektu zostały zaprezentowane pań-
stwa takie, jak: Norwegia, Niemcy, 
Francja, Anglia, Hiszpania, Włochy 
oraz Holandia. Projekt zakończył się 
w czerwcu 2009 roku, lecz planowana 
jest jego kontynuacja w roku szkolnym 
2010/2011. Następnym był ogólnopol-
ski projekt „Katyń – ocalić od zapo-
mnienia”, w ramach którego w roku 
szkolnym 2008/2009 na terenie szko-
ły został umieszczony kamień z tabli-
cą upamiętniającą oraz został posadzo-
ny dąb przypominający o męczeńskiej 
ofierze oficerów Wojska Polskiego pod-
czas II wojny światowej, a szczególnie 
kapitana Zygmunta Fabrowskiego i ofi-
cera Izydora Jancy, którzy padli ofiarą 
mordu w Katyniu. W tym samym roku 
uczniowie wzięli udział w polsko–nie-
miecko–ukraińskim projekcie „Rów-
ne Szanse dla Wszystkich”, którego ce-
lem było integrowanie się młodzieży 
z różnych krajów podczas realizacji 
wspólnych zadań. Projekt składał się z 
trzech etapów. Pierwszym było spotka-
nie młodzieży w Gdańsku, drugi odbył 
się w Hamburgu, a trzeci pn. „Świado-
mość siebie i poznanie siebie” był reali-
zowany w Gdańsku i Ustce.
 W roku szkolnym 2008/2009 zosta-
ły zrealizowane również dwa inne pro-
jekty, które były współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jeden z nich nosił nazwę „Kreuję wła-
sną przyszłość – modernizacja kształ-
cenia w Zespole Szkół Technicznych 
w Ustce”, który umożliwił podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych uczniów 
w zawodach deficytowych na lokalnym 
rynku pracy. Propagował ideę przedsię-
biorczości oraz zwiększał motywację do 
samodzielnego kierowania własną ka-
rierą zawodową. Drugi to „Zielone świa-
tło dla edukacji – wyrównywanie szans 

edukacyjnych w Zespole Szkół Tech-
nicznych w Ustce”. W projekcie wzię-
ło udział 140 uczniów, w tym 60 matu-
rzystów i 80 uczniów z młodszych klas. 
W efekcie przeprowadzonego projektu 
klasa maturalna Liceum Profilowane-
go zdobyła najwyższy wynik egzaminu 
maturalnego wśród wszystkich liceów 
profilowanych na Pomorzu. Oprócz ko-
rzyści edukacyjnych pozyskane zostały 
środki na nowoczesne pomoce dydak-
tyczne oraz wyposażenie szkoły. Wkład 
własny w wysokości 48.528 zł zapewni-
ło Starostwo Powiatowe. 
 Szkoła, współpracując z Komendą 
Miejską Policji w Słupsku, Komisaria-
tem Policji w Ustce oraz ze Szkołą Po-
licji w Słupsku, realizowała program 
„Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
publicznego” wśród trzech klas szko-
ły średniej każdego roku. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w tym pro-
gramie na zakończenie szkoły otrzy-
mywali certyfikat. 
 Ustecka placówka starała się zapew-
nić jak najlepsze warunki dla uczniów z 
biednych rodzin, a także nagrodzić naj-
zdolniejszych uczniów stypendiami. W 
roku szkolnym 2007/2008 zorganizo-
wano wraz z Kościołem Zielonoświąt-
kowym kiermasz, z którego dochód 
przeznaczono na pomoc dzieciom z 
rodzin najbiedniejszych. Natomiast w 
roku szkolnym 2009/2010 pomoc żyw-
nościową od Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Dobroczynnego w Ustce 
otrzymało 122 uczniów. W ciągu czte-
rech lat pięciu uzyskało stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, 53 osobom z 
terenów wiejskich przyznano pomoc 
materialną z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, cztery osoby otrzymały 
stypendia motywacyjne, Urząd Miasta 
Ustki przyznał zasiłki szkolne dla 35 
uczniów, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji materialnej, a trzy osoby otrzy-
mały pomoc materialną z „Rządowego 
programu wyrównania szans edukacyj-
nych uczniów pochodzących z rodzin 
byłych pracowników państwowych 
przedsiębiorstw gospodarki rolnej”.
  Uczniowie szkoły mogą pochwa-
lić się licznymi osiągnięciami w kon-
kursach, zawodach sportowych i festi-
walach. Jest ich wiele, więc nie sposób 
wymienić wszystkie. W 2009 roku po 
rocznych przygotowaniach, przy wspar-
ciu Zarządu Powiatu Słupskiego, udało 
się zorganizować po raz pierwszy w hi-
storii szkoły zjazd absolwentów. Od-
był się on z okazji 45-lecia ukończenia 
szkoły przez jej pierwszych uczniów. 
Na tę uroczystość przygotowana zosta-
ła sala pamięci, w której zgromadzono 
pamiątki z okresu istnienia szkoły. 
 W latach 2006 - 2010 w Zespole 
dokonano wielu istotnych prac mo-
dernizacyjnych i remontowych po-
mieszczeń dydaktycznych oraz obiek-
tów sportowych. Przede wszystkim 
wykonano gruntowną moderniza-
cję pomieszczeń przeznaczonych do 
praktycznej nauki, sali gimnastycznej 
oraz całego zaplecza.
 W roku 2008 w obiektach szkolnych 
zainstalowano monitoring. Poza praca-
mi wykonywanymi wewnątrz budyn-
ków szkolnych, w latach 2009 - 2010 
zmienił się również wygląd zewnętrz-
ny zarówno samych obiektów, jak i te-
renów zielonych oraz placów między 
budynkami.

Od 2009 
roku 
zmienił 
się wygląd 
zewnętrzny 
szkoły, jak 
również jej 
otoczenia
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Miejsce edukacji specjalistycznej
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego od 
czterech lat działa zespół teatralny „Pędziwiatry i Spółka”. W skład zespołu 
wchodzą dzieci i młodzież z trzech zaprzyjaźnionych ze sobą klas, najstarszy 
aktor liczy 21, a najmłodszy 7 lat, nie przeszkadza to jednak nikomu we 
wspólnej pracy i zabawie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Marynarza Pol-
skiego w Damnicy w swojej 

55-letniej historii ulegał wielu prze-
obrażeniom, jednakże w okresie ostat-
nich pięciu lat nastąpiło szereg istotnych 
zmian organizacyjnych i merytorycz-
nych. Dzisiejszy Ośrodek w Damnicy 
jest placówką edukacyjną wysoce wy-
specjalizowaną we wspomaganiu roz-
woju dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną, w skład której wchodzą 
następujące jednostki organizacyjne: 
Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum 
nr 2, Szkoła Przysposabiająca do Pra-
cy, Zespół Zajęć Rewalidacyjno-Wy-
chowawczych (filie w: Damnicy, DPS 
Przytocko, DPS Machowinko), Ośro-
dek - baza noclegowa, Świetlica szkol-
na i Zespół wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Damnicka placówka 
jest dziś placówką postrzeganą w śro-
dowisku lokalnym jako miejsce edu-
kacji specjalistycznej, profesjonalnej 

diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością intelektualną.
 Głównym celem pracy Ośrodka 
jest zapewnienie wszystkim uczniom 
i wychowankom właściwych warun-
ków edukacyjno-rewalidacyjnych, wy-
chowawczych, zdrowotnych i mate-
rialnych. Ponadto prowadzone są: 
warsztaty szkoleniowe, terapeutyczne 
i rehabilitacyjne oraz działalność w za-
kresie szkoleniowo-edukacyjnym. Pla-
cówka umożliwia również udział w 
wewnętrznych oraz regionalnych za-
jęciach sportowych, turystycznych, re-
kreacyjnych oraz kulturalno-oświato-
wych. Wychowankom zamieszkałym 
w Ośrodku zapewnia się całodobową 
opiekę w dni nauki szkolnej oraz nie-
odpłatne zakwaterowanie.
 W zakresie działalności dydaktycz-
no-wychowawczej placówka umoż-
liwia zdobycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do kontynuowania nauki 
na wszystkich etapach edukacji, dzia-

ła w kierunku rozwijania zamiłowań 
uczniów poprzez organizowanie kół za-
interesowań, imprez sportowych i inte-
gracyjnych, olimpiad specjalnych oraz 
konkursów. Organizuje także dwie cy-
kliczne imprezy artystyczne (co 2 lata) 
o zasięgu ogólnopolskim: Damnickie 
Betlejki i Konfrontacje Kulturalne.
 Siedziba główna placówki mie-
ści się – od 1955 roku – w najokazal-
szym obiekcie Damnicy jakim jest za-
bytkowy pałac. Budynek Ośrodka jest 
bardzo ciekawym architektonicznie 
obiektem i dysponuje wieloma stylo-
wymi pomieszczeniami, z których naj-
piękniejsza jest Sala Lustrzana. Pałac 
nie jest jednak funkcjonalny i przy-
sparza wiele problemów związanych 
z dostosowaniem do aktualnych wy-
mogów i standardów placówki eduka-
cji specjalnej. W związku z konieczno-
ścią spełnienia zalecanych wymogów 
inspekcji pracy czy też stacji sanitar-
no-epidemiologicznych, jak również w 
celu sprawniejszego i efektywniejsze-
go realizowania zadań edukacyjnych 
systematycznie pozyskiwano dodatko-
we środki finansowe na modernizację 
placówki, w tym: na zwiększanie funk-
cjonalności zabytkowego obiektu oraz 
na zapewnienie lepszego bezpieczeń-
stwa nauki i pracy. W okresie ostatnich 
pięciu lat, za kwotę ponad 1.127.608 zł, 
zrealizowano przedsięwzięcia wspar-
te finansowo przez Radę Powiatu Słup-
skiego, PFRON, EFS, MEN.
 Wszyscy pracownicy są bardzo 
otwarci na potrzeby podopiecznych i 
systematycznie wspierają dyrektora w 
rozwoju, reorganizacji i modyfikacji 
placówki. Dzięki bardzo dużemu zaan-
gażowaniu kadry pedagogicznej i nie-
pedagogicznej Ośrodka możliwa była 
realizacja wielu dodatkowych przedsię-
wzięć, m.in. udział placówki w akcjach i 
programach edukacyjnych oraz granto-
wych ogólnopolskich i wojewódzkich: 
„Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w damnicy
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„Góra grosza”, „Sięgaj wyżej” (2 edycje), 
„Akademia Inicjatyw Społecznych”. 
Placówka organizowała także projekty 
międzynarodowe: Socrates Comenius 
1 (projekt 3-letni), Akcja Artystycz-
na „Pippi Langstrumpf - ganz gross”, 
„Konferencja zwierząt”. W tym czasie 
prowadzono również działalność inno-
wacyjną zarejestrowaną w Pomorskim 
Kuratorium Oświaty pt.: „Rozwijanie 
osobowości dziecka niepełnospraw-
nego intelektualnie z wykorzystaniem 
mandali” autorstwa Anetty Jankowskiej, 
„Gleba skarbnicą życia” oraz „Pomoc-
nik konserwatora terenów zielonych” 
autorstwa Alicji Bednarek, „Pomocnik 
obsługi biura” autorstwa Elżbiety Tysz-
kiewicz, „Rękodzieło artystyczne z ele-
mentami małej gastronomii” autorstwa 
Katarzyny Wiśniewskiej.
 Szeroko zakrojona współpraca ze 
środowiskiem lokalnym oraz promo-
cja osiągnięć i efektów bardzo wzmoc-
niła wizerunek Ośrodka. Zapewniła 
też placówce strategicznych partnerów 
społecznych w postaci organizacji po-
zarządowych tj. Stowarzyszenie Pro-
myk z Damnicy, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im 
Radość” w Słupsku, Stowarzyszenie 
International KIWANIS – Klub Słupia 
ze Słupska, czy też Centrum Charyta-
tywno–Społeczne CARITAS Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego im. 
błog. ks. kmdr. Władysława Miegonia 
w Ustce.

 Dalsza transformacja Ośrodka i 
umacnianie jego wizerunku jako wyso-
ko wyspecjalizowanej placówki, trwale 
umiejscowionej we współczesnej rze-
czywistości oświatowej to wyzwanie na 
kolejny etap rozwoju. 

„Pędziwiatry  
i spółka” z Damnicy 

 W Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym im. Marynarza 
Polskiego w Damnicy od czterech lat 
działa zespół teatralny „Pędziwiatry i 
Spółka”. W skład zespołu uczniowskie-
go wchodzą dzieci i młodzież z trzech 
zaprzyjaźnionych ze sobą klas, najstar-
szy aktor liczy 21, a najmłodszy 7 lat, 
nie przeszkadza to jednak nikomu we 
wspólnej pracy i zabawie. 
 Głównym założeniem działalno-
ści koła jest wielokierunkowy rozwój 
dziecka z wykorzystaniem jego spon-
tanicznej aktywności i naturalnego za-
interesowania ruchem. Zabawa w teatr, 
podobnie jak muzyka i taniec, stanowi 
ważny czynnik wspomagający rozwój 
dziecka niepełnosprawnego. Szero-
ko uaktywnia się jego fantazja, a także 
marzenia i zainteresowania. Zajęcia te-
atralne poszarzają i kształtują sferę po-
znawczą ucznia, są dla dzieci przyjem-
nością, zabawą i ciekawym sposobem 
spędzania wolnego czasu.
 Co roku grupa teatralna „Pędzi-
wiatry i Spółka” przygotowuje i wysta-

wia różnorodne inscenizacje i etiudy 
teatralne. Cyklicznie przygotowywa-
ny jest program artystyczny na Ogól-
nopolskie Damnickie „Konfrontacje 
Kulturalne” oraz Ogólnopolski Prze-
gląd Widowisk Bożonarodzeniowych 
„Damnickie Betlejki”. 
 Myślą przewodnią zespołu teatral-
nego „Pędziwiatry i Spółka” jest przede 
wszystkim tematyka ekologiczna. Co 
roku przygotowuje się przedstawienia 
ekologiczne na Dzień Sprzątania Świa-
ta, Dni Ziemi, Dni Profilaktyki oraz 
na Przegląd Twórczości Ekologicznej 
„PESTKA”, organizowany cyklicznie 
przez SOSW w Słupsku. Zespół teatral-
ny wyjeżdża na międzyszkolne prze-
glądy i konkursy m.in. do Kościerzyny 
- na Wojewódzki Konkurs Zbiorowych 
Form Teatralnych „Teatralia” i do Kwi-
dzyna - na Wojewódzkie Forum Form 
Teatralnych. 
 W roku szkolnym 2008/2009, na 
XVI Przeglądzie Form Teatralnych 
w Kościerzynie zespół zdobył głów-
ną nagrodę przeglądu – „Złotą Ma-
skę”, wystawiając przedstawienie o 
tematyce ekologicznej, pt. „O tym 
jak turyści mali pożar w lesie wy-
wołali”. Natomiast w roku szkolnym 
2009/2010 zespół zdobył I miejsce w 
Szkole Podstawowej w Domaradzu 
podczas Przeglądu Twórczości Wan-
dy Chotomskiej „Wandolandia”, z in-
scenizacją wiersza W. Chotomskiej 
„Kurcze blade”.

Młodzi 
aktorzy  
z Damnicy 
w polsko-
niemieckim 
przedsta-
wieniu 
„Konferen-
cja zwie-
rząt”



58

Działający na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Klub 
Wolontariusza może poszczycić się wieloma osiągnięciami. Bogata jest 
także oferta i działalność kół: teatralnego, historycznego, modelarskiego, 
plastycznego i fotograficznego

Młodzież rozwija się sportowo, 
kulturalnie i społecznie 

Młodzieżowy Ośrodek Socjo-
terapii w Ustce powstał 1 
września 2004 roku na bazie 

Bursy Młodzieżowej w Ustce, a 1 stycz-
nia 2005 roku Rada Powiatu Słupskie-
go utworzyła Zespół Placówek Edu-
kacyjno-Wychowawczych w Ustce, w 
skład którego włączona została Bursa 
Młodzieżowa oraz Młodzieżowy Ośro-
dek Socjoterapii. Z uwagi na specyfikę 

ośrodka, dyrekcja, opiekunowie i gro-
no pedagogiczne mają bardzo trud-
ne zadania. Dzięki ich zaangażowaniu 
uczniom udaje się osiągnąć wiele ma-
łych i większych sukcesów naukowych, 
sportowych oraz życiowych.
 W roku szkolnym 2008 - 2009 tro-
je uczniów otrzymało świadectwo z 

„czerwonym” paskiem, w tym dwie 
uczennice klasy trzeciej. Jedna wy-
chowanka została laureatką XV Ogól-
nopolskiego Finału „Ośmiu Wspania-
łych”. W ramach Miejskiej Olimpiady 
Młodzieży uczniom udało się zdobyć 
10 medali za drugie i trzecie miejsca 
w zawodach lekkoatletycznych (bieg 
na 300, 1000 i 2000 m, rzut oszcze-
pem, skok w dal, skok wzwyż i pchnię-

cie kulą). W roku szkolnym 2009/2010 
uczniowie stanęli na najwyższym po-
dium za zwycięstwo w sztafetowych 
biegach przełajowych chłopców oraz 
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców. W 
innych dyscyplinach zdobyli dwa me-
dale za drugą i dwa za trzecią pozycję. 
Dwunastu uczniów wyróżniających się 

sportowo otrzymało srebrne i brązowe 
Odznaki Sprawności Fizycznej.
 Działalność pozalekcyjna w dużej 
mierze skupia się na zajęciach sporto-
wo-rekreacyjnych. Uczniowie chętnie 
uczestniczą w cyklicznych treningach 
na pływalni w Centrum Szkolenia Ma-
rynarki Wojennej w Lędowie oraz wy-
jazdach do aquaparku w Darłowie. Dla 
mniej wytrawnych pływaków prowa-

dzone są zajęcia sportowe w sali gim-
nastycznej i na siłowni. Dużym powo-
dzeniem cieszą się wycieczki rowerowe 
i piesze, a także treningi sprawnościo-
we z elementami wschodnich sztuk 
walki (Taekwondo ITF). Wychowan-
kowie uczestniczyli m.in. w licznych 
biegach i marszach na ,,orientację”, bie-

młodzieżowy ośrodek socjoterapii w ustce
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gu Świętego Jerzego o Laur Róży i Pu-
char Prezydenta Słupska, III powiato-
wym Biegu Niepodległości, marszu 
na orientację „Przez Darłowski Las do 
Domasławic”, połączonym ze zwiedza-
niem farmy wiatrowej i kościoła w Ci-
sowie oraz Darłowa z kościołem św. 
Gertrudy i zamkiem.
 W Dolinie Charlotty prowadzo-
ne są cykliczne zajęcia wędkarskie za-
kończone zawodami. W ramach terapii 
realizowane są treningi zastępowania 
agresji ART, program profilaktyczny 
STRT, warsztaty z zakresu doradztwa 
zawodowego oraz zajęcia wyrównawcze 
Ortograffiti. Wychowankowie ośrod-
ka mają możliwość uczestnictwa w za-
jęciach koła teatralnego i plastycznego. 
Mogą nauczyć się tańca towarzyskiego, 
dobrego gotowania, a także wyjść do 
kina czy teatru. Ośrodek aktywnie włą-
cza się w akcję „ Sprzątania świata”, ak-
tywnie uczestniczy w „Święcie ziemi”. 
Wychowankowie MOS czynnie uczest-
niczyli w akcji krwiodawstwa. 
 W roku szkolnym 2009 - 2010 
Ośrodek był organizatorem kilku tur-
niejów, m.in. piłki nożnej, siatkowej i 
unihokeja, w których udało im się zdo-
być również kilka medali. Wychowan-
kowie wzięli udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Bitwie pod Grun-
waldem oraz Ogólnopolskim Konkur-
sie Wiedzy o II wojnie światowej, zor-
ganizowanych przez Centrum Edukacji 
Szkolnej w Warszawie (na 2.700 uczest-

ników 17 osób z usteckiego Ośrodka 
zajęło miejsca w pierwszej pięćdzie-
siątce). Za pierwsze miejsce w konkur-
sie plastycznym „Wymarzone wakacje 
w górach” grupa wyjechała na tygo-
dniowy pobyt w ekskluzywnym hotelu 
„Las” w Szklarskiej Porębie.

 Niezwykle bogata jest oferta i dzia-
łalność kół: teatralnego, artystyczne-
go (plastyczne i fotograficzne), histo-
rycznego i modelarskiego. Działający 
na terenie MOS-u Klub Wolontariu-
sza może poszczycić się wieloma osią-
gnięciami. Do najważniejszych należą: 
angażowanie wychowanków do czyn-
nej, dobrowolnej i bezinteresownej po-
mocy innym, nawiązanie współpracy z 

Fundacją Dziewczynka z Zapałkami w 
Łodzi,” uczestnictwo w gali konkursu 
„Barwy Wolontariatu” w Słupsku, pra-
ca wraz z Samorządem Wychowanków 
w usteckim sztabie XVIII Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 
porozumieniu z Maltańską Służbą Me-

dyczną czterech wolontariuszy ukoń-
czyło kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej.
 Na zajęciach pozalekcyjnych wy-
chowankowie spotykają się w różnych 
kołach zainteresowań, gdzie mają moż-
liwość rozwijania swoich pasji. Dzięki 
ich wielkiemu zamiłowaniu niektóre 
mogą poszczycić się wieloma osiągnię-
ciami.

Koło teatralne:
■ indywidualne ćwiczenia dykcyjno–in-

terpretacyjne członków koła,
■ zajęcia w ramach technik teatralnych 

„światło, przestrzeń w teatrze oraz co 
tworzy teatr”,

■ organizacja „Dnia Papieskiego” w ko-
ściele w Duninowie,

■ współpraca z członkami grup arty-
stycznych (wokalnych i teatralnych) 
Gminnego Ośrodka Kultury w Zale-
skich (gm. Ustka),

■ wizyta w pracowni rzeźbiarza Kazi-
mierza Kostki - inspiracja do działań 
własnych, cykl „Scenografia – rekwizyt 
w teatrze”,

■ udział w Wieczorze Poezji – Spotkań 
Poetów z gminy Ustka w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zaleskich, podczas 
którego młodzież prezentowała utwo-
ry poezji polskiej oraz poezji autor-
skiej,

■ pomoc w organizacji XXVII Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zale-
skich,

■ wyjazd na spektakl cieni do GOK w 
Zaleskich „Obrazki codzienne cieniem 
malowane”,

■ przedstawienie teatru cieni „Nic co 
ludzkie nie jest mi obce” z okazji uro-
czystości pożegnania klas trzecich.

Koło artystyczne 
- plastyczne i 
fotograficzne

■ udział w licznych konkursach,
■ „Święto Pieczonego Ziemniaka” w 

obiektywie aparatu,
■ udział w wycieczkach i rajdach, pod-

czas których wychowankowie uczą się 
uchwycić piękno nadmorskich krajo-
brazów i lokalnej architektury,

■ opieka nad „ośrodkowym” akwarium.

Koło historyczne
■ rozbudzenie w wychowankach chę-

ci poznania historii oraz kształtowa-
nie wartości patriotycznych, główny 
nacisk położono na przybliżenie waż-
nych wydarzeń z historii Polski,

■ udział w konkursie Wiedzy o II woj-
nie światowej,

■ udział w szkolnym konkursie wiedzy o 
Konstytucji 3 Maja,

■ udział w konkursie Wiedzy o Bitwie 
pod Grunwaldem,

■ akademia z okazji świąt państwowych.

Koło modelarskie
■ podstawy budowy modeli latających,
■ montaż modeli RC: Cessna – elektryk 

oraz CALMATO 40- spalinowy, 
■ podstawy sterowania aparaturą RC.

Młodzieżo-
wy Ośro-
dek Socjo-
terapii  
w Ustce
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Nowoczesna i profesjonalna 
poradnia
Na początku każdego roku szkolnego prowadzone są przesiewowe badania 
logopedyczne we wszystkich placówkach, w których nie ma specjalistów. Na 
podstawie ich wyników dzieci kwalifikowane są na terapię logopedyczną.  
W ciągu ostatnich 4 lat wzięło w nich udział 2.587 dzieci

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Słupsku udziela po-
mocy dzieciom, które jeszcze 

nie uczęszczają do szkoły, a mieszkają 
na terenie działania poradni, uczniom, 
ich rodzicom (opiekunom) oraz na-
uczycielom przedszkoli, szkół i placó-
wek, których siedziby znajdują się na 
terenie powiatu słupskiego.

 Swoje zadania poradnia realizu-
je m.in. poprzez działalność diagno-
styczną. 
 Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi 
organizowali i przeprowadzali badania 
diagnostyczne dzieci i młodzieży w celu 
wspomagania ich rozwoju, efektywno-
ści uczenia się, rozwijania umiejętno-
ści z zakresu komunikacji społecznej, 

a także badania uczniów z problema-
mi zdrowotnymi, mających ograniczo-
ne możliwości wyboru zawodu.
 Na początku każdego roku szkol-
nego prowadzone są przesiewowe ba-
dania logopedyczne we wszystkich 
placówkach, w których nie ma specjali-
stów. Na podstawie ich wyników dzie-
ci kwalifikowane są na terapię logope-
dyczną. W ciągu ostatnich 4 lat wzięło 
w nich udział 2.587 dzieci.
 W latach 2007 - 2008 i 2008 - 2009 
przeprowadzono w niektórych placów-
kach przesiewowe badania w zakresie 
integracji sensorycznej (267 dzieci). 
Prowadzone są także przesiewowe ba-
dania słuchu (łącznie 156 dzieci).
 W poradni działają Zespoły Orze-
kające, które w latach 2006 – 2010 wy-
dały łącznie:
■ 627 orzeczeń o potrzebie kształce-

nia specjalnego,
■ 285 orzeczeń o potrzebie naucza-

nia indywidualnego,
■ 1 orzeczenie o potrzebie indywi-

dualnego rocznego przygotowania 
przedszkolnego,

■ 55 orzeczeń o potrzebie zajęć rewa-
lidacyjno-wychowawczych,

■ 83 opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju.

poradnia psychologiczno-pedagogiczna w słupsku

W poradni 
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 W latach 2006 – 2010 w różnych 
formach pomocy bezpośredniej brało 
udział 8.498 dzieci, w tym m.in.: 
■ 13 w zajęciach wczesnego wspoma-

gania rozwoju od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do rozpoczę-
cia nauki w szkole (zajęcia prowa-
dzone od roku 2009),

■ 283 w zajęciach korekcyjno–kom-
pensacyjnych,

■ 614 w zajęciach terapii logopedycz-
nej,

■ 186 w zajęciach socjoterapeutycz-
nych,

■ 82 w zajęciach integracji sensorycz-
nej,

■ 73 korzystało z indywidualnej po-
mocy psychologicznej,

■ 75 w innych formach pomocy in-
dywidualnej (w tym porady, kon-
sultacje),

■ 18 w terapii EEGBiofeedback 
(nowa forma terapii wprowadzona 
od lutego 2009 r.),

■ 2254 osób w różnych formach po-
mocy grupowej (warsztatach, zaję-
ciach psychoedukacyjnych),

■ 3713 osób w zajęciach aktywizują-
cych do wyboru kierunku kształce-
nia i zawodu w gimnazjach i szko-
łach ponadgimnazjalnych w rejonie 
działania.

 Z porad bez i po badaniach prze-
siewowych skorzystało 1.166 uczniów. 
Udzielana była też pomoc w ramach 
interwencji kryzysowych.
 Od roku 2007 przed świętami Boże-
go Narodzenia i wielkanocnymi odby-
wają się warsztaty plastyczne dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia terapeutycz-

ne w poradni i ich rodziców. Od roku 
szkolnego 2008/09 prowadzone są w 
poradni zajęcia w ramach „Szkoły dla 
rodziców”. Łącznie w ostatnich czte-
rech latach w warsztatach wzięło udział 
585 osób. 
 Realizowano też zadania z profi-
laktyki uzależnień i promocji zdrowia, 
zwracając szczególną uwagę na dzia-
łalność edukacyjną nauczycieli i in-
nych osób zainteresowanych daną te-
matyką oraz na wspieraniu uczniów w 
podejmowaniu trudnych decyzji, jak 
również w kształtowaniu umiejętności 
życiowych.
 W 2009 r. zorganizowano Powiato-
wy Konkursu Profilaktyczny „Zdrowie 
mam tylko jedno” dla uczniów klas IV-
VI szkół podstawowych powiatu słup-
skiego. 
 W październiku 2009 r. odbyła się 
I konferencja szkoleniowa dla dorad-
ców zawodowych, przygotowana w ra-
mach Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery, wspólnie z miejską Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. W la-
tach 2006, 2008 i 2010 odbyły się sym-
pozja logopedyczne „Logopedia – teo-
ria – praktyka”, w którym wzięli udział 
logopedzi z powiatu słupskiego i mia-
sta Słupska oraz powiatu bytowskiego 
i lęborskiego. 
 W kwietniu 2010 r. przeprowa-
dzone zostało I Powiatowe Forum Te-
rapeutów, będące forum doświadczeń 
dla pedagogów i nauczycieli z terenu 
powiatu słupskiego.
 Poradnia brała udział także w re-
alizacji różnorodnych programów, 
m.in. „Opieki i terapii skierowanej na 

uczniów z niepłynnością mowy”, „Zero 
tolerancji dla przemocy w szkole”, 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
 W 2009 r. przygotowany został 
projekt „Szansa na rozwój i pracę – 
szansa na sukces”, który adresowany 
jest do uczniów i uczennic Zespołu 
Szkół Technicznych w Ustce, Zespo-
łu Szkół Agrotechnicznych w Słup-
sku oraz Technikum Leśnego w War-
cinie. Ma on na celu wyposażenie ich 
w wiedzę i umiejętności niezbęd-
ne do właściwego poruszania się po 
współczesnym rynku pracy. Doce-
lowo w projekcie weźmie udział 685 
uczniów. Projekt realizowany jest w 
okresie od 1.04.2010 r. do 31.10.2011 
roku. Pełny koszt realizacji wynosi 
663.271 zł.
 Co roku podejmowane też są dzia-
łania na rzecz poprawy i utrzyma-
nia obiektu poradni w dobrym stanie 
technicznym. W latach 2006 – 2010 
wykonano szereg prac remontowych i 
modernizacyjnych z wykorzystaniem 
dotacji z MEN-u, PEFRON-u oraz 
środków własnych. 

■ tworzenie pozytywnego wizerunku pla-
cówki,

■ wysokie i wszechstronne kwalifikacje 
kadry pedagogicznej, pozwalające na 
realizację zadań wynikających z zapo-
trzebowania środowiska, zdobywanie 
przez pracowników pedagogicznych 
nowych kwalifikacji,

■ znaczny wzrost liczby osób korzy-
stających z pomocy poradni; szcze-
gólnie zwraca znacznie rozszerzony 
zakres zajęć aktywizujących wybór 
kierunku kształcenia i zawodu pro-
wadzonych w placówkach na terenie 
powiatu;

■ skuteczne rozwiązywanie problemów 
dzieci i młodzieży w oparciu o diagno-

zy indywidualne (w tym opiniowanie i 
orzecznictwo),

■ kompleksowy remont budynku porad-
ni, w tym dostosowanie go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

■ otwarcie sali do terapii integracji senso-
rycznej wyposażonej w specjalistyczny 
sprzęt i urucho-mienie terapii,

■ powołanie zespołów wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka,

■ nowoczesna strona internetowa porad-
ni wraz z budowaną platformą zdalnego 
nauczania MOODLE,

■ bogata oferta poradni w zakresie pro-
wadzonej pomocy psychologiczno–pe-
dagogicznej, reali-zowane programy 
profilaktyczne, spotkania metodyczne 

dla nauczycieli, pedagogów, rodziców 
i innych osób biorących udział w pro-
cesie wychowawczym i edukacyjnym 
uczniów,

■ częste wizyty w szkołach i placówkach, 
umożliwiające rozmowy z wieloma oso-
bami,

■ zakup specjalistycznego oprogramo-
wania do sekretariatu, księgowości 
oraz archiwum, wprowadzenie pro-
cedur usprawniających pracę porad-
ni, dzięki czemu znacznie skrócił się 
czas oczekiwania na badania diagno-
styczne,

■ terminowość wydawanych orzeczeń i 
opinii oraz ich poprawność meryto-
ryczna.

Najważniejsze osiągnięcia w latach 2006 – 2010
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Niepowtarzalna atmosfera  
w Machowinku
Największym sukcesem placówki, która jest domem dla ponad 80 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 2 do 58 lat, jest zaangażowana, 
dobrze rozumiejąca się i fachowo przygotowana kadra pracowników tworzących 
atmosferę niepowtarzalności 365 dni w roku. Dzięki nim podopieczni mają 
zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie, z licznymi zajęciami, atrakcjami 
i wyjazdami

Koniec roku 2006 to zwieńcze-
nie kilkuletnich starań, aby 
sprostać wysokim wymogom 

związanym ze standaryzacją domów 
pomocy społecznej. Przeprowadzone 
wcześniej inwestycje i remonty zmie-
niły całkowicie oblicze Domu. Utwo-
rzono 2-, 3- i 4-osobowe pokoje z sal 
wcześniej 8-osobowych, wyremonto-
wano łazienki i toalety, przystosowując 
je w pełni do wymagań osób niepełno-
sprawnych. Po zainstalowaniu windy 
osobowej i towarowej, wymianie sto-
larki okiennej w pałacu, z końcem 
roku 2006 wykonano kapitalny remont 
kuchni i zaplecza kuchennego. Podnie-
siono jakość świadczonych usług by-
towych opiekuńczo-rehabilitacyjnych, 
spełniając standardy pozwalające uzy-

skać decyzję Wojewody Pomorskiego 
prowadzenia przez Powiat Słupski DPS 
Machowinko na czas nieokreślony. 
Ponadto zwiększono ilość miejsc dla 
mieszkańców z 75 do 80. Lata następne 
to dalsze inwestycje i remonty. Od 2007 
do 2010 r. przeprowadzono w trzech 
etapach remonty dróg dojazdowych i 
komunikacyjnych na powierzchni po-
nad 2,5 tysiąca mkw.
 Z ważniejszych remontów, zmienia-
jących oblicze placówki, wymienić na-
leży także położenie tarketu w budynku 
„Rodzinka”, wymianę okien w budyn-
ku głównym (pałacu) oraz w pralni, re-
mont instalacji grzewczej, prace dekar-
skie – remont dachów, rynien i pionów 
spustowych, instalację bramy przesuw-
nej, nowych lamp oświetleniowych. 

Odrestaurowanie fontanny przed pała-
cem oraz rozpoczęte prace w otaczają-
cym parku, zmieniają otoczenie, w któ-
rym życie mieszkańców staje się lepsze, 
godniejsze. Dla funkcjonowania Domu 
ważnym zakupem był agregat prądo-
twórczy, zapewniający obecnie nor-
malne funkcjonowanie placówki przy 
częstych przerwach w dostawie prą-
du oraz zakup nowego 9-miejscowe-
go samochodu peugeot w ramach do-
finansowania z PFRON-u 65 tys. zł, 
usprawniającego pracę leczniczo- re-
habilitacyjną.
 Duża część wymienionych remon-
tów to praca własna lub efekt bar-
dzo dobrej, wieloletniej współpracy z 
Aresztem Śledczym w Słupsku. Dzię-
ki niej w latach 2007 - 2010 udało się 
przeprowadzić na terenie ośrodka trzy 
kursy brukarza oraz konserwatora zie-
leni. Osadzeni z Ustki nieodpłatnie 
pracują na rzecz placówki, był też re-
alizowany wieloletni program „4 pory 
roku” autorstwa wychowawcy OZ Ust-
ka Marcina Wójcika, który został uho-
norowany nagrodą Starosty Słupskie-
go – statuetką „Daję Radość” podczas 
Powiatowych Dni Godności Osób Nie-
pełnosprawnych. Wspólnie zorgani-
zowano kilkadziesiąt wycieczek auto-
karowych, rowerowych i pieszych po 
Słowińskim Parku Narodowym i oko-
licach, podczas których nasi niepełno-
sprawni mieszkańcy spełniali się, po-
znając i ucząc zarazem.
 Polska Służba Więzienna dzięki 
m.in. takim działaniom jak w Macho-
winku otrzymała prestiżową nagrodę w 
Brukseli. Obecny Minister Sprawiedli-
wości Krzysztof Kwiatkowski osobiście 
dziękował placówce w Machowinku za 
tę współpracę. 

dom pomocy społecznej

Pensjo-
nariusze  
DPS-u 
chętnie 

uczestniczą 
w impre-

zach inte-
gracyjnych
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 Do sukcesów pracy całego zespołu 
należy zaliczyć również uhonorowanie 
dyrektora domu nagrodą Marszałka 
Województwa Pomorskiego – „Srebr-
ne Drzewko” z rekomendacji Starosty 
Słupskiego.
 Siedemnaścioro podopiecznych – 
mieszkańców budynku „Rodzinka” – 
od kilku lat realizuje własny program, 
w którym życie codzienne nastawiane 
jest na większą samodzielność i reha-
bilitację społeczną. Wspólnie z Cen-
trum Wolontariatu w Słupsku zre-
alizowano z tą grupą w latach 2006 
– 2008 trzy programy:
■ „Mogę wszystko” - zwiększał wia-

rę we własne możliwości, rozwi-
jał umiejętność pracy w grupie, 
zainteresowanie teatrem i fotogra-
fią. Efektem był również spektakl 
teatralny wystawiony przez pod-
opiecznych podczas Gali Wolonta-
riatu w słupskim teatrze.

■ „Kalendarz Działkowca”, realizowa-
ny był od sierpnia do grudnia 2007 
roku,

■ „Gotowanie w praktyce” – od stycz-
nia do października 2009 r.

 Programy te, poza podnoszeniem 
własnej wartości, wiary we własne moż-
liwości, pozwoliły nabywać nowe, waż-
ne umiejętności. W ich efekcie wydano 
wspólny kalendarz ilustrujący pracę w 
parku oraz książeczkę kulinarną. Dzięki 
takim inicjatywom jedna z mieszkanek 
„Rodzinki” samodzielnie dojeżdżając 
do szkoły w Słupsku, zdobyła zawód, 
a obecnie dojeżdża do pracy w firmie 
„Jantar”. Prezes Sieci Centrów Wolon-
tariatu w Warszawie uhonorował dom 
w Machowinku „Certyfikatem dla pla-
cówki profesjonalnie i z sercem współ-
pracującej z wolontariuszami”.
 Aktywność zespołu pracowników 
na rzecz naszych podopiecznych za-
owocowała założeniem 6 lat temu Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Przyjaciel”. Skupia 15 
pracowników DPS-u, działając lokalnie 
na rzecz mieszkańców domu. Stowa-
rzyszenie zdobywa fundusze na mate-
riały do terapii zajęciowej, prezentując 
twórczy dorobek podopiecznych m.in. 
podczas bali sylwestrowych (ostatnie 
dwa lata w Hotelu Royal Baltic w Ust-
ce), podczas przedświątecznych me-
czów koszykarzy Czarnych Słupsk (li-
cytacja wykonanych prac), organizując 
Bale Charytatywne w Dolinie Charlot-
ty pod honorowym patronatem Staro-
sty Słupskiego w latach 2006 – 2010. 
Dzięki pozyskaniu sponsorów i hojno-

ści zaproszonych gości udało się zgro-
madzić sumę ponad 70 tys. zł, dzięki 
której możliwe było dofinansowanie 
dwóch turnusów rehabilitacyjnych (dla 
sprawniejszych w górach) oraz uczest-
nictwo w Międzynarodowej Spartakia-
dzie Osób Niepełnosprawnych w Wą-
growcu. Pozyskane środki pozwalają 
również organizować liczne wycieczki, 
dofinansować dzieciom środki ortope-
dyczne, protezy itp. 
 Wiele inicjatyw uzyskało przy-
chylność i pomoc od Zarządu Powia-
tu i Rady Powiatu Słupskiego. Dyrek-
tor oraz pracownicy promują wszystkie 
działania, uzyskując wsparcie rów-
nież od instytucji i urzędów lokalnych. 
Co trzy lata są głównym organizato-
rem Rajdu Rowerowego Osób Niepeł-
nosprawnych im. Stanisława Kądzieli 
pod honorowym patronatem Starosty 
Słupskiego, który kończy się imprezą w 
Poddąbiu. Organizatorzy starają się za-
wsze rozszerzyć formułę imprezy szla-
kiem Domów Pomocy Społecznej o 
uczestnictwo w nim wypoczywających 
w regionie turystów z całego kraju. 
 Dom Pomocy Społecznej jako part-
ner uczestniczy w warsztatach żeglar-
skich „Żeglować każdy może”, w któ-
rych mieszkańcy wypływają w morze, 
zdobywając podstawową wiedzę z za-
kresu żeglarstwa m.in. od Nataszy Ca-
ban. 
 Zapewniając dostęp do usług re-
ligijnych, podopieczni uczestniczą w 
mszy niedzielnej w kościele w Wy-
townie. Odbywają się również msze z 
udziałem starszych mieszkańców Ma-
chowinka w skromnej kaplicy w ośrod-
ku. Pracownicy organizują mieszkań-
com komunie, bierzmowania, na które 
zapraszają proboszcza i rodziców. 
 Od wielu lat młodzież Zespołu 
Szkół w Objeździe uczestniczy w inte-
gracyjnych imprezach organizowanych 
na terenie domu, np. Dzień Dziecka. 
Dyrekcja nieodpłatnie udostępnia halę 
sportową oraz boiska „Orlik”. Dzię-
ki dobrej współpracy do końca tego 
roku realizowany jest program, dofi-
nansowany przez Starostwo Powiatowe 
„Czterdzieści sportowych czwartków 
na 40-lecie Domu Pomocy Społecznej 
w Machowinku”.
 We wrześniu tego roku siedemna-
stu mieszkańców Powiatowego Domu 
Pomocy Społecznej „Feniks” w Sko-
czowie z powiatu cieszyńskiego przez 
dwanaście dni wypoczywało w Domu 
Pomocy Społecznej w Machowinku. 
Niepełnosprawni pensjonariusze przy-

jechali na zaproszenie starosty słup-
skiego Sławomira Ziemianowicza, 
które zostało wystosowane do partner-
skiego powiatu cieszyńskiego dla osób 
dotkniętych tragedią powodzi. W „Fe-
niksie” została zalana część mieszkal-
na jednego oddziału, magazyny i po-
mieszczenia gospodarcze. Pobyt dzieci 
w powiecie słupskim pozwolił więc 
swobodniej przeprowadzić konieczne 
prace remontowe.
 Dzieci i opiekunowie przez cały 
czas pobytu korzystali z uroków nad-
morskich klimatów. Dla gości najwięk-
szą atrakcję stanowiły codzienne spa-
cery wzdłuż plaż Ustki, Orzechowa, 
Poddąbia i Rowów. Nie zapomną (jak 
zapewniają) rejsu po morzu statkiem 
„Dragon”, zwiedzania latarni usteckiej, 
wycieczek do Doliny Charlotty i „Juraj-
skiego Parku” w Łebie. Ostatniego dnia 
pobytu w Machowinku odbyła się inte-
gracyjna zabawa przy ognisku i grillu, 
wymiana upominków, wspólne zdję-
cia. Dzieci nie kryły radości z tak miłe-
go i atrakcyjnego wypoczynku. Więk-
szość z nich po raz pierwszy była nad 
morzem, więc były szczęśliwe, że mo-
gły spędzić kilkanaście dni w regionie 
słupskim, za co serdecznie podzięko-
wały wpisem do księgi pamiątkowej. 
 Przyjęcie i pobyt osób dotkniętych 
tragedią powodzi był możliwy dzię-
ki życzliwości Marka Króla, dyrektora 
DPS w Machowinku.

Wpis do 
księgi pa-
miątkowej 
w podzię-
kowaniu za 
przyjęcie  
i pobyt 
osób  
dotkniętych 
tragedią 
powodzi
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W 2006 roku w placówce zwiększono liczbę miejsc mieszkalnych z 90 do 100, 
a w 2009 roku o kolejne siedem. Dzięki temu DPS w latach 2006 - 2010 
uzyskał dodatkowe dochody w kwocie 1.401.300 zł

Dodatkowe dochody  
i atmosfera przyjaźni

Decyzją Wojewody Pomorskie-
go z dnia 5 lipca 2006 Dom 
Pomocy Społecznej w Lubu-

czewie otrzymał jako pierwszy w wo-
jewództwie pomorskim zezwolenie 

na funkcjonowanie na czas nieokre-
ślony, spełniając wszystkie wymaga-
ne standardy. Placówka w Lubuczewie 
przeznaczona jest dla osób przewlekle 
chorych psychicznie. Nad ich stanem 
zdrowia czuwają pielęgniarki i opieku-
nowie. Podopieczni mogą liczyć także 
na fachową pomoc i stałą opiekę leka-
rza rodzinnego, psychiatry, stomato-
loga czy psychologa. Zajęcia terapeu-
tyczne dobierane są indywidualnie i 
mają różne formy rehabilitacji. Pra-
cownicy w naturalny sposób wytwo-
rzyli z podopiecznymi atmosferę przy-
jaźni, zaufania i emocjonalnej więzi. 
Dzięki temu udało się zrealizować wie-
le ciekawych imprez czy zajęć. Niewąt-
pliwie jedną z najbardziej znaczących 
imprez organizowanych przez DPS w 
Lubuczewie jest coroczny Rajd Ro-
werowy Osób Niepełnosprawnych. 
Uczestniczą w nim mieszkańcy wszyst-
kich placówek w powiecie. Przedstawi-

ciele z Lubuczewa dzielnie walczyli w 
Zawodach Sportowych Osób Niepeł-
nosprawnych w Cieszynie. Niezwy-
kle udanymi i barwnymi imprezami 
są wiosenne festyny odbywające się za-

wsze pod ciekawym hasłem tematycz-
nym. Po cygańsku bawiono się na im-
prezie „Jadą wozy kolorowe...”, zabawa 
pt. „Magia i czary” przeniosła uczest-
ników w świat iluzji. Natomiast czasy 
PRL-u „Wszystko to już było i nie wró-
ci więcej” wywołały nutkę wspomnień 
i nostalgii. Niewątpliwą atrakcję stano-
wiły występy ludowych zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych z Białorusi. 
Prawdziwą perełką był festyn z okazji 
jubileuszu 10-lecia DPS-u w Lubucze-
wie. W czasie każdego z nich zabawa 
zawsze była wyśmienita, a przygoto-
wanie wzbudzało podziw gości i władz 
Powiatu.
 Działający w ośrodku zespół „Ka-
szubskie echo” może pochwalić się 
kilkoma osiągnięciami, m.in. drugim 
miejscem na liście przebojów ludo-
wych Radia Koszalin czy występem w 
programie „Bawmy się” w trakcie Świa-
towych Igrzysk Polonijnych w Słupsku.

W czasie ostatnich czterech lat udało 
się doposażyć placówkę oraz wykonać 
kompleksowy remont kuchni, remont 
stacji uzdatniania wody, spełniający 
wymagania jakościowe wody przezna-
czonej do spożycia. W 2010 roku po 
niezwykle ciężkiej zimie wykonano na-
prawy elewacji budynku oraz wymie-
niono cały świetlik na głównym holu. 
Na potrzeby mieszkańców zakupiono: 
samochód fiat scudo (dofinansowanie 
z PFRON-u w kwocie 55.260 zł), ma-
szynę do mycia i konserwacji podłóg za 
kwotę 22.810 zł oraz pralnico-wirów-
kę za 32.269 zł. W 2009 roku zakupio-
no nowy samochód osobowo-dostaw-
czy peugeot partner. W związku z tym 
Dom przekazał nieodpłatnie innym 
jednostkom dwa 10-letnie samochody 
- polonez truck i lublin 3.314.
 W 2006 roku w placówce zwiększo-
no liczbę miejsc mieszkalnych z 90 do 
100, a w 2009 roku o kolejne siedem. 
Dzięki temu DPS w latach 2006 - 2010 
uzyskał dodatkowe dochody w kwocie 
1.401.300 zł. Dzięki staraniom dyrekcji 
i pracowników, a przede wszystkim lu-
dziom wielkiego serca otrzymano nie-
odpłatnie artykuły spożywcze za kwotę 
88.828 zł.
 Dwudziestu mieszkańcom udało 
się wyjechać na dwutygodniowy turnus 
rehabilitacyjny do Jastrzębiej Góry. 
 W ramach współpracy z Urzędem 
Gminy w Słupsku zorganizowano ćwi-
czenia przeciwpożarowe oraz przeszko-
lono sołtysów wszystkich wsi gminy 
Słupsk w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W związku 
ze zwiększeniem liczby mieszkańców 
zainstalowano system przyzywowy po-
łączony ze strażą pożarną oraz zamon-
towano system jednego klucza.
 W 2010 roku pracownicy Domu 
założyli Stowarzyszenie „Zacisze”, któ-
re ma wspierać działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

dom pomocy społecznej w luBuczewie
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Od sportowych zmagań  
do inscenizacji teatralnych

Ogromnym sukcesem placówki 
w Machowinie było osiągnię-
cie obowiązujących standar-

dów podstawowych usług świadczo-
nych przez dom, skutkiem czego 28 
grudnia 2006 r. Wojewoda Pomorski 
decyzją nr 32/2006 wydał Powiatowi 
Słupskiemu zezwolenie na prowadze-
nie Domu Pomocy Społecznej w Ma-
chowinie na czas nieokreślony.
 Oprócz zabezpieczenia godnych 
warunków bytowych (w tym celu wy-
konano ogrom pracy, remonty adapta-
cyjne, zakup sprzętu itp.) działalność 
Domu ukierunkowana była na rehabi-
litację psychiczną, fizyczną i społecz-
ną zmierzającą do maksymalnego (w 
miarę ich możliwości) usamodzielnia-
nia mieszkańców. Ważnym elementem 
tegoż usamodzielniania, jednocześnie 
priorytetem ośrodka, jest tworzenie 
oddziałów mieszkalnych tzw. rodzinek 
stwarzających określone warunki ży-
cia na dalszym etapie usamodzielnia-
nia. Niewątpliwym osiągnięciem pla-
cówki było utworzenie czterech takich 
„rodzinek”: EDEN, BIAŁY DOMEK, 
ARKA, OAZA. Organizacja życia na 
tych oddziałach ukierunkowana jest 
na przejście z warunków zmuszających 
do podporządkowania się regułom du-
żej zbiorowości do warunków życia 
przeciętnego człowieka. Mieszkańcy 
pod dyskretną opieką pracownika sa-
modzielnie wykonują wiele czynności 

związanych z higieną osobistą, ubie-
raniem się, przygotowywaniem posił-
ków, sprzątaniem pomieszczeń, pra-
niem bielizny osobistej itp. Mozolna 
praca personelu przynosi duże efekty, 
niewątpliwym sukcesem jest chociaż-
by podjęcie pracy przez jednego miesz-
kańca w firmie Jantar. 
 Aby utrzymać pięć budynków 
mieszkalnych i dziewięć gospodar-
czych w dobrym stanie technicznym, 
należało włożyć ogrom pracy. Wyko-
nana została elewacja Białego Domku, 
Edenu, Arki i Oazy oraz dwóch budyn-
ków gospodarczych, naprawy dachów z 
wymianą rynien. Ponadto przeprowa-
dzono szereg generalnych remontów: 
zaplecza kuchennego, pralni, magazy-
nów, korytarzy i głównej stołówki w 
pałacu, gabinetu pielęgniarskiego, sali 
do terapii zajęciowej, pomieszczeń ad-
ministracyjno-mieszkalnych, sali od-
wiedzin, dwóch łaźni, większości pokoi 
mieszkalnych, magazynów płodów rol-
nych oraz wszystkich pomieszczeń Bia-
łego Domku.
 Dużym wyzwaniem było wyko-
nanie systemu sygnalizacji pożaru i 
systemu przyzywowego, jak również 
wyłożenie polbrukiem dróg komunika-
cyjnych, jednocześnie dostosowując je 
dla niepełnosprawnych. Wymieniono 
zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową 
w pałacu i budynku administracyjno-
mieszkalnym, zakupiono lampy par-

kowe, ławki i kosze, meble na stołów-
kę oraz do gabinetu pielęgniarskiego. 
Zamontowano również nowy piec cen-
tralnego ogrzewania i docieplono ścia-
nę szczytową na drugim bloku.
 Oprócz zaspokajania podstawo-
wych potrzeb podopiecznych w pla-
cówce wielką wagę przywiązuje się i 
poświęca dużo czasu na działalność 
kulturalno-oświatową. Podopieczni 
bardzo chętnie uczestniczą we wszel-
kiego rodzaju zajęciach, przygotowują 
przedstawienia, w których mogą wyka-
zać się aktorskimi umiejętnościami.
 Od wielu lat organizowane są fe-
styny sportowe, w których uczestniczą 
Domy Pomocy Społecznej z: Macho-
winka, Lubuczewa, Przytocka, Par-
chowa, Słupska, Czarnego i Lęborka. 
Oprócz zmagań sportowych punk-
tem kulminacyjnym każdego festynu 
są inscenizacje teatralne, sprawiające 
ogromną radość wszystkim uczestni-
kom. Podopieczni wystąpili w takich 
przedtawieniach, jak: „Lud Pierwot-
ny”, „Akademia Pana Kleksa”, „Ufo-
ludki”, „Średniowieczny Turniej Ry-
cerski”, „Hipisi dzieci świata”.
 Co roku placówka jest gospoda-
rzem Rajdu Rowerowego Osób Niepeł-
nosprawnych im. Stanisława Kądzieli. 
Mieszkańcy wyjeżdżają na turnusy re-
habilitacyjne, wycieczki, a na miejscu 
organizowane są zabawy, turnieje, kon-
kursy, ogniska itp.

Oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb podopiecznych w placówce 
wielką wagę przywiązuje się i poświęca dużo czasu na działalność kulturalno-
oświatową. Podopieczni przygotowują przedstawienia, w których mogą 
wykazać się aktorskimi umiejętnościami

dom pomocy społecznej w machowinie
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Wysoki poziom warunków 
materialnych i społecznych
Dom prowadzi Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, które w swoim 
statucie ma wpisaną działalność pedagogiczną. Zgromadzenie ma w Polsce 
10 placówek, a na terenie Europy - kilkaset. Korzystają z nich mieszkańcy 
domu, gdyż systematycznie organizowane są wymiany

Dom Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Przytocku jest 
przygotowany aktualnie na 

100 mieszkańców. Wcześniej mogło 
w nim przebywać 90 osób, jednak 
od lipca br. zwiększono o 10. Obec-
nie przebywa w nim 96 chłopców i 
mężczyzn z upośledzeniem umysło-
wym w różnym stopniu. 

 Od roku 2006 w domu zosta-
ło przeprowadzonych wiele zmian. 
Pierwszą i najważniejszą było do-
stosowanie warunków bytowych do 
standardów określonych przez Mini-
sterstwo Polityki Społecznej. Po roku 
2006, oprócz wielu remontów i prze-
kształceń organizacyjnych, zaczę-
to przeprowadzać zmiany, które do-
tyczyły bezpośrednio podopiecznych. 

Starano się, by nie ograniczać się tyl-
ko do zabezpieczenia podstawowych 
elementów związanych z życiem, czyli 
opieki medycznej, wyżywienia, miesz-
kania na określonym poziomie, lecz 
także szukać takich rozwiązań, które 
pomogą mieszkańcom lepiej funkcjo-
nować w środowisku, by mogli pełniej 
realizować swoje potrzeby społeczne. 

W tym celu systematycznie są orga-
nizowane różnego typu imprezy arty-
styczno-integracyjne. Na przestrzeni 
kilku lat został wypracowany cały cykl 
imprez z udziałem różnych środowisk 
ludzi sprawnych, a także niepełno-
sprawnych. Poszerzono działalność te-
rapii poprzez różnego rodzaju zajęcia, 
w których podopieczni mogą uspraw-
niać się manualnie i rozwijać swoje 

zdolności artystyczne. Terapia ta także 
sprawia, że „twórcy” czują się potrzeb-
ni i docenieni przez innych ludzi. W 
ośrodku stwarzają możliwość przeby-
wania mieszkańców w środowisku lu-
dzi sprawnych, by zmienić pokutują-
ce w społeczeństwie stereotypy, iż tych 
ludzi należy się bać. Podopieczni to po 
prostu ludzie niepełnosprawni.

 W latach 2008 - 2010 podjęto pró-
bę stworzenia warunków mieszkanio-
wych, które byłyby zbliżone do wa-
runków rodzinnych. Z tego powodu 
utworzono dla 8-10-osobowych grup 
odrębne aneksy kuchenne z małymi ja-
dalniami, w których podopieczni mogą 
spożywać posiłki w kilka osób i w do-
wolnym czasie mogą sobie także pod 
okiem opiekuna przygotować np. dru-

dom pomocy społecznej w przytocku
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Najważniejsze wydarzenia w Domu Pomocy Społecznej

gie śniadanie, zrobić kawę czy herbatę. 
Takie aneksy są niezwykle cenne, gdyż 
tam też mogą się uczyć podstawowych 
funkcji życiowych związanych z samo-
obsługą, a jest to ważny element w ich 
rehabilitacji. 
 Placówka znajduje się na krańcach 
powiatu słupskiego, jest zlokalizowa-
na na terenie małej wioski, a do naj-
bliższego miasta jest kilkanaście kilo-
metrów. Z tego też powodu brakowało 
w okolicy wyszkolonej kadry. W latach 
2007 i 2008 kilkunastu opiekunów 
podjęło naukę, zdobywając odpowied-
nie kwalifikacje. Zatrudniono także 
wykwalifikowanych fizjoterapeutów, 
którzy dbają szczególnie o tych chłop-
ców, którzy oprócz niepełnosprawno-
ści intelektualnej, mają jeszcze szereg 
chorób somatycznych. W domu jest 
jedna grupa mieszkańców z głębokim 
upośledzeniem i niepełnosprawnością 
ruchową. 
 Dom prowadzi Zgromadzenie Bra-
ci Szkół Chrześcijańskich, które w swo-
im statucie ma działalność pedago-
giczną. Zgromadzenie ma w Polsce 10 
placówek, a na terenie Europy jest ich 
kilkaset. Korzystają z tego mieszkańcy 
domu, gdyż systematycznie organizo-
wane są wymiany z innym placówkami 
na terenie kraju i poza granicami. Pod-
opieczni wyjeżdżają na zasadzie wy-
mian do innych placówek prowadzo-
nych przez Zgromadzenie. Działalność 
ta zaczyna się rozwijać, na razie w cią-
gu roku są 2-3 wyjazdy dla grup kilku-
nastoosobowych. 
 Ośrodek w Przytocku jest dużą 
placówką, więc stale trzeba prowadzić 
różne zmiany i remonty. W niedale-
kiej przyszłości konieczna jest zmia-
na kotłowni i przeprowadzenie grun-
townego remontu dachu na głównym 
budynku. Na terenie nieruchomości 

znajduje się także piękny park, który 
został wpisany do rejestru zabytków. 
Jest to kilkuhektarowy obszar leśny, 
który także wymaga rewitalizacji. 

 Do placówki przez cały czas przy-
bywają nowi mieszkańcy, którzy tra-
fiają na podstawie skierowań z Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słupsku, najczęściej pochodzą z wo-
jewództwa pomorskiego i powiatu 
słupskiego. Świadczy to o potrzebie 
takiego domu, który może zapewnić 
warunki do dobrego funkcjonowa-
nia ludziom z upośledzeniem umy-
słowym, dla których w domu rodzin-
nym nie było miejsca.

 Od roku 2006 do dnia dzisiejsze-
go wprowadzono wiele zmian, jed-
nak można je ukierunkować w dwóch 
głównych płaszczyznach. Pierwsza to 

część materialna, związana z warunka-
mi mieszkaniowymi. Działania w tym 
wymiarze sprawiły, że w chwili obec-
nej warunki są lepsze i mieszczą się w 
określonych standardach. Druga płasz-
czyzna związana jest z samymi miesz-
kańcami domu, czyli są to sprawy so-
cjalne, gdzie kładzie się nacisk, aby w 
miarę możliwości podopieczni mogli 
integrować się z ludźmi sprawnymi, 
by także mogli odkrywać, że świat „ze-
wnętrzny” nie jest dla nich zamknięty.

■ remont i modernizacja świetlicy, łazie-
nek, kuchni i jadalni głównej, parteru 
budynku socjalno–mieszkalnego,

■ zainstalowanie i uruchomienie syste-
mów oddymiania i przeciwpożarowego 
na terenie głównego budynku,

■ wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do 
Niechorza, Jarosławca i Zakopanego,

■ wyjazd do Lichenia, Częstochowy i Za-
wadzkiego,

■ wyjazdy na imprezy integracyjne do 
Gdańska Oliwy i Miastka, 

■ wycieczki do Szymbarka, Wiednia, Bu-
dapesztu, Pragi i Berlina,

■ montaż krzeseł przychodowych, telewi-
zji kablowej,

■ wymiana okien, wykładzin i parkietów,
■ udział w konkursie piosenki w Miastku 

- I miejsce w XI Ogólnopolskiej Olim-
piadzie dla osób niepełnosprawnych, 

■  za łożenie  st rony internetowej :  
www.dps.przytocko.pl,

■ zakup samochodu marki volkswagen 
transporter przystosowanego do prze-

wozu osób niepełnosprawnych,
■ organizowanie imprez karnawałowych, 

festynu im. św. Jana de La Salle i majo-
wych Dni Godności Osoby Niepełno-
sprawnej dla zaprzyjaźnionych domów 
pomocy, 

■ praktyki w ramach wolontariatu gru-
py 16-osobowej kleryków z Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Ko-
szalinie,

■ powiększenie liczby miejsc w DPS w 
Przytocku z 90 do 100. 

Mieszkań-
cy wyjeż-
dżają także 
na wyciecz-
ki zagra-
niczne, np. 
do Berlina, 
Wiednia, 
Budapesztu 
czy Pragi
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Dzieci i niepełnosprawni  
pod dobrą opieką

Organizatorami konkursu 
byli Związek Miast Polskich, 
Związek Powiatów Polskich 

pod patronatem Ambasady Norwegii. 
Jego celem była poprawa usług świad-
czonych przez administrację samorzą-
dową i podległe jej podmioty. 
 Powiat nagrodzono za przekształ-
cenie jednego dużego domu dziecka w 
kilka mniejszych, funkcjonujących jak 
prawdziwe domy rodzinne. Głównym 
zadaniem stworzonego systemu opie-
ki nad dzieckiem i rodziną było prze-
ciwdziałanie marginalizacji społecznej, 
wyprowadzanie z grup ryzyka w każ-
dym przypadku, kiedy to jest możliwe, 
a także działalność wspierająca rodzinę 
jako najlepsze i najwłaściwsze środowi-
sko wychowawcze dla dziecka. Oprócz 
statuetki nagrodą był wyjazd studyjny 
do Norwegii dla Iwony Niemasz – dy-
rektora placówki i Andrzeja Burego – 
wicestarosty słupskiego. 
 W 2007 roku utworzono Stowa-
rzyszenie Bank Żywności w Słupsku, 
który otrzymał również status Orga-
nizacji Pożytku Publicznego. Powoła-
nie go podyktowane było dużymi od-
ległościami od Banków w Chojnicach 
i Tczewie, a w związku z tym duży-
mi kosztami transportu żywności. Do 
najważniejszych zadań należy: zapo-
bieganie marnotrawstwu żywności, 
nieodpłatne jej pozyskiwanie oraz nie-
odpłatne przekazywanie, zmniejsze-
nie obszarów niedożywienia, wyzwa-
lanie postaw poszanowania żywności. 
Członkami Stowarzyszenia są wszyst-
kie gminne samorządy powiatu słup-
skiego, Starostwo Powiatowe, miasto 
Słupsk (powiat grodzki), organizacje 
pozarządowe (Centrum Inicjatyw Oby-
watelskich, PCK, Towarzystwo Brata 
Alberta, Katolickie Stowarzyszenie Ci-
vitas Christiana). Składka członkowska 
dla samorządów miejskich i wiejskich 
wynosi 1 zł rocznie od statystycznego 

mieszkańca (ogółem 192 tys. miesz-
kańców). Pomieszczenia na magazyn 
żywności i biuro przekazało nieodpłat-
nie w użyczenie Starostwo Powiatowe 
oraz wspierało finansowo Stowarzy-
szenie w opłatach rejestracyjnych. Do 
chwili przeniesienia się Banku do wła-
snego lokalu korzystano z pomieszczeń 
biurowych, obsługi biurowej i prawnej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie. 
 Centrum od początku swojej dzia-
łalności realizuje zadania związane 
z rehabilitacją osób niepełnospraw-
nych. Jego pomieszczenia zlokalizowa-
ne są na pierwszym piętrze, co znacz-
nie utrudniało dostępność dla osób 
posiadających trudności w poruszaniu 
się. Do osób z ograniczeniem spraw-
ności ruchowej należą nie tylko osoby 
poruszające się na wózkach inwalidz-
kich, ale również osoby poruszające 
się przy pomocy balkoników, kul, lasek 
oraz osoby w podeszłym wieku. Scho-
dy stanowiły problem również dla ma-
tek z wózkami dziecięcymi. Dlatego 
Centrum podjęło działania w kierun-
ku likwidacji barier architektonicznych 
w swojej siedzibie. Pierwszym etapem 
tych starań był zakup i montaż dźwigu 
osobowego na zewnątrz budynku. Po-
nadto w ogrodzeniu wykonano szeroką 
furtkę z domofonem, która umożliwia 
wjazd wózkiem inwalidzkim. Popra-
wiono nawierzchnię od furtki do szy-
bu windowego. Wewnątrz budynku z 
pomieszczenia magazynowego utwo-
rzono korytarz przy windzie, w którym 
zamontowano stojący uchwyt dla osób 
niepełnosprawnych.
 Na realizację tego zadania pozyska-
no z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysoko-
ści 60.000 zł. Większość prac sfinanso-
wano jednak z budżetu Powiatu – na 

kwotę 106.023 zł. Drugim etapem była 
likwidacja barier architektonicznych 
wewnątrz budynku. Brak dostępności 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
dla osób niepełnosprawnych był istot-
nym problemem dla osób poruszają-
cych się na wózkach lub przy pomocy 
przedmiotów ortopedycznych. Wycho-
dząc naprzeciw tym potrzebom, w 2009 
roku przeprowadzono prace dotyczą-
ce utworzenia pomieszczenia higie-
niczno-sanitarnego przystosowanego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Koszt inwestycji wyniósł 27.511 zł. 
 Każdego roku z pomocy jednost-
ki korzysta około tysiąca osób niepeł-
nosprawnych. Realizacja powyższych 
inwestycji umożliwiła kompleksową 
likwidację barier architektonicznych 
w budynku zajmowanym przez Cen-
trum i niewątpliwie podniosła poziom 
usług świadczonych na rzecz niepeł-
nosprawnych mieszkańców powiatu 
słupskiego.
 W 2009 r. Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Słupsku zrealizowa-
ło projekt systemowy „Wyższe kwalifi-
kacje zawodowe – większe możliwości 
na rynku pracy”. Wartość projektu ogó-
łem 219.889 zł, w tym dotacja 201.208 
zł, wkład własny 11.148 zł. Celem ogól-
nym było wsparcie procesu integracji 
społecznej i zawodowej wchodzących 
w dorosłość wychowanków rodzin za-
stępczych i placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, skuteczniejsze i trwalsze 
efekty procesu usamodzielnienia wy-
chowanków, zwiększenie możliwości 
na rynku pracy w wyniku podwyższe-
nia kwalifikacji zawodowych. 
 Programem były objęte osoby w 
wieku 18-25 lat, które opuściły w latach 
2007 - 2009 rodziny zastępcze oraz pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze Są to 
osoby w wieku aktywności zawodowej, 
nieposiadające zatrudnienia oraz za-
grożone wykluczeniem społecznym. 

Powiat Słupski za budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  
i rodziną w latach 2006 – 2010 zajął I miejsce w konkursie Samorządowy 
Lider Zarządzania 2007 – usługi społeczne

powiatowe centrum pomocy rodzinie



O wysokim standardzie obsługi mieszkańców świadczy otrzymany przez 
starostwo w marcu 2009 roku Certyfikat ISO 9001:2001. Wydarzenie wzbudziło 
ogromne zainteresowanie lokalnych mediów
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