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MILIONÓW 
NA DROGI

Kolejne drogi powiatowe zostaną 
zmodernizowane. Władze powiatu 
zdobyły 12,5 milionów złotych 
dofinansowania na ten cel.  To 
najwięcej ze wszystkich powiatów 
w województwie pomorskim.

str. 3

Więcej punktów
szczepień
Jeden z pierwszych 
w kraju punktów 
szczepień masowych 
ruszył w  Redzikowie. 
W jego utworzenie 
zaangażował się m.in. 
Powiat Słupski.

Hala jak 
marzenie
Nowoczesna hala 
sportowa powstanie 
przy Zespole Szkół 
Agrotechnicznych w 
Słupsku.
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Wsparcie dla 
przedsiębiorców
Nawet 22 tysiące 
złotych mogą dostać 
przedsiębiorcy, którzy 
chcą zatrudnić nowego 
pracownika lub 
doposażyć stanowisko 
pracy. Pieniędzy tych 
nie trzeba oddawać.
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Sołtys
to brzmi dobrze
Sołtys na polskiej wsi 
istnieje niemal od 
zawsze. Na przestrzeni 
wieków zmieniała się 
jego rola. Dziś jest 
prawdziwym liderem 
lokalnej społeczności.
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DOBRZE
WYBIERZ 
NOWĄ 
SZKOŁĘ 
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SŁUPSKI POWIAT NA DZIEŃ DOBRY

PAWEŁ LISOWSKI
starosta słupski

OD STAROSTY

Poprawa infrastruktury drogowej to niezwykle waż-
na kwestia, która bezpośrednio wpływa na bez-
pieczeństwo mieszkańców naszego powiatu oraz 

zwiększa dostępność komunikacyjną regionu, zmniejsza-
jąc czas podróży i zwiększając jej komfort. Dlatego tak 
cieszę, się z naszego ostatniego sukcesu – zdobycia 12,5 
miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na modernizację ważnych, z punktu widzenia rozwoju 
sieci dróg w powiecie, odcinków tras w gminach Kępi-
ce, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Damnica i Smołdzino.  
 Zdobyte dofinansowanie pozwoli na realizację 
inwestycji o łącznej szacunkowej wartości 25 milionów 
złotych. Dzięki temu kolejne kilometry dróg zyskają nową, 
szerszą nawierzchnię, chodniki i oznakowanie. Uwzględ-
niając już zrealizowane i obecnie modernizowane drogi, z 
całą pewnością możemy powiedzieć, że udaje się nam 
realizować cel, jaki postawiliśmy przed sobą na począt-
ku kadencji. Tym bardziej, że już przygotowujemy doku-
mentację na modernizację kolejnych dróg powiatowych.  
 Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez zaanga-
żowania samorządów, na których terenie będą realizowane 
te inwestycje. Dlatego też dziękuję samorządowcom gmin-
nym za zobowiązanie się do współfinansowania wkładu 
własnego. Dziękuje też za ogromny profesjonalizm swoim 
współpracownikom ze Starostwa Powiatowego, którzy tak 
skutecznie przygotowywali wnioski aplikacyjne, że otrzyma-
liśmy pieniądze na wszystkie złożone wnioski, co sprawiło 
iż pozyskaliśmy najwięcej pieniędzy ze wszystkich samorzą-
dów powiatowych w województwie pomorskim. Wielkie 
słowa uznania i wdzięczności kieruję też do całego zespo-
łu Zarządu Dróg Powiatowych, bez którego żadna z tych, 
jakże potrzebnych, inwestycji nie doszłaby do skutku. Nie 
sposób nie wspomnieć w tym miejscu o pośle ziemi słup-
skiej Piotrze Müllerze, który bardzo aktywnie wspiera nasze 
starania. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaangażo-
wanie. Nasza współpraca pokazuje, że praca na rzecz lokal-
nej społeczności może być wolna od sporów politycznych.  
 Myśląc o inwestycjach, nie skupiamy się wyłącznie 
na drogach. W ostatnim czasie pozyskaliśmy wiele milionów 
m.in. na modernizację kilku należących do powiatu obiek-
tów, czy budowę nowoczesnej hali sportowej. Nie spoczy-
wamy jednak na laurach i nadal aktywnie będziemy szukać 
finansowania na realizację kolejnych, ważnych dla społecz-
ności powiatu słupskiego, inwestycji. 

POWIAT W LICZBACH

DZIAŁO SIĘ W POWIECIE

Ponad 800 tysięcy złotych 
otrzymały z Rządowego Pro-
gramu Budowy Dróg władze 
gminy. Pozwoli to na prze-
budowę drogi Sąborze - Pa-
przyce, drogi z Karżniczki do 
Zagórzycy i budowę ulicy Ko-
ponickiej w Damnicy. 

Milion złotych na budowę tar-
gowiska przy ul. Sikorskiego 
otrzymały władze Kępic z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

Kobylnicki samorząd zdobył 
800 tysięcy złotych na przebu-
dowę pomieszczeń budynku 
szkoły w Kwakowie, w których 
znajduje się filia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kobylnicy. 

Droga z Główczyc do Skórzy-
na, która od kliku lat ulegała 
coraz większej degradacji, 
zyskała nową nawierzchnię 
asfaltową.

Ponad 163 tysiące złotych otrzy-
mała gmina na remont drogi w 
Smołdzinie. Pieniądze pochodzą 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. To połowa kosztów inwe-
stycji.

W Strzelinku powstanie Cen-
trum Aktywności Lokalnej ze 
strażnicą OSP. Na realizację tej 
inwestycji gmina zdobyła 2,2 
mliliona złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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17,5 
12

miliona złotych zdobyły łącznie 
władze powiatu z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych. 

mniej więcej tyle milionów 
złotych będzie kosztować 
budowa nowej hali sportowej 
popularnego "Rolniczaka".

76 milionów złotych wypłacił przedsiębior-
com z terenu powiatu słupskiego Powiato-
wy Urząd Pracy w ramach tarczy antykryzy-
sowej. Pomoc trafiła do ponad trzynastu 
tysięcy firm.

więcej na str. 3

więcej na str. 11

więcej na str. 4

80
osób tyle pomieści każdy z 
nowoczesnych autobusów 
marki Iveco, jakie kupują 
władze powiatu.

więcej na str. 9

17 tyle kierunków kształcenia 
przygotowały w tym roku dla 
uczniów dwie szkoły, któ-
rych organem prowadzącym 
jest Powiat Słupski. 

więcej na str. 8-10

 

1,8 mlliona złotych będzie kosz-
towała termomodernizacja szkoły 
w Objeździe i adaptacja części 
obiektu na przedszkole. Pieniądze 
gmina otrzymała z Fudnuszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Ulica Pogodna doczeka się remon-
tu. Inwestycja będzie kosztowała 
około 1,6 miliona złotych. 80 proc. 
tej kwoty władze miasta otrzymały 
w ramach rekompensaty za  budo-
wę tarczy antyrakietowej.

 

 

Nowa sieć wodocią-
gowa i kanalizacyjna 
ułożona zostanie 
wzdłuż ulicy Darżyń-
skiej w Potęgowie. 
Wyłoniono już wy-
konawcę, tej wartej 
prawie 150 tysięcy 
złotych inwestycji. 

 Ulice Sosnowa i Kasztanowa w Dęb-
nicy Kaszubskiej oraz droga gminna 
w Dobrej zostaną przebudowane. 
Na  ich modernizację gmina zdobyła 
blisko milion złotych z Funduszu Roz-
woju Dróg.
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SŁUPSKITYM ŻYJE POWIAT

Miliony na rozwój powiatu
Oprócz pieniędzy z Funduszu Bu-

dowy Dróg, Powiat Słupski zdobył 
w ostatnim czasie ze środków rzą-

dowych jeszcze 17,5 miliona złotych Pienią-
dze te mają m.in.: poprawić bezpieczeństwo  
i warunki edukacji, zapewnić większą dostęp-
ność komunikacyjną oraz pomóc odzyskać 
dawny blask zabytkom. Pieniądze pochodzą  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. 5,8 miliona złotych Powiat Słupski 
otrzymał na podstawie algorytmu, a prawie 
11,8 mln władze powiatu zdobyły w trybie 
konkursowym. Dzięki tym pieniądzom 
Powiat Słupski będzie mógł zrealizować 27 
różnych inwestycji. Kupi chociażby dzie-
sięć nowoczesnych autobusów do przewozu 
mieszkańców powiatu podróżujących na 
liniach użyteczności publicznej czy zbuduje  
i wyposaży halę sportową, przy Zespole 
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Pozy-
skane pieniądze pozwolą też na opracowanie 
dokumentacji przebudowy odcinków dróg  
w Ustce oraz w gminach Kobylnica, Głów-
czyce, Potęgowo, Damnica, Dębnica Kaszub-
ska, Słupsk i Ustka, dostosowanie do naj-
nowszych standardów przeciwpożarowych 
Domów Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 
Machowinie, Machowinku i ośrodka socjote-
rapii w Ustce, a także modernizację budynku 
Starostwa Powiatowego i częściowe odnowie-
nie elewacji zabytkowego pałacu w Damni-
cy, w którym mieści się Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. W Damnicy dosto-
sowana do wymogów przeciwpożarowych zo-
stanie także droga przy pałacu. Powstanie też 

koncepcja rewitalizacji zabytkowego parku.  
 Zakres dotychczasowego wspar-
cia, jakie Powiat Słupski pozyskał z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych podsumowano w Staro-
stwie Powiatowym.  – Tak duże dofinansowa-
nie z budżetu państwa to między innymi efekt 
dobrej, merytorycznej współpracy z posłem 
Piotrem Müllerem, który aktywnie wspiera 
nasze działania w zakresie pozyskiwania fun-
duszy, jakie niezbędne są do rozwoju naszego 
powiatu – mówi Paweł Lisowski, starosta słup-
ski. – Pieniądze, które pozyskaliśmy przyczy-
nią się do poprawy jakości życia mieszkańców 
powiatu słupskiego, gdyż dzięki nim będą jeź-

dzić po lepszych drogach, nowocześniejszymi 
niż dotąd autobusami, dzieci uczyć będą 
się w bardziej komfortowych warunkach,  
a mieszkańcy, którzy odwiedzają starostwo 
obsługiwani będą w lepszych warunkach.  
 Poseł Piotr Müller podkreślał 
z kolei, że to nie jedyne wsparcie, jakie w 
ostatnim czasie otrzymały samorządy z ziemi 
słupskiej. - Szeroko rozumiany region słupski 
otrzymał na inwestycje ponad osiemdziesiąt 
milionów złotych, a to jeszcze nie wszystko, 
gdyż w ramach rekompensat za tarczę anty-
rakietową dostanie jeszcze115 milionów zło-
tych.

- Zakup nowych autobusów sprawi, że miesz-
kańcy naszego powiatu będą podróżować do 
pracy, szkoły czy do lekarza w bardziej kom-
fortowych warunkach. Autobusy te zastąpią 
wysłużony już tabor, co przełoży się też na 
kwestie ochrony środowiska, ponieważ ku-
pujemy nowoczesne pojazdy niskoemisyjne. 
Firma, która przedstawiła najatrakcyjniejszą 
ofertę i wygrała przetarg, zobowiązała się do-
starczyć cztery pojazdy do końca października 
i dwa kolejne do końca grudnia. Z zapowiedzi 
prezesa firmy wiemy, że firma zrobi wszystko, 
żeby pojazdy trafiły do nas w jednej dostawie 
i to dużo wcześniej, niż wynika z umowy. Taka 
deklaracja jest dla nas bardzo ważna, gdyż 
chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy mogli jak 
najszybciej podróżować nowymi, komfortowy-
mi autobusami. 

JESZCZE W TYM ROKU

MARCIN KOWALCZYK
członek Zarządu Powiatu

Pierwsze nowe autobusy już wybrane
Sześć dużych nowoczesnych au-

tobusów marki Iveco, które 
będą kursować po drogach po-

wiatu słupskiego kupują władze po-
wiatu. To jednak nie koniec zakupów, 
ponieważ samorząd planuje jeszcze 
kupno czterech mniejszych pojazdów.  
 Przetarg na dostawę dużych 
autobusów wygrała słupska firma ABP 
Bus&Coach, która zapropono-
wała dostawę no-

woczesnych pojazdów Iveco Crossway 
LE Line 13, mieszczących minimum 80 
osób, w tym 49 na miejscach siedzących.  
Autobusy będą wyposażone w kli-
matyzację, tablice elektroniczne  
i system nagłaśniający, monitoring, 
który ma poprawić bezpieczeństwo oraz 
router wi-fi i ładowarki USB dla pasa-

żerów. Au-

tobusy będą też przystosowane do 
przewozu osób starszych, niepełno-
sprawnych, czy dziecięcych wózków. Co 
ważne, wszystkie pojazdy są niskoemi-
syjne, spełniają rygorystyczne normy 
ochrony środowiska, co przełoży się na 
poprawę stanu środowiska naturalnego.  
 Za sześć autobusów Powiat 
Słupski zapłaci 6,4 miliona złotych. 

Pięć milionów władze powiatu 
zdobyły z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a reszta 
pochodzi z budżetu samorzą-
du. Umowa między dostawcą 
autobusów, a Powiatem Słup-
skim, który jest organizatorem 
przewozów autobusowych na 
liniach użyteczności publicz-
nej, została już podpisana.  
 Wkrótce powinien zostać 
także rozstrzygnięty ogło-
szony przez Powiat Słup-
ski przetarg na zakup czte-

rech mniejszych autobusów,  
z których każdy ma pomieścić 

minimum trzydzieści osób.

Pieniądze, które zasilą budżet powia-
tu, pochodzą z Rządowego Funduszu 
Budowy Dróg.  – Otrzymaliśmy taką 

kwotę, o jaką wnioskowaliśmy – nie kryje 
zadowolenia Paweł Lisowski, starosta słup-
ski. – Pozwoli ona kontynuować ambitne 
plany modernizacji sieci drogowej, które 
realizujemy od początku kadencji. Jednym 
z naszych priorytetów jest zwiększenie do-
stępności komunikacyjnej miejscowości  
z powiatu słupskiego i poprawa stanu bez-
pieczeństwa na drogach. Te pieniądze po-
zwalają na kolejny krok w tym kierunku. 
 Dzięki temu dofinansowaniu wy-
remontowany zostanie prawie czterokilome-
trowy odcinek drogi ze Smołdzina do Gardny 
Wielkiej. W ramach inwestycji jezdnia zostanie 
poszerzona do sześciu metrów, przebudowa-
ne także zostaną skrzyżowania, poprawione 
odwodnienie, a w kilku miejscach ułożone 
zostaną chodniki o szerokości dwóch metrów. 
Prace te mają kosztować około 9 mln zł. Prze-
budowana będzie też droga od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką 208 do Ciecholubia w 
gminie Kępice. Na remontowanym odcin-
ku trasa ta zostanie poszerzona do 5,5 – 6 
m, planowana jest przebudowa wszystkich 

skrzyżowań oraz budowa fragmentów chod-
ników. Prace remontowe obejmą ponad  
5 kilometrów drogi i kosztować mają blisko 
7 mln zł. Oprócz tych inwestycji dzięki pozy-
skanym pieniądzom uda się wyremontować 
sześć mniejszych fragmentów dróg, o łącznej 
długości 3,8 km. Będą to drogi w okolicach 
Bobrownik w gminie Damnica, Stowięcina  
i Gorzyna w gminie Główczyce, Motarzyna 
i Niepoględzia w gminie Dębnica Kaszubska, 
które mają duże znaczenie komunikacyjne,  
a ich nawierzchnia jest w złym stanie tech-
nicznym m.in. z uwagi na częste poruszanie 
się po tych drogach ciężkich pojazdów. Na 
wszystkich remontowanych odcinkach jezdnia 
zostanie poszerzona od 5,5 do 6 m, powstaną 
też nowe chodniki i zatoki autobusowe. Prze-
budowane zostaną wszystkie skrzyżowania 
oraz ułożona będzie kanalizacja deszczowa, 
która ma pomóc w odwodnieniu pasa drogo-
wego. Na to zadanie Powiat Słupski zamierza 
przeznaczyć około 8,6 mln zł. Bezpieczeństwo 
na wszystkich remontowanych, dzięki zdoby-
temu dofinansowaniu, drogach poprawić mają 
lepiej oznaczone przejścia dla pieszych i znaki 
radarowe, informujące kierowców o aktualnej 
prędkości. 

Ponad 12 milionów złotych na remonty dróg – zdobyły władze po-
wiatu. To połowa kosztów modernizacji blisko trzynastu kilometrów 
dróg powiatowych w gminach Smołdzino, Kępice, Dębnica Ka-
szubska, Główczyce i Damnica. Resztę kosztów inwestycji pokryje 
Powiat Słupski i gminy, na których terenie będą one realizowane. 

JESZCZE WIĘCEJ PIENIĘDZY

Starosta Paweł Lisowski z posłem Piotrem Müllerem podczas konferencji prasowej podsumowującej 
skalę dofinanowania zdobytego przez Powiat Słupski z funduszy rządowych.
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Hala jak marzenie
Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa powstanie przy Zespole Szkół Agrotechnicznych  
w Słupsku. Władze Powiatu Słupskiego na realizację tej inwestycji zdobyły ponad cztery miliony 
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

N owy obiekt będzie spełniłał znacz 
nie więcej funkcji, niż pomiesz-
czenie, w którym obecnie ćwiczą 

uczniowie, gdyż będzie mógł służyć także 
jako sala widowiskowa, aula wykładowa i 
sala zabaw. - Wychowanie przez sport trak-
tujemy jako priorytet. Jestem przekonana, że 
hala sportowa na miarę XXI wieku stanie się 
wizytówką największej ze szkół powiatu słup-
skiego – mówi Iwona Wojtkiewicz, dyrektor 
placówki. - Będzie miejscem, gdzie uczniowie 
swobodnie będą mogli rozwijać się poprzez 

ruch, uprawiać wiele dyscyplin sportowych 
i uczestniczyć   w zdrowej rywalizacji. Hala 
służyć również będzie społeczności lokalnej. 
 Nowa hala stanie w sąsiedztwie 
budynku szkoły od strony ul. Kotarbińskiego. 
Obiekt będzie miał 37 metrów szerokości i 53 
metry długości. Pomieści pełnowymiarowe bo-
isko do piłki ręcznej. Halę można jednak po-
dzielić na trzy części, tak by w każdej zmieściło 
się małe boisko do koszykówki. W obiekcie 
znajdować się będą także dwa dodatkowe po-
mieszczenia sportowo-rekreacyjne o powierzch-

ni około 70 m kw. każde, w których będzie 
można urządzić salę do fitnessu, aerobiku albo 
siłownię, a nawet salę do squasha, gdyż po-
zwala na to sześciometrowa wysokość jednego  
z pomieszczeń. Obiekt będzie miał też rozbu-
dowane zaplecze socjalne. Do głównej hali będą 
przylegały cztery szatnie oraz dwie umywalnie, 
oddzielne zaplecze będzie miała każda z mniej-
szych sal. W budynku będzie też szatnia dla ki-
biców oraz przeznaczone dla nich toalety. Nie 
zabraknie też pokoju dla nauczycieli wycho-
wania fizycznego, miejsca do udzielania pierw-
szej pomocy i magazynu na sprzęt sportowy.  
 Organizację wydarzeń sportowych 
i artystycznych ułatwią trybuny, które pomiesz-
czą 416 osób – 320 na stałych trybunach za-
montowanych w systemie amfiteatralnym na 
wyższej kondygnacji i 96 miejsc na składanych 
dwurzędowych trybunach, umieszczonych na 
poziomie parkietu. Projekt hali przewiduje 
także wyznaczenie miejsca dla komentatorów 
sportowych.  Hala będzie w pełni przystoso-
wana do korzystania z niej przez osoby niepeł-
nosprawne ruchowo. Jej budowa ruszyć ma  
w pierwszym kwartale 2022 roku. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja projek-
towa dla realizowanej inwestycji polegająca na 
adaptacji gotowego typowego projektu hali 
sportowej do lokalnych warunków, docelo-
wego przeznaczenia obiektu i jego lokalizacji. 
Przedsięwzięcie będzie kosztowało około 12 
milionów złotych. Jak już wspomniano cztery 
miliony Powiat Słupski zdobył z Rządowe-
go Programu Inwestycji Lokalnych. Reszta 
pochodzić będzie z budżetu Powiatu oraz 
prawdopodobnie z jeszcze innych źródeł, gdyż 
władze powiatu zamierzają aktywnie starać się   
o kolejne dofinansowania na ten cel. 

- Budowa hali przy Zespole Szkół Agrotechnicznych to 
inwestycja, na którą czekało kilka pokoleń uczniów. Je-
stem absolwentem Technikum Rolniczego z 1969 r.  
i pamiętam jakim ograniczeniem była dla nas ta mała 
sala gimnastyczna, z której jeszcze dziś korzystają 
uczniowie. Można było na niej pograć w koszykówkę czy 
siatkówkę, ale w piłce ręcznej już tylko na niepełnowy-
miarowym boisku. Dlatego od dłuższego czasu szuka-
liśmy możliwości pozyskania dofinansowania na nową 
halę sportową, ponieważ samodzielnie budżet powiatu 
nie udźwignąłby takiej inwestycji. Dlatego tak cieszę się 
z pieniędzy, które zdobyliśmy. Oczywiście będziemy sta-
rać się o jeszcze więcej, bo to kosztowne przedsięwzię-
cie. Najważniejsze jednak, że uczniowie, a w tej szkole 
jest ich ponad ośmiuset, będą mogli korzystać z hali  
z prawdziwego zdarzenia i cieszyć się dopingiem kibiców. 
Rozwój bazy sportowej jest szczególnie ważny teraz, kie-
dy młodzi ludzie tak dużo czasu spędzają ze smartfonami 
w rękach. To szansa, aby zachęcić ich do aktywności.

OCZEKIWANA INWESTYCJA

ZDZISŁAW KOŁODZIEJSKI
członek Zarządu Powiatu

Czworo twórców z powiatu słupskie-
go oraz jeden zespół muzyczny otrzy-
mało w tym roku stypendia starosty 

słupskiego dla twórców i osób, zajmujących 
się upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. 
 Co roku starosta słupski ho-
noruje szczególnie uzdolnionych twórców, 
przyznając im finansowe stypendia, które 
mają pomóc im w dalszym rozwijaniu ta-
lentu oraz upowszechnianiu dorobku arty-
stycznego. Stypendia przyznawane są na rok 
albo na pół roku, w zależności od celu, na 
jaki będą spożytkowane i przedstawionego 
planu pracy stypendysty. Maksymalnie więc 
artyści otrzymują po 3600 albo po 1800 
zł.  W tym roku wsparcie otrzymali  Joan-
na Płatwa z Wytowna na nagranie płyty  
z opracowanymi utworami Agnieszki 
Osieckiej, malarka Monika Maras z Lu-
bunia na rozwój umiejętności malarskich, 
poetka Katarzyna Nazaruk z Żochowa, two-
rząca pod pseudonimem Katrina Lavmel, 
na wydanie antologii polsko-hiszpańskiej 
oraz Romana Małecka z Kwakowa na wy-

danie tomiku poezji wraz z własną grafiką. 
Stypendium na nagranie płyty z własnymi 
utworami otrzymał też zespół Raj Power, 
działający przy Gminnym Centrum Kul-

tury i Promocji w Kobylnicy, który tworzą 
Jan Gołecki - perkusja, Roman Krężołek 

- gitara elektryczna, Andrzej Strzykowski  
- gitara basowa, Grzegorz Chwieduk - wokal. 
 Kandydaci do stypendiów zgła-
szani są, m.in. przez instytucje kultury  
i stowarzyszenia, do końca stycznia każdego 
roku. Ich dorobek oraz plany na przyszłość 
ocenia powołana przez starostę komisja, 
która ma charakter opiniująco-doradczy. 

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania 
stypendium podejmuje Zarząd Powiatu. 
Tylko w tej kadencji samorządu, która roz-
poczęła się w 2019 r., władze powiatu na 
wspieranie twórców przeznaczyły łącznie 
już 36 tys. zł. Pieniądze te otrzymało piętna-
stu twórców kultury.    
 W ten sposób władze powiatu 
wsparły w 2019 r. m.in. Emilię Zimnicką, 
która otrzymała stypendium na wydanie au-
torskiego tomiku poezji pt. „Niebo gwieź-
dziste nade mną”, Zespół Ludowy Pieśni  
i Tańca Pomorzacy z Ustki na zakup re-
gionalnych strojów ludowych. W minio-
nym roku stypendiami wyróżniono m.in. 
Paulinę Ładę, która otrzymała pieniądze 
na podniesienie umiejętności tanecznych, 
teatralnych i wokalnych oraz Katarzynę 
Wiśniewską i Katarzynę Nazaruk. Pierwsza 
z autorek stypendium przeznaczyła na wy-
danie obrazkowej książki dla dzieci, a druga 
na  wydanie antologii poezji polsko-portu-
galskiej. Katarzyna Nazaruk stypendium 
starosty otrzymała drugi raz z rzędu.

Stypendia dla lokalnych twórców kultury

TYM ŻYJE POWIAT

36  
tysięcy złotych przeznaczyły 
w tej kadencji władze powiatu 
na  wsparcie twórców kultury.

Katarzyna Nazaruk

Monika MarasRomana MałeckaJoanna Płatwa

Zespół  Raj Power
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Masowe szczepienia już ruszyły

Punkt w Redzikowie jest pierwszym 
na Pomorzu, który uruchomio-
no, by przyspieszyć akcję szczepień 

przeciwko Covid-19. Tylko pierwszego dnia 
działalności zaszczepiono w Redzikowie po-
nad trzysta osób. Do końca tygodnia zapla-
nowano podanie szczepionek 1,5 tysiącom 
osób. Moce przerobowe punktu stworzone-
go we współpracy z Kliniką Salus są jednak 
większe, bo sięgają minimum pięciuset osób 
dziennie. Liczbę tę jeszcze można zwięk-
szać, jeśli tylko  dostępne będą szczepionki. 
 Punkt został przygotowany w zgo-
dzie z rządowymi standardami, opracowanymi 
dla tego typu placówek. Oprócz samorządów 
w organizację punktu zaangażowały się tak-
że Urząd Wojewódzki i Narodowy Fundusz 
Zdrowia. – Oprócz wsparcia gminy Słupsk w 
zakresie wskazania lokalizacji punktu, aktyw-
nie włączyliśmy się w działania o charakterze 
organizacyjnym oraz udostępniliśmy sprzęt 
niezbędny do jego funkcjonowania – mówi 
Waldemar Fuchs, naczelnik Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Słupsku. – Użyczyliśmy sprzęt 
o wartości ponad 23 tysięcy złotych m.in. lap-

topy, sprzęt do wyposażenia gabinetów szcze-
pień i urządzenia ozonujące do dezynfekcji.  
 Uruchomienie punktów szczepień 
powszechnych to jeden z czterech głównych 
elementów przyjętej przez rząd Narodowej 
Strategii Szczepień. W początkowej fazie 
pilotażu w każdym województwie ma dzia-
łać jeden taki punkt, natomiast docelowo 
w całym kraju będzie ich 471. Szczepienia 
mają także przyspieszyć dzięki uruchomieniu 
punktów drive-thru, umożliwieniu wyko-
nywaniu szczepień przez ratowników i pie-
lęgniarki oraz prowadzenie ich w aptekach. 
Na Pomorzu zaszczepiono już 530 tysięcy 
osób, z czego 150 tysięcy już drugą dawką.  
 Szczepienia w punkcie zlokalizo-
wanym na lodowisku będą prowadzone przez 

siedem dni w tygodniu w godz. od 8.00 do 
18.00.  - Uruchomienie punktu szczepień  
w Redzikowie i to jako jednego z pierwszych 
tego typu miejsc w kraju, to szansa dla miesz-
kańców naszego powiatu na przyspieszenie 
procesu szczepień – mówi Grzegorz Grabow-
ski, członek Zarządu Powiatu. – Zabiegaliśmy 
o tę lokalizację, by ułatwić życie mieszkańcom. 
Liczymy, że teraz więcej osób będzie mogło 
szczepić się na miejscu. Do tej pory wiele osób 
musiało często daleko jeździć po szczepionkę, 
co było szczególnie uciążliwe dla osób starszych. 
 Oprócz punktu pilotażowego  
w Redzikowie kolejny punkt szczepień powstał 
także w słupskim szpitalu, a w hali sportowej 
przy ul. Słowiańskiej ma zostać uruchomiony 
słupski punkt szczepień powszechnych.  

Najlepsi sportowcy ze wsparciem starosty

Jeden z pierwszych w kraju powszechnych punktów szczepień ruszył w Redzikowie.  
Zorganizowano go dzięki zaangażowaniu gminy Słupsk, wspieranej przez Powiat Słupski 
w obiekcie, w którym zimą działało lodowisko. 

22
punkty szczepień działają 
obecnie w powiecie słupskim. 
Kolejne 13 działa w Słupsku.

Najlepsi sportowcy z powiatu słup-
skiego otrzymali stypendia starosty. 
W tym roku wyróżniono w ten 

sposób dziewięciu zawodników. Najwięk-
szą grupę stanowią lekkoatleci, są wśród 
nich jednak także pływaczka i żeglarz.  
 Stypendia przyznawane są zawod-
nikom, którzy mieszkają w powiecie słupskim 
i osiągają wysokie wyniki w międzynarodo-
wym lub krajowym współzawodnictwie spor-
towym. Nagrody przyznawane są w trzech ka-
tegoriach: champion – stypendium, wówczas 

wynosi 500 zł miesięcznie przez rok, wynik 
– 300 zł i talent – 200 zł miesięcznie przez rok. 
Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać 
m.in. kluby sportowe i placówki oświatowe.  
 W tym roku najwyższe stypen-
dium, a więc w kategorii champion otrzyma-
ła Małgorzata Pazda-Pozorska, zdobywczyni 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski 
w Biegu 24-godzinnym, która ustanowiła  
w tej konkurencji rekord Europy. W sierpniu 
2020 r., w ciągu doby, przebiegła 260 km  
i 608 m. W kategorii wynik uhonorowani zo-

stali Wiktoria Palicka, zdobywczyni srebrnych 
i brązowych medali na Mistrzostwach Polski 
w pływaniu stylem grzbietowym i zmiennym, 
Adrian Kordoński, zdobywca pierwszego miej-
sca na Halowych Mistrzostwach Polski U23 
w skoku wzwyż, żeglarz Seweryn Wysokiński, 
który wywalczył pierwsze miejsce w klasie 
470 podczas Mistrzostw Polski Seniorów i 
lekkoatleta Kewin Małek, zdobywca pierw-
szego miejsca w wieloskoku i trzeciego miejsca  
w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Polski U16.  
 W gronie stypendystów, z tym 

że w kategorii talent, znaleźli się także: 
biegaczka Ludwika Korniat, która z suk-
cesami występuje na arenie wojewódzkiej 
w biegach przełajowych, sztafecie oraz na 
krótkich dystansach; lekkoatletka Adrianna 
Litwin - zdobywczyni m.in. drugiej lokaty 
w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Polski 
U18, Piotr Kulpiński -  mistrz Polski w rzu-
cie oszczepem w kategorii do lat szesnastu  
i Jan Osiński – biegacz sztafetowy, który 
kilka razy stawał na pierwszym miejscu po-
dium w sztafetach różnych typów. Dla wielu 

z nagrodzonych są to już kolejne, w sporto-
wej karierze, stypendia starosty słupskiego. 
 Starostwo od lat wspiera najzdol-
niejszych sportowców z powiatu słupskiego. 
Pieniądze, które otrzymują od samorządu, 
ułatwiają im dalsze przygotowania do startu 
w zawodach sportowych. W minionych la-
tach stypendystami starosty było wielu, odno-
szących sukcesy sportowców, m.in. świętująca 
sukcesy w rzucie oszczepem Marcelina Witek, 
mistrzyni Karate Aleksandra Karpuk, czy ju-
doczka Katarzyna Znamirowska.

Małgorzata Pazda-Pozorska Wiktoria Palicka Adrian Kordoński Seweryn Wysokiński Kewin Małek Ludwika Korniat Adrianna Litwin Piotr Kulpiński Jan Osiński

Bezpłatny transport do punktów szczepień przeciwko Covid-19 dla 
niepełnosprawnych oraz osób, które mają trudności z samodzielnym 
poruszaniem się, zapewniają wszystkie gminy powiatu słupskiego.  
 Chęć skorzystania z transportu można zgłaszać bez-
pośrednio we wszystkich urzędach miast i gmin z powiatu słup-
skiego. Z bezpłatnego transportu na terenie swojej gminy mogą 
korzystać osoby niepełnosprawne, czyli posiadające aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie  
R lub N lub pierwszą grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami oraz 
osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć i nie mają możliwości samo-
dzielnie zorganizowania transportu do najbliższego punktu szczepień.   
 Zainteresowani transportem, mieszkańcy powiatu, muszą 
kontaktować się z gminnymi koordynatorami, którzy podejmą decy-
zję, czy transport danej osoby jest możliwy.  

 
TRANSPORT NA SZCZEPIENIA

Tylko  pierwszego dnia w Redzikowie zaszczepiono  ponad 320 osób.

STYPENDIA 

2021

Urząd Gminy Damnica
tel. 59 810 20 28  
godz. 8.00-14.00

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 
tel. 59 813 23 12 
godz. 8.00-17.00 (poniedziałek), 
godz. 7.00-15.00 (wtorek-czwartek), 
godz. 7.00-13.00 (piątek)

Urząd Gminy Główczyce 
tel. 695 404 624 
całą dobę

Urząd Miejski Kępice 
tel. 59 857 66 21 
godz. 8.00-16.00 (poniedziałek),
godz. 7.00-15.00 (wtorek-piątek) 

Urząd Gminy Słupsk 
tel. 59 842 84 02 
godz. 7.30-16.30 (poniedziałek), 
godz. 7.00-15.00 (wtorek, środa, czwartek), 
godz. 7.00-13.30 (piątek)

Urząd Gminy Kobylnica 
tel. 59 841 59 12 
godz. 7.30-15.30

Urząd Gminy Potęgowo 
tel. 59 811 51 97 
godz. 7.30-16.30 (poniedziałek), 
godz. 7.30-15.30 (wtorek-czwartek), 
godz. 7.30-14.30 (piątek)

Urząd Gminy Smołdzino 
tel. 59 811 72 15 wew. 117, 121 
godz. 7.30-15.30 (poniedziałek-czwartek), 
godz. 7.30-14.00 (piątek)

Urząd Miasta Ustka 
tel. 59 81 54 324, 59 81 54 326, 
godz. 8.00-15.00

Urząd Gminy Ustka 
tel. 59 815 24 00, 
godz. 8.00-12.00

Dyżurny PCZK  - tel. 605 403 605 
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Gratka dla fanów 
pięknego słowa

Ten konkurs to nie był obciach
Grupa „Wizja” z Domu Pomocy Społecznej w Machowi-
nie zwyciężyła w Powiatowym Przeglądzie Kabaretów 

„Obciach”. 

KULTURA W POWIECIE

Z uwagi na obostrzenia epidemicz-
ne, organizowane przez Centrum 
Edukacji Regionalnej i Gminne 

Centrum Kultury i Promocji w Kobyl-
nicy wydarzenie odbyło się w formule 
on-line. Jury w składzie: Grzegorz Gur-
łacz, Marta Turkowska, Elżbieta Gryko 
oraz Sandra Winnicka oceniało nade-
słane na konkurs nagrania. Konkurs 
odbywał się w kategoriach dorosłych  

i dzieci. Pierwsze miejsce w gronie 
dorosłych zajęła wspomniana „Wizja”  
z Machowina, drugie grupa  „Epitetem 
po metaforze” z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lubuczewie, a trzecie grupa 

„Poczytalni” z Biblioteki – Gminnego 
Centrum Kultury w Trzebielinie. W ka-
tegorii dziecięcej wyróżnienie otrzymał 
Kabaret Szpilka z Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Miastku. 

Rusza kolejna edycja Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Polskiej. Konkurs składa się  

z dwóch etapów. W finale, który odbę-
dzie się 31 maja w Ośrodku Teatralnym 
Rondo, zaprezentują się laureaci etapu 
środowiskowego, organizowanego w po-
szczególnych gminach. Zwycięzcy etapów 
gminnych powinni być znani do 15 maja.  
 Konkurs ma na celu populary-
zację polskiej literatury pięknej, kształ-
towanie wrażliwości na piękno języka 
i mowy ojczystej oraz stwarza okazję 

do czynnego uczestnictwa w kultu-
rze.  - Mamy nadzieję na duże, tak jak 
to miało miejsce do tej pory, zaintere-
sowanie udziałem w konkursie – mówi 
Sandra Winnicka, dyrektor Centrum 
Edukacji Regionalnej. – Konkurs daje 
uczestnikom możliwość konfrontacji 
swoich umiejętności z rówieśnikami róż-
nych miejsc i środowisk.   
 Organizatorami 38. edycji 
konkursu są Centrum Edukacji Regio-
nalnej, Słupski Ośrodek Kultury oraz 
Ośrodek Teatralny Rondo.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs „Oryginalna 
potrawa wielkanocna”,   zor-

ganizowany przez Centrum Edukacji 
Regionalnej wspólnie z Pomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  
 Konkurs, który polegał na 
przygotowaniu potrawy oraz wysłaniu 
zdjęcia wraz z przepisem, skierowany 
był do Kół Gospodyń Wiejskich z po-
wiatu słupskiego. Okazało się, że potra-
wy wielkanocne nie muszę być nudne, a 
składniki potrzebne do wykonania żurku, 
mazurka, czy pasztetu mogą mocno róż-

nić się od tych tradycyjnych. Pierwsze 
miejsce zdobyło Koło Gospodyń Wiej-
skich „Babki z Wypiekami" z Bolesła-
wic, drugie Koło Gospodyń Wiejskich 
z Damnicy i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Lubuczewa, a trzecie Kółko Rolnicze - 
Koło Gospodyń Wiejskich – Siemianice. 
Jury przyznało też wyróżnienia dla Sto-
warzyszenia Aktywni Mieszkańcy Gminy 
Kobylnica z Reblina oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich z Widzina, Objazdy i  Łebienia.  
 Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe, które przydadzą się w 
każdej kuchni. 

Nagrody dla kół gospodyń
za wielkanocne przepisy

Wystawa prac artystów z Klu-
bu Plastyka im. Stefana 
Morawskiego prezentowana 

była w marcu, w holu na piętrze Sta-
rostwa Powiatowego. Prezentację, którą 
zatytułowano „Oblicza kobiety”, była 

swoistym ukłonem w stronę kobiet, 
ukazaniem ich różnych oblicz oraz 
próbą przyjrzenia się kobiecej naturze. 
  To już kolejna z cyklu wy-
staw, które pojawiać się będą w budyn-
ku Starostwa.

Oblicza kobiet okiem plastyków

Jury konkursu  nadesłane filmy oglądało z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa epidemicznego.                                           Fot. GCKiP w Kobylnicy
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Rozwiną  
sieć sanitarną

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne po-
wstanie w Kępicach. Władze gminy 
podpisały umowę na realizację inwe-

stycji. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne 
zlokalizowane będzie naprzeciwko Urzędu 
Miejskiego w Kępicach. Dwukondygnacyj-
ny budynek z windą, salami do rehabilitacji, 
spotkań, pokojami mieszkalnymi będzie 
przeznaczony na całodobowy pobyt dziesię-
ciu osób i dzienny pobyt kolejnych piętnastu 
osób. Oprócz koniecznej terapii będą oni 
mieli zapewnione także  wsparcie psychologa, 
pielęgniarki oraz opiekunów przez całą dobę.  
 Koszt budowy to prawie trzy 
miliony złotych. Pieniądze władze Kępic po-
zyskały z ministerialnego programu „Centra 
Opiekuńczo – Mieszkalne”  oraz z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pokryją 
koszty inwestycji w stu procentach.  I nwestycja jest już na ukończe-

niu.  Nowe stanice, czyli miejsca, 
w których podczas rowerowych 

wycieczek, można się zatrzymać, od-
począć i miło spędzić czas, powstały w 
Łosinie, Kobylnicy, Ścięgnicy, Słonowi-
cach oraz w Lubuniu. W każdej z tych 
miejscowości ustawionio m.in. nowe 
wiaty, ławki, stoły i stojaki rowerowe.   
 Budowa nowych stanic ro-
werowych kosztowała ponad 360 
tys. złotych. Zdecydowaną więk-
szość tej kwoty – 270 tys. zł władze 
gminy zdobyły z funduszy unijnych 

- z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego.  
Budowa miejsc wypoczynku dla ro-
werzystów jest częścią realizowanego  
przez gminę Kobylnica, wspólnie z 
partnerami projektu, „Ochrona różno-
rodności biologicznej na terenie powia-
tu słupskiego”.

Nowe stanice rowerowe 
powstają w kilku miejsco-
wościach gminy Kobylnica. 
Wiaty, ławki i inne elemen-
ty małej architektury mają 
podnieść atrakcyjność szla-
ków biegnących na tym ob-
szarze.

Udogodnienia dla rowerzystów

Nowe  stanice pozowolą na rozwój turystyki rowerowej w gminie Kobylnica.

Transport door-to-door to ofer-
ta Centrum Usług Społecz-
nych Gminy Słupsk dla do-

rosłych mieszkańców gminy, którzy 
mają trudności w przemieszczaniu 
się. Samochód dostosowany jest do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
 Nowa usługa transportowa 
realizowana będzie w ramach projek-
tu „Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa dostępno-
ści architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych”. Skorzystać 
z niej mogą mieszkańcy stale zamiesz-
kujący w gminie Słupsk, którzy ukoń-
czyli 18 lat. Wszystko po to, aby uła-
twić integrację społeczno-zawodową 
osób z potrzebami wsparcia w zakresie 
mobilności. Usługa realizowana jest 
na terenie gminy Słupsk oraz Słupska.  
 W ramach projektu osoby z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilno-
ści mogą liczyć na pomoc asystenta w 
wydostaniu się z mieszkania lub innego 
miejsca oraz w dotarciu do miejsca doce-

lowego. Samochód dostosowany jest do 
przewozu osób z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym do przewozu osób po-
ruszających się na wózku inwalidzkim.  
 Cel podróży w ramach 
usługi door-to-door powinien być 
powiązany z aktywizacją społeczno 
zawodową o charakterze: społecznym 
(np. udział w zajęciach CIS, warszta-
tach), zawodowym (np. kursy zawo-
dowe, szkolenia), edukacyjnym (np. 
edukacja formalna) lub zdrowotnym 
(np. wizyta lekarska, rehabilitacja) 
 Przejazd w ramach usługi 
door-to-door jest odpłatny. Cennik 
dostępny jest na stronie internetowej 
gminy Słupsk. Chęć skorzystania z tej 
usługi można zgłaszać telefonicznie, 
kontaktując się z Koordynatorem usłu-
gi pod numerami telefonu  59  842 84 
02 oraz 534  401 55 lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy zamieszczony 
na stronie internetowej Centrum Usług 
Społecznych Gminy Słupsk www.cus.
slupsk.pl. 

Budowa przepompowni ścieków  
w Potęgowie oraz kanalizacji sani-
tarnej w Dąbrównie coraz bliżej. 

W pierwszej kolejności opracowana zosta-
nie dokumentacja projektowa obu zadań. 
 Umowa na opracowanie 
dokumentacji została już podpisana 
przez Dawida Litwina, wójta Potęgo-
wa. Obejmuje ona wykonanie doku-
mentacji projektowej przepompow-
ni ścieków wraz z siecią kanalizacji 
sanitarnej o długości ok. 1,4 tys. metrów  
w Potęgowie. Wartość tej części usługi to 
36,7 tysiąca złotych. Dokumentacja ma 
być gotowa do października tego roku.  
 Druga część umowy dotyczy 
budowy kanalizacji sanitarnej w Dą-
brównie. Wykonawca ma przygotować 
projekt kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do 
działek. Na przygotowanie tych doku-
mentów wykonawca ma czas do grudnia 
tego roku. Wartość usługi to 78,6 tysięcy 
złotych.   Opracowania mają się zakoń-
czyć uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Mają pomysł,  
jak pomóc

Dwieście tysięcy złotych koszto-
wał bus, który kupiła Gmina 
Damnica do przewozu dzieci  

i młodzieży szkolnej oraz osób niepełno-
sprawnych. Zakup w stu procentach sfi-
nansowany został  funduszy zewnętrznych.  
 Samochód jest w pełni 
przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Posiada najazdy dla 
wózków inwalidzkich, drzwi boczne, 
dziewięć miejsc siedzących, a wyso-
kość przestrzeni pasażerskiej to aż 180 
cm, co w sposób swobodny umożli-
wi poruszanie się wewnątrz pojazdu.  
 Pojazd będzie wykorzysty-
wany przede wszystkim do przewozu 
dzieci i młodzieży szkolnej na zaję-
cia oraz związane z nimi wydarzenia. 
Pieniądze na zakup busa pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Bus dla uczniów

Transport busem 
dla mieszkańców

Pomyśleli o cyklistach
Trzy stacje naprawy rowerów za-

montowano w Ustce. Kolejna 
zlokalizowana zostanie na tere-

nie transportowego węzła integracyj-
nego, po zakończeniu jego budowy. 
Stacyjki naprawcze zamontowano na 
ul. Wczasowej przy wiacie rowero-
wej, na ul. Kościelniaka przy wiacie 
rowerowej w parku oraz na ul. Czer-
wonych Kosynierów w sąsiedztwie 

Centrum Informacji Turystycznej.  
 Przy stacji można m.in na-
pompować koło, wyregulować hamulce 
czy przerzutki. Korzystanie z niej ułatwia 
kod QR, który potrzebujących wsparcia 
przenosi automatycznie do centrum po-
mocy. Koszt jednej stacji, wraz z przygo-
towaniem fundamentów i montażem to 
prawie 4, 3 tys. zł. Pieniądze na ten cel 
pochodziły z budżetu miasta.

                                          Fot. Urząd Miasta Ustka

                                          Fot. Gmina Kobylnica
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Kierunki kształcenia, które dają szansę na atrakcyjną pracę w przyszłości, nowocześnie 
wyposażone pracownie, wysoka zdawalność matur – to Zespół Szkół Agrotechnicznych  
w Słupsku. Placówka ta w aż dziewięciu zawodach kształci przyszłych techników, oferuje 
też uczniom dwa kierunki szkoły branżowej.

P opularny „Rolniczak” to szkoła z po-
nad 65-letnią tradycją, która szybko 
reaguje na zmiany, jakie zachodzą na 

rynku pracy, dzięki czemu kształci poszu-
kiwanych przez pracodawców specjalistów. 
Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji ab-
solwentów są wyniki, jakie uzyskują oni 
z egzaminów zawodowych. W zawodzie 
technik analityk, średni wynik uczniów 

„Rolniczaka” jest o 30 proc. wyższy od 
średniego wyniku w województwie pomor-
skim, a w zawodzie technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej  - o 24 proc. 
wyższy, a egzaminy zawodowe w profesji 
technik geodeta oraz technik technologii 
żywności zdają wszyscy uczniowie. Szkoła 
przygotowuje także do kontynuacji nauki 
na studiach. W ostatnich latach taką ścież-
kę rozwoju zawodowego wybierało 60 proc. 
absolwentów. - W naszej szkole jest miej-
sce zarówno dla uczniów bardzo zdolnych, 
jak i tych, którzy pod okiem fachowców 
rozbudzą dopiero swoje zawodowe zainte-
resowania – mówi Iwona Wojtkiewicz, dy-
rektor placówki. - Nasze drzwi otwarte są 
dla wszystkich chętnych wyuczenia się za-

wodów, których naukę oferujemy. Nikomu 
nie odmówimy przyjęcia. Wsparcie otrzy-
mują u nas wszyscy uczniowie, zarówno 
szczególnie uzdolnieni, dla których reali-
zujemy specjalny program rozwoju oraz ci, 

którzy potrzebują więcej uwagi nauczycieli. 
 Uczniowie, którzy zdecydu-
ją się na podjęcie nauki w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych, wprowadzani są  
w tajniki przyszłego zawodu przez do-
świadczonych nauczycieli. Zdobywają 
wiedzę, która pozwoli im na kontynu-
owanie edukacji na różnych kierunkach 
studiów, nie tylko związanych z wybraną 
w technikum ścieżką kształcenia. Codzien-
nością uczniów „Rolniczaka” jest praca w 
laboratoriach analitycznych i chemicznych, 
wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi 

pomiarowych oraz wysokiej klasy sprzętu 
komputerowego. Do dyspozycji uczniów 
są m.in. ultranowoczesna pracownia ga-
stronomiczna, jedno z najlepiej wypo-
sażonych laboratoriów chemicznych na 

Pomorzu, pracownie komputerowe wy-
posażone, m.in. w tablety graficzne wraz  
z profesjonalnym oprogramowaniem, sprzęt 
firmy Apple, czy pracownia gamingowa.  
 Swoje zainteresowania i kompe-
tencje uczniowie mogą rozwijać nie tylko 
podczas zajęć obowiązkowych, ale również 
biorąc udział w szkoleniach i kursach, or-
ganizowanych przez instytucje państwowe 
i samorządowe oraz licznych konkursach 
przedmiotowych. Uczniowie szkoły są fi-
nalistami Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, 
Olimpiady Wiedzy Umiejętności Rolni-

WIELU UCZNIóW SZKOŁY OSIąGA BARDZO DOBRE WYNIKI  
W NAUCE. CO ROKU OTRZYMUJą ONI LICZNE STYPENDIA M.IN. 
PREZESA RADY MINISTRóW I STAROSTY SŁUPSKIEGO. 

WYBIERZ SZKOŁĘ

Agro, dużo więcej niż rolniczak
TECHNIK URZąDZEŃ I SYSTEMóW ENERGII ODNAWIALNEJ

Zadaniem technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest montaż i demontaż 
urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych 
oraz instalacji przemysłowych. Kontroluje on pracę urządzeń, wykonuje konserwacje oraz 
naprawy instalacji energetyki odnawialnej, sanitarnej i przemysłowej, sporządza kosztorysy 
oraz oferty przetargowe, wykorzystuje zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne. 
Osoby kończące ten kierunek mogą kontynuować dalszą naukę na studiach z branży bu-
dowlanej i energetycznej. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: 
matematyka i geografia. 

TECHNIK INFORMATYK
Informatyk to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności na temat metod tworzenia, prze-
twarzania i przekazu informacji oraz znająca budowę i zasady działania urządzeń kompu-
terowych. Osoba taka tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów kom-
puterowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.    
W kształceniu w tym zawodzie położony jest duży nacisk na zajęcia praktyczne, przydatne 
w przyszłej pracy. Uczniowie uczą się m.in. budować i administrować sieci komputerowe, 
administrować systemami operacyjnymi, konfigurować sprzęt i oprogramowanie oraz eli-
minować usterki, projektować bazy danych i aplikacje z nich korzystające, pisać aplikacje 
we współczesnych środowiskach programistycznych, posługiwać się zaawansowanymi pro-
gramami do obróbki grafiki i video oraz tworzyć zaawansowane serwisy internetowe. Na 
poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i fizyka. 

TECHNIK PROGRAMISTA
Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy  
z ciekawością patrzą na komputery. To jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszuki-
wanych na rynku pracy zawodów. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja 
dająca, m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji komórkowych, 
desktopowych i webowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligent-
ne ubrania, domy itp.). Uczniowie tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejęt-
ności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron 
internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania 
w popularnych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości in-
nych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), 
HTML5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Przedmioty roz-
szerzone to matematyka i język angielski. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie 
przedmioty, jak: matematyka i język  angielski. 

TECHNIK  TECHNOLOGII  ŻYWNOŚCI
Zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii.  Organi-
zuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku 
produkcji. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty 
produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wy-
robów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę  
w zakładach przemysłu spożywczego i może kontynuować naukę w szkołach wyższych na 
kierunku technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo. Może też pracować w instytu-
cjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybu-
cję żywności. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka 
i biologia. Języki obce to angielski i niemiecki.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek stworzony dla ludzi lubiących przy-
gody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i o innych, myślących o zdrowym odżywianiu 
oraz dla wszystkich przedsiębiorczych osób. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem 
i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakła-
dów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonal-
nego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi 
stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo 
i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować 
wnętrza sal konsumpcyjnych. Po zakończeniu nauki może podjąć zatrudnienie w zakładach 
żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, or-
ganizacjach ochrony konsumenta. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność 
gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i agroturystyki. Na poziomie rozszerzonym 
realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i biologia.

WYBIERZ ZAWóD DLA SIEBIE
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Agro, dużo więcej niż rolniczak TECHNIK GEODETA
Na kierunku geodezji kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryj-
nych i przemysłowych. Technikum przygotowuje do prowadzenia działalności inży-
nierskiej w tym zakresie. Uczeń poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych  
i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do nowoczesnego sprzę-
tu geodezyjnego oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. 
Dzięki czemu uczy się także nowoczesnych technik pomiarów satelitarnych, fotograme-
trycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wyko-
rzystania. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka  
i geografia. 

TECHNIK ANALITYK
Głównym zadaniem analityka jest prawidłowe wykonanie badań i analiz w laborato-
rium. Wykorzystuje do tego celu rozbudowaną, specjalistyczną aparaturę. Interesuje 
go skład chemiczny surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów. Wyko-
nuje również analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu. 
Absolwent w zawodzie technik analityk jest przygotowany do pracy w laboratoriach: 
przemysłowych, klinicznych, medycznych, farmaceutycznych, pracujących dla potrzeb 
przemysłu spożywczego, działających na rzecz rolnictwa, naukowo-badawczych, kry-
minalistycznych, toksykologicznych oraz działających dla potrzeb archeologii, geologii, 
historii i innych. Zdobyte kwalifikacje można podnosić w szkołach wyższych na kie-
runkach medycznych, biotechnologicznych oraz innych kierunkach pokrewnych. Na 
poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i chemia. 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Technik architektury krajobrazu to kierunek kształcenia dla uczniów mających chęć 
poznawania przyrody i sztuki, np. ogrodowej. W zawodzie tym można wykorzystać 
swoje umiejętności plastyczne i florystyczne oraz rozwijać pasje przyrodnicze. U kan-
dydatów wskazane są umiejętności techniczne, informatyczne oraz zdolności organi-
zacyjne. Kierunek jest polecany tym wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością 
zagospodarowywania swojego otoczenia, np. ogrodów przydomowych lub terenów 
zieleni miejskiej oraz ich pielęgnacji. Jest to zawód wymagający kreatywności i pracy 
twórczej.  Absolwent będzie  przygotowany do opracowywanie projektów i urządzania 
obiektów terenów zieleni: ogrodów, skwerów, parków oraz urządzania i konserwacji 
obiektów małej architektury krajobrazu: budowy nawierzchni, murków oporowych, 
ogrodzeń, pergoli i trejaży, itp.  W szkole nauczy się też prowadzenia ciągnika rol-
niczego z przyczepą. Technik architektury krajobrazu nabywa kwalifikacje rolnicze 
uprawniające m. in. do zakupu ziemi lub korzystania z programu „Młody Rolnik”. Na 
poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i biologia. 

TECHNIK  OCHRONY  ŚRODOWISKA
Technik ochrony środowiska to kierunek dla miłośników przyrody i pasjonatów dla 
których dobro planety nie jest obojętne. Podstawowym celem kształcenia w tym zawo-
dzie jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy będą badać 
komponenty środowiskowe (wodę, glebę, powietrze),  oceniać aktualny stan środowi-
ska oraz podejmować będą działania na rzecz jego ochrony monitorując i oceniając 
stan środowiska lub planując prowadzenie gospodarki odpadami. Po ukończeniu tego 
kierunku można pracować w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej, w wydziałach ochrony środowiska każdego urzędu, 
przedsiębiorstwach działających na rzecz środowiska. Na poziomie rozszerzonym re-
alizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i biologia. 

 BRANŻOWA  SZKOŁA  ZAWODOWA  - KUCHARZ
Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet 
ciast i deserów. Jednak wbrew najczęstszym skojarzeniom jego praca nie sprowadza się 
tylko do zapewnienia posiłków. Od kilkunastu lat sztuka kulinarna przeżywa swoisty 
renesans. Często to nie sam lokal, ale konkretny kucharz stanowi magnes przyciąga-
jący klientów. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także  
w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych 
potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, któ-
re umożliwiają przyrządzanie potraw z różnych kultur kulinarnych i dostosowanych 
do różnych okazji. Wybierając zawód kucharza uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności 
sporządzania, garnirowania potraw z różnych kultur kulinarnych, stosowania receptur 
gastronomicznych, układania i oceny jadłospisów, organizacji imprez okolicznościo-
wych i usług cateringowych. Ponadto nauczy się   planowania i kalkulowania kosztów 
produkcji, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygoto-
wywania i serwowania potraw oraz utwalania żywności.

BRANŻOWA  SZKOŁA  ZAWODOWA – OGRODNIK
Szkoła przygotowuje absolwentów do zakładania i pielęgnowania sadów i ogro-
dów, zbierania, przechowywania i przygotowywania produktów ogrodniczych do 
sprzedaży, wykonywania wyrobów bukieciarskich. W trakcie nauki prowadzone 
są zajęcia indywidualne z uczniem – nauka jazdy w zakresie kategorii T zgodnie  
z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Uczeń jest również przygotowy-
wany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków 
ochrony roślin.

czych, Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy 
Ekologicznej, Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego, odnoszą też sukcesy  
w Słupskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz  
w Ogólnopolskich Zawodach E-Spor-
towych. Na uczniów, dla których ważna 
jest aktywność społeczna, czeka prężnie 
działający Klub Wolontariusza, Samorząd 
Uczniowski, Rada Młodzieży, Młodzie-
żowe Centrum Edukacji Ekologicznej, 
Liga Ochrony Przyrody, koła teatralne  
i recytatorskie, zespół wokalny i taneczny. 
W szkole, co roku organizowanych jest 
wiele cieszących się dużą popularnością w 
regionie  imprez, jak Rolniczak Lan Party, 
w którym bierze udział około czterystu 
uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, E-Sportowe Mistrzostwa 
Szkół Powiatu Słupskiego, Agro Cross, 
który przyciąga około pięciuset uczniów, 
Olimpiada Pierwszej Pomocy, czy Powia-
towy Festiwal Kultury Europejskiej.

LUIZY RAJKOWSKIEJ 
POWIATOWEGO KONSULTANTA DS. SZKOLNICTWA  ZAWODOWEGO

TRZY PYTANIA DO

- Przed uczniami kończącymi szkołę 
podstawową niezwykle trudny wy-
bór. W najbliższym czasie będą musieli 
zdecydować, jak dalej ma wyglądać ich 
ścieżka kształcenia. Czym powinni się 
kierować? 

Na rynku pracy jest wiele zmiennych  
i niewiadomych, zatem tak naprawdę aktu-
alnie przy wyborze szkoły należy wziąć pod 
uwagę wiele czynników. Rynek pracy jest 
nieprzewidywalny, co pokazuje chociażby 
sytuacja pandemii, jedyne, co pewne to 
zmiana. Zatem gotowość do zmiany i ła-
twość dostosowania się do nowych warun-
ków pracy jest dziś niezwykle istotna. Przy 
wyborze szkoły ponadpodstawowej uczeń 
powinien wziąć przede wszystkim pod 
uwagę osobiste zainteresowania, predyspo-
zycje, osiągnięcia edukacyjne, stan zdrowia 
i potrzeby rynku pracy. Myślę, że powi-
nien również dobrze zapoznać się z ofertą 
edukacyjną szkół ponadpodstawowych. 
Ważne, żeby od momentu wyboru ścieżki 
kształcenia, stale już monitorował potrzeby 
na rynku pracy i w zależności od sytuacji, 
mógł się adekwatnie do nich przekwalifi-
kować. Warto dodać, że uczniowie, rodzice 
i nauczyciele mogą zasięgnąć informacji o 
propozycjach kształcenia szkół ponadpod-
stawowych na Wirtualnej Giełdzie Szkół  
i Zawodów dostępnej pod adresem: http://
pppsl.webd.pl/moodle/.

- Liceum czy technikum? To chyba już 
odwieczny dylemat uczniów. Obiegowa 
opinia głosi, że licea lepiej przygotowują 

do matury, ale technika dają za to kon-
kretny zawód. Jak podchodzić do takich 
opinii. 

- Określiłabym to jednym sformułowa-
niem „dla każdego coś innego – równie 
dobrego”, tzn. że dla jednego ucznia lep-
szy będzie wybór technikum, dla innego 
liceum ogólnokształcące. Powodów, dla 
których uczeń wybiera liceum lub techni-
kum jest bardzo dużo. Najlepiej, żeby ten 
wybór uzależniony był od indywidualnych 
preferencji i predyspozycji oraz aspiracji ży-
ciowych ucznia. Przy wyborze szkoły uczeń 
nie powinien kierować się obiegowymi 
opiniami, może to przynieść więcej szkody, 
niż pożytku. Decyzję o wyborze dalszej 
drogi kształcenia trzeba dobrze przemyśleć,  
a najlepiej zgłosić się do profesjonalnego 
doradcy zawodowego.  Dziś wiele szkół 
technicznych w kwestii zdawalności ma-
tur dorównuje liceom ogólnokształcącym. 
Ta różnica jest już prawie niezauważalna. 
Coraz większa grupa uczniów zdolnych 
wybiera szkoły techniczne. Uczniowie 
technikum, w odróżnieniu od uczniów 
liceum, mają poza zajęciami ogólnokształ-
cącymi jeszcze przedmioty zawodowe, któ-
rych nauka jest wymagająca i czasochłon-
na. Nauka w technikum jest po prostu 
trudniejsza, wymaga od ucznia większej 
samodzielności w nauce i samodyscypliny. 
Uczeń liceum skupia się wyłącznie na przy-
gotowaniu do matury, podczas gdy uczeń 
technikum musi przygotować się zarówno 
do egzaminu dojrzałości, jak i równie trud-
nych egzaminów zawodowych. Reasumu-
jąc, wybór technikum jest tak samo trafny, 
jak wybór liceum, bo uzależniony od in-
dywidualnych potrzeb kandydata. Mocną 
stroną nauki w technikum jest możliwość 
podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie tuż 
po ukończeniu szkoły i szansa na szybszą 
niezależność finansową. Mocną stroną 
nauki w liceum jest koncentracja na przy-
gotowaniu do matury i krótsza droga do 

studiów wyższych. Jeśli ktoś ma taki dyle-
mat i nie może zdecydować się – zachęca-
łabym do skorzystania z porady u doradcy 
zawodowego, który wesprze w dokonaniu 
właściwego wyboru rodzaju szkoły. Dorad-
cy zawodowi w poradni psychologiczno-

-pedagogicznej chętnie pomogą uczniom  
w podjęciu decyzji o wyborze zawodu  
i szkoły lub kierunku dalszego kształcenia.

- Bogatą ofertę mają też szkoły branżo-
we, wcześniej nazywane zawodowymi, 
które przeżywają swój renesans… 

- Bardzo cieszy mnie, jako doradcę zawo-
dowego rozkwit szkół branżowych, mo-
głabym powiedzieć – wreszcie. Uważam, 
że mamy bardzo dobre szkolnictwo bran-
żowe w naszym regionie, nasze lokalne 
szkoły branżowe przygotowują pracow-
ników, którzy nie mają później większych 
problemów ze znalezieniem zatrudnienia. 
Coraz więcej młodych ludzi rozumie 
potrzeby rynku pracy i wybiera szkolnic-
two branżowe. To dobrze, bo np. rynek 
budowlany zmaga się z deficytem pra-
cowników wykwalifikowanych i dobrze 
by było, aby ta luka się wypełniła. Jako 
doradca zawodowy i powiatowy konsul-
tant ds. doradztwa zawodowego szczerze 
zachęcam uczniów do wyboru szkół bran-
żowych pierwszego stopnia. Po trzech 
latach kształcenia absolwent „branżówki” 
otrzymuje pełne uprawnienia zawodowe, 
jest wykwalifikowanym pracownikiem, 
może rozpocząć swoją pierwszą pracę  
i zdobywać doświadczenie w zawodzie. 
Absolwent szkoły branżowej pierwszego 
stopnia może kontynuować kształcenie 
w szkole branżowej drugiego stopnia, aby 
uzyskać kolejne uprawnienia zawodowe 
i wykształcenie średnie. Mocną stroną 
szkolnictwa branżowego jest to, że uczeń 
odbywa przygotowanie zawodowe pod 
okiem wykwalifikowanego rzemieślnika-

-pracodawcy. 

= dodatkowe 280 godzin praktyk 
      i staży zawodowych

= praktyki zawodowe w hiszpań- 
     skiej Andaluzji

= szeroka oferta stypendialna

= nagrody dla najlepszych matu- 
     rzystów

= klasy pod patronatem liczących  
     się na rynku pracy firm

=możliwość zdobycia prawa jaz- 
     dy kategorii T

KORZYŚCI Z NAUKI W AGRO
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Kopernik ciągle na fali
WYBIERZ SZKOŁĘ

LICEUM OGóLNOKSZTAŁCąCE 
– KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM

Klasa dla osób, których mocną stroną są nauki ścisłe, gdyż w toku kształ-
cenia realizowany jest rozszerzony program z matematyki, informatyki  
i geografii. W czasie zajęć uczniowie korzystają z oprogramowania Geo-
Gebra, a na zajęciach z robotyki uczą się programowania robotów Mboot. 
Szkoła w procesie kształcenia ściśle współpracuje z Akademią Pomorską 
w Słupsku. 

LICEUM OGóLNOKSZTAŁCąCE 
– ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWE

Klasa dla osób, które chcą pod okiem wysokiej klasy specjalistów rozwi-
jać swoje umiejętności w piłce nożnej. W oddziale mistrzostwa sportowe-
go uczniowie mają łącznie 16 godzin zajęć sportowych nie tylko na sali 
gimnastycznej, czy boisku piłkarskim, ale też na basenie i siłowni. Mogą 
korzystać także z odnowy biologicznej. Uczniowie realizują również roz-
szerzony program z geografii i języka angielskiego. By zwiększyć kom-
petencje uczniów, przewidziano dla nich warsztaty dziennikarskie i kurs 
fizjoterapii. Absolwenci klasy mogą pracować jako menedżerowie sportu, 
trenerzy, trenerzy odnowy biologicznej, czy dziennikarze sportowi. 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Klasa dla tych, którzy lubią gotować i chcą tworzyć kulinarne dzieła 
sztuki. Podczas nauki dowiedzą się m.in. jak komponować zdrowe i ory-
ginalne potrawy. Nauczą się też, jak prowadzić własną działalność go-
spodarczą w branży gastronomicznej oraz poznają sztukę carvingu, czyli 
rzeźbienia warzyw i owoców. W klasie realizowany jest rozszerzony pro-
gram z biologii i języka angielskiego. 

 TECHNIK HOTELARSTWA
Klasa dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, posiadają łatwość nawią-
zywania kontaktów i zdolności językowe. Nauka w tej klasie przygotuje 
uczniów do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży hotelarskiej. Na 
uczniów czekają praktyki w hotelach najwyższej klasy, warsztaty hotelar-
skie i wyjazdy studyjne. Program studiów obejmuje też naukę podstaw 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie podczas na-
uki będą realizować rozszerzony program z geografii i języka angielskiego.  

TECHNIK MECHATRONIK
Klasa dla fanów nowoczesnych technologii, która przygotowuje spe-
cjalistów zajmujących się mechatroniką – dziedziną techniki, która za-
domowiła się w naszym życiu na dobre, gdyż występuje we wszystkich 
dziedzinach działalności gospodarczej. Dzięki niej tworzymy automaty, 
roboty, drukarki 3D, pralki i zmywarki, systemy automatycznego otwie-
rania bram garażowych, a także ,,inteligentne domy”. Uczniowie tej klasy 
nauczą się obsługiwać i tworzyć systemy mechatroniczne. Do dyspozy-
cji mają trzy nowoczesne pracownie, które pozwalają na łączenie wiedzy 
teoretycznej z praktyką. W klasie realizowany jest rozszerzony program  
z informatyki i matematyki. 

TECHNIK MECHANIK  
Klasa dla osób, które chcą zdobyć rozległą wiedzę na temat budowy, kon-
struowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń. Uczniowie tej klasy 
nauczą się m.in. wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw maszyn, 
z wykorzystaniem tradycyjnych i specjalistycznych narzędzi i przyrzą-
dów ślusarskich i monterskich. Praktyczna nauka zawodu realizowana 
jest w ramach własnej pracowni mechanicznej. Uczniowie realizują roz-
szerzony program z matematyki i informatyki.  

WYBIERZ ZAWóD DLA SIEBIE

Cztery klasy technikum i dwie liceum – w tym jedyna taka w Polsce klasa mistrzostwa sportowego 
o profilu piłka nożna – to oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Szkoła kusi 
kandydatów m.in. doskonale wyposażonymi salami i pracowniami zawodowymi, pełnowymiarową 
salą sportową oraz refundacją kosztów dojazdu z innych miejscowości powiatu słupskiego.

S zkoła jest spadkobiercą tradycji, istnieją-
cego od 1960 r., Zespołu Szkół  Ogól-
nokształcących im. Mikołaja Kopernika  

w Ustce i Zespołu Szkół Technicznych, który 
pod różnymi nazwami funkcjonował w Ustce 
od lat sześćdziesiątych. Dziś to nowoczesna pla-
cówka, kształcąca w zawodach, na które istnieje 
duże zapotrzebowanie na rynku pracy, zlokali-
zowana w przestronnym nowoczesnym obiek-
cie tuż przy wjeździe do Ustki. Gwarantuje to 
naukę wyłącznie w systemie jednozmianowym. 
Szkoła zapewnia uczniom wiele zajęć o charak-
terze pozalekcyjnym oraz stwarza możliwości 
rozwoju osobom, które cenią sobie aktywność 
społeczną. Uczniowie co roku angażują się 
m.in. w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wolontariatu czy Mło-
dzieżowej Rady Miasta. W szkole co roku two-
rzona jest oferta zajęć dodatkowych, zgodnych 
z zainteresowaniami uczniów:  koła sportowe, 
fotograficzne, turystyczne czy przedmiotowe.  
Uczniowie ZSOiT w ramach programu Era-
smus+ mogą brać także udział w stażach za-
wodowych w Hiszpanii, co daje im szanse nie 
tylko na poznanie kultury tego kraju i nawią-
zanie znajomości, ale pozwala skonfrontować 
zdobytą w szkole wiedzę z praktyką w innych 
krajach.  – Gwarantujemy indywidualne po-
dejście do każdego ucznia, nie jesteśmy wielką 
szkołą, gdzie uczniowie są bardziej anonimowi 

- mówi Katarzyna Ozimek, dyrektor placówki. 
- To sprawia, że dużo łatwiej uczniom budo-
wać relacje z nauczycielami, którzy doskonale 
znają umiejętności, zainteresowania i predys-
pozycje uczniów i pomagają im je rozwijać.  
  Od minionego roku szkolnego  
w placówce działa licealny oddział mistrzostwa 
sportowego o profilu piłka nożna, w którym 
program kształcenia piłkarskiego został opra-

cowany we współpracy z Polskim Związkiem 
Piłki Nożnej. Uczniowie, którzy zdecydują 
się na kształcenie w tej klasie, otrzymują dofi-
nansowanie do obozów i strojów sportowych,  
a by zapewnić im odpowiednią dietę, każdego 
dnia nauki mają zapewnione w szkole obia-
dy. Młodzi sportowcy pod okiem trenerów z 
najwyższymi kwalifikacjami UEFA zgłębiają 
w szkole  technikę gry w piłkę nożną, futsal  
i beach soccer, ćwicząc zarówno zespołowo jak 
i indywidualnie. Zapewnione mają także tre-

ningi mentalne i zabiegi odnowy biologicznej 
w Hotelu Grand Lubicz. Uczniowie z dalej od-
dalonych miejscowości mogą korzystać z nocle-
gów i wyżywienia w Ustce. Na uczniów czeka 
nowoczesna baza sportowa: wyremontowana 
hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem 
piłkarskim oraz boisko na świeżym powietrzu. 
Młodzi piłkarze mają możliwość grania w Jan-
tarze Ustka lub w swoim macierzystym klubie. 
Proces szkolenia piłkarzy wspierany jest przez 
nowoczesne analizy Sonda Sports. 

- Klasa mistrzostwa sportowego w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Ustce to szansa dla wielu młodych chłopców 
na spełnienie marzeń o profesjonalnej piłce i na rozwój 
poprzez sport. Cieszę się, że Powiat Słupski wspiera ta-
kie inicjatywy, bo tu uczniowie nie wyjeżdżając daleko od 
domu, mają zapewniony sprawdzony program treningowy, 
doświadczonych, ambitnych trenerów i świetną bazę spor-
tową. Wcześniej wielu uczniów z powiatu słupskiego, którzy 
chcieli rozwijać swój talent piłkarski, musiało wyjeżdżać do 
innych miast, co często dla chłopców w tak młodym wieku, 
rodziło różne problemy, m.in. emocjonalne, z którymi mło-
dzi piłkarze nie mogli sobie poradzić. Powodowało  to wol-
niejszy rozwój ich umiejętności sportowych. Wielu piłkarzy 
wracało z przekonaniem, że ich marzenia zostały zahamo-
wane. Dlatego cieszę się, że mój wychowanek z UKS Spar-
ta Sycewice Karol Czubak, po rocznym pobycie w innym 
województwie, przyjechał do Ustki, gdzie skończył klasę 
piłkarską w liceum. Trenerzy Jantara Ustka zadbali o roz-
wój jego talentu piłkarskiego i Karol obecnie gra w barwach 
łódzkiego Widzewa. Warto skorzystać więc z tej możliwości.

SZANSA DLA MŁODZIEŻY
RYSZARD HENDRYK
radny powiatowy i trener piłkarski
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- Rok pandemii za nami. To trudny 
czas dla wielu osób. Ograniczenia, 
nakładane na funkcjonowanie go-
spodarki, spowodowały że zmienia 
się sytuacja na rynku pracy. Liczba 
bezrobotnych w powiecie słupskim 
rośnie, co jest zjawiskiem, jakiego 
dawno nie było. W 2019 r. odnoto-
wywaliśmy historycznie najniższe 
bezrobocie w powiecie. 

- Tak, to prawda, na koniec grudnia 
2019 roku w naszym urzędzie zare-
jestrowanych było 3408 osób, a na 
koniec grudnia 2020 roku już 5401 
osób. Oznacza to wzrost liczby bez-
robotnych o 1993 osoby.  Procento-
wo jest to wzrost o 58 procent. Jest 
to bardzo duży wzrost, szczególnie 
w porównaniu do 2018-2019, kiedy 
bezrobocie praktycznie w każdym 
miesiącu spadało. Na szczęście nie 
jest on tak wysoki, jak przewidywano, 
bowiem na początku pandemii zakła-
dano wzrost bezrobocia nawet o 100 
procent.

- Czy możemy powiedzieć, że zmie-
rzamy w kierunku rynku praco-
dawcy, a więc, że to pracownicy 
znów będą zabiegać o pracę. Jak to 
wygląda w powiecie słupskim?

- Z pewnością. Większa liczba osób 
poszukujących pracy z jednej strony, 
a z drugiej strony o połowę mniej 
ofert pracy na rynku powodują, że 
pracodawcy są w lepszej sytuacji, bo 
łatwiej im znaleźć osoby do pracy. 
Rozmawiałem ostatnio z właścicie-
lem średniej firmy ze Słupska, który 
powiedział mi, że jak w 2019 roku 
składał do naszego urzędu ofertę pra-
cy w swojej firmie to zainteresowanie 
było niewielkie, a kiedy miesiąc temu 
złożył ofertę pracy dla trzech osób, to 
zatrudnił je w ciągu dwóch dni. Ten 
przykład chyba najlepiej pokazuje, 
jak teraz wygląda rynek pracy. Lu-
dzie chętniej podejmują taką pracę, 
jaka obecnie jest dostępna, wcześniej 
obserwowaliśmy większe żądania pra-
cowników odnośnie płacy, czy innych 
benefitów. 

- Kto w powiecie słupskim ma obec-
nie największe problemy ze znale-
zieniem pracy, a kto o znalezienie 
etatu martwić się, przynajmniej 
jeszcze, nie musi?

- Tak zwane zawody pożądane od 
kilku lat na naszym terenie są mniej 
więcej stałe. Co roku opracowywany 
jest tzw.  barometr zawodów, który 
określa podaż i popyt. Według naj-
nowszego barometru na 2021 rok 
najbardziej poszukiwani na naszym 
rynku pracownicy to kierowcy sa-
mochodów ciężarowych i autobusów, 
masarze i przetwórcy ryb, kucharze, 
sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy fi-
zyczni, spawacze, fryzjerzy, brukarze 
(od tego roku), nauczyciele języków 
obcych i lektorzy (od tego roku). Naj-
trudniej na naszym rynku pracy mają 
pedagodzy i ekonomiści – w tych za-
wodach ofert pracy jest najmniej. 

- Nie tylko zawód czy wykształ-
cenie wpływają na możliwość ak-
tywności zawodowej, istotnym 
czynnikiem jest także miejsce 
zamieszkania i nie mam na myśli 
rozgraniczenia między Słupskiem, 
a powiatem słupskim. Duże róż-
nice w stopie bezrobocia widoczne 
są także pomiędzy poszczególnymi 
gminami. 

- To zrozumiałe, że ludzie mieszkają-
cy w niewielkiej odległości od miasta 
mają większe możliwości podjęcia  
w nim zatrudnienia. Jest to chociażby 

kwestia łatwiejszego i szybszego do-
jazdu oraz co istotne, kosztów dojaz-
du. Na terenie gmin sąsiadujących z 
miastem rozwijają się strefy przemy-
słowe (Redzikowo-Płaszewko), otwie-
rają się sklepy wielkopowierzchniowe, 
czy mniejsze firmy produkcyjne i 
usługowe. Mieszkańcy gmin o cha-
rakterze rolniczym, oddalonych od 
miasta mają z pewnością mniej moż-
liwości znalezienia zatrudnienia. 

- A jak wygląda kwestia zaintere-
sowania prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej, czy te 
niepewne pandemiczne czasy spo-
wodowały jakieś zmiany w kwestii 

zainteresowania uruchomieniem 
własnego biznesu? Pytam o to, bo 
urząd pracy od lat wspiera finanso-
wo, przedsiębiorców, którzy decy-
dują się na założenie własnej firmy. 

- W ubiegłym roku pomimo tzw. nie-
pewnych czasów, własną działalność, 
przy pomocy dotacji z naszego urzę-
du, zdecydowało się otworzyć 108 
osób, to tylko 15 mniej niż w roku 
2019. Wśród otwieranych firm zdecy-
dowaną przewagę miały działalności 
usługowe: budowlane, kosmetyczne, 
mechaniczne, geodezyjne, stolarskie. 
Tylko jedna osoba zdecydowała się 
na gastronomię (usługi cateringo-
we). Według danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku pomimo 
pandemii w województwie pomor-
skim zwiększyła się liczba firm. We-
dług stanu z końca lutego, ich liczba 
w porównaniu z końcem 2019 roku 
wzrosła o ponad 12 tysięcy, co z pew-
nością jest optymistycznym wskaźni-
kiem dla rynku pracy. 

- Wzrost liczby bezrobotnych wy-
musza jeszcze większą aktywność 
Powiatowego Urzędu Pracy. Czy 
jesteście do tego przygotowani, 
czy macie wystarczająco funduszy  
i narzędzi do tego, by przywrócić 
sytuację na rynku pracy do pozio-
mu sprzed pandemii. Czy jest to 
jeszcze możliwe?

- W bieżącym roku budżet na ak-
tywne formy, czyli na wszystkie te 

dzięki, którym pomagamy bezrobot-
nym, czyli na przykład na dotacje, 
szkolenia, bony oraz pracodawcom 
na doposażenie nowych miejsc pra-
cy, prace interwencyjne, staże wynosi 
prawie 11,5 miliona złotych. Przyj-
mujemy wnioski na wszystkie formy 
pomocy, są one szczegółowo opisane 
na naszej stronie internetowej www.
slupsk.praca.gov.pl. Z tej strony moż-
na również pobrać wnioski potrzebne 
do aplikowania o poszczególne formy 
pomocy. Od marca 2020 roku ob-
serwujemy zatrzymanie gospodarki, 
przynajmniej w niektórych branżach, 
ale są to branże mocno związane z 

naszym regionem. Mam tu na myśli 
gastronomię i hotelarstwo, które to 
zawsze generowały dużą liczbę miejsc 
pracy, szczególnie w sezonie. Co roku,  
w kwietniu mieliśmy już dużą ilość 
ofert pracy sezonowej w hotelarstwie 
i gastronomi, w tym roku na razie są 
to pojedyncze oferty, przedsiębiorcy 
wyraźnie czekają na zakończenie ob-
ostrzeń. 

- W związku z pandemią na Powia-
towy Urząd Pracy spadł  jeszcze 
jeden obowiązek – obsługiwania 
pomocy dla przedsiębiorców, któ-
rzy ponieśli straty w wyniku nakła-
danych ograniczeń w prowadzeniu 
działalności. Tak duża liczba no-
wych zadań nie sparaliżowała pra-
cy urzędu?

- Oczywiście, przydzielenie urzędom 
pracy wypłaty pomocy z tarczy an-
tykryzysowej było i jest w dalszym 
ciągu niewątpliwie bardzo dużym 
obciążeniem, szczególnie w sytuacji, 
gdy część naszej młodej załogi była 
nieobecna w pracy z powodu opieki 
nad dziećmi, część na zwolnieniach 
lekarskich. Pracę utrudniał także 
fakt niemożności bezpośredniego 
kontaktu z klientami, co zawsze przy-
spiesza załatwienie spraw, w czasie 
pandemii kontakt ten jest ograniczo-

ny do niezbędnego minimum. Myślę 
jednak, że poradziliśmy sobie z tym 
zadaniem całkiem dobrze i wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy spełniali kry-
teria, taką pomoc otrzymali. Od cza-
su, kiedy zaczęliśmy wypłacać pienią-
dze z tarczy do dziś rozpatrzyliśmy i 
wypłaciliśmy pieniądze na ponad 13 
tysięcy złożonych wniosków. Do po-
łowy kwietnia bieżącego roku wypła-
ciliśmy ponad 76 milionów złotych.  
W ramach tarczy urzędy pracy udzie-
lają pożyczek na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, dofinansowują część 
kosztów prowadzenia działalności  
w jednoosobowych firmach oraz 
część kosztów wynagrodzeń pracow-
ników w przedsiębiorstwach i orga-
nizacjach pozarządowych. Obecnie 
udzielane są głównie dotacje dla mi-
kroprzedsiębiorców i małych przed-
siębiorców określonych branż z roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego 
poszkodowanych wskutek pandemii 
COVID-19. To głównie pomoc dla 
gastronomii, hotelarstwa, turystyki, 
firm szkoleniowych, firm prowadzą-
cych działalność rozrywkową i rekre-
acyjną.  

- Dziękuję za rozmowę.

Rynek pracy zmienia się  
bardzo szybko

Rozmowa z Pawłem Kądzielą, dyrketorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Słupsku

WIĘKSZA LICZBA OSóB POSZUKUJąCYCH PRACY Z JEDNEJ 
STRONY, A Z DRUGIEJ STRONY O POŁOWĘ MNIEJ OFERT PRACY 
NA RYNKU POWODUJą, ŻE PRACODAWCY Są W LEPSZEJ SYTU-
ACJI, BO ŁATWIEJ IM ZNALEźć OSOBY DO PRACY.
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MARZENIA SAME SIĘ NIE SPEŁNIAJą, TRZEBA JE REALIZO-
WAć I WARTO TO ROBIć JAK NAJSZYBCIEJ, A NIE BUJAć  
W OBŁOKACH.

LUDZIE POWIATU

Droga do sportowych sukce-
sów mieszkanki Łosina, jest 
inna, niż sportowców, którzy 

treningi rozpoczynali często w bardzo 
młodym wieku, święcąc triumfy w zawo-
dach dziecięcych i młodzieżowych. Uro-
dzona w Słupsku zawodniczka, ukoń-
czyła Szkołę Podstawową nr 3, później 
V Liceum Ogólnokształcące, a następnie 
wybrała się na fizjoterapię do Bydgosz-
czy. Tam w filii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika zdobyła dyplom magistra fi-
zjoterapii. Wtedy nic jeszcze nie wskazy-
wało, że będzie stawać na starcie jakich-
kolwiek zawodów biegowych. Wszystko 
zmieniło się w 2008 r., kiedy to Mał-
gorzata Pazda-Pozorska przeżyła śmierć 
kliniczną. - To przewartościowało moje 
ówczesne życie, zrozumiałam, że nie 
można wszystkiego odkładać na później, 
że nie można żyć tylko pracą – wspomi-
na sportsmenka. -  Gdy tylko stanęłam 
na nogi, postanowiłam urzeczywistnić 
moje dotychczasowe marzenia. Nauczy-
łam się jeździć konno, uprawiać kitesur-
fing, crosfit, jeździć na snowboardzie. 
Zaczęłam prowadzić nightskatingi, czyli 
nocne przejazdy rolkowe. Zrozumia-
łam, że marzenia same się nie spełnia-
ją, trzeba je realizować i warto to robić 
jak najszybciej, a nie bujać w obłokach.                               
 To były jednak dopiero 
początek zmian w życiu mieszkanki 
Łosina.  W październiku 2013 roku 
obejrzała w telewizji reklamę o biega-
niu - wizualizującą maraton. – Wtedy 
wstałam, wyszłam przed dom i pobie-
gałam przed siebie – opowiada. - Wró-

ciłam po przebiegnięciu blisko dwóch 
kilometrów i uznałam, że dobrze mi to 
wychodzi. Postanowiłam więc, że będę 
biegać. Stopniowo zaczęłam wydłużać 
dystans i wtedy ujawnił się mój najwięk-
szy talent - duża wytrzymałość i poko-

nywanie ogromnej liczby kilometrów. 
 Od kilku lat o dokonaniach 
Małgorzaty Pazdy-Pozorskiej, jest coraz 
głośniej, jej sportowe wyczyny przyku-
wają uwagę nie tylko pasjonatów sportu. 
Ostatnio była gościem śniadaniowego 

programu telewizyjnego „Dzień dobry 
TVN”, w którym opowiadała o swojej 
drodze do sukcesu i wyrzeczeniach, bez 
których nie da się go osiągnąć. Uprawia-
nie tak angażującej dyscypliny sportu 
wymaga bowiem niezwykłej umiejętno-
ści godzenia wielu codziennych obowiąz-
ków sportowych, zawodowych i rodzin-
nych. - Jestem osobą bardzo zawziętą  
i naprawdę nie rozumiem pytań o to, 
skąd czerpię motywację, że chce mi się 
wstać o piątej rano na trening – uśmie-
cha się biegaczka. – Wstaję właśnie 
dlatego, bo chcę, bo walczę o realiza-
cję swoich planów. Po treningu idę do 
pracy, żeby po południu spędzić na 
spokojnie resztę dnia z rodziną, ona 
jest dla mnie najważniejsza. W do-
mowym zaciszu dopełniam codzienny 
etat,  to - córeczka, mąż, dom, piesek  
i chomiczek i wszystko bez problemu, 
jak się tylko chce to można pogodzić.  
 Mąż Krzysztof, którego po-
znała ponad dwadzieścia lat temu,  
a od trzynastu są małżeństwem, wspiera 

ją w sportowej pasji. Sam też prowadzi 
zdrowy, sportowy tryb życia. Chodzi na 
siłownię, crossfit, czasami biega, zawsze 
towarzyszy i supportuje żonę na zawo-
dach, których jest nie mało. Małgorzata 
Pazda-Pozorska powołana została do ka-
dry narodowej w biegach na 50 km, 100 
km oraz w  biegu  24-godzinnym. Od 
pięciu lat trenerem zawodniczki jest Pa-
weł Grzonka, który opracowuje wszyst-
kie plany treningowe. - Nie zastanawiam 
się nad tym, co mam robić na treningu, 
za to rzetelnie wykonuję zalecenia trene-
ra i nie wnikam w istotę harmonogramu 
treningowego – przyznaje biegaczka.  

- Nie znam się na trenowaniu, jestem za 
sumienną biegaczką. Rekordy wyskakują 
mi jakoś przy okazji, bo mam tak silną 
psychikę, że w zasadzie nią, a nie noga-
mi wygrywam. Jestem osobą zadaniową. 
Gdy mam wyznaczony cel, to jadę na za-
wody i robię swoje, dając z siebie wszyst-
ko, walcząc jedynie ze swoimi myślami.  
 Sukces w sporcie jest efektem 
ciężkiej, systematycznej pracy, nadzoro-
wanej przez trenera i lekarzy. Lekkoatle-
ci poddawani są co pół roku badaniom, 
które są niezbędne do odnowienia licen-
cji sportowej. Tak więc, co sześć mie-
sięcy zawodniczka odwiedza kardiologa, 
ortopedę, a nawet stomatologa. Poddaje 

się też badaniom spirometrycznym, które 
mają zbadać pojemność płuc i przepływy 
powietrza oraz morfologicznym.  Na rok 
2021 mieszkanka Łosina ma bardzo am-
bitne plany. Została zakwalifikowana do 
120-kilomterowych biegów górskich na 
Lavaredo UltraTrail, które odbędą się w 
czerwcu we Włoszech i  sierpniowego Ul-
traTrail Du Mont Blanc na dystansie 170 
km. Sezon ten zamierza zakończyć  w listo-
padzie biegiem Extremo Sul Ultra Mara-
thon w Brazylii na 223 km, na który została 
zaproszona przez organizatora. Ze względu 
na pandemię w czasie odsunęły się za to na 
razie Mistrzostwa Świata – teraz mają się 
odbyć w drugiej połowie roku. Małgorzata 
Pazda-Pozorska cały czas dba o formę in-
tensywnie przygotowując się do kolejnych 

startów. Sport nie jest jednak najważniejszą 
sprawą w życiu pani Małgorzaty. – Biega-
nia nie traktuję w kategoriach zawodo-
wych, to dla mnie jedynie świetna zabawa  
i forma aktywnego wypoczynku. Na co 
dzień pracuję jako rehabilitantka i ta 
praca daje mi również ogromną satys-
fakcję. Największym szczęściem jest jed-
nak moja córeczka Zuzia i mąż Krzysiek 
oraz cała moja rodzina, która mi kibicuje  
i często, jako uczestnicy wycieczek, jeż-
dżą ze mną na zawody po całym świecie. 
 W uznaniu dotychczasowych 
dokonań i jako wsparcie do dalszych star-
tów Małgorzata Pazda-Pozorska otrzymała 
ostatnio stypendium sportowe Starosty 
Słupskiego w najbardziej prestiżowej kate-
gorii champion. 

Biegiem po marzenia
Rekordzistka Polski i Europy w biegu 24-godzinnym, która w ciągu doby, biegnąc nieprzerwa-
nie, pokonała dystans ponad 260 kilometrów, mieszka i trenuje w Łosinie w gminie Kobylnica.  
Małgorzata Pazda-Pozorska, która jest reprezentantką Polski w biegach długich, każdym swo-
im startem udowadnia, że chcieć to móc. 

Włodzimierz Lipczyński

2017 i 2018 r. -  Mistrzyni Polski w biegu na 100 km  
 

2019 r.  - Rekord Polski w biegu na 100 km, 7 godz. 55 min 16 sek.
 

2019 r. - Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata - drużynowo na  
               dystansie 50 km
 

2019 r. - Brązowy medal Mistrzostw Europy indywidualnie w biegu  
               24-godzinnym oraz Złoty medal drużynowo na dystansie:  
               240,690 km 
 

2019 r. - Wicemistrzyni Świata drużynowo w biegu 24-godzinnym
 

2020 r. - Mistrzyni Polski z rekordem Europy w biegu 24-godzinnym,  
               dystans: 261,060 km
 

2020 r. - Rekord Polski w biegu 12-godzinnym, dystans: 143,491 km 
 

2021 r. -  Rekord Polski w biegu 6-godzinnym, dystans: 80,733 km

SUKCESY ZAWODNICZKI

Fot. Archiwum M. Pazdy-Pozorskiej

                                          Fot. Aneta Mikulska./Archiwum M. Pazdy-Pozorskiej
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W powiecie słupskim większość sołtysów to kobiety – tak przynajmniej 
było sześć lat temu, kiedy opracowywano taką statystykę na potrze-
by obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego. Później zestawień 
takich nie robiono. W 2015 r. w powiecie słupskim urząd sołtysa peł-
niły 104 kobiety i 98 mężczyzn, co daje proporcję 51 do 49  proc. na 
rzecz pań. Najwięcej kobiet kierowało sołectwami w gminach Dębnica 
Kaszubska (73 proc.) i Smołdzino (63 proc.), najmniej w Damnicy (35 
proc.). W pozostałych gminach proporcje te są bardziej wyrównane.

NASZ SOŁTYS JEST KOBIETą

NASZ POWIAT

W Polsce jest blisko czterdzieści 
tysięcy sołtysów. W samym 
powiecie słupskim jest ich 

204. Raz w roku, 11 marca, mają swoje 
święto. Chociaż historycznie funkcja ta 
przynależna była mężczyznom, obecnie 
panie stanowią już prawie jedną trzecią 
sołtysów. Zdemokratyzowały się też za-
sady obsadzania tego stanowiska. Obec-
nie wybierają go mieszkańcy na czte-
roletnią kadencję. Praca sołtysów jest 
działalnością społeczną, ponieważ osoby 
pełniące tę funkcję nie pobierają za nią 
wynagrodzenia. Reprezentują jednak so-
łectwo w kontaktach z władzami gmin, 
ale zwykle są przede wszystkim kreatora-
mi aktywności mieszkańców.

 
Funkcja ze średniowiecza
 
 Pierwsi sołtysi pojawili się  
w Polsce w XIII wieku, za panowania 
Kazimierza Wielkiego. Dziedziczny 
urząd sołtysa, z niemiecka zwanego 
Schultheiss (łac. scultetus), otrzymywa-
ły na Śląsku wsie lokowane na prawie 
niemieckim.  Później funkcja ta pojawi-
ła się w innych częściach kraju. Sołtys, 
zwany też zasadźcą, jako przedstawiciel 
pana feudalnego korzystał z uprzywile-
jowanej pozycji. Otrzymywał co trzeci, 
rozdzielony między przywiedzionych 
osadników łan ziemi, 1/6 opłat czynszo-
wych, 1/3 kar sądowych oraz wyłączność 
na utrzymanie młyna, stawów rybnych 
i jatek (ubój i sprzedaż mięsa). Funkcja 
sołtysa była dziedziczna, a urząd można 
było sprzedać. W zamian za to sołtys 
musiał dbać  o spokój i bezpieczeństwo 
wsi oraz pełnić konną służbę wojsko-
wą w orszaku pana. Pobierał też czynsz  
i kary pieniężne na rzecz pana oraz prze-

wodniczył sądowej ławie wiejskiej. Była 
to więc funkcja prestiżowa i co ważniej-
sze intratna. Dlatego pod koniec XV 
wieku na mocy przywilejów zapisanych 
w Statutach Kazimierza Wielkiego i Sta-
tutach wareckich sołectwa w zasadzie 
zostały wykupione przez szlachtę zazdro-
sną o dochody. Sołtysa zastąpił zależny 
od pana i powoływany przez niego wójt. 
Tak było do rozbiorów, a i przez pewien 
okres w zaborze pruskim i austriackim. 
W Królestwie Polskim wprowadzono 
gminy zbiorowe z mianowanym przez 
władze wójtem, natomiast we wsi po-
wrócono do funkcji sołtysa.

 
Sołtys z woli starosty

  
W odradzającej się, po 123 
latach zaborów, Polsce nie 

zmieniano wiele, administracja gmin-
na pozostała w spadku po zaborcach, 
tyle że ją spolonizowano. Nowa Ustawa  
o samorządzie terytorialnym dojrze-
wała piętnaście lat, została uchwalona 
w 1933 roku i nazwana „ustawą sca-
leniową”. Weszła w życie rok później. 
Wprowadzała na całym terytorium II 
Rzeczypospolitej gminy zbiorowe z wy-
bieralnym wójtem i sołtysem na wsi, za-
twierdzanym przez starostę powiatowe-
go. Taki kształt pozostał do 1950 roku, 
kiedy sołtysów podporządkowano pre-
zydiom gromadzkich rad narodowych. 
W powojennej Polsce, zwłaszcza tuż po 
jej zakończeniu, kiedy jeszcze kształto-
wała się polska administracja, sołtysi 
w praktyce życia społecznego na wsi 
pełnili bardzo ważną rolę. Byli pierw-
szą instancją, pewniejszą niż odlegle 
władze. Ich osobisty autorytet wspierał 
kształtującą się administrację i był we-

ryfikowany w codziennych kontaktach. 
 

Obowiązki zależą od tradycji
 
 Rola sołtysa na wsi nie zmie-
niała się, mimo zmian urzędowego 
usytuowania i tak jest do dziś. Ustawa  
o samorządzie gminnym z 1990 r., usta-
wa o funduszu sołeckim przyjęta w 
2011 r., akty prawa miejscowego (statu-
ty sołectw i gmin) wyznaczają zadania i 
kompetencje sołtysów. Jednak przepisy 
nie precyzują dokładnie zadań i obowiąz-
ków sołtysa. Te, określone są w statucie 
sołectwa, uchwalanym przez radę gminy  
i są na tyle ogólne, że to kim sołtys jest 
i czym się zajmuje, zależy na ogół od 
tradycji i osobowości piastującego urząd. 
Może być tylko „doręczycielem i „inka-
sentem”, ale może być autentycznym 
liderem, organizującym wiejską wspól-
notę. Tak więc o randze urzędu decyduje 
osobisty autorytet sołtysa. Wielu z nich 
funkcję tę pełni od wielu lat, jak chociaż-
by wcześniej w Objeździe Halina Lempek 
z 25-letnim stażem sołtysowania i obec-

nie Jadwiga Fudala z Rowów – 28 lat 
czy Leon Kiziukiewicz z Łosina -  31 lat. 
 To bardzo często z inicjatywy 

sołtysów powstają place zabaw, świetlice 
wiejskie, remizy, budowane są chodniki 
i organizowane są festyny. Sam sołtys 
niewiele jednak może, ogranicza go wą-
ski zakres kompetencji i liczne przepi-
sy. Dlatego ważna jest stała i umiejętna 
współpraca z radą sołecką, urzędem gmi-
ny, strażą gminną i innymi instytucjami. 
Doświadczeni wiejscy liderzy przekonują, 
że dobre relacje społeczne i znajomość 

mieszkańców, nawet ich indywidualnych 
ograniczeń i talentów, są drogą do sukce-
su. Samotne działanie zazwyczaj skazane 

jest na porażkę i prowadzi do zniechę-
cenia i rozczarowania. Dlatego sołtys  

- jako lider wspólnoty - włącza do swoich 
działań stowarzyszenia, organizacje, koła 
gospodyń, a nawet osoby indywidual-
ne - zdolne pomóc w realizacji wiejskich 
inicjatyw. Zmieniła się i zmienia rola soł-
tysów. Z inkasentów pieniędzy za mleko 
i podatki wyrastają na lokalnych liderów. 
Bo tak naprawdę wieś sołtysem stoi.

Lider, a nie inkasent
Sołtysi na polskiej wsi obecni są od wieków. Kojarzą się z nią 
nierozerwalnie, jak zapach siana czy świeżo zoranej ziemi. Na 
przestrzeni lat zmieniała się jednak ich rola. Pierwotnie byli 
przedstawicielami feudalnych panów, w imieniu których zarzą-
dzali gospodarstwem, później ich funkcje ograniczały się do 
spraw administracyjnych. Dziś często są prawdziwymi liderami 
lokalnej społeczności.

Czesława Długoszek

357 – TYLU MIESZKAŃCóW LICZY ŚREDNIO SOŁECTWO  
W POWIECIE SŁUPSKIM. NAJWIĘKSZE POD WZGLĘDEM LICZBY 
MIESZKAŃCóW SOŁECTWA Są W GMINIE DĘBNICA KASZUB-
SKA – ŚREDNIO 446 OSóB, A NAJMNIEJSZE W GMINIE SMOŁ-
DZINO – ŚREDNIO 212 MIESZKAŃCóW.
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SŁUPSKI PRAKTYCZNY POWIAT

Do prawnika za darmo

Prawnicy, którzy pełnią dyżury  
w punktach, udzielają informacji 
o obowiązującym stanie prawnym 

oraz przysługujących uprawnieniach lub 
obowiązkach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo-
-administracyjnym. Mogą też wskazać 
rozwiązanie przedstawionego problemu 
prawnego lub sporządzić projekt pisma  
w zakresie niezbędnym do udzielenia po-
mocy, z wyłączeniem pism procesowych  
w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym. Osoby, które 
zgłoszą się do prawnika, mogą też li-
czyć, że sporządzi on projekt pisma  
o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu  
w postępowaniu sądowym lub adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego czy rzecznika patentowego w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym.  
W ramach bezpłatnych porad można też 
uzyskać informację o kosztach postępo-
wania i ryzyku finansowym, związanym 
ze skierowaniem sprawy na drogę sądo-
wą. Tak więc, w ramach takiej bezpłatnej 
porady prawnej, można uzyskać poradę 
w sprawie złożenia wniosku o zasądze-
nie, bądź podwyższenie alimentów, do-
wiedzieć się jak skutecznie sporządzić 
testament, jak uporządkować kwestie 
zadłużenia mieszkaniowego oraz co 
zrobić, gdy padliśmy ofiarą przestęp-
stwa lub jesteśmy o nie podejrzani, czy 

oskarżeni. Pomoc prawna może przy-
jąć także formę mediacji. Oddzielną 
kategorię porad stanowi poradnictwo 
obywatelskie, które świadczone jest 
przez doradców obywatelskich. Można  
u nich uzyskać informację na temat 
swoich praw i obowiązków oraz wspar-
cie w zakresie rozwiązywania proble-
mów dotyczących m.in. zadłużenia, 
spraw mieszkaniowych czy z zakresu 
zabezpieczenia społecznego. Doradcy 
w razie potrzeby wspólnie z osobą po-
trzebującą pomocy stworzą nawet in-
dywidualny plan działania, który ma 
przyczynić się do rozwiązania proble-
mu, a nawet pomogą w jego realizacji.  
 Punkty pomocy prawnej 

funkcjonują w ramach ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz eduka-
cji prawnej. Początkowo dostęp do tej 
formy pomocy był dużo bardziej utrud-
niony, jednak od 2019 r. przysługuje ona 
niemal każdej osobie fizycznej, która nie 
jest w stanie zapłacić za poradę. Trzeba 
jednak złożyć pisemne, proste oświadcze-
nie, że nie stać nas na opłacenie praw-
nika. Ograniczenie dotyczy jedynie osób 
prowadzących działalność gospodarczą. 
Z pomocy mogą skorzystać tylko osoby, 
które w ciągu ostatniego roku nie zatrud-
niały pracownika. Porady nie przysługują 
też przedsiębiorcom, posiadającym oso-
bowość prawną np. spółkom akcyjnym. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać mieszkańcy powiatu, których nie stać na 
to, by za taką fachową poradę zapłacić. Punkty porad prawnych działają w pięciu gminach 
powiatu. Nie każdy i nie z każdą sprawą może się jednak zgłosić do takiego prawnika. 

N auczanie zdalne, jako odpowiedź 
na sytuację kryzysową w całym 
państwie spowodowało, że wcze-

śniej umiarkowane reakcje stresowe dzie-
ci, przybrały swoje bardziej ekstremalne 
postacie – zarówno te na pierwszy rzut oka 
łagodniejsze, jak i bardziej destruktywne. 
 Powrót do szkół po tak długim 
okresie, po przystosowaniu do nauki zdalnej, 
ciągłej niepewności, będzie kolejnym elemen-
tem stresogennym. Należy wziąć więc pod 
uwagę, że wśród dzieci wracających do szkół 
będą takie, które nie będą miały problemów  
z ponownym przystosowaniem i chętnie wrócą 
do szkoły, będą te, które będą miały do takiego 
powrotu stosunek ambiwalentny, ale ujawnią 
się również dzieci, które w trakcie nauczania 
zdalnego całkowicie odzwyczaiły się od uczęsz-
czania do tradycyjnej szkoły i uczestniczenia 

w życiu społecznym innym, niż to online. 
 Wśród tych ostatnich znajdą się 
takie, które wykazywały minimalną aktyw-
ność w edukacji zdalnej i będą miały ogromne 
zaległości i trudności z nadrobieniem mate-
riału, ale również te, które z nauką zdalną nie 
miały większego problemu, za to obawiają się, 
czy poradzą sobie w systemie tradycyjnym. 
Ponadto spodziewać się możemy reakcji lę-
kowych lub utrudnień w ponownym nawią-
zywaniu relacji rówieśniczych, które mogą 
przybierać różnorodny charakter. Bezsilność 
związana z funkcjonowaniem w trybie na-
uki zdalnej oraz brak możliwości wpływania 
na przebieg wydarzeń w środowisku szkol-
nym, jak i pozaszkolnym może spowodować 
wystąpienie u dziecka stanu, który Martin 
Seligman określa jako wyuczoną bezradność.  
 W jaki sposób, chociaż minimalnie, 
możemy pomóc dzieciom w lepszej adaptacji 
do szkół? Zarówno w przypadku nauczycieli, 
jak i rodziców istotna jest rozmowa. Teraz, bar-
dziej niż kiedykolwiek istotne jest, żebyśmy po-
święcili czas dziecku nie tylko na dopytywanie 
go o jego postępy szkolne, ale również zwrócili 
uwagę na samopoczucie dziecka. Zauważali 
jego emocje, pomagali mu je identyfikować, 
słuchali zarówno słów krytyki, jak i radości, 

które się mu przydarzyły. Często nieświadomi 
jesteśmy, jak dobrostan psychiczny wpływa na 
naszą skuteczność w zakresie nauki czy pracy. 
Znacznie niższa jest efektywność kodowania  
i dekodowania informacji, gdy towarzyszy 
nam silny, negatywny nastrój. Dziecko zestre-
sowane nie będzie skupiać się na pogłębianiu 
wiedzy z matematyki, czy doskonaleniu umie-

jętności z zakresu języka polskiego, ale na swo-
im stanie emocjonalnym. Koncentrować się 
będzie na swoich problemach lub uruchomi 
mechanizmy unikowe, gdzie angażować będzie 
się w czynności zastępcze, lub zastąpi naukę 
spotkaniami towarzyskimi (chociażby online). 
Ponowne wyjście z domu - choć potrzebne  

– jest dla części dzieci sytuacją nową i nierzadko 
stresującą. W obawie przed niepowodzenia-
mi nasza pociecha może preferować tkwienie  
w wirtualnej rzeczywistości, gdyż potencjalny 
koszt emocjonalny jest wyższy, niż zyski zwią-
zane z powrotem do systemu tradycyjnego. 

 Nauczycielu. Wbrew naciskom, 
wynikającym z programów nauczania czy 
innym, warto zapewnić dziecku czas na ada-
ptację lub przygotować zajęcia integracyjne. 
Pamiętajmy, że potrzeby dzieci mogą być 
zróżnicowane. Jedne będą chciały spędzić czas  
z kolegami, podzielić się swoimi przeżyciami  
z okresu nauki zdalnej albo na jakikolwiek 
inny temat. Należy wziąć jednak pod uwagę, 
że nie dla każdego ten temat będzie komfor-
towy do poruszania na forum klasy i należy to 
uszanować. Musimy być jednak wyczuleni na 
poważniejsze trudności dzieci – w szczególno-
ści depresyjno-lękowe, a swoimi podejrzeniami 
dzielić się z rodzicami, ale również pedagogiem 
i psychologiem szkolnym. Potrzeby społeczne 
mogą i wręcz powinny początkowo znaleźć się 
na pierwszym planie. W związku z tym, wpro-
wadzając ponownie zasady funkcjonowania 
w klasie warto uwzględnić, że dzieci mogą 
być bardziej rozkojarzone, rozgadane, ale 
również milczące i unikające, co niekoniecz-
ne musi wynikać z ich złej woli, lecz bardziej 
z niezaspokojonych przez długi czas potrzeb 
społecznych. Zadbać należy więc o nową ja-
kość godzin wychowawczych, które powinny 
być momentem na omówienie różnych pro-
blemów dzieci, ale również na wprowadzenie 

zagadnień tematycznych, które są „na fali”: 
stres, media, sposoby spędzania wolnego cza-
su, rozwiązywanie problemów w grupie. Czę-
ściej też omawiać należy z dziećmi ich postępy, 
nie tylko zwracać uwagę na oczywiste braki. 
 Rodzicu. Rozmawiaj z dzieckiem 
na temat jego trudności, potrzeb, ale i sukce-
sów – co mu się udało po powrocie do szko-
ły. Pozwól mu swobodnie mówić o swoich 
przeżyciach, emocjach, zdarzeniach – staraj 
się nie przerywać, a aktywnie słuchać. Przyj-
rzyj się, w jakim stanie emocjonalnym jest 
dziecko, pomóż mu go nazwać, a w razie 
konieczności, wskazać sposoby na radzenie 
sobie. Pytaj również o jego relacje społeczne  
 - z kim i w jaki sposób spędzało czas, a w mia-
rę możliwości pomóż mu ponownie nawiązać 
kontakt z rówieśnikami. Zwracaj uwagę na 
niepokojące zachowania, szczególnie te, które 
wcześniej u dziecka nie występowały. Istotne 
jest także wspólne spędzanie czasu wolnego, 
co nie tylko zacieśni więzi rodzinne, ale po-
zwoli w atmosferze bezpieczeństwa i zrozu-
mienia odreagowywać napięcie emocjonalne. 
 Jako dorośli, powinniśmy pamię-
tać, że to nasze reakcje, działania, ale również 
ich brak, mogą wspomóc dziecko w ponownej 
adaptacji do szkoły.

14

MICHAŁ BUJARSKI 
PSYCHOLOG Z  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJSPECJALIŚCI RADZą

Pomoc dzieciom w ponownej adaptacji do szkoły
DANUTA HAŁASIEWICZ-TOKARSKA
PSYCHOLOG Z  POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

GMINA DAMNICA
 ul. Górna 1
Poniedziałek 14.00-18.00
Piątek 8.00-12.00 
Radca prawny: tel. 791-530-803
e-mail: ztn@grafos.home.pl

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
 ul. Ks. Antoniego Kani 16a
Wtorek 8.00-12.00
Środa-czwartek 14.00-18.00
Radca prawny: tel. 791-530-803
e-mail: ztn@grafos.home.pl

MIASTO USTKA 
ul. Wiejska 10
Poniedziałek i piątek 9.00-13.00
Wtorek, środa, czwartek 14.00-18.00
Doradca obywatelski: tel. 572 382 456, 
572 382 444
e-mail: fundacja@iar.org.pl

GMINA GŁóWCZYCE 
ul. Kościuszki 8
Poniedziałek i środa 14.00-18.00
Adwokat tel. 503 324 443 
e-mail: kancelaria.przewrocki@gmail.com

ul. Słupska 21
Wtorek, czwartek, piątek 8.00-12.00
Radca prawny tel. 667 552 978
e-mail: kancelaria.mfw@wp.pl

GMINA KĘPICE
ul. Niepodległości 6
Poniedziałek i piątek 15.00-19.00
Radca prawny: tel. 606 992 734
e-mail: anna.rokita.radca@gmail.com
Wtorek, środa, czwartek 15.00-19.00
Adwokat: 605-312-270
e-mail: a.lisek.kancelaria.adw@tlen.pl

TU ZNAJDZIESZ POMOC

PONOWNE WYJŚCIE Z DOMU 
JEST DLA DZIECI SYTUACJą 
STRESUJąCą.

Fot. Pixabay
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Zakupy na odległość cieszą się coraz 
większą popularnością – zwłaszcza  
w czasie pandemii. Mimo że więk-

szość sprzedawców, zajmujących się sprze-
dażą w internecie, działa uczciwie, przypad-
ki oszustw wcale nie należą do rzadkości.  
 Tuż przed Wielkanocą zgłosi-
ła się do mnie konsumentka z Kobylnicy, 
która w sieci chciała kupić prezent na za-
jączka. Szukając zabawki, która miała spra-
wić radość jej dzieciom, znalazła niezwykle 
atrakcyjną ofertę. Zabawka, której poszu-
kiwała, kosztowała jedynie jedną trzecią jej 
wartości, gdyż jak tłumaczył sprzedawca, 
była to ostatnia sztuka z serii. Po dokona-
niu płatności mieszkanka Kobylnicy nie 
doczekała się jednak przesyłki. Kontakt 
mailowy ze sprzedającym się urwał, a po 
pięciu dniach od zamówienia z sieci zniknął 
również sklep. 399 złotych przepadło. To 
dość powszechny sposób działania oszustów. 
Tworzą sklepy w sieci na około dwa tygo-
dnie, po czym wyłączają je, kupują kolejną 
domenę i zakładają podobny sklep pod inną 
domeną, tak by nie można było znaleźć  
o nim żadnej informacji w wyszukiwarce.  
 Co w takim razie należy zrobić, 
żeby nie dać się naciągnąć?  Po pierwsze, 
sprawdzić numer telefonu. Brak telefonu 
kontaktowego na stronie sklepu lub poda-
nie numeru, który nie odpowiada powinien 
zapalić czerwoną lampkę w naszej głowie. 
Oszuści unikają podawania numerów telefo-
nów, bo w Polsce trzeba je rejestrować, a to 
mogłoby ułatwić ich namierzenie. Na stro-
nie powinny znaleźć się też dane właściciela 
strony, jego numer REGON, NIP czy cho-
ciażby adres siedziby. Brak takich informacji 
powinien być kolejnym sygnałem ostrze-
gawczym. Zachowajmy czujność, a najle-
piej zrezygnujmy z zakupów, także gdy nie 
znajdziemy w sieci opinii na temat danego 
sklepu. Jeżeli po wpisaniu w wyszukiwarkę 
nie pojawiają się żadne informacje o sklepie, 
to najprawdopodobniej mamy do czynienia 
z oszustem. Warto też wkleić w wyszukiwar-
kę numer konta, na jaki mamy przelać pie-
niądze za zamówienie. W ten sposób może 
uda się odnaleźć informację, czy ktoś inny 

nie został wcześniej oszukany. Kolejnym 
znakiem ostrzegawczym powinny być ceny 
dalekie od rynkowych. Cena za produkt  
w okolicach 30 proc. jego wartości sugeruje 
próbę oszustwa, musimy przecież pamiętać, 
że przedsiębiorca, który prowadzi sklep, nie 
będzie do niego dopłacał. Warto zwrócić 
także uwagę na brak „zielonej kłódeczki” 
na pasku adresu w przeglądarce, czyli brak 
szyfrowania. Wielu oszustów unika tego nie 
tylko ze względu na koszty, ale na fakt, że 
implementacja protokołu może zostawić 
ślady, po których będzie można dotrzeć do 
oszusta. Proponuję, by nie tylko sprawdzać 
czy ta kłódka jest, ale także kliknąć w nią  
i sprawdzić, dla kogo został wydany certyfi-
kat, bo przestępcy coraz częściej wykorzystują 
skradzione certyfikaty i podpisują nimi swo-
je sfałszowane witryny. W ostatnich dniach 
zgłosiło się do mnie małżeństwo z gminy 
Główczyce, które w takim sklepie z „zieloną 
kłódeczką” zapłaciło za narzędzia ogrodowe 
499 złotych. Niestety, dwa dni po zapłacie tej 
strony już nie było. Ostatnia lampka ostrze-
gawcza powinna nam się zapalić, gdy nie ma 
możliwości odebrania zakupów osobiście 
lub wysyłki za pobraniem, a dostępny jest 
tylko przelew na konto. Oczywiście może 
zdarzyć się, że zostaniemy oszukani nawet 
po pobieżnym sprawdzeniu sklepu według 
tych wskazówek. Pomysłowość oszustów 
nie zna granic i stale znajdują nowe sposoby, 
by uwiarygodnić się w oczach swoich ofiar. 
 Gdy już padniemy ofiarą 
przestępstwa i nie ma możliwości anu-
lowania przelewu z naszego banku, to 
pozostaje nam złożyć zawiadomienie  
o popełnieniu przestępstwa. Formalnie za-
wiadomienie możecie złożyć w dwóch miej-
scach - w najbliższym komisariacie policji 
lub we właściwej prokuraturze. Ponieważ  
w takich sprawach dowodów jest jak na le-
karstwo, a oszuści starają się tuszować wszel-
kie ślady, to szanse na odzyskanie pieniędzy 
nie są duże, a ściganie sprawców może trwać 
długi czas. Jednak warto takie sprawy zgła-
szać. Po pierwsze licząc na błąd oszusta, a po 
drugie, by uzmysławiać organom ścigania 
skalę tego zjawiska. 

ul. Szarych Szeregów 14, pokój 132 (I piętro)

poniedziałek od 7:30 do 16:00,
wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30  do 15:00

tel. 59 841 87 00; 782 209 207
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl

ZAPRASZAM Y PO PORADY

Pomoc dotyczącą spraw konsumenckich można uzyskać, zwracając się  
pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przyjść  
na osobistą konsultację.

Chrońcie pieniądze na zakupachRefundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy dla zatrudnianego bezrobotnego to jedna z kilku propozycji 
pomocy dla pracodawców.

Wsparcie na tworzenie 
miejsc pracy
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ŻEBY UBIEGAć SIĘ O REFUNDACJĘ, NALEŻY PROWADZIć DZIA-
ŁALNOŚć MINIMUM  PRZEZ SZEŚć MIESIĘCY, BEZPOŚREDNIO 
POPRZEDZAJąCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU. 

PRAWA KONSUMENTA

JAN LEONCZUK
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTóW

W ostatnim numerze pisaliśmy  
o funduszach, jakie na otwar-
cie działalności może otrzymać 

osoba bezrobotna, zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, dziś 
propozycja dla tych, którzy pracow-
ników zatrudniają.  O pieniądze te  

- w tym roku nie więcej niż 22 tys. zł  
- mogą ubiegać się podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą, producenci 
rolni, niepubliczne przedszkola i szkoły, 
żłobki lub kluby dziecięce oraz podmioty 
świadczące  usługi rehabilitacyjne. - Żeby 
otrzymać dofinansowanie, zatrudnić 
można jedynie osobę, która jest zareje-
strowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 
i w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie 
była zatrudniona w żadnej formie, także 
na umowę zlecenie czy o dzieło, przez 
przedsiębiorcę składającego wniosek  

- wyjaśnia Marcin Horbowy, rzecznik pra-
sowy Powiatowego Urzędu Pracy w Słup-
sku. - Dofinansowania nie można uzyskać 
także na zatrudnienie współmałżonka.  
 Składając wniosek trzeba 
przedstawić szczegółową specyfika-
cję wydatków, dotyczących wyposaże-
nia lub doposażenia stanowiska pracy,  
w szczególności na zakup środków trwa-
łych, urządzeń, maszyn, w tym środków 
niezbędnych do zapewnienia zgodności 
stanowiska pracy z przepisami bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz wymaga-
niami ergonomii. Przy ocenie wniosków, 
urząd zastrzega sobie również możliwość 
weryfikacji zakupów i ich cen, co oznacza, 
że w uzasadnionych przypadkach może 
zmniejszyć kwotę do wartości rynkowej. 
 O dofinansowanie mogą sta-
rać się podmioty, które w  dniu  złożenia 
wniosku nie mają zaległości względem 
pracowników  oraz  z opłacaniem  należ-
nych składek na ubezpieczenia społeczne, 

u b e z p i e c z e -
nie zdrowot-
ne, Fundusz Pracy, 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń  
Pracowniczych  oraz Fundusz Eme-
rytur Pomostowych oraz  innych danin 
publicznych. Przeszkodą, uniemożliwia-
jącą zdobycie dofinansowania, jest także 
posiadanie na dzień złożenia wniosku 
nieuregulowanych w terminie zobowią-
zań cywilnoprawnych, a także rozwiąza-
nie   stosunku  pracy  z  pracownikiem  

w  drodze  wypowiedzenia, dokonanego 
przez pracodawcę na mocy porozumienia 
stron z  przyczyn  niedotyczących  pra-
cowników,  w  okresie  sześciu  miesię-
cy  bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku oraz w czasie od złoże-
nia wniosku  do otrzymania refundacji.  
 Niezbędne jest również zapew-

nienie za-
bezpiecze-
nia umowy. 
Powiatowy 
U r z ą d 
P r a c y  

w Słupsku 
p r e f e r u j e 
p o r ę c z e -
nie innych 
osób lub 

blokadę ra-
chunku ban-

kowego. Porę-
czycielem do jednego 

stanowiska pracy może 
być osoba w wieku do 

75 lat osiągającą dochód co 
najmniej 2,3 tys. zł netto, po 

odliczeniu zobowiązań finansowych 
lub prawnych. Poręczycielami nie mogą 
być pracownicy  zatrudnieni u wniosko-
dawcy, składającego  wniosek oraz  osoby 
lub podmioty prawne, które poręczały 
wcześniej innym pracodawcom, a trwają-
ce umowy zawarte z Powiatowym Urzę-

dem Pracy w Słupsku nie zostały zakoń-
czone. Poręczycielem nie może być osoba, 
której zatrudnienie  lub  okres  pobierania  
świadczenia  kończy  się  przed  upływem 
24 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
 Po pozytywnym zaopiniowa-
niu wniosku i podpisaniu umowy pra-
codawca kupuje wskazany we wniosku 
sprzęt, przedkłada rozliczenie, udoku-
mentowane fakturami, podczas kontroli 
prowadzonej przez pracowników urzędu 
musi też okazać zakupiony sprzęt i utwo-
rzone stanowisko pracy. Dopiero wtedy 
zatrudnia skierowaną przez urząd i zare-
jestrowaną w urzędzie osobę.  Po złożeniu 
w urzędzie kopii umowy o pracę zatrud-
nionego pracownika, otrzymuje z urzędu 
refundacje kosztów utworzonego stano-
wiska. Okres zatrudnienia musi wynosić 
minimum 24 miesiące (przy czym nie 
musi być to od razu umowa na 24 mie-
siące). W razie rezygnacji, czy zwolnienia 
zatrudnionego pod umowę pracowni-
ka należy zatrudnić kolejną osobę, ale 
wyłącznie skierowaną przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Słupsku. Nie można więc 
zatrudnić w zwolnione miejsce, osoby 
bez skierowania z pośredniaka.

Pieniądze na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy nie  
mogą być wykorzystane na: 

= zakup środków  transportu z  wyłączeniem  pojazdów specjalnych z wpisem w dowo-
dzie rejestracyjnym, 
= zakup towarów do dalszego obrotu, 
= zakup rzeczy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
= wydatków związanych z usługami, np. montażu, instalacji, transportu, itp.,
= leasingu maszyn, pojazdów i urządzeń,  
= kosztów budowy, zakupu ziemi, domków drewnianych, altan i nieruchomości, remon-
tu lokalu,
= kosztów reklamy, folderów, ogłoszeń, wizytówek, itp.,
= zakupu  sprzętu/ruchomości  od  członków  rodziny – współmałżonka rodziców, 
rodzeństwa (w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), 
= zakupów  niezwiązanych ściśle  z  tworzonym  stanowiskiem  pracy

TEGO NIE SFINANSUJESZ

Wniosek, załączniki oraz regulamin 
znajduje się na stronie www.slupsk.praca.
gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania 

- Refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego. 

JAK ZŁOŻYć WNIOSEK
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POWIAT

SŁUPSKI

Będzie gdzie się bawić
Nowoczesny plac zabaw i rekreacji powstał przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci. Przedsięwzięcie warte  
ponad 213 tys. zł sfinansował Powiat Słupski, który zdobył na ten cel prawie 140 tys. zł dofinansowania z Funduszy Euro-
pejskich za pośrednictwem  Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

POWIAT W OBIEKTYWIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Utworzenie  placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” mająca na celu utworzenie nowej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej w Ustce poprzez budowę placu zabaw, nauki i rekreacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plac powstał przy ul. Kościuszki. 
Koncepcja jego zagospodarowa-
nia powstała w wyniku konsultacji 

społecznych, jakie władze powiatu przepro-
wadziły w Ustce w 2018 r.  Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców, plac 
został podzielony na trzy strefy: zabaw i 
edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku  
i rozrywki. Wyposażenie placu dostoso-
wane jest do potrzeb różnych grup użyt-
kowników, także osób niepełnosprawnych.  
 W strefie zabaw ustawiono bujaki 
sprężynowe, huśtawkę, zjeżdżalnię, piaskownicę  
i tablice do kreatywnej nauki. Strefa sportu 
wyposażona została w małą ściankę wspi-
naczkową, bramkę do piłki ręcznej, kosz do 
koszykówki, mini siłownię oraz małe linarium  
i parkour. Natomiast w strefie wypoczynku 
i rozrywki znajdują się ławki, wiata ogrodo-

wa, grill i mini scena. Na placu pojawiły się 
też nowe nasadzenia roślin oraz wyremonto-
wany został przylegający do inwestycji mur. 

Na placu zaplanowano organizację cyklicz-
nych wydarzeń o charakterze integracyjnym 
dla dzieci z placówek, którymi zarządza Cen-

trum oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wyda-
rzenia te będą realizowane jednak dopiero, gdy 
unormuje się sytuacja związana z pandemią. 

RAFAŁ KONON
wicestarosta słupski

- Inwestycja ta chociaż nie jest duża, jest 
bardzo ważna, gdyż ma służyć między innymi 
wspomaganiu rozwoju dzieci i urozmaicaniu 
im form spędzania wolnego czasu. Miejsce 
to będzie wykorzystywane także do integracji 
z lokalną społecznością, zwłaszcza sąsied-
nich osiedli. Tak więc jest to przedsięwzięcie, 
które przyniesie korzyści całej społeczności. 

KORZYŚCI  Z INTEGRACJI

Materiał oprcowany przez Powiat Słupski Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


