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Aleja wyróżniona
Podczas V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi przewodniczący 
Rady Gminy Kosakowo (powiat pucki) Marcin Kopitzki i przedstawiciel 
Referatu ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Kosakowo Olga Jaśniewska-
Narbut odebrali wyróżnienie od Towarzystwa Urbanistów Polskich 
w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń 
Publiczną, w kategorii Nowo Wykreowana Przestrzeń Publiczna 
w Zieleni, za realizację projektu „Rewa – Aleja Zasłużonych Ludzi Morza”. 
Wyróżnienie przyznano za stworzenie ram dla malowniczego krajobrazu 
strefy brzegowej i poprawę czytelności w przestrzeni największej 
przyrodniczej atrakcji turystycznej miejscowości – Cypla Rewskiego oraz 
zwiększenie spójności zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
poprzez kontynuację bulwaru nadmorskiego. Uwagę zwrócił szacunek 
dla istniejącej zieleni przy tworzeniu założeń oraz wykorzystanie rodzimej 
odpowiadającej siedlisku roślinności, a także solidność i rozwaga 
w doborze materiałów i wykonaniu detali. Jak podsumowano, inwestycja 
zakotwiczona w historii i tradycji morskiej obszaru stworzyła wizytówkę 
miejscowości, podkreślającą tożsamość lokalnej społeczności.

10-lecie partnerstwa gmin

800-lecie żuławskiej wsi

Dodatkowe unijne środki
Marszałek Mieczysław Struk podpisał aneks do umowy zwiększający 
dofinansowanie unijne projektu realizowanego przez gminę Przodkowo 
(powiat kartuski) pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w południowo- 
-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji 
sanitarnej w Kobysewie, Smołdzinie, Kłosowie i Kłosówku”. Ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
gmina otrzyma dodatkowo blisko 1,74 mln zł. 
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 8.2_3 
dotyczącego „Lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Głównym 
celem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy 
Przodkowo poprzez stworzenie warunków dla rozwoju społecznego 
i gospodarczego. Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji 
grawitacyjnej i tłocznej o całkowitej długości 23,24 km oraz 43 szt. 
przepompowni ścieków. W ramach inwestycji do sieci zostały przyłączone 
933 osoby, przez co liczba oczyszczonych ścieków wzrosła o 90,93 
m3/dobę. Projekt był realizowany od kwietnia 2009 roku do lipca br. Na 
początku września br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję 
o przyznaniu dodatkowego dofinansowania w wysokości 1 737 875,43 zł.
Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczynia się do zmniejszenia 
dysproporcji w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej między 
obszarami wiejskimi i miejskimi. Nastąpił wzrost poziomu skanalizowania 
gminy z 27% do 52%. Jednym z efektów projektu jest także dociążenie 
gminnej oczyszczalni ścieków z obecnych 30% do 45% po zakończeniu 
realizacji inwestycji.

Rewa

PRzodkowo

ostRowite

staRa kiszewa i LahntaL

Ostrowite to wieś położona na Żuławach Gdańskich w gminie Suchy Dąb 
(powiat gdański). Jej historia sięga początków XIII wieku. Po raz pierwszy 
wzmianka o tej miejscowości pojawiła się 7 września 1215 roku, gdy 
książę pomorski Subisław nadał ją cystersom z klasztoru w Oliwie. Nazwa 
osady wywodzi się od trawiastej rośliny Ostrzyca, rosnącej nad brzegiem 
rzeki, bądź od wyspy Ostrów. Długie dzieje wsi związane były z historią 
Żuław i Pomorza. Gdy Zakon Krzyżacki zajął te ziemie została zbudowana 
świątynia. To w niej swoje obrazy pozostawił wybitny gdański malarz 
Andreas Stech. Żyjący tutaj ludzie przez stulecia zmagali się z codzienną 
żmudną pracą na roli. Żuławska ziemia odpłacała się za trud dobrymi 
plonami i zielonymi łąkami, na których wypasały się mleczne krowy. Ten 
sielski wiejski pejzaż zachwycił elbląskiego rzeźbiarza i pisarza Harrego 
Schultza, który uwiecznił go na swoim obrazie w 1919 roku. Po II wojnie 
światowej nastąpiła wymiana mieszkańców osady. Dotychczasowi jej 
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lokatorzy uciekli do Niemiec, a na ich miejsce przyjechali nowi osadnicy. 
Przyjechali z dalekich zakątków kresów wschodnich II RP, z ziemi 
kieleckiej i lubelskiej. Oni również po latach pokochali ten kawałek swojej 
małej ojczyzny. Swoje przywiązanie do korzeni ukazali organizując 
obchody 800-lecia wsi Ostrowite. Podczas spotkania mieszkańców 
osady i miłośników lokalnej historii uhonorowano najstarszą mieszkankę 
Panią Antoninę Szwed. Przypomniano o dziejach tej żuławskiej wsi 
i odsłonięto pamiątkowy kamień, który będzie przypominał o tym 
wydarzeniu młodym pokoleniom – powiedziała Anna Krawczyk, sołtys 
wsi. Wszystkim zebranym podziękowała wójt gminy Suchy Dąb Barbara 
Kamińska, która przypomniała o ważnej roli małych ojczyzn w budowaniu 
tożsamości lokalnej. Wśród zaproszonych obecni byli starosta gdański 
Stefan Skonieczny i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski. 

We wrześniu delegacja gminy Stara Kiszewa (powiat kościerski) 
odwiedziła niemiecką gminę partnerską Lahntal. Wizyta miała 
szczególny przebieg i charakter, bo świętowano dziesięciolecie 
podpisania umowy o partnerstwie, która zakładała wspólne korzyści 
społeczne oraz wzajemne poznawanie i rozumienie kultur. Przez 
całą dekadę gminy pielęgnowały współpracę, wymieniały się 
doświadczeniami i dobrymi praktykami. Gminne partnerstwo dotyczyło 
także dzieci i młodzieży. Polska młodzież, w ramach Projektu Leonardo 
da Vinci, odbywała praktyki zawodowe w firmach na terenie Lahntal, 

dzieci spędzały kolonie w Meklemburgii i na Wyspie Rugia. Dzięki 
współpracy strażaków, udało się pozyskać dwa wozy bojowe dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stara Kiszewa. Jubileuszowa 
wizyta polskich samorządowców zaowocowała kolejnymi planami 
i zakończyła się zdecydowaną obustronną deklaracją kontynuacji 
i poszerzania współpracy. Już planowana jest wycieczka niemieckich 
seniorów do Polski oraz kolejna międzynarodowa wymiana młodzieży. 
Tymczasem władze Lahntal w październiku zapowiedziały rewizytę 
z okazji 120-lecia OSP w Starej Kiszewie.

Marszałek Mieczysław Struk i wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski 
po podpisaniu aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie
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Pomorskie jedynki do Sejmu Pomorscy kandydaci do Senatu RP
Dziewięć list wyborczych w Gdańsku i tyle samo w Gdyni. Dwa okręgi wyborcze: okręg gdański nr 25 i tzw. okręg gdyńsko-słupski nr 26. 
Okręg nr 25 obejmuje: powiat gdański, powiat kwidzyński, powiat malborski, powiat nowodworski, powiat starogardzki, powiat tczewski, 
powiat sztumski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Sopot. Okręg nr 26 obejmuje: powiat bytowski, powiat 
chojnicki, powiat człuchowski, powiat kartuski, powiat kościerski, powiat lęborski, powiat pucki, powiat słupski, powiat wejherowski, 
miasto naprawach powiatu Gdynia, miasto na prawach powiatu Słupsk.
Przedstawiamy kandydatów do Sejmu RP z terenu całego województwa pomorskiego, ale tylko pierwsze miejsca, oczywiście ze względu 
na ograniczoną powierzchnię łamów.

Okręg wyborczy nr 26

Okręg wyborczy nr 25 Senat RP

Nowoczesna Ryszarda Petru

EWA LIEDER
ekonomistka, Gdańsk

KAZIMIERZ KLEINA
ekonomista, Łeba, PO

RObERT KuJAWSKI
prawnik, Słupsk, PiS

ROMAN ZAbOROWSKI
mgr inż. budownictwa lądowego, 

Dąbie, PO

JERZy MIOTKE
inżynier elektryk, Gdynia, bezpartyjny

SłAWOMIR RybIcKI
prawnik, Gdańsk, PO

JóZEF WóJcIK
pisarz, Rumia, bezpartyjny

KRZySZTOF 
ANDRuSZKIEWIcZ

inżynier, Gdańsk, SLD

bOgDAN bORuSEWIcZ
historyk, Gdańsk, PO

ANTONI SZyMAńSKI
socjolog, Gdańsk, bezpartyjny

ANDRZEJ cEyNOWA
nauczyciel akademicki, Gdańsk, 

bezpartyjny

KAZIMIERZ JANIAK
nauczyciel akademicki, Gdańsk, 

bezpartyjny

PATRyK gAbRIEL
socjolog, Starogard Gdański, PO

JERZy ŚNIEg
ekonomista, Kwidzyn, SLD

LucyNA HEROLD-WąS
filolog, Pinczyn, PSL

ANDRZEJ STEPNOWSKI
nauczyciel akademicki, Gdańsk, 

bezpartyjny

LESZEK cZARNObAJ
inż. techniki drewna, Kwidzyn, PO

WALDEMAR bONKOWSKI
rolnik, Rekownica, PiS

TOMASZ DORNIAK
mgr inż. środowiska, Żukowo, PSL

WAcłAW KOZłOWSKI
inżynier rolnik, Kołczygłowy, SLD

Platforma Obywatelska

MAREK bIERNAcKI
prawnik, Gdynia

KWW Kukiz ‘15

MAłgORZATA ZWIERcAN
przedsiębiorca, Gdynia

KWW Zbigniewa Stonogi

DANuTA HOJARSKA
przedstawiciel handlowy, Lubiszewo

Prawo i Sprawiedliwość

JAROSłAW SELLIN
parlamentarzysta, Gdańsk

Nowoczesna Ryszarda Petru

gRZEgORZ FuRgO
dyrektor generalny, Gdańsk

Zjednoczona Lewica

LESZEK MILLER
socjolog, Warszawa

KW Partia Razem
ALEKSANDRA KROTOWSKA-cAcHA

tłumaczka, Gdańsk

Platforma Obywatelska

ADAM KOROL
nauczyciel akademicki, Gdańsk

Prawo i Sprawiedliwość

JOLANTA SZcZyPIńSKA
pielęgniarka dyplomowana, Słupsk

KW Partia Razem

MAcIEJ KONIEcZNy
pracownik biurowy, Warszawa

Polskie Stronnictwo Ludowe

JóZEF SARNOWSKI
inżynier rolnik, Czernin

KWW Kukiz ‘15

MAgDALENA błEńSKA
architekt, Sopot

Polskie Stronnictwo Ludowe

HubERT LEWNA
rolnik, Łączyńska Huta

KWW Zbigniewa Stonogi

JAROSłAW gROMADZKI
parlamentarzysta, Słupsk

Zjednoczona Lewica 

JOANNA SENySZyN
profesor nauk ekonomicznych, Gdańsk

KW Korwin

KAROL RAbENDA
historyk, Gdańsk

KW Korwin

ZbIgNIEW WySOcKI
informatyk, Gdańsk

Zdjęcia kandydatów pochodzą z ich materiałów wyborczych, ich stron internetowych, Facebook, Twitter, Linkedin, 
Goldenline, Wikimedia, www.parlamentarny.pl.

Zdjęcia kandydatów pochodzą z ich materiałów wyborczych, 
ich stron internetowych, Facebook, Twitter, Linkedin, Goldenline, 
Wikimedia (materiały wolne).

W wyborach do Senatu RP w województwie pomorskim jest sześć okręgów wyborczych,  
co pozwoli na wybór sześciu mandatów senatorskich.  
• Okręg nr 62: powiaty lęborski, wejherowski, słupski, miasto Słupsk. 
• Okręg nr 63: powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski.
• Okręg nr 64: powiat pucki, Gdynia. 
• Okręg nr 65: Gdańsk, Sopot.
• Okręg nr 66: powiat gdański, starogardzki, tczewski. 
• Okręg nr 67: powiaty kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski.
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Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, radnym 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczącym 
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

?	Jeszcze	do	niedawna	szkoły	zawodowe	były	passe.	Dlaczego	
teraz	warto	wspierać	szkolnic-
two zawodowe?

Strategiczne myślenie o rozwoju re-
gionu wymaga bardzo szerokiej per-
spektywy. Nie można liczyć na pozy-
skanie dla województwa poważnych 
inwestorów i związany z tym wzrost 
liczby atrakcyjnych miejsc pracy bez 
pokazania, iż na Pomorzu potrafimy 
dobrze kształcić na każdym etapie 
edukacji, że absolwenci pomorskich 
szkół mogą stanowić znakomite za-
plecze kadrowe szybko dostosowujące 
się do potrzeb sygnalizowanych przez 
pracodawców. To wielkie wyzwanie 
wymagające od nas wszystkich nowego 
myślenia o potrzebach szkolnictwa 
zawodowego. Musimy dążyć do odwró-
cenia negatywnych tendencji związa-
nych z deprecjacją szkolnictwa zawo-
dowego w pierwszym okresie polskiej 
transformacji. Efektem tego była zbyt 
duża – w stosunku do potrzeb i moż-
liwości – grupa młodzieży trafiająca 
do szkół ogólnokształcących. Spora 
część tej grupy nie miała ani pomysłu 
na dalsze kształcenie na studiach, ani 
konkretnego zawodu, co istotnie utrud-
niało ich odnalezienie się na rynku 
pracy. Jednocześnie pracodawcy sy-
gnalizowali, iż coraz trudniej znaleźć 
dobrze przygotowanych pracowników. 
Pojawiła się wręcz cała grupa defi-
cytowych w naszym województwie, 
a bardzo ważnych dla rozwoju regionu 
zawodów, stale brakuje np. spawaczy 
czy wykwalifikowanych opiekunów 
osób starszych. Przełamanie niechę-
ci do szkolnictwa zawodowego jest 
ważne zarówno ze względu na poka-
zanie młodym ludziom ścieżki kariery 
pozwalającej na szybkie znalezienie 
ciekawej pracy, jak i z punktu widze-
nia potrzeb regionalnego i lokalnego 
rynku pracy. Obecnie w szkołach zawo-
dowych w województwie pomorskim 
(110 zasadniczych szkół zawodowych, 
115 techników, 178 szkół policealnych, 
25 szkół przysposabiających do pracy) 
kształci się ogółem 68 769 uczniów, co 
stanowi 56,7 proc. wszystkich uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych (odsetek 
uczniów szkolnictwa zawodowego 
w kraju wynosi 54,5 proc.). Samorzą-
dowi województwa pomorskiego zależy 
na zwiększeniu odsetka młodzieży 
wybierającej kształcenie zawodowe. 
Trzeba jednak pamiętać, iż aby szkoły 
zawodowe były atrakcyjne dla uczniów 

i potrzebne pracodawcom, muszą się 
zmieniać. Stałej modernizacji wyma-
ga nie tylko wyposażenie pracowni 
kształcenia zawodowego, ale przede 
wszystkim programy nauczania i me-
tody pracy z uczniem. Szczególnie waż-
na jest też autentyczna, systematyczna 
współpraca szkół z pracodawcami. 

?	Jaki	jest	największy	problem	naszego	regionu	w	zakresie	
kształcenia	zawodowego?

Problemem województwa pomorskiego 
jest też niska jakość i niedopasowa-
nie oferty kształcenia zawodowego 
do zmieniającej się gospodarki. Czę-
sto o kierunkach kształcenia decyduje 
tradycja, potencjał kadry dydaktycznej 
oraz zgłaszane deklaracje absolwentów 
gimnazjum. Historycznie ukształtowa-
na sieć lokalnych szkół zawodowych 
nie odpowiada już subregionalnemu  
i regionalnemu charakterowi rynków 
pracy. Brakuje ponadlokalnej współ-
pracy organów prowadzących (np. są-
siadujące powiaty prowadzą te same 
kierunki kształcenia) oraz regional-
nej koordynacji oferty szkolnictwa 
zawodowego (w tym ustawicznego), 
uwzględniającej ponadlokalny wymiar 
rynków pracy. Z tych też powodów 
zarówno marszałek Mieczysław Struk, 
jak i kierowana w tej chwili przeze mnie 
sejmikowa Komisja Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu zabiegała o to, by ująć 
problematykę szkolnictwa zawodowego 
w najważniejszych regionalnych do-
kumentach strategicznych: Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020, Regionalnym Programie Stra-
tegicznym Aktywni Pomorzanie oraz 
w Regionalnym Programie Operacyj-
nym Województwa Pomorskiego na 
lata 2014–2020. Działania otwierają 
drogę pozyskania dodatkowych fun-
duszy na wsparcie i modernizację po-
morskich szkół zawodowych.

?	Ale	to	nie	są	pierwsze	działa-nia.	W	poprzedniej	perspekty-
wie	finansowej	też	znalazły	się	
środki	na	edukację	zawodową.

W perspektywie na lata 2007–2013 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na szkolnictwo zawo-
dowe w województwie pomorskim 
przeznaczono 20,24 mln euro, z czego  
ok. 5 mln euro na projekt systemowy 
Samorządu Województwa Pomorskie-
go: „Pomorskie – dobry kurs na eduka-
cję. Szkolnictwo zawodowe w regionie 
a wyzwania rynku pracy”. Projekt ten 
realizowany był we współpracy samo-
rządu województwa z organami pro-
wadzącymi ponadgimnazjalne szkoły 
zawodowe – w ogromnej większości 
z samorządami powiatowymi, które od-
powiadają za ten etap edukacji. Powia-
ty współfinansowały m.in. zakupy po-
mocy dydaktycznych dokładając swoją 
złotówkę do każdych dwóch złotych 
wydanych ze środków projektowych na 
wyposażenie szkolnych pracowni. Dla 
przykładu szkoły zawodowe w powie-
cie kościerskim otrzymały wyposaże-
nie o łącznej wartości przekraczającej 
246 tysięcy złotych. Zakupiono sprzęt 
komputerowy wraz z nowoczesnym 
oprogramowaniem, wyposażenie pra-
cowni gastronomicznych, elektrycz-
nych i mechanicznych, kupiono też 
sprzęt laboratoryjny. Wszystkie te dzia-
łania już przyczyniły się do poprawy 
kondycji szkolnictwa zawodowego 
i – co bardzo ważne – pomogły lepiej 
dostosować kształcenie w szkołach za-
wodowych do potrzeb rynku pracy. Wy-
zwania związane z modernizacją tego 
obszaru edukacji są jednak tak duże,  
iż wymagają jeszcze wielu kolejnych 
lat wspólnej pracy i samorządów lo-
kalnych, i samorządu województwa, 
i pracodawców.
Dziękujemy.

redakcja

W ROZWOJu REgIONu 

Szkolnictwo zawodowe 
szansą na dobrą pracę i płacę

Dariusz Męczykowski, 
marszałek 
województwa 
pomorskiego 
Mieczysław Struk 
i prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców 
Zbigniew Jarecki
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ROLA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

W ROZWOJU PAŃSTWA

Konferencja naukowa
z okazji 25. lat działalności

odnowionego
samorządu terytorialnego

16 października 2015 r. (piątek)
Gdańsk, ul. Rajska 6 (Dom Technika, aula A)

Główne cele konferencji
Uświadomienie roli samorządu terytorialnego w rozwoju państwa.• 

Ukazanie potrzeby edukacji na wszystkich poziomach życia • 
społecznego jako jednego z głównych warunków osiągania 
sukcesów w działalności samorządu terytorialnego
w kontekście zarządzania państwem. 

Wskazanie czynników warunkujących i ograniczających • 
skuteczne funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego. 

Uświadomienie znaczenia elit w rozwoju państwa.• 

Ukazanie sposobów odnoszenia sukcesów przez samorządy terytorialne.• 

Część I
1. Kulturowo-cywilizacyjne podstawy funkcjonowania samorządu 

– prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Kierownik Katedry Pedagogiki w Wyższej 
Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

2. Rola samorządu w budowaniu bezpieczeństwa ekologicznego 
– prof. zw. dr hab. Stanisław Zięba, Kierownik Zakładu edukacyjnego 
rozwoju człowieka w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

3. Samorządowa pomoc społeczna (aspekt prawny) – dr Oliwia Owczarz, 
Prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Radca 
prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Oliwii Owczarz z siedzibą w Gdańsku

4. Elity w strukturach działalności samorządu terytorialnego
– prof. dr hab. Adam R. Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, p.o. Dziekana w Wyższej Szkole 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

5. Rola edukacji w rozwoju samorządu terytorialnego – dr Roman Gawrych, 
Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Część II
1.  Autonomia wspólnot lokalnych i regionalnych. Polskie doświadczenia 

– dr Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
adiunkt w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

2. Aksjologiczne uwarunkowania działalności powiatów 
– mgr inż. Mirosław Czapla, Starosta Malborski, Przewodniczący Konwentu 
Powiatów Województwa Pomorskiego

3. Samorząd terytorialny szansą w rozwoju społeczeństwa – mgr inż. Andrzej Pollak,
Wójt Gminy Nowa Karczma

4. Efektywne funkcjonowanie samorządu jako składnik sukcesu
w zarządzaniu państwem – mgr Michał Owczarczak, Wicewojewoda Pomorski

5. Jakość i oferta kształcenia zawodowego wyzwaniem dla samorządu
– mgr Dariusz Męczykowski, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego

6. Idea samorządności na Pomorzu – lek. wet. Krzysztof Trawicki, 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmuje Dziekanat Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
tel. 58 500 52 06, 881 777 974, e-mail: a.dobosz@wsse.edu.pl do dnia 10 października 2015 r.

Ramowy program konferencji
  9.30–10.00   część organizacyjna (rejestracja uczestników,
 wydanie materiałów konferencyjnych)
 10.00–10.15  rozpoczęcie konferencji
 (przedstawienie celów, programu,
 powitanie gości oraz uczestników konferencji)
 10.15–11.30  referaty konferencyjne (część I)
 11.30–12.00  przerwa kawowa
 12.00–13.30  referaty konferencyjne (część II)
 13.30–14.00  dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

Tematyka referatów konferencyjnych

ORGANIZATORZY

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w GdańskuPrzegląd Samorządowy Pomorze
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku
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Ósemka dobrą 
wróżbą na przyszłość
Rozmowa z Michałem Owczarczakiem, wicewojewodą pomorskim

?	Panie	Wojewodo,	tematyka	„Przeglądu	Samorządowego”	
dotyczy	głównie	działań	
pomorskich	samorządów.	
Jak je Pan ocenia?

Warto zacząć od tego – by podkreślić 
zasadność i powodzenie reformy sa-
morządowej – to najlepiej oceniana 
wielka reforma w Polsce. I słusznie. 
Władza zeszła do ludzi, samorząd le-
piej i skuteczniej rozwiązuje problemy 
mieszkańców, precyzyjniej planuje wy-
datkowanie finansów. Im więcej spraw 
można załatwić na poziomie gminy, 
tym lepiej. 

?	No	i	chyba	dobrze	wykorzy-stana	szansa	wynikająca	
z	członkostwa	w	UE.

Znakomicie! Samorządy – gminne, 
powiatowe i wojewódzki – świetnie 
poruszają się przez programy unijne, 
zdobywają środki, nawiązują owocne 
kontakty z partnerami z krajów Unii, 
zyskują doświadczenie i w wielkim 
tempie skracają dystans między nami 
a „starą Unią”. 

?	Pan	obserwuje	pracę	samorzą-dów	na	co	dzień.
Starałem się przez osiem lat pracy jako 
wicewojewoda regularnie być w tere-
nie. Kilkanaście razy byłem w każdym 
z powiatów, odwiedziłem 80 procent 
pomorskich gmin. Z przyjemnością 

patrzyłem na zaangażowanie wójtów 
i burmistrzów gmin w pracę na rzecz 
mieszkańców. Tak różnorodnego i faj-
nego środowiska mogą nam pozazdro-
ścić inne regiony.

?	Co	jest	największym	proble-mem	tego	środowiska?
Każda gmina to osobna historia, ale 
wiele z nich ma podobne kłopoty – 
z jakością niektórych dróg, rewitaliza-
cją i remontem obiektów, oświatą czy 
miejscami pracy. Ale imponuje mi, jak 
próbują sobie radzić, szukać rozwiązań. 
Proszę spojrzeć, jak skutecznie gmina 
Pruszcz Gdański rozbudowuje infra-
strukturę oświatową, z jaką determi-
nacją Skarszewy planują rewitalizację 
cennych historycznie terenów, ile pracy 
i wysiłku włożyła pani wójt gminy 
Kwidzyn w budowę upragnionego mo-
stu na Wiśle. Nie ma trudności nie do 
pokonania.

?	Za	tym	idzie	dobra	współpraca	z	Pana	urzędem.
Wojewoda nadzoruje funkcjonowa-
nie samorządów, sprawdza zgodność 
z prawem uchwał rad – i muszę powie-
dzieć, że poziom stanowionego prawa 
przez samorządy jest coraz wyższy. 
Ale nasza współpraca ma ważniejsze 
aspekty – dzięki niej, dzięki zaufaniu 
i wzajemnej życzliwości udało się nam 
wspólnie zrealizować kilka ważnych 

programów rządowych, gdzie środki 
finansowe przekazywane były przez 
wojewodę.

?	Na	przykład	tak	zwane	schetynówki.
Tak, choć nie tylko. Ale rzeczywiście od 
kilku lat współpracujemy przy budowie 
i remontach dróg lokalnych, których 
przybywa, są coraz bezpieczniejsze 
i wygodniejsze. Każdego roku samo-
rządy gminne i powiatowe składają 
u nas dużo więcej wniosków niż jest 
możliwości finansowych. Cieszę się, 
że do 2019 roku ten program będzie 
kontynuowany. W innych programach 
– oświatowych, senioralnych, społecz-
nych – także dobrze i wysoko oceniam 
pomorskie samorządy.

?	Czego	zatem	życzyć	w	przyszłości?  Dalszego dobrego rozwoju Pomorza, 
mądrego i skutecznego inwestowania 
środków europejskich – bardzo podoba 
mi się akcja promocyjna marszałka 
Struka i Urzędu Marszałkowskiego 
pod hasłem „8 miliardów i Ty”. Oby 
to 8 było dobrą wróżbą na przyszłość 
województwa pomorskiego.

Dziękujemy	za	rozmowę.
Ja też dziękuję i serdecznie pozdra-
wiam całą pomorską wspólnotę 
samorządową.

redakcja 

Samorządy świetnie 
poruszają się 

w obszarze programów 
unijnych, zdobywają 
środki i w wielkim 

tempie skracają 
dystans między nami 

a starą Unią.

rozmowa



ZWIąZEK gMIN POMORSKIcH

Nowa polityka transportowa
17 września w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Związek Gmin Pomorskich zorganizował seminarium na temat nowej 
polityki transportowej w gminach i powiatach. Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting przedstawił determinanty uzyskiwania 
refundacji ulg ustawowych, udzielanych w drogowych przewozach osób, w uregulowaniach prawnych, które mają obowiązywać 
od 1 stycznia 2017 roku.

Pierwszego stycznia 2017 roku 
zmieni się system refundacji 
ulg ustawowych z tytułu utraty 

przychodów, spowodowanej stosowa-
niem uprawnień pasażerów do ulg 
określonych ustawami. Rekompen-
sata z tytułu utracenia przychodów 
spowodowanych stosowaniem ulg 
ustawowych jest co do zasady pokry-
wana z budżetu państwa. Aktualnie, 
rekompensatę może otrzymywać 
przewoźnik drogowy, świadczący 
legalnie (na podstawie otrzymanego 
zezwolenia) regularne usługi prze-
wozowe – po spełnieniu określonych 
warunków formalnych i podpisaniu 
umowy z urzędem marszałkowskim. 
Od 1 stycznia 2017 r. przewóz osób 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego nie będzie wymagać uzy-
skania zezwolenia. Drogowy przewóz 

osób, niebędący przewozem o charak-
terze użyteczności publicznej, przed-
siębiorca będzie mógł wykonywać po 
zgłoszeniu o zamiarze wykonywania 
takiego przewozu do organizatora 

(jednostki samorządu terytorialnego) 
– właściwego ze względu na obszar 
lub zasięg przewozów – i wydaniu 
przez tego organizatora potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu. W ten sposób 
transport drogowy w Polce ulegnie 
liberalizacji.
W nowych uregulowaniach prawnych 
rekompensatę otrzymywać będzie nie 
przewoźnik, ale organizator, który na-
stępnie wypłaci ją operatorowi pu-
blicznego transportu zbiorowego, czyli 
podmiotowi, który świadczyć będzie 
usługi przewozowe. Przewiduje się, że 
procedura przekazywania rekompen-
saty będzie bardziej skomplikowana 
i spowoduje znaczące zmiany w funk-
cjonowaniu transportu publicznego. 
Dlatego już dzisiaj Związek Gmin Po-
morskich organizuje pierwsze w tej 
sprawie seminarium i dyskusje.

Seminarium skoncentruje się na strefie przybrzeżnej 
Miasta Gdańska – jej wartości w lokalnej, miejskiej 
i metropolitarnej perspektywie.

uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania:
jakie funkcje są wymagane w przestrzeni  l
przybrzeżnej?
jaka jest rola strefy przybrzeżnej w strukturze  l
miasta?
jak zachować równowagę między spokojnym  l
życiem w okolicach wiejskich a tętniącym życiem 
ośrodków turystycznych?
w jakim stopniu można zintensyfikować rozwój? l
jak stworzyć miejsce oferujące atrakcje przez  l
cały rok (nie tylko w krótkim okresie letnim)?
dla kogo powinno być miasto – dla turystów,  l
obywateli, społeczności lokalnych?
w jaki sposób wpływa to na tożsamość miasta? l

Miasto gdańsk oraz Komisja Związku Miast bałtyckich Planujące Miasta 
zaprasza na seminarium
DEVELOPINg SEA cOST – LOcAL AND cITy-WIDE PERSPEcTIVE
w gdańsku, 18–21 października 2015 r.

Warsztaty skoncentrują się na dwóch obszarach: 
Bulwarze w Brzeźnie oraz transformacji zajezdni 
autobusowej.

Rozważania w pierwszym obszarze:
kontynuacja i intensyfikacja rozwoju l
wykorzystanie gruntów na rekreację otwartą  l
dla użytku publicznego
wieżowce w kontekście morskiej panoramy  l
widokowej 
odbudowa tożsamości byłego ośrodka l
witalność przez cały rok l
wpływ na struktury historyczne w sąsiedztwie. l

Rozważania w drugim obszarze:
intensywność i formy rozwoju l
możliwość wysokiej zabudowy l
kontynuacja budownictwa mieszkaniowego  l
konieczność lokalnego centrum serwisowego l
aleja Hallera jako popularny dostęp do wybrzeża  l
morskiego.

Seminarium odbędzie się w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku.

Przewodniczący Komisji Planujące Miasta
Niels-Peter Mohr

tel. +45 8940 2620, +45 2920 9469 
npm@aarhus.dk

Biuro Rozwoju Gdańska
Maria Magdalena Koprowska 
tel. 583084425, 606325964

ubc@brg.gda.pl 
Maja Wypychowska 

583084257
zup@brg.gda.pl 

InvestGDA 
Natalia Wienckiewicz 

tel. 511908183
n.wienckiewicz@investgda.pl

Pas Wybrzeża Zachodniego jest kluczowym obszarem dla miasta Gdańska położonym nad zatoką. Po drugiej wojnie światowej obszar ten funkcjonował jako zaplecze 
rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska oraz jako centrum turystyczne. Krajobraz składał się z rozległych obszarów ogródków działkowych, starych obiektów noclegowych 
w złym stanie technicznym oraz z zaniedbanego nadmorskiego lasu. Niektóre enklawy były wykorzystywane do celów wojskowych. W latach siedemdziesiątych XX wieku 
zostały tu zbudowane dwa nowoczesne hotele, nie stanowiło to jednak przełomu dla tego obszaru. Na alei Hallera zostały też wybudowane pensjonaty. Polityka przestrzenna 
miała za zadanie zarezerwować ten obszar dla rozwoju turystyki, ale nic istotnego w tej kwestii nie wydarzyło się. Przełom nastąpił w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
kiedy to miasto z ogromnym wysiłkiem zlikwidowało ogródki działkowe i stworzyło 40-hektarowy Park Reagana. Atrakcyjny i tłumnie odwiedzany, przyczynił się do ożywienia 
tej części miasta. Sprzyja on integracji zarówno mieszkańców, jak i turystów. Sąsiedztwo plaży, molo i promenady, nadmorska ścieżka rowerowa składają się na funkcjonalną 
przestrzeń publiczną, czyniąc okolicę atrakcyjną dla osób poszukujących komfortu i kontaktu z naturą. W ciągu ostatnich lat, Pas Wybrzeża Zachodniego stał się bardzo 
atrakcyjnym miejscem dla deweloperów oferujących nadmorskie apartamenty o wysokim standardzie i ceną odpowiednią do lokalizacji. W sąsiedztwie powstają nowe hotele 
i obiekty gastronomiczne, zwłaszcza w starej zabytkowej wioskach rybackich Brzeźnie i Jelitkowie.
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ObSZAR METROPOLITALNy gDAńSK-gDyNIA-SOPOT

W powiatach trwają 
konsultacje Strategii 2030

W połowie września rozpoczęły się spotkania szkoleniowo-informacyjne przybliżające ideę Strategii 2030, opracowywanej dla Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Podczas spotkań przedstawione są główne założenia dokumentu oraz korzyści dla samorządów 
wynikające z realizacji strategii oraz współpracy metropolitalnej. W spotkaniach uczestnicą samorządowcy wszystkich szczebli. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Tczewie, kolejne w Kartuzach, Wejherowie i Malborku. Wysoka frekwencja i żywa dyskusja pokazują, 
że przedstawiciele władz samorządowych dostrzegają potrzebę rozmowy o długofalowych celach i wyzwaniach, przed jakimi staje 
metropolia. W tej dyskusji szczególnie ważny jest głos samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych spoza rdzenia OM G-G-S. 
Kolejne dyskusje na temat strategii zaplanowano w Nowym Dworze Gdańskim (8 października) i Pruszczu Gdańskim (9 października).
„Przegląd” uczestniczył w posiedzeniu wejherowskim, zatem przytaczamy wypowiedzi kilku samorządowców z powiatu wejherowskiego. 

Spotkania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dotyczą konsul-
tacji społecznych oraz strategii rozwoju obszaru. Dokument strategii został 
utworzony pod koniec ubiegłego roku, następnie po wszystkich pracach 
zespołów roboczych, eksperckich, został przedłożony do konsultacji. Kon-
sultacje te odbywają się do końca września. Całość dokumentu wyznacza 
główne kierunki rozwoju, cele realizacji nie tylko na czas funkcjonowania 
nowej perspektywy finansowej do roku 2020, ale o dziesięć lat dłużej, czyli 
do roku 2030. Główne cele to zrównoważony rozwój przestrzenny, a więc 
powstanie nowych połączeń, transport zbiorowy, nowe węzły integracyjne, 
a także edukacja i podniesienie jakości szkolenia. Główny nacisk kładzie się 
na szkolnictwo zawodowe oraz na aktywizowanie tzw. osób wykluczonych. 
Każda strategia obejmuje pewne kroki działania. Początkowo jest to diagnoza, 
a następnie proces wdrażania. Cieszę się, że poruszane tematy spotykają 
się z dużym zainteresowaniem władz każdego szczebla, czego dowodem 
jest wysoka frekwencja podczas spotkań organizowanych przez Obszar 
Metropolitalny G-G-S. Porozumienie musi przynosić wymierne efekty.

Ten rok to czas przygotowywania strategii dla całego województwa, 
dlatego istotnym jest udział w takich spotkaniach w charakterze choćby 
obserwatora. Zgodnie z tym, o czym wspominał prezydent Gdańska, 
mniejsze gminy też mają szansę na włączenie ich do realizowanych pro-
jektów. Wspomniany węzeł komunikacyjny dotyka także gminę Linia i jest 
odtworzeniem linii 229, która przebiega właśnie przez Linię, Łęczyce aż 
do Lęborka. Jesteśmy realistami i wiemy, że takie przedsięwzięcie jest 
ponad możliwości każdej małej gminy, dlatego tak ważna jest współpraca 
z dużymi i silnymi partnerami. Członkostwo w tak silnym zespole, jakim 
jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, daje szansę sukcesu, 
który nasi mieszkańcy odczują w sposób bezpośredni. Taki sukces wyni-
kający ze współpracy mieliśmy już w naszej historii w kwestii zamówienia 
energii – niższe ceny oleju opałowego. Dlatego jesteśmy tutaj, zabieramy 
głos, udzielamy się, a wszystko po to, by gmina Linia była widoczna nawet 
w roli obserwatora, bo jak wiadomo duży może więcej lub – w naszym 
przypadku – z dużym można więcej.

Kierunek, jaki obraliśmy, kierunek dialogu jest jedynym słusznym kierunkiem, 
który wcześniej obrał już świat, pokazując jak należy korzystać ze wszystkich 
dobrodziejstw płynących z takich relacji, jakie teraz dotyczą naszego obszaru 
metropolitalnego. Koniecznym jest, by wszystkie gminy zrozumiały jak należy 
współpracować nie tylko w aspekcie inwestycji twardych, takich jak inwestycje 
drogowe czy komunikacyjne. Ważne jest nowoczesne myślenie, o czym mówił 
podczas spotkania prezydent Adamowicz. W naszej gminie wprowadziliśmy 
w gimnazjum klasy o profilu informatyczno-matematycznym. Jestem już po 
wstępnych ustaleniach z jedną z firm, która ma akademie dla programistów, bo 
istnieje już świadomość tego, że na rynku pracy jeszcze przez wiele lat będzie 
deficyt takich specjalistów. Należy wspomnieć, że Polacy są w pierwszej piątce 
najbardziej cenionych pracowników w tej właśnie branży. Myśląc perspekty-
wicznie, już dzisiaj chcemy szkolić młodych ludzi do tego, by w przyszłości 
nie zabrakło nam najlepszych pracowników właśnie w tych branżach. Naukę 
należy zacząć jak najszybciej, zaczynając co najmniej od poziomu gimnazjum. 
Wprowadzają się do nas firmy z zagranicy. Powodem tego jest relatywnie niski 
koszt pracowniczy oraz lokalowy. Kwalifikacjami zawodowymi nie odbiegamy 
od europejskich. To jest kusząca oferta dla rozpoczynania inwestycji w Polsce. 
Zadaniem gminy jest utrzymanie tego trendu, gdyż w sposób znaczący obniża się 
bezrobocie, a pieniądze z podatków zasilają budżet miasta. Aktualnie przygoto-
wujemy się do przedstawienia oferty dla przedsiębiorców. Rumia ma ogromne 
tereny do zagospodarowania, jest to 150 ha, a z gminą Kosakowo to prawie 
250 ha – niemal w jednym kawałku. W tej chwili pracujemy nad odwodnieniem 
tych terenów, ponieważ tamtędy docelowo ma przebiegać obwodnica północna. 
To ogromna inwestycja, ale musimy to zrobić, by jak najszybciej zachęcić firmy 
do inwestowania na naszych terenach. Tereny te przez wiele lat pozostawały 
niezagospodarowane lub obciążone złymi planami zagospodarowania. Z powodu 
takiej sytuacji wiele firm nie wybudowało się lub nie rozbudowało, lub co gorsze 
wybudowało się w innych gminach. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, dlatego 
od dziewięciu miesięcy bardzo intensywnie pracujemy nad tym tematem, by 
jak najszybciej przedstawić konkretną i jak najatrakcyjniejszą ofertę dla Agencji 
Rozwoju Pomorza oraz innych podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem 
inwestorów. Rumia jest geologicznie płaska, dodatkowo w Kosakowie istnieje 
bocznica kolejowa. Odległość z Rumi do Kosakowa nie stanowi żadnej prze-
szkody, gdyż są to gminy blisko sąsiadujące. Wszystkie te cechy są ogromnym 
argumentem dla rozwoju całej infrastruktury miasta, ale to wszystko bez 
porozumienia byłoby bardzo trudne do osiągniecia.

Najważniejsze jest wspólne działanie, bo tylko razem możemy osiągnąć 
najwięcej. W mojej ocenie, jeżeli miasto będzie bogate, to i wieś nie 
będzie biedna. Gmina Szemud graniczy bezpośrednio z Gdynią, co jest jej 
ogromnym atutem. Na jej terenie istnieją tereny inwestycyjne, które chcemy 
pozyskać, wiąże się to jednak z wieloma spotkaniami z właścicielami 
terenów, by wyjaśnić istotę sprawy. Obecni właściciele interesujących 
nas terenów w większości chcą podziękować i sprzedać teren, a na tym 
gmina nie zyska w szerszej perspektywie. Aktualnie tworzy się zatwier-
dzona przez rząd Droga Kaszubska, która przebiega przez teren gminy 
Szemud. Inwestycja ma być ukończona do 2020 r. Dziś jest najlepszy dla 
gminy moment na planowanie tego, co ma dać zysk dla wielu przyszłych 
pokoleń. Spotkania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot tyczą 
się rozwoju, strategii i porozumienia pomiędzy poszczególnymi gospoda-
rzami z całego województwa. Droga Kaszubska przebiegać ma począwszy 
od Łęczyc poprzez Szemud, Koleczkowo, kończąc się największym na 
Pomorzu węzłem komunikacyjnym w Chwaszczynie. W tym miejscu będzie 
też wchodziła obwodnica metropolitalna. Tym samym gmina Szemud, 
jako pierwsza bezpośrednio sąsiadująca z Gdynią, staje się wrotami 
Kaszub. Aktualnie droga gminna ma szerokość 4 m, a gminy nie stać na 
to, by z własnych środków wykonać nawet fragment trasy. Nie stać nas 
nawet na projekt. Mimo to, jeśli tego nie wykonamy teraz, to później nie 
będzie już takiej możliwości także ze względu na to, że właściciele działek 
spieniężą teren, na którym może powstać inwestycja. Nie możemy prze-
spać tego momentu, bo jest zbyt ważny ze względu na przyszłość całej 
gminy. Należy rzucić wszystkie siły, zapukać do każdych drzwi, zrobić 
wszystko, by doszło do właściwej realizacji inwestycji. Droga Kaszubska 
daje możliwości dla rozwoju całej gminy, gdyż wiadomym jest, że duże 
zakłady wypierane są z miast, grunty pod budowę nowych są zbyt drogie. 
Przedsiębiorcy przenoszą się na peryferia, a istnienie właściwej komunikacji 
jest istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji. Jest 
to też ogromna szansa dla mieszkańców, którzy znaleźliby zatrudnienie, 
a podatek z działalności pozostałby w kasie gminnej. Pomorze ma pewną 
specyfikę związaną z geograficznym położeniem. Aglomeracja jest ogra-
niczona możliwościami terenowymi. Z jednej strony morze, z drugiej 
jeziora... Rozwój jest możliwy jedynie w ściśle określonych kierunkach. 
Dlatego nie wolno nam niczego przeoczyć w planowaniu przyszłości 
gminy i przyszłych jej pokoleń.

gabriela Lisius 
starosta wejherowski

bogusława Engelbrecht
wójt gminy Linia

Michał Pasieczny
burmistrz Rumi

Ryszard Kalkowski
wójt gminy Szemud
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Rozmowa  
z Teresą Ossowską-Szarą,  
nowym starostą lęborskim, 
wieloletnią radną samorządu 
miejskiego i powiatowego.

?	Niespełna	trzy	miesiące	temu	została	Pani	nowym	
starostą	lęborskim,	zastępując	
dotychczasowego	Edmunda	
Głombiewskiego.

Tak, dokładnie 10 lipca objęłam sta-
nowisko starosty powiatu lęborskiego. 
Wybraliśmy nowy zarząd, a rada po-
wiatu wybrała nowego starostę i wice-
starostę. Została nią Elżbieta Godderis, 
a członkami zarządu - Adam Nowak, 
Jarosław Pruski i Krzysztof Pruszak.

? 	Nowy	zarząd,	nowe	wyzwania…
Przede wszystkim kontynuujemy 
i realizujemy zadania wynikające 
z obecnego budżetu. Szybkie przejęcie 
urzędu, pełne zorientowanie się w jego 
różnorodnych zadaniach, rozwiązy-
wanie problemów, a jest ich sporo, 
i nieprzeszkadzanie w pracy ludziom 
kompetentnym. Wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom, chcę zracjonalizować 
obsługę klientów urzędu, tzn. skrócić 
czas ich obsługi. To priorytet mojego 
działania na początek. Później przed 
nowym zarządem wiele zadań.

?	Nowy	rok	i	nowy	budżet	zbliżają	się	wielkimi	krokami.
Przed nami czas tworzenia budżetu. Za-
łożenia do budżetu już opracowaliśmy, 
w październiku będziemy analizować 
wnioski, w listopadzie przedłożymy 
Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej projekt budżetu na 
rok 2016. Główny nasz cel to przede 
wszystkim zabezpieczenie środków na 
realizację statutowych zadań powiatu. 
Ważnym jest również zabezpieczenie 
finansowe na wkład własny w pozyski-
waniu środków z nowej perspektywy 
finansowej 2014–2020. Będziemy też 
brać pod uwagę inne projekty, myślę 
tu głównie o inwestycjach na dogach 
powiatowych. Pamiętam też, że budżet 
powiatu musi być opracowany z za-
chowaniem szczególnej ostrożności. 
Zarządzanie finansami w mojej ocenie 
musi być bardzo gospodarne.

?	Co	jest	ważne	w	relacjach	wewnątrz	urzędniczych?
Najważniejsze dla mnie to korzystanie 
z merytorycznej wiedzy pracowników 
urzędu, ich doświadczenia i kompeten-
cji. Kontynuowanie tego, co dobre. Moja 
rola to koordynować pracę urzędu, by 
mieszkańcy powiatu poczuli zmianę 
na lepsze. W mojej ocenie polityczne 
zmiany nie powinny mieć żadnego 
wpływu na pracę urzędników.

Dziękuję
Aneta Sucharzewska 

POWIAT LĘbORSKI

Kontynuowanie tego, 
co dobre

POWIAT byTOWSKI 

Szukamy optymalnych rozwiązań
Rozmowa z Leszkiem Waszkiewiczem – starostą bytowskim.

?	Mija	pół	roku,	odkąd	jest	Pan	
starostą	bytowskim.	Czy	już	
dobrze	poznał	Pan	problemy	
powiatu?

Te sprawy znane były mi wcześniej, 
albowiem z samorządem związany 
jestem od ponad 20 lat. Przez wiele 
kadencji byłem radnym i dwukrotnie 
zastępcą burmistrza Bytowa. Ostatnie 
sześć lat zarządzałem powiatową spół-
ką PKS Bytów S.A. Miałem więc ogólną 
orientację w najważniejszych tematach, 
musiałem je jednak poznać dogłębnie 
i zorientować się w szczegółach. 

?	Jakie	są	zatem	najważniejsze	wyzwania	dla	powiatu	bytow-
skiego	w	najbliższym	czasie?

W ostatnich latach, oprócz turystyki, 
coraz większą rolę w gospodarce po-
wiatu zaczyna odgrywać przemysł, 
zwłaszcza maszynowy i drzewno-me-
blarski, rozkwita też branża logistycz-
no-transportowa. Dlatego naszym za-
daniem jest dostarczenie odpowiednich 
kadr dla rozwijających się firm. Mocno 
stawiamy więc na rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Mamy plany budowy no-
wego Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej i Kształcenia Ustawicznego 
oraz stworzenia systemu doradztwa 
zawodowego, obejmującego uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Stworzymy system dokształcania na-
uczycieli, a uczniów obejmiemy pro-
gramem dodatkowych praktyk i staży. 
Wszystkie te działania konsultujemy 
i uzgadniamy z pracodawcami. To daje 
już efekty. Mamy obietnice firm doty-
czące wyposażenia pracowni, udziału 
przy organizacji staży, konsultacji pro-
gramów nauczania i pomocy w marke-
tingu zawodów.

?	Czy	dużym	kłopotem	jest	położenie	powiatu	na	skraju	
województwa?

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
do Gdańska i dróg szybkiego ruchu 
to dla nas wielkie wyzwanie. Nasz 
przemysł rozwija się pomimo tych 
utrudnień, ale żeby był on bardziej 
dynamiczny, musimy uporządkować 
sprawy drogowe. W tym roku grun-
townie zmodernizowaliśmy ok. 30 km 
dróg powiatowych. Takie tempo prac 
chcemy utrzymać w latach następnych. 
Zabiegamy o poprawę dostępności po-
wiatu do autostrady A1 oraz budującej 
się drogi ekspresowej S6. Wspieramy 
działania gmin zmierzające do połącze-
nia Bytowa z Trójmiastem, Pomorską 
Koleją Metropolitalną oraz moderniza-
cję linii kolejowej Słupsk – Szczecinek. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli 
nie będziemy dobrze skomunikowani 

z pozostałą częścią Polski i Europą, 
będziemy przegrywali konkurencję 
z innymi regionami przemysłowymi 
i turystycznymi.

?	Chcecie	rozwijać	przemysł,	czy	nie	ucierpi	na	tym	atrakcyj-
ność	turystyczna	powiatu?

Nie. Nasz przemysł nie jest szkodliwy 
dla środowiska i nie są to duże za-
kłady. Połowę powierzchni powiatu 
stanowią lasy. Mamy czyste jeziora 
i rzeki idealne do uprawiania turystyki 
kajakowej. Są u nas wspaniałe warun-
ki do uprawiania turystyki aktywnej 
i w tym chcemy się specjalizować. Jeśli 
poprawę jakości bazy turystycznej po-
łączymy z lepszą dostępnością komu-
nikacyjną i aktywnym marketingiem, 
mamy szansę na wytworzenie mody 
na aktywny, całoroczny wypoczynek 
na Kaszubach. 

?	Powiat	bytowski	jest	jednym	z	większych	powiatów	w	Pol-
sce.	To	wada	czy	zaleta?

Rzeczywiście, pod względem po-
wierzchni zajmujemy 6 miejsce 
w kraju. Niestety, tak dobrze nie jest 
z liczbą mieszkańców. Mamy więc 

niską gęstość zaludnienia, co stwarza 
kłopoty z dostępnością mieszkańców 
wsi do miast. Kolejnym wyzwaniem 
jest więc dla nas stworzenie sprawnej 
komunikacji publicznej. Jesteśmy na 
końcowym etapie prac nad planem 
transportowym. Jestem przekonany, 
że rada powiatu przyjmie go jeszcze 
w tym roku, a urzędnicy i należący 
do nas PKS Bytów S.A. będzie miał 
rok czasu na przygotowanie się do no-
wych zadań.

?	W	ostatnich	latach	było	dużo	
kontrowersji	wokół	szpitala	
powiatowego.

To prawda. Przed laty powiat został 
właścicielem dwóch, mocno zadłu-
żonych szpitali w Bytowie i Miastku. 
Dzięki pracy moich poprzedników zo-
stały one oddłużone, szpital w Miastku 
przekazano gminie, a nam pozostał 
szpital w Bytowie. Czeka nas wielki 
wysiłek organizacyjny i finansowy, 
aby dostosować go do standardów 
określanych przez Ministra Zdrowia 
i potrzeb naszych mieszkańców. Bę-
dziemy zabiegali o dofinansowanie 
modernizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Wiemy, co 
trzeba zrobić. Czekamy tylko na ogło-
szenie konkursów. Przygotowujemy się 
też do nowej sytuacji, jaka zaistnieje 
od połowy przyszłego roku w zakresie 
ratownictwa medycznego. Nie możemy 
dopuścić do tego, aby naszym miesz-
kańcom pogorszyło się bezpieczeń-
stwo i dostęp do opieki medycznej. 
Chcę też współpracować z gminami 
naszego powiatu w zakresie polityki 
senioralnej. Musimy przygotować się 
do szybko zmieniającej się sytuacji de-
mograficznej w naszym powiecie. Nie 
możemy dopuścić do tego, aby jedynym 
pomysłem na starzenie się społeczeń-
stwa było zwiększanie liczby miejsc 
w zakładach opiekuńczo-leczniczych 
czy domach opieki społecznej. 

?	Spraw	do	załatwienia	sporo,	a	czy	wystarczy	środków?
Rzeczywiście nasz powiat nie należy 
do najbogatszych, dlatego cały czas 
szukamy optymalnych rozwiązań 
dotyczących funkcjonowania admi-
nistracji i obniżania kosztów. Mamy 
już sporo sukcesów na tym polu, ale 
zdajemy sobie sprawę z tego, że proces 
zmian jest procesem ciągłym. Będzie-
my też aktywnie zabiegać o środki 
zewnętrzne.

Dziękujemy	za	rozmowę.
redakcja 

Powiat bytowski  
pod względem 

powierzchni zajmuje 
6 miejsce w kraju, 

ale ma niską gęstość 
zaludnienia.
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gDyNIA, SOMONINO, DZIEMIANy, bRuSy, cHOJNIcE 

Dworce kolejowe samorządowe 
1 września oddano do użytku Pomorską Kolej Metropolitalną, o której piszemy na 
następnych stronach. Kilka dni później – 5 września odbył się wyjątkowy przejazd 
pociągu na trasie Gdynia Główna – Brusy, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
samorządu województwa i spółek PKP. Podczas podróży zostały podpisane umowy 
dotyczące przekazania dworców i nieruchomości kolejowych na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego: Somonina, Dziemian, Brus i Chojnic oraz powstania 
w tych miejscowościach węzłów integracyjnych, dzięki którym przesiadka 
z samochodu czy roweru do pociągu nie będzie stanowiła problemu. Przedstawiciele 
poszczególnych samorządów, w obecności marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz posła RP Stanisława Lamczyka, podpisali umowy 
przekazania dworców z przedstawicielami PKP Nieruchomości. Wśród wyjątkowych 
podróżników byli też: Krzysztof Piekarski – dyrektor gdańskiego oddziału PKP 
Nieruchomości, Leszek Lewiński – zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP 
PLK w Gdyni, Zbigniew Labuda – dyrektor Przewozów Regionalnych w Gdyni oraz 
Krzysztof Rudziński – prezes spółki PKM.

Z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, iż lokalne samo-
rządy coraz aktywniej włączają się w proces przejmowania 
nieruchomości kolejowych związanych z odprawą podróżnych. 
Dzięki zmianie przepisów, otworzyła się droga dla tych gmin, które 
mają pomysł na zagospodarowanie dworców. Ostatni przejazd 
pociągiem z Gdyni do Brus połączony z oficjalnym przekazaniem 
nieruchomości gminom to sygnał dla pozostałych samorządów do 
większego zaangażowania. Dla dobra pasażerów – mieszkańców 
województwa. Tymczasem inicjatywa Chojnic, dotycząca moder-
nizacji kompleksu dworcowego wraz z terenami przyległymi, 
pokazuje że dzięki pozyskanym środkom można stworzyć nową 
jakość w systemie transportowym poprzez na przykład integrację 
komunikacji miejskiej – lokalnej z przewozami wojewódzkimi.

Ta inwestycja to dla Dziemian oraz całego regionu tej części 
Kaszub tchnienie nowego życia i nowej idei. To jak serce dla 
krwiobiegu, ponieważ tedy będą przechodziły wszystkie nitki 
i punkty komunikacji publicznej. Zakładamy, że docelowo po 
otrzymaniu środków z RPO, jak i z własnym udziałem finanso-
wym, stworzymy projekt, który będzie dogodną alternatywą dla 
potoku samochodów prywatnych. Z drugiej strony jest to ogromne 
udogodnienie zarówno dla osób pracujących w Trójmieście, jak 
i dla uczących się. Samochodem z Dziemian do Gdańska jedzie 
się około dwie godziny. Dzięki zaistniałemu połączeniu, czas ten 
skrócił się do zaledwie jednej godziny. Ale nie tylko czas jest tu 
argumentem. Ważnym aspektem jest komfort podroży, bezpie-
czeństwo i ekonomia. Dla nas jest to początek realizacji nowego 
trendu w myśl zasady „parkuj i jedź”.

Mieczysław Struk
marszałek 
województwa pomorskiego

Leszek Pobłocki
wójt gminy Dziemiany 
(powiat kościerski) Dworzec kolejowy w Somoninie. umowę podpisuje wójt gminy Somonino Marian Kryszewski

Dworzec kolejowy w Dziemianach. umowę podpisuje wójt gminy Dziemiany Leszek Pobłocki

Brusy to miasteczko, malowniczo położone na południu Kaszub, 
przy linii kolejowej 211, pomiędzy Chojnicami a Trójmiastem. 
Kolej zawsze odgrywała ważną rolę w rozwoju naszej gminy. 
Od czasu wybudowania linii kolejowej w 1902 roku, Brusy 
stały się centrum gospodarczym regionu. Stąd zainteresowanie 
władz samorządowych modernizacją tej linii oraz przejęciem 
dworca PKP. Umożliwi to stworzenie centrum komunikacyjnego 
z wybudowanymi drogami dojazdowymi i parkingiem. Zostanie 
tu przeniesiony również dworzec autobusowy. Przedsięwzięcie 
to pozwoli mieszkańcom szybko i bezpiecznie dotrzeć do ośrod-
ków pracy, kultury, edukacji i zdrowia, a turystów zachęci do 
wypoczynku w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu i korzystania 
z naszych szlaków turystycznych: pieszo-rowerowych i wodnych. 
Jestem przekonany, że to kolejny, bardzo ważny element, istotny 
dla dalszego rozwoju gospodarczego naszej gminy.

Witold Ossowski
burmistrz brus 
(powiat chojnicki)

Na kolejnych stronach piszemy o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która została oddana do użytku 1 września, natomiast to pamiątkowe zdjęcie pracowników PKM SA wspólnie 
z wykonawcą i projektantem zostało zrobione ostatniego dnia budowy kolei - 30 kwietnia br. Pomorska Kolej Metropolitalna nazywana jest epokową inwestycją województwa - o wartości 
ponad 700 mln zł!W najbliższych latach PKM zrewolucjonizuje transport publiczny w Trójmieście i na Kaszubach. całość powstanie w systemie „park&ride”, czyli „parkuj i jedź”. 
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Kwestie związane z planowaną realizacją w Chojnicach nowoczesnego dworca 
kolejowego i autobusowego wypływają z idei stworzenia w województwie 
pomorskim sieci spójnych i zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, co 
wynika wprost z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 
oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020. Założenie projektowanego systemu ma przyczynić 
się do podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania publicznego 
transportu zbiorowego oraz wzrostu poziomu dostępności zewnętrznej i spój-
ności transportowej województwa. Obecny system transportu zbiorowego 
funkcjonuje źle, utrudniony jest dostęp do ośrodków miejskich i wyższych 
usług publicznych, cechuje się niskim stopniem integracji i koordynacji 
przewoźników, niskim poziomem bezpieczeństwa i jakości oferowanych 
usług, a także niedopasowaniem oferty do realnych potrzeb mieszkańców. 
Zastąpiony on być ma sprawnym i efektywnie funkcjonującym publicznym 
transportem zbiorowym, poprzez rozwój infrastruktury transportu zbiorowego 
i koordynację regionalnego systemu transportu zbiorowego. Szczegółowe 
rozpoznanie tematyki węzłów integrujących w przypadku miasta Chojnice, 
należy rozpatrywać w kontekście Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz podpisanego przez marszałka województwa 
pomorskiego i reprezentację MOF-u Zintegrowanego Porozumienia Tery-
torialnego dla Ch-Cz MOF. W porozumieniu tym zawarty został projekt pn. 
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-
rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie 
tym, założono, iż w Chojnicach zrealizowane zostaną: transportowy węzeł 
integrujący, ścieżki rowerowe stanowiące dojazd do węzła integrującego, zakup 
nowego taboru autobusowego. Na realizację tych zadań planujemy pozyskać 
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Arseniusz Finster
burmistrz chojnic

Na stacji w Somoninie podpisaliśmy umowę dzierżawy budynku dworca 
kolejowego. Odbudowa i aktywizacja stacji, stworzenie nowoczesnego szyb-
kiego połączenia transportu publicznego to dla mieszkańców naszej gminy 
oraz gmin sąsiadujących możliwość komunikowania się z dużymi miastami, 
takimi jak Gdynia i Gdańsk. To ogromna szansa dla naszej młodzieży. To także 
wpływ na proces zmniejszania liczby osób bezrobotnych, nieznajdujących 
zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Zyskują na tym wszyscy, nie tylko 
lokalna społeczność czy też społeczność obszarów wiejskich. Mieszkańcy 
Trójmiasta i większych miast leżących przy rzeczonej trasie kolejowej również 
będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do walorów przyrodniczych i turystycz-
nych, których w gminie Somonino nie brakuje. Dzięki godnemu połączeniu 
komunikacyjnemu z radością będziemy oczekiwali większej liczby turystów. 
To z myślą o nich i wszystkich pasażerach trwają zaawansowane prace 
dotyczące uszczegółowienia przystosowania terenu dla potrzeb Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, czyli stworzenia nowych miejsc postojowych, punktów 
naprawczych dla rowerów czy miejsc związanych z bezpośrednią obsługą 
podróżnych, takich jak kasy biletowe czy poczekalnia. Jednocześnie pragnę 
podkreślić, że dzięki zaangażowaniu posła Stanisława Lamczyka w sprawach 
związanych z docelowym przekazaniem nieruchomości, wszystkie prace 
zakończyły się pomyślnie.

Powstanie tak ogromnej inwestycji i kontynuacja zwiększania liczby połączeń 
kolejowych ma na celu przede wszystkim dalszą integrację mieszkańców 
Pomorza. Pod pojęciem integracja kryje się wiele znaczeń, m.in. ułatwienie 
komunikacji między dużą aglomeracją trójmiejską a mniejszymi miejscowo-
ściami, otwarcie drzwi ludziom, którzy mogą dojeżdżać do pracy lub chcą jej 
poszukiwać w innych miejscach. Obrzeża Kaszub cierpią z powodu wysokiego 

Marian Kryszewski
wójt gminy Somonino 
(powiat kartuski)

Stanisław Lamczyk
poseł RP

bezrobocia, a powstanie łatwej drogi komunikacyjnej ma na celu obniżenie 
skali tego zjawiska. Wiadomo też, że wiele młodych osób uczących się nie 
stać na wynajęcie kwatery, akademika czy internatu. A zmodernizowane 
połączenia kolejowe są dla tych ludzi idealną alternatywą. Zharmonizowany 
transport daje także ogromne możliwości rozwoju turystyki. Odnowione 
dworce kolejowe, infrastruktura kolejowa oraz nowoczesne tabory pozwa-
lają na rezygnację z transportu samochodowego, nie tracąc jednocześnie 
komfortu podróży. Wyremontowane tory pozwalają na poruszanie się z pręd-
kością aż 120 km/h, bez korków i innych niebezpieczeństw czyhających na 
kierowców. W tym wszystkim nie bez znaczenia jest ekologia, gdyż cała 
sieć jest zelektryfikowana. To przedsięwzięcie angażuje nie tylko samorząd 
województwa pomorskiego, ale też mniejsze samorządy lokalne. Przypomnę, 
że w 2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa transportowa, która zobowiąże 
samorządy do zapewnienia mieszkańcom przewozów publicznych. Chodzi 
o to, by żadne sołectwo wchodzące w skład danej gminy, nie było odcięte 
od możliwości komunikowania się z innymi większymi miejscowościami. 
Wspólne działania samorządu wojewódzkiego z samorządami gminnymi 
w zakresie transportu kolejowego pokazują, że taka współpraca jest możliwa 
i przynosi korzyści. Wspólnie możemy się cieszyć z tego dokonania zarówno 
pod względem aktywizacji regionu, jak i szeroko pojętej turystyki. Ważnym 
elementem jest ekonomia, ekologia, bezpieczeństwo i komfort podróżnych 
na europejskim poziomie.

Dworzec kolejowy w brusach. Przemawia marszałek Mieczysław Struk. Z prawej burmistrz 
brus Witold Ossowski, z lewej burmistrz chojnic Arseniusz Finster

O WIZJI, DETERMINAcJI I SuKcESIE

Trzeba wychodzić poza ramy
Rozmowa z LESZKIEM LEWIńSKIM – zastępcą dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Gdyni.

?	Istniejąca	na	Pomorzu	infra-struktura	kolejowa	to	produkt	
finalny,	a	jakie	były	początki?

Dzisiaj jesteśmy zachłyśnięci moto-
ryzacją. Ogromnym komfortem jest 
posiadanie samochodu, który jest rela-
tywnie tani, łatwo dostępny i w kom-
forcie dowiezie nas od drzwi do drzwi. 
Problemy z parkowaniem są zauważal-
ne, ale jeszcze nie uniemożliwiają nam 
korzystania z dobrodziejstw posiadania 
własnego środka transportu. Obserwu-
jąc jednak naszych zachodnich sąsia-
dów, już w Berlinie koszt parkingu jest 
na tyle wysoki, że powoduje większe 
zainteresowanie komunikacją zbioro-
wą. To dobry kierunek, ale wciąż po 
drogach jeżdżą auta, po tych samych 
drogach, po których jeżdżą autobusy. 
Gdy jest korek, tkwią w nim także au-
tobusy. Alternatywą dla tej sytuacji jest 
tramwaj, który jeździ po szynach omija-
jąc potoki stojących aut. Takie rozwią-
zanie sprawdza się w przypadku miast, 
ale komunikacja ma znacznie szersze 
pojęcie. Jak podróżować tramwajem 
z miasta do miasta? I tak pojawiła się 
potrzeba istnienia pociągów. Jednak 
żeby pociąg mógł jeździć, potrzebuje li-
nii kolejowej i tak oto można rozpocząć 
opowieść o powstaniu linii kolejowych 
na Pomorzu.

?	Zdaje	się,	że	jej	początków	trzeba	szukać	jeszcze	w	okresie	
przedwojennym.

Dla powstania infrastruktury kolejowej 
na Pomorzu ogromnym utrudnieniem 
było sąsiedztwo z jednej strony morza, 
z drugiej Wisły, morenowych wzgórz 
no i istniejących wówczas granic. 
Mimo tych przeciwności ktoś podjął 
się wyzwania stworzenia takiej linii 
i to już w 1914 roku. Wtedy powstała 
pierwsza linia kolejowa łącząca Gdańsk 
Wrzeszcz – Starą Piłę i dalej w kierunku 
Kaszub. Połączenie powstało, a w na-
stępstwie wojny zostało zniszczone. 
Później były inne priorytety, nikt nie 
myślał poważnie o odbudowie linii ko-
lejowej z Wrzeszcza na Kaszuby. Uwie-
rzono w czar motoryzacji. Ale z biegiem 
historii zmieniała się sytuacja i pojawił 
się pomysł polityków i trochę inżynie-
rów, by połączyć Gdańsk z Kaszubami 
linią z Gdańska Wrzeszcza. Miała to 
być nowa genialna myśl, a w rzeczy-
wistości było to odgrzewanie kotleta, 
bo zostało wymyślone i stworzone już 
w 1914 roku. Wybitny docent Tadeusz 
Raś z Politechniki Gdańskiej już 40 
lat temu wiedział, że takie połączenie 
jest tak samo istotne jak budowa linii 
SKM z Gdańska do Wejherowa. Wtedy 
jednak ówczesne władze skupiały się 
na rozbudowie portu i stoczni. Myśl 
więc upadła. Kolejną ważną postacią 

był dr Kowalski – architekt i urbanista, 
ale przede wszystkim wizjoner, który 
przewidział, że przy takim kierunku 
rozwoju, z czasem drogi nie będą w sta-
nie przewieźć ani surowców ani ludzi. 
Kolej na górny taras jest absolutnie 
niezbędna.

?	W	którym	momencie	tej	
historii	pojawia	się	Pana	rola?

Już w latach współczesnych pojawił się 
nikomu nieznany student, który otrzy-
mał zadanie napisania pracy magister-
skiej o tytule „Ocena celowości i moż-
liwości technicznej odbudowy linii 
kolejowej Gdańsk Wrzeszcz – Kokosz-
ki”. Student chcąc zrealizować zadanie, 
wykonywał szereg różnych obliczeń, 
w tym sprzedanych biletów w celu oce-
ny potoku podróżnych. Z wielu badań 
i przeliczeń wynikało jednoznacznie, 
że powinna powstać kolej regionalna 
w kierunku Kartuz. O lotnisku niewiele 
się wówczas mówiło, bo ruch lotniczy 
tyczył się elit, a samolot nie był środ-
kiem publicznego transportu. Mimo to, 
ten młody student uwzględnił w swojej 
pracy także lotnisko, chociaż nie jako 
priorytet. Powstała praca, a zarazem 
projekt zelektryfikowanej linii kolejo-
wej. Praca uwzględniła szybkie składy: 
Gdańsk–Kartuzy, Gdańsk–Kościerzyna, 
Gdynia–Kartuzy, a wszystko powiąza-
ne w system. By stworzyć taki projekt, 
koniecznym było sięgnięcie do starych 

map odbudowy linii kolejowej i do sta-
rych dokumentów z roku 1914. Tak 
powstała wizja linii kolejowej i całej 
infrastruktury. Niestety, ów student, 
a później po zaliczeniu pracy – inży-
nier nie mógł z nikim na ten temat 
rozmawiać, gdyż nikt nie traktował 
tego pomysłu poważnie. Młody in-
żynier był jednak uparty i zapragnął 
być kolejarzem, bo od zawsze miał 
pasję. Zawsze istnieli pasjonaci kolei, 
pociągów, składów, a młody inżynier 
był pasjonatem infrastruktury kolejo-
wej. Interesowały go tory, wiadukty, 
obiekty, rozjazdy. Początkowo został 
toromistrzem, dochodząc do stanowi-
ska dyrektorskiego, a jego praca dyplo-
mowa leżała w archiwum pokrywając 
się kurzem. Po pewnym czasie pojawiła 
się nowa koncepcja, bo współcześni in-
żynierowie wymyślili kolej metropoli-
talną z Gdańska Wrzeszcza na lotnisko. 
Ten już nie tak znów młody inżynier, 
w postaci mojej osoby, miał wówczas 
szanse odwołać się do swojej pracy 
inżynierskiej z 1985 roku, gdzie taka 
kolej została już narysowana, obliczona 
i okazana.

?	Na	szczęście	okazał	się	Pan	wizjonerem	i	prorokiem,	a	nie	
donkiszotem.

Początkiem każdego działania jest 
wizja, koncepcja. Trzeba mieć różne 
wizje. Ci, którzy już dawno temu mó-
wili, że lotnisko w Gdańsku będzie 
ważnym węzłem komunikacyjnym, 
też mieli wizję i też nikt nie trakto-
wał ich poważnie. A okazało się, że 
to oni właśnie mieli rację. Gdy byłem 
tym młodym inżynierem, też uważa-
no mnie za marzyciela – idiotę. Ale 
nie wolno dać się zamknąć w ramach. 
Trzeba widzieć dalej i szerzej. Pozwolić 
sobie na śmiałe pomysły, nawet gdyby 
były nieprawdopodobne, bo nigdy nie 
wiadomo, czy za jakiś czas nie będą 
realne, albo okażą się genialne. Dzisiaj 
także są młodzi ludzie, którzy widzą 
więcej niż inni – wizjonerzy, specjaliści 
w swoich dziedzinach. Mając doświad-
czenie i wiedzę, staram się pomagać 
tym młodym i być recenzentem ich 
prac dyplomowych, i nigdy nie odważę 
się skrytykować czyjeś wizji, choćby 
była idiotyczna i nieprawdopodobna 
na pierwszy rzut oka. Nie wolno kry-
tykować młodych umysłów za to, że 
wychodzą
poza ramy, bo to one są motorem roz-
woju. To właśnie wizja czegoś innego 
zmienia nasze czasy. I to nie tylko jest 
zawód, to jest coś więcej. To musi być 
dar Boży.

DZIĘKUJĘ	ZA	ROZMOWĘ
Aneta Sucharzewska

Docent Tadeusz
Raś z Politechniki 

Gdańskiej już 40 lat 
temu wiedział,  

że połączenie Gdańska 
z Kaszubami jest 

tak samo istotne jak 
budowa linii SKM.
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POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA 

Inwestycja epokowa i emocjonalna 
Rozmowa z Krzysztofem Rudzińskim, prezesem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA, którą oddano do użytku 
1 września, a już 1 października ruszyły połączenia do Kartuz. Po raz pierwszy od 70 lat mieszkańcy tego miasta 
mogli dojechać pociągiem bezpośrednio do Gdańska. 

?	Woli	Pan	sformułowanie	Pawła	Huelle	 „umarła	linia	kolejowa”	czy	Güntera	Grassa	 
„ekspres	kaszubski”?

Zdecydowanie ekspres kaszubski, ale rola Pawła Huelle i jego 
powieści „Weiser Dawidek” jest tutaj nieporównywalnie 
większa. Jest osobą ogromnie zaangażowaną w projekt 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w sensie moralnym i men-
talnym. Podczas oficjalnego otwarcia kolei był honorowym 
konduktorem pierwszego pociągu. 

?	Ile	razy	czytał	Pan	„Weisera	Dawidka”?Kilka razy, ale mój odbiór tej powieści był zdecydowanie 
głębszy i bardziej emocjonalny po rozpoczęciu budowy 
PKM. Najpierw czytałem jako gdańszczanin, jak każdy inny 
czytelnik, potem była długa przerwa, a potem czytałem 
z perspektywy osoby bezpośrednio zarządzającej odbudową 
„umarłej linii kolejowej”, bo linia PKM częściowo powstała 
w śladzie dawnej przedwojennej kolei z Wrzeszcza do Starej 
Piły. Osoby, która dostąpiła rzadkiego zaszczytu zmieniania 
rzeczywistości, a taka możliwość pojawia się raz w życiu. Jest 
to ogromna przyjemność i ogromna odpowiedzialność.

?	Gdy	obejmował	Pan	stanowisko	prezesa,	 miał	Pan	świadomość	odpowiedzialności,	 
o	której	dzisiaj	Pan	mówi.	

Nie. W momencie obejmowania stanowiska, kolej metropo-
litalna była dla mnie kolejnym projektem inwestycyjnym, 
z którym musiałem się zmierzyć, tak jak ze wszystkimi 
dotychczasowymi. Dopiero wraz z upływem czasu coraz 
bardziej się z nią utożsamiałem, pochłaniałem „Weisera 
Dawidka” i widziałem tę kolej oczami dzieci – bohaterów 
powieści. 

?	Widzenie	dziecięcymi	oczami	pomogło	
przy	inwestycji?

Stworzyło jakąś więź emocjonalną, atmosferę pracy. Zdałem 
sobie sprawę, że to nie jest kolejny projekt do wykonania, 
tylko coś, co zmienia rzeczywistość, otwiera nową erę i tym 
samym zamyka poprzednią. Jak powiedział Paweł Huelle, 
wraz z otwarciem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej nastał 
prawdziwy koniec drugiej wojny światowej w Gdańsku, bo 
zniknęły z krajobrazu miasta jedne z ostatnich powojen-
nych ruin.

?	Uświadomił	Pan	sobie,	że	jest	to	epokowa	inwestycja	i	odczuł	Pan	ciężar…
Najpierw odczuwałem ciężar odpowiedzialności za zre-
alizowanie zadania, a potem ciężar odpowiedzialności 
za przekształcaną przestrzeń i tworzoną przez nas nową 
rzeczywistość. Jednocześnie czułem też ogromny zaszczyt 
i wielką radość, że udało się inwestycję doprowadzić do 
finału. Czasami jest mi smutno, bo cóż większego można 
robić po kolei metropolitalnej…

?	Na	kolejne	tak	duże	inwestycje	przyjdzie	nam	długo	poczekać.
Doczekamy się dużych inwestycji i zapewne jeszcze więk-
szych. Ale na pewno nie będzie już tak emocjonalnej inwesty-
cji, w którą zaangażowały się tysiące ludzi. Ta budowa żyła 
w społeczeństwie, żyła jakby w odniesieniu społecznym. 
Wszyscy czekali, oglądali, śledzili, cieszyli się… Do tego 
stopnia, że ja i moi współpracownicy, już po oddaniu kolei 
do użytku, zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście przez to 
wszystko przeszliśmy, od początku do końca.

?	I	zdaje	się,	że	brak	świadomości	wagi	inwestycji,	choćby	w	wymiarze	społecznym,	był	na	początku	
dobry,	wręcz	wskazany,	bo	bez	wątpliwości	lepiej	
się	pracuje.

Sparafrazuje słowa Einsteina, które są moim mottem ży-
ciowym. Otóż powiedział on kiedyś, że wszyscy mówili, że 
czegoś nie da się zrobić, aż nagle zjawił się jeden, który nie 
wiedział, że nie da się zrobić i to zrobił. Czasami lepiej, jak 
przychodzi ktoś z zewnątrz, ktoś kto nie ma ograniczeń, 
które wytwarza się w danej branży, na przykład kolejowej. 
Kolejarze, z którymi konsultowałem projekt PKM mówili, 
że to jest praktycznie niemożliwe do zrobienia. Najczęściej 
twierdzili tak z powodu nadmiaru negatywnych doświad-
czeń. Ja wtedy ich nie rozumiałem. Dzisiaj tak, bo już wiem 
jak ciężkim kawałkiem chleba i jak bardzo skomplikowa-
nym światem jest kolejnictwo. Gdybym wiedział o tym od 
początku, być może zawahałbym się.

?	Nie	będzie	już	takiej	emocjonalnej	inwestycji,	ale	ekonomicznej	chyba	też	nie,	z	punktu	
widzenia	samorządu	województwa.

Wręcz odwrotnie. Teraz, gdy wszystko się udało, rozmawiam 
z ludźmi i dostrzegam, że w samorządzie zaczyna rodzić 
się poczucie siły.

?	Albo	apetyt	na	coś	większego...I apetyt, i poczucie siły. Apetyt, że chcemy, a poczucie 
siły, że możemy. Myślę, że nasi politycy nabrali zaufania 
do menedżerów i przekonali się, że podstawą sukcesu są 
menedżerowie, którzy wiedzą jak projektami zarządzać. Dla 
menedżera ważnych jest kilka spraw: konkretnie postawione 
zadanie, możliwości finansowe, jasno nakreślona wizja tego, 
co ma zrobić i swoboda działania w tym zakresie.

?	Nikt	Panu	rąk	nie	wiązał?Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zaufanie 
ze strony zarządu województwa było ogromne, za co im 
dziękuję. Gdyby nie było tego zaufania, gdyby na każdym 
kroku odbywało się wiązanie urzędowymi procedurami, 
inwestycja wlokłaby się w czasie. Oczywiście nie zmienia 
to faktu, że przez cały okres budowy byliśmy kontrolowani, 
a nadzór właścicielski był bacznie prowadzony od strony 
finansowej. Rada Nadzorcza mocno analizowała wszystkie 
działania, ale nigdy nie włączała się w operacyjne zarządza-
nie projektem. Sukcesywnie co miesiąc przedstawialiśmy 
zarządowi województwa pełny raport z postępu i realizacji 
robót, co podkreśliła nawet Najwyższa Izba Kontroli. Na 
tej budowie została zachowana podstawowa zasada teorii 
realizacji projektu. Był zamawiający, który miał pieniądze 
i potrzebę, i był ten, który potrafił to zrobić, wykonać zlecenie. 
Między nimi panowała pełna wymiana informacji oraz było 
jasno określone, kto się czym zajmuje i za co odpowiada.

?	To	tak	jak	reżyser	i	producent.Dokładnie coś takiego.

?	Mamy	piękny	film…
Ale to są modele, które sprawdzają się na całym świecie. 

My tego nie wymyśleliśmy. Ja się cieszę, że w naszej rzeczy-
wistości wszyscy zaczynają o tym mówić. To jest ogromny 
temat na 20 następnych artykułów – jak realizować duże 
inwestycje w układzie administracji publicznej? My poka-
zaliśmy, że można. 

?	Wracając	do	samego	procesu	powstawania	
kolei	metropolitalnej,	które	odcinki	były	
najtrudniejsze?

Najtrudniejsze było to, że w trakcie budowy zmieniały się 
przepisy techniczne dotyczące kolei. Nasi inżynierowie 
mówią, że budowa sama w sobie nie jest problemem. Moż-
na nawet zbudować most nad Atlantykiem – tylko pytanie 
po co? Problemy piętrzą się wokół budowy. W naszym 
przypadku od 2010 do 2015 roku system prawny w Polsce 
dotyczący bezpieczeństwa ruchu kolejowego przeszedł 
całkowitą metamorfozę. Czyli obrazowo mówiąc, naszą 
kolej metropolitalną wrzucano w taką dużą pralkę bębnową, 
która nieustannie prała, i myśmy się tam szamotali, by 
ostatecznie wyjść w śnieżnej nieskazitelnej bieli. Pomo-
gło nam wiele osób, m.in. poseł Stanisław Lamczyk oraz 

Ministerstwo Infrastruktury i Urzędu Transportu Kolejo-
wego, gdzie w pewnym momencie ktoś się zorientował, że 
PKM to pierwszy powiew zmian. To pierwsza linia kolejowa 
w Polsce, wybudowana w 100 procentach według przepisów 
unijnych, które de facto weszły w Polsce w życie w 2013 
roku. Gdy zaczynaliśmy projektować, informacje dopiero 
do nas spływały. Projektowaliśmy według norm pisanych 
w języku angielskim, bo nie były jeszcze przetłumaczone 
na język polski. 

?	Budowa	zakończona,	inwestycja	oddana	 do	użytku,	dzisiaj	pozostało	zarządzanie	 
linią	kolejową.

Nasze najważniejsze zadanie to jest teraz doskonalenie 
systemu zarządzania linią kolejową. Tutaj też wprowadzi-
liśmy pewne nowatorskie rozwiązania, które powodują, że 
w dalszym ciągu w jakimś stopniu chodzimy po polu do-
świadczalnym. Drugi temat to nowe przystanki na odcinku 
miejskim i poszukiwanie nowych inwestycji, które można 
by połączyć z linią PKM lub które mogłyby stanowić jej 
uzupełnienie. 

?	Pomorska	Kolej	Metropolitalna	nowym	 
korytarzem	transportowym	Pomorza.	 
Czy	nie	jest	to	określenie	lekko	przesadzone?

Nie lubię dużych słów, ale z tym określeniem muszę się 
zgodzić. Dam prosty przykład. Przy pełnym wykorzystaniu, 
Pomorską Koleją Metropolitalną docelowo można przewo-
zić rocznie od 24 do 30 milionów pasażerów. Szybka Kolej 
Miejska, zbudowana w latach 50., przewozi obecnie od 36 
do 38 milionów pasażerów rocznie. PKM ma nieco lepszą 
sytuację niż SKM, bo jest zbudowana wraz z węzłami 
integracyjnymi, nowymi technologiami i nowymi pocią-
gami. PKM działa od 1 września i w tej chwili przewozi 
dziennie od 4,5 do 6 tysięcy pasażerów. W obliczeniach 
szacunkowych wychodzi od 1,5 do 2 milionów pasażerów 
w pierwszym roku. Wstępne prognozy naszego projektu 
przewidywały taki wynik dopiero po 3 latach. Jeżeli więc 
już w pierwszym roku będziemy mieli wynik w granicach 
2 milionów pasażerów, to będzie to ogromny sukces. Jestem 
przekonany, że za kilka lat będziemy mówili o kilkunastu 
milionach pasażerów tej linii.

Dziękuję
Hanna Maliszewska 

Teraz, gdy 
wszystko się udało, 

w samorządzie  
zaczyna rodzić się 

poczucie siły.
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gMINA SłuPSK 

Kraina w Kratę gościła 
pomorskich rolników

Starostowie dożynek – Maria 
i Piotr Powęzka, rolnicy z Bru-
skowa Wielkiego, przekazali 

bochen chleba z tegorocznego ziarna 
marszałkowi województwa pomor-
skiego, który dziękował rolnikom za 

Do wojewódzkiego konkursu na wieniec 
dożynkowy zgłoszono ponad 40 prac. 
Triumfowała gmina Brudzewo, drugie 
miejsce uzyskał wieniec sołectwa Re-
kowo Górne, a trzecie – gmina Przod-
kowo. Wyróżnienia otrzymali: KGW 

Barbara Dykier – wójt gminy Słupsk
Swołowo w gminie Słupsk to magiczne miejsce, bo tutaj najpiękniej eksponuje się nasza Kraina w Kratę. 
Mieliśmy zaszczyt być organizatorem dożynek wojewódzkich, powiatowych i gminnych, czyli trzech 
imprez w jednej. Jest to ogromna promocja dla całej gminy i naszej perełki, czyli wspomnianej Krainy 
w Kratę. Dopisała nam pogoda, ale przede wszystkim dopisali nam goście – mieszkańcy z różnych stron 
województwa, a może i dalszych stron. Organizacja tych dożynek była dużym przedsięwzięciem logistycz-
nym. Na szczęście sprawdziła się zasada delegowania uprawnień, czyli podziału obowiązków pomiędzy 
poszczególne grupy. W ten sposób każdy miał własny fragment pracy do wykonania. Mam nadzieję, że 
wszystko zostało dobrze przygotowane, a wspólne cele i działania połączyły się w sukces

Przebieg żniw w województwie pomorskim w 2015 roku

Tegoroczne żniwa w województwie pomorskim zostały praktycz-
nie zakończone w sierpniu. Skrajne zróżnicowanie w dostępie 
do wód gruntowych między powiatami położonymi na Żuła-
wach a powiatami położonymi na Wyżynie Gdańskiej mocno 
zróżnicowały plony zbóż w województwie pomorskim. Pomimo 
suszy w powiatach położonych w części na Żuławach średnie 
plony pszenicy ozimej były zaskakująco wysokie i wynosiły 
odpowiednio 5,89 t/ha dla powiatu tczewskiego, 7,21 t/ha 
dla malborskiego, 6,85 t/ha dla nowodworskiego i 6,20 t/ha 
dla gdańskiego, nierzadko zbierano po 7–8 t/ha. Również 
plony rzepaku były wysokie w tych powiatach. Średnie plony 
w powiecie nowodworskim wyniosły 4,26 t/ha, malborskim 
3,86 t/ha. Warto odnotować, że rzepak ozimy dobrze plonował 
w powiatach, na których pszenica ozima plonowała przecięt-
nie. Przykładem są powiaty: słupski (plon średni 4,08 t/ha), 
starogardzki (plon średni 4,11 t/ha), wejherowski (plon średni 
4,15 t/ha), pucki (plon średni 3,96 t/ha). W tym ostatnim plony 
były rekordowe od 20 lat. Oba gatunki (pszenica ozima i rzepak 
ozimy) zajmują powierzchnię ok. 161 tys. ha z 461,5 tys. ha 
obsianych roślinami rolniczymi. Pozostałe zboża ozime plono-
wały o niecałe 10 proc. niżej niż w roku 2014. Dla przykładu 

średni plon żyta dla całego województwa pomorskiego w 2014 
wyniósł 3,38 t/ha, natomiast w 2015 wyniósł 3,06 t/ha. Analo-
gicznie średnie plony pszenżyta w 2014 r. wyniosły 4,18 t/ha, 
a w 2015 r. 3,82 t/ha.
Zboża jare najbardziej ucierpiały z powodu ponad trzytygodniowego 
okresu bez deszczu w czerwcu, a potem w lipcu. Efektem było 
opóźnienie w rozwoju zbóż jarych, ale kolejna susza w sierpniu 
miała pozytywny wpływ na dosuszenie plantacji, którym groziło 
bardzo późne wejście w fazę pełnej dojrzałości ziarna. Plony 
zbóż jarych są o 11–12 % niższe od ubiegłorocznych. Dla przy-
kładu średni plon jęczmienia jarego w 2014 r. wynosił 3,91 t/ha 
a w 2015 r. 3,47 t/ha. Owies plonował w 2014 r. na poziomie 
3,43 t/ha, a w 2015 r. na poziomie 3,13 t/ha. W poszczególnych 
powiatach plony były zróżnicowane. W powiatach, gdzie dominują 
słabsze gleby susza spowodowała obniżenie plonów o 20–30%. 
Plony wyniosły odpowiednio 2,9 t/ha dla jęczmienia jarego 
(w kartuskim), 2,61 t/ha (w kościerskim) i 2,72 t/ha w bytow-
skim). Dla porównania plony w powiatach malborskim wyniósł 
4,01 t/ha, w nowodworskim 4,73 t/ha, starogardzkim 4,05 t/ha. 
Powierzchnia uprawy zbóż jarych wynosi ok. 107 tys. ha i stanowi 
ok 23 proc. z 461 tys. ha obsianych roślinami rolniczymi.

Aleksander Mach – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Dożynki Województwa Pomorskiego po raz pierwszy odbyły się w powiecie słupskim, w gminie 
Słupsk, na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza. Swołowo – stolica „Krainy w Kratę” 
– gościła rolników, sadowników, plantatorów, pszczelarzy i gospodarzy z całego województwa. 
Przybyłych gości witali: marszałek pomorski Mieczysław Struk, wójt gminy Słupsk Barbara 
Dykier i starosta słupski Zdzisław Kołodziejski.

ich wysiłek i trud codziennej pracy 
na roli, a także życzył pomyślnych 
plonów w roku następnym. – To wyjąt-
kowa wieś, gdzie na każdym kroku, nie 
tylko w zagrodach muzealnych, ale 
także prywatnych, można zobaczyć 
pomorskie tradycje. To miejsce, któ-
rym możemy się chwalić – powiedział 
marszałek. 

Kukowo, sołectwa Górzyno, Rzepnica 
oraz Włynkówko. Wręczono nagrody za 
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 
Roku 2015 i rozstrzygnięto konkurs po-
wiatu słupskiego „Bursztynowy Kłos". 
Aż 17 rolników z ziemi pomorskiej 
otrzymało z rąk Kazimierza Plocke, 
wiceministra rolnictwa, odznaczenia 
resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa".

Zdjęcia: Aneta Sucharzewska

Piękny czerwony traktor 
wszystkim się bardzo podobał.
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Kazimierz Kleina – senator RP
Organizacja dożynek wojewódzkich w Swołowie to trafiony pomysł. Swołowo to miejsce absolutnie niezwykłe, nasza Kraina w Kratę. 
W miejscu tym zachowano tradycyjne budownictwo charakterystyczne dla Pomorza. Równocześnie dożynki są okazją, by pokazać 
jak silne jest pomorskie rolnictwo, gdyż poradziło sobie z tak trudnymi w tym roku okolicznościami, takimi jak susza i inne lokalne 
kataklizmy. Utrudnienia te nie zakłóciły możliwości pokazania wszelakiej aktywności regionalnych twórców sztuki ludowej, takich 
jak rzeźbiarze, hafciarze, producenci żywności i lokalnych smaków. W Swołowie szczególnie widać, że polska wieś ma w sobie 
ogromny potencjał. 

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
Gratuluję organizatorom – władzom samorządowym gminy Słupsk, powiatu słupskiego oraz województwa za doskonały wybór 
miejsca dożynek. Swołowo to szczególna wieś, tutaj kształtowały się tradycje ziemskie, z których wyrosły wartości gromadzące 
rzesze ludzi nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Warto to miejsce promować, a dożynki są ku temu doskonałą okazją. Swołowo powinno 
się pokazywać w całej Europie oraz wśród europejskich partnerów.
Dożynki to czas szczególny, czas podsumowania tego, co za nami, tego co się udało. Czas analizy mocnych i słabszych stron 
działania. Czas podziękowania dla rolników, sadowników, hodowców i pszczelarzy za przysłowiowy chleb i wszystkie otrzymane 
dary, które zrodziła w swej hojności pomorska ziemia. Dożynki to także czas nadziei na rozpoczęcie nowych zasiewów do kolejnych 
zbiorów po to, by znów się spotkać. Dlatego trzeba mieć w pamięci zaangażowanie się w zasady, które wynikają ze wspólnej polityki 
rolnej, by dalej zmieniać polską wieś i jej obszary. By tworzyć jeszcze lepsze warunki rozwoju dla mieszkańców Pomorza. Szczęść 
Boże pomorskim rolnikom.

Od 11 do 30 września producenci rolni mogli składać wnioski 
o pomoc klęskową do suszy, wraz z protokołem z szacowania 
strat. Wnioski przyjmowane były w Biurach Powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunki stosowania 
pomocy określały:

Straty w gospodarstwie > 30% średniej rocznej produkcji  l
z ostatnich trzech lat – pomoc publiczna (bez limitu 
de minimis).
Maksymalna wysokość pomocy – 15 tys. euro dla jednego  l
beneficjenta. 
Stawki pomocy dla ubezpieczonych producentów rolnych: l

dla sadów i krzewów owocowych – 800 zł/ha  –
zniszczonej uprawy,
dla pozostałych upraw – 400 zł/ ha zniszczonej uprawy. –

Dla nieubezpieczonych ww. pomoc pomniejszana o 50%.  l
Budżet programu 450 mln zł.  l

KREDyT KLĘSKOWy
Inną formą pomocy są kredyty preferencyjne klęskowe.
Kredyt obrotowy (K02) można przeznaczyć na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, 
nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele 
rolnicze, inwentarza żywego). Dopłaty do oprocentowania kredytu 
na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości  l
równowartości 15.000 euro), jeżeli szkody 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji 
z ostatnich trzech lat;
poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie  l
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą 
powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech 
lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną 
w związku z tymi szkodami.

Okres kredytowania pozostaje do uzgodnienia z bankiem, z tym 
że Agencja może stosować dopłaty nie dłużej niż przez cztery 
lata liczone od daty wystąpienia szkód. Oprocentowanie kredytu 
płacone przez kredytobiorcę wynosi obecnie:

1,74%–2,09%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej  l
50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem 
łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt 
gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych 
co najmniej od jednego z ryzyk,
2,61%–3,1350% przy braku ww. ubezpieczenia. l

Aby otrzymać kredyt klęskowy, producent rolny powinien złożyć 
wniosek o kredyt w banku współpracującym z Agencją wraz z pro-
tokołem z oszacowania strat. Agencja współpracuje z 7 bankami: 
BGŻ Paribas, SGB – oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze, BPS 
oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze, Pekao S.A., BZ WBK, 
Reiffeisen Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy.

Gracjan Kuryłowicz – zastępca dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

PODSuMOWANIA DOżyNKOWE 

Mimo suszy, mamy za co dziękować
Rozmowa z Krzysztofem Trawickim – wicemarszałkiem województwa pomorskiego, pełniącym nadzór nad pracą Departamentu 
Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

?	Dożynki	to	czas	podsumowania	żniw	i	podziękowania	za	plony.	
Ale	za	co	tu	dziękować,	skoro	
matka	natura	okazała	się	w	tym	
roku	zbyt	surowa	i	sucha	jak	wiór.	

Nasze województwo na tle całego kraju, 
razem z zachodniopomorskim, zostało 
najmniej dotknięte suszą. Z końcem 
września otrzymaliśmy podsumowanie 
wszystkich 56. komisji, które powołane 
zostały do zbadania skutków suszy 
w różnych gminach. Z przygotowa-
nych przez komisje danych liczbowych 
wynika, że z powodu suszy w naszym 
województwie ucierpiało prawie cztery 
tysiące gospodarstw. Powierzchnia 
upraw dotkniętych suszą to ponad 40 
tysięcy hektarów, a szacunkowa war-
tość strat wyniosła ponad 100 tysięcy 
złotych. To niewiele w porównaniu z in-
nymi regionami Polski. Zatem jest za co 
dziękować i rolnikom, i opatrzności, że 
susza tak bardzo nas nie dotknęła i że 
plony ostatecznie okazały się niezłe. 

?	Jakich	rejonów	Pomorza	susza	nie	oszczędziła?
Najgorzej sytuacja przedstawia się 
w rejonach południowych. Najwięcej 
poszkodowanych gospodarstw rolnych 
odnotowano w gminach Brusy, Karsin, 
Prabuty, Lubichowo, Nowa Karczma, 
Liniewo. Ale nie zawsze liczba gospo-
darstw odnosi się proporcjonalnie do 
powierzchni upraw dotkniętych suszą. 
W niektórych przypadkach zgłosze-
nie zaledwie kilku rolników dotyczy-
ło o wiele większej powierzchni niż 
w przypadku kilkunastu rolników. Naj-
bardziej jednak w ostatecznym rozra-
chunku ucierpiała gmina Brusy, gdzie 
liczba poszkodowanych gospodarstw 
wyniosła 350, a powierzchnia upraw 
dotkniętych suszą 8 tysięcy hektarów 
i dotyczyło to takich upraw, jak ziem-
niaki, chmiel, warzywa gruntowe, krze-
wy owocowe, rośliny strączkowe oraz 
trwałe użytki zielone. W przypadku 
uprawy zbóż jarych największe stra-
ty poniosła gmina Malbork na kwotę 
ponad 200 tysięcy złotych. 

?	Te	dane	zostały	wyliczone	na	podstawie	złożonych	wniosków	
czy	w	ogóle	wartości	plonu?

Na podstawie liczby gospodarstw i go-
spodarzy, którzy zgłosili się do gminy 
i złożyli wniosek o wycenę strat przez 
specjalnie powołane komisje. 

?	Minął	termin	składania	
wniosków	i	okazuje	się,	
że	nie	wszyscy	poszkodowani	
rolnicy	takie	wnioski	chcieli	
lub	mogli	złożyć.	

W międzyczasie pojawiły się pewne 
niedopatrzenia. Ja sam zwróciłem 
się do ministra rolnictwa z pismem 
w dwóch aspektach. Otóż rozpo-
rządzenie o stratach nic nie mówi 
o użytkach zielonych, czyli o pastwi-
skach, które stanowią bazę paszową 
dla gospodarstw hodowlanych. Go-
spodarz, który na przykład hoduje 
bydło, również może odnotować spa-
dek produkcji wskutek suszy. Drugi 
zaś aspekt dotyczy głównie sadów, 
a na Pomorzu przede wszystkim sa-
downików z regionu Pszczółek. Wójt 
gminy Pszczółek pani Hanna Brejwo 
na forum rolniczym w Wejherowie 
w sposób bardzo stanowczy wystąpiła 
z tym problemem. Chodzi o sadow-
ników, którzy skorzystali ze środków 
unijnych i w ramach trwałości projek-
tu w danym roku muszą wykazać się 
daną liczbą ton jabłek i jakością tych 
jabłek. Jeżeli jabłko zamiast w dwóch 
dłoniach mieści się zaledwie w jed-
nej, wiadomo że ogólna masa zbiorów 
będzie zdecydowanie niższa. I tu nie 
chodzi o przyznanie odszkodowań 
sadownikom, ale o to, by mogli oni 

wykazać, że wielkość tego jabłka nie 
jest wynikiem ich błędu, tylko następ-
stwem suszy. 

?	Czym	dla	Pana	są	dożynki? Czas podsumowań i podziękowań 
oraz kultywowanie tradycji ludowej, co 
silnie wiąże się z bardzo mi bliskim ru-
chem ludowym. To poczucie wspólnoty 
– zarówno tej chłopskiej i rolniczej, jak 
też i miejskiej, bo dożynki to szansa 
na pokazanie tradycji mieszkańcom 
miast. Dzisiaj dożynki to nie tylko 
święto plonów rolniczych, to także 
promocja produktów regionalnych, wy-
stawa zwierząt hodowlanych, występy 
artystyczne, wspólna zabawa, oferta 
dla dzieci i całych rodzin. Władze sa-
morządowe chętnie uczestniczą w do-
żynkach, bo jest to najlepszy moment, 
by podziękować rolnikom za ich trud 
i wylany pot. A w tym upalnym sezonie 
wiele tego potu wsiąkło w pomorską 
ziemię. Ja również dziękuję wszystkim 
pomorskim rolnikom i gospodarzom za 
ich ciężką codzienną pracę. 
Dziękuję.

Hanna Maliszewska 

Z powodu suszy  
w naszym

województwie 
ucierpiało prawie 

cztery tysiące 
gospodarstw.
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Pokopki zainaugurowali gospodarze: wójt gminy Dam-
nica Grzegorz Jaworski, starosta słupski Zdzisław 
Kołodziejski i dyrektor SDDO Karzniczka Jarosław 

Kapiszka. – Cieszy nas, że każdego roku frekwencja jest 
coraz większa, a oferta naszych targów bogatsza – witali 
publiczność samorządowcy, którzy chwilę później przecięli 
symboliczne wstęgi wykonane oczywiście z ziemniaków. 
Podczas imprezy wręczono medale „Zasłużony dla Rolnic-
twa” i statuetki „Słupskiej Bursztynowej Bulwy” (konkurs 
na najlepszego producenta ziemniaków). Dekoracji odzna-
czonych dokonał wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke.
Zgromadzeni przy scenie mieszkańcy obejrzeli występ 
kabaretu Kałamasz oraz popularnych aktorów z serialu 
„Ranczo”. Piotr Pręgowski „Pietrek”, Bogdan Kalus „Hadziuk” 
i Jacek Łapot wprowadzili publiczność w doskonały nastrój. 
Żarty były inspirowane słynną serialową „ławeczką”. Kaba-
reciarze stworzyli także jury do oceny dań konkursowych, 
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Choć jak 
mówili „ranczersi”, wszystko smakowało, to jednak daniem 
wybijającym się były – i tu znów nie zabrakło nawiązania do 
serialu – pierogi Marii Jońca z gminy Dębnica Kaszubska. – 
Te pierogi są znacznie lepsze, niż te robione przez serialową 
Solejukową – podsumował Piotr „Pietrek” Pręgowski.
Organizatorzy dziękują za wsparcie w organizacji imprezy 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządowi 
Województwa Pomorskiego, SDOO Karzniczka oraz spon-
sorom: Gaz System, BASF, Bank Zachodni WBK, BGŻ BNP 
PARIBAS.

Ciepły i słoneczny dzień przyciągnął do Karzniczki 
(gmina Damnica, powiat słupski) tłumy ludzi. Można 
było kupić warzywa, owoce i zioła w atrakcyjnych 
cenach, spróbować tradycyjnych dań i wspólnie bawić 
się przy dobrej muzyce i kabarecie. Tak w niedzielę 
– 4 października wyglądały XII Słupskie Pokopki.

gMINA DAMNIcA 

XII Słupskie Pokopki
– Karzniczka 2015

Gmina Damnica zlokalizowana jest na terenie o typowo rolniczej charakterystyce. 
Ziemniak towarzyszył naszym ziemiom od wielu wieków, wpisując tradycję 
uprawy tego popularnego warzywa w krajobraz historycznych przemian. Stąd 
bowiem dostarczano ten surowiec do wielu okolicznych gorzelni, tu swoje, 
jedne z pierwszych w Polsce, badania naukowe rozpoczęli naukowcy ze Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce. Wreszcie na terenie naszej gminy 
swoją działalność prowadzi znany producent frytek, którego produkty trafiają na 
stoły nie tylko w całej Polsce, ale także znacznej części Europy. Wiele gospodarstw 
rolnych utrzymuje się poprzez uprawę ziemniaków, które dzięki optymalnemu 
środowisku wzrastania mają odpowiednie warunki do rozwoju, dzięki którym 
uwydatniają się ich walory smakowe. Ziemniak nie bez powodu często gości na 
naszych stołach, bowiem ma bardzo wiele zastosowań nie tylko w polskiej kuchni, 
ale także światowej. Od kilku lat staramy się udowodnić, jak szeroki wachlarz tych 
zastosowań może być używany w naszym codziennym menu. Zapraszamy wielu 
znanych kucharzy, którzy udowadniają, że z prostego warzywa można tworzyć 
niepowtarzalne smaki. Pokopki to też impreza służąca promowaniu naszych 
lokalnych gospodarstw i przedsiębiorców, którzy związali się z produkcją rolną.

Święto Ziemniaka pod nazwą Pokopki jest uwieńczeniem wykopków ziemniaków 
w powiecie słupskim i regionie Pomorza Środkowego. Region ten jest 
predysponowany do produkcji ziemniaków ze względu na warunki klimatyczne 
i glebowe. Ziemniaki uprawiane były tu od zawsze. Skup prowadziły dwie firmy: 
Krochmalnia (obecnie Stolon) oraz Farm Frietes, a także gorzelnie funkcjonujące 
w byłych PGR. Obecnie mamy kilkudziesięciu poważnych producentów 
uprawiających powyżej 100 ha ziemniaków każdy. Dostarczają swoją produkcję 
do Zakładów Przetwórczych Farm Frietes w Lęborku i Stolonu w Słupsku. 
Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla rolników i regionu. Wprowadzane są 
nowoczesne technologie w postaci sprzętu do uprawy i przechowalni, niestety 
bardzo kapitałochłonne. Zakup maszyn i urządzeń musi być przemyślany 
i wyważony. Obecnie prawie wszyscy rolnicy przechowują ziemniaki we własnym 
zakresie i dostarczają je zgodnie z cyklem produkcyjnym do jednego lub drugiego 
zakładu przetwórczego. Jako, że region sprzyja produkcji ziemniaków, przemysł 
ten prężnie się rozwija. W związku z tym przed dwunastu laty narodził się pomysł 
uczczenia ziemniaka, podkreślenia jego roli w produkcji rolniczej naszego regionu. 
Wtedy wraz z ówczesnym i obecnym wójtem gminy Damnica Grzegorzem 
Jaworskim oraz dyrektorem Stacji Oceny Odmian Bolesławem Giczewskim 
zastanawialiśmy się, w jaki sposób zorganizować podziękowanie rolnikom za ich 
trud i ciężką pracę na roli oraz podkreślić znaczenie ziemniaków w naszej diecie. 
Dodatkowym, ale nie mniej ważnym argumentem było zaprezentowanie wszelkiej 
maści wyrobów kulinarnych właśnie z ziemniaków. Począwszy od tradycyjnych 
placków ziemniaczanych poprzez rożne babki ziemniaczane, a skończywszy 
na różnych pomysłach gospodyń z kół gospodyń wiejskich. Ta ziemniaczana 
opowieść kulinarna ciągle i z każdym rokiem zaskakuje nas kreatywnością. Wtedy 
na drugim spotkaniu organizacyjnym zaproponowałem nazwę imprezy Pokopki.

grzegorz Jaworski 
wójt gminy Damnica

Zdzisław Kołodziejski 
starosta słupski

Święto ziemniaka
– Powiatowe Święto Ziemniaka jest jedną z naj-
większych w regionie imprez wystawienniczo-
promocyjnych odbywających się w okresie jesien-
nym . Impreza została zainicjowana w 2004 roku 
przez wójta gminy Damnica Grzegorza Jawor-
skiego i starostę powiatu słupskiego Zdzisława 
Kołodziejskiego, którzy znani są ze szczególnego 
zamiłowania do rolnictwa. Przedsięwzięcie ma 
charakter pikniku promocyjno-handlowego, 
podczas którego prezentują się najwięksi produ-
cenci, przetwórcy branży ziemniaczanej. Impreza 
swym zasięgiem daleko wykracza poza granice 
powiatu słupskiego, z roku na rok przyciągając 
coraz większą grupę wystawców i kilkutysięczną 
publiczność. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tradycją 
Słupskich Pokopek jest degustacja najróżniej-
szych ziemniaczanych potraw, przygotowanych 
z okazji „święta ziemniaka” przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z okolicznych gmin, konkurs na naj-
większą ziemniaczaną bulwę, najsmaczniejszą 
potrawę oraz kulinarne zmagania zaproszonych 
gwiazd. W ostatnich latach na scenie gościli 
i przy okazji gotowali: Kabaret Jurki, Kabaret RAK 
z Joanną Bartel, aktorka Bożena Dykiel, bracia 
Kuroń i Włoch Paolo Cozza.
Ta niezwykła, jesienna impreza, dedykowana 
rolnikom produkującym ziemniaki, pełna jest 
wyśmienitych potraw ziemniaczanych, pokazów 
i konkursów kulinarnych, a także występów 
artystycznych zespołów ludowych. Wyróżniający 
się producenci tego niezwykłego warzywa nagra-
dzani są statuetkami Bursztynowej Bulwy przez 
starostę powiatu słupskiego. Co roku podczas 
Pokopek odbywają się wybory sołtysa i sołtyski 
roku. Wydelegowani do konkursu biorą udział 
w zabawnych konkurencjach. Święto Ziemniaka 
przyciąga wielu gości zainteresowanych stoiska-
mi gastronomicznymi kół gospodyń wiejskich, 
zakupem rozmaitych odmian ziemniaków, wystę-
pami zespołów oraz zabawami konkursowymi. Zd
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gMINA cHMIELNO 

W 120 roku tradycji letniskowych
Przepięknie położone nad jeziorami, na wzgórzach morenowych, otulone lasami i rzeką Radunią – Chmielno już pod koniec XIX wieku 
stało się miejscem wypoczynku. Wzmianki o pierwszych turystach w Chmielnie datuje się na rok 1895, kiedy to działalność 
na większą skalę rozwinęła słynna chmieleńska karczma, nazwana później „Józefinką”. Pierwsi turyści byli dowożeni z pobliskiej stacji 
kolejowej w Garczu wozami konnymi. Dzisiaj do „Turystycznej Perełki Kaszub” przyjeżdżają letnicy z różnych stron Polski i zagranicy. 
W Gminie Chmielno (powiat kartuski) prosperuje aż 76 obiektów oferujących noclegi, zarówno ośrodki wypoczynkowe, jak i pensjonaty, 
gospodarstwa agroturystyczne, kwatery i mieszkania wakacyjne.

Już dziś gmina chmielno zaprasza turystów na kolejny, 
121 sezon letniskowy. Do uzdrzeni w chmielnie!

Tablicę upamiętniającą wesele Zbyszka cybulskiego z Elżbietą chwalibóg odsłonił wójt gminy chmielno 
Jerzy grzegorzewski

Tego lata turyści mogli skorzystać z bogatej oferty 
wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, przewidzianych 
w kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Chmielnie. Otworzył go pierwszy 
z cyklu czterech koncertów muzyki klasycznej „Usłyszeć 
Chmielno”. W scenerii zabytkowego kościoła pw. św. Piotra 
i Pawła rozbrzmiewała muzyka w wykonaniu Zagan Aco-
ustic, Gedymin Grubba i Adam Matysek, Jakub Kwintal 
i Barbara Buczek oraz Laboratorie de la Musique.
W pierwszy weekend lipca na gminnym stadionie zor-
ganizowana została „Biesiada Kaszubska – Dni Powiatu 
Kartuskiego”. To były dwa dni zabawy z kulturą kaszub-
ską i wieczory wypełnione muzyką gwiazd: Zakopower, 
Majka Jeżowska, Voo Voo, Raz Dwa Trzy. W kolejną sobotę 

Chmielno gościło miłośników sportów wodnych. Regaty 
KKŻ „Dulka” na Jeziorze Raduńskim zainaugurowały se-
zon żeglarski. W trzecim tygodniu lipca w chmieleńskim 
Domu Kultury salę widowiskową wypełnili po brzegi wi-
dzowie spektaklu folklorystycznego „Wesele Kaszubskie”, 
przygotowane przez działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie”. 
Kolejny spektakl można było obejrzeć za dwa tygodnie. 
W ostatni weekend lipca Chmielno stało się „Tabaczaną 
Stolicą Kaszub”. Po raz 13. odbyły się tutaj Mistrzostwa 
Polski w Zażywaniu Tabaki – Festiwal Tradycji Kaszub-
skich. Po raz pierwszy w formule dwudniowej. Podczas 
Muzycznej Biesiady nad Jeziorem Kłodno rozbrzmiewały 
nie tylko kaszubskie dźwięki. Było regionalnie za sprawą 

Kapeli Dudziarskiej z Wielkopolski i góralskich śpiewaków 
z Koniakowa. Było tanecznie z zespołami „Farba” i „Soleo” 
i światowo za sprawą włoskiego artysty Roberto Zucca-
ro. Kolejna impreza plenerowa „Wspólnie – Bezpieczne 
Chmielno”, bogata w wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak 
i rodziców, zaliczona została do udanych.
Sierpień w Chmielnie obfitował w wydarzenia sportowe: 
Finał Pucharu Kaszub w Jeździe na Rolkach, Regaty KKŻ 
Dulka, Spływ Kajakowy „Małe Kółko Raduńskie” i Triathlon 
Chmielno. Na starcie tych ostatnich zawodów stanęło aż 
ponad 130 silnych ciałem, niezłomnych duchem.
Wydarzeniem, o którym ponownie po 55 latach głośno 
zrobiło się w Chmielnie, było wesele Zbyszka Cybulskiego 
z Elżbietą Chwalibóg. 23 sierpnia z inicjatywy Kaszubskiej 
Fundacji „Nasza Checz” przy Placu Trojana odsłonięto tablicę 
upamiętniającą wesele legendy polskiego kina zorganizo-
wane w karczmie „Józefinka”. Po ponad pół wieku w tym 
samym miejscu społeczność Chmielna i turyści wspaniale 
bawili się na imprezie plenerowej w ramach obchodów 
55. rocznicy wesela Zbyszka Cybulskiego i 120-lecia tradycji 
letniskowych Chmielna.

Wesele Zbyszka Cybulskiego sprzed 55 lat 
Elżbieta Chwalibóg i Zbigniew Cybulski – jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych 
aktorów teatralnych i filmowych w powojennej Polsce – stanęli na ślubnym kobiercu 30 
sierpnia 1960 roku, najpierw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sopocie, a potem barwny 
weselny korowód autobusami przemieścił się do Chmielna, gdzie w karczmie „Józefinka” 
trwała niemal trzydniowa zabawa weselna z udziałem ponad 100 osób. Było to jedno 
z największych wydarzeń towarzyskich przełomu lat 50. i 60. w Polsce. Tak wspominała 
to wesele aktorka Zofia Czerwińska: „To było niezapomniane wydarzenie tego lata, na 
miarę całego kraju, bo na wesele Zbyszka zjechał cały Bim-Bom, cała artystyczna socjeta 
Wybrzeża i Polski. (…) Zbyszek ożenił się z Elą, przepiękną dziewczyną, trochę późnawo, 
bo jak widać ze zdjęć, ich syn Maciek był już w drodze. Ten ślub był w ogóle przedziwny. 
Po ceremonii ślubnej w Sopocie, zresztą cywilnej, pojechaliśmy autobusami do dużej 
kaszubskiej karczmy, gdzieś za Kartuzy. Atmosfera, jaką stworzyli państwo młodzi, też 
była niezwykła, odbywały się życiowe spory, zawarte zostały nowe przyjaźnie, tworzyły się 
konflikty, inne nieporozumienia zostały rozwiązane”.
W sierpniu tego roku Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Chmielanie” wystawił w plenerze 
widowisko folklorystyczne „Wesele kaszubskie” z elementami wesela Zbyszka Cybulskiego 
i Elżbiety Chwalibóg sprzed 55 lat. Widowisko spotkało się z ogromnym zainteresowanie 
– przyciągnęło do Chmielna tłumy mieszkańców i turystów. Organizatorzy planują je 
organizować co pięć lat.

Fo
t. 

Zb
ig

ni
ew

 K
os

yc
ar

z /
 a

rc
h.

 K
FP

Fo
t. 

Zb
ig

ni
ew

 K
os

yc
ar

z /
 a

rc
h.

 K
FP

Fo
t. 

M
ac

iej
 K

os
yc

ar
z /

 K
FP

Fo
t. 

M
ac

iej
 K

os
yc

ar
z /

 K
FP

31Przegląd Samorządowy, Październik 2015Produkt turyStyczny Pomorza



gMINA PucK

Pomorski Szlak Cysterski 
jako cenna wartość 
promocyjna regionu
Pomorski Szlak Cysterski biegnący przez gminę Puck wprowadza nas 
w krąg europejskiego szlaku kulturowego, niezwykle bogatego i nasyconego 
wybitnymi zabytkami cysterskimi. Od ascetycznych średniowiecznych 
lokacji po rozbujane barokową ekstazą piękna, Bożego piękna, wielkie 
opactwa niemieckie, austriackie, czy wielkopolskie, śląskie, pomorskie... 
Aż do małych wiejskich kościółków usianych po cysterskich dobrach.

Ziemia Pucka weszła w orbitę 
świata szarych mnichów dzięki 
opactwu w Oliwie i jego dominium 

gospodarczego opierającego się o brzegi 
Bałtyku. Opactwo oliwskie z jego histo-
rycznymi korzeniami sięgającymi daro-
wizn pomorskiej dynastii Subisławiców 
przełomu XII i XIII w. ma olbrzymie 
zasługi w nowoczesnym kształtowaniu 
obrazu społecznego, gospodarczego 
i religijnego Pomorza. Miejscowości 
gminy Puck należące do cystersów, 
takie jak Starzyno i Starzyński Dwór, 
Werblinia, Mechowo, Domatowo, Darz-
lubie – stanowią od pocz. XIII w. aż do 
transformacji zaborczej 1772 r. zwartą 
domenę, wyróżniającą się na przestrzeni 
dziejów kaszubskiej Nordy.

Starzyno 
Kościół paraf. pw. Św. Michała Ar-
chanioła z 1648/1649 posiada wypo-
sażenie z poł. XVII w. Kompletna fun-
dacja sygnowana herbem Poraj opata 
Aleksandra Kęsowskiego, zarówno 
architektura, jak i ołtarze oraz wybit-
ne złotnictwo. W tym małym kościele 
przechowano trydencki katechizm wia-
ry, kontrreformacyjną apologię katoli-
cyzmu polichromią Sądu Ostatecznego 
na ścianie tęczowej wg miedziorytu 
Flamandczyka Jana Sadelera. 

Mechowo 
Kościół parafialny pw. Św. Apostoła 
Jakuba St. i Mikołaja Bp fundowany 
przez opata Józefa Hiacynta Rybińskie-
go w 1742 r. na miejscu poprzedniego. 
Wtopiony w stylistykę architektury 
północy swoją ryglową konstrukcją. 
Snycerka i obrazy z fundacji oliw-
skiej, starsze od architektury obiektu. 
Znakomite obrazy ołtarza głównego: 
Koronacja NMP oraz Chrystus „Fons 
Vitae” pochodzą niewątpliwie z kręgu 
malarstwa Hermana Hana, wybitnego 
pomorskiego twórcy, związanego z cy-
stersami szeregiem dokonań.
W scenerii tych kościołów organizo-
wane są dwa razy do roku koncerty 
kameralnej muzyki barokowej. Muzyki 
sakralnej, sięgającej swym klimatem 
do chorału gregoriańskiego i psal-
modii cysterskiej liturgii godzin. Te 

gminne Koncerty cysterskie znalazły 
swoją grupę muzyków i melomanów 
będących stałymi gośćmi spotkań 
muzycznych.

Trasa Szarych Mnichów
Szukamy odpowiedzi na nasuwające się 
pytanie, jakie mogą być relacje między 
czynnym wypoczynkiem, a poznaniem 
bogatej kultury miejsc wskazanych 
turystycznym szlakiem. Przykładem 
jest właśnie kulturowy Pomorski Szlak 
Cysterski albo oznakowana trasa ro-
werowa Szarych Mnichów w gminie 
Puck łącząca Mechowo, przez Sta-
rzyno i Starzyński Dwór z Jastrzębią 
Górą. Poprowadzona przez lasy i łąki. 
Od rezerwatu przyrody Darżlubskie 
Buki w Puszczy Darżlubskiej, przez 
brzeg rezerwatu Bielawskie Błota, po 
piaszczyste nadbałtyckie plaże. Umiej-
scowienie trasy rowerowej w interesu-
jącym przyrodniczo terenie, spinające 
nadmorskie miejscowości letniskowe 
z pocysterskimi wsiami, gdzie relikty 
zakonnego dominium w Starzyńskim 
Dworze, interesujące kościoły Starzyna 
i Mechowa, stwarzają kulturotwórcze 
możliwości poznawcze, dają szansę 
na wielopoziomowe doświadczenie 
kultury. Rekreacja w przestrzeni ekolo-
gicznie czystej przyrody jest zachętą do 
aktywnej turystyki, do zainteresowania 
się fenomenem przyrodniczym, ale 
i kulturowym. 
Uwarunkowania zewnętrzne rekreacji 
określają warunki, w których funk-
cjonują określone propozycje produk-
tu turystycznego. Ewaluacja działań 
promocyjnych ma na celu rozwinięcie 
świadomości wagi merytorycznej szla-
ku cysterskiego i skuteczne wprowa-
dzenie go w pejzaż kulturowy gminy 
Puck i Pomorza. Fenomen kulturowy 
cystersów, ich dynamika i skutecz-
ność misji opiera się organicznie na 
„modlitwie i pracy”. Mnisze „ora et 
labora” wrosło w tę ziemię, jednocząc 
Europę poprzez wspólnotę idei i form 
społeczno-gospodarczych. Europejski 
świat cystersów ponownie ogarnia 
swoim dynamicznym duchem naszą 
nową rzeczywistość.
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błOTNIK 

Powstaje stocznia jachtowa
Nieopodal przystani żeglarskiej 
w Błotniku (gmina Cedry Wielkie, 
powiat gdański) wmurowano kamień 
węgielny pod budowę stoczni 
jachtowej spółki Activ Yachts.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stoczni jachtowej uczestniczyli m.in.: wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
Ryszard Świlski, starosta gdański Stefan Skonieczny, wójt gminy cedry Wielkie Janusz goliński, dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Halina czarnecka, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska Hanna Dzikowska, starosta nowodworski Zbigniew Ptak, ks. proboszcz parafii w Kiezmarku czesław Sołtys, ks. dziekan Janusz Mathea, sołtysi i radni gminy

Stocznia zlokalizowana będzie nad 
brzegiem Martwej Wisły i zaj-
mie powierzchnię półtora hek-

tara obecnych nieużytków. Będą tutaj 
budowane jachty motorowe i żaglowe 
o długości od 8 do 30 metrów. Według 
prezesa spółki za rok stocznia powinna 
już tętnić życiem i zwodowane zostaną 
pierwsze wyprodukowane tu jachty. 
Stocznia będzie dysponować własnym 
nabrzeżem z dźwigiem do wodowania 
i wyciągania jachtów z wody, a w przy-
szłości z suchym dokiem. Wójt Janusz 
Goliński nie krył zadowolenia z faktu 
realizowanej inwestycji, gdyż jest ona 
bardzo ważna dla gminy chociażby 
z punktu widzenia rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.

Wiwat, szkółka żeglarska
26 września oficjalnie zakończył się sezon żeglarski przy przystani w Błotniku. Na 
zaproszenie wójta gminy Janusza Golińskiego przybył minister sportu i turystki Adam Korol. 
Minister był pod ogromnym wrażeniem lokalizacji mariny i jej funkcjonalności. Szczególnie 
zainteresował się działalnością szkółki żeglarskiej, która może pochwalić się liczną 
grupą fanów tego sportu. Życzył Klubowi GKM „Cedrus” dalszej owocnej pracy i wyraził 
ogromną radość, że na żeglarskiej mapie pojawił się nowy, tak aktywnie działający ośrodek 
sportu. – Wobec dużej absencji dzieci na lekcjach wychowania fizycznego takie działania 
w doskonały sposób służą promocji aktywności sportowej – podkreślił minister i podarował 
szkółce indywidualny sprzęt ratowniczy.
Szkółka żeglarska w Błotniku w krótkim czasie – od czerwca tego roku – przeszkoliła 
30 dzieci z terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwoliły nabyć 
umiejętności żeglarskie na łodziach klasy Optymist. Efekty pracy można było podziwiać 
podczas regat żeglarskich podsumowujących sezon żeglarski. W połowie września odbył 
się kilkudniowy „Rejs na pełne morze” dla najlepszych uczestników szkółki.

Minister sportu Adam Korol i wójt gminy cedry Wielkie Janusz goliński

KARTuZy

Rynek tradycyjny i nowoczesny 
z graficznymi kodami
Podświetlana fontanna, „Sekrety Kartuz” oparte na kaszubskich nutach, scena, szata roślinna, ogródki gastronomiczne – to elementy, 
z jakich składać się będzie zmodernizowany rynek w Kartuzach. Do tego nowoczesne oświetlenie wpisujące się architektonicznie 
w istniejącą kostkę brukową, które ma sprawić, że rynek będzie przyciągał mieszkańców i gości odwiedzających Kartuzy.

Burmistrz Kartuz Mieczysław G. Gołuński zorganizował 
konsultacje z mieszkańcami w sprawie modernizacji 
kartuskiego rynku. To efekt prac architektów nad 

końcową wersją tak długo oczekiwanej inwestycji, która ma 
być wizytówką Kartuz – stolicy Kaszub. – W mojej ocenie ta 
koncepcja nawiązuje to tradycji tego miejsca i jednocześnie 
zachowuje ogólnodostępną funkcję rynku. Płyta rynku 
stwarza możliwość organizowania różnych imprez, festynów 
czy jarmarków. Pozostała część daje okazję do wypoczynku 
i swobodnego poruszania się. Myślę, że tego właśnie ocze-
kują nasi mieszkańcy – podkreślił burmistrz Kartuz.
Jak przekonywali projektanci, Rynek ma być połączeniem 
jego tradycyjnych historycznych funkcji z nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Motywem przewijającym się będą elementy 
„kaszubskiego alfabetu”, przy których znajdą się kody QR, 
umożliwiające przy pomocy smartfona połączenie z od-
powiednią aplikacją będącą źródłem informacji. Kody QR 
(w języku angielskim Quick Response, czyli: szybka odpo-
wiedź) pozwolą na przykład na odsłuchanie kaszubskiego 
alfabetu. Autorzy koncepcji proponują także wybudowanie 
podświetlanej fontanny nabiegowej, umożliwiającej dowolne 
zaprogramowanie strumieni wody. 
Kartuscy radni zgodnie podkreślali, że jest to najlepsza 
koncepcja, jaką zaproponowano, która łączy wiele waż-
nych dla mieszkańców Kartuz elementy, odwołując się 
do historii i tradycji tego miejsca. Burmistrz Kartuz po-
dziękował radnym i mieszkańcom za aktywne włączenie 
się w dyskusję i poinformował, że samorząd kartuski bę-
dzie aplikował o środki unijne na realizację modernizacji 
kartuskiego rynku.

W sprawie koncepcji zagospodarowania rynku odbyły się rozmowy z radnymi i konsultacje 
z mieszkańcami

Wizualizacja nowego Rynku w Kartuzach. Samorząd kartuski zamierza ubiegać się o dofinansowanie 
inwestycji ze środków europejskich 
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gMINA PRuSZcZ gDAńSKI  

Kolejna rozbudowana szkoła

W ostatnim dziesięcioleciu gmina Pruszcz Gdański 
rozbudowała sześć z ośmiu swoich szkół, inwestując 
w sumie ponad 60 mln zł. Szkoły gminne to obecnie 
nowoczesne, przestronne obiekty z pełnowymiarowymi 
salami gimnastycznymi (właśnie dobiega końca budowa 
siódmej z nich) i kompleksami sportowymi.

Jedna ze szkół, jako pierwsza 
w regionie, mogła pochwalić się 
boiskiem na dachu sali gimna-

stycznej. Gmina inwestuje również 
w pomoce naukowe. Ok. 90 proc. sal 
lekcyjnych wyposażonych jest w nowe 

rzutniki i inny sprzęt audiowizualny. 
Nie dziwi zatem fakt, że wyniki 
uczniów gminy Pruszcz Gdański są 
jednymi z najwyższych w wojewódz-
twie pomorskim. W ostatnich testach 
szóstoklasistów, wyłączając Trójmia-
sto, gmina Pruszcz Gdański znalazła 
się na pierwszym miejscu w rankingu 
wojewódzkim.
Najnowszą rozbudowaną szkołą jest 
Zespół Szkół w Łęgowie. Uczniowie 
i nauczyciele zyskali pięć nowych 
pomieszczeń dydaktycznych, w tym 
trzy sale lekcyjne dla klas I–III, wy-
posażone w najnowocześniejsze po-
moce dydaktyczne, a także „zerówkę” 

oraz świetlicę. Powstały tu również 
specjalne toalety dla maluchów, o co 
szczególnie zabiegali rodzice. Waż-
nym elementem rozbudowy szkoły 
była przestronna i funkcjonalna sto-
łówka, z której szkoła korzysta już 
od 15 maja. Nowa część budynku, 
dzięki windzie, jest przyjazna oso-
bom niepełnosprawnym. Przy szkole 
zbudowano nowoczesny kompleks 
sportowy. Łączny koszt rozbudowy 
to 6 mln zł.
Trwają także rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Wiślinie (o salę gimna-
styczną) i Zespołu Szkół w Rotmance 
(o nowe skrzydło dydaktyczne).

WyżSZA SZKOłA ZARZąDZANIA ŚRODOWISKIEM W TucHOLI

Siedem powodów, 
dlaczego warto studiować w Tucholi!

Tuchola położona na skraju zachodniej części Borów Tucholskich z malowniczą Brdą, w niedalekiej odległości od Bydgoszczy, 
na pewno jest wyjątkowym miejscem na ziemi... A co jeśli spędzilibyśmy tam najlepsze lata naszego życia, czyli studia?

PO PIERWSZE!
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi została uznana przez 
pracodawców oraz kadrę akademicką za najlepszą w Polsce! (kategoria „Prestiż”, 
Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich/Inżynierskich 2013 „Perspektyw” 
i „Rzeczpospolitej”). Warto dodać, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
wydało pozytywną ocenę instytucjonalną na Wydziale Inżynieryjnym Wyższej 
Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, co oznacza spełnienie w pełni 
kryteriów jakościowych dotyczących kształcenia.

PO DRugIE!
WSZŚ w Tucholi została laureatem Plebiscytu „Eko-inpiracja 2013” (w ramach 
specjalnego programu stworzonego przez Wydawnictwo New Business Look Sp. 
z o.o. oraz redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek” pod hasłem „Odpowiedzialnie 
z Naturą”, rekomendującego wybrane marki działające na szeroko pojętym 
eko-rynku w Polsce) otrzymując wyróżnienie „Młoda Eko-inspiracja” w kategorii 
„Uczelnia”. Ideą programu „Odpowiedzialnie z Naturą” są działania na rzecz 
społecznej edukacji ekologicznej oraz promocja idei zrównoważonego rozwoju. 
W uznaniu znaczącej roli w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju, redakcja miesięcznika „Ekologia i rynek” przyznała 
także projektowi „Centrum Eko-innowacji” Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi wyróżnienie godłem „Eko-inspiracja 2013” w kategorii 
„Partnerstwo”. Podczas gali finałowej, która odbyła się w Sali Notowań Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, 6 lutego 2014 roku, nominowanym zostały 
wręczone pamiątkowe dyplomy oraz statuetki związane z nadaniem wyróżnienia.

PO TRZEcIE!
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż WSZŚ w Tucholi jako jedna 
z nielicznych w kraju uczelni niepublicznych kształci studentów wyłącznie na 
kierunkach technicznych – inżynierskich, odpowiadających na potrzeby rynku 
pracy. Jest czwartą uczelnią w Polsce, a pierwszą niepubliczną, która uzyskała 
uprawnienia do kształcenia na kierunku leśnictwo. Siedziba WSZŚ znajduje się 
w Tucholi – kolebce leśnictwa. Uczelnia zgodnie ze swoją strategią systematycznie 
współpracę z pracodawcami. Najważniejszym partnerem strategicznym uczelni 
jest globalna korporacja MAKITA – potentat produkcji elektronarzędzi i sprzętu 
ogrodniczego.

PO cZWARTE!
Oferta kształcenia dostosowana do standardów europejskich i zmieniających 
się form zdobywania wiedzy realizowana jest na bazie autorskich programów 
kształcenia. Studia pozwalają kształtować umiejętności podejmowania decyzji, 
samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych oraz organizacyjnych, 
a także planowania i kierowania zespołem ludzkim. Absolwenci szkoły są dobrze 
przygotowani do objęcia ról zawodowych nie tylko teoretycznie, ale głównie 
praktycznie, w tym poprzez uzyskanie stosownych uprawnień.

PO PIąTE!
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem dysponuje bazą dydaktyczną, w tym 
pracowniami specjalistycznymi i nowoczesnymi pracowniami komputerowymi do 
zajęć projektowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną WSZŚ stanowią wysokiej klasy 
naukowcy z uznanych ośrodków naukowych w Polsce, posiadający wieloletnie 
doświadczenie praktyczne w reprezentowanych dziedzinach. Szkoła stawia na bez-
pośredni kontakt studentów także z najlepszą kadrą inżynierską firm partnerskich. 
Poza dydaktyką w uczelni prowadzona jest również działalność naukowa, której 
rezultatem są liczne publikacje i konferencje naukowe.

PO SZóSTE!
Szkoła współpracuje z licznymi uczelniami państwowymi w kraju, przedsiębior-
stwami i jednostkami samorządów terytorialnych oraz z Regionalnymi Dyrekcjami 
Lasów Państwowych. Bardzo dobra współpraca władz uczelni z renomowanymi 
firmami zaowocowała organizacją praktyk studenckich na terenie nadleśnictw 
i w firmach partnerskich oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć takich jak np. 
ogólnopolskie mistrzostwa drwali. Uczelnia jest też corocznie organizatorem 
Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO skierowanego do uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z całego kraju, który ma na celu popularyzację problematyki ekologicznej 
oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-
technicznych. W trakcie studiów studenci otrzymują pomoc stypendialną.

PO SIóDME!
W Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem prężnie działa Samorząd Studencki, 
studenckie koła naukowe oraz Akademicki Związek Sportowy. Oprócz zdobywania 
wiedzy, studenci organizują także spływy kajakowe, okazjonalne imprezy sportowe 
oraz kulturalno-rozrywkowe.

INżyNIERIA ŚRODOWISKA
7-semestralne studia inżynierskie z zakresu opracowywania i wdrażania najnow-
szych osiągnięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych 
z ochroną i przekształcaniem środowiska w przestrzeni wiejskiej, jak i w przestrzeni 
zurbanizowanej. Absolwent studiów: 

jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych  l
ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i wewnętrznym 
(budownictwo);
zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych  l
w zakresie wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych oraz do 
projektowania, wykonywania i eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych;
może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji  l
w budownictwie.

ARcHITEKTuRA KRAJObRAZu
7-semestralne studia inżynierskie z dziedziny kształtowania i ochrony środowiska 
w pełnym zakresie ładu przestrzennego. Absolwent studiów:

posiada techniczną i przyrodniczą wiedzę w dziedzinie kształtowania krajobrazu  l
i otoczenia z uwzględnieniem założeń historycznych i układów urbanistycznych;

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 
na stronie internetowej – www.wszs.tuchola.pl.

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola, tel. 52 559 19 87, wszs@tuchola.pl

OFERTA KSZTAłcENIA

jest przygotowany do wykonywania opracowań badawczych, koncepcyjnych  l
i projektowych w skali jednostkowej, a także planów miejscowych, regional-
nych, w tym dotyczących opracowań o unikalnym znaczeniu dla środowiska: 
parków krajobrazowych i narodowych;
zdobywa umiejętność świadomego i dojrzałego artystycznie kształtowania  l
najbliższego otoczenia człowieka.

LEŚNIcTWO
8-semestralne studia inżynierskie obejmujące m.in. zasady zachowania, ochrony 
i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu 
z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Absolwent studiów:

zdobywa wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, a w szcze- l
gólności dotyczącą hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu oraz 
pozyskania drewna,
zna zagadnienia prawne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz  l
organizacji pracy związane z gospodarką leśną;
posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w strukturach Lasów Państwowych,  l
a także w administracji i gałęziach gospodarki powiązanych z leśnictwem.
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REgIONALNA DyREKcJA LASóW PAńSTWOWycH W gDAńSKu

70 lat służby leśnej
18 września w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
z siedzibą w Gdańsku świętowali 70-lecie powołania do życia polskiej administracji leśnej na Pomorzu Gdańskim. 

Marszałek pomorski Mieczysław Struk i wicemarszałek Krzysztof Trawicki uhonorowali dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w gdańsku Jana Szramkę

Uroczystość zgromadziła wyjątkowych gości, m.in. 
ministra środowiska Macieja Grabowskiego, dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych Adam Wasiaka, 

marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wiceministra 
administracji i cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego, wicemi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierza Plocke, marszałka 
województwa pomorskiego Mieczysława Struka. Podczas 
uroczystości uhonorowano zasłużonych leśników. Woje-
woda pomorski wręczył Brązowy Krzyż Zasługi i Medale 
za Długoletnią Służbę. Przyznano Odznaki Honorowe za 
Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Odznaczenia za Zasługi dla Pożarnictwa. Trzech leśników 
otrzymało Kordelas Leśnika Polskiego, a kolejnych trzech 
Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa. Honorowy Medal Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – w podzięko-
waniu za wspieranie codziennej pracy leśników i szacunek 
do lasów – przyznano prezesowi Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Danucie Grodzickiej-Kozak, wiceministrowi Kazimierzowi 
Plocke, prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, 
wicemarszałkowi województwa pomorskiego Krzyszto-
fowi Trawickiemu i emerytowanemu dyrektorowi RDLP 
w Gdańsku Andrzejowi Błasiakowi. 

Zdjęcia: Radosław Dziemaszkiewicz
Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak wręczył Kordelasy Leśnika Polskiego 
i Medale RDLP

Zasłużonych leśników odznaczył minister środowiska Maciej grabowski

Kalendarium – najważniejsze daty w 70-letniej 
historii RDLP w Gdańsku

1945 l  – utworzenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
1949 l  – uchwalenie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym, przeniesienie 
siedziby dyrekcji z Sopotu do Gdańska
1950 l  – powołanie Wielkiego Rejonu Lasów Państwowych w Gdańsku (w miejsce 
dyrekcji gdańskiej)
1951 l  – utworzenie Gdańskiego Okręgu Lasów Państwowych (w zamian za WRLP), 
przeprowadzenie regulacji granic między okręgami, powstanie organizacji branżowej 
leśników i drzewiarzy SITLiD
1956 l  – powołanie Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku (w miejsce Gdańskiego 
Okręgu LP)
1959 l  – przekształcenie nazwy Zarządu LP w Gdańsku na Okręgowy Zarząd Lasów 
Państwowych w Gdańsku
1967 l  – wmurowanie w gmachu OZLP pamiątkowej tablicy dla uczczenia poległych 
w czasie II wojny światowej leśników i drzewiarzy z regionu gdańskiego
1971 l  – zapoczątkowanie procesu likwidacji małych nadleśnictw i łączenia ich w duże 
jednostki, utworzenie nadleśnictw Kaliska i Strzebielino
1973 l  – utworzenie nadleśnictw Kościerzyna, Kwidzyn, Starogard 
1975 l  – zlikwidowanie OZLP Gdańsk, przekazanie zarządzania leśnictwem gdańskim do 
OZLP Toruń
1977 l  – utworzenie nadleśnictw: Gdańsk, Kolbudy, Kartuzy
1978 l  – powstanie Nadleśnictwa Choczewo
1982 l  – reaktywowanie OZLP w Gdańsku, przekazanie przez OZLP Toruń 11 nadleśnictw
1983 l  – zorganizowanie na terenie OZLP w Gdańsku XXI Międzynarodowej Konferencji 
Leśnictwa
1984 l  – powstanie Nadleśnictwa Cewice
1991 l  – uchwalenie przez Sejm RP ustawy o lasach
1992 l  – przekształcenie OZLP w Gdańsku na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Gdańsku, dobrowolne przystąpienie przez RDLP w Gdańsku do procesu certyfikacji 
gospodarki leśnej
1995 l  – obchody 50. lecia Leśnictwa Gdańskiego, przekazanie sztandaru RDLP 
w Gdańsku dyrektorowi Janowi Szramce, zorganizowanie na terenie gdańskiej dyrekcji 
XIII Kongresu Europejskiej Unii Leśników (UEF);
1996 l  – powołanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie” 
na terenie Nadleśnictw Gdańsk i Wejherowo
1997 l  – rozpoczęcie realizacji programu „Małej retencji wodnej” w Nadleśnictwie 
Kaliska, uzyskanie jako pierwsza dyrekcja w Polsce międzynarodowego certyfikatu FSC
1998 l  – rozpoczęcie działalności pod zmieniona nazwą Zakładu Przerobu Drewna LP 
w Lęborku
1999 l  – zorganizowanie obchodów 99 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego w Izbie 
Przyrodniczo-Leśnej „Muza” w Nadleśnictwie Wejherowo
2002 l  – obchody 100-lecia istnienia Nadleśnictwa Lipusz, organizacja V Mistrzostw 
Polski Leśników w Biegach na Orientację na terenach Nadleśnictw Wejherowo 
i Strzebielino
2005 l  – obchody 60. lecia Leśnictwa Gdańskiego, wmurowanie pamiątkowej 
tablicy poświęconej Edwardowi Więcko, pierwszemu dyrektorowi Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku
2007 l  – pojawienie się wilka na terenie Nadleśnictwa Elbląg
2008 l  – pierwsza edycja akcji „Drzewko za makulaturę” w ramach kampanii 
„Ekologiczna Polska” we współpracy z wydawcą „Polski Dziennika Bałtyckiego”, 
Nadleśnictwo Kaliska zostało srebrnym laureatem konkursu ogłoszonego przez 
międzynarodową organizację ekologiczną The Green Organization i zdobywcą nagrody 
Green Apple Awards za realizację projektu „Odtworzenie bagien, rowów i jezior 
śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska – mała retencja”
2009 l  – reprezentacja RDLP w Gdańsku w piłce siatkowej zdobywa w Mistrzostwach 
Polski Leśników w Olsztynie tytuł mistrzowski, wizyta byłego prezydenta RP Lecha 
Wałęsy w Arboretum w Wirtach, spotkanie z gdańskimi leśnikami, posadzenie 
pamiątkowego dębu
2010 l  – RDLP w Gdańsku przystępuje do międzynarodowego projektu „Harwoods 
are good” promującego drewno liściaste, III Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce 
Siatkowej odbyły się w Cetniewie (Nadleśnictwo Wejherowo)
2011 l  – Międzynarodowy Rok Lasów proklamowany przez ONZ i Rok Lasów Pomorza 
ogłoszony na mocy uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, na terenie 
Nadleśnictwa Kolbudy odbyły się VI Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej
2012 l  – RDLP w Gdańsku uzyskuje certyfikat PEFC potwierdzający trwałe 
i zrównoważone zagospodarowanie lasów, którymi zarządza
2013 l  – XX Mistrzostwa Europy Leśników w Biegach na Orientację odbyły się na terenie 
Nadleśnictw Wejherowo i Strzebielino
2014 l  – Prezydent RP Bronisław Komorowski sadzi Dęby Wolności w Sopocie 
i w Gdańsku, dla upamiętnienia 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 
w powojennej Polsce.

Źródło: Kronika leśników gdańskich

Dyrektorzy gdańskich lasów
dr Edward Więcko – 01.03.1945–31.05.1949 l
mgr inż. Stanisław Węglowski – 01.12.1948–30.11.1950 l
Teofil Wójtowicz – 01.01.1951–11.12.1956 l
mgr inż. Jerzy Walkowski – 12.12.1956–22.04.1967 l
mgr inż. Tadeusz Chodnik – 01.08.1967–30.06.1975 l
dr inż. Tadeusz Chodnik – 21.02.1982–30.09.1989 l
inż. Andrzej Błasiak – 01.10.1989–15.08.1992 l
mgr inż. Marek Maria Kalicki – 07.09.1992–22.06.1994 l
mgr inż. Jan Szramka – 23.06.1994–16.12.1998 l
mgr inż. Marian Krynicki - 17.12.1998–19.11.2001 l
mgr inż. Jan Szramka – 23.11.2001–17.03.2006 l
mgr inż. Widzimir Grus – 21.03.2006–18.06.2009 l
mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk – 01.10.2009 – 03.04.2014 l
mgr inż. Jan Szramka – 04.04.2014–nadal l

Dr Edward Więcko,
dyrektor Okręgowego 
Zarządu Lasów 
Państwowych 
w gdańsku  
od 1 marca 1945 r.  
do 31 maja 1948 r.
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Dorobek leśników gdańskich

Struktura leśników

Dystynkcje służb leśnych w Polsce

Las rośnie, las zarabia

Wiosną ubiegłego roku odbyło się w gdańskich lasach wielkie liczenie zwierząt. Wyniki inwentaryzacji są dla leśników  
powodem do dumy. Po raz kolejny okazało się, że gospodarka łowiecka prowadzona przez nadleśnictwa 

daje oczekiwane rezultaty. Jednym słowem – zwierząt w lasach znów przybyło!
Niezaprzeczalnym dorobkiem leśników gdańskich jest stałe powiększanie powierzchni leśnej. Przez 70 lat nadleśnictwa RDLP w Gdańsku zalesiły ponad 
29 tys. ha nieużytków i gruntów wyłączonych z produkcji rolnej. Oznacza to, że o tyle wzrosła powierzchnia lasów na terenie gdańskiej dyrekcji przez minione 
70 lat. Oczywiście przez ten czas leśnicy posadzili las na znacznie i to bardzo znacznie większym obszarze, ale większość tych posadzeń to tzw. odnowienia, 
czyli sadzenie lasu w miejscu wyciętego drzewostanu. Zalesienia, czyli sadzenie lasu w miejscu, gdzie go wcześniej nie było, stanowią zdecydowaną 
mniejszość. Dla przykładu dane z bieżącego roku: 1589 ha (odnowienia sztuczne) + 456 ha (odnowienia naturalne, inaczej mówiąc udane samosiejki) 
+ 29 ha (zalesienia) = 2074 ha. Czyli w wyniku posadzeń powierzchnia lasów na terenie administrowanym przez RDLP w Gdańsku zwiększy się w 2015 
roku o 29 ha – reszta to odnowienia.
W 2014 roku ogólna powierzchnia lasów państwowych na terenie administrowanym przez RDLP w Gdańsku wynosiła 293412 ha położonych na terenie 
województw pomorskiego (ponad 281 tys. ha), warmińsko-mazurskiego (ok. 12 tys. ha) i kujawsko-pomorskiego (227 ha). Zwiększeniu przez ten czas uległa 
zasobność drzewostanów. Przeciętny zapas drewna w dyrekcji gdańskiej w 1946 r. szacowano na 130 m3 na 1 hektarze, dzisiaj wynosi ok. 260 m3. Jest 
to wynik coraz lepszego uproduktywnienia lasów, zastosowania lepszych rozwiązań technicznych i stałego kształcenia kadr. Dzięki temu możliwe stało się 
zaspokojenie rosnących potrzeb społeczeństwa na produkty drzewne. Jeśli chodzi o pozyskanie surowca na terenie RDLP w Gdańsku, to plan na rok 2015 
zakłada pozyskanie i sprzedaż 1,5 mln metrów sześciennych.
W tym roku, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w wyniku akcji odnowieniowej i zalesieniowej posadzonych zostało 
ok. 15 milionów sadzonek! Są to przede wszystkim sosna (ok. 6 mln sadzonek), buk (ok. 4 mln sadzonek), dąb (ok. 2 mln sadzonek) i cała reszta: świerk, 
jodła, modrzew, brzoza, lipa. 

Jacek Leszewski

Ile zwierząt mieszka w lasach gdańskich?

łoś – 174 l
jeleń szlachetny – 8933 l
daniel – 1182 l
sarna – 36 627 l
dzik – 12 184 l

lis – 8631 l
borsuk – 2883 l
wilk – 28 l
zając – 18 315 l
bażant – 6937 l

Na samej górze leśnej struktury znajduje się dyrektor generalny Lasów Państwowych. Na szczeblu lokalnym dowodzą dyrektorzy poszczególnych dyrekcji. Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku podlega 15 nadleśnictw. Na czele każdego z nich stoi nadleśniczy. W kierowaniu gospodarką leśną i nadzorowaniu pracy 
leśniczych wspomaga go zastępca. W każdym nadleśnictwie spotykamy też pracowników biurowych oraz wykonujących pracę zarówno w biurze, jak i w terenie 
– inżynierów nadzoru. Sprawdzają oni poprawność planowania i wykonania poszczególnych prac oraz sposób ich dokumentowania. Nadleśnictwa z kolei podzielone 
są na mniejsze jednostki terenowe – leśnictwa, z leśniczymi i podleśniczymi. Bez względu na stopień i funkcję, pracownicy ci noszą takie same mundury z naszywką 
„Służba Leśna”. O funkcji pracownika świadczą dystynkcje z wyhaftowanymi liśćmi dębu i główkami kutych gwoździ.

Określenie Lasy Państwowe często bywa mylące. Wyobrażamy sobie, że to gigantyczne 
przedsiębiorstwo jest wielkim obciążeniem dla budżetu, a więc i dla kieszeni wszystkich podatników. Nic 
bardziej mylnego. Lasy Państwowe to firma, która pokrywa koszty swojego funkcjonowania z własnych 
przychodów, a zarabia przede wszystkim na drewnie. Dlatego system sprzedaży tego surowca musi być 
dobrze zorganizowany. Lasy Państwowe pozyskują dziś ponad 35 mln m3 drewna rocznie. Niewielka 
część drewna unikatowej jakości sprzedawana jest na aukcjach i submisjach drewna cennego. 
Odbywają się one tak jak klasyczne aukcje, np. dzieł sztuki. Około 15–17% drewna przeznaczane jest 
do sprzedaży detalicznej, dla indywidualnych odbiorców. Są to min. sortymenty nienadające się do 
przemysłu i często skupowane na opał. Takie drewno można nabyć bezpośrednio w nadleśnictwie, które 
ustala jego cenę. Nieco ponad 1% drewna LP wykorzystują na własne potrzeby, głównie do budowy 
infrastruktury niezbędnej do prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Większość z tej puli trafia 
do sprzedaży oferowanej w internetowym Portalu Leśno-Drzewnym. Kupują tu przedsiębiorcy, którzy 
już wcześniej byli klientami LP – ta procedura gwarantuje im nabycie drewna w ilości do 70% średniej 
ich zakupów z ostatnich trzech lat. Nieco ponad 80% surowca przeznaczane jest do sprzedaży hurtowej 
dla firm z branży drzewnej, papierniczej, meblarskiej. Pozostała część drewna kierowana jest na aukcje 
internetowe w aplikacji e-drewno, dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno dotychczasowych, 
jak i nowych. Trafia tu też surowiec, który nie znalazł nabywców w Portalu Leśno-Drzewnym. 
Część drewna sprzedawana poprzez Portal Leśno-Drzewny zarezerwowana jest dla firm inwestujących 
w zwiększenie mocy produkcyjnych. Ma to wspierać ich rozwój – zarówno dotychczasowych klientów 
LP, jak i nowych.

Źródło: Kronika leśników gdańskich

Odznaczeniami państwowymi dekorował wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak Zwieńczeniem leśnego święta był koncert pięciu artystek związanych z Filharmonią Pomorską 
w bydgoszczy, tworzących kameralny zespół Spring Kwintet

Odznaczenia Za Zasługi dla Pożarnictwa wręczył Stanisław 
Kochanowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP
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Przeładunkami w Porcie Gdynia zajmują się odrębne 
przedsiębiorstwa, którym Zarząd Portu wydzierżawia 
niezbędną infrastrukturę portową, w tym głównie 

place i magazyny. Terminale portowe we własnym zakresie 
pozyskują ładunki oraz sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
prowadzenia działalności przeładunkowo-składowej.
Głównymi przychodami Zarządu Portu są opłaty portowe 
wnoszone przez statki zawijające do portu oraz opłaty za 
dzierżawy terenów wnoszone przez terminale portowe. 
Przychody te przeznaczone są na wykonywanie ww. usta-
wowych zadań.
W ostatnich latach ZMPG SA udało się pozyskać środki 
z funduszy europejskich, które łącznie z własnymi środkami 
przeznaczono na szereg inwestycji mających na celu rozbu-
dowę i modernizację infrastruktury portowej podnoszącej 
konkurencyjność Portu Gdynia. Inwestycje te związane są 
ze zgłaszanymi przez terminale portowe potrzebami w za-
kresie budowy nowych magazynów, potrzebami pogłębiania 
torów wodnych i basenów portowych dla przyjmowania 
większych statków, poprawie dostępu do portu od strony 
lądowej zarówno drogowej, jak i kolejowej. Rozwój żeglugi, 

a w szczególności budowa i eksploatacja coraz większych 
statków powoduje, że porty muszą zapewnić odpowiednie 
warunki nawigacyjne, sprawny przeładunek z minimalnym 
pobytem statku w porcie i składowanie coraz większych 
partii ładunku. Niemniej istotny jest efektywny wywóz 
ładunków z lub ich dowóz do portu na całej trasie z/do portu 
do miejsc przeznaczenia i miejsc nadania.
Port Gdynia łącznie z Portem Gdańsk stanowią elementy 
transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, której wytyczne 
zostały określone przez Parlament Europejski i Radę Europy 
w 2013 roku. Celem określenia tzw. korytarzy transpor-
towych i tym samym jednolitego europejskiego obszaru 
transportu oraz inwestowanie w ich utworzenie i osiąganie 
określonych parametrów przewozowych dla ładunków jest 
stworzenie konkurencyjnego i co ważne zasobooszczędnego 
systemu transportu. Wszystkie ogniwa korytarza trans-
portowego muszą osiągnąć określone parametry, aby na 
całej trasie przewozu zapewnić odpowiednią jakość, w tym 
prędkość transportową. Obecność portu w takim korytarzu 
nie tylko podkreśla jego znaczenie, daje szansę rozwoju, ale 
przede wszystkim nakłada obowiązek przystosowania jego 
parametrów, w tym przepustowości i jakości do wymagań 
rynku. Transeuropejski Korytarz Bałtyk-Adriatyk biegnie 
od portów trójmiejskich przez Warszawę, Katowice, Brno/
Żylinę, Bratysławę do Wiednia, a następnie rozszerza się 
w kierunku południowym do Kopru, Triestu, Wenecji, 
Bolonii i Ravenny, i jest najbardziej na wschód Europy 
wysuniętym korytarzem łączącym Morze Bałtyckie i Adria-
tyckie, a poprzez Port Gdynia i Gdańsk łączy transportowo 
kraje skandynawskie.
Za realizację unijnego programu transportowego odpowiada 
Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transpor-
towej – TEN-T EA, która na bieżąco kontroluje postęp prac 
na całej długości korytarza obejmującego określone kraje.
Podstawowe zadania statutowe oraz wytyczone w ramach 

Port Gdynia to wydzielony obszar terenów lądowych i akwenów wodnych o powierzchni 755,4 hektara będących 
własnością Skarbu Państwa. Łączna długość nabrzeży wynosi 17,7 kilometrów, z czego ponad 11 kilometrów  
przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Zlokalizowaną na terenie portu infrastrukturą portową  
oraz nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa zarządza Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

transeuropejskiego korytarza Bałtyk – Adriatyk zadania 
zostały ujęte w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 
2015 oraz kontynuowane w nowej Strategii do 2027 roku. 
W latach 2003–2014 na ich realizacje przeznaczono łącznie 
1164,5 mln złotych z funduszy własnych ZMPG S.A., środ-
ków unijnych i środków Miasta Gdynia. Zakończone oraz 
kontynuowane w 2015 roku inwestycje dotyczą poprawy 
jakości infrastruktury portowej (akweny, nabrzeża, drogi, 

kolej i sieci) oraz budowy magazynów, placów składowych 
i manewrowych. Do największych zadań należały: przebu-
dowa nabrzeży, w tym zagospodarowanie rejonu Nabrzeża 
Bułgarskiego, rozbudowa infrastruktury do obsługi statków 
ro-ro z dostępem kolejowym i drogowym, budowa maga-
zynów, w tym dla ładunków agro, rozbudowa obrotnicy 
dla statków, przebudowa nawierzchni drogowo-kolejowych 
na terenie portu. Poza tym zrealizowano istotne z punktu 
widzenia portu inwestycje drogowe, jak III etap Trasy 
Kwiatkowskiego, rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego, 
Polskiej, oś ulic Wendy-Wiśniewskiego.
Prowadzone i planowane kolejne inwestycje są niezbędne 
dla prawidłowego obsłużenia rosnącego obrotu ładunko-
wego Portu Gdynia. Obroty portu wzrastają z uwagi m.in. 
na coraz lepszą jakość obsługi ładunków. Zakłada się, że 
w 2020 roku obroty Portu Gdynia wzrosną do 23,5 mln 
ton, a w 2027 roku do 32 mln ton. Port musi przygotować 
się na przyjmowanie coraz większych statków i kolejne 
inwestycje związane są m.in. z pogłębieniem torów wod-
nych i basenów portowych, a także na budowie obrotnicy 
dla statków o długości 400 m. Poza tym priorytetem są 
działania związane z zapewnieniem sprawnego transportu 
ładunków do i z portu, w szczególności drogą kolejową 
i zminimalizowanie tym samym uciążliwości związanej 
z transportem drogowym dla mieszkańców miasta. W tym 
przypadku Port Gdynia zabiega o rozbudowę trasy kolejowej 
nr 201 Gdynia-Kościerzyna-Maksymilianowo stanowiącej 
alternatywne połączenie dla obciążonej trasy kolejowej 
przez Trójmiasto oraz o budowę Drogi Czerwonej łączącej 
port z obwodnicą Trójmiasta i posiadającej wymagane pa-
rametry, których nie zapewnia Estakada Kwiatkowskiego. 
Kontynuowane będą prace poprawiające parametry nabrzeży 
i rozbudowa Centrum Logistycznego. 
Do końca 2015 roku zakończone mają zostać jeszcze cztery 
inwestycje, nad którymi trwają prace w porcie. Pierwsze 
trzy realizowane projekty to przebudowy nabrzeży. Prace 
trwają na nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim i Rumuń-
skim. Wszystkie z nich ostatecznie będą miały głębo-
kość 15,5 m, a łączna wartość tych inwestycji wynosi 
243,5 mln zł netto.

Do podstawowych zadań ZMPG S.A. 
określonych ustawą należy również:

prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;  l
budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej; l
pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;  l
świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej;  l
zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków  l
w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

W latach 2003–2014
na realizacje w porcie 
przeznaczono łącznie 

1164,5 mln
złotych z funduszy 

własnych ZMPG S.A.,
środków unijnych 

i środków 
Miasta Gdynia.

ZARZąD MORSKIEgO PORTu gDyNIA S.A.

Coraz większe statki 
i rosnące obroty ładunkowe
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Hanna Zych-cisoń
członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
odpowiedzialna za ochronę zdrowia w regionie

Urodzona 6 października 1955 roku. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W kadencji 
2006–2010 wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, a także wiceprzewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska, członek Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu oraz członek 
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny SWP. Radna z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Podmioty lecznicze, dla których organem 
tworzącym jest Samorząd Województwa 
Pomorskiego (z siedzibą poza Gdańskiem)

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
81-519 gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 726 01 19 
www.szpital-morski.pl 
e-mail: sekretariat@szpital-morski.pl
Prezes Janusz boniecki

Prowadzą działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego, poradni specjalistycznych 
oraz diagnostyki w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach. 
Od 2003 roku Szpital konsekwentnie profiluje swoją działalność w kierunku 
onkologii, wydzielając i rozwijając zespół jednostek (oddziałów i zakładów 
specjalistycznych) pod wspólną nazwą – gdyńskie centrum Onkologii. 
Wspomagany przez Ministerstwo Zdrowia, Samorząd Województwa 
Pomorskiego oraz Fundusze Unii Europejskiej, inwestuje w infrastrukturę 
i nowoczesne wyposażenie pod kątem rozszerzania usług onkologicznych, 
odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na leczenie chorób nowotworowych 
w regionie. W maju 2014 r. otwarty został nowy obiekt – części zabiegowej 
Gdyńskiego Centrum Onkologii. Dzięki temu Szpital poprawił warunki 
leczenia pacjentów oraz zwiększył wydajność operacyjną oddziałów.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie 
81-759 Sopot, ul. grunwaldzka 1–3, tel. 58 555 75 20 
www.wzr.com.pl, e-mail: sekretariat@wzr.com.pl
Dyrektor barbara gierak-Pilarczyk

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie 
to doskonale wyposażony Podmiot Leczniczy. Udziela wysokospecjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i rehabilitacji. Hospitalizujemy 
pacjentów na pięciu oddziałach, w tym trzech reumatologicznych dla dorosłych 
oraz po jednym dla dzieci: rehabilitacyjnym i reumatologicznym. Nasza Przychodnia 
Wielospecjalistyczna przyjmuje pacjentów w ramach poradni reumatologicznej 
dla dorosłych i dla dzieci. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. J. Korczaka Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Prof. Lotha 26, tel. 59 84 60 600 
www.szpital.slupsk.pl  
e-mail: dyrekcja@szpital.slupsk.pl
Prezes Andrzej Sapiński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o. w Słupsku jest 
nowoczesną, wieloprofilową, specjalistyczną placówką z ugruntowaną pozycją na 
lokalnym rynku zdrowotnym. Odziały szpitala realizują 29 specjalności świadcząc 
usługi medyczne dla 67 tys. pacjentów rocznie. 
Szpital posiada II poziom referencyjny i świadczy usługi medyczne dla populacji 
miasta Słupska, powiatu słupskiego oraz powiatów ościennych (tj. dla ok. 400 tys. 
mieszkańców).
Zapewnia pacjentom ciągłość i kompleksowość świadczeń diagnostyczno-
terapeutycznych na wielu poziomach systemu ochrony zdrowia tj.: lecznictwa 
stacjonarnego, świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
w ramach SOR-u, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i środowiskowej, 
diagnostyki, rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej , promocji 
zdrowia, medycyny pracy.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z o.o. 
z siedzibą w Prabutach 
82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna 30, tel. 55 262 43 28 
www.szpitalprabuty.pl, e-mail: sekretariat@szpitalprabuty.pl
Prezes Paweł chodyniak

W skład Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. wchodzą: – oddziały 
zachowawcze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Pulmonologii, – oddziały 
zabiegowe: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, – 
pracownie diagnostyczne: Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia 
Endoskopii, Pracownia Histopatologiczna, Pracownia Badań Czynnościowych 
Układu Oddechowego, – pozostała działalność szpitalna stacjonarna: Izba Przyjęć, 
Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizacja, Bank Krwi, Prosektorium, 
– opieka pozaszpitalna: Domowe Leczenie Tlenem, – poradnie specjalistyczne: 
Poradnia Onkologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Chirurgii Klatki 
Piersiowej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, – Dział Fizjoterapii

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33 
www.psychiatria-slupsk.pl, e-mail: spspzoz@pro.onet.pl
Dyrektor Krzysztof Sikorski

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
jest zlokalizowany w trzech budynkach, w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 
i ul. Obrońców Wybrzeża oraz w miejscowości Ustka. Jest to najważniejsza 
placówka medyczna świadcząca usługi zdrowotne z zakresu psychiatrii 
i leczenia uzależnień w Słupsku. SPSPZOZ w Słupsku obejmuje opieką ponad 
27.000 pacjentów rocznie.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard gdański, ul. Skarszewska 7, tel. 58 562 06 00 
www.kocborowo.pl, e-mail: szpital@kocborowo.pl
Dyrektor Jacek bielan

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim jest największą placówką lecznictwa psychiatrycznego w województwie 
pomorskim, obejmującą swoim zasięgiem całe województwo pomorskie 
a w zakresie niektórych świadczeń (psychiatria sądowa) także województwa 
ościenne lub całą Polskę.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 
76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel. 59 841 45 20 
www.pogotowie.slupsk.pl, e-mail: spr2@o2.pl
Dyrektor Mariusz żukowski

Zadania statutowe:
udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej i doraźnej w miejscu zdarzenia  l
osobom, które uległy wypadkom lub nagle zachorowały z zagrożeniem życia,
przewożenie chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie  l
z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania (lub czasowego 
pobytu) do zakładu służby zdrowia lub w innych uzasadnionych 
okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,
w przypadkach nie cierpiących zwłoki przewóz pracowników medycznych  l
z zakładów opieki zdrowotnej, środków leczniczych (krwi), wyposażenia 
medycznego – gdy nie ma innych możliwości zabezpieczenia 
natychmiastowego przewozu,
zapewnienie udzielania chorym doraźnych, leczniczych świadczeń  l
ambulatoryjnych,
prowadzenie rejestracji zgłoszeń i udzielanie informacji o chorych, którym  l
w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem udzielona 
została pomoc przez Stację,
organizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych,  l
katastrof i innych masowych akcji na terenie województwa, jeżeli rozmiary ich 
przekraczają możliwość udzielania poszkodowanym natychmiastowej pomocy 
przez oddziały pomocy doraźnej działające na obszarze ich działania,
organizowanie i realizowanie szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, l
systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych  l
zachorowań oraz niezwłoczne zawiadamianie właściwych organów 
administracji publicznej o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących działalności własnej  l
jednostki i oddziałów pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) wchodzących 
w skład zakładów opieki zdrowotnej,
świadczenie usług transportu sanitarnego i towarowego w zakresie potrzeb  l
ratownictwa medycznego,
prowadzenie działalności warsztatów remontowych dla obsługi diagnostyczno  l
– naprawczej własnego taboru samochodowego,
prowadzenie sekcji łączności radiowej i przewodowej na potrzeby działalności  l
statutowej Stacji.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.  
z siedzibą w Kościerzynie 
83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, tel. 58 686 00 00 
www.szpital-koscierzyna.pl 
e-mail: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl
Prezes Wiktor Hajdenrajch

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., oddany do użytku 1999 roku, 
pełni ważną funkcję regionalnego centrum medycznego w południowo-zachodnim 
rejonie województwa pomorskiego. Ośrodek składa się ze szpitala w Kościerzynie 
oraz placówki zamiejscowej w Dzierżążnie. Szpital posiada ponad 600 łóżek. 
Placówka obsługuje rocznie ponad 20 tys. pacjentów Wielodyscyplinarny zespół 
specjalistów udziela pacjentom kompleksowego i profesjonalnego wsparcia 
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej.

Obecnie w ramach szpitala działa ponad czterdzieści oddziałów, poradni, 
pracowni oraz zakładów: 

ODDZIAły:  l
Chirurgiczny Wewnętrzny z Pracownią Diagnostyki Endoskopowej 
Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Patologii Ciąży, Dziecięcy 
z Pododdziałem Rehabilitacji Dziecięcej, Neurologiczny z Pododdziałem 
Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Urologiczny 
i Urologii Onkologicznej, Kardiologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji 
Ruchowej, Reumatologiczny, Psychiatryczny, Hospicjum Stacjonarne, 
Rehabilitacji Dziecięcej, Rehabilitacji Dorosłych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny. 

PORADNIE: l  
Onkologiczna, Hematologiczna, Gastroenterologiczna, Urologiczna, 
Neurologiczna dla Dzieci, Dermatologiczna i Wenerologiczna, Rehabilitacyjna, 
Okulistyczna, Ortopedyczna, Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca 
dla Dorosłych, Kardiologiczna dla Dzieci, Rehabilitacyjna dla Dorosłych, 
Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży. 

POZOSTAłE JEDNOSTKI: l  
Pracownia Psychologiczna z Zespołem Psychologów, Logopedów i Terapeutów 
Zajęciowych, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Całodobowy Zakład Diagnostyki 
Laboratoryjnej z Bankiem Krwi, Zakład Rehabilitacji, Zakład Patomorfologii 
Szkoła Rodzenia, Dział Higieny i Epidemiologii z Centralną Sterylizatornią, 
Dział Fizjoterapii 

Priorytetem jest wysoki poziom świadczeń., bezpieczeństwo pacjentów oraz 
udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 
i poprawie zdrowia w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz 
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej. W chwili obecnej jesteśmy jednym 
ze 180 szpitali w Polsce posiadających certyfikat akredytacyjny (styczeń 2015 r.). 
Dzięki całodobowemu lądowisku dla helikopterów zlokalizowanym na terenie 
szpitala, możliwy jest szybki i bezpieczny transport pacjentów drogą powietrzną.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wejherowie 
84-200 Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10, tel. 58 572 72 00 
www.ceynowahosp.com.pl 
e-mail: szpital@ceynowahosp.com.pl
Prezes Andrzej Zieleniewski

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. swój status zawdzięcza 
wysokospecjalistycznemu charakterowi działalności, wysoko wyszkolonej kadrze 
medycznej oraz stosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia.
Podmiot leczniczy – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 
realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzajach:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne –  l leczenie szpitalne 
– w oparciu o przedsiębiorstwo podmiotu – Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie,
Ambulatoryjne  l świadczenia zdrowotne – w oparciu o przedsiębiorstwo 
podmiotu – Zespół Zakładów i Poradni;
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne  l inne niż szpitalne 
– w oparciu o przedsiębiorstwo podmiotu – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.
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Role organizacyjne 
współczesnych kierowników

Dr Roman gawrych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Zdaniem J. Szczepańskiego, każdy czło-
wiek jako istota społeczna przynależy 
do różnych grup społecznych, w których 

pełni szereg rozmaitych ról, pojmowanych jako 
względnie stały i wewnętrznie spójny system 
zachowań, będących reakcjami na zachowania 
innych osób, przebiegających według mniej 
lub więcej wyraźnie ustalonego stanowiska. 
W każdej grupie społecznej, zbiorowości, orga-
nizacji istnieją bowiem stanowiska, których 
zajmowanie wymaga od jednostki określo-
nych zachowań. I tak np. matka ma troszczyć 
się o własne dzieci, zaspokajać ich potrzeby 
materialne, nauczyciel z racji wykonywanego 
zawodu ma rzetelnie i sumiennie przekazywać 
uczniom wiedzę i kształtować pożądane w nich 
umiejętności. Zdaniem W. Kobylińskiego nie-
które z ról są jednostce narzucane wbrew jej 
woli. Wówczas to osoba pełni przypisywane jej 
role niejako wbrew sobie i w poczuciu konfliktu 
z własnym sumieniem i przekonaniem.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele 
społecznych ról, jak podaje L. Buczkowski, wśród 
nich występują role organizacyjne, które między 
innymi dzielą się na role wykonawcze i kierow-
nicze, w zależności od rodzaju sfery działalności 
społecznej – na role produkcyjne i usługowe. 
Niejednokrotnie zdarza się, iż ludzie pełnią kilka 
ról jednocześnie. Dotyczy to zwłaszcza osób 
pełniących funkcje kierownicze. Typowym tego 
przykładem jest choćby dyrektor szkoły. Jest on 
z jednej strony nauczycielem, z drugiej kierowni-
kiem szkoły jako instytucji oświatowej. 

Role organizacyjne współczesnych 
kierowników w świetle wybranej literatury 
Aktualnie wymienia się wiele koncepcji funkcji 
kierowniczych. Jedna z nich jest autorstwa 
H. Fayola – twórcy administracyjnego kierun-
ku w teorii organizacji – według którego we 
współczesnym ujęciu owe funkcje są określane 
jako planowanie, organizowanie, motywowa-
nie oraz kontrola. Druga z koncepcji – według 
S. Kowalewskiego – ujmuje funkcje kierownicze 
jako funkcje organiczne tzn. takie, dla realizacji 
których dane stanowisko pracy zostało utwo-
rzone. Z jej założeń wynika, że kierownik pełni 
szereg różnych ról, co ilustruje tabela	1.
Nieco inną klasyfikację ról kierowniczych pre-
zentuje R. W. Griffin (tabela	2). 
Z analizy danych zawartych w obu tabelach 
wynika, iż kierownik pełni szereg różnorodnych 
ról. Wymagają one od niego wysokich kwalifika-
cji i posiadania odpowiednich kompetencji. Od 
sposobów ich wypełniania zależą efekty pracy 
nie tylko kierownika, ale i zespołów ludzkich 
jemu podległych. Czy współczesny kierownik 
jest w stanie sprostać stawianym mu wymaga-
niom? Od czego to zależy? W czym najczęściej 
przejawiają się niepowodzenia w pracy kierow-
niczej i jak im zaradzać? Na te i podobne pytania 
próbują odpowiedzieć nie tylko ludzkie nauki, 
ale i osoby zajmujące się doborem współczesnej 
kadry kierowniczej. Od postawienia właściwej 
diagnozy w tym zakresie uzależnia się bowiem 
często rozwój i przetrwanie organizacji. 

 FuNKcJE ROLA PRZyKłADOWE (głóWNE) DZIAłANIA KIEROWNIKóW

Organizowanie 
procesów pracy (funkcja 
organizatorska)

Kierownik 
jako organizator 
procesów pracy

ustalanie realnych celów i dróg prowadzących do ich osiągnięcia (planowanie pracy);
pozyskiwanie zasobów rzeczowych i osobowych;
odpowiednie ich rozmieszczenie i wykorzystanie itp., a także nowocześnie rozumiana kontrola; 

Sprawowanie 
zwierzchnictwa 
nad członkami 
podległego kierownikowi 
personelu 
i przyczynianie się do 
jego rozwoju (funkcja 
wychowawcza)

Kierownik 
jako opiekun
i wychowawca załogi

tworzenie w organizacji odpowiedniego klimatu intelektualnego, takiego mianowicie, który 
by sprzyjał poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i umiejętności oraz wyzwalaniu w ludziach 
tkwiących w nich możliwości twórczych;
dostarczanie własnym przykładem inspiracji do doskonalenia się i stałego osobistego rozwoju;
stwarzanie okazji skłaniających podwładnych do krytycznego myślenia i samodzielnego 
rozwiązywania różnorodnych problemów organizacyjnych;
włączanie podwładnych do procesów decyzyjnych dotyczących organizacji z równoczesnym 
dzieleniem się z nimi zakresami posiadanej władzy; 
przekazywanie podwładnym niezbędnej im wiedzy i umiejętności w sposób bezpośredni, 
tj. poprzez osobiste uczenie ich przy warsztacie pracy;

Regulowanie zachowań 
członków organizacji 
(funkcja regulacyjna)

Kierownik 
jako realizator 
określonej polityki

stała analiza i ocena funkcjonowania organizacji oraz wyciągnięcie z niej wniosków 
na przyszłość;
ustalanie i respektowanie przez kierownika określonych zasad postępowania, w których 
podwładni mogą znaleźć odpowiedzi na nasuwające się w pracy pytania i wątpliwości; 

Realizacja ról organizacyjnych kierowników 
w świetle badań
Z badań wynika między innymi, że:

stanowiska kierownicze we współczesnych  ●
organizacjach obejmowane są w różnych wa-
runkach i okolicznościach, z których znaczna 
część nie stanowi odpowiedniej motywacji 
do właściwego wykonywania przydzielanych 
kierownikom zadań i obniża stopień ich za-
dowolenia z zajmowanego stanowiska, 
około 12% kierowników ma bardzo duży  ●
wpływ na dobór podległego im personelu, 
co w konsekwencji może powodować nie-
zadowolenie ze współpracy z pozostałymi 
pracownikami i być źródłem różnego rodzaju 
trudności i konfliktów,
do zadań najbardziej absorbujących pracę  ●
kierowników należą kwestie związane z do-
kumentowaniem prowadzonej działalności 
oraz pozyskiwaniem na nią funduszy, co nie 
wydaje się, ażeby sprzyjało ich efektywno-
ści i wykorzystywaniu w pełni nabytych 
kwalifikacji, 
do czynników najbardziej utrudniających  ●
pracę kierowników zalicza się najczęściej 
wadliwie skonstruowane przepisy prawne 
oraz niewystarczające zasoby na realizację 
własnych koncepcji pracy,
kierownicy widzą potrzebę posiadania duże- ●
go zakresu wiedzy z bardzo różnych dziedzin 

Funkcje i role kierownicze

Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji S. Kowalewskiego, w: Kobyliński W., Organizacja i zarządza-
nie, cz. II, Warszawa 2001, s. 82-91

Źródło: R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996, s. 53

Dziesięć podstawowych ról kierowniczych
KATEgORIA ROLA PRZyKłADOWE DZIAłANIA

Interpersonalna reprezentant udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu 

przywódca zachęcanie pracowników do zwiększania wydajności

łącznik koordynacja działań dwóch grup projektowych

Informacyjna obserwator śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążania za rozwojem 

propagator wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy organizacji 

rzecznik wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu 

Decyzyjna przedsiębiorca opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych 

przeciwdziałający 
zakłóceniom

rozwiązywanie konfliktu między podwładnymi

dysponent zasobów dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych 

negocjator negocjowanie porozumienia z kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym 

oraz różnorodnych umiejętności, z których 
na pierwszy plan wysuwają się umiejętności 
interpersonalne,
za najbardziej przydatne cechy osobowości  ●
współczesnych kierowników, uznaje się te, 
które dotyczą innowacyjności oraz związane 
są z poszanowaniem podstawowych zasad 
etycznych, jako niepożądane cechy osobowo-
ści wskazano na te, które świadczą o braku 
samodzielności i stosowaniu pasożytniczych 
strategii zarządzania.

Ogólne wnioski
Ukazane wyniki badań potwierdzają, iż współ-
cześni kierownicy pełnią szereg różnorodnych 
ról. Trudno jest jednoznacznie wskazać, które 
z nich są najważniejsze. Wydaje się jednak, że 
należy dążyć do tego, ażeby kształcenie i do-
skonalenie kierowników uwzględniało w rów-
nym stopniu wiedzę i umiejętności branżowe 
z innymi dziedzinami, które można określić 
jako uniwersalne. Bez wątpienia zaliczyć do 
nich należy kwestie dotyczące komunikacji 
interpersonalnej, jak również w zakresie podej-
mowania decyzji czy promocji organizacji, którą 
reprezentują. Przekonanie takie wynika z tego, 
iż niedomiar jednej dziedziny wiedzy czy posia-
danych umiejętności u kierowników nie można 
zastąpić nadmiarem innych choćby z uwagi na 
to, że są to zagadnienia zbyt różne.
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Istotne zmiany w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym
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14 maja br. w Dzienniku Ustaw została 
opublikowana ustawa z dnia 9 kwiet-
nia br. o zmianie ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami, która w sposób 
znaczący zmienia procedurę sądowoadmi-
nistracyjną. Nowela ma za zadanie jeszcze 
bardziej poprawić skuteczność i sprawność 
kontroli sądowej poprzez, jak czytamy w uza-
sadnieniu do projektu, przede wszystkim 
przyspieszenie finalnego rozstrzygnięcia 
w sprawie. 
Do tej pory sądy administracyjne badały 
legalność działalności organów administracji 
publicznej poprzez co do zasady wydawanie 
orzeczeń kasacyjnych, tj. w sytuacji, w której 
stwierdzały, że zaskarżony akt/czynność nie 
odpowiada przepisom prawa – uchylały go 
przekazując sprawę do ponownego rozpozna-
nia organom. Nowela wprowadziła w tym 
zakresie istotne zmiany, które umożliwiają 
sądom administracyjnym orzekanie również 
w sposób merytoryczny, co do istoty sprawy. 
Na podstawie dodanego do zmienianej usta-
wy art. 145a, sąd będzie mógł zobowiązać 
organ do wydania w określonym terminie 
decyzji lub postanowienia wskazując sposób 
załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, 
jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami 
sprawy, a rozstrzygnięcie nie pozostawiono 
uznaniu organu. W przypadku niewydania 
decyzji lub postanowienia w określonym 
przez sąd terminie, strona będzie mogła 
wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia 
stwierdzającego istnienie albo nieistnienie 
uprawnienia lub obowiązku. Do tej pory 
sądy administracyjne nie dysponowały ww. 
narzędziem, swój pogląd w sprawie mogły 
wyrazić jedynie w wytycznych dla organu 
zamieszczonych w uzasadnieniu wyroku 
uchylającego akt, a które to nota bene, jak wy-
nika z uzasadnienia projektu noweli, bardzo 
często nie były przez organy wykonywane, 
co powodowało, że sprawa nawet kilkakrot-
nie trafiała ponownie do rozpoznania przez 
organy administracyjne wskutek uchyla-
nia orzeczeń administracyjnych przez sądy 
administracyjne. Novum jest także wpro-
wadzenie przez ustawodawcę możliwości 
nałożenia na organ przez sąd administracyjny 
w przypadku, gdy stwierdzi, że niewydanie 
decyzji lub postanowienia miało miejsce 
z rażącym naruszeniem prawa – grzywny lub 
przyznanie od organu na rzecz skarżącego 
sumy pieniężnej. Grzywnę wymierza się do 
wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego na podstawie odrębnych przepisów, zaś 
sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty, 
o której mowa powyżej. 

Analogiczny cel jak powyżej przyświecał 
ustawodawcy przy wprowadzeniu możliwości 
orzeczenia przez sąd administracyjny w przed-
miocie umorzenia postępowania administra-
cyjnego, w ramach którego został wydany 
zaskarżany akt (dodany § 3 do art. 145). Do-
tychczas sąd administracyjny stwierdzając, że 
postępowanie administracyjne winno zostać 
umorzone, musiał uchylić decyzję lub postano-
wienie i w wytycznych wskazać, że zachodzą 
przesłanki do umorzenia postępowania. 
Do polepszenia ekonomiki procesowej mają 
także przyczynić się także zmiany polegające 
na zwiększeniu zakresu orzekania reformato-
ryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny. 
Dotychczas Naczelny Sąd Administracyjny 
mógł uchylić orzeczenie wojewódzkiego sądu 
administracyjnego i rozpoznać merytorycznie 
skargę, jeżeli nie było naruszeń przepisów po-
stępowania, które mogły mieć istotny wpływ 
na wynik sprawy, a zachodziło wyłącznie 
naruszenie prawa materialnego, co stanowiło 
rzadkość w praktyce orzeczniczej. Obecnie 
zaś orzeczenie reformatoryjne jest możliwe, 
jeśli sąd uzna, że istota sprawy jest dostatecz-
nie wyjaśniona. Powyższe może oznaczać, 
że orzeczenia reformatoryjne Naczelnego 
Sądu Administracyjnego staną się zasadą, 
a nie wyjątkiem. Ww. instytucja ma na celu 
przyspieszenie postępowania sądowoadmini-
stracyjnego podobnie jak instytucja samokon-
troli przez wojewódzki sąd administracyjny 
w kontekście wyroków lub postanowień, co 
do których przysługuje skarga kasacyjna (art. 
179 § 2). Uchylenie zaskarżonego wyroku lub 
postanowienia, od którego przysługuje skarga 
kasacyjna i ponowne rozpoznanie sprawy 
będzie mogło mieć miejsce wówczas, gdy 
wojewódzki sąd administracyjny uzna, że 
podstawy skargi kasacyjnej są oczywiście 
usprawiedliwione lub w razie stwierdzenia 
przez ten sąd przesłanki nieważności postę-
powania. Orzeczenie wydane w następstwie 
rozpoznania sprawy w ramach samokontroli 
podlegać będzie zaskarżeniu na zasadach 
ogólnych, co oznacza, że przysługiwać od 
niego będzie skarga kasacyjna. Dotychczas 
instytucja samokontroli dotyczyła wyłącznie 
postanowień sądu, od których przysługiwało 
zażalenie (art. 195 § 2). 
Kolejną istotną zmianą zmierzającą do przy-
spieszenia postępowania sądowoadministra-
cyjnego jest ustalanie kręgu uczestników 
na prawach strony w przypadkach, w któ-
rych  przepis szczególny przewiduje, że stro-
ny postępowania przed organem administracji 
publicznej są zawiadamiane o aktach lub 
innych czynnościach tego organu przez ob-
wieszczenie lub w inny sposób publicznego 
ogłaszania. Dotychczas tacy uczestnicy byli 
zawiadamiani przez sąd indywidualnie, co 

powodowało znaczne koszty i przedłużenie 
postępowania. Obecnie ustawodawca zre-
zygnował z ww. obowiązku sądu na rzecz 
zawiadamiania przez sąd wyłącznie tych 
uczestników, którzy zgłosili wniosek o do-
puszczenie do udziału w sprawie nie później 
niż przed rozpoczęciem rozprawy. Ponadto 
wymaga się, aby ww. podmioty miały interes 
prawny w przystąpieniu do ww. postępowania 
pod rygorem odmowy dopuszczenia ich do 
udziału przez sąd administracyjny (art. 33 
§ 1a i 1b). W przypadkach, o których mowa 
powyżej, organ ma obowiązek zawiadomić 
o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na 
skargę poprzez obwieszczenie w siedzibie 
organu i na jego stronie internetowej oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miej-
scowości (art.54 § 4). 
Nadto zgodnie z nowelizacją sądy admini-
stracyjne będą mogły stwierdzić bezczynność 
organu lub przewlekłość postępowania nawet 
wówczas, gdy organ w momencie orzekania 
przez sąd wydał akt. Dotychczas sąd zobligo-
wany był do umorzenia postępowania nieza-
leżnie od tego, czy rzeczywiście można było 
przypisać organowi przewlekłe procedowanie 
w sprawie (art. 149).
Inną ważną z punktu widzenia organów zmia-
ną jest doprecyzowanie przez ustawodawcę 
terminu na przekazanie sądowi odpowiedzi 
na skargę poprzez zastąpienie sformułowania 
„od dnia jej wniesienia” określeniem „od dnia 
jej otrzymania”, jako momentu rozpoczęcia 
biegu trzydziestodniowego terminu. W ww. 
terminie organ ma również obowiązek prze-
kazania kompletnych i uporządkowanych akt 
(art. 54 § 2).
Te zmiany znacząco wpływają na sposób 
orzekania przez sądy administracyjne, przy-
znając im nowe kompetencje i narzędzia 
badania legalności aktów administracyjnych. 
Narzędzia te z pewnością przyczynią się do 
wzrostu efektywności i sprawności postępo-
wania, aczkolwiek bardzo interesujące jest, 
jak będą się nimi posługiwać sądy admini-
stracyjne, które od lat orzekały wyłącznie 
kasacyjnie. 
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Z cyKLu: DRESS cODE W uRZĘDZIE

Krawat dla mężczyzny 
jak torebka dla kobiety

ELżbIETA SKOcZEń – dyplomowana 
wizażystka, stylistka, kreatorka wizerunku, 
personal shopper. Od siedemnastu lat 
zajmuje się makijażem i kreowaniem 
wizerunku osób prywatnych i  celebrytów. 
Doradza, ubiera, kreuje nowy styl i rzetelnie 
podpowiada, jak wykonać makijaż 
na różne okazje oraz jak odpowiednio 
dobrać strój do każdej sytuacji.

Musimy pamiętać, aby zawsze ubierać się stosownie do sytuacji 
i pory dnia. Inaczej ubierzemy się na spotkanie poranne, a ina-
czej po południu czy też wieczorem. Zadbajmy o staranność 

doboru garderoby, jako dowód szacunku dla otoczenia, rozmówców, 
jak i nas samych. Nie zapominajmy też o wygodzie.
Na początek kilka podstawowych informacji dotyczących stroju biz-
nesowego i urzędowego panów. Klasę i elegancję mężczyzny zdradzi 
dobry krój i materiał zarówno garnituru, koszuli, jak i dodatków. 
W sklepie z garniturami zwracajmy uwagę na najwyższą jakość tkaniny 
oraz doskonale dopasowany krój. Z kupnem garnituru nie warto się 
spieszyć i nigdy nie róbmy tego na ostatnią chwilę, bowiem dobrze, 
jeśli mamy czas na krawieckie poprawki i idealne dopasowanie do 
sylwetki.  Pamiętać należy zasadę, że garnitur występuje jako naj-
ciemniejsza część, krawat jaśniejszy, koszula najjaśniejsza.
Mając różne typy sylwetek warto wiedzieć, że panom o bardziej 
obfitych kształtach bardziej będą służyć garnitury w ciemniejszych 
kolorach, które optycznie wyszczuplają. Dla osoby o pełnych rozmia-
rach ważne jest też unikanie dwurzędowego zapięcia w przypadku 
fałdek na brzuchu. Najbezpieczniejszą formą dobrego stylu i elegancji 
jest klasyka, i tu postawmy na nią. Pośród wielu trendów i nowości, 
które przewijają się w ciągu sezonów, klasyczna elegancja jest i zawsze 
będzie na czasie.

Wpadka nr 1
Źle dobrany kolor spodni i butów 
do marynarki. Brak skarpetek 
niedopuszczalny w sferze 
biznesowej.

Wpadka nr 2
Pomarszczone, za długie spodnie 
z krzywo zaprasowanym kantem. 
Nieodpowiedni kolor skarpet, 
za ciemne buty do reszty stroju. 
Zbyt luźna marynarka, kompletnie 
niedopasowana do sylwetki.

Elżbieta Skoczeń
www.es-wizaz.pl

https://www.facebook.com/elzbieta.skoczen
es-wizaz@es-wizaz.pl

Wpadki

Prawidłowa stylizacja
Klasyczna elegancja, stylowy garnitur idealanie dopasowany do sylwetki,  
zawsze na czasie. Bardzo ważne są dodatki; płaszcz, teczka, krawat...

Ktoś kiedyś powiedział, że krawat dla mężczyzny jest jak torebka dla 
kobiety, zatem i o nim parę słów. Krawat nie może być krzykliwy w ko-
lorze ani we wzorach. Dobrze posiadać w garderobie kilka krawatów 
na różne okazje i co ważne, pamiętajmy, że jego długość powinna 
sięgać do paska u spodni. Przy zakładaniu, pamiętajmy o odpowied-
nim  dobraniu węzła i wzoru do koszuli oraz marynarki. Czasem błąd 
w doborze może stać się dużą wpadką stylistyczną.
Kwestia koszuli. Powinna być ona dopasowana do typu urody i okazji. 
Białej koszuli nie nosimy na co dzień, jest ona  zarezerwowana na 
specjalne okazje. Niebieską koszulę zakładamy na biznesowe tudzież 
urzędowe spotkania, co uczyni nas bardziej wiarygodnym rozmówcą. 
Pojedynczy mankiet koszuli powinien wystawać spod rękawa marynar-
ki około jednego centymetra, a podwójny około dwóch centymetrów. 
Koszula z krótkim rękawem powinna być noszona z krawatem, ale 
samodzielnie, bez marynarki i jest dopuszczalna w gorące dni jako 
część stroju biznesowego.
Wybierając buty, zwracajmy uwagę na jakość skóry (oczywiście 
muszą być one zawsze czyste i wypastowane).Pamiętajmy o zało-
żeniu skarpetek w odpowiednim kolorze, aby dopasowane były do 
koloru spodni i butów, bez widocznego logo oraz o odpowiedniej ich 
długości, co może być widoczne przy siadaniu lub zakładaniu nogi 
na nogę. Nie ma nic gorszego jak odsłonięta męska łydka i nie daj 
Boże białe skarpetki.
W doborze stroju, garnituru i dodatków kierujmy się minimalizmem. 
Mniej znaczy lepiej. Zwracajmy szczególną uwagę na kolor paska, 
teczki, czy też rodzaj spinek do mankietów. Pamiętajmy, że liczy się 
pierwsze wrażenie, którego drugi raz już zrobić nie można.
Pozdrawiam i serdecznie zapraszam do mojego świata piękna.
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restauracja / restaurant
wesela / weddings

konferencje / conferences
imprezy / events

noclegi / accommodation
pokoje / rooms
domki / cabins

wypoczynek na wodzie / water leisure activities
własne jezioro / private lake

sprzęt wodny / water equipment
wędkowanie / fishing

łowienie raków / catching crayfish
nurkowanie / diving

place zabaw / playgrounds
boiska sportowe / sports fields

jazda bryczką, konie / carriage and horse riding
24h szkoła przetrwania / 24h survival school

grzybobranie / mushrooming

Zajazd nad Stawem i Rybaczówka 
Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo Kościerskie, gmina Nowa Karczma, powiat kościerski (woj. pomorskie)
tel. 609 257 963 (Zajazd nad Stawem)  512 327 034 (Rybaczówka) • 502 060 142 (zamówienia specjalne)

www.zajazdnadstawemkaszuby.pl

sauna i spa / sauna and spa
tężnie zewnętrzne borowinowo-solankowe / outdoor graduation towers for salt and peat therapy

teren wypoczynku i wchłaniania minerałów / recreation and mineral absorbsion areas
kryształowa komnata z solami / chrystal salt chamber

z tężnią wewnętrzną i kaskadą wewnętrzną / indoor graduation tower and cascade

Zajazd nad Stawem
i Rybaczówka w Grabówku

ciechocińskie tężnie 
w sercu Kaszub

Spotkanie z prawem bywa okazją do spoj-
rzenia na jego historie. W tej historii 
przeplatało się wszystko: rozum, radość 

przewidywania, humanizm i postęp z obsku-
rantyzmem, głupotą i okrucieństwem. Historia 
prawa obfituje zarówno w piękne i mądre 
idee, które przetrwały wieki, jaki i w budzące 
grozę opisy ludzi torturowanych, więzionych 
w majestacie prawa. Ważne jest prawo zwycza-
jowe, które w przeszłości miało wielkie zna-
czenie, a i współcześnie stanowi w niektórych 
państwach czy społecznościach – samoistne 
źródło prawa. Stosunek prawa do moralno-
ści od dawna przyciąga uwagę prawników, 
etyków, filozofów i całą rzeszę urzędników 

Z cyKLu: DObRy ObycZAJ

Prawo i emigracja jako problem 

Z cyKLu: RADNI SEJMIKu 

O dobrych czasach dla transportu kolejowego 
pisze Ryszard Świlski

Ostatnia dekada przyniosła wiele pozy-
tywnych zmian w kwestii transportu 
na Pomorzu. Duża w tym zasługa 

funduszy unijnych, dzięki którym samorząd 
województwa pomorskiego mógł zrealizować 
wiele inwestycji, które bez pomocy z zewnątrz 
z pewnością trudniej byłoby wykonać. 
Kilka tygodni temu byliśmy świadkami in-
auguracji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, 
największej inwestycji w historii samorządu 
województwa pomorskiego. Inwestycji, któ-
ra w 85 procentach została dofinansowana 
ze środków Funduszu Spójności w ramach 
programu Infrastruktura i Środowisko. PKM 
to pierwsza od prawie 40 lat wybudowana 
od podstaw linia kolejowa, co ważne wy-
budowana przez samorząd wojewódzki. To 
bardzo ważna inwestycja dla całego regio-
nu, decydując się na realizację tego projektu 
zależało nam, aby efektem końcowym był 
nowy korytarz transportowy łączący me-
tropolię gdańską z Kartuzami, Kościerzyną, 
a w dalszej perspektywie z Lipuszem oraz 
Bytowem. Na efekty tej inwestycji oraz na 
wszelkie podsumowania musimy poczekać 
przynajmniej kilka lat. Teraz skupiamy się na 
dostosowaniu naszej oferty przewozowej do 
potrzeb pasażerów, tak aby z roku na rok do 
pojazdów obsługujących linię PKM wsiadało 
coraz więcej podróżnych. Warto dodać, że 
w ramach tej inwestycji samorząd wojewódz-
twa kupił 10 nowoczesnych i przyjaznych 
pasażerom pojazdów szynowych.
To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla 
pasażerów kolei. Także we wrześniu, 4 nowe 
pojazdy wyjechały na tory trzech powiatów 
wschodniej części województwa pomorskiego: 
malborski, sztumski, kwidzyński oraz powiat 
grudziądzki, leżący na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. Cztery spalinowe ze-
społy trakcyjne zakupione w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy pojadą 
trasą kolejową Malbork – Sztum – Kwidzyn 
– Grudziądz. Dobrą informacją jest też taka, że 
przynajmniej 2 szynobusy z Grudziądza pojadą 
bezpośrednio aż do Gdyni. W parze z zakupem 
taboru planujemy także przeprowadzenie prac 
związanych z rewitalizacją odcinka linii kole-
jowej 207 Malbork – Grudziądz, po którym to 
nowe pojazdy będą się przemieszczać, a także 
przeprowadzenie modernizacji wiaduktu ko-
lejowego w Brachlewie w powiecie kwidzyń-
skim. Aktualnie dobiegają także modernizacje 
linii kolejowych: Gdynia – Kościerzyna oraz 
Reda – Hel oraz linii kolejowej E-65 łączącej 
Gdynię z Warszawą. Dzięki tym inwestycjom 
pasażerowie będą mogli korzystać nie tylko 
z nowoczesnego i komfortowego taboru, ale 
także będą podróżować po zmodernizowanych 
liniach kolejowych, co znacząco wpłynie na 
czas przejazdu. 
Niezwykle istotna z punktu widzenia intere-
sów województwa jest linia 202. Trasa łączy 
bowiem dwie aglomeracje wewnątrz woje-
wództwa: słupską i trójmiejską, a także jest 
częścią większego korytarza transportowego, 
w kierunku Szczecina. Modernizacja linii 
nr 202 została zapisana w najważniejszych 
dokumentach samorządu województwa po-
morskiego tj. Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020. Jest to przedsięwzięcie 
priorytetowe, obejmujące budowę drugie-
go toru, poprawę parametrów technicznych 
oraz budowę wiaduktów i bezkolizyjnych 
przejazdów na skrzyżowaniach z drogami. 
Linia kolejowa nr 202 na odcinku Gdynia 
Chylonia – Słupsk została wpisana do Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa 

Pomorskiego (podpisanego 19 grudnia 2014 
r.), jako przedsięwzięcie podstawowe, przewi-
dziane do finansowania w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020. Przygotowujemy się także do 
budowy drugiego toru SKM do Wejherowa. 
Zamierzenie to pozwoli jeszcze bardziej zbliżyć 
Wejherowo do Trójmiasta poprzez skrócenie 
czasu przejazdu i zwiększenie częstotliwości 
kursowania SKM.
Jeśli chodzi o transport kolejowy w obrębie 
gdańskiego portu, to możemy dzisiaj po-
wiedzieć, że jest on zabezpieczony. Dzięki 
trwającej modernizacji linii kolejowej nr 226 
z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego, 
pociągi pojadą szybciej, będzie ich więcej 
i przewiozą cięższy ładunek. W ramach inwe-
stycji budowany jest m.in. nowy dwutorowy 
most nad Martwą Wisłą, który zastąpi dotych-
czasowy wysłużony jednotorowy obiekt. Jeśli 
chodzi o port w Gdyni to alternatywą dla linii 
202 przebiegającej przez Trójmiasto jest linia 
kolejowa nr 201 Gdynia-Nowa Wieś Wielka, co 
zresztą wskazał w swoim raporcie z lipca 2014 
roku Urząd Transportu Kolejowego. Zdajemy 
sobie sprawę, że dobra dostępność kolejowa do 
portu w Gdyni to główny warunek przyszłego 
rozwoju przeładunków w gdyńskim porcie. 
Także kompleksowa przebudowa infrastruk-
tury kolejowej stacji Gdynia Port, łączącej 
nabrzeża portowe ze szlakami kolejowymi 
to inwestycja niezbędna do zapewnienia sta-
bilnego dostępu kolejowego do infrastruktu-
ry portowej. Dlatego władze samorządowe, 
a także władze portu ze szczególną uwagą 
przyglądają się inicjatywom podejmowanym 
przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie 
Linie Kolejowe

stopnia wojewódzkiego czy gminnego. Oby-
watel często ma poczucie niesprawiedliwości, 
dlatego ważnym zagadnieniem jest także 
wpływ moralności na proces świadomości, 
na kryteria sprzeczne z poczuciem sprawie-
dliwości. Sami nie potrafimy rozwiązać pro-
blemu dopalaczy i środków odurzających. Dla 
emigrantów nasze prawo jest niezrozumiałe. 
Zażywanie haszyszu w Indiach jest znane 
od stuleci. W całej Indonezji dziko rosną 
konopie indyjskie. A przecież cała cywilizo-
wana ludzkość uznaje narkotyki za klęskę 
społeczną i dobrowolnie przyjmuje się formy 
jej zwalczania. Jak ma zdecydować urzędnik, 
jeśli wpłynie skarga Hindusa, że w miejscu 

publicznym jada się wołowinę (świętą krowę). 
Czy skarga muzułmańskich emigrantów, że 
w ich obecności jadamy wieprzowinę (nieczy-
sta świnia), pijemy piwo (alkohol), a nawet lewą 
ręką wkładamy do buzi pieczywo?... 
Czy nasi urzędnicy w gminach mają podsta-
wowe rozeznanie jak rozwiązać problem, a do 
naszych granic emigracja zbliża się bardzo 
szybko. Państwa Europy zobowiązane są do 
poszanowania prawa człowieka i jego pod-
stawowych wolności, włączając w to wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań każdego 
bez względu na różnice rasy, płci, języka, 
religii. Jaka będzie wykładnia prawa naszych 
urzędników? 

doc. dr Henryk J. Lewandowski
wykładowca akademicki, Kanclerz Kapituły 
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
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