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Nie dla zmian
na mapach

96 proc. mieszkańców
powiatu, którzy wzięli
udział w konsulatcjach
w sprawie zmian
granic gminy Słupsk,
sprzeciwia się temu
pomysłowi.
str. 3

Damnicki pałac
doceniony

B I U L E T Y N

POZNAJ OFERTĘ SZKÓŁ
POWIATOWYCH

str. 8-10

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

NA POMOC

UKRAINIE

Renowacja zabytkowego
pałacu w Damnicy
nominowana została
do prestiżowej nagrody
Moderinizacja Roku.
str. 4

Więcej kasy
na drogi
Prawie dziesięć
milionów złotych zdobyły
władze powiatu na
remonty dróg w Ustce,
Klukach oraz kolejnego
odcinka trasy
z Wytowna do Bydlina.
str. 5

Książęca wieś
Smołdzino
Dziś to siedziba gminy,
czterysta lat temu było
to ulubione miejsce
spędzania czasu przez
księżnę Annę de Croy.
Co dziś zostało
w Smołdzinie z tamtych
lat.

str. 13

Ponad 3,2 tysiąca
uciekających przed wojną
Ukraińców znalazło już
schronienie w powiecie
słupskim. Było to możliwe
dzięki wsparciu mieszkańców,
przedsiębiorców, samorządów
oraz otrzymanym na ten cel
środkom rządowym.
str. 3-4,14-15
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SŁUPSKI
OD STAROSTY

DZIEJE SIĘ W POWIECIE
Centrum Kultury Gminy Ustka
zdobyło 117 tys. zł z Narodowego
Centrum Kultury na organizację
działań animujących czytelnictwo
w bibliotekach w Duninowie i Objeździe. Realizacja programu potrwa dwa lata.

PAWEŁ LISOWSKI
starosta słupski

R

osyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że miliony mieszkańców tego kraju musiały w pośpiechu opuścić swoje domy, często zostawiając dobytek całego życia. Większość tych osób przed
okrucieństwami rosyjskiej armii uciekła do Polski.
W naszym powiecie zatrzymało się już ponad 3,2 tysiąca osób i liczba ta stale rośnie. W pomoc uchodźcom
włączyły się także wszystkie pozostałe gminy powiatu.
Nie ukrywam, że dla nas samorządowców zapewnienie odpowiedniego wsparcia w postaci zakwaterowania,
wyżywienia i zaopatrzenia w wiele podstawowych produktów, takich jak odzież czy pościel, okazało się dużym wyzwaniem. Wyzwaniem, któremu sprostaliśmy dzięki zaangażowaniu środków z budżetu państwa oraz wielu urzędników
i pracowników jednostek samorządowych, którzy zajmowali się koordynowaniem i udzielaniem pomocy. Najważniejsze były jednak otwarte serca oraz drzwi domów
mieszkańców powiatu słupskiego, gdzie schronienie
znalazło ponad 2,4 tysiąca uchodźców. To piękny gest,
za który wszystkim chciałbym serdecznie podziękować.
Podziękować chciałbym także za zaangażowanie w zbiórki darów, które organizowały poszczególne gminy. Pomoc ta pozwoliła rozwiązać wiele
problemów, związanych z zaopatrzeniem uchodźców
w żywność i odzież. Jej skala umożliwiła też skierowanie pomocy do osób i instytucji, które pozostały
w Ukrainie i walczą o niepodległość swojej ojczyzny.
Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc dzieciom
z ukraińskich domów dziecka, jakie znalazły się w naszym
powiecie. Dzięki wsparciu setek osób, firm oraz zaangażowaniu samorządów udało się, w niezwykle krótkim
czasie, przygotować obiekty hotelowe do pobytu często
nawet bardzo małych dzieci. Dziękuję też wszystkim wolontariuszom, którzy każdego dnia poświęcają swój czas,
by wspierać ukraińskie opiekunki w opiece nad dziećmi.
Skala życzliwości, zaangażowania i zorganizowania mieszkańców powiatu słupskiego na rzecz ukraińskich
uchodźców, którzy szukają u nas bezpiecznej przystani,
gdzie mogliby przeczekać wojenną zawieruchę, pokazuje,
że jesteśmy nie tylko mieszkańcami ściśle określonego terytorium, ale przede wszystkim wspólnotą lokalną otwartą
na pomoc ludziom w potrzebie.
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Kończy się rozbudowa i remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gardnie Małej. Inwestycja kosztowała ponad 670 tys. zł, z czego
600 tys. to dofinansowanie jakie
zdobyła gmina.

Pięć nowoczesnych łodzi o wartości ponad stu tysięcy złotych otrzymała Ustka w ramach projektu
„Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią
przez Równinę Słupską”.

W Głuszynie powstanie świetlica wiejska.
Władze gminy podpisały już umowę
z
wykonawcą.
Obiekt będzie miał
ponad 120 m kw.
powierzchni. Inwestycja będzie kosztowała 900 tys. zł. Blisko połowa tej kwoty
to dofinansowanie z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W Redzikowie powstanie tor rowerowy typu Pumptrack oraz plac do
aktywności ruchowej typu Street
Workout. Przedsięwzięcie będzie
kosztowało 680 tys. zł. Inwestycja w
80 proc. finansowana jest ze źródeł
zewnętrznych.

Zakończyła się przebudowa
drogi powiatowej w miejscowości Świtały. Inwestycja finansowana była z budżetów
gminy i powiatu. Przedsięwzięcie kosztowało 150 tys.
zł. Zmodernizowana droga ma
teraz pięć metrów szerokości.

Nowy budynek z mieszkaniami komunalnymi powstanie
w centrum Kobylnicy. Znajdzie
się w nim dwanaście lokali dwu
i trzypokojowych. Inwestycja
będzie kosztowała ponad 4,3
mln zł. 80 proc. tej kwoty to
dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prawie 1,5 mln zł zdobyła gmina
Dębnica Kaszubska na zakup 599
laptopów dla dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR z terenu gminy.
Laptopy otrzymają osoby, które w odpowiednim momencie złożyły wnioski
i przeszły weryfikację.

Ulica Leśna w Korzybiu została zmodernizowana. W ramach inwestycji utwardzono
blisko dwieście metrów drogi gruntowej.
Drogę zmodernizowano dzięki pieniądzom, jakie gmina otrzymała z Funduszu
Rozwoju Dróg oraz Lasów Państwowych.

POWIAT W LICZBACH

19,8

96

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

tysiąca złotych przeznaczyły w tym roku władze powiatu na stypendia dla twórców
kultury.
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transporty z darami do
Ukrainy wysłały władze powiatu słupskiego.

więcej na str. 10

procent mieszkańców powiatu słupskiego jest przeciwnych poszerzeniu
Słupska o tereny gminy Słupsk - wynika z konsultacji przerowadzonych
przez Radę Powiatu. Za zmianą granic opowiedziało się jedynie 1,1 proc.
głosujących.
więcej na str. 3

więcej na str. 3

16

9,8

miliona złotych z funduszy rządowych zdobyły władze powiatu na
remont dróg w Ustce, Klukach
i z Machowina do Wytowna.

więcej na str. 6

osób liczy Powiatowa Rada Seniorów,
która już zainaugurowała swoją działalność. Tworzą ją seniorzy z gmin powiatu
słupskiego oraz przedstawiciel Zarządu
Powiatu.
więcej na str. 4
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Partnerom na pomoc

SŁUPSKI

Trzy transporty z darami wysłały już do Ukrainy władze powiatu słupskiego. W ten sposób chcą pomóc osobom, które zostały w ogarniętym wojną kraju.

P

ierwszy transport, zawierający agregaty prądotwórcze, mleko w proszku,
filtry i wkłady sznurkowe do wody,
pościel oraz artykuły medyczne, lecznicze i opatrunkowe, wyjechał ze Słupska
jeszcze w drugim tygodniu marca. Dary,
zakupione dzięki funduszom z rezerwy
starosty na zarządzanie kryzysowe, trafiły
do Kijowa oraz partnerskiego rejonu różyszczeńskiego w obwodzie wołyńskim.
Kolejne ciężarówki z darami wyjechały do Ukrainy 23 marca. Tym razem
w samochodach były m.in. koce, łóżka, pościel
i śpiwory. Część z nich trafiła do Słupska od
partnerskiego niemieckiego powiatu Herzog-

tum Lauenburg. Niemieccy partnerzy przysłali aż dwie ciężarówki pełne darów. Część z nich
przeznaczono na pomoc uchodźcom, którzy
przyjechali do Słupska. Dla przybywających
do powiatu słupskiego uchodźców zostawiono też dary, jakie do starostwa trafiły z Anglii,
mi.in. pampersy, chusteczki nawilżane, itp.
Trzeci
transport
wyruszył 14 kwietnia. Zawierał artykuły, o które prosili partnerzy z rejonu różyszczeńskiego m.in. żywność,
środki higieny osobistej, chemię, jednorazowe pieluchy oraz dwieście łóżek wraz
z materacami i pościelą dla szpitala w Kijowie.

POMAGAMY WSPÓLNIE
ZDZISŁAW KOŁODZIEJSKI

członek Zarządu Powiatu

- Cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami
z rejonu - powiatu różyszczeńskiego, z którymi od dawna utrzymywaliśmy ożywione kontakty dwustronne.
Staramy się na bieżąco, w miarę naszych możliwości,
reagować na zgłaszane przez nich potrzeby. Nie chcemy działać po omacku. Zależy nam na tym, by pomoc,
jaką przekazujemy, możliwie najbardziej odpowiadała
aktualnym potrzebom Ukraińców. Współpracujemy
w tym zakresie z naszymi partnerami zagranicznymi
z powiatu Herzogtum Lauenburg, dla których jesteśmy
pomostem w kontakcie z Ukrainą.

Z partnerami z niemieckiego powiatu Herzogtum Lauenburg, którzy przywieźli dary do Słupska.

Nie dla zmian na mapach

M

ieszkańcy powiatu nie chcą
zmian jego granic i nie godzą się na powiększenie Słupska kosztem gminy Słupsk – wynika z
konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego.
Konsultacje zarządzono, gdy władze Słupska rozpoczęły procedurę włączenia
w granice miasta sołectw Bierkowo, Krępa
Słupska, Płaszewko, Strzelino, Włynkówko
oraz Siemianice i części sołectwa Swochowo-Niewierowo. Przyłączenie tych miejscowości do miasta wiązałoby się także ze zmianą
granic powiatu, dlatego jego władze postanowiły poznać zdanie mieszkańców w tej sprawie. Konsultacje miały formę głosowania, w
którym między 16 lutego, a 8 marca mógł
wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu.
Głosować można było elektronicznie poprzez ankietę internetową oraz
tradycyjnie, wypełniając ankiety dostępne
we wszystkich urzędach gmin. W głosowaniu udział wzięło 17746 osób. 96 proc.
z nich sprzeciwiło się zmianie granic. Za
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powiększeniem Słupska opowiedziało się
jedynie 1,1 proc. głosujących, niemal tyle
samo nie miało zdania, a prawie 2 proc.
oddało głosy nieważne. Podobnie głosowali
mieszkańcy gminy Słupsk. Prawie 99 proc. z
nich, a uczestniczyło ponad 80 proc. uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach,

opowiedziało się za zachowaniem obecnych
granic samorządów. Zupełnie inaczej na
kwestie zmiany granic zapatrują się mieszkańcy Słupska. Z zakończonych w mieście
konsultacji społecznych wynika, że ponad
80 proc. słupszczan jest za powiększeniem
miasta.

MIESZKAŃCY SĄ PRZECIW
JAN OLECH

przewodniczący Rady Powiatu
- Uczestnicy konsultacji jednoznacznie pokazali
swoje negatywne stanowisko w kwestii zmiany granicy Słupska kosztem powiatu słupskiego. Liczba
oddanych głosów, wyrażających sprzeciw zdecydowanie pokazuje przywiązanie do obecnie istniejącej lokalnej społeczności. Wyraźnie widać, że wolą
mieszkańców powiatu słupskiego jest, aby proces
rozszerzenia granic miasta nie został zrealizowany.
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Starają się stworzyć
dzieciom nowe domy
Trzy grupy dzieci z ukraińskich domów dziecka goszczą w powiecie słupskim. Wraz z opiekunami i ich dziećmi to 340 osób. Organizatorem ich pobytu jest Powiat Słupski, w imie-

D

o miejscowości powiatu słupskiego trafiło 225 dzieci ewakuowanych z domów dziecka
w Zaporożu, Bojarce i Połtawie. Wraz
z opiekunami i ich dziećmi jest to 340
osób. Po trzydniowej podróży pociągiem i autobusem zakwaterowani zostali
w obiektach hotelowych w Ustce, Rowach i Runowie, z którymi podpisano
umowy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Pierwsza z grup przybyła
6 marca i od samego początku została
zaopiekowana przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku. W kolejnych dniach przybyły
następne, w tym najliczniejsza, ulokowana w Ustce, w której przebywają głównie najmłodsze dzieci, w wieku do 6 lat.
Pozostałe dwie grupy są bardziej zróżnicowane pod względem wieku, ponieważ
przebywają w nich dzieci od 3 do 17 lat.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku cały
czas wspierają organizacyjnie opiekunów dzieci – zorganizowali m.in. zbiórki darów, dzięki którym możliwe było
zaopatrzenie dzieci w niezbędną odzież,
obuwie, środki higieniczne, kosmetyki,
przybory szkolne, zabawki i inne akcesoria niezbędne do codziennego funkcjonowania. Pomagają również w załatwianiu
formalności związanych z kompletowaniem dokumentów, w wypełnianiu wniosków o nadanie peseli, sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ustanawiania
opieki tymczasowej, a także w ubieganiu
się o wsparcie finansowe. Od pierwszych
dni pobytu grupy usteckiej organizowali
również wsparcie wolontariuszy do opieki nad dziećmi, które było bardzo potrzebne ze względu na konieczność adaptacji grupy w nowym miejscu oraz jej
specyfikę. Dominują w niej dzieci małe

oraz ze specjalnymi potrzebami, wymagające większej uwagi i intensywnej pracy
opiekunów. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy również
wsparcie psychologiczne opiekunów
oraz dzieci. Pracownicy jednostki systematycznie pozyskują także darczyńców oraz partnerów którzy włączają się
w organizację czasu wolnego dla dzieci.
- Ostatnie półtora miesiąca to
czas bardzo wytężonej pracy naszej kadry,
która z wielkim sercem zaangażowała się
w pomoc gościom z Ukrainy - przyznaje Urszula Dąbrowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Słupsku. – Nasi pracownicy w pierwszej
kolejności zadbali o zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i ich opiekunów
oraz zapewnienie im spokojnych i bezpiecznych warunków do funkcjonowania w miejscu pobytu. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż spotkaliśmy się z nie-

Fot. UM USTKA

niu którego większość zadań realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Przygotowania do przyjęcia dzieci w hotelu w Ustce osobiście nadzorowali starosta Paweł Lisowski
i burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.

zwykle życzliwym wsparciem darczyńców i bardzo dużym zaangażowaniem
wolontariuszy, a także pracowników
innych powiatowych jednostek organi-

zacyjnych za co w imieniu naszych gości
bardzo dziękujemy. Dziękujemy również
samorządom gminnym, na których terenie przebywają dzieci.

Seniorzy z powiatu mają głos

P

owiatowa Rada Seniorów, która ma reprezentować interesy starszych mieszkańców powiatu słupskiego, rozpoczęła działalność. Jej przewodniczącym został
Dymitr Komanecki z gminy Smołdzino.
Radę tworzy szesnaście osób,
reprezentujących poszczególne gminy powiatu słupskiego. Na czteroletnią kadencję
powołani zostali przez starostę słupskiego, gdyż to władzom powiatu mają służyć
radą w kwestiach dotyczących środowiska
senioralnego. Podczas pierwszego posie-

dzenia Rady oprócz przewodniczącego wybrano też jego zastępcę, którym został
reprezentujący Zarząd Powiatu Grzegorz
Grabowski. Wybrano też sekretarza, którym została Anna Łuszcz z gminy Słupsk.
Powiatowa Rada Seniorów to
organ doradczy. Jej działania pozwolą lepiej
poznać potrzeby starszych mieszkańców
i wzmocnić ich udział w życiu społeczności
powiatu słupskiego. Jej członkowie będą
nie tylko doradzać władzom powiatu i opiniować projekty aktów prawa miejscowego,

SENIORZY DORADZĄ
GRZEGORZ GRABOWSKI
członek Zarządu Powiatu

- Chcielibyśmy, aby Powiatowa Rada Seniorów była
nie tylko organem o charakterze doradczym. Zamierzamy dobrze wykorzystać duże doświadczenie
jej członków, którzy reprezentują różne spojrzenie
na sprawy osób starszych. Jestem przekonany, że
uda się nam sprawić, by Rada Seniorów stała się
kreatorem działań na rzecz poprawy jakości życia
społeczności senioralnej powiatu słupskiego.
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W skład Powiatowej Rady Seniorów wchodzą reprezentanci poszczególnych gmin powiatu.

dotyczące funkcjonowania seniorów. Mogą
także inicjować przedsięwzięcia na rzecz środowiska senioralnego i przedstawiać własne
propozycje działań w tym zakresie.
Powołanie Rady Seniorów jest

kolejnym elementem polityki senioralnej
wdrażanym przez władze powiatu. W minionym roku w gminach powiatu słupskiego powstało czternaście klubów seniora,
korzysta z nich blisko dwieście osób, które

potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pomocy w zagospodarowaniu
czasu wolnego. Na funkcjonowanie klubów
seniora do 2023 r. władze powiatu przeznaczyły 900 tys. zł.
nr 3-4 (254-255)
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Docenili remont damnickiego pałacu
Renowacja pałacu w Damnicy, na którą władze powiatu przeznaczyły ponad cztery miliony złotych została doceniona nominacją w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku.
Zwycięzcę wyłoni profesjonalne, branżowe jury. Jednocześnie jednak każdy głosować
może w towarzyszącym konkursowi internetowym plebiscycie.

K

kursie ubiegają się zarówno samorządy, zamku krzyżackiego w Szczytnie, adainstytucje, deweloperzy i osoby prywatne. ptacją obiektów poprzemysłowych na
Wśród nominowanych znaj- Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz
odtworzeniem kadują się zarówno
mienicy, w której
pojedyncze obiekmieści się obecnie
ty
mieszkalne
Stargardzkie Ceni
przemysłowe,
trum Nauki Filary.
jak i całe obszary
Remont
poddane rewitalimaja o godz. 12.00 kończy się
budynku, w któzacji. W tym roku
głosowanie w plebiscycie interrym mieszczą się
modernizacja panetowym na najpopularniejsze
obecnie Specjalny
łacu w Damnicy
modernizacje. Raz dziennie
Ośrodek Szkolnokonkuruje m.in.
głosować może każdy.
-Wy c h o w a w c z y
z
rewitalizacją
i Centrum Kultury
i adaptacją Wieży
Ciśnień na potrzeby Muzeum Górnic- Powiatu Słupskiego, zakończył się latem
twa Węglowego w Zabrzu, rewitalizacją ubiegłego roku. Prace konserwatorskie
trwały ponad dwa lata. Odnowiono
elewację wraz z odtworzeniem zniszczonych gzymsów i zdobień, wyremonZABYTKI
towano także tarasy oraz odtworzono
system odprowadzania wód opadowych.
MARCIN KOWALCZYK
Jednocześnie dostosowano obiekt do
członek Zarządu Powiatu
wymogów przeciwpożarowych. Zbudowano dodatkowe metalowe schody ewakuacyjne, zamontowano okna do oddy- Cieszymy się, że zrealizowana przez Powiat Słupski
miania klatek schodowych, oświetlenie
inwestycja została dostrzeżona. Nie jest to jednak
ewakuacyjne, instalację sygnalizacji pojedyne przedsięwzięcie związane z ochroną dziedzicżaru oraz nową instalację hydrantową.
twa kulturowego, które realizujemy. Właśnie trwają
Łącznie na remont pałacu
prace renowacyjno-modernizacyjne w zabytkowym
władze powiatu wydały 4,1 mln zł, z czebudynku Starostwa Powiatowego. Zakres prac jest
go prawie milion złotych to dofinansoszeroki, bo obejmuje między innymi naprawę elewawanie pozyskane z Rządowego Funduszu
cji i wymianę miedzianego pokrycia dachowego.
Inwestycji Lokalnych.

onkurs Modernizacja Roku i Budowa XXI w. organizowany jest
już od 26 lat. Nagrody przyznawane są oddzielnie obiektom nowym i remontowanym. W tym roku do konkursu
zgłoszono 336 obiektów z całego kraju.
Pałac w Damnicy nominację
otrzymał w kategorii modernizowanych
budowli zabytkowych. Celem konkursu
jest wyłonienie wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych oraz propagowanie i wspieranie
działań na rzecz ratowania dziedzictwa
narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów
i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. O nagrody w kon-

CHRONIMY
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HISTORIA OBIEKTU
Wyremontowany pałac pochodzi z lat 70. XIX wieku. Wzniesiony został na zlecenie Richarda von Blankensee, a zaprojektowany przez architektów Gustawa Knoblaucha i Friedricha Hollina. Od 1910 jego właścicielem była rodzina
von Gampów skoligacona z niemiecką rodziną Bayerów, słynącą m.in. z produkcji aspiryny. W 1987 obiekt został wpisany do rejestru zabytków i podlega
ochronie konserwatorskiej. Wnętrza parteru mają charakter reprezentacyjny.

Zdolni sportowcy wyróżnieni przez starostę
S
portowcy z powiatu słupskiego,
którzy w minionym roku odnosili największe sukcesy, otrzymali stypendia starosty. W tym roku
liczba stypendystów jest wyjątkowo
długa - otrzymało je szesnaście osób
reprezentujących różne dyscypliny. Najwięcej było lekkoatletów i judoków.
Wsparcie finansowe udzielane
jest przez starostę zawodnikom, którzy
mieszkają w powiecie słupskim i osiągają wysokie wyniki na zawodach międzynarodowych lub krajowych. Stypendia
wypłacane są od marca do końca roku.
W zależności od kategorii, w jakiej przyznano stypendium na konto sportowca
trafia co miesiąc 200, 300 lub 500 zł.
Najwyższe stypendium przyznawane jest w kategorii champion.
W tym roku otrzymała je szesnastoletnia Wiktoria Palicka, która w minionym
roku zdobyła złote medale w pływaniu
stylem grzbietowym na trzech dystansach i srebro w stylu zmiennym także na
nr 3-4 (254-255)
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trzech dystansach. Palicka w minionym charu Europy i Drużynowych Mistrzostw
roku też była stypendystką starosty. Wów- Europy w rzucie oszczepem.
czas otrzymała stypendium w kategorii
wynik w wysokości 300 zł miesięcznie.
Wsparcie w kwocie 200 zł
NAGRODZENI
miesięcznie przyznawane jest w kolei
w kategorii talent. W obu grupach starosta uhonorował głównie młodych, ale już
= Wiktoria Palicka – pływanie
utytułowanych zawodników. Stypendia
= Aleksander Nurkowski – biegi
dostali m.in. Łukasz Bielawa, Jakub Mar- = Łukasz Bielawa – judo
tyna, Antonii Żuk - judocy, którzy stawali
= Mirosław Szczerba – rzuty
na podiach turniejów międzynarodowych, = Weronika Bobek – tenis stołowy
czy żeglarz Seweryn Wysokiński – zdo- = Katarzyna Znamirowska – judo
bywca trzeciej lokaty na Grand Prix Por- = Hubert Żuk – judo
tugal w klasie 470. Stypendia trafiły też
= Antonii Żuk – judo
do rekordzistki Europy w biegu 24-go- = Jakub Martyna – judo
dzinnym Małgorzaty Pazdy-Pozorskiej, = Oliwia Szycko – judo
która w minionym roku była stypendyst- = Szymon Depta – biegi
ką starosty w kategorii champion. W tym
= Jakub Nielub – skok wzwyż
roku ustanowiła z kolei rekord Polski
= Małgorzata Pazda-Pozorska – biegi
w biegu sześciogodzinnym po bieżni sta- = Klaudia Regin - rzut oszczepem
dionu. Wśród stypendystów znalazła się
= Kewin Małek – skok wzwyż
w tym roku także Klaudia Regin, która
= Seweryn Wysokiński - żeglarstwo
wraz z drużyną zdobyła złoto podczas Pu-

W uroczystym wręczeniu stypendiów oprócz władz powiatu udział wzięła także utytuowana
sportsmanka radna Barbara Madejczyk.
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Kolejne pieniądze na drogi
Prawie dziesięć milionów złotych zdobyły władze powia-

Nowoczesne
praktyki
dla uczniów

tu na remonty dróg powiatowych. Dzięki tym funduszom
drogowcy wkrótce pojawią się na kolejnym odcinku trasy Wytowno-Bydlino, w Klukach oraz w Ustce.

W

ładze powiatu ubiegały się o dofi- wstanie także nowe, przejście dla pieszych
nansowanie pięciu inwestycji dro- z wydzielonym azylem. Bezpieczeństwo
gowych z Rządowego Funduszu poprawi także nowe oznakowanie, które
Rozwoju Dróg. Pieniądze dostały na trzy zostanie ustawione przy drodze. Inwestyprzedsięwzięcia. Dzięki tym funduszom cja ta pochłonie około 12,6 mln zł. Połowę
zmodernizowana zostanie ulica Kopernika kwoty władze powiatu zdobyły w formie
w Ustce, która ma status drogi powiatowej. dofinansowania rządowego, a reszta to
Prace mają obejmować, m.in. poszerzenie w równej wysokości wkład włapowiatu
i
gminy
Ustka.
jezdni do sześciu metrów, budowę fragmen- sny
Os t a t n i ą
tów chodników, zatok
z inwestycji, reautobusowych, przejalizowanych przy
ścia dla pieszych z azyudziale pieniędzy
lem, ścieżki rowerowej
z tegorocznej edycji
oraz montaż, popraRządowego Funduwiającego bezpieczeńszu Rozwoju Dróg,
stwo, oznakowania
jest przebudowa
aktywnego,
które
milionów złotych kosztują trzy
drogi w Klukach Decyzję o przyznaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogłosił w lutym w Starostwie
wskazuje
aktualną
najnowsze inwestycje drogowe
w gminie Smołprędkość poruszająrealizowane przez powiat
Powiatowym w Słupsku poseł Piotr Müller.
dzino, która ma
cych się drogą pojazsłupski.
kosztować około
dów. Koszt inwestycji
czterech milionów
to około trzy miliony
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
złotych. Połowę tej kwoty stanowi wspomnia- złotych. Jej finansowanie wygląda podobnie
ne dofinansowanie, reszta – po około 750 tys. jak dwóch pozostałych, czyli połowa kwoty
RAFAŁ KONON
zł – to pieniądze z budżetu miasta i powiatu. to fundusze rządowe, a po jednej czwartej
wicestarosta słupski
Drugim z dofinansowanych pochodzi z budżetów samorządów powiatoprzedsięwzięć jest kolejny etap przebudowy wego i gminnego. Zakres prac budowlanych
- Poprawa stanu dróg powiatowych jest naszym priorydrogi z Wytowna do Bydlina. Tym razem obejmuje m.in. poszerzenie drogi prowadzątetem. Pozyskiwane z różnych źródeł dofinansowanie
przebudowywany ma być ponad czterokilo- cej do skansenu Muzeum Wsi Słowińskiej
oraz wzorowa współpraca z samorządami miast i gmin
metrowy odcinek z Wytowna do Machowi- do 5,5 m, ułożenie kamiennej nawierzchni,
powiatu słupskiego w zakresie współfinansowania
na. Także w tym przypadku droga nie dość, nawiązującej do historycznego charakteru
inwestycji drogowych pozwalają na prowadzenie tak
że zyska nową nawierzchnię bitumiczną, zabudowy tej miejscowości oraz budowę
szerokiego zakresu prac. Każdego roku modernizujemy
to jeszcze zostanie poszerzona do sześciu chodnika. Nowa droga ma zostać zaprojektokolejne kilometry tras powiatowych, co przekłada się
metrów, ułożone zostaną także fragmenty wana w taki sposób, by uspokoić na niej ruch
nie tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo
chodników, wytyczone zostaną zatoki au- drogowy, co ma przyczynić się do poprawy
mieszkańców i odwiedzających nas turystów.
tobusowe i wyspy spowalniające ruch. Po- bezpieczeństwa.
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Pieniądze dla twórców kultury

S

ześcioro twórców kultury otrzymało
stypendia starosty słupskiego. Otrzymane pieniądze pomogą im w realizacji nowych projektów artystycznych.
Tegoroczni stypendyści starosty reprezentują bardzo zróżnicowaną
aktywność twórczą. W grupie tej są zarówno aktorzy, poeta, animator kultury
czy dziennikarz. Różnią się też twórczym
stażem. Wszyscy jednak zaproponowali
realizację interesujących działań artystycznych. Aktorka Magdalena Płaneta
- przygotowanie i zrealizowanie słuchowiska radiowego „Przygody Świnki Marcelinki”, poeta Jerzy Fryckowski - wydanie
tomiku poezji pt. „Zalustrze”, a aktor
Iwo Bochat - zorganizowanie projektu „Cyrkologia – idea nowego cyrku”.
Animator kultury Dariusz Narloch z zespołem „Polanki” otrzymał stypendium
na zakup strojów do zorganizowania
widowiska plenerowego „Kwiat Papro-

6

ci”, a Magdalena Jankowska na realizację
dwóch teledysków zespołu H.Lucyna.
Z kolei znany z łamów „Powiatu Słupskiego” dziennikarz i publicysta Włodzimierz
Lipczyński otrzymał stypendium na opracowanie wybranych sylwetek twórców
do publikacji „Artyści Ziemi Słupskiej”.
Stypendia kulturalne starosty
przyznawane są już od 2004 r. osobom
zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. W tym roku na ten cel władze powiatu
przeznaczyły prawie 20 tys. zł. Stypendia
przyznawane są na rok lub pół roku, tak
więc stypendysta może otrzymać 3,6 lub
1,8 tys. zł. Każdego roku stypendystami
starosty zostaje kilku twórców i animatorów kultury, którzy aktywni są na terenie
powiatu słupskiego. W minionym roku
była to m.in. malarka Monika Maras
z Lubunia i poetka Katarzyna Nazaruk
z Żochowa.

Od lewej: starosta Paweł Lisowski, dyrektorki
Katarzyna Ozimek, Iwona Wojtkiewicz i prezes
Cezary Koseski.

U

czniowie klas technik mechanik
i technik mechatronik ze szkół
prowadzonych przez powiat będą
uczyć się zawodu podczas praktyk w Markosie – firmie słynącej z produkcji łodzi
i laminatów, wykorzystywanych w energetyce wiatrowej i branży motoryzacyjnej.
Starosta słupski Paweł Lisowski wspólnie z dyrektorkami Zespołu Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku i Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
oraz burmistrzem Ustki Jackiem Maniszewskim podpisał w tej sprawie list intencyjny
z prezesem Markosu Cezarym Koseskim.
Sygnatariusze listu zobowiązali się
także do podejmowania wspólnie działań, które mają na celu promocję konkretnych kierunków kształcenia wśród uczniów ostatnich klas
usteckich szkół podstawowych. Współpraca
z Markosem będzie nie tylko okazją dla młodzieży do uczenia się zawodu od lidera branży,
ale również szansą na podjęcie pracy w tej firmie po zakończeniu kształcenia.

Wsparcie
uczniowskiego
sportu

T

rzysta tysięcy złotych przeznaczyły
władze powiatu na organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w latach 202224. Organizatorem zawodów będzie
Słupski Szkolny Związek Sportowy, który został wyłoniony w drodze konkursu.
Olimpiada to całoroczne rozgrywki w sztafetowych biegach przełajowych,
drużynowych biegach przełajowych, szachach,
tenisie stołowym, unihokeju, halowej piłce
nożnej, piłce nożnej, ręcznej, siatkówce, koszykówce, czwórboju lekkoatletycznym i lekkoatletyce. Organizacja zmagań sportowych
uczniów kosztować będzie 100 tys. zł rocznie.
Umowę podpisano na trzy lata. W sfinansowaniu zadania powiat wsparły okoliczne samorządy, które przekazały na ten cel łącznie
120 tys. zł.
nr 3-4 (254-255)
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Lepsze warunki dla piłkarzy
Nowa szatnia na stadionie piłkarskim w Sycewicach
to duży krok w stronę unowocześnienia tego obiektu.
Budynek jest już praktycznie gotowy do użytku. W najbliższym czasie zostanie w pełni umeblowany, tak aby

S

tadion w Sycewicach od kilku lat
przechodzi proces modernizacji
w celu dostosowania go do wymagań zawodników, kibiców i mieszkańców.
W 2018 rok wymieniono nawierzchnię
płyty boiska głównego i zbudowano
oświetlenie, a także przygotowano dodatkową murawę treningową. Ponadto pojawiło się boisko do siatkówki plażowej
oraz strefa fitness z siłownią zewnętrzną. W 2021 roku rozpoczęto budowę
budynku szatniowo-sanitarnego i drogi
dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi. Teraz można już na własne oczy
zobaczyć efekty kilkumiesięcznej pracy.
Szatnia to obiekt o łącznej powierzchni ponad 126 metrów kwadratowych, który podzielono na pomieszczenia
dla gości i gospodarzy, a także dla sędziów
i trenera. W środku udało się wygospodarować miejsce na zaplecze techniczno-socjalne oraz dwie ogólnodostępne łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe.
Budynek posiada całoroczne ogrzewanie,
a na dachu zainstalowano panele foto-

woltaiczne w celu ograniczenia kosztów
zużycia energii. Natomiast za stadionem,
od ulicy Szkolnej powstała zupełnie
nowa droga z wygodnym parkingiem
na 25 miejsc postojowych oraz ścieżką
rowerową. W trosce o komfort zmotoryzowanych oddano do użytku również
drugi parking od strony ulicy Sportowej
z dodatkowymi 13 miejscami dla samochodów osobowych (w tym z miejscami
wydzielonymi dla osób z niepełnosprawnościami) i czterema dla autobusów. Całkowita wartość inwestycji to 1,7 mln złotych, z czego 1,35 mln to dofinansowanie
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
W najbliższym czasie szatnia
zostanie umeblowana, a na stadionie do
końca kwietnia pojawi się system nagłośnienia, który poprawi oprawę imprez
sportowych. Obecnie komunikaty spikera nie zawsze docierają do publiczności
w wyraźny sposób. Teraz dzięki nowemu systemowi realizacja imprez zyska
zupełnie nową otoczkę. Zakup nagłośnienia będzie możliwy dzięki projekto-

Fot. UG KOBYLNICA

sportowcy czuli się w nim jak najlepiej.

wi Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sparta” nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne.

„Słoneczny” przywiezie turystów

Koniec z dziurami na drodze

D

roga w Starej Dąbrowie będzie
szersza i zyska nową nawierzchnię. Inwestycja już się rozpoczęła. Drogowcy poszerzą jezdnię do
sześciu metrów, zbudują nowe chodniki
z kostki betonowej o łącznej długości
ponad 800 metrów, wykonają też zjazdy
na posesję oraz dwa przejścia dla pieszych.
Wzdłuż drogi pojawi się nowe ozna-

kowanie, także aktywne, informujące
o prędkości ruchu poruszających się pojazdów. W ramach inwestycji zbudowana zostanie także kanalizacja deszczowa.
Przedsięwzięcie ma kosztować ponad 2,8 mln zł. Milion pochodzi
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
a po 933 tys. zł przeznaczyły na ten cel
samorządy gminy i powiatu.

Gminne inwestycje w kulturę

D
S

ezonowy pociąg z Warszawy do
Ustki wraca na tory. Połączenie, tradycyjnie już uruchomią
Koleje Mazowieckie. Pierwszy skład
ma przyjechać do Ustki 25 czerwca.
Pociąg „Słoneczny” cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem turystów,
ale też mieszkańców powiatu słupskiego,
nr 3-4 (254-255)
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którzy dzięki niemu mają ułatwiony dojazd
do stolicy. Pociąg będzie się zatrzymywać w
pięciu miastach na Mazowszu: Legionowie,
Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku,
Ciechanowie i Mławie, w dwóch w województwie warmińsko-mazurskim: Działdowie i Iławie, a także w miastach województwa pomorskiego: Prabutach, Malborku,

Tczewie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku, Słupsku i zakończy swą
trasę nad samym morzem – w Ustce. Podróż z Warszawy do Ustki trwa 5,5 godziny.
Pociąg składa się z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

trami aktywizującymi lokalną społeczność. Obie inwestycje realizuje słupska
firma Sima. Ich łączny koszt to 2,7 mln
zł, z czego 1,8 to dofinansowanie, jakie
gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fot. UG DAMNICA

Fot. UM USTKA

wa nowe obiekty kulturalne powstaną w gminie Damnica. W
Bobrownikach powstanie Lokalne Centrum Kultury, a w Karżniczce świetlica z punktem bibliotecznym.
Obiekty te mają stać się cen-

Tak ma wyglądać Lokalne Centrum Kultury w Bobrownikach.
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Rolniczak - szkoła, która
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 budowlanej 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, przetwarzania i przekazu informacji oraz znająca budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Osoba taka tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych, 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 eliminować usterki, projektować bazy danych i aplikacje z nich korzystające, pisać aplikacje
we współczesnych środowiskach programistycznych, posługiwać się zaawansowanymi programami 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 poszukiwanych 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 (inteligentne ubrania, domy itp.). Uczniowie tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności 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 innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych),
HTML5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych). Przedmioty rozszerzone 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. Organizuje 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 wyrobów 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 instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucję 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 przygody 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 zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego 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, organizacjach 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.
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Wysoka zdawalność matur, atrakcyjne stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz zagraniczne staże i praktyki
zawodowe – to wszystko sprawia, że co roku Zespół Szkół
Agrotechnicznych w Słupsku cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych. Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja.

C

hociaż placówka popularnie
nazywana jest „Rolniczakiem”
to jej oferta edukacyjna jest
zdecydowanie szersza. Obecnie proponuje naukę aż w dziewięciu zawodach
na poziomie szkoły średniej i w dwóch
w szkole branżowej. Wszystkie odpowiadają aktualnym potrzebom, nie tylko lokalnego rynku pracy, co sprawia,
że absolwenci placówki nie mają problemów ze znalezieniem atrakcyjnego
zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji absolwentów są wyniki jakie uzyskują oni
z egzaminów zawodowych. W ostatnich
latach średni wynik uczniów „Rolniczaka” z egzaminu w zawodzie technik analityk był o 30 proc. wyższy od średniego
wyniku w województwie pomorskim,
a w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - o 24 proc.
wyższy. Egzaminy zawodowe na kierunku technik geodeta oraz technik technologii żywności zdają wszyscy uczniowie.
Zespół Szkół Agrotechnicznych nie tylko dobrze przygotowuje do pracy zawodowej, ale także do
kontynuacji nauki na studiach. Około
60 proc. absolwentów szkoły wybiera
właśnie taką ścieżkę rozwoju zawodowego. – Mamy uczniów z różnymi
aspiracjami, więc równie dużo uwagi
przykładamy do kształcenia ogólnego
i zawodowego, chcemy by każdy z naszych absolwentów był przygotowany
zarówno do wykonywania od razu pracy
w wyuczonym zawodzie, jak i do rozpoczęcia wybranych studiów, nie tylko
tych związanych z kierunkiem kształcenia w technikum – mówi Iwona Wojtkiewicz, dyrektor placówki. – Wszyscy
uczniowie otrzymują od nas wsparcie,
zarówno szczególnie uzdolnieni, dla
których realizujemy specjalny program
rozwoju oraz ci, którzy potrzebują
więcej uwagi nauczycieli. Staramy się
wspierać ich pasje i potrzeby, a także
rozbudzać zainteresowania zawodowe.
Rozwój zawodowy uczniów
wspierają doświadczeni nauczyciele
przedmiotów kierunkowych wykorzystujący do tego nowoczesne pracownie
i laboratoria oraz wysokiej klasy sprzęt
pomiarowy i komputerowy. Młodzież
z „Rolniczaka” na co dzień korzysta m.in.
z ultranowoczesnej pracowni gastronomicznej, jednego z najlepiej wyposażonych laboratoriów chemicznych na Pomorzu oraz pracowni komputerowych

wyposażonych, m.in. w tablety graficzne
czy sprzęt firmy Apple. Z kolei miłośnicy gier komputerowych mają do dyspozycji pracownię gamingową. By uczniowie mogli jak najlepiej poznać przyszłe
środowisko pracy, program kształcenia
został rozszerzony o dodatkowe 280 godzin praktyk oraz o możliwość ich odbywania w hiszpańskiej Andaluzji. Szkoła
ściśle współpracuje też z pracodawcami
z regionu słupskiego, którzy obejmują
poszczególne klasy swoim patronatem,
wspierając nauczycieli w przekazywaniu najnowszej, praktycznej wiedzy.
Szkoła to jednak nie tylko
lekcje i praktyki. Swoje zainteresowania
uczniowie mogą rozwijać także podczas
licznych zajęć pozalekcyjnych, a także
biorąc udział w szkoleniach oraz konkursach zawodowych. Uczniowie, którzy
cenią sobie aktywność społeczną, mogą
angażować się w działalność Klubu Wolontariusza, Samorządu Uczniowskiego. W szkole działa także Młodzieżowe
Centrum Edukacji Ekologicznej, Liga
Ochrony Przyrody, koła teatralne i recytatorskie, zespół wokalny i taneczny. Co
roku w placówce organizowane są m.in.
Rolniczak Lan Party, E-Sportowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Słupskiego, czy
Agro Cross.

UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

NADIA SIKORA

ALEKSANDRA LEŚNIK

- O szkole słyszałam bardzo
dobre opinie od różnych ludzi.
O sympatycznych nauczycielach, chętnych do pomocy
uczniom, ale i też o pozostałych uczniach darzących się
sympatią i szacunkiem. Kierunki edukacji, które są w tej
szkole świetnie umożliwiają
zbudowanie sobie przyszłości.

- Wybrałam tę szkołę, ponieważ zapewni mi ona dobrą
przyszłość. Są tu wspaniali
i pomocni nauczyciele. Słyszałam również bardzo dobre
opinie o tej szkole, a kierunki w niej są przyszłościowe,
ciekawe i można na nich nauczyć się wiele rzeczy. Ludzie
w szkole również są mili i pomocni.
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daje zawód

TECHNIK GEODETA
Na kierunku geodezji kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Technikum przygotowuje do prowadzenia działalności inżynierskiej w tym zakresie. Uczeń poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych
i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Dzięki czemu uczy się także nowoczesnych technik pomiarów satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka
i geografia.

TECHNIK ANALITYK
Głównym zadaniem analityka jest prawidłowe wykonanie badań i analiz w laboratorium. Wykorzystuje do tego celu rozbudowaną, specjalistyczną aparaturę. Interesuje
go skład chemiczny surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów. Wykonuje 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, kryminalistycznych, toksykologicznych oraz działających dla potrzeb archeologii, geologii,
historii i innych. Zdobyte kwalifikacje można podnosić w szkołach wyższych na kierunkach 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 kandydatów wskazane są umiejętności techniczne, informatyczne oraz zdolności organizacyjne. 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 rolniczego 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 zawodzie jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony środowiska, którzy będą badać
komponenty środowiskowe (wodę, glebę, powietrze), oceniać aktualny stan środowiska 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, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w wydziałach ochrony środowiska każdego urzędu,
przedsiębiorstwach działających na rzecz środowiska. Na poziomie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty, jak: matematyka i biologia.

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA - KUCHARZ

MICHAŁ TAMA

WOJCIECH SŁOMKA

SZYMON PRZYBYSZ

KINGA NAPIERAJ

- Do wyboru tej szkoły skłonili
mnie koledzy z poprzednich
lat. Opowiedzieli mi o szkole
oraz kierunku, na który chciałem uczęszczać. To właśnie
dzięki nim jestem tu, gdzie
jestem. Na pewno przy wyborze rolę odegrały pracownie
komputerowe, które jak na
standardy polskich szkół, są
bardzo dobre i zadbane.

- Szkoła spodobała mi się
podczas
dni
otwartych.
Spodobał mi się zadbany teren szkoły oraz sale do przedmiotów informatycznych i pracownia chemiczna. Miałem
również okazję porozmawiać
z kilkoma nauczycielami, którzy rozwiali moje wątpliwości
oraz pomogli mi podczas rekrutacji.

- Zepół Szkół Agrotechnicznych wybrałem z polecenia
znajomych, którzy bardzo
chwalili atmosferę, jaka panuje w szkole, nauczycieli
oraz ich zaangażowanie
w prowadzenie lekcji i podejście do uczniów. W naszej
szkole odbywają się bardzo
ciekawe wydarzenia, zabawy
i gry. Nie można się nudzić.

- Szkołę polecili mi znajomi
i przekonałam się, że Rolniczak to szkoła dla mnie.
Atmosfera, nauczyciele i
uczniowie są super. Nauczyciele mają pozytywne i prawidłowe podejście do uczniów.
Wszyscy są na równi i nikt nie
jest wywyższany. Myślę, że ta
placówka to dobry wybór, aby
w dorosłym życiu pracować w
wymarzonym zawodzie.
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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 przyciągający 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, które 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 okolicznościowych i usług cateringowych. Ponadto nauczy się planowania i kalkulowania
kosztów produkcji, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do
przygotowywania i serwowania potraw oraz utwalania żywności.

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA – OGRODNIK
Szkoła przygotowuje absolwentów do zakładania i pielęgnowania sadów i ogrodów, 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 przygotowywany do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa, dotyczącego środków
ochrony roślin.
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Kopernik kusi
nowościami
Nowoczesne baza sportowa, świetnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie zawodowe oraz
zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla uczniów spoza Ustki – to wszystko proponuje swoim
uczniom Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Na kandydatów czekają cztery
klasy technikum i cztery specjalności w liceum, w tym dwie klasy mistrzostwa sportowego.

Z

espół Szkół Ogólnokształcących nieni w szkole trenerzy posiadają najwyż- się reagować nie tylko na potrzeby rynku
i Technicznych im. Mikołaja Ko- sze kwalifikacje UEFA i to pod ich okiem pracy, ale też zainteresowania młodzieży
pernika w Ustce to nowoczesna młodzi sportowcy doskonalą technikę gry i dopasowujemy do nich naszą ofertę edukacyjną – mówi Katarzyna Ozimek,
placówka, która kształci w zawodach,
dyrektor placówki. – Jestem przena które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz pozwala W tym roku w ofercie szkoły zna- konana, że zmiany, które wprowadziliśmy jeszcze bardziej będą odporozwijać zainteresowania uczniów
i dobrze przygotować się do podjęcia lazły się trzy nowe profile kształ- wiadały oczekiwaniom kandydatów.
Klasy technikum gwarantują
studiów. Szkoła dysponuje nowoczesną, przestronną bazą lokalową, cenia w liceum: politechniczny z kolei zdobycie zawodów, które poszukiwane są na lokalnym rynku praw tym halą sportową, pozwalającą
na organizację rozgrywek rangi mi- i medialno-prawny oraz klasa mi- cy. W ZSOIT uczniowie mogą kształcić się w klasach w zawodach technik
strzowskiej i pełnowymiarowym
boiskiem. Doświadczeni trenerzy strzostwa sportowego o profilu mechanik, technik mechatronik,
technik hotelarstwa oraz technik
i doskonałe warunki do uprawiania
żywienia i usług gastronomicznych.
sportu sprawiły, że w szkole już od piłka ręczna.
Co roku uczniowie tych klas biorą
dwóch lat z sukcesami funkcjonuje
w liceum klasa mistrzostwa sportowego w piłkę nożną, futsal i beach soccer. Ucznio- udział w stażach zawodowych w Hiszpanii,
o profilu piłka nożna. Program kształcenia wie mają zapewnione też treningi mentalne co daje im możliwość nie tylko skonfronpiłkarskiego opracowany został wspólnie i zabiegi odnowy biologicznej. Młodzi piłka- towania wiedzy zdobytej w szkole z prakz Polskim Związkiem Piłki Nożnej. O skali rze mają możliwość grania w Jantarze Ustka tyką w innym kraju, ale także na poznanie
współpracy z federacją piłkarską świadczą lub w swoim macierzystym klubie. Ucznio- kultury tego kraju i nawiązanie znajomości.
ZSOiT oferuje uczniom też wietakże częste wizyty w szkole Jerzego Enge- wie z dalej oddalonych miejscowości mogą
la, byłego selekcjonera reprezentacji Polski. korzystać z noclegów i wyżywienia w Ustce. le zajęć o charakterze pozalekcyjnym oraz
W tym roku w ofercie szkoły stwarza możliwości rozwoju osobom, któUczniowie, którzy zdecydują się
na naukę w tej klasie, otrzymują dofinanso- znalazły się trzy nowe profile kształcenia re lubią udzielać się społecznie. Uczniowie
wanie do obozów sportowych, aby zapewnić w liceum: politechniczny i medialno- mogą działać m.in. w wolontariacie czy
im odpowiednią dietę, każdego dnia nauki -prawny oraz klasa mistrzostwa sportowego kołach zainteresowań, dopasowanych do
mają zapewnione w szkole obiady. Zatrud- o profilu piłka ręczna. – Na bieżąco staramy indywidualnych pasji.

UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI

LICEUM – KLASA POLITECHNICZNA
Klasa dla uczniów, którzy mają ścisłe umysły i są ciekawi świata. To także perspektywa studiów na kierunkach inżynierskich, ekonomicznych,
turystycznych i informatycznych. Oprogramowanie GeoGebra, robotyka na wyciągnięcie ręki i wiele więcej. Współpraca z Akademią Pomorską
w Słupsku (wykłady, warsztaty) przybliży Cię do realizacji Twoich marzeń.

LICEUM – KLASA MEDIALNO-PRAWNA
To propozycja dla przyszłych mistrzów pióra, mikrofonu i ekranu. Marzysz o pisarstwie, dziennikarstwie, pisaniu wierszy? Interesujesz się literaturą, sztuką, historią, światem współczesnym, filmem i teatrem? Zapraszamy do nas! U nas wyjazdy do teatru i kina, warsztaty dziennikarskie
lub teatralne, spotkania z przedstawicielami świata sztuki czy polityki.
Po ukończeniu nauki w naszej szkole, możesz być studentem prawa, administracji, dziennikarstwa, socjologii, kulturoznawstwa, historii, politologii, pedagogiki, psychologii, studiów filologicznych, artystycznych
i wielu innych kierunków humanistycznych.

LICEUM – ODDZIAŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
PIŁKA NOŻNA I PIŁKA RĘCZNA
Klasy dla młodych sportowców, które chcą pod okiem wysokiej klasy
specjalistów rozwijać swoje umiejętności. W oddziałach mistrzostwa
sportowego uczniowie mają łącznie 16 godzin zajęć sportowych na hali
sportowej i boiskach piłkarskich, ale też na basenie i siłowni. Mogą
korzystać z odnowy biologicznej. Uczniowie realizują rozszerzony program z geografii lub biologii i języka angielskiego. W planach warsztaty
dziennikarskie i kurs fizjoterapii. Absolwenci klasy mogą pracować jako
menedżerowie sportu, trenerzy, trenerzy odnowy biologicznej, czy dziennikarze sportowi.

TECHNIKUM - 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 oryginalne potrawy. Nauczą się też, jak prowadzić własną działalność gospodarczą w branży gastronomicznej oraz poznają sztukę carvingu, czyli
rzeźbienia warzyw i owoców. W klasie realizowany jest rozszerzony program z biologii i języka angielskiego.

TECHNIKUM - TECHNIK HOTELARSTWA
Klasa dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, posiadają łatwość nawiązywania 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 hotelarskie i wyjazdy studyjne. Program studiów obejmuje też naukę podstaw
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie podczas nauki będą realizować rozszerzony program z geografii i języka angielskiego.

TECHNIKUM - TECHNIK MECHATRONIK

WIKTORIA

PATRYCJA

- Uczymy się w nowoczesnej dużej
i zadbanej szkole
z halą sportową,
na której organizowane są liczne
imprezy sportowe.
To szkoła, do której chodzę z przyjemnością i bez
stresu.

- To super szkoła,
w której panuje
przyjazna atomosfera!
Trzymamy
się razem na przerwach, imprezach,
zawodach i
na
zagranicznych stażach. Nauki jest
dużo, ale nauczyciele nam pomagają.

I klasa liceum
piłka ręczna
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II klasa technik
hotelarstwa

JANEK

III klasa technik
mechatronik
- W tej szkole nauczyłem się wielu
przydatnych
rzeczy, które na pewno
wykorzystam
w przyszłości. To
szkoła, która rozbudza
marzenia
i pozwala wierzyć, że
kiedyś się spełnią.

GRACJAN

III klasa technik
mechatronik

- Dzięki technikum
w Ustce zrozumiałem, po co potrzebna jest mi edukacja
i ile mogę się jeszcze nauczyć. W mojej szkole jest super
atmosfera, a jako
uczniowie jesteśmy
z sobą bardzo zżyci.

Klasa dla fanów nowoczesnych technologii, która przygotowuje specjalistów zajmujących się mechatroniką – dziedziną techniki, która zadomowiła 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 otwierania bram garażowych, a także ,,inteligentne domy”. Uczniowie tej klasy
nauczą się obsługiwać i tworzyć systemy mechatroniczne. Do dyspozycji mają trzy nowoczesne pracownie, które pozwalają na łączenie wiedzy
teoretycznej z praktyką. W klasie realizowany jest rozszerzony program
z informatyki i matematyki.

TECHNIKUM - TECHNIK MECHANIK
Klasa dla osób, które chcą zdobyć rozległą wiedzę na temat budowy, konstruowania 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 przyrządów ślusarskich i monterskich. Praktyczna nauka zawodu realizowana
jest w ramach własnej pracowni mechanicznej. Uczniowie realizują rozszerzony program z matematyki i informatyki.
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Wierszem o uczuciach

O miłości nie trzeba pisać ckliwie i sztampowo, co udowodniło 28 uczestników drugiej edycji konkursu „Zakochany wiersz”, organizowanego
przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Walentynkowe jury wybrało utwory sześciu poetek i dwóch poetów, którzy odebrali dyplomy i nagrody podczas uroczystości 23 lutego w Starostwie Powiatowym.

W

ażne, by miłość w wierszu wyrażać, a nie ją definiować – mówił Jerzy Fryckowski, jeden
z jurorów konkursu. W przesłanych
utworach często przewijały się porównania stanu zakochania do żywiołów
i natury. Niektóre z wierszy zawierały intymne wyznania, bezpośrednie zwroty do
ukochanej czy ukochanego i opisy upojnych chwil, np. podczas rejsu na morzu.
Wreszcie poeci proponowali też świeże
podejście do tematu wiecznej miłości.
Przewodniczący jury Zbigniew
Babiarz-Zych podkreślał rekordową liczbę wierszy i ich wysoki poziom. Kilka
z prac zostało nadesłanych przez poetów
spoza powiatu słupskiego. Jeden z wyróżnionych, Piotr Wiktor Grygiel, przybył na uroczystość wręczenia nagród
z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrodzeni, którzy osobiście
przybyli odebrać dyplomy, chętnie prezentowali swoje wiersze przed gośćmi oraz poetami
grupy Wtorkowe spotkania literackie. Schodzili ze sceny przy burzy oklasków. W ich
głosach słychać było przejęcie i lekką tremę.
Proszę państwa, to się dzieje
naprawdę! Dlatego takie emocje – mówiła
wyraźnie wzruszona Dorota Smardzewska, laureatka trzeciej nagrody, na co dzień
podopieczna Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie, która ujęła widownię swoim
natchnionym czytaniem, a w kuluarach opowiadała o tym, jak istotną rolę terapeutyczną
spełnia w jej życiu poezja. Nagroda dała jej
taką motywację do dalszego pisania, że planuje wziąć udział w następnej edycji konkursu.
Uczestników konkursu oceniało
jury w składzie Zbigniew Babiarz-Zych, Jerzy
Fryckowski i Joanna Lubiniecka.

LAUREACI KONKURSU
I nagroda – Kinga Matysek (Bez tytułu)
II nagroda – Czesława Długoszek („Nad morzem”)
III nagroda – Dorota Smardzewska („Wieczór”)
Wyróżnienia: Magdalena Domańska (Bez tytułu), Piotr Wiktor Grygiel
(„Perłowowłosa w gwiazdach”), Izabela Iwańczuk („Erotyk na skórze”),
Eleonora Kroczyńska-Morgunov („To nic”) i Cezary Wosinek („Ty i Ja”)

Kiermasz rozmaitości
W

ianki wielkanocne, fantazyjne zające i kurczaki, ceramiczne baranki,
stroiki, kartki świąteczne, pisanki
z wełny i cekinów, palmy. Goście odwiedzający wystawę ozdób wielkanocnych przed
budynkiem Starostwa Powiatowego mieli
w czym wybierać. Podopieczni sześciu placówek z powiatu słupskiego, którzy zaprezentowali swoje rękodzieła do dekoracji stołu i domu.
Na wszystkich, którzy przemierzali ulicę Szarych Szeregów w Słupsku czekały
stoiska po brzegi wypełnione świątecznymi
ozdobami. Wystawa pierwszy raz odbyła się na
zewnątrz, a nie w budynku starostwa. Zorganizowało ją Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, które zaprosiło do udziału w niej cztery
domy opieki społecznej z regionu (Lubuczewo, Machowino, Machowinko i Przytocko)
oraz podopiecznych i opiekunów z Warsztatu
Terapii Zajęciowej Caritas w Sycewicach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Damnicy. Każdy z wystawców miał swój
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oryginalny pomysł na prezentację rękodzieł.
– Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Prace wykonywaliśmy trochę ponad miesiąc. Mamy bardzo
dużo kolorowych prac, nasi mieszkańcy się
spisali, bardzo fajnie spędzaliśmy czas razem

Solidarni językowo
P

iryvit, jak spravy? – pytali siebie nawzajem uczestnicy pierwszych zajęć
z języka ukraińskiego w damnickim
pałacu. Kurs na poziomie podstawowym, organizowany przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, potrwa do połowy czerwca.
Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Na kurs zapisało
się dwanaście osób z Damnicy, Główczyc
i Słupska, a chętnych nauką języka naszych sąsiadów przybywa. Większość
z nich na co dzień ma do czynienia z gośćmi ze wschodu, uciekającymi przed wojną.
W przeszłości uczyli się języka rosyjskiego
i umieją czytać cyrylicę, co może być – jak
przekonali się kursanci – i ułatwieniem,
i przeszkodą w nauce ukraińskiej mowy.
Zajęcia odbywają się w po– mówiła w wywiadzie dla lokalnej telewizji
Justyna Petrus-Zarzycka, instruktorka w DPS niedziałki o godz. 16. Prowadzi je prof.
w Machowinie. – Szyliśmy, wyklejaliśmy, Oleksandra Lysenko z Iwano-Frankowska,
malowaliśmy, czyli wszystko to, co nasi pod- polonistka z wykształcenia, która wykłada
opieczni lubią i potrafią robić najbardziej.
w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz uczy

w jednym ze słupskich liceów. Kontaktuje się
też zdalnie ze swoimi studentami z Ukrainy,
gdzie pracowała przed wojną na uniwersytecie medycznym jako specjalistka od nauczania języka ukraińskiego dla obcokrajowców.
Już na pierwszych zajęciach
w Damnicy pani profesor podkreślała istotne różnice między językami słowiańskimi.
Ubolewała nad tym, że wielu z jej rodaków
mówi tzw. surżykiem, czyli swoistą mieszanką rosyjskiego i ukraińskiego. Zabawiała
też kursantów ciekawostkami na temat
niuansów kulturowych i językowych. Lektorka była urzeczona pałacem w Damnicy
i entuzjazmem swoich polskich kursantów.
- Nigdy dotąd nie prowadziłam zajęć
w XIX-wiecznym pałacu... wspaniałe uczucie. Jestem pod wrażeniem ludzi, którzy
z szacunku dla Ukraińców uczą się naszego
języka. To jest poziom świadomości. Szacunek, przyjaźń! Doprowadziło mnie to do łez
– napisała w poście na Facebooku.
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Pierwszy dzień lata
na folkową nutę
Będzie barwnie, hucznie i tanecznie. 25 czerwca w samo południe park przy pałacu w Damnicy rozbrzmi radosnymi dźwiękami V Festiwalu Zespołów
Folklorystycznych „Ziemia Słupska”. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, organizator imprezy, otrzymało na realizację tegorocznej edycji dofinansowanie z programu EtnoPolska.

F

estiwal ma charakter konkursu,
w którym wezmą udział kapele
i zespołowy ludowe z województwa
pomorskiego. Finaliści zaprezentują swój
śpiew, muzykę i taniec na zadaszonej scenie przed jury i widownią. Uwieńczeniem
będzie występ gwiazdy festiwalu – zespołu Lunove, którego znakiem rozpoznawczym jest biały śpiew, akordeon, folkowe
brzmienie, idealne zestrojenie głosów
i kolorowe suknie wokalistek. Po koncercie odbędzie się potańcówka biesiadników połączona ze wspólnym śpiewem.
Konkursowi będą towarzyszyć
całodzienne wydarzenia promujące kulturę wiejską i twórców ludowych z regionu.
W planach jest konkurs plastyczny dla
rodzin pn. „Życie na wsi”, kiermasz kół
gospodyń wiejskich, wystawy rękodzieła
i starych maszyn rolniczych oraz warsztaty
sztuki użytkowej (np. garncarstwo i tkactwo) prowadzone przez lokalnych artystów.
W wydzielonej strefie dla dzieci będzie można się poczuć jak w dawnej wiosce – młodzi
uczestnicy nauczą się, jak tworzyć z drewna
piszczałki, łódki, gwizdki, grzechotki i klekotki. Po parku będą się przechadzać poeci
z grupy literackiej skupionej wokół Starostwa Powiatowego, którzy napiszą wiersze
o tematyce ludowej zainspirowane festiwalem. Biesiadnicy będą też mogli zwiedzieć
z przewodnikiem wnętrza XIX-wieczne-

go pałacu w Damnicy, w tym najstarszej
w Europie północnej palmy konopnej.
- Chcemy promować kulturę
ludową jako atrakcyjną formę aktywności
i rozwijania pasji. Nasz festiwal ma być przestrzenią do integracji międzypokoleniowej
oraz ukazania różnorodności grup folklorystycznych z ich unikalnymi strojami,
instrumentami i układami choreograficznymi - mówi Sandra Winnicka, dyrektor
CKPS. - W obliczu zauważalnego spadku
zainteresowania udziałem w kulturze ludowej, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia,
impreza ma być także zachętą do tworzenia nowych zespołów oraz inspiracją dla
istniejących kapel z regionu do ujmowania
w swoim repertuarze i aranżowania na nowo
tradycyjnych pieśni i tańców ludowych.
W tym roku dzięki dofinansowaniu w wysokości 42 tysięcy złotych laureaci dwóch konkursów organizowanych
w ramach festiwalu – przeglądu kapel
i zespołów ludowych oraz konkursu plastycznego „Życie na wsi” – mogą liczyć
na atrakcyjne nagrody. Regulamin i karty
zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych
udziałem w konkursach będą dostępne na
stronie kultura.powiatslupsk.pl. Z organizatorami można się również skontaktować
telefonicznie (59 844 57 58) lub drogą mailową: impresariat@kultura.powiatslupsk.
pl
Tak bawiono się na festiwalu w ubiegłych latach.

Fot. MATERIAŁY PROMOCYJNE

PROGRAM ETNOPOLSKA

Gwiazdą festiwalu będzie zespół Lunove.
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EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury. Jego celem jest
tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej
i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program
wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające
w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. EtnoPolska obejmuje bardzo szeroki zakres zadań, m. in. działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury
ludowej oraz inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne
społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych. Do tegorocznej edycji
programu wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 mln złotych. Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
otrzymało na realizację V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia
Słupska” 42 tysiące złotych.
(źródło: nck.pl)
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Na książęcym szlaku

Sznury samochodów, ciągnące wiosną i latem ze Słupska na wydmy i do Słowińskiego Parku Narodowego, wiozą turystów spragnionych kontaktu z wyjątkową przyrodą. Tą samą drogą czterysta lat temu, tyle że przy tętencie ciągnących karocę koni, podróżowała księżna Anna de Croy ze swoim spowiednikiem
pastorem Michałem Mostnikiem. Jeździli tak bardzo często, bo w Smołdzinie znajdowały się książęce włości, które tak upodobała sobie księżna wdowa.
Włodzimierz Lipczyński

P

rzeglądając stare annały możemy natknąć się na informację, że nazwa
Smołdzino pochodzi podobno od
rośliny zwanej „smłód”. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że została wywiedziona
od smoły. Historyczne pierwsze wzmianki
o miejscowości pochodzą z roku 1281, kiedy to pojawia się pod nazwą Smolino (niem.
Schmolsin). Była to wieś należąca do księcia
Bogusława IV, który przekazał ją klasztorowi cystersów w Oliwie. Na krótko, bo tylko
w latach 1329 – 1341 należała do zakonu
krzyżackiego i później znów powróciła do dynastii Gryfitów. Ostatni z rodu Bogusław XIV
- książę szczeciński przekazał w 1622 r. ziemię
smołdzińską w użytkowanie swojej siostrze
Annie de Croy. Księżna do Smołdzina przyjeżdżała często i tutaj spędziła również swoje
ostatnie lata. Zmarła w Słupsku w 1660 r.,
gdzie wraz z synem pochowana jest w kościele
św. Jacka. Natomiast Smołdzino po wygaśnięciu rodu Gryfitów przechodziło we władanie
najpierw Brandenburgii, a potem Prus.

Pamiątki po księżnej
Księżna Anna von Croy und
Aerschot była ostatnią przedstawicielką
dynastii Gryfitów i fundatorką kościoła
luterańskiego w Smołdzinie, w którym posługę sprawował pastor Michał Mostnik
– autor słynnego modlitewnika i śpiewników
w języku słowińskim. Zbudowany w 1632 r.,
w stylu protestanckim obiekt położony jest
na niewielkim wzniesieniu u podnóża góry
Rowokół w centrum miejscowości. Obecna
świątynia rzymsko-katolicka wygląda jednak
zupełnie inaczej. W 1874 r. kościół został
rozbudowany. Dostawiono wówczas dwa
boczne skrzydła, które utworzyły transept,
z kolei nawa główna została zwieńczona małą
wieżyczką nakrytą łupkiem. Pierwotnie był to
kościół salowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, zamkniętego od sufitu stropem pseudo
kasetonowym, w którego polach znajdowały
się obrazy przedstawiające sceny biblijne, z usy-
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tuowaną po lewej stronie emporą skierowaną
w stronę ambony. W zakończeniu przestrzeni
wnętrza zostało wydzielone prezbiterium, na tej
samej osi znajdowała się centralnie chrzcielnica,
a za nią najważniejszy ołtarz z nastawą ołtarzową. Z dokumentacji konserwatorskiej wynika,
że szczególną wartość historyczną i artystyczną
mają nastawa ołtarzowa, ambona, chrzcielnica
i obrazy stropowe.

Skarby smołdzińskiego kościoła
Zdobiące strop obrazy – uznawane za cenne zabytki sztuki chrześcijańskiej
na obszarze powiatu słupskiego - namalowano około 1632 r. Obecnie jest to 49
obrazów w kasetonowej oprawie, chociaż
pierwotnie było ich aż 150. Ich autorstwo
przypisuje się przynajmniej dwóm malarzom
– Lickfotowi i Foxkirchowi. Tematyka malowideł nawiązuje do wydarzeń z życia Jezusa
i przypowieści z Nowego Testamentu oraz
przedstawia postacie z Nowego Testamentu. Odrębny temat stanowią obrazy i figury
przedstawiające proroków, ewangelistów
i pojedyncze wizerunki Chrystusa i świętych. Znajdująca się w kościele chrzcielnica
uważana jest z kolei za najciekawsze dzieło
snycerskie w naszym regionie. Pierwotnie
na chrzcielnicy umieszczone były inskrypcje związane z sakramentem chrztu. Były
to cytaty ze Starego i Nowego Testamentu
– Księgi Zachariasza, Księgi Izajasza, Księgi Ozeasza i Ewangelie św. Jana, św. Marka
i św. Mateusza. Wersety znajdowały się w
płycinach, siedem pisanych w języku niemieckim – gotykiem i jedną antykwą po łacinie. Treść wersetów eksponowała ważność
chrztu. Nieodpowiedzialna konserwacja
zamalowała płyciny i zmieniła pierwotny
wygląd chrzcielnicy, która posiada kształt
kielicha z ośmioboczną czaszą. Pierwotnie
zamykała ją rozbudowana pokrywa, którą
wieńczyła postać Chrystusa błogosławiącego
dzieci. Obecnie zachowała się z niej grupa
figuralna tworząca lampkę wieczną. Czaszę

chrzcielnicy podpiera bogato rzeźbiony trzon.
Będąc w świątyni warto zwrócić uwagę, na wczesnobarokową ambonę i ołtarz, które są stylistycznie spójne
z pozostałym wyposażeniem świątyni. Jako,
że ambona w kościele protestanckim stanowiła bardzo ważne miejsce, służące głoszeniu
podstaw wiary, posiada ona bogatą dekorację,
rzeźbę i malunki związane z postaciami ewangelistów. Każda część ambony – bariera schodów, korpus i bardzo ozdobny baldachim - jest
świadectwem wielkiego kunsztu jej twórców.
Godna uwagi jest także nastawa ołtarzowa
w ołtarzu głównym. Przedstawia bogactwo
różnorodnych form rzeźbiarskich i malarskich.
Między dwoma kolumnami centralnie na
ołtarzu jest umieszczony obraz „Ecce Homo”
(„Oto człowiek”), ukazujący Chrystusa w koronie cierniowej. Jest to kopia popularnego
wówczas obrazu wykonana przez Cordulę von
Bandamer. Po bokach obrazu z lewej i prawej
strony ołtarza w ozdobnych uszakach znajdują się portrety fundatorki księżnej Anny de
Croy i jej syna Ernesta Bogusława von Croy.
W niszach ołtarza i jego zwieńczeniu umieszczono figury proroków i ewangelistów. Na
zdjęciach archiwalnych widać, że na drugiej
kondygnacji nastawy, była umieszczona grupa
rzeźbiarska „Ukrzyżowanie”, która została przeniesiona na ścianę wschodnią, po lewej stronie
prezbiterium. Obecnie nastawa górna posiada
obraz „Zmartwychwstanie”. Nad nią znajduje
się obraz „Wniebowstąpienie”, a na samym
Smołdziński kościół na tle wsi. szczycie rzeźba Chrystusa Pantokratora z jabł-

Wnętrze kościoła św. Trójcy.

kiem królewskim, wykonującym gest władczy.
Historycznymi obiektami, znajdującymi się w kościele są też: para ołtarzowych
świeczników cynowych z 1637 roku, wykonanych przez konwisarza Marcina Pregera ze
Słupska na polecenie księżnej Anny de Croy
oraz dzwon spiżowy odlany w 1706 roku,
pochodzący z pracowni Michała Wittwercka
z Gdańska. Od roku 1946 r. gospodarzem
obiektu jest Kościół rzymskokatolicki. Obecnie posługę duszpasterską w świątyni pw.
Trójcy Świętej pełni proboszcz ks. Robert Jakubowski.

Nie tylko świątynia
Kościół to jednak nie jedyny ślad
historii w Smołdzinie. W miejscowości znajduje się budynek dworski z XIX w., kilkuhektarowy park, który okalał rozebrany już
zabytkowy dworek z połowy XIX w., budynki
gospodarcze datowane na 1880 rok, oraz chałupa szkieletowa. Uroku miejscowości dodaje
przepływająca przez nią rzeka Łupawa, na
której zbudowano elektrownię wodną, dostarczającą energii dla tartaku i młyna. Urządzenia
hydroenergetyczne można podziwiać z mostu.
Największą atrakcją Smołdzina jest położona
w sąsiedztwie góra Rowokół, znajdująca się
w granicach Słowińskiego Parku Narodowego.
Na jej szczycie znajduje się wysoka wieża widokowa, posadowiona na fundamentach dawnej
kaplicy. Prowadzi do niej przez piękny, bukowy las szlak turystyczny. Wzniesienie to było

pierwotnie miejscem kultu pomorskich Słowian. Na południowo-wschodnim zboczu Rowokołu odkryto pozostałości kolistych wałów
z IX-XI wieku z wielkim paleniskiem ofiarnym
i szczątkami kości zwierzęcych. Na przełomie
XII i XIII wieku na Rowokole wzniesiono
kaplicę poświęconą św. Mikołajowi - patronowi żeglarzy. Do czasów reformacji Rowokół,
obok Góry Chełmskiej w Koszalinie i Świętej
Góry w Polanowie, był jednym z ważniejszych ośrodków kultu religijnego na Pomorzu
Zachodnim, któremu kres położyło wprowadzenie na Pomorzu nauki Marcina Lutra.
Smołdzino to obecnie siedziba
Urzędu Gminy, dyrekcji Słowińskiego Parku
Narodowego oraz duża szkoła i ośrodek kultury. To węzeł komunikacyjny dojazdu na szlaki
turystyczne SPN i do wydm ruchomych oraz
latarni morskiej w Czołpinie, do skansenu Słowinców w Klukach. Stąd też księżna Anny de
Croy, często udawała się ze Smołdzina na letni
wypoczynek nad morze.
Autor tekstu jest licencjonowanym
przewodnikiem turystycznym.
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Twoje prawa
w restauracji
N

iektórzy niemal codziennie, inni
tylko przy ważnych okazjach, ale
każdemu z nas zdarza się jeść na
tak zwanym mieście. Nieważne, czy jest
to ekskluzywna restauracja czy niepozorna knajpka - wszędzie tam, gdzie zamawiasz posiłek masz prawo wymagać, żeby
był on świeży i zgodny z zamówieniem.
Składając zamówienie, zawierasz z restauratorem umowę, zgodnie
z którą ma on prawidłowo wykonać
swoją usługę, a ty mu za to zapłacisz.
W przypadku, gdy restaurator nie wywiąże się z zawartej umowy, masz prawo
ją zareklamować. Nieświeże składniki
jedzenia, nieodpowiednia temperatura
podawanych potraw, zawartość talerza
niezgodna z menu, większy od zapewnianego czas oczekiwania na potrawę,
brudny obrus, talerze, szklanki czy
sztućce, nieuprzejmy personel lub zawyżony rachunek to przykłady oznaczające,
że restaurator nie wywiązuje się z umowy, a ty masz prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia i złożenia reklamacji.
Pamiętając, że to na konsumencie spoczywa obowiązek wykazania
wadliwego wykonania umowy przez
restauratora, reklamacja powinna być
złożona niezwłocznie po stwierdzeniu
nieprawidłowości. Najlepiej zgłosić ją
kelnerowi w formie ustnej. Można żądać wymiany dania, obniżenia ceny
lub zwrotu pieniędzy. Gdyby jednak
nikt z personelu nie chciał przyjąć ustnej reklamacji, należy jak najszybciej
złożyć ją pisemnie, opisując nieprawidłowości i oczekiwania rekompensaty.
Pamiętaj, że warto zabezpieczyć wszelkie dowody, za które mogą posłużyć
zdjęcia, nagranie, rachunek czy zeznanie świadków. Na restauratorze, jako
przedsiębiorcy, ciąży prawny obowiązek
odpowiedzi na reklamację konsumenta.
W skrajnych przypadkach

może się zdarzyć, że wyjście do lokalu
gastronomicznego skończy się zatruciem pokarmowym lub w potrawie znajdą się niepożądane alergeny. W takiej
sytuacji należy jak najszybciej zgłosić
sprawę do miejscowego sanepidu. Jeśli
udowodnisz związek pomiędzy chorobą, a posiłkiem zjedzonym w restauracji, restaurator będzie musiał wypłacić
odszkodowanie np. za koszty leczenia.
Warto też wiedzieć, że wrażenia subiektywne dotyczące smaku potrawy nie mogą być podstawą reklamacji,
a restauratorzy nie są zobowiązani ich
uwzględniać. Jeżeli danie odpowiada wymogom przyjętym w gastronomii i wykonane zostało zgodnie ze sztuką kulinarną
to smak potrawy nie będzie podstawą
reklamacji. Uwag dotyczących zamówionego posiłku nie powinno się składać po
jego spożyciu, bo trudno będzie dochodzić swoich racji w odniesieniu do pustego talerza. Możliwość złożenia reklamacji nie oznacza, że gość restauracji ma
prawo opuszczenia lokalu bez płacenia
przed uwzględnieniem jego reklamacji.
Wyjście gościa z lokalu bez opłacenia
rachunku stanowi wykroczenie. Jest to
tak zwane szalbierstwo, które zostało
uregulowane w kodeksie wykroczeń.
Na zakończenie słowo do restauratorów. Pomyłki zdarzają się najlepszym, jednak nawet z marketingowego
punktu widzenia lepiej widziane jest,
aby z klasą się do nich przyznać, a nie
udawać, że nie miały one miejsca. Warto
dbać nie tylko o wygląd lokalu i o jakość
podawanych dań, ale też o nastawione
frontem do gości i szybkie rozpatrywanie
składanych reklamacji. Strata w postaci
pomniejszenia rachunku, gratisowego napoju czy wydania potrawy za darmo będzie o wiele mniejsza, niż strata spowodowana utratą zaufania gości i puszczeniem
w świat negatywnej opinii o lokalu.

Zatrudnianie uc
Ukraińcy, którzy przekroczyli polską granicę nie wcześniej niż 24 lutego, mogą bez problemu legalnie pracować w Polsce. Muszą mieć jedynie potwierdzenie, kiedy przekroczyli
granicę. By podjąć pracę, nie muszą się nawet rejestrować w urzędzie pracy.

W

Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który przybył
legalnie na terytorium Polski
INFOLINIA POWIATU DLA UKRAIŃCÓW
od 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio
z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar poSpecjalną infolinię dla obywateli Ukrainy uruchomił powiat słupski. Przez
zostania w Polsce. Potwierdzeniem lecałą dobę we wszystkie dni tygodnia można uzyskać tam informację na
galnego przekroczenia granicy jest data
temat pomocy uchodźcom w ramach działań powiatu słupskiego. Infolinia
poświadczona stemplem, umieszczonym
obsługiwana jest przez osobę posługującą się językami polskim, ukraińw paszporcie lub innym dokumencie
skim oraz rosyjskim. Dzwoniąc pod numer 736 300 727 lub pisząc na adpodróży przez polską Straż Graniczną.
res mailowy pomocslupski@gmail.com można dowiedzieć się, gdzie zgłoUchodźcy wojenni korzystają
sić się po pomoc rzeczową, gdzie znaleźć schronienie i jak uzyskać pomoc
z ochrony czasowej, czyli mogą legallekarską.
nie przebywać w Polsce do 23 sierpnia
2023 r,. niezależnie od daty faktycznego
przekroczenia granicy. Oczywiście nadal nowiska pracy. Uchodźcy mogą bowiem cia zatrudnienia – mówi Marcin Horzgodnie z prawem mogą pracować też korzystać ze wszystkich aktywnych form bowy, rzecznik prasowy Powiatowego
osoby, które przyjechały do Polski wcze- pomocy, które są dostępne w urzędzie. Urzędu Pracy w Słupsku. – Osoby pośniej i posiadają ważny tytuł pobyto- Co ważne pracownik zatrudniony w taki szukujące zatrudnienia nie muszą nawy, czyli dokument, który uprawnia do sposób, czy też taki, który po prostu wet odwiedzać naszego urzędu, gdyż
wszystkie aktualne oferty publikupobytu na terytorium Polski
jemy w internecie. Oczywiście, gdy
lub innego kraju Unii Europejskiej. Może to być zezwo- By obywatel Ukrainy legalnie pra- ktoś już zdecyduje się nas odwiedzić, uzyska potrzebne wsparcie.
lenie na pobyt stały, czy też
zezwolenie na pobyt czasowy. cował w Polsce, jego pracodawca Staramy się pomóc nawet, gdy ktoś
nie posługuje się językiem polskim.
Osoby, które przyBy obywatel Ukrainy lub jego
jechały do Polski i chcą tu musi jedynie poinformować powiawspółmałżonek legalnie pracował
podjąć pracę, nie muszą rew Polsce, jego pracodawca musi jedyjestrować się w urzędzie pra- towy urząd pracy
nie poinformować powiatowy urząd
cy. Rejestracja nie jest też
niezbędna, by nabyć uprawnienia do znalazł zatrudnienie za pośrednictwem pracy - właściwy ze względu na siedzibę
ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędne- urzędu pracy, może swobodnie zmienić lub miejsce zamieszkania pracodawcy
go do korzystania z opieki medycznej. pracodawcę. W okresie 18 miesięcy li- - w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy
Na mocy przepisów regulujących pobyt cząc od 24 lutego 2022 roku może pra- przez obywatela Ukrainy. Należy to zrouchodźców w Polsce, automatycznie cować na podstawie ogólnego dostępu bić elektronicznie, na portalu praca.gov.
są oni objęci takim ubezpieczeniem. do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. pl. Procedura dotyczy zarówno obywateOsoby, które zamierzają zare- li Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24
W urzędzie pracy warto zarejestrować
się, jeśli ktoś zamierza skorzystać z moż- jestrować się w Powiatowym Urzędzie lutego 2022 roku lub później, jak i osób,
liwości finansowanego przez pośredniak Pracy muszą posiadać nr PESEL. - Do które przebywają legalnie w Polsce na
stażu lub ma zostać zatrudniony w ra- tej pory zrobiło to 61 osób, pięć osób innej podstawie, na przykład zezwolenia
mach tworzenia dofinansowanego sta- wyrejestrowało się już z powodu podję- na pobyt czasowy.

ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC
ul. Szarych Szeregów 14, pokój 132 (I piętro)
poniedziałek od 7:30 do 16:00,
wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00
tel. 59 841 87 00; 782 209 207
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl
Pomoc dotyczącą spraw konsumenckich można uzyskać, zwracając się pisemnie, za
pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub przyjść na osobistą konsultację.
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Pracownika z Ukrainy należy
zgłosić przez stronę www.praca.
gov.pl. W tym celu należy
skorzystać z ikonki na górze lewej
strony.
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Oszczędności
dla kierowców

ierowca, który kupi używane auto,
może zachować jego dotychczasowy numer rejestracyjny. Dzięki
temu zaoszczędzi pieniądze, bo nie będzie
musiał płacić osiemdziesięciu złotych za
wydanie nowych tablic rejestracyjnych.
Zachowanie
dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu jest
możliwe w przypadkach, kiedy pojazd był
zarejestrowany na terytorium Polski oraz
ma czytelne, utrzymane w dobrym stanie
tablice zgodne z obowiązującym wzorem.
Nie będzie więc można zachować tzw. czarnych tablic oraz białych tablic z polską flagą.
Nowe przepisy, które weszły w
życie z końcem stycznia, pozwalają także na
czasowe wycofanie z ruchu samochodów osobowych. Rozwiązanie to ma być korzystne dla
osób, które muszą przeprowadzić np. naprawę
pojazdu z powodu uszkodzenia zasadniczych
elementów nośnych konstrukcji. Dotyczy to
głównie długich napraw powypadkowych,
kiedy mimo nieużywania auta jego właściciel
musi ponosić koszty ubezpieczenia pojazdu.
Teraz może wycofać pojazd z ruchu na okres
od trzech do dwunastu miesięcy i w tym czasie
ograniczyć koszty ubezpieczenia. Nie można
tego jednak zrobić wcześniej, niż po upływie
trzech lat od poprzedniego wycofania z ruchu. Pamiętać też trzeba, że przywrócenie do
ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem
dodatkowego badania technicznego pojazdu
po naprawie.

SPECJALISTA RADZI

IRYNA VATULIA

PSYCHOLOG Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zdrowie emocjonalne Eмоційне здоров'я
w warunkach emigracji в умовах еміграції

P

rzeprowadzka,
zmiana
zwykłego
miejsca zamieszkania to zawsze wyjście ze
strefy komfortu i ogromny stres dla
człowieka. Przymusowa emigracja jest teraz
rzeczywistością dla dużej liczby Ukraińców, którzy opuścili swoje domy i zwykłe życie poszło w zapomnienie.
Oto tylko niektóre z problemów, z jakimi może spotkać się osoba na wygnaniu: utrata przynależności, poczucie winy, bariera językowa, utrata statusu społecznego, brak perspektywy, niepewność co do przyszłości.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wszystkie te
myśli i reakcje są normalne i oczekiwane w warunkach, w jakich się znajdujesz. Stosując się do tych
wskazówek, będziesz mógł szybciej i bardziej naturalnie przejść przez proces adaptacji w innym kraju.

= Nie unikaj rzeczywistości, obiektywnie oceniaj sytuację. Często ludzie popadają w dwie skrajności. Niektórzy myślą, że wszystko się skończyło, życie się skończyło i nie ma wyjścia. Inni wręcz przeciwnie, myślą że
w drugim tygodniu wrócą do domu. Ale taka czy inna
strategia jest nieprawdziwa, bo nikt nie wie, jak długo
potrwa wojna. Widać, że w ten sposób przynamniej
na krótko uwalniamy się od bólu ciężkich myśli. To
nie jest zbyt dobre dla naszej psychiki, ponieważ unikanie problemu nie jest rozwiązaniem. A w przyszłości
może prowadzić do emocjonalnego wypalenia i deprenr 3-4 (254-255)
marzec - kwiecień 2022 r.

П

sji. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zaakceptowanie
ереїзд, зміна звичного місця проживання-це
rzeczywistości, strachu, bólu, rozpaczy, dezorientaзавжди вихід із зони комфорту та величезний
cji, złości itp. i dodanie do tej rzeczywistości trochę
стрес для людини. Вимушена еміграція-це зараз
optymizmu i wiary w to, że wszystko będzie dobrze. реальність для багатьох українців, котрі залишили свої

такою як вона є: з її невизначеністю, страхом, болем,
розпачем, розгубленістю, гнівом і т.д,та додати до цієї
реальності трішки оптимізму та віри в те, що все буде
добре.

домівки, звичне їм життя та відправилися в невідомість.
Ось тільки деякі з проблем, з котрими може зіткнутися = Далі спробуйте потрішку планувати своє життя, спочатку
людина,яка знаходиться в еміграції: втрата приналежності, заплануйте один день, потім наступний і в перспективі
відчуття провини, мовний бар'єр, втрата соціального плани на наближчий тиждень. Це дасть відносне почуття
статусу, відсутність перспективи, невизначеність щодо спокую та відчуття, що ви самі контролюєте своє життя.
майбутнього.Насамперед, хочеться сказати, що всі ці думки
= Pozwól sobie na drobne przyjemności, takie jak та реакції є нормальними і очікуваними в тих умовах в яких = Дозвольте собі маленькі приємнощі наприклад,
picie kawy podczas spacerów po mieście, upra- ви зараз опинилися. Дотримуючись наступних порад, ви випити каву під час прогулянки по місту, заняття
wianie sportów i inne przyjemne dla ciebie rze- зможете швидше і більш екологічно пройти через процес спортом та інші приємні для вас справи. Колись це
czy. To było zwykłe codzienne życie i te małe адаптації в іншій країні.
було звичайне,повсякденне життя і ці маленькі радощі
radości dały ogromny zasób, którego teraz naдавали величезний ресурс, який вам зараз дійсно
prawdę potrzebujesz, aby dostosować się do nowe- = Не уникайте реальность, об'єктивно оцінюйте ситуацію. потрібний,щоб адаптуватися до нового місця, знайти
go miejsca, znaleźć zatrudnienie lub wolontariat. Часто люди вдаються до двух крайнощів. Одні думають, роботу або займатися волонтерством. Не намагайтеся
Nie próbuj jak najszybciej zasymilować się w no- що все кінець життя закінчилося і виходу немає. Інші якомога швидше розчинитися в новому середовищіwym środowisku, daj sobie czas. Obserwuj, ucz навпаки думають, що тиждень-другий і ми повернемося дайте собі час. Спостерігайте, вивчайте мову, не
się języka, nie porównuj się z innymi, nie ob- додому. Але що одна, що інша стратегія не відповідає порівнюйте з іншими, не звинувачуйте себе, коли
winiaj się, gdy coś zawiedzie, pozwól sobie na дійсності,тому що ніхто не знає, як довго триватиме війна. вам щось не вдається, дозвольте собі чогось не вміти
niewiedzę, proś i przyjmuj pomoc od innych. Зрозуміло,що таким чином ми хоча б на якийсь короткий і не знати,просити і приймати допомогу від інших.
час, позбавляємо себе від болю та тяжких думок. Але це
Pamiętaj, że bycie bezpiecznym to nie zdrada. Być є не дуже добрим для нашої психіки, так як уникнення
Пам'ятайте, що бути в безпеці ,не тотожнє
bezpiecznym – to może ocalić życie twoje i najbliż- проблеми - не є її вирішенням. І в майбутньому це може зраді. Бути в безпеці - можливість зберегти своє життя,
szych. W końcu życie jest najwspanialszą wartością, призвести до емоційного вигорання та депресії. Перше та та життя своїх близьких.Адже життя – це найбільша
jaką masz.
головне, що потрібно зробити-це прийняти реальність цінність,що є у людини.

= Próbuj trochę zaplanować swoje życie. Najpierw zaplanuj jeden dzień, potem następny i w przyszłości
twórz plany na nadchodzący tydzień. To da względnie
poczucie spokoju i poczucie, że kontrolujesz swoje życie.
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POWIAT

SŁUPSKI

Asfalt leją na wiosnę
Wiosenna pogoda sprzyja pracom budowlanym na drogach. W wielu miejscach powiatu pojawił się ciężki sprzęt drogowy, a wraz z nim utrudnienia w ruchu. Już wkrótce pojedziemy
za to nowocześniejszymi i bezpieczniejszymi drogami.

P

race drogowe prowadzone są m.in.
na drodze z Osowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Ciecholubia. Na ponad pięciu kilometrach trasa
zostanie poszerzona do sześciu metrów,
przebudowane zostaną dwa skrzyżowania, powstaną zjazdy do nieruchomości oraz sto metrów nowego chodnika.
W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane nowe oznakowanie. Inwestycja
kosztuje prawie 7,7 mln zł. 3,5 mln
pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, a po około 2,1 mln zł pochodzi z budżetu powiatu i gminy Kępice.
Drogowcy pracują też na trasie z Siemianic do Jezierzyc. Inwestycja
ta rozpoczęła się już w ubiegłym roku.
Łącznie wyremontowanych zostanie
prawie pięć kilometrów drogi. Jezdnia
na całej długości zostanie poszerzona
do sześciu metrów, zbudowane zostaną
nowe zjazdy na posesje, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Powstanie
też nowa, czterokilometrowa ścieżka dla
rowerów, prowadząca z Siemianic do
istniejącego ciągu pieszo-rowerowego
w okolicy skrzyżowania na Grąsino
i nowy chodnik w samych Siemianicach.
Modernizacja drogi pochłonie prawie 5,7
mln zł. 3,5 mln zł powiatowi urzędnicy
pozyskali z „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej
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na lata 2019-2024”. Resztę pieniędzy
– po prawie 1,1 mln przekazały władze
powiatu i gminy Słupsk. Prace mają
zakończyć się jeszcze w tym kwartale.
Drogowcy uwijają się także na
drodze ze Smołdzina do Gardny Wielkiej.
Także ta trasa na odcinku prawie czterech
kilometrów poszerzana jest do sześciu metrów, układana jest też nowa nawierzchnia,
powstają fragmenty nowych chodników.
W ramach inwestycji remontowany jest
także most w Smołdzinie, zainstalowane

zostanie aktywne oznakowanie drogowe,
czyli tablice informujące o prędkości
z jaką poruszają się pojazdy. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z innymi drogami, tak by poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Inwestycja ta warta jest ponad
9,6 mln zł. Finansowana jest z pieniędzy
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jakie w kwocie 4,6 mln zł, pozyskali urzędnicy starostwa oraz z budżetu powiatu
i gminy Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przebudowa drogi Gardna Wielka -Smołdzino.

Przebudowa drogi do Smołdzina.

Przebudowa drogi Osowo-Ciecholub.
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