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ostatnia sesja 
sejmiku pomorskiego
Dobiegła końca czwarta kadencja samorządu województwa pomorskiego. 
Radni województwa spotkali się po raz ostatni podczas sesji sejmiku 
27 października. W sumie przez cztery lata tej kadencji odbyły się 44 sesje, 
podjętych zostało ponad 950 uchwał, radni spotkali się na 500 posiedzeniach 
poszczególnych komisji, podczas których dyskutowali o 1813 uchwałach. 

czytaj na stronie 3

PoLEcamy

Związek Gmin Pomorskich ]

Kadencja dobrze 
wykorzystana
O pomorskich samorządach w przeddzień wyborów  
– rozmowa z Błażejem Konkolem, prezesem Zarządu  
Związku Gmin Pomorskich.

5

powiat sztumski ]

cztery lata inwestycji
Podsumowanie czterech lat pracy w powiecie sztumskim.  
Jako jedyny samorząd powiatowy w województwie pomorskim 
zrealizował inwestycję, której celem jest wsparcie rekreacji  
i turystyki wodnej – chodzi o przystań żeglarską w Białej Górze.

6

Stara Kiszewa  ]

otwarcie przystani kajakowej
Włodarze gminy Stara Kiszewa wraz z zaproszonymi gośćmi 
otworzyli przystań kajakową nad rzeką Wierzyca. W uroczystości 
uczestniczył m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Dariusz Męczykowski.

8

Nowa Karczma  ]

Półwiecze szkoły
5 listopada w Zespole Szkół w Nowej Karczmie świętowano 
50-lecie istnienia szkoły podstawowej. Wydarzenie to honorowym 
patronatem objął biskup diecezji pelplińskiej, ks. dr Ryszard Kasyna. 
Dyrekto rem placówki jest Dariusz Męczykowski, znany nie tylko jako 
świetny pedagog, ale przede wszystkim skuteczny samorządowiec.
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Samorząd województwa pomorskiego ]

Budżet 2010–2014 i rozwój transportu
Kadencja dobiega końca. Samorządowcy wszystkich szczebli podsumowują czteroletnią pracę. 
Jak było w samorządzie województwa pomorskiego? – piszą Alicja Fandrejewska i Krzysztof Czopek.

Budżet w latach 2010–2014
Budżety kończącej się kadencji pozostawały pod wpływem ograniczeń 
wyznaczonych ustawowymi regułami fiskalnymi, skutków wahań koniunk-
tury gospodarczej w kraju, ale też skali potrzeb absorpcji środków unijnych 
w latach 2007–2013. Władze województwa pomorskiego efektywnie, pomimo 
wskazanych ograniczeń, kontynuowały zadania określone w strategii rozwoju 
województwa – finansowane zarówno ze źródeł własnych, jak i środków unijnych. 
Dużym wyzwaniem dla władz regionu było podjęcie decyzji o przekształceniach 
samorządowych szpitali w oparciu o ustawę o działalności leczniczej. Dzięki 
staraniom odpowiedzialnym za los szpitali, ale też systemowemu mechani-
zmowi wsparcia finansowego w ramach procedury przekształcania szpitali 
w spółki kapitałowe, stało się możliwe ich oddłużenie na kwotę 158 mln zł. 
Ten wysiłek finansowy województwa był możliwy dzięki pomocy finansowej 
budżetu państwa w wysokości 71,6 mln zł. Województwo, tworząc w latach 
2012–2013 dziesięć spółek leczniczych, stało się liderem w skali kraju pod 
względem skali przekształceń.

Dobra sytuacja finansowa
Możliwości budżetowe województwa zdeterminowane były głównie skalą 
wpływów z tytułu udziału w podatku CIT, a te w trakcie obecnej kadencji 
podlegały wahaniom. Mimo to, wygospodarowywana średniorocznie nad-
wyżka operacyjna rzędu 100 mln zł pozwoliła nie tylko na utrzymanie na 
bezpiecznym poziomie indywidualnego wskaźnika zadłużenia województwa, 
ale też wysokiego potencjału absorpcyjnego środków z nowej perspektywy  
finansowej. Dodatkowo utrzymująca się dobra sytuacja finansowa wojewódz-
twa umożliwiła władzom regionu zmniejszenie długu o 33 mln zł – poprzez 
przedterminowy wykup trzech serii obligacji – zaciągniętego na inwestycje 
finansowane również z udziałem środków UE. Ta decyzja zwiększa możliwości 
absorbcji środków z perspektywy finansowej 2014–2020.

Infrastruktura i zdrowie
Największe wydatki majątkowe poniesiono na transport i łączność wraz 
z wykupami gruntów – łącznie 848,1 mln zł, w tym m.in. na zakup i moderni-
zację kolejowego taboru pasażerskiego, przebudowę dróg wojewódzkich m.in. 
stanowiących dojazd do autostrady A-1, objęcie udziałów w spółce Pomorska 
Kolej Metropolitalna SA w celu finansowania projektu inwestycyjnego 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, 
Etap I – zakup taboru.
Na ochronę zdrowia wydatkowano 421,8 mln zł. W tej kwocie zawiera się 
m.in. budowa, wyposażenie i informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego 
w Słupsku, budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii 
w Gdańsku (aktualnie Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.), termo-
modernizacja siedmiu szpitali, rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego  
Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu i wyposażenia, przebudowa budynków poszpitalnych 
na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.

ochrona Żuław
Na melioracje wodne przeznaczono 315,5 mln zł, w tym przede wszystkim zawiera 
się odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych 
oraz budowa obiektów małej retencji. Istotnym zadaniem było kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I w ramach PO IŚ. Na tury-
stykę przeznaczono 56,0 mln zł, głównie na realizację zadania w ramach PO IG 
projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I. 
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 51,6 mln zł. Na 
utworzenie funduszu powierniczego JESSICA w województwie pomorskim 
wydano 31,8 mln zł finansowanego w ramach RPO WP. Na rozwój przedsię-
biorczości – dokapitalizowanie spółek prawa handlowego z udziałem woje-
wództwa pomorskiego oraz na realizację działań w ramach Osi Priorytetowej 
1 Rozwój i innowacje MŚP RPO WP – 29,8 mln zł.

zrównoważony rozwój transportu publicznego
Wlutym 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął plan zrów-
noważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla wojewódz-
twa pomorskiego. Jest to dokument określający główne cele i kierunki 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego do 2025 roku w przewozach 
o charakterze wojewódzkim. Przyjęty dokument powinien być aktualizo-
wany w miarę postępujących zmian w uwarunkowaniach wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Publiczny transport zbiorowy
Plan zakłada utrzymanie co najmniej na obecnym poziomie udziału woje-
wódzkich przewozów pasażerskich oraz poprawę dostępności wewnętrznej 
województwa poprzez skrócenie czasu podróży pomiędzy regionalnymi 
i ponadregionalnymi ośrodkami osadniczymi i gospodarczymi. Samorząd 
województwa pomorskiego opracował model i zasady wyznaczania linii 
transportowych użyteczności publicznej. Przygotowano w tym celu dwuwa-
riantową koncepcję połączeń o charakterze użyteczności publicznej, która 
obejmuje trasy przekraczające granice powiatów oraz istotne połączenia 
o charakterze międzypowiatowym. Połączenia są wykonywane pomiędzy 
wybranymi ośrodkami miejskimi. Wyznaczono również węzły integracyjne 
i przystanki zintegrowane istotne dla połączenia transportu regionalnego 
z innymi (wyższymi i niższymi) poziomami transportu publicznego. Kierunki 
rozwoju transportu publicznego wskazują, że transport publiczny wojewódz-
twa powinien rozwijać się poprzez zwiększenie zakresu usług i dostępności, 
poprawę koordynacji z innymi szczeblami transportu publicznego (integrację 
oferty taryfowej), zachęcanie do korzystania z transportu publicznego.

Inwestycje w tabor kolejowy 
Województwo Pomorskie już od 2004 roku sukcesywnie dąży do tego, aby prze-
starzałe składy zostały wymienione na lekkie i ekonomiczne pojazdy pasażerskie 
z przeznaczeniem do obsługi kolejowego ruchu lokalnego i regionalnego. W roku 
2014 podpisano dwie umowy na dostawy właśnie takich pojazdów kolejowych. 
Pierwsza z nich dotyczy zakupu pojazdów dwuczłonowych do obsługi odcinka 
kolejowego Malbork – Grudziądz, inwestycja ta w wysokości ponad 44 mln zł fi-
nansowana jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Druga 
dotyczy zakupu 10 sztuk składów dwu i trójczłonowych do obsługi Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Województwo Pomorskie dostrzega również konieczność 
wymiany, modernizacji i zakupu elektrycznego taboru kolejowego. Stąd w latach 
2010–2013 dokonano zakupu 22 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
z których 8 poddano gruntownej modernizacji.

Inwestycje drogowe
Najważniejsze inwestycje na drogach wojewódzkich zrealizowane zostały dzięki 
wsparciu środków pomocowych Unii Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. 
W związku z oddaniem do użytku autostrady A1, już kilka lat temu priorytet 
inwestycyjny uzyskały drogi wojewódzkie, stanowiące dojazdy do węzłów 
autostrady A1. Spośród 5 węzłów drogowych na obszarze naszego wojewódz-
twa, 4 z nich to skrzyżowania z drogami wojewódzkimi. Mając to na uwadze, 
w okresie od 2008 do 2012 roku rozbudowie poddano kilka odcinków dróg woje-
wódzkich: DW 226 Jagatowo – Rusocin, DW 224 Tczew – Stanisławie, DW 229 
Obwodnica Pelplina, DW 231 od DK 91 do węzła Kopytkowo, Obwodnica Skórcza 
– I etap. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ponad 200 mln zł. W ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano również przebudowy 
dróg wojewódzkich nr 218 oraz nr 211. Inwestycje te przyczyniły się znacząco do 
poprawy dostępu komunikacyjnego do Trójmiasta od strony Kaszub, a dzięki 
budowie ciągów pieszo-rowerowych czy przebudowie skrzyżowań szczególnie 
wzrosło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W ostatnich latach przebu-
dowano również drogę nr 214 na odcinku Białogarda – Nowa Wieś Lęborska,  
a w trakcie realizacji są zadania polegające na przebudowie dróg: nr 240 Chojnice 
– granica województwa, nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia, 
nr 211 w Sierakowicach oraz nr 227 – ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu 
Gdańskim. W 2014 roku podpisano umowę na kompleksową przebudowę dróg 
wojewódzkich w obszarze Powiśla. Za kwotę 54 mln zł zostaną rozbudowane 
trzy układy drogowe o łącznej długości ponad 30 km. Obecnie trwa proces 
projektowania, a w 2015 roku zostaną wykonane główne prace budowlane.

rozwój szlaków wodnych
Wykorzystanie unijnych funduszy można również doskonale zaobserwować 
na pomorskich drogach wodnych. Przez cztery lata (2010–2014) zrealizowano 
wspólnie z województwem warmińsko-mazurskim oraz wieloma samorzą-
dami lokalnymi projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. 
Ponadregionalny, zakładający kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze 
Delty Wisły i Zalewu Wiślanego przyczynił się do powstania wysokiej jakości 
infrastruktury turystycznej w postaci portów, przystani żeglarskich oraz  
pomostów cumowniczych. Wraz z elektryfikacją śluz i udrożnieniem szlaków wodnych 
inwestycje te służą obecnie aktywnemu uprawianiu sportów wodnych oraz turystyce  
rekreacyjnej. 

ostatnia sesja sejmiku pomorskiego

Kształtując przyszłość

zarząd oraz radni województwa pomorskiego kadencji 2010–2014
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Ile środków unijnych zostało wykorzystanych w ostatnich 7 latach na Pomorzu? Ile w ciągu kolejnych 7 lat miliardów złotych 
trafi do naszego regionu? Na te i inne pytania odpowiedzieli uczestnicy konferencji „Kształtując przyszłość”, poświęconej 
podsumowaniu efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie pomorskim w latach 2007–2013. Przedstawiony 
został również stan negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 
z Komisją Europejską.

Trudno przecenić rolę funduszy europej-
skich w rozwoju województwa pomorskiego. 
Większość inwestycji mogła powstać tylko i wy-

łącznie dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Bilans 
wdrażania funduszy europejskich w województwie 
pomorskim w latach 2007–2013 to prawie 21 mi-
liardów złotych dofinansowania, dzięki którym 
zrealizowano blisko 17 tysięcy projektów – po-
wiedział marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk. – W maju 2014 roku Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 
jako pierwszy spośród 16 programów regionalnych 
realizowanych w Polsce osiągnął poziom 100% wy-
korzystania środków europejskich dostępnych na 
lata 2007–2013. Na realizację celów zapisanych 
w RPO WP 2014–2020 mamy blisko 1,9 mld euro, 
w tym ponad 1,3 mld z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i 0,5 mld z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W porównaniu do RPO na 
lata 2007–2013, wartość nowego programu wzrosła 
o ponad 924 mln euro.

Marszałek przedstawił również przykłady pro-
jektów finansowanych z funduszy europejskich. 
– Mogę wymienić m.in. budowę Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej, która całkowicie odmieni obli-
cze transportu publicznego w Trójmieście i na 
Kaszubach, a także powstanie nowoczesnego termi-
nalu w Porcie Lotniczym w Gdańsku, co pozwoliło 
zwiększyć jego przepustowość do 5 mln pasażerów 
rocznie. Dzięki wspólnej inicjatywie samorządowej 
Invest in Pomerania, blisko 40 światowych kon-
cernów ulokowało centra usługowe, produkcyjne 
i badawcze na Pomorzu, dając realne korzyści 
w postaci blisko 6 tysięcy nowych miejsc pracy 
w naszym regionie. Istotną część środków unijnych 
będących w dyspozycji samorządu województwa 
pomorskiego skierowano na kwestie edukacyjne 
i społeczne: stypendia dla najzdolniejszych młodych 
Pomorzan, kształcenie zawodowe, aktywizację 
osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, 
a także służbę zdrowia. Od 2004 roku w naszym 
regionie powstało 214 tysięcy nowych miejsc pracy. 

Przyznaliśmy stypendia 322 doktorantom, ponad 8 
tysięcy przedszkolaków z obszarów wiejskich wzięło 
udział zajęciach pozalekcyjnych, a ponad 16 tysięcy 
uczniów szkół zawodowych – w stażach i prakty-
kach. Dzięki sieci światłowodowej 100 tysięcy osób 
uzyskało możliwość dostępu do Internetu, a 3375 
firmom udzieliliśmy dotacji i pożyczek. Pomorze 
wyraźnie zaistniało na mapie wydarzeń sportowych 
i kulturalnych. Ostatnio ukończone inwestycje, takie 
jak na przykład Teatr Szekspirowski, tylko wzmocnią 
tę tendencję. RPO WP był także istotnym źródłem 
finansowania dla przedsiębiorstw, w tym mikro 
i małym firm. Samorząd Województwa przekazał 
im 930 bezzwrotnych dotacji oraz blisko 4000 
pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE, 
a dzięki finansowanym w ramach RPO pożyczkom 
w ramach inicjatywy JESSICA możliwa stała się 
m.in. rewitalizacja Starego Browaru w Kościerzynie, 
budowa Muzeum Emigracji w Gdyni czy budowa 
nowego dworca PKP w Sopocie. 

Dobiegła końca czwarta kadencja samorządu wo-
jewództwa pomorskiego. Radni województwa 
spotkali się po raz ostatni podczas sesji sejmiku 

27 października. W sumie przez cztery lata czwartej 
kadencji odbyły się 44 sesje, podjętych zostało ponad 
950 uchwał, radni spotkali się na 500 posiedzeniach 

poszczególnych komisji, podczas których dyskuto-
wali o 1813 uchwałach. Podczas ostatniej, paździer-
nikowej sesji podjęto m.in. decyzję o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu przy 
realizacji zadania „Przebudowa mostu tczewskie-
go – etap I”. Przypomnijmy, że już w lutym br. 

sejmik podjął decyzję o przekazaniu 2 mln zł na to 
przedsięwzięcie. Ponadto radni uchwalili Program 
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, a tak-
że Wojewódzki Program Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014–2020. 

Przegląd Samorządowy
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Gdański Obszar Metropolitalny ]

czym jeździcie do pracy i szkoły? 
Autobusem, samochodem, rowerem, a może idziecie pieszo? Takie pytania usłyszy osiem tysięcy mieszkańców metropolii, których 
odwiedzą ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygotowania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. „Badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców GOM” obejmuje zasięgiem powiaty lęborski, pucki, 
wejherowski, kartuski, gdański, nowodworski, tczewski i malborski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynię i Sopot.

Zebrane w ramach ankiety informacje pozwolą na 
sporządzenie precyzyjnego modelu obecnego 
ruchu w metropolii. Odpowiedzą na pytania, 

skąd i dokąd jeździmy albo chodzimy, w jakich go-
dzinach, jakimi środkami transportu, ile trwają na-
sze podróże. To pozwoli nam przygotować model 
komunikacyjny, który zostanie wykorzystany przy 
planowaniu systemu transportowego oraz inwesty-
cji w infrastrukturę transportową tak, by dopaso-
wać ją do potrzeb mieszkańców, którzy są przecież 
najistotniejsi w naszych planach – wyjaśnił Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska i prezes stowarzy-
szenia Gdański Obszar Metropolitalny. Wywiady 
zostały zaplanowane na pierwsze dwa tygodnie 

listopada. Ankiety zawierają pytania o charakterze 
socjologicznym (chodzi o zbadanie cech próby i jej 
reprezentatywności) oraz pytania dotyczące podró-
żowania z dnia poprzedzającego wywiad. Koszt 
całej strategii Transportu i Mobilności wyniesie 
527 000 zł. Największa część tej sumy to właśnie 
badania zachowań transportowych mieszkańców 
i kompleksowe badanie ruchu. – Pamiętajmy, że 
wiele zachowań transportowych może zmienić np. 
uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Samorządy mają w planach wiele istotnych dla 
modelu transportowego inwestycji, takich jak wy-
dłużenie linii SKM do Wejherowa czy nawet do 
Tczewa. Strategia ma podpowiedzieć jak planować 

transport uwzględniając te zmiany oraz m.in. w jaki 
sposób metropolitalni przewoźnicy powinni ze sobą 
współpracować – powiedziała Sławina Klawiter, 
koordynator projektu z ramienia GOM. 
Prezydent Adamowicz jasno wskazał, jakie są prio-
rytety metropolii w tym zakresie: – Najistotniejszy 
będzie dla nas ruch pieszych oraz komunikacja 
publiczna, bo to na przekonywaniu mieszkańców 
do niej najbardziej nam zależy. Chcemy tak ułożyć 
ruch wokół węzłów integracyjnych, różne środki 
transportu, by umożliwić pasażerom sprawne 
i wygodne przesiadki. Zastanawiamy się też nad 
inwestycjami w monitorowane parkingi rowerowe 
oraz metropolitalny rower publiczny. 

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku 
prowadzi nabór na:

Geodezję i kartografię – specjalności:
•	 Geodezja	inżynieryjna,
•	 Geodezja	i	nawigacja	satelitarna,
•	 Geodezja	rolna	i	leśna,
•	 Zintegrowane	systemy	informacji	przestrzennej.

Gospodarkę przestrzenną – specjalności:
•	 Zagospodarowanie	przestrzenne,
•	 Kształtowanie	krajobrazu,
•	 Wycena	i	zarządzanie	nieruchomościami,
•	 Zagospodarowanie	źródeł	energii	odnawialnej,
•	 Rewitalizacja	miast	i	wsi.

STUDIA INŻYNIERSKIE
TO PEWNA PRACA 
I DOBRA PŁACA

Wyższa Szkoła Inżynierii 
Gospodarki w Słupsku

76–200	Słupsk,	ul.	Bałtycka	29
tel.	59 841-36-40 

tel.	dziekanat	59 797-291-447
e-mail:	rektorat@wsig-slupsk.pl 

e-mail:	dziekanat@wsig-slupsk.pl

www.wsig-slupsk.pl

Związek Gmin Pomorskich ]

Kadencja dobrze wykorzystana 
Rozmowa z Błażejem Konkolem, prezesem Zarządu Związku Gmin Pomorskich, 
wójtem gminy Trąbki Wielkie

? 	Jak	ocenia	Pan	sytuację	pomorskich	samorządów	w	przeddzień	wyborów	
samorządowych?

Pomorskie samorządy mają się dobrze. Skonsumowały 
dużą ilość środków unijnych z mijającej perspektywy. 
Sytuacja społeczna i finansowa gmin pomorskich 
jest stabilna. Oczywiście dostajemy do realizacji 
coraz więcej zadań, często z ograniczonymi na 
ten cel środkami i mam nadzieję, że ten proces 
również ustabilizuje się. W wielu gminach mamy 
coraz bardziej profesjonalną kadrę pracowniczą, co 
zdecydowanie podnosi jakość pracy. Natomiast nasi 
mieszkańcy stawiają nam coraz wyższe wymagania, 
którym trzeba sprostać.

? 	To	znaczy,	że	pomorskie	samorządy	dużo	osiągnęły…
Proszę zobaczyć jak wyglądały nasze miejscowo-
ści dziesięć lat temu a jak wyglądają dzisiaj. To 
skok cywilizacyjny. Zbudowano wiele kilometrów 
wodociągów, kanalizacji. Proszę zobaczyć jak 
zmienił się stan dróg i chodników, ile powstało 
nowych dróg. Oczywiście wiele jeszcze w tej materii 
trzeba zrobić, lecz w jedną czy dwie kadencje nie 
nadrobimy pół wieku. Proszę zobaczyć jak pięknie 
wygląda przytłaczająca liczba wyremontowanych lub 
nowo zbudowanych szkół, dobrze wyposażonych 
w narzędzia edukacyjne. Powstały nowe skwerki 
w miejscowościach, świetlice wiejskie, parki fitness 
i wiele innych przedsięwzięć. Wdrożono środki 
w kształtowanie kapitału ludzkiego. Można by 
wymieniać długo.

? 	To	niemożliwe,	by	mijającą	kadencję	dało	się	podsumować	tylko	
w	plusach.

Plusy to z pewnością środki unijne i krajowe 
programy dofinansowujące gminne inwestycje. 
To postęp cywilizacyjny, o którym wspomniałem. 
Minusy to przede wszystkich gąszcz przepisów 
prawnych, niejednokrotnie różnie interpretowa-
nych, spowalniających pracę. Minusem jest również 
fakt coraz mniejszych środków własnych w wielu 
gminach, wynikających z zadań własnych i dele-
gowanych przez ustawodawcę. To oraz spłata 

zobowiązań kredytowych spowoduje mniejszą 
możliwość inwestycji w następnej perspektywie 
unijnej. Niewątpliwie zdecydowanie mieszkańcy 
gmin skorzystali z rozwoju swoich małych ojczyzn 
w minionej kadencji.

? 	Które	z	tych	małych	ojczyzn	zasługują	na	szczególną	uwagę?
Każdy samorząd jest inny. Decyduje o tym położe-
nie w regionie, zasoby naturalne i ludzkie. To jest 
determinantą zasobności. Co jest walorem w jednej 

? 	Dla	Związku	Gmin	Pomorskich	te	cztery	lata	też	nie	były	zmarnowane.
Dla ZGP to był dobry czas. Przede wszystkim udało 
się skonsolidować kolejne samorządy. Obecnie 
mamy 74 jednostki samorządowe. Staramy się inte-
grować i walczyć o sprawy gmin zarówno na forum 
pomorskim, jak też i Polski. Zorganizowaliśmy 
szereg szkoleń dla samorządowców podnoszących 
sprawność pracy i obsługi, a także umożliwiających 
wymianę wzajemnych doświadczeń i dobrych prak-
tyk. Nawiązaliśmy współpracę z szeregiem insty-
tucji i uczelni, z których płyną wymierne korzyści. 
Jesteśmy dobrym partnerem do różnych przedsię-
wzięć i projektów, które też sami realizujemy. 

? Jaka	będzie	przyszła	kadencja?	Ciekawa i trudna. To nowe wyzwania w zakresie 
kolejnej perspektywy unijnej. Czeka nas praca zespo-
łowa, mówię o projektach wspólnych różnych samo-
rządów. Będzie też pewien spór dotyczący metropolii 
i pozostałych obszarów w zakresie powiązań i wyko-
rzystania unijnej kasy. Trzeba będzie wykazać się nie 
tylko dużym doświadczeniem, ale chęcią kompromisu 
oraz dalekowzrocznością – nie tylko dla swojej gmi-
ny, ale i samorządów sąsiednich. Oczywiście do tego 
też trzeba będzie przekonać naszych mieszkańców. 
Jestem jednak pewien, że kolejna kadencja zrodzi 
nowe pomysły i rozwiązania. 

Prezes zarządu związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol (wójt gminy trąbki wielkie), wiceprezes Leszek Kuliński (wójt Gminy Kobylnica),
wiceprezes Krzysztof trawicki (wójt gminy zblewo), maria taraszkiewicz-Gurzyńska, burmistrz Gniewu. Przemawia europoseł  
Janusz Lewandowski na zamku w Gniewie, w tym roku, z okazji przyjęcia do związku Gmin Pomorskich samorządu gniewskiego

gminie, to w drugiej nie jest aż tak istotne. Dlatego 
każdy samorząd zasługuje na odpowiedni szacunek 
i zauważenie.

Przed 235 laty, 16 października 1779 r. Johann 
Uphagen przeprowadził się do nowego domu, 
opuszczając swą dotychczasową siedzibę – Stary 

Dom Ławy przy Długim Targu 45. Tej nocy spał 
po raz pierwszy w kamienicy, która odtąd przez ko-
lejne stulecia nosić miała miano Domu Uphagena. 
W czerwcu 1998 roku z okazji otwarcia Domu 

Pomorska Izba Rzemieślnicza ]

Kostiumy dla Uphagenów
25 października, w samo południe, 
Johann Uphagen z żoną Abigail 
ponownie zamieszkał w nowej 
kamienicy w Gdańsku przy ulicy 
Długiej 12. Inscenizacji historycznej 
w wykonaniu Garnizonu Gdańsk 
towarzyszyły warsztaty z szycia dawnych 
strojów, opowieści o modzie z okresu 
rokoka, a także przekazanie strojów, 
wzorowanych na ubiorach z epoki przez 
Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw.

Uphagena – Oddziału Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska – zorganizowano przeprowadzkę 
Uphagenów według scenariusza kustosza Wojciecha 
Szymańskiego. – Postanowiliśmy powrócić do tej 
tradycji. Nasza inicjatywa to dopiero początek dzia-
łań mających na celu zainicjowanie stałego cyklu 
spotkań pt. „Sobota u państwa Uphagenów”. Ich 
pomysłodawcą jest kierownik Domu Uphagena dr 
Ewa Barylewska-Szymańska. Chcemy, aby w tym 
wyjątkowym muzeum turyści nie tylko oglądali 
zabytkowe przedmioty, ale przede wszystkim po-
znawali życie dawnych gdańszczan: ich obyczaje, 
modę czy zainteresowania – powiedziała Anna 
Mallek z MHMG.
25 października odbyło się także uroczyste przeka-
zanie muzeum strojów uszytych przez mistrzynię 
krawiectwa Gabrielę Gretkowską, na wzór noszonych 
przez gdańską służbę w XVIII wieku. Fundatorem 
kostiumów jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. 

Przegląd Samorządowy
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powiat sztumski ]

cztery lata inwestycji 
Zblewo  ]

Piękna i zaradna – gmina z przyszłością

Przodkowo ]

Działając w porozumieniu 
– osiągamy więcej

W  minionej kadencji udało nam się wykonać inwestycje na 
kwotę 27 984 494,00 zł. Na ich realizację z projektów UE, 
jak i krajowych pozyskaliśmy kwotę 16 778 000,00 zł. 

Szereg inwestycji udało się zakończyć, niektóre są jeszcze w trak-
cie realizacji. Ogromna inwestycja – budowa hali widowiskowo-
sportowej – właśnie ruszyła (w ubiegłym miesiącu wmurowali-
śmy kamień węgielny pod budowę). Obok inwestycji wcześniej 
zaplanowanych, udało się zrealizować dziesiątki innych zadań, 
których nie planowaliśmy, a wynikały one z możliwości przy-
znanych środków, np. termomodernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej; szkół i budynku Urzędu Gminy. Nie udało się 
jeszcze zrealizować jednego marzenia – pływalni. Chcieliśmy 
ją budować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, od 
planu musieliśmy odstąpić ze względu na zmiany poczynione 
w ustawie i rozporządzenia Ministerstwa Finansów, dotyczące 
zasad obliczania wskaźników w układach partnerskich publicz-
no-prywatnych. Mijającą kadencję uważam za bardzo udaną 
i to w zakresie materialnym, czyli wykonanych i realizowanych 
zadań inwestycyjnych, i pozyskanych środków zewnętrznych, 
jak i w zakresie niematerialnym, czyli rozwój kultury, biblio-
tek, oferta rozrywkowa: Festyn Kociewski, Przegląd Orkiestr 
Dętych, współudział w Przeglądzie Chórów, Międzynarodowy 
Festiwal Gospel, rozwój bazy turystycznej. Mam również oso-
bistą satysfakcję z otrzymanych tytułów zarówno dla gminy, jak 
i dla mnie: Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom, Gmina Fair-Play, 
Gmina HIT Pomorza, nominacja do nagrody Orzeł Polskiego 
Samorządu, Wójt Roku, Wójt Pomorza, Super Włodarz, 
Pasjonat Sportu.

M ijają kolejne listopadowe dni, zbliża się koniec roku, koń-
czy się kadencja samorządowa 2010–2014. Ten czas sprzyja 
refleksji oraz dokonywaniu podsumowań. Mamy prawo 

spojrzeć na lata 2010–2014 z perspektywy zagospodarowywania 
przez mieszkańców naszej gminy tej wolności. Na pewno jedną 
ze składowych jest funkcjonowanie wybranego przez mieszkań-
ców samorządu, czyli Rady Gminy, sołtysów z radami sołeckimi, 
organizacji społecznych i wreszcie wójta wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy. Myślę, iż wszyscy razem dobrze wykorzystaliśmy 
ten czas i jest to widoczne chociażby w różnych rankingach, licz-
bach kilometrów dróg, chodników, zrealizowanych większych 
i mniejszych inwestycjach z różnych obszarów i dziedzin życia 
gospodarczego i społecznego gminy, stanowionych podatkach 
i opłatach lokalnych, pozyskiwanych środkach finansowych 
z wszelkich dostępnych źródeł zewnętrznych, funkcjonowa-
niu i osiągnięciach szkół. Wyraźnie tutaj widać postęp, jakiego 
dokonaliśmy, ale także i dalsze potrzeby. Zawsze z pozycji po-
jedynczego człowieka można wskazać na osiągnięcia, ale także 
na brakujące jeszcze rzeczy. 
W takiej społeczności, jaką jest gmina, jest wiele różnych spraw, 
które stoją ze sobą w sprzeczności. W naszym przypadku śmiało 
można powiedzieć, iż umiemy dojść do porozumienia, w zgodzie 
wyznaczyć najważniejsze cele i kolejno je osiągać. A składa się 
na to mądrość i postawa radnych, sołtysów, samych miesz-
kańców, ale także kompetentni i przyjaźni urzędnicy Urzędu 
Gminy, pracownicy szkół i instytucji gminnych, członkowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, organizacji 
pozarządowych działających na jej terenie. Bardzo dobrym przy-
kładem jest chociażby postawa i zaangażowanie mieszkańców 
w poprawę stanu dróg gminnych, które są naszym priorytetem. 

starosta sztumski 
wojciech cymerys

wójt gminy Przodkowo 
andrzej wyrzykowski

wójt gminy zblewo 
Krzysztof trawicki

najważniejsze zrealizowane inwestycje
Duży projekt budowy kanalizacji dokończenie wsi Zblewo,  ]
Budowa kolektorów słonecznych w miejscowości  ]
Białachowo, Miradowo i Radziejewo, współfinansowana 
z RPO
Budowa trzech Orlików, współfinansowana z Ministerstwa  ]
Sportu i Urzędu Marszałkowskiego
Termomodernizacja wszystkich szkół, budynku  ]
Urzędu Gminy, Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie, 
współfinansowana z NFOŚ
Remont pomieszczeń biblioteki w Pinczynie ]
Remont budynku OSP w Pinczynie ]
Przebudowa i budowa budynku i dźwigu osobowego  ]
pod ,,Mieszkania chronione’’ w Kleszczewie
Budowa świetlic w miejscowościach: Miradowo,  ]
Białachowo oraz Semlin, remont świetlicy w Piesienicy 
i budowa wiaty rekreacyjnej w Tomaszewie
Rewitalizacja parku i budowa świetlicy wiejskiej  ]
wraz z budową placu rekreacyjnego i placu zabaw 
w Jeziercach, współfinansowana z środków PROW
Budowa chodników w miejscowości Kleszczewo, Semlin,  ]
Jezierce, Pinczyn, Zblewo i Borzechowo
Budowa parkingów w Zblewie i Borzechowie – z PROW ]
Utwardzenie dróg płytami typu YOMB Semlin-Semlinek,  ]
Suche Bagno, ul. Leśna i Północna w Zblewie oraz drogi 
osiedlowe w Kleszczewie Kościerskim i Miradowie,
Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Bytoni,  ]
inwestycja współfinansowana z PROW. 

Mieszkańcy, angażując się w układanie płyt yomb (drogowych), 
powodują że za określone pieniądze możemy wykonać szybciej 
i więcej odcinków drogowych. Dzięki takiej postawie, wiele 
z nich w minionych latach udało się już zakończyć i kolejne są 
w realizacji. Tylko w tym roku rozdysponowaliśmy ponad 14 
tysięcy płyt i jest to naprawdę widoczne na naszych drogach. 
W tym miejscu chcę bardzo podziękować mieszkańcom i ich soł-
tysom. Są to mieszkańcy Tokar, Nowych Tokar, Czeczewa, Hop, 
Kłosowa, Bursztynika, Wilanowa, Kosowa, Rębu, Pomieczyna, 
Stanisławów, Warzenka, Kosowa, Barwiku, Przodkowa, Osowej 
Góry, Kczewa, Otalżyna, Kawli Dolnych, Kobysewa, Brzezin, 
Szarłaty, Buczna. Wasze, Drodzy Mieszkańcy, zaangażowanie 
jest godne podziwu i bardzo za to dziękuję.
Jeżeli jestem już przy drogach, chcę podkreślić, że nadal będziemy 
starali się współpracować i z powiatem i z samorządem woje-
wódzkim na bazie już zawartych porozumień i ustaleń, a także 
planów. Drogi to tylko jeden z obszarów życia gminy, ale jest 
to obszar zwany nerwem, czyli wpływający na szereg innych 
dziedzin życia i jest to jeden z priorytetów naszego działania, 
tak jak oświata, kultura, sport, infrastruktura wodociągowo-
kanalizacyjna, sieć gazowa i internetowa, rozwój osobowy 
i własnych talentów. I nie chcę tu mówić o poszczególnych 
zadaniach, liczbach, bo to wszystko wielokrotnie przedstawia-
liśmy, ale pragnę zwrócić uwagę na nasze podejście do tych 
zagadnień, a mianowicie pozyskiwanie środków finansowych 
z poza budżetu gminy. To oraz równomierne rozłożenie inwestycji 
i działań w całej gminie Przodkowo powoduje, że mieszkańcy 
są możliwie najniżej obciążeni podatkami i opłatami lokalnymi 
na terenie powiatu kartuskiego. 

Dobiega końca trzecia kadencja władz samorządu powiatu sztumskiego, co skłania do dokonania podsumowań osiągnięć oraz 
podjęcia planów na przyszłość. W okresie minionych czterech lat, przy wydatnym wsparciu funduszy zewnętrznych udało się 
zrealizować szereg inwestycji istotnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu. Trzeba podkreślić, że zostały zakoń-

czone przedsięwzięcia zapoczątkowane przez samorząd drugiej kadencji oraz podjęte nowe, prorozwojowe działania na rzecz 
powiatu. Inwestycje wdrożone w trakcie upływającej kadencji zorientowane były na rozwój infrastruktury należącej do samorządu 
powiatowego, a w szczególności transportowo-komunikacyjnej oraz bazy i zaplecza dydaktycznego szkół ponadgimnazjalnych 
oraz placówek szkolnictwa specjalnego. Realizujemy inicjatywy służące integracji lokalnej społeczności. Jako jedyny samorząd 
powiatowy w województwie pomorskim zrealizowaliśmy inwestycję, której celem jest wsparcie rekreacji i turystyki wodnej – przy-
stań żeglarska w Białej Górze.

zrealizowane kluczowe projekty

Tytuł projektu: „Remont 11,721 km dróg 
powiatowych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego oraz spójności 
sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Źródło finansowania: Narodowy Program  ]
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011
Wartość projektu: 3 426 835,44 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 1 713 417,00 zł ]
Wkład własny: 1 713 418,44 zł, w tym  ]
wkład Partnerów 954 324,30 zł
Okres realizacji projektu:   ]
marzec–wrzesień 2011 r.

Tytuł projektu: „Remont 3,104 km dróg 
w powiecie sztumskim w celu poprawy 
bezpieczeństwa i dostępności sieci 
drogowej Dolnego Powiśla” 

Źródło finansowania: Narodowy Program  ]
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Wartość projektu: 1 714 137,50 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 514 241,00 zł ]
Wkład własny: 1 199 896,50 zł, w tym  ]
wkład Partnerów 599 948,11 zł
Okres realizacji projektu:   ]
kwiecień–wrzesień 2012  r.

Tytuł projektu: „Remont 12,757 km 
dróg w powiecie sztumskim w celu 
poprawy bezpieczeństwa i dostępno-
ści sieci drogowej Dolnego Powiśla” 

Źródło finansowania: Narodowy Program  ]
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Wartość projektu: 3 339 843,30 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 1 669 921,00 zł ]
Wkład własny: 1 669 922,30 zł, w tym  ]
wkład Partnerów 1 067 509,64 zł
Okres realizacji projektu:   ]
kwiecień–wrzesień 2013  r.

Tytuł projektu: „Remont 9,642 km 
dróg w powiecie sztumskim w celu 
poprawy bezpieczeństwa i dostępno-
ści sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Źródło finansowania: Narodowy Program  ]
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Wartość projektu: 4 287 329,64 zł  ]
Pozyskane dofinansowanie: 2 143 664,00 zł ]
Wkład własny: 2 143 665,64 zł, w tym  ]
wkład Partnerów 1 071 389,21 zł
Okres realizacji projektu: czerwiec  ]
– wrzesień 2014 r.

Tytuł projektu: Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3116G Balewo 
– Cieszymowo Wielkie – Matule na 
odcinku Cieszymowo Wielkie – Matule 

od km 4+590 do km 5+360 – długość 
odcinka 0,770km

Źródło finansowania: Terenowy Fundusz  ]
Ochrony Gruntów Rolnych 
Wartość projektu: 369 972,98 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 90 000,00 zł ]
Wkład własny: 279 972,98 zł, w tym  ]

wkład Gminy Mikołajki Pomorskie 
20 000,00 zł
Okres realizacji projektu:   ]
wrzesień – październik 2012 r.

Tytuł projektu: „Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej. Etap I.” 

Źródło finansowania: Program  ]
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na 

lata 2007–2013
Wartość projektu: 7 105 037,54 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 4 263 022,52 zł ]
Wkład własny: 2 842 015,02 zł ]
Okres realizacji projektu:   ]
grudzień 2010 – kwiecień 2012 r.

Projekt ten powstał w partnerstwie 2 wo-
jewództw, pomorskiego i warmińsko-ma-
zurskiego. Głównym elementem inwestycji 
w Białej Górze jest przystań żeglarska na 
rzece Nogat naprzeciwko istniejącej 
śluzy, która jest jednym z najciekawszych 
czynnych zabytków techniki na Pomorzu. 
Do stanicy mogą cumować małe jachty, 
statki pasażerskie, kajaki, oraz łodzie, zaś 
od strony lądu będzie można dotrzeć do niej 
ścieżką pieszą biegnącą od strony parkingu 
zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 
603. Bezpośrednio z parkingu wiedzie trakt 
pieszy do hangaru zimowego przeznaczone-
go na sprzęt wodny oraz bazy wodniackiej 
stanowiącej zaplecze socjalne dla żeglarzy 
i kajakarzy. Przystań jest idealnym miejscem 
postojowym dla turystów zmierzających 
drogą wodną zarówno od strony Tczewa 
i Malborka w kierunku południowym, jak 
również od strony Kwidzyna w kierunku 
północnym.

Tytuł projektu: „Remont i doposażenie 
obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie 
i ZSZ w Barlewiczkach w celu podnie-
sienia jakości oferty edukacyjnej na 

poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie 
sztumskim” 

Źródło finansowania: Regionalny   ]
Program Operacyjny Rozwoju Regional-
nego dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007–2013
Wartość projektu: 3 097 611,53 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 1 544 216,26 zł ]
Wkład własny: 1 175 762,90 zł ]
Wkład Miasta i Gminy Sztum: 317 632,37 zł ]
Wkład Gminy Mikołajki Pomorskie:  ]
60 000,00 zł
Okres realizacji projektu:   ]
luty 2010–wrzesień 2011 r.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja 
obiektów dydaktycznych i admi-
nistracyjnych samorządu powiatu 
sztumskiego w celu zwiększenia 

efektywności wykorzystania energii 
w regionie Dolnego Powiśla” 

Źródło finansowania: Program  ]
priorytetowy pn.: System zielonych 
inwestycji (GIS – Green Investment 

Scheme) Część 1) Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności publicznej
Wartość projektu: 3 685 068,00 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 1 090 962,00 zł  ]
Wkład własny: 2 594 106,00 zł  ]
Okres realizacji projektu:   ]
lipiec 2012 r.–luty 2013 r.

Tytuł projektu: „Opracowanie 
dokumentacji techniczno – projek-
towo – środowiskowej dla potrzeb 
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 

w celu poprawy dostępności komunikacyjnej 
przystani żeglarskiej w Białej Górze” 

Źródło finansowania: Regionalny  ]
Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego 2007–2013.
Wartość projektu: 199 000,00 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 149 250,00 zł ]
Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego:  ]
24 875,00 zł
Wkład finansowy Partnera   ]
(Miasto i Gmina Sztum): 24 875,00 zł
Okres realizacji projektu:   ]
styczeń 2013 r.–czerwiec 2015 r.

Tytuł projektu: „Opracowanie doku-
mentacji techniczno – projektowej 
systemu instalacji fotowoltaicznych 
w obiektach użyteczności publicznej 

na terenie powiatu sztumskiego w celu 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla” 

Źródło finansowania: Regionalny Program  ]
Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007–2013
Wartość projektu: 127 132,80 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 95 349,60 zł ]
Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego:  ]
8 548,50 zł
Wkład finansowy Partnera   ]
(Miasto i Gmina Sztum): 7 318,50 zł
Wkład finansowy Partnera   ]
(Gmina Mikołajki Pomorskie): 5 375,10 zł
Wkład finansowy Partnera   ]
(Gmina Stary Dzierzgoń): 5 381,25 zł
Wkład finansowy Partnera  ]
(Miasto i Gmina Dzierzgoń): 5 159,85 zł

Zasadniczym celem realizacji projektu jest 
przygotowanie gotowości inwestycyjnej 
budowy elektrowni fotowoltaicznych PV  
dla potrzeb dywersyfikacji zasilania 
energetycznego budynków użyteczności 
publicznej należących do samorządu  
powiatu sztumskiego (4 obiekty),  
Miasta i Gminy Sztum (3 obiekty),  
Miasta i Gminy Dzierzgoń (2 obiekty),  
Gminy Mikołajki Pomorskie (2 obiekty) 
i Gminy Stary Dzierzgoń (2 obiekty)  
poprzez opracowanie dokumentacji 
technicznej, która z kolei umożliwi ubieganie 
się o dofinansowanie przedmiotowej  
inwestycji, w oparciu o środki unijne 
dostępne w perspektywie finansowej 
2014–2020.

Tytuł projektu: „Zintegrowana współpraca 
JST szansą na dynamiczny rozwój 
społeczno-gospodarczy Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Malborka”

Źródło finansowania: Program Operacyjny  ]
Pomoc Techniczna 
Wartość projektu: 2 995 960,02 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 2 696 364,01 zł ]
Wartość wydatków powiatu sztumskiego:  ]
422 985,74 zł
Wkład finansowy Powiatu Sztumskiego:  ]
42 298,57 zł

Tytuł projektu: „Wykształcenie 
przepustką do sukcesu – cykl zajęć 
dydaktycznych w celu wyrównywania 
szans edukacyjnych i podniesienia 

jakości usług edukacyjnych dla uczniów 
z terenu powiatu sztumskiego”

Źródło finansowania: Program Operacyjny  ]
Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 
Wartość projektu: 421 204,00 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 358 023,40 zł ]
Wkład własny rzeczowy: 63 180,60 zł ]
Okres realizacji:   ]
wrzesień 2013 r.–lipiec 2015 r. 

Tytuł projektu: „Dobry zawód gwarancją 
lepszego startu na rynku pracy”

Źródło finansowania: Program Ope- ]
racyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 

Wartość projektu: 339 080,00 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 288 218,00 zł ]
Wkład własny rzeczowy: 50 862,00 zł ]
Okres realizacji: wrzesień 2013 r.–lipiec 2015 r.  ]

Tytuł projektu: „Budowa 
boiska sportowego przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Kołozębiu”

Źródło finansowania: budżet powiatu  ]
sztumskiego 
Wartość projektu: 120 287,99 zł ]
Okres realizacji: kwiecień 2013 r.–maj 2013 r.  ]

Tytuł projektu: „Żagle w Białej Górze 
– inauguracja sezonu żeglarskiego 
jako atrakcyjnej oferty turystycznej 
w regionie Dolnego Powiśla”

Źródło finansowania: LEADER w ramach  ]
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013
Wartość projektu: 40 605,54 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 26 670,40 zł ]
Wkład własny: 13 935,14 zł ]

Tytuł projektu: „Organizacja 
Powiatowych Obchodów „Święto 
Chleba i Tradycji Powiślańskich”

Źródło finansowania: LEADER  ]
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013
Wartość projektu: 29 902,10 zł ]
Pozyskane dofinansowanie: 22 833,14 zł ]
Wkład własny: 7 068,96 zł.  ]
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Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą 
świętą, koncelebrowaną przez ks. proboszcza 
Jana Spierewkę i ks. kanonika Pawła Rąbcę. 

Wydarzenie to honorowym patronatem objął bi-
skup diecezji pelplińskiej, ks. dr Ryszard Kasyna. 
Na jubileuszowe uroczystości przybyło wiele osób: 
uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły, jej pracow-
nicy obecni i emerytowani. Pojawili się wszyscy 
dyrektorzy szkoły piastujący tę funkcję w ciągu 50 
lat: Adam Czarnowski, Eugeniusz Bławat i oczy-
wiście obecny dyrektor (Zespołu Szkół w Nowej 
Karczmie) Dariusz Męczykowski, znany z naszych 
łamów wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Specjalny Medal „Za szczególny 
wkład w rozwój szkoły” otrzymało pięć osób: 
Halina Uchman – dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Kościerzynie, Adam Czarnowski – 
pierwszy dyrektor szkoły podstawowej, Eugeniusz 
Bławat – drugi dyrektor SP i pierwszy dyrektor 
Publicznego Gimnazjum, Alojzy Szoska – wielo-
letni wójt gminy Nowa Karczma i Andrzej Pollak 
– absolwent jubileuszowej szkoły i obecny wójt 
gminy Nowa Karczma. 

Zdjęcia: Mariusz Łoński

Nowa Karczma ]

Półwiecze szkoły

Jubileusz szkoły był okazją, by podziękować pracownikom szkoły – obecnym i byłym, także emerytowanym. Dyrektor szkoły Dariusz 
męczykowski (wiceprzewodniczący sejmiku województwa Pomorskiego) docenia pracę wszystkich osób związanych z placówką

powiat tczewski  ]

III Bieg nadwiślański

Stara Kiszewa  ]

otwarcie przystani kajakowej

Wybory samorządowe nie muszą być nudne i pozbawione pozytywnych emocji. Obok programów 
wyborczych, plakatów czy bilbordów zakrywających często ładny krajobraz, pojawiają się cieka-
we i pożyteczne pomysły. I tak jest w gminie Kościerzyna. Kandydat na wójta Tomasz Nadolny 

postawił na bezpieczeństwo – otóż wręcza mieszkańcom opaski odblaskowe. – Już odniosłem sukces, 
jeśli można tak to ująć – powiedział p. Tomasz. – Bo jeśli opaska odblaskowa zapewni bezpieczeństwo 
naszym dzieciom i wszystkim mieszkańcom lub uratuje życie drugiemu człowiekowi, to jest to już nie-
wątpliwie sukces i powód do radości.
Warto wspomnieć, że osoby poruszające się na obszarach i drogach niedostatecznie oświetlonych mają 
obowiązek posiadania przy sobie elementów odblaskowych. Mamy nadzieję, że inni kandydaci wpadną 
na podobny pomysł i też będą prowadzić pożyteczną kampanię wyborczą. Osoby chcące pełnić funkcje 
publiczne powinny cechować się dobrymi i praktycznymi działaniami. Tego z pewnością nie brakuje 
Tomaszowi Nadolnemu. Mieszkańcom życzymy bezpiecznych powrotów do domu. 

Pod koniec października odbył się III Bieg 
Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej 
Wisły, na trasie Małe Walichnowy – Tczew, 

na odcinku 21.097 km. Pakiety startowe ode-
brało 176 zawodników, zaś bieg ukończyło 173. 
Organizatorem biegu było Powiatowe Centrum 
Sportu w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Tczewie 
oraz Stowarzyszenie Biegający Tczew. Patronat ho-
norowy objęli starosta tczewski dr Józef Puczyński 
i prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, którzy 
ufundowali nagrody finansowe dla zwycięzców 
w klasyfikacji generalnej. Wszyscy uczestnicy 

biegu otrzymali pamiątkowe medale, koszulki, 
izotoniki, batoniki energetyczne, natomiast zwy-
cięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych 
puchary. Rozlosowano także nagrody rzeczowe, 
które wręczyli: wicestarosta tczewski Mariusz 
Wiórek, wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa, 
członek Zarządu Powiatu Tczewskiego Stanisław 
Ackerman, przewodniczący Rady Powiatu Piotr 
Odya i dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański. 
Na wszystkich czekała grochówka ufundowana 
przez Piotra Rezmera („Restauracja Piaskowa”) 
i drożdżówki z tczewskich piekarni: Jacka Zywerta 

i Józefa Wąsa. Trasę biegu zabezpieczał wydział 
drogowy Powiatowej Komendy Policji w Tczewie 
oraz Ochotnicze Straże Pożarne, bez których im-
preza nie przebiegłaby tak sprawnie i bezpiecz-
nie. Szczególne podziękowania należą się Iwonie 
Michalskiej i Wojciechowi Różanowskiemu, którzy 
z wolontariuszami z II LO i OHP w Tczewie poma-
gali w organizacji biegu. 

Więcej informacji na stronach: 
www.polmaratontczew.pl 

www.biegajacy.tczew.pl

5 listopada w Zespole Szkół w Nowej Karczmie świętowano 50-lecie istnienia szkoły podstawowej.

Gmina Kościerzyna ]

Pożyteczne odblaski 
kampanii

Kandydat na wójta gminy Kościerzyna tomasz nadolny

wójt gminy stara Kiszewa marian Pick i jego zastępca 
andrzej Hinc, który prowadził całą uroczystość

W październiku włodarze gminy Stara Kiszewa wraz z zaproszonymi gośćmi otworzyli przystań kajakową nad rzeką 
Wierzyca. Wuroczystości uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, 
starosta powiatu kościerskiego Piotr Lizakowski, burmistrz Skarszew Dariusz Skalski, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy 
szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Lokalnych Organizacji 
Turystycznych „Kociewie” i „Serce Kaszub” oraz projektanci i wykonawcy przedsięwzięcia.

Goście byli pod ogromnym wrażeniem tego, jak 
rozwija się i z dnia na dzień pięknieje gmina 
Stara Kiszewa. Wójt Marian Pick zaznaczył, 

że nowa przystań stanie się wizytówką naszej 
miejscowości. Podczas uroczystości posadzono 
pamiątkowe drzewka. Pierwsze z nich posadzili 
wójt Marian Pick i radny gminy, zapalony kaja-
karz Michał Brandt. Drugie – przewodniczący 

symboliczną wstęgę na wodzie w kajaku przeciął m.in. wiceprzewodniczący sejmiku województwa Pomorskiego 
Dariusz męczykowski

Dariusz Męczykowski i prezes LGD Chata 
Kociewia Marian Firgon.
Inwestycja jest odpowiedzią na wzrost zaintereso-
wania uprawianiem turystyki kajakowej. Przystań 
w Starej Kiszewie wykonana została w kształcie 
zatoki, w której usytuowano pomosty pływające oraz 
slip do wodowania kajaków. Przystań przewidziana 
jest dla małych turystycznych jednostek pływających, 

takich jak kajaki czy łodzie płaskodenne. Zadanie 
objęło również budowę trzech wiat wypoczynko-
wych, a także budowę parkingu na 28 miejsc, jezdni 
i chodników. Wiaty przeznaczone będą dla turystów 
korzystających z przystani kajakowej, ale także dla 
mieszkańców. W taką przestrzeń doskonale wpisuje 
się promenada, przy której ustawione zostały ławki 
parkowe i oświetlenie. 

Przegląd Samorządowy

8 Przegląd Samorządowy Pomorze  listopad 2014 9Przegląd Samorządowy Pomorze  listopad 2014

z miaSt i Powiatów, z gmin i Sołectw



Giemlice ]

Lider Innowacyjnej 
Edukacji
W Gdańsku odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Podnoszenie 

kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodni-
czych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i techno-

logii – EDUSCIENCE”. W projekcie tym uczestniczy Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Giemlicach. Jest to największy projekt innowacyjny realizo-
wany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektu szkoła otrzymała tablicę interaktywną, kamerę, zestaw do 
monitoringu przyrodniczego oraz możliwość korzystania z portalu edukacyj-
nego. Dzieci były na wycieczce edukacyjnej w Obserwatorium Geofizycznym 
Instytutu Geofizyki PAN w Świdrze. Podczas konferencji wręczono wójto-
wi gminy Cedry Wielkie Januszowi Golińskiemu Złoty Certyfikat Lidera 
Innowacyjnej Edukacji. Certyfikaty te przyznano przedstawicielom samorzą-
dów, na terenie których w latach 2012–2014 testowane były produkty finalne 
projektu EDUSCIENCE. 

N agroda jest wręczana co cztery lata najlep-
szemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi 
oraz staroście. Tym razem przyznano nagrody 

za kadencję 2010–2014. Uroczystość odbyła się 
w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, laudację 
wójtowi wygłosił prof. kpt. żeglugi wielkiej Daniel 

Smętowo Graniczne  ]

Grunt na medal 2014
W Warszawie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Agencję 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ), podczas której 
wręczono nagrody w szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt 

na medal 2014”.W tym prestiżowym konkursie teren inwestycyjny, zgłoszony 
przez gminę Smętowo Graniczne, zajął pierwsze miejsce w województwie 
pomorskim.
Konkurs „Grunt na medal” organizowany jest od 2005 roku przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami 
województw oraz regionalnymi centrami obsługi inwestora pod patronatem 
honorowym wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego oraz Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
patronatem medialnym „Dziennika Gazety Prawnej”. Celem konkursu był 
wybór najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczegól-
nych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych 
i zagranicznych. Do konkursu przystąpiło 136 gmin, które zgłosiły 212 terenów 
inwestycyjnych, w tym 13 z Pomorza. Gmina Smętowo Graniczne zgłosiła 
teren w Kopytkowie (51,7ha). Zaszczytną statuetkę oraz pamiątkowy dyplom 
z rąk wicepremiera Janusza Piechocińskiego odebrała wójt gminy Smętowo 
Graniczne Zofia Kirszenstein. 

Koszwały  ]

wyróżnione 
przez marszałka

Kopytkowo  ]

Kolejna inwestycja 
wystartowała 
4 listopada wójt gminy Smętowo Graniczne Zofia Kirszenstein podpisała 

umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk 
z Sierakowic, które w ramach przetargu nieograniczonego przedsta-

wiło najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „ 
Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków 
w Kopytkowie wraz z przepompownią i wyposażeniem”. Wartość inwestycji 
po przetargu wynosi 1 680 000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest 
od listopada 2014 roku do końca kwietnia 2015 roku. Na realizację inwestycji 
gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007–2013, w 
wysokości 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Inwestycja będzie po-
legała na budowie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych o długości 
ok. 3 860 mb na terenie miejscowości Kopytkowo i Stara Jania z oczyszczalni 
ścieków w Kopytkowie do rzeki Janka Wschodnia, budowie przepompowni 
ścieków na terenie oczyszczalni oraz dostawie wraz z montażem sitopiaskow-
nika do zatrzymywania, płukania oraz prasowania skratek, napowietrzania, 
wytrącania tłuszczy, separacji i płukania piasku. 

Europejski Fundusz rolny 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala podpi-
sał z marszałkiem województwa pomorskiego 
Mieczysławem Strukiem umowę dotyczącą 

dofinansowania kolejnych wodociągów i sieci kana-
lizacyjnych na terenie gminy Kolbudy. Projekt pn. 
„Budowa wodociągu w Otominie – ul. Borówkowa, 
Dziewicza, Polna i budowa kanalizacji sanitarnej 
w Bąkowie – ul. Wieczornych Mgieł” uzyskał 
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
– To już chyba jedne z ostatnich środków, jakie 
były do pozyskania w ramach starego budżetu Unii 
Europejskiej – powiedział Leszek Grombala. – Tym 
razem udało się uzyskać dofinansowanie inwestycji 
dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Bo chociaż w tym zakresie nasza gmina naprawdę 
nie ma się czego wstydzić, to pozostało jeszcze do 
zrealizowania kilka zadań związanych z wodocią-
gami i kanalizacją. Nie możemy też zapominać o tym, 
iż do naszej gminy cały czas sprowadzają się nowi 
mieszkańcy i powstają nowe domy. A to oznacza 
konieczność realizacji dalszych inwestycji. 
To kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej, dofinansowana środkami unijnymi 
(Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – EFRROW, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

Kosakowo ]

orzeł samorządu 2010–2014

Duda. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński i staro-
sta starogardzki Leszek Burczyk. Swoją nagro-
dę dla najlepszego wójta – Jerzego Włudzika 
– w plebiscycie Orzeł Samorządu przyznał 

Wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik otrzymał prestiżową nagrodę Orzeł Samorządu 2014, w plebiscycie „Magazynu 
Pomorskiego”, pod honorowym patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Jana Kleinszmidta.

Gmina Kolbudy  ]

Kolejne środki z UE pozyskane

2007–2013 (PROW). Będzie ona obejmowała wyko-
nanie 1530 m kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
o długości 2897 m. 
Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach gmina Kol-
budy pozyskała również 3 miliony złotych w ramach 
kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek). Pozyskane środ-
ki przeznaczone zostaną na budowę drogi Pręgowo 
– Bielkówko. – Droga ta jest potrzebna mieszkańcom 
całej gminy – powiedział Leszek Grombala – Połą-
czenie to będzie stanowić alternatywę dla drogi woje-

wódzkiej nr 221. W przypadku zablokowania rzeczo-
nej mieszkańcy południowych sołectw naszej gminy 
nie będą już odcięci komunikacyjnie od Gdańska czy 
Pruszcza Gdańskiego.
W ostatnich latach władzom Gminy Kolbudy na 
rozbudowę gminnej sieci dróg udało się pozyskać 
kilkanaście milionów złotych. – Większość zadań 
inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy 
ma i będzie miało związek z drogami. Tego po 
prostu oczekują nasi mieszkańcy – podsumował 
wójt Grombala. 

również marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk.
Samorządowców doceniono za pracę na rzecz 
mieszkańców, zrealizowane inwestycje, skalę pozy-
skanych funduszy unijnych oraz ogólny rozwój 
gminy, miasta i powiatu. 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył laureatom 
tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś” nagrody i wyróżnienia ufun-
dowane przez samorząd wojewódzki. Komisja konkursowa przyznała 

trzy główne nagrody oraz wyróżnienia, które otrzymała m.in. wieś Koszwały 
(gmina Cedry Wielkie) – za poprawę estetyki oraz ogólny wygląd, ład i po-
rządek. Dzięki konkursowi następuje pobudzenie aktywności obywatelskiej 
i realizacja przez lokalną społeczność wartościowych pomysłów na rzecz 
rozwoju sołectw. Gratulacje i wyróżnienie z rąk marszałka odebrała sołtys 
Koszwał Justyna Słowińska. 
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doc. dr Henryk J. Lewandowski

Z cyklu: dobry obyczaj ]

Listopadowe święta 
i kultura samorządowców  

Sprawdzamy kulturę tych, którzy od lat są wybierani, czy byli prawi 
w działaniu na rzecz wyborców. Czy przybyli lub odpowiedzieli na 
zaproszenia przez różne grupy społeczne, np. na zaproszenie stowa-

rzyszeń czy uczelni. Jeśli nie, to ich nie wybierajcie, bo to oznacza, że mają 
poczucie wyższości i traktują innych bezosobowo. Dotyczy to marszałków, 
prezydentów, burmistrzów, wójtów, ale również radnych w tych instytu-
cjach. Podczas wyborów do tematów kontrowersyjnych zaliczamy przede 
wszystkim politykę, kwestie religijne, tematy orientacji seksualnej, ale też 
nie staramy się poruszać tematów, które mogą sprawić innym przykrość. 
Dla samorządowca szalenie ważna jest dyskrecja, tolerancja i wyczucie 
taktu. Takie osoby można wybierać, bo cechuje je wysoka kultura. Należy 
zapamiętać, że człowiek dobrze wychowany musi umieć zachować spokój 
nawet w najbardziej nieprzyjemnych sytuacjach. W miejscach spotkań 
nigdy nie powinno się opowiadać dowcipów, które mogą kogoś obrazić. 
Podczas prezentacji odrębną kwestię stanowi problem jak reagować na 
komplementy. Dobry komplement powinien być spontaniczny, niewymu-
szony i serdeczny, a osoba nim obdarzona powinna tylko podziękować, 
wszelkie wyjaśnienia są zbędne. Podstawą dobrej wypowiedzi jest popraw-
ny język, świadczący o tym, że osoba mówiąca opanowała jego gramatykę, 

zna zasady składni i ma bogate słownictwo. Nie oznacza to wcale, że trzeba 
mówić kwieciście i używać wielu trudnych i obcojęzycznych słów, wręcz 
przeciwnie jest to maniera uznana za snobizm. Ładny język to przede 
wszystkim język poprawny i czytelny. Na spotkaniach przedwyborczych 
powstrzymujemy się od wszelkich gestów, które są niesmaczne, nieestetycz-
ne, mogą kogoś obrazić lub sprawić wrażenie lekceważenia. W komunikacji 
werbalnej głos i intonacja wpływają na pierwsze wrażenie, jakie wywieramy 
na wyborcach. 
Nie należy zapominać, że w listopadzie mamy Święto Niepodległości. 11.11.2014 
– przypominamy odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów (1918), 
a w 1863 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln ogłosił 
dziękczynienie, a symbolem tego święta jest pieczony, nadziewany indyk, 
podawany z sosem żurawinowym i pieczonymi ziemniakami. Tradycyjnym 
daniem jest również ciasto z dyni. Natomiast u nas zapewne radowałby się 
Józef Piłsudski, gdyby 11 listopada na świątecznych polskich stołach pojawiła 
się pieczona gęś polska z musem jabłkowym i z dodatkiem dyni w lekkim 
occie. W listopadzie mamy wielu solenizantów: Edmundów, Stanisławów, 
Andrzejów. Zatem gęsina w imieninowych jadłospisach będzie królowała, 
miejmy nadzieję po udanych trafnych wyborach samorządowych. 

W Straszynie, w budynku dawnego dworca 
PKP, powstanie nowoczesne centrum kul-
turalne z biblioteką multimedialną, biura-

mi lokalnych organizacji samorządowych, a także 
świetlicą i kawiarnią. Straszyn, który zamieszku-
je obecnie 4300 osób, to największa z gminnych 
miejscowości. Z centrum kultury skorzystają 
jednak nie tylko mieszkańcy, ale również liczne 
w gminie organizacje pozarządowe, np.: Dolina 
Raduni, Przystanek Sztuka, Radio Toksyna czy 
Klub Seniora „Bursztynki”. 
O przejęcie od PKP budynku dworca oraz działki 
i powierzchni 2 tys. m kw. gmina zabiegała kilka lat. 
Obecnie ma już pozwolenie na budowę. Pracę ruszą 
na początku przyszłego roku. Będzie to pierwszy 
obiekt w powiecie, gdzie dla celów kulturalnych 
nowoczesność połączy się z historią. Inwestycję 
opiniował Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Autorką wizualizacji jest Zuzanna Żochowska. 

Straszyn ]

nowoczesne centrum kulturalne

Wartość zadania opiewała na kwotę 850 tys. zł, z czego 200 tys. zł stanowiła dotacja ze 
środków Unii Europejskiej. Projekt placu wykonała pracownia architektoniczna Andrzeja 
Ciemińskiego z Chojnic. W ramach rewitalizacji teren placu utwardzono stylową kostką 

brukową. W centralnej części stanęła wykonana z jasnego piaskowca fontanna, która nocą 
podświetlona jest kolorowymi światłami. Wokół placu nasadzono ozdobne drzewa i usta-
wiono gazony, w których będą posadzone kwiaty. Nie zabrakło małej architektury, a wzdłuż 
ul. Zamkowej utworzono miejsca parkingowe. Zadbano o odpowiednie wyeksponowanie 
figury Św. Jana, która została odmalowana i zakonserwowana. Zamontowano kamery, które 
całodobowo monitorują plac. 

Stężyca ]

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej
17 października prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przekazał wójtowi gminy Stężyca 
Tomaszowi Brzoskowskiemu Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej nr 

199/2014, w sprawie przyznania dofinansowania Gminnemu Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu w Stężycy realizacji projektu „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Stężyca – Delowo”. Oznacza to, że rozbudowa oczysz-
czalni realizowana będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Szacowany koszt inwestycji to 12 milionów złotych, a dofinanso-
wanie wyniesie 8 mln zł. Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej oraz stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanali-
zacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Stężyca, poprzez przebudowę gminnej 
oczyszczalni ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest pierwszym etapem 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Stężyca”, 
natomiast drugim etapem będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach: Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino oraz rozbu-
dowa sieci w Stężycy. Szacunkowy koszt drugiego etapu wynosi 30 milionów 
złotych, natomiast spodziewane dofinansowanie to 23 mln zł. 

Suchy Dąb ]

Dziecko bezpieczne 
na drodze
Na początku listopada w Zespole Szkół w Suchym Dębie odbyła się akcja 

pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze”. Przybyły dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych i szkół podstawowych z całej gminy. 

Zgodnie z obowiązującym Prawem o ruchu drogowym, od września tego roku 
pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowa-
nym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Osobom, które nie 
dostosują się do przepisów, grozi mandat od 20 do 500 złotych. Niestety, wiele 
osób bądź nie zna tego przepisu, bądź się do niego nie stosuje. Tymczasem 
odblaski są konieczne i sprawiają, że każdy pieszy jest widoczny z odległości 
kilkuset metrów. Bez tego elementu kierowca może zauważyć ciemną sylwetkę 
zaledwie kilka metrów przed pędzącym pojazdem. Istotna jest edukacja spo-
łeczna zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Policyjne statystki jako główną przyczynę wypadków z udziałem 
dzieci – idących pieszo lub jadących na rowerze – podają ich nieodpowiednie 
zachowanie na drodze. Dzieci bezwzględnie należy zaznajamiać z nowymi 
zasadami. Takie lekcje mogą przybrać formę zabawy i powinny trafiać do dzieci 
z terenu całej gminy. Gmina Suchy Dąb, jak w każdym zakresie, tak i tutaj 
stanęła na wysokości zadania. 

Karsin ]

Plac św. Jana po rewitalizacji 

symboliczne przecięcie wstęgi. w środku wójt gminy Karsin roman Brunke

4 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Placu Św. Jana w Karsinie 
po rewitalizacji. W uroczystości uczestniczyli między innymi poseł 
Stanisław Lamczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Dariusz Męczykowski i przewodniczący Rady Powiatu 
Kościerskiego Józef Modrzejewski.

WyStaWa 
„O nieznanym ludzie...” 

Dawne budownictwo drewniane na Kaszubach

SaLa KOnFEREnCyJna 
GMInnEGO OŚRODKa KuLTuRy W SIERaKOWICaCH

 
Tytuł wystawy nawiązuje do pierwszej monografii 

etnograficznej poświęconej Kaszubom, napisanej w języku 
niemieckim, zatytułowanej: Von einem unbekannten 
Volke in Deutschland, czyli „O nieznanym ludzie żyjącym 
w niemczech”, wydanej w Berlinie w 1911 r. autorem książki 
jest Izydor Gulgowski, założyciel kaszubskiego muzeum na 
wolnym powietrzu we Wdzydzach Kiszewskich w 1906 r.

Wystawa wskazuje na miejsce Kaszub na mapie 
Polski, opowiada krótko o dziejach Kaszubów, przedstawia 
charakterystyczne wyróżniki tej grupy etnograficznej, 
potomków dawnych nadbałtyckich Słowian. W ramach wystawy 
pokazywane są zdjęcia i rysunki budynków przeniesionych 
do Muzeum we Wdzydzach, zachowanych jeszcze na terenie 
Kaszub oraz przykłady współczesnego wykorzystywania ich 
w nowych funkcjach.

Wstęp wolny
Wystawa czynna do 31 grudnia 2014 r.
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Puck ]

Przeciw społecznemu 
wykluczeniu
Puckie Centrum Integracji Społecznej jest odpowiedzią na liczną rzeszę bezrobotnych, jak 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum wspiera i pomaga ludziom bezdom-
nym, niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, niejednokrotnie 

spowodowanej różnymi uzależnieniami. U osób społecznie wykluczonych odbudowuje się 
m.in. zdolność do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, co umożliwia jej podjęcie oraz 
powrót do normalnej egzystencji. Działalność CIS obejmuje organizację kursów, szkoleń, do-
radztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także organizację staży i świetlicy środowiskowej. 
Centrum kieruje dyrektor Romualda Białkowska, zarządzająca efektywnie przez wiele lat 
Przedsiębiorstwem Szkuner we Władysławowie. Dyrektor Białkowska piastuje również 
funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Rozwoju Władysławowa, wspierającym rozwój przedsię-
biorczości, jak i udzielającym pomocy potrzebującym rodzinom. Stowarzyszenie wspiera 
również poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych i ofiary konfliktów zbrojnych w kraju 
i na świecie. 

Romuald Betto
Dyrektor romualda Białkowska

Dyrektor romualda Białkowska  
i marszałek województwa pomorskiego 
mieczysław struk

Gdańsk  ]

Gala o Puchar Bałtyku Południowego

Puchar Bałtyku Południowego to nowatorska inicjatywa polegająca na 
objęciu wspólną klasyfikacją sterników i załogi jachtów rekreacyjnych, 
biorących udział w tradycyjnie dotąd rozgrywanych regatach. Jego ce-

lem jest integracja i uaktywnienie żeglarzy w pasie Bałtyku Południowego 
od Szczecina do Kaliningradu. W projekcie uczestniczą Pomorski Związek 
Żeglarski, Zachodniopomorski i Elbląski, Okręgowe Związki Żeglarskie oraz 
Gdańska i Kaliningradzka Federacja Żeglarska. W tym roku odbyła się druga 
edycja pucharu, w którego ramach przeprowadzono ponad 20 regat, a wzięło 
w nich udział ponad 300 żeglarzy. 
Podczas uroczystości wręczania nagród okolicznościowe przemówienia wygłosili 
m.in. marszałek Mieczysław Struk, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
i współorganizator regat Bogusław Witkowski, przewodniczący Biura Pucharu 
Bałtyku Andrzej Szrubkowski i organizator regat Jacek Zieliński. Wyróżnienia 
otrzymały także osoby i organizacje, które wsparły realizację SailBook Cup 
– najdłuższych polskich regat na Bałtyku. W tegorocznych regatach, które 
odbyły się w lipcu na trasie Sopot-Visby-Sopot, żeglarze mieli do pokonania 
ponad 600 mil morskich. Tegoroczna edycja morskich zmagań na Bałtyku 
była hołdem złożonym pionierom polskiego żeglarstwa morskiego, którzy 
80 lat temu po raz pierwszy ścigali się na trasie do Visby. 

Romuald Betto 
Zdjęcia: Romuald Betto

8 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się ceremonia podsumowania klasyfikacji Pucharu Bałtyku 
Południowego i uroczyste zakończenie regat SailBook Cup 2014.

wyróżniono przedstawicieli urzędów wspierających regaty. od prawej: prezes Pomorskiego 
związku Żeglarskiego Bogusław witkowski, wiceprezydent sopotu Bartosz Piotrusiewicz, 
marszałek województwa mieczysław struk, dyrektor Biura rozwoju Dróg wodnych Urzędu 
marszałkowskiego zbigniew Ptak i pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. kultury fizycznej i sportu 
Joanna zielińska

tak okazywał radość ze zdobycia pucharu jeden ze zwycięzców 
regatowych zmagań kpt. Jacek chabowski

nagrody wręczał również dyrektor regionalny warmińsko-
mazurskiego Urzędu marszałkowskiego z Elbląga Jerzy wcisła

Uroczystość uświetnił występ kultowego już zespołu 
Detko Band orchestra

Burmistrz Żukowa: 
Nie wystarczy mieć marzenia. 
Trzeba je realizować.
Na starcie nie było łatwo. A jednak podczas ostatniej kadencji udało 
się zmienić całkowicie wizerunek Żukowa. 
Cztery minione lata to dla Gminy Żukowo czas wytężonej pracy, zmian, budo-
wy, rozwoju i współpracy. To czas realizacji marzeń, a także podejmowania 
nowych wyzwań. Cztery lata temu, gdy Jerzy Żurawicz obejmował urząd 
burmistrza, miał już w planach realizację określonych zadań. Była wśród nich 
rewitalizacja starego centrum Żukowa, budowa szkoły w Baninie, budowa 
drogi na trasie Pępowo Żukowo – ulica Armii Krajowej.  Już na starcie nie było 
łatwo. Gmina miała ponad 50-procentowe zadłużenie, dotacje ze środków 
unijnych zaczęły się kurczyć dla wszystkich samorządów, a intensywny na-
pływ mieszkańców z Trójmiasta do Gminy Żukowo stawiał coraz trudniejsze, 
a konieczne do spełnienia zadania. 
Budżet w 2010 roku opiewał na 74 mln, z wydatkami rzędu 79 mln. złotych. 
Burmistrz rozpoczął politykę informacyjną mającą na celu zwiększenie świa-
domości mieszkańców napływowych, niezameldowanych w gminie  
o możliwości wskazania miejsca zamieszkania przy składaniu zeznana podat-
kowego. Ważna była także rekonstrukcja urzędu, usprawnienie jego pracy. 
Teraz urząd wydaje ponad 3,5 tysiąca decyzji rocznie (plus ok. 17 tysięcy 
decyzji finansowych), w tym także decyzje o wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy, co ma niebagatelny wpływ na rozwój gminy. Dzięki temu można 
było zwiększyć dochód z podatków od osób fizycznych, osiągnąć budżet 
ponad 111 mln (patrz wykres). To imponujący wzrost, nawet w skali całego 
powiatu.
Podczas ostatniej kadencji udało się zmienić całkowicie wizerunek Żukowa. 
W ramach rewitalizacji starego centrum miasta, powstał deptak i Park Jubile-
uszowy z fontanną. Zmieniło się otoczenie XIII-wiecznego kościoła i zespołu 
ponorbertańskiego. Zagospodarowano staw przy Ośrodku Zdrowia, pojawiły 
się ławeczki, uporządkowano teren. Z funduszu tzw. Schetynówki rozpoczęła 
się budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi - ulica Armii Kra-

jowej, w tej chwili jest już przyznana dotacja 2 852 881,00 zł na kontynuację 
budowy ul. Armii Krajowej przez miasto Żukowo. To już druga „schetynówka” 
tej kadencji. Budowany jest skate-park dla młodzieży i edukacyjny park przy 
Jeziorku w Żukowie. Ale nie tylko Żukowo zmieniło się przez ostatnie 4 lata. 
W całej Polsce można było usłyszeć o potrzebie budowy nowej szkoły w 
Baninie. Dziś Banino ma nowoczesną szkołę, kompleks boisk sportowych, 
budowana jest sala gimnastyczna. Oprócz Banina zajęto się także innymi pla-
cówkami oświatowymi – rozbudowano szkołę w Glinczu, w Borkowie stanęła 
nowa aula, w Pępowie ruszyła rozbudowa. Wiadomo już, że są plany budowy 
nowej szkoły w Żukowie. W sołectwach gminy powstały parki i place zabaw 
– w ramach projektów unijnych wybudowano parki w Glinczu, Chwaszczynie 
i w Sulminie oraz w Leźnie, w Pępowie, powstaje dokumentacja na park w 
Przyjaźni. Gmina Żukowo podpisała z WFOŚiGW umowę na dotację opraco-
wania dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Żukowo. Jest to zobowiązanie gminy do wybudowania 
63 km sieci kanalizacyjnej.  Z kolei z Urzędem Marszałkowskim zawarto 
umowę na dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
Chwaszczyna. Budujemy strażnicę OSP w Żukowie. Inwestycje, które powsta-
ły w trakcie trwania ostatniej kadencji w gminie Żukowo są efektem pracy 
samorządu, a także współpracy z innymi samorządami, głównie z samorzą-
dem województwa pomorskiego. W tej kadencji Żukowo pozyskało w sumie 
25 milionów złotych środków zewnętrznych - m.in. z Unii Europejskiej i ze 
środków budżetu centralnego.

Przyjemnie jest patrzeć, jak  zmienia się gmina Żukowo, jak spełniają się ma-
rzenia mieszkańców. Bo dewizą burmistrza Jerzego Żurawicza jest nie tylko 
mieć marzenia. Ale przede wszystkim je realizować. 

Przedstawiamy najważniejsze inwestycje ostatnich lat w Gminie Żukowo.

Szkoła w Baninie pomieści nawet 900 uczniów
Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu centralnego.
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