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Metropolitalnie 
w Muzeum Emigracji
Po�raz�pierwszy�spotkanie�noworoczne�samorządowców�z�Obszaru�
Metropolitalnego�Gdańsk-Gdynia-Sopot�odbyło�się�w�Gdyni,�
w�Muzeum�Emigracji.�Gospodarzem�spotkania�był�zatem�prezydent�
Wojciech�Szczurek,�który�pełni�funkcję�wiceprezesa�Stowarzyszenia�
OMG-G-S.�Tymczasem�prezes�stowarzyszenia,�prezydent�Gdańska�
Paweł�Adamowicz�podsumował�najważniejsze�przedsięwzięcia�
organizacji�w�minionym�roku.�Z�życzeniami�przybyli�także�prezydent�
Sopotu�Jacek�Karnowski�(też�wiceprezes�OMG-G-S),�marszałek�
województwa�Mieczysław�Struk�i�wicewojewoda�pomorski�Mariusz�
Łuczyk�–�nowa�postać�na�trójmiejskiej�scenie,�pochodzący�z�Miastka�
(powiat�bytowski),�z�wykształcenia�historyk,�z�zawodu�nauczyciel.�
Na�metropolitalną�uroczystość�przybyli�przedstawiciele�samorządów�
członkowskich�obszaru�oraz�goście�reprezentujący�instytucje�
współpracujące�ze�stowarzyszeniem�–�przedstawiciele�nauki,�
biznesu,�organizacji�pozarządowych,�instytucji�kultury�i�mediów.�
Chętni�zwiedzali�Muzeum�Emigracji�pod�opieką�przewodnika.

Gdynia
Uhonorowany 
przez metropolitę i sołtysów 
Związek�Gmin�Pomorskich�rośnie�w�siłę.�2�lutego�w�szeregi�
organizacji�wstąpiła�Gmina�Miejska�Skórcz�(powiat�
starogardzki).�Tym�samym�stała�się�85.�członkiem�ZGP.�
Dzięki�zaangażowaniu�zarządu�związku�i�pracowników�
biura,�nie�da�się�nie�zauważyć�tej�pozytywnej�ekspansji.�
Dostrzegł�ją�nawet�sam�metropolita�gdański�ks.�abp�Sławoj�
Leszek�Głódź,�który�podczas�noworocznego�spotkania�
z�samorządowcami�współuhonorował�prezesa�Związku�
Gmin�Pomorskich,�wójta�gminy�Trąbki�Wielkie�(powiat�
gdański),�Błażeja�Konkola.�Wraz�z�prezesem�Stowarzyszenia�
Sołtysów�Województwa�Pomorskiego�Janem�Zaborowskim�
wręczył�mu�sołecki�kapelusz,�który�stanowi�uznanie�
dla�nieprzeciętnych�osiągnięć.�Od�wielu�lat�sołtysi�
Pomorza�przyznają�nagrodę�kapelusza.�Co�roku,�podczas�
styczniowego�spotkania�w�oliwskiej�Auli�Jana�Pawła�II,�
trafia�on�do�rąk�(a�właściwie�na�głowę)�innego�zasłużonego�
samorządowca�lub�osoby�działającej�na�rzecz�samorządów.�
Jednym�z�poprzednich�laureatów�był�np.�wójt�gminy�
Kosakowo�(powiat�pucki)�Jerzy�Włudzik.�

Gdańsk 

Burmistrz Osobowością Roku
Burmistrz�Rumi�(powiat�wejherowski)�Michał�Pasieczny�zdobył�
największą�liczbę�głosów�w�plebiscycie�„Dziennika�Bałtyckiego”�
–�Osobowość�Roku�Powiatu�Wejherowskiego�2015.�Zwyciężył�
w�kategorii�„samorząd�i�społeczność�lokalna”,�do�której�został�
nominowany�głównie�za�umiejętne�prowadzenie�dialogu�
z�mieszkańcami.�Na�uroczyste�zakończenie�plebiscytu�zostali�
zaproszeni�zwycięzcy�w�każdej�kategorii�z�każdego�powiatu�
województwa�pomorskiego.�Podczas�gali,�w�Ratuszu�Staromiejskim�
w�Gdańsku,�wszystkich�laureatów�uhonorowano�statuetkami�
i�dyplomami.�–�Ogromnie�cieszę�się�ze�zwycięstwa,�tym�bardziej�
że�konkurencja�była�mocna�–�przyznał�Michał�Pasieczny.�
–�Dziękuję�wszystkim,�którzy�wzięli�udział�w�plebiscycie,�wspierając�
moją�osobę.�Jest�to�kolejna�motywacja�do�dalszej�wytężonej�pracy.�
Myślę,�że�oprócz�otwartości,�jest�to�efekt�również�wielu�nowych�
projektów,�które�od�roku�wdrażamy�w�Rumi.�To�m.in.�przygotowanie�
terenów�inwestycyjnych�dla�firm,�skuteczne�pozyskiwanie�środków�
zewnętrznych�na�drogi,�pierwsze�sztuczne�pełnowymiarowe�boisko�
w�mieście,�tworzenie�nowych�koncepcji�rozwiązań�drogowych�
i�wiele�innych�działań�o�charakterze�społecznym.

VIII Bal Burmistrza
Burmistrz�Brus�(powiat�chojnicki),�Witold�Ossowski�od�ośmiu�lat�
organizuje�bal�charytatywny,�mający�na�celu�zbiórkę�pieniędzy�dla�
osób�chorych�i�potrzebujących.�W�tym�roku,�6�lutego,�w�sali�przy�
Centrum�Kultury�i�Biblioteki��w�Brusach,�zebrało�się�ponad�dwieście�
osób,�by�w�ten�sposób�wesprzeć�leczenie�i�rehabilitację�jednego�
z�pracowników�Urzędu�Miejskiego.�Do�współorganizacji�burmistrz�
zaprosił�Stowarzyszenie�na�Rzecz�Osób�Niepełnosprawnych�„Ty�i�Ja”.�
Darczyńcami�byli�wszyscy�uczestnicy�balu,�którzy�dofinansowali�
jego�organizację�i�cel�poprzez�nabycie�biletów.�Ponadto�wiele�osób�
i�instytucji�przekazało�wsparcie�w�postaci�fantów�i�wpłat�na�wydzielone�
konto.�W�tym�roku�dochód�z�balu�wyniósł�prawie�22�tysiące�złotych.

RumIa

BRusykOsakOwO

Z prezentem na ferie 
Wraz�z�początkiem�ferii�zimowych�każdy�pierwszoklasista�uczęszczający�
do�szkoły�samorządowej�na�terenie�gminy�Kosakowo�(powiat�pucki)�
otrzymał�przydatny�prezent�edukacyjny�–�dwustronną�tablicę�magnetyczną�
z�magnesami�i�przyborami�plastycznymi.�Stało�się�tak�z�inicjatywy�
wójta�Jerzego�Włudzika�i�prywatnego�przedsiębiorcy�z�Rewy,�Marka�
Lisa.�Rozdając�upominki�w�Szkole�Podstawowej�w�Pogórzu,�wójt�gminy�
skorzystał�z�okazji�i�zaprezentował�zgromadzonym�uczniom�makietę�
nowej�placówki�szkolnej,�której�budowa�ma�się�rozpocząć�w�najbliższym�
czasie.�Dzieci�nie�kryły�radości,�że�już�wkrótce�będą�uczyć�się�w�nowych�
murach.�A�swoją�drogą,�należy�pozazdrościć�i�brać�przykład�z�takich�
upominkowych�inicjatyw�i�takich�prywatnych�przedsiębiorców.
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i� Błażej Konkol przyjmuje przyznane przez sołtysów wyróżnienie. 

Kapeluszem dekoruje osobiście metropolita archidiecezji gdańskiej  
ks. abp Sławoj Leszek Głódź

Od lewej: marszałek mieczysław Struk, prezydent Wojciech Szczurek, wicewojewoda 
mariusz Łuczyk, prezydent Paweł Adamowicz, prezydent Jacek Karnowski 

Występ artystyczny „Wesołych Wdówek” z Krzywego Koła

dodawać lat do życia
Choć�Międzynarodowy�Dzień�Osób�Starszych�obchodzony�
jest�1�października,�Europejski�Dzień�Seniora�20�października,�
a�ogólnopolski�–�14�listopada,�w�wielu�lokalnych�społecznościach�
seniorzy�świętują�w�styczniu�i�lutym.�W�tych�bowiem�miesiącach�
sporo�gminnych�samorządów�organizuje�uroczyste�spotkania�
dla�najstarszych�mieszkańców�gminy�i�częstokroć�mają�one�
charakter�także�spotkania�noworocznego�lub�połączonego�z�balem�
karnawałowym.�Ponadto,�według�Ogólnopolskiej�Rady�Obchodów�
Roku�Seniorów,�pierwszy�kwartał�roku�to�dobry�moment,�by�
czcić�ustanowione�w�1999�roku�hasło�„Dodawać�lat�do�życia”.�
Dobrym�przykładem�jest�gmina�Suchy�Dąb�(powiat�gdański),�
która�zorganizowała�Dzień�Seniora�28�stycznia,�w�Dworze�
Żuławskim�w�Grabinach-Zameczku.�Przybyło�120�seniorów,�każdy�
został�obdarowany�upominkami,�odbył�się�występ�artystyczny,�
zorganizowano�poczęstunek,�zabawę�taneczną,�loterię�i�konkursy.�
Samorządowców�reprezentowała�wójt�Barbara�Kamińska,�starosta�
gdański�Stefan�Skonieczny�i�wicemarszałek�Ryszard�Świlski,�
a�środowisko�duchowne�–�biskup�pomocniczy�archidiecezji�
gdańskiej�ks.�dr�Wiesław�Szlachetka.�

GRaBIny-ZamecZek

Wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik 
z obdarowanymi pierwszoklasistami Szkoły Podstawowej w Pogórzu Burmistrz Brus Witold Ossowski z żoną 

Burmistrz Rumi michał Pasieczny odebrał nagrodę z rąk prezesa Polska 
Press Tomasza Niskiego i redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego” 
mariusza Szmidka
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HEl

Początek Polski i nasze miejsce na ziemi
W�Helu�szykują�się�wielkie�zmiany.�Nowy�burmistrz�Klemens�Adam�
Kohnke�wdraża�w�życie�swoje�pomysły�i�hasła�z�okresu�kampanii�
wyborczej�w�2014�roku�(jedno�z�haseł�ogólnych�brzmiało:�„Hel�–�nasze�
miejsce�na�ziemi”).�Są�to�duże�i�poważne�przedsięwzięcia,�które�
wymagają�czasu�i�wiele�pracy,�ale�w�rezultacie�mają�doprowadzić�
do�rozwoju�miasta�i�jego�aktywnego�funkcjonowania�przez�cały�rok,�
a�nie�tylko�w�sezonie�turystycznym.�
Najbliższe�inwestycje�to:�Polskie�Centrum�Sportów�Wodnych�Hel,�
połączenie�komunikacyjne�elektrycznym�promem�samochodowo-
osobowym�Gdańsk�–�Hel�–�Gdańsk,�osiedle�mieszkaniowe�
„Młody�Hel”,�Europejska�Wioska�„BEST�AGE”,�Strzelnica�–�kompleks�
hotelowy�oraz�drugi�etap�rozwoju�Bulwaru�Nadmorskiego.�Opracowano�
koncepcję�urbanistyczno-architektoniczną�nowego�centrum�miasta�
na�obszarze�dawnego�portu�rybackiego.�Głównym�założeniem�
projektantów�i�inwestorów�jest�stworzenie�–�w�miejscu�nieczynnych�
zakładów�magazynowania�i�przetwórstwa�rybnego�–�ośrodka�
obsługi�ruchu�turystycznego,�a�ze�względu�na�wyjątkową�lokalizację,�
stworzenie�–�przy�współpracy�władz�miasta�i�zarządu�portu�–�nowego�
centrum.�Jak�czytamy�w�opracowaniu,�projekt�zakłada�powstanie�
głównego�placu�miejskiego�przy�zbiegu�ulic�Żeglarskiej,�Morskiej�
i�Maszopów,�przy�wejściu�na�falochron,�w�miejscu�naturalnej�
koncentracji�ruchu�pieszego,�w�bliskim�sąsiedztwie�ratusza�i�muzeum�
rybołówstwa,�na�ciągu�komunikacyjnym�bulwarów�nadmorskich.�
W�miejscu�nieczynnych�hal�zaprojektowano�funkcjonalne�budynki,�
które�zostały�połączone�zewnętrznymi,�ogólnodostępnymi�tarasami�
i�schodami�o�funkcji�widokowej.�Projekt�zakłada�wykorzystanie�
różnicy�wysokości�terenu�wzdłuż�ulicy�Maszopów�i�istniejącego�muru�
do�stworzenia�deptaku�wraz�z�miejscami�do�siedzenia.�Zakłada�się�
przeniesienie�drobnego�handlu�i�gastronomii�do�pawilonów.�Co�ważne,�
założenia�projektowe�Helu�są�spójne�ze�strategią�rozwoju�województwa�
pomorskiego�i�helskiego�portu.�Mają�na�celu�zwiększenie�ruchu�
żeglarskiego�w�porcie�oraz�atrakcyjność�inwestycyjną�otoczenia.

Nowe centrum miasta 

BUDyNKI
Zaprojektowano�pięć�budynków�3–4�kondygnacyjnych,�z�całoszklanymi�elewacjami�
o�łącznej�powierzchni�całkowitej�ok.�9200�m�kw.�Budynki�rozsunięte�są�tak,�by�lepiej�
wpisywać�się�w�skalę�miasta�i�tworzyć�przejścia�i�otwarcia�widokowe�między�ul.�
Maszopów�a�nabrzeżem.�Charakterystyczną�cechą�budynków�jest�ich�liniowa�forma�
stworzona�poprzez�zewnętrzne�tarasy�łączące�poszczególne�kubatury.�Tarasy�wykończone�
są�pełnymi,�masywnymi�białymi�barierkami,�gdzieniegdzie�poprzecinanymi�szkłem.

PLAc
Główny�plac�miejski�zaprojekowany�na�planie�prostokąta�o�wymiarach�ok.�34�x�45�m,�
stanowi�kontynuację�istniejącego�nadmorskiego�bulwaru.�Plac�wykończono�granitową�
posadzką�oraz�brukiem,�od�strony�ulicy�wyrastają�porośnięte�trawą�i�zielenią�ozdobną�
wydmy.�Przy�wejściu�na�falochron,�na�osi�widokowej�ulicy�Żeglarskiej,�zlokalizowano�
fontannę.�Tuż�przy�nim�zaprojektowano�pergole�stanowiące�ochronę�przed�wiatrem�oraz�
słońcem.

DePTAK
Ulicę�Maszopów�zaprojektowano�jako�ciąg�pieszo-jezdny,�z�usługami�po�obu�stronach.�
Tyły�zabudowań�na�wzniesieniu�tarasu�zostały�zaprojektowane�jako�ciąg�pieszy�ze�
szpalerem�drzew�i�punktami�widokowymi�na�dachach�pawilonów.�Projekt�zakłada�
rewitalizację�chodników�łączących�poprzecznie�ulicę�Wiejską�z�Maszopów�w�celu�
przywrócenia�miastu�zaniedbanej�obecnie�przestrzeni�poprzemysłowej.

Przy ul. Kuracyjnej ma powstać kilkupiętrowy obiekt budowalny w kształcie skrzydeł motyla 
(więcej o tej konkretnej inwestycji w następnym numerze) 

Wizualizacja nowego centrum miasta w dawnym porcie rybackim 

nowy wykonawca, praca ruszyła
Na�początku�lutego�w�Starej�Kiszewie�(powiat�kościerski)�
przedstawiciele�Urzędu�Marszałkowskiego�Województwa�Pomorskiego�
zwizytowali�budowę�hali�sportowej,�która�powstaje�przy�Zespole�
Kształcenia�i�Wychowania.�Przede�wszystkim�ocenili�postęp�prac�
budowlanych�po�zmianie�wykonawcy.�Pierwszy�z�nich�wykonywał�
zadania�z�ogromnymi�opóźnieniami,�w�związku�z�czym�władze�gminy�
postanowiły�wypowiedzieć�umowę�i�w�drodze�kolejnego�przetargu�
przekazać�prace�innej�firmie.�Dzięki�temu�na�placu�budowy�praca�wre,�
bo�pojawił�się�wykonawca,�który�dotrzymuje�terminów.�Jak�powiedział�
wójt�gminy�Stara�Kiszewa�Marian�Pick,�przyglądając�się�działaniom�
obecnej�ekipy�budowlanej,�można�być�spokojnym,�że�inwestycja�
zakończy�się�zgodnie�z�planem,�czyli�już�we�wrześniu�br.�Powstający�
obiekt�będzie�pełnowymiarową�halą�sportową.�Rozmiary�areny�
wyniosą�20x40�m�i�pomieszczą�pola�do�gry�wszystkich�najbardziej�
popularnych�dyscyplin�sportowych�w�klasie�mistrzowskiej�(piłka�
siatkowa,�ręczna,�koszykowa�i�halowa�piłka�nożna).�Widownia�będzie�
liczyć�325�miejsc�siedzących.�Na�co�dzień�hala�będzie�pełniła�rolę�sali�
gimnastycznej�dla�dzieci�i�młodzieży�z�miejscowych�szkół.

staRa kIsZewa

Od lewej: przewodniczący Rady Gminy Sierakowice Zbigniew Suchta, marcin Buchacz z żoną 
małgorzatą, nagrodzone absolwentki szkół podstawowych i gimnazjalnych, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w mojuszu, inspektor ds. języka kaszubskiego i regionalizmu w Urzędzie Gminy 
w Sierakowicach, autorka podręczników do nauki języka kaszubskiego Danuta Pioch i wójt 
gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela 

nagrody 
Haliny Ewy Buchacz
W�gminie�Sierakowice�(powiat�kartuski)�od�dziewięciu�lat�przyznawana�
jest�nagroda�uczniom�–�absolwentom�szkół�podstawowych�
i�gimnazjalnych,�którzy�osiągają�wysokie�wyniki�w�nauce�języka�
kaszubskiego�i�mogą�się�pochwalić�dorobkiem�wykraczającym�
poza�podstawowe�wymagania�edukacyjne�(zwykle�chodzi�o�udział�
w�konkursach�i�projektach�przedmiotowych).�Pomysłodawcą�
i�fundatorem�nagród�jest�lokalny�przedsiębiorca,�właścicielka�piekarni,�
Halina�Ewa�Buchacz.�Za�rok�2015�nagrodę�odebrało�2�gimnazjalistów�
i�4�absolwentów�szkół�podstawowych.�Wręczył�je�syn�fundatorki�
–�Marcin�Buchacz�z�żoną�Małgorzatą.�W�każdej�szkole�gminy�Sierakowice�
odbywa�się�nauka�języka�kaszubskiego�i�przyswajana�jest�wiedza�
o�regionie.�Jej�poziom�z�roku�na�rok�wzrasta,�tym�cenniejsza�inicjatywa�
nagradzania�najlepszych,�w�sposób�bardzo�wymierny,�bo�finansowy.�

najważniejsza inwestycja 
dla rozwoju gminy
W�gminie�Karsin�(powiat�kościerski)�trwają�intensywne�
prace�zmierzające�do�budowy�Głównego�Punktu�Zasilania.�
W�niedawnym�spotkaniu�wzięli�udział�przedstawiciele�
ds.�inwestycji�i�rozwoju�spółki�Energa�Operator�(główny�
inwestor)�i�przedstawiciele�głównego�wykonawcy�wyłonionego�
w�przetargu�już�w�2015�roku�–�SAG�Elbud�Gdańsk�S.A.�
Wykonawca�będzie�realizował�inwestycję�(o�wartości�
ok.�16�mln�zł)�według�zasady�„zaprojektuj�i�wybuduj”�
z�terminem�zakończenia�przypadającym�na�koniec�2017�
roku.�Dzięki�tej�budowie,�w�gminie�zakończą�się�problemy�
z�okresowymi�brakami�mocy�dla�największych�zakładów�
przemysłowych,�ośrodków�wczasowych�i�odbiorców�
indywidualnych,�zwłaszcza�w�sezonie�letnim.�Realizowana�
inwestycja�ma�ogromne�znaczenie�dla�planów�modernizacji�
i�rozbudowy�zakładów�Sylva�w�Wielu,�Drewar�w�Górkach�czy�
Herkules�w�Karsinie.�Ewidentne�korzyści�dla�mieszkańców�to�
także�planowany�wzrost�zatrudnienia�w�tych�firmach,�a�także�
wzrost�wartości�podatków�dla�gminy�w�wysokości�2�proc.�
od�wartości�budowli�rocznie.�Wzrośnie�także�moc�energii�
elektrycznej�dla�firm�i�mieszkańców�sąsiedniej�gminy�Dziemiany.

Od lewej: wicedyrektor Departamentu edukacji i Sportu w Pomorskim Urzędzie 
marszałkowskim maciej Kowalczuk, wicewójt gminy Stara Kiszewa Ireneusz Hinc, 
wójt marian Pick i radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczący Komisji 
Nauki, edukacji, Kultury i Sportu Dariusz męczykowski

sIeRakOwIce

kaRsIn

kalejdoSkoP

Budowa GPZ pozwoli na dalszą modernizację i rozwój inwestycji  
w zakładzie Sylva w Wielu
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Początek�roku,�nowe�rozdania,�przemiany…�Od�stycznia,�a�w�niektórych�przypadkach�już�w�grudniu,�doszło�do�wielu�zmian�kadrowych,�
na�stanowiskach�dyrektorów�i�prezesów.�Prezentując�w�tym�wydaniu�nowych�szefów,�zastanawiamy�się�czy�pójdzie�za�nimi�nowa,�
albo�po�prostu�inna,�jakość�zarządzania?�Z�ostatniej�chwili�–�nowym�dyrektorem�generalnym�Pomorskiego�Urzędu�Wojewódzkiego�
w�Gdańsku�został�Krzysztof�Retyk.�Dotychczasowy�dyrektor,�Ewelina�Dajnowska-Burkiewicz�objęła�stanowisko�radcy�wojewody�
pomorskiego�i�jednocześnie�złożyła�wniosek�o�przejście�na�emeryturę.�Do�chwili�zamknięcia�numeru,�nie�odnotowano�zmian�
na�stanowiskach�prezesów�w�Zarządzie�Morskim�Portu�Gdańsk,�Zarządzie�Morskim�Portu�Gdynia,�Grupie�Lotos�i�Radiu�Gdańsk.�
W�przypadku�tego�ostatniego�najczęściej�mówi�się,�że�nowym�szefem�będzie�Andrzej�Liberadzki.

W WOJeWóDZTWIe PO ZmIANAcH

DANUTA mAKOWSKA 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji  
Ochrony Środowiska w Gdańsku
Funkcję dyrektora RDOŚ w Gdańsku pełni od 21 stycznia. Z wykształcenia 
biolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Gdańskiego. Od kilkunastu lat związana z administracją rządową 
i samorządową działającą na rzecz ochrony środowiska. Pracowała m.in. 
w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, była zastępcą dyrektora 
i dyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. Była członkiem i wiceprzewodniczącą Rady 
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku oraz wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu 
Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. Radna Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przewodniczyła Komisji Ochrony Środowiska. Autorka 
opracowań i analiz poświęconych tematyce ochrony środowiska i rozwoju 
obszarów wiejskich.
– Postaram się nawiązać ścisłą współpracę z jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu usprawnienia dotychczasowej komunikacji, co powinno 
przyśpieszyć podejmowanie decyzji i postanowień RDOŚ w zakresie 
procedury ocen oddziaływania na środowisko. Chcę również, by RDOŚ 
w Gdańsku częściej podejmowała działania promocyjno-edukacyjne, 
wpływając na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Pomorza 
– powiedziała nowo wybrana pani dyrektor. 

STANISŁAW OTRemBA 
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Obowiązki dyrektora RZGW w Gdańsku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska Mariusz Gajda powierzył mu 9 grudnia. Stanisław Otremba 
w gospodarce wodnej pracuje od 38 lat i przez te lata przeszedł wszystkie 
szczeble, począwszy od kierownika budowy, poprzez inspektora nadzoru, 
kierownika nadzoru wodnego, kierownika zarządu zlewni, zastępcę 
dyrektora zarządu zlewni, aż po stan obecny. RZGW jest administracją 
rządową, niezespoloną, której celem jest przede wszystkim zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe regionu dolnej Wisły, a także administrowanie wszelkich 
budów hydrotechnicznych oraz realizowanie zadań związanych z gospodarką 
wodną. Do zadań RZGW należy także administrowanie cieków żeglownych 
i nieżeglownych. – Od lat 70. jestem związany z hydrotechniką województwa 
pomorskiego. Realizowałem rożne zadania hydrotechniczne, jak budowa 
i remonty elektrowni wodnych czy remonty i budowa umocnień brzegowych. 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają mi na sprawne i przemyślane 
działania w zakresie realizacji projektów związanych z gospodarką 
wodną województwa pomorskiego – podsumował nowy dyrektor.

BOGDAN WISZOWATy 
komendant Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy  
Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku

Posiada wykształcenie podyplomowe wyższe, absolwent Politechniki 
Gdańskiej – Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Był radnym Rady Miejskiej 
w Ornecie kilku kadencji. W latach 1998–2002 pełnił funkcję zastępcy 
burmistrza Miasta i Gminy Orneta. Pracował w Regionalnej Spółdzielczej 
Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Olsztynie na stanowisku wiceprezesa 
zarządu. Był pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego 
ds. prywatyzacji bezpośredniej, dokonując prywatyzacji kopalni odkrywkowej 
kruszyw. Pracował w Komendzie Głównej OHP w Warszawie na stanowisku 
zastępcy wojewódzkiego komendanta, a następnie wojewódzkiego 
komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku.
Jak mówi, Ochotnicze Hufce Pracy błędnie kojarzą się z placówkami 
skupiającymi młodzież patologiczną. – Prawda jest zupełnie inna. Młodzież 
ta pragnie się uczyć i zdobywać zawód, a wsparcie w postaci zabezpieczenia 
bytu i edukacji jest niezbędne dla nich na tym etapie. Zależy nam na 
tym, by młodzież zdobywała wykształcenie i zawód zapewniające pracę. 
Chodzi o to, by młodzież nie zasilała szeregów bezrobotnych, obciążając 
tym samym budżet. Dużą pomocą są środki unijne, ale takie, które 
sprzyjają wskrzeszaniu aktywności zawodowej i wejściu na rynek pracy 
z konkretnym zawodem. Zależy nam na tym, by to pracodawcy zabiegali 
o dobrze wyuczonych młodych pracowników – podkreślił komendant.

nowi szefowie mówią 
o swoich doświadczeniach i chęci współpracy

ADAm KWIATKOWSKI 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku

Powołany na stanowisko dyrektora 8 grudnia. Urodzony w 1977 roku 
w Warszawie, absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, doktor 
nauk leśnych od 2013 roku. Tematem pracy doktorskiej była ekologia lasu 
i sukcesyjne zmiany ekosystemów leśnych. Karierę zawodową rozpoczął 
na Podlasiu w Białymstoku (Nadleśnictwo Czarna). W 2010 roku rozpoczął 
pracę w Wydziale Ochrony Ekosystemów RDLP w Białymstoku, gdzie objął 
stanowisko dyrektora RDLP. Łącznie na wschodzie Polski spędził 15 lat. 
Żywo interesuję się fotografią, przyrodą i jej ekosystemami, turystyką 
w miejscach nieturystycznych.
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ALeKSANDRA JANKOWSKA 
prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej  
z siedzibą w Sopocie

Związana z Sopotem, w 2006 roku bezskutecznie ubiegała się o fotel 
prezydenta tego miasta, ale zdobyła wysokie poparcie – jednej czwartej 
mieszkańców. W 2007 roku pełniła funkcję wicewojewody pomorskiego. 
Pracowała w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
i instytucjach związanych ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- 
-Kredytową. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej. Jako prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej zamierza wzmocnić współpracę w zakresie 
gospodarki morskiej. Nie wyklucza też powiększenia powierzchni strefy.
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JOANNA STRZemIecZNA-ROZeN 
dyrektor Telewizji Polskiej Oddział w Gdańsku  
(TVP 3 Gdańsk)

To najświeższa zmiana, z końca lutego – z nadania 
dyrektora Jacka Kurskiego. Joanna Strzemieczna-Rozen 
była już szefową Telewizji Gdańsk w latach 2006–2009. 
Wróciła po kilku latach przerwy, by reżyserować 
program kulturalny „Sztuki piękne”. Absolwentka 
filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, z gdańską 
„trójką” związana od 1991 roku. Na przestrzeni lat 
zrealizowała szereg filmów dokumentalnych, pisała 
też scenariusze i reżyserowała. Niektóre z jej filmów 
to: „Mitologie przestrzeni. Stocznia Gdańska”, Andrzej 
Kondratiuk – próba wywiadu”, „Ernst Wiechert. Prorok 
z Sowiego Rogu”, „Źli, głodni awangardziści. Niezależne 
środowiska twórcze St. Petersburga”. Współpracowała 
z Urzędem Miasta w Sopocie, z „Gazetą Wyborczą”, 
„Dziennikiem Bałtyckim” i instytutami kultury polskiej 
w Sztokholmie, Berlinie i Paryżu. 
– Jestem od tego, by ośrodek podźwignąć i pomóc 
ludziom. Pierwszym zadaniem na pewno będzie audyt 
ośrodka pod względem finansowym i technicznym. 
Trzeba najpierw popracować, by pokusić się 
o jakiekolwiek komentarze – powiedziała nowa dyrektor.
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POLECENIE ZAPŁATY
UWAGA: Proszę wypełnij tak samo górną i dolną część i odeślij cały formularz na adres:
Fundacja Pomorze Dzieciom, Al. Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk.
Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy wypełnianiu dokumentu, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 512 170 654

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez :
Fundacja Pomorze Dzieciom, Al. Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk NIP 583 317 07 34
wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty wskazaną
poniżej kwotą do dnia każdego miesiąca.

Nazwa i dokładny adres Darczyńcy (taki jak w Banku)

………………………………………..
Imię i nazwisko Darczyńcy

………………………………………..
adres: ulica, nr domu, nr mieszkania

………………………………………..
adres: kod pocztowy, miejscowość

Wysokość deklaracji:*

Telefon: E-mail: Data urodzenia:

Nr rachunku bankowego Darczyńcy:

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Darczyńcy: Identyfikator  płatności:

0 0 0 5 2 3 3 9 6 6
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy, na obciążenie tego rachunku w drodze polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny na rzecz Fundacji Pomorze
Dzieciom. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obciążenia mojego rachunku bankowego i obsługi mnie jako darczyńcy przez Fundację Pomorze Dzieciom
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02,nr 101, poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami) Odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………………
miejsce i data …………………………………………………………………………………….

Podpis Darczyńcy/właściciela rachunku bankowego 
zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku

Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez :
Fundacja Pomorze Dzieciom, Al. Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk NIP 583 317 07 34
wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty wskazaną
poniżej kwotą do dnia każdego miesiąca.

Nazwa i dokładny adres Darczyńcy (taki jak w Banku)

………………………………………..
Imię i nazwisko Darczyńcy

………………………………………..
adres: ulica, nr domu, nr mieszkania

………………………………………..
adres: kod pocztowy, miejscowość

Wysokość deklaracji:*

Telefon: E-mail: Data urodzenia:

Nr rachunku bankowego Darczyńcy:

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Darczyńcy: Identyfikator płatności:

Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę dla banku prowadzącego wskazany w niniejszym oświadczeniu rachunek bankowy, na obciążenie tego rachunku w drodze polecenia zapłaty tytułem dokonania przeze mnie darowizny na rzecz Fundacji Pomorze
Dzieciom. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obciążenia mojego rachunku bankowego i obsługi mnie jako darczyńcy przez Fundację Pomorze Dzieciom
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02,nr 101, poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami) Odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………………
miejsce i data …………………………………………………………………………………….

Podpis Darczyńcy/właściciela rachunku bankowego 
zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku

1 zł Inna :8 zł
* Należy zaznaczyć właściwy kwadrat za pomocą X 

1 zł Inna :8 zł
* Należy zaznaczyć właściwy kwadrat za pomocą X 

0

0 0 0 5 2 3 3 9 6 60

Cz. I OTRZYMUJE BANK DARCZYŃCY

Cz. II OTRZYMUJE BANK FUNDACJI

JAROSŁAW WITTSTOcK 
dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa  
z siedzibą w Gdyni

Decyzją prezesa ARiMR Daniela Obajtka, stanowisko 
dyrektora pomorskiego oddziału Jarosław Wittstock 
objął 14 stycznia. Nowo powołany dyrektor jest 
gdańszczaninem, ojcem trojki dzieci, z wykształcenia 
magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę 
zawodową rozpoczął w Banku Gospodarki Żywnościowej, 
kolejne lata pracował w przedsiębiorstwach 
i instytucjach finansowych, usług medycznych, 
w sektorze rolno-spożywczym. Kierując podmiotami 
gospodarczymi, sprawował funkcje zarządcze, będąc 
m.in. prezesem i dyrektorem spółek kapitałowych, 
spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych. 
Jak podkreślił nowy dyrektor, istotnym zadaniem i jego 
priorytetowym celem jest zapewnienie stabilnego 
i sprawnego funkcjonowania agencji płatniczej, 
jaką jest ARiMR, podnoszenie standardów obsługi 
beneficjentów, jak również podjęcie intensywnych 
działań zmierzających do szerokiego rozpowszechnienia 
programów pomocowych i wsparcia dedykowanego 
dla producentów rolnych i przedsiębiorców. 
– Ważny w realizacji wyznaczonych celów jest potencjał 
ludzki, umiejętności i wiedza pracowników, stawiam 
więc na wysoką jakość, wysoki standard, merytorykę 
i zaangażowanie pracowników w realizacji zadań 
przypisanych ARiMR, dbając o dobry wizerunek agencji 
płatniczej i satysfakcję ze strony wnioskodawców. 
Nasi specjaliści znają nie tylko przepisy i procedury, 
ale także identyfikują się ze środowiskiem, 
w którym pracują – powiedział dyrektor. 

Zdjęcie z 2003 roku. Joanna Strzemieczna 
i były kanclerz Niemiec Helmut Kohl
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Nasze zaproszenie kierujemy do każdego, niezależnie od czasu 
i etapu przerwania kształcenia, studiowanego kierunku 
czy specjalności, a także bez względu na miejsce rozpoczętych 
wcześniej studiów. Doradzimy w wyborze właściwego kierunku 
i atrakcyjnej specjalności, dostosujemy organizację i warunki 
studiowania do Twoich możliwości i sytuacji życiowej. 

Nasza Uczelnia została wyróżniona prestiżową, ogólnopolską 
nagrodą za nowoczesne kształcenie przez „Monitor Rynkowy” 
w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Monitor Biznesu” w „Rzeczpospolitej”.

Masz możliwość wznowić, 
kontynuować i ukończyć 
rozpoczęte niegdyś studia

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 

tel. 58 500 52 22, 881 777 974, e-mail: info@wsse.edu.pl 

www.wsse.edu.pl

Pomoc dla Wiktorka

Wiktorek jest sześcioletnim chłopcem, który od urodzenia cierpi 
na padaczkę lekooporną i częściowy brak ciała modzelowatego. 
Jest to wada rozwojowa ośrodkowego układu nerwowego.

Wiktorek jest bardzo pogodnym i spokojnym dzieckiem. 
Niestety nie potra�  jeszcze robić wielu rzeczy samodzielnie. 
Nasz synek nie raczkuje, nie stoi i nie chodzi, ale próbuje „gaworzyć” 
i z naszą pomocą siadać. Wiktorek nie rozpoznaje osób, ale reaguje 
na obecność bliskich.

Nasz synek wymaga stałej, wieloprofilowej rehabilitacji, 
dzięki której czyni postępy w rozwoju. Bierze udział w turnusach 
rehabilitacyjnych. Razem z rehabilitantami pracujemy nad poprawą 
percepcji wzrokowej, nauką samodzielnego siadania i raczkowania, 
co w przyszłości zaowocuje pierwszymi krokami postawionymi 
przez Wiktorka.

Prosimy o przekazanie
1% podatku na rehabilitację
naszego synka Wiktorka

Darowizny można wpłacać na konto:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
77-400 Złotów, Stawnica 33A

KRS 0000186434 z dopiskiem: 434/P Wiktor Pepliński

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
www.fundacja-sloneczko.pl

GDAńSK

2016 – Rokiem Pomorskiej 
wspólnoty Obywatelskiej

Podczas�XVII�Sesji�Sejmiku�Województwa�Pomorskiego�podsumowano�2015�rok�jako�Rok�Matematyki�na�Pomorzu.�
Rok�2016�–�wolą�radnych�–�został�ustanowiony�Rokiem�Pomorskiej�Wspólnoty�Obywatelskiej.

Sejmik Województwa Pomorskiego 
ogłosił rok 2015 Rokiem Matema-
tyki z inicjatywy trzech uczelni: 

Uniwersytetu Gdańskiego, Politech-
niki Gdańskiej i Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. W ramach tego przedsię-
wzięcia organizowane były wydarze-
nia, które miały za zadanie zwalczyć 
negatywny stereotyp krążący wokół 
matematyki. Łącznie blisko 200 tysięcy 
osób wzięło udział w wydarzeniach 
dedykowanych Rokowi Matematyki. 
– Bardzo się cieszę, że to wspólne 
przedsięwzięcie się nam udało i że 
dzięki temu będziemy jeszcze bar-
dziej promować matematykę – powie-
dział marszałek Mieczysław Struk. 
– Jeżeli region chce się rozwijać i być 
konkurencyjny w Polsce i w Europie, 
to musi kształcić inżynierów, musi 
mieć dobrych specjalistów w naukach 
ścisłych. To oczywiście wcale nie zna-
czy, że deprecjonujemy nauki humani-
styczne – w żadnym wypadku nie. 

Rok Pomorskiej Wspólnoty 
Obywatelskiej
Podczas sesji radni podjęli uchwałę, 
by rok 2016 był Rokiem Pomorskiej 
Wspólnoty Obywatelskiej. W tym 
roku obchodzić będziemy szereg 
rocznic doniosłych wydarzeń histo-
rycznych, w tym 550. rocznicę II po-
koju toruńskiego, w wyniku którego 
znaczna część obecnego województwa 

Rok matematyki w liczbach
Działania�w�Roku�Matematyki�znacznie�przerosły�oczekiwania�inicjatorów.�Do�obchodów�włączyły�się�szkoły,�
instytucje,�fundacje,�samorządy�lokalne�oraz�rodzice.�Przez�cały�rok,�w�całym�województwie,�odbywały�się�różne�
imprezy�propagujące�matematykę�–�festyny,�turnieje,�podchody�matematyczne,�konkursy,�lekcje�otwarte,�wystawy,�
projekcje�filmów�nawiązujących�do�matematyki,�wykłady,�seminaria,�konferencje,�warsztaty,�święta�matematyki�
w�powiatach,�happeningi,�tworzono�gazetki�matematyczne,�a�nawet�odbywały�się�pokazy�mody.

Łącznie�odbyło�się�7 konferencji,�4 seminaria i�32 wykłady,�w�których�uczestniczyły�4015 osoby.�21518 uczniów 
i dorosłych wzięło�udział�w�przeszło�300 konkursach (szkolne,�gminne,�powiatowe,�wojewódzkie),�a�ponad�
8300 uczniów wzięło�udział�w�kuratoryjnym�konkursie�matematycznym,�Kangurze,�Alfiku�i�konkursach�
ogólnopolskich.�Ponadto�odbyło�się�wiele�imprez�szkolnych�i�ogólnodostępnych,�w�których�uczestniczyło�ok.�
115 tys. osób.�Ponadto�odnotować�trzeba:�16 imprez festiwalowych,�130 dni matematyki i happeningów,�
12 festynów,�7 innowacji pedagogicznych,�43 lekcje otwarte i biblioteczne,�14 pikników,�33 projekty 
matematyczne i�153 warsztaty.�Te�ostatnie�cieszyły�się�zainteresowaniem�11308 uczestników.�Nie�sposób�także�
nie�wspomnieć�o�39 bardzo atrakcyjnych wystawach,�które�odwiedziło�przeszło�34 tys. zainteresowanych.

Wydarzeniem�kulminacyjnym�była�Pomorska�Noc�Matematyki�z�13�na�14�marca�2015�roku,�w�której�wzięło�
udział�3381 osób.�Łącznie�daje�to�liczbę�blisko�200 tys. osób,�które�osobiście�wzięły�udział�w�wydarzeniach�
dedykowanych�Rokowi�Matematyki.

Fo
t.�
Sł
aw
om
ir�
Le
w
an
do
w
sk
i

Podczas podsumowania Roku matematyki podziękowania z rąk marszałka mieczysława Struka, przewodniczącego sejmiku Jana Kleinszmidta i przewodniczącego Komisji Nauki, 
edukacji, Kultury i Sportu Dariusza męczykowskiego odebrali: rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Roman Drozd, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk, 
rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek i dyrektor centrum edukacji Nauczycieli Renata Ropela

pomorskiego przyłączona została jako 
Prusy Królewskie do Polski. Rocznice te 
są okazją do zwrócenia uwagi na spe-
cyfikę dziejów regionu pomorskiego. 
Jedną z cech wyróżniających Pomo-
rze na tle innych polskich regionów 
była duża aktywność obywatelska 
i umiejętność samoorganizacji miesz-
kańców, przekładająca się na rozkwit 
życia społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego regionu.
Ogłaszając Rok Pomorskiej Wspól-
noty Obywatelskiej, radni i władze 

województwa pragną zwrócić uwa-
gę na potrzebę ciągłego budowania 
i umacniania wspólnoty regionalnej, 
którą łączy nie tylko zamieszkiwa-
nie terytorium tej samej jednostki 
administracyjnej, ale także współ-
praca i współodpowiedzialność za 
Pomorze. Inicjatywa ta ma wzmoc-
nić identyfikację mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego z regionem, 
zachęcić do pełniejszego poznania 
i utożsamiania się z jego symbolami 
i osiągnięciami.
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TNIemy ceNy 

Rozmowa�z�burmistrzem�Pucka, HANNą PRUcHNIeWSKą

się do urzędu i nie będą pozostawieni 
sami sobie. Przykładem współpracy 
jest ogromna aktywność mieszkańców 
w momencie brania udziału w różnego 
rodzaju konkursach. To właśnie dzięki 
tej aktywności, udało nam się zdobyć 
piękną ozdobę kwiatową na rynku. To 
zaangażowanie mieszkańców w spra-
wy miasta pozwala mi mieć przekona-
nie, że Puck dla mieszkańców jest tak 
samo ważny, jak dla mnie oraz że sami 
mieszkańcy czują się tu dobrze.

? Ale Puck to nie tylko morze.
Często powtarzam trzy kluczowe sło-

wa: Bałtyk, Puck i Kaszuby. Miasto 
jest nierozerwalnie związane z Zato-
ką Pucką i tradycjami kaszubskimi. 
Te elementy są spoiwem tworzącym 
charakter miasta. Niezwykle istotnym 
jest krzewienie tradycji kaszubskich, bo 
to część naszej tożsamości narodowej. 
Turyści są niezwykle ważni dla rozwo-
ju miasta, jednak najważniejsi są jego 
mieszkańcy.

? Turystycznie i promocyjnie 
udało się Puck ożywić, a jakie 
konkretne projekty trzeba 
jeszcze zrealizować?

Przede mną jeszcze wiele do zrobienia. 
Puck potrzebuje zmian. Zmian w infra-
strukturze, atrakcjach, promocji. Inten-
sywnie działamy w tym zakresie. Jeśli 
chodzi o konkretne plany, napisaliśmy 
kilka ważnych projektów, złożyliśmy 
wnioski do konkursów, ale jeszcze wiele 
wniosków przed nami. Mam nadzieję, 
że wszystko pójdzie po naszej myśli. 
Zamierzamy przypomnieć o istnieniu 
zamku poprzez udostępnienie pozosta-
łości piwnic. Zamek ten w XIV wieku 
pełnił ważną rolę – tu urzędował Ry-
bicki, który zajmował się gospodarką 
morską. Z pierwszym rozbiorem Polski 
Puck przypadł Prusom, wkrótce póź-
niej zamek rozebrano. Naszym celem 
jest stworzenie szlaku historycznego 
z uwzględnieniem wszystkich waż-
nych dla Pucka miejsc. Złożony też 
został wniosek na budowę wieży wi-
dokowej nad zatoką. Mam nadzieję, że 
jedna z fundacji odpowie na nasz apel, 
obejmując swym patronatem Muzeum 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego, 
gdzie do września 1939 roku Puck był 
jego bazą. Niezwykle istotna jest też 
marina, o której marzymy od dawna. 
Aktualnie jesteśmy rekomendowani 
na liście Urzędu Marszałkowskiego 
do rozbudowy mariny. Wstępnie przy-
znano nam 20 mln zł, choć jeszcze nie 
mamy zatwierdzenia umowy.

? Do budowy nowej mariny 
chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać.

Puck w 1920 roku, gdy dokonywały się 
zaślubiny, był małym portem. Dzisiaj 
też jest małym portem, choć nie należy 
zapominać, że za czasów panowania 
Wazów był pierwszym polskim por-
tem wojennym. Dzięki zaślubinom roz-
winęła się Gdynia wraz z jej portem. 

? Gdy w 2014 roku zdecydowała 
się Pani ubiegać o fotel Burmi-
strza Miasta Pucka, jaka myśl 
głównie Pani towarzyszyła?

Przede wszystkim zależało mi na 
tym, by Puck był miastem, do którego 
przyjeżdża się z konkretnym celem 
i ochotą, a nie mija przejazdem. To, co 
przyciąga najbardziej, to plaża i woda, 
zadbaliśmy więc o to, by wzmocnić 
te atrakcje. W tym celu nawieźliśmy 
dużo pięknego piasku, zaopatrzyli-
śmy plaże w prysznice i przebieralnie 
oraz stworzyliśmy na nich animacje, 
takie jak np. aquazumba, której zaję-
cia odbywały się dwa razy dziennie. 
Zorganizowaliśmy całe cykle imprez 

Puck atrakcyjny przez cały rok
jak i prozdrowotnych. Bardzo inten-
sywnie działają różne aktywne grupy, 
które zawsze mogą liczyć na wspar-
cie burmistrza. Taka wszechstronna 
aktywność przyciąga ludzi i raduje 
mieszkańców.

? W lutym, jak co roku, odbyły 
się uroczystości zaślubin 
Polski z morzem. Jak to wyda-
rzenie wpływa na promocję 
Pucka?

Uroczystość zaślubin to bardzo waż-
na rocznica nie tylko dla Pucka, ale 
i dla całego Pomorza, a także Polski. 
W tym roku przyjęliśmy formułę dzie-
więciodniowego świętowania. Wszyst-
ko zaczęło się od międzynarodowych 
zawodów strzeleckich, II Biegu „Od 
Hallera do Hallera”, II Zaślubinowego 
Morsowania, a skończyło na zawodach 
w skata i turnieju siatkarskim. Była też 
konferencja popularnonaukowa, kon-
cert pieśni marynistycznych „Od morza 
jesteśmy”. Liczbę osób uczestniczących 
w tych wydarzeniach można szacować 
w setkach. Ważne, aby obchodzić tę 
rocznicę tak jak lubimy. Punkt kulmi-
nacyjny tych wydarzeń to oczywiście 
uroczystość, która odbyła się dokład-
nie w 96. rocznicę zaślubin Polski 
z morzem. 10 lutego zawitało do nas 
wielu bardzo ważnych gości, w tym 
prezydent RP Andrzeja Duda. Obec-
ność głowy państwa podnosi rangę 
wydarzenia, a dodatkowo jest ogromną 
promocją dla Pucka. Szczególnie zale-
ży nam na promocji historycznej, bo 
miasto tym różni się od innych miast 
północnych Kaszub, że ma niezwykłą 
historię, ważną dla całej Polski. Wciąż 
o tym przypominamy, by wryło się 
to w serca mieszkańców i wszystkich 
osób odwiedzających to miejsce. Puck 
otrzymał prawa miejskie 16 listopada 
1348 roku. By upamiętnić to wydarze-
nie, każdego dnia o godzinie 13.48 wy-
brzmiewa hejnał miasta. Tym niewiel-
kim gestem przypominamy codziennie 
o naszej historii. Zależy nam na two-
rzeniu lokalnego patriotyzmu i realnej 
więzi z miejscem, w którym żyją nasi 
mieszkańcy. Jest to element budowania 
poczucia wspólnoty z miastem, którą 
tworzy się w sercach od najmłodszych 
lat. Bardzo się cieszę, gdy słyszę od 
mieszkańców Pucka radość z faktu, że 
na miejsce swego życia wybrali wła-
śnie Puck. Staramy się tworzyć więź 
z mieszkańcami poprzez realizowanie 
wspólnych inicjatyw. Myślę, że miesz-
kańcy mają przekonanie, że są istotnym 
elementem tworzenia wizerunku mia-
sta oraz o tym, że zawsze mogą zwrócić 

W Pucku nie powstanie port rybacki 
ani morski, ale na puckim akwenie 
wyjątkowo popularne są sporty wodne. 
Wynika to z wyjątkowej specyfiki tych 
wód. Zatoka tworzy idealne warunki 
dla wszelkich szkół żeglarstwa lub 
innych sportów wodnych. Opinię tą 
potwierdzają doświadczeni wodniacy. 
Aby podtrzymać i rozwinąć tradycje 
morskie w Pucku, z których będą mogły 
korzystać kolejne pokolenia żeglarzy, 
należy walczyć o powstanie miejsca, 
które w pełni umożliwi ten rozwój. 
Marina jest do tego niezbędna. Zresztą 
to właśnie tym hasłem zakończyłam 
swoje przemówienie podczas tegorocz-
nej uroczystości rocznicy zaślubin, 
wyrażając nadzieję, że za rok oddamy 
do użytku 200 nowych miejsc w puc-
kiej marinie. Liczę, że przy wsparciu 
urzędu marszałkowskiego, minister-
stwa sportu, urzędu morskiego oraz 
prezydenta, uda nam się tego dokonać. 
Realizacja tego przedsięwzięcia byłaby 
niesamowitym impulsem do rozwoju 
całego miasta. Odwiedzający Puck 
inwestorzy najczęściej pytają właśnie 
o marinę: czy i kiedy powstanie? Zain-
teresowanie ze strony inwestorów jest 
świadectwem znaczenia tej inwestycji. 
W tym kontekście widać, jaką marina 
daje miastu perspektywę.

? A mniejsze inwestycje…
W ostatnim czasie udało się roz-

począć więcej inwestycji, nareszcie 
powstają obiekty, których w Pucku bra-
kowało, jak na przykład miejsca noc-
legowe i baza gastronomiczna. Mamy 
już zapewnienia otrzymania dotacji 
w ramach obszaru metropolitalnego 
na projekty rewitalizacji, ponieważ 
Puck kwalifikuje się jako obszar starego 
miasta, a to wiąże się z rewitalizacją 
infrastrukturalną i społeczną, która 
ma zmienić zadania i funkcje pewnych 
obiektów na rynku. Drugie ważne zada-
nie to powstanie węzła integracyjnego, 
by stworzyć możliwość pozostawienia 
samochodu w Pucku i drogą wodną lub 
rowerem przemieścić się na półwysep. 
W minionym sezonie kursował kuter 
rybacki i taksówka wodna, co cieszy-
ło się ogromnym zainteresowaniem. 
W przyszłym sezonie liczymy na po-
wtórzenie sukcesu. Zależy nam, by 
z węzła, który powstanie, rozprowadzić 
ścieżki rowerowe oraz stworzyć dodat-
kowe miejsca parkingowe.

rozrywkowych, dzięki czemu czas od 
kwietnia do września obfitował w róż-
nego rodzaju atrakcje.

? To w sezonie, a czym Puck 
zachęca, gdy lato się kończy?

Poza sezonem Puck nie traci na swej 
atrakcyjności. Są miejsca ważne histo-
rycznie, zabytki, muzea, rynek, szlaki 
spacerowe. Udało się nam rozbudzić 
życie kulturalne mieszkańców oraz 
turystów głównie w oparciu o orga-
nizacje pozarządowe. Młodzi artyści 
tworzą u nas teatr, otworzyliśmy kino 
przy stadionie, jest też teatr w ratuszu. 
Organizowanych jest wiele spotkań 
zarówno kulturalnych, sportowych, 

? Puck kwitnie perspektywami, 
co więc znaczą nożyce w Pani 
rękach?

Oznaczają dobre wieści. Jedną z ak-
cji promocyjnych Pucka jest wyda-
nie kalendarza, który mówi o każdej 
większej imprezie w danym miesiącu. 
Dodatkowo pragniemy ocieplić wize-
runek urzędników. Nożyce w moich 
rękach są informacją, że w kwietniu 
w Pucku można spędzić weekend za 
pół ceny. Akcjami, które promuje ka-
lendarz, pragnę zaprosić wszystkich 
do Pucka, bo przez cały rok mamy coś 
do zaoferowania. Każdego dnia pracu-
jemy nad tym, by zrealizować każdy 
kolejny punkt z programu wyborczego, 
bo szczerze nam zależy na tym, żeby 
Puck był bliski sercom jego mieszkań-
ców i znanym, lubianym punktem dla 
każdego turysty.

Dziękuję
aneta Sucharzewska 

Puck tym różni się  
od innych miast  
północnych Kaszub,  
że ma niezwykłą historię,  
ważną dla całej Polski.

6 sierpnia odbywa się Pucki 
Dzień Kapra. I to zdjęcie zdobi 
kalendarz w miesiącu sierpniu 
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GmINA KOLBUDy

na wszystko patrzymy 
przez pryzmat budżetu 

Rozmowa�z�LeSZKIem GROmBALą,�wójtem�gminy�Kolbudy�(powiat�gdański)

? Początek roku prowokuje do standardowych 
pytań. Jaki dla gminy Kolbudy był rok 2015 i co 
planujecie na ten, który się właśnie rozpoczął?

Jak zawsze w samorządach, był to trudny rok. My na 
wszystko patrzymy przez pryzmat budżetu. I choć nasza 
gmina do najbiedniejszych nie należy, zawsze to, co ro-
bimy, to wypadkowa marzeń i możliwości finansowych. 
Cały czas inwestujemy i wiemy, że są takie zadania, które 
nigdy nie zostaną zrealizowane do końca. Na przykład 
budowa kanalizacji. Gmina się rozwija, wciąż powstają 
nowe domy, które trzeba przyłączać do sieci, więc kana-
lizacja musi być stale rozbudowywana. Nie zmienia to 
faktu, że pod względem „skanalizowania” Kolbudy już 
wyprzedziły Gdańsk.

? Gmina się rozwija, ale jednocześnie powoli 
zmienia charakter. Kowale, choć formalnie wciąż 
są wsią w gminie Kolbudy, praktycznie stały się 
nieco oddaloną od centrum dzielnicą Gdańska.

Rzeczywiście, na pograniczu różnice dawno już się zatarły. 
Pod względem infrastruktury nie ma żadnej różnicy. Jaka 
to wieś, której sołtys mieszka na drugim piętrze w bloku? 
Jednak mieszkańcy bardzo by nie chcieli, by Kowale zostały 
dzielnicą Gdańska. Przede wszystkim ze względu na podatki, 
w mieście znacznie wyższe, niż na wsi.

? Wróćmy jednak do bilansu roku.
 Sporo inwestowaliśmy. Za ponad 3 mln zł wykonaliśmy 

pierwszy etap drogi Bielkówko – Pręgowo. Rozpoczęliśmy 
budowę parku. Zbudowaliśmy ulicę Sadową w Kowalach. 
Porządkujemy teren przed Urzędem Gminy. Budujemy 
kanalizację w Lisewcu i Czapielsku. Zbudowaliśmy remizę 
OSP w Lublewie. Powstał ciąg pieszo-rowerowy od granicy 
Gdańska do Kolbud...

? Wśród inwestycji, które Pan wymienił, są dwie 
drogi i ścieżka rowerowa...

Tak. Gmina rośnie, osiadają tu nowi mieszkańcy, a każda 
rodzina ma przynajmniej jeden samochód. Potrzeby trans-
portowe są ogromne.

? Skoro wspomniał Pan o potrzebach transporto-
wych, zapytam o kolej. Chyba ze trzy lata temu 
pojawiła się koncepcja rewitalizacji linii Pruszcz 
– Kartuzy – Łeba. I co?

Na razie jest to wciąż tylko koncepcja. Bardzo mocno arty-
kułowana w Pruszczu, dla nas nieco mniej atrakcyjna. Choć 
Pruszcz jest stolicą naszego powiatu, naszym mieszkańcom 
bardziej zależy na dogodnym połączeniu z Trójmiastem. 
Oczywiście, jak w końcu dojdzie do konkretów, na pewno 
gmina Kolbudy będzie wspierać tę inwestycję. Ale chcemy, 
by to połączenie było spięte z PKM, tak, żeby po rewitalizacji 
linii kolejowej można było dojechać z Kolbud do Wrzeszcza 
i do Gdyni.

? A dzisiaj ta linia jest jedną z atrakcji turystycz-
nych gminy.

Bardzo cenimy „drezyniarzy” i chwalimy sobie współpracę 
z nimi. Po pierwsze dlatego, że kochamy wszelkiej maści 
entuzjastów. Druga przyczyna jest bardziej prozaiczna: 
dzięki nim złomiarze nam nie rozkradli kolei i linia wciąż 
jest w podobnym stanie technicznym, jak w latach 70. 
Dziś przejazd drezyną to duża atrakcja, ale myślę, że kiedy 

na nasze tory powróci „prawdziwa” kolej, perspektywa 
zwinięcia interesu raczej ich ucieszy, niż zmartwi.

? Odbudowa kolei to inwestycja ważna dla Pruszcza, 
Kolbud i Gdańska. Ale to pieśń przyszłości. Tymcza-
sem już dziś mówi się o innych działaniach ważnych 
dla tych trzech samorządów: o budowie szkoły 
metropolitalnej. Co jest wyjątkowego w tej inwestycji?

Kosztem 40 milionów złotych powstanie w Kowalach, nie-
mal u styku granic trzech jednostek samorządowych: miasta 
Gdańska oraz gmin wiejskich Kolbudy i Pruszcz Gdański 

szkoła Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Koszty in-
westycji, a później utrzymania szkoły będą dzielone w pro-
porcjach: Gdańsk i Pruszcz po 30 procent, a my 40 procent. 
Takie same proporcje będą wśród uczniów. 40 procent z nich 
będzie mieszkańcami Kolbud, a po 30 procent – Gdańska 
i Pruszcza. 40 milionów to sporo, ale liczymy, że na budowę 
uda nam się pozyskać środki spoza budżetu. W sumie szkoła 
będzie liczyła około 600 uczniów w 24 klasach. Powinna 
być gotowa w 2018 roku. Dodatkowo Gdańsk zobowiązał 
się wybudować szkolny basen. Oczywiście zamiast jednej 
dużej, można by wybudować trzy małe szkoły – Gdańsk dla 
swoich dzieci, Pruszcz dla swoich i my dla swoich. Ale duży, 
nowoczesny, dobrze wyposażony budynek, to zupełnie inna 
jakość, niż trzy małe i nie tak „wypasione”. Na taki standard 
żadnego z samorządów osobno nie byłoby stać. A szkolne 
obiekty: hala sportowa, biblioteka, czy basen będą służyły 
nie tylko uczniom. Popołudniami będą z nich korzystać 
mieszkańcy.

? Rzeczywiście, tak działa efekt skali: mnożą się 
korzyści, ale też i mnożą się problemy.

Głównym problemem jest dojazd. Trzeba wybudować drogi 
od strony Gdańska i od strony Pruszcza. Mieszkańcy osie-
dla Olimp obawiają się, że dodatkowy ruch do i ze szkoły 
całkiem zakorkuje osiedlowe uliczki. Liczymy też, że ta 
inwestycja wymusi modernizację drogi wojewódzkiej 221 
i dokończenie węzła w Kowalach, którego od czasu budowy 
obwodnicy Gdańska nie udało się jeszcze dokończyć. W ogó-
le ta kadencja i chyba też przyszła, jeśli chodzi o politykę 
inwestycyjną gminy zdominowana będzie przez drogi. Bo 
jeśli chodzi o sieci – to, co trzeba było zakopać do ziemi, to 
już w tej ziemi jest.

? Wśród dokonań ubiegłego roku wymienił Pan 
oddanie nowej remizy OSP w Lublewie.

Zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do bezpieczeństwa. 
Mamy trzy jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. Wśród nich także jednostkę z Lublewa. Jest 
to jednostka wyspecjalizowana w ratownictwie drogowym. 
W przyszłości jej znaczenie powinno jeszcze wzrosnąć, bo 
remiza znajduje się przy planowanej obwodnicy metropo-
litalnej. We wrześniu strażacy dostali remizę, a tydzień 
temu do garażu tej remizy trafił nowoczesny wóz bojowy 
za ponad 600 tysięcy złotych.

? A propos Lublewa. Jednym z ważnych wydarzeń 
ubiegłego roku, o których Pan nic nie powiedział, 
były wybory parlamentarne. Tymczasem dla 
gminy Kolbudy te wybory miały szczególne 
znaczenie. Nowy rząd powołał na wojewodę 
pomorskiego mieszkańca gminy Kolbudy. 
Czy wiąże Pan z tym wyborem jakieś nadzieje 
czy też może obawia się Pan?

To dobrze, że nowy wojewoda zna osobiście problemy naszej 
gminy. Oczekuję od niego pomocy w ich rozwiązywaniu. 
Nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś rozsądny 
mógłby chcieć gminie zaszkodzić. Przecież pomagając 
nam, nie wspiera żadnej opcji politycznej, a przyczynia się 
do załatwienia problemów mieszkających tu ludzi. Także 
i swoich sąsiadów.

? I jeszcze jedna rzecz kojarzy mi się z Lublewem. 
Kiedyś był tu festiwal pianistyczny Fermata. 
Teraz Fermaty już nie ma, ale jest inny festiwal 
o bardzo podobnej formule i nawiązującej 
do poprzednika nazwie: Refermata. Wydaje 
mi się jednak, że czasy świetności festiwal ma 
już za sobą.

To nie my jesteśmy organizatorem festiwalu, ale zawsze 
byliśmy jego głównym sponsorem. Rzeczywiście czasy 
świetności festiwal ma już za sobą. Świat się zmienił i teraz 
znacznie trudniej sprowadzić takie znakomitości, jakie tu 
koncertowały w pierwszych edycjach festiwalu. Ale orga-
nizatorzy nie poddają się, mają wiele ciekawych pomysłów. 

Zresztą widać tu zmianę pokoleniową. Fermatę organizo-
wał Dariusz Glapiak, Refermatę – jego córka Dominika. 
Zresztą ewoluują też gusty publiczności. Obserwujemy to 
też na przykładzie imprez, które my organizujemy. Co roku 
organizujemy imprezę na powitanie lata. Występowały na 
niej chyba wszystkie słynne polskie zespoły muzyczne od 
Czerwonych Gitar począwszy. A dziś ludzie już nie chcą 
zespołów, a wolą kabarety.

? Mówiliśmy już chyba o wszystkim poza sportem.
 Naszą filozofią jest udostępnianie możliwości ćwiczeń jak 

największej liczbie dzieci. Dlatego rozwijamy sport głównie 
w oparciu o szkoły. Niewiele jest chyba w Polsce gmin, 
gdzie dzieci mają tak szeroki dostęp do różnorodnych zajęć 
sportowych. I wszystkie są całkowicie darmowe. Na pewno 
coś tu opuszczę, ale spróbuję wyliczyć dyscypliny, w jakich 
organizowane są zajęcia sportowe: piłka nożna, koszykówka, 
siatkówka, lekkoatletyka, żeglarstwo, jazda konna, joga, 
sportowy taniec towarzyski, szachy, łucznictwo, pływanie, 
zumba i różne rodzaje aerobiku...

? Proszę o parę słów o planach na ten rok.
 To przede wszystkim inwestycje. Wszystkich nie wymie-

nię, bo jest ich ponad setka. W tym roku przeznaczyliśmy 
na inwestycje ponad 17 milionów złotych.

? … przy budżecie...
 70 milionów. Jeśli o to panu chodzi, na pewno nie in-

westujemy ponad stan. Gmina ma niewielkie, absolutnie 
bezpieczne zadłużenie i stać nas na tyle inwestycji.

? I co za te 17 milionów powstanie?
 To remonty i budowa dróg. W Kolbudach wyremontowane 

zostaną cztery drogi. Poza tym budujemy dwie sale gim-
nastyczne przy szkołach podstawowych. W Pręgowie sala 
będzie oddana jeszcze w tym roku, a w Lublewie w 2017. 
W Jankowie powstanie zaplecze sportowe dla dzieci młodzie-
ży. Będziemy kontynuować tworzenie parku i porządkowanie 
otoczenia Urzędu Gminy. No i oczywiście utrzymywanie 
infrastruktury, w tym na przykład nowe lampy...

? Sprowokował Pan kolejne pytanie o Plan  
Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dla naszej gminy nie ma on poważniejszego znaczenia. To, co 
inni robią w ramach PGN, u nas już dawno jest. Większość 
miejscowości ma już sieć gazową. Budynki użyteczności 
publicznej, głównie szkoły, też już mają właściwe systemy 
ogrzewania (poza szkołą w Buszkowach). Jedynym proble-
mem są ludzie. Niektórzy z nich uparcie trwają przy piecach. 
Z nazwy węglowych. Ale w praktyce palą w nich wszystko, 
co da się spalić łącznie z plastikami.

? A co na to Straż Gminna?
 Cieszę się, że poruszył Pan ten problem. Rozpoczyna swoją 

działalność 1 marca. I będzie kontrolować. Będzie miała 
wiele zadań. Jeszcze większym problemem są np. dzikie 
wysypiska śmieci. Ustawa śmieciowa miała spowodować 
ich zanik. Tymczasem wciąż powstają nowe.

? No to może zakończymy jakimś milszym 
akcentem...

Możemy powiedzieć o wakacyjnej wymianie młodzieży. 
Gmina Kolbudy nawiązała partnerstwo z trzema zagra-
nicznymi miejscowościami: Uffenheim w Bawarii, Nie-
menczynem na Litwie i Jaworowem na Ukrainie. Każdego 
lata przyjmujemy u siebie młodzieżowe grupy polonijne 
z Niemenczyna i Jaworowa. A nasza młodzież jeździ do 
Uffenheim i Niemenczyna. W ten sposób dzieci poznają 
świat, nawiązują przyjaźnie z zagranicznymi kolegami 
i mają ciekawsze wakacje. A są to działania na naprawdę 
dużą skalę.

Dziękuję. 
Michał Robert Wodziński
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Gmina Kolbudy 
w 2016 roku 
przeznaczyła 
na inwestycje  

ponad 
17 milionów 

złotych.
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Gdzie nas czytają – jesteśmy w całym województwie!
Urząd�Marszałkowski�Województwa� ]
Pomorskiego
Radni�Sejmiku�Województwa� ]
Pomorskiego 
Oddział�Zamiejscowy�Pomorskiego�
Urzędu�Marszałkowskiego�w�Słupsku
Urząd�Miasta�Gdańsk ]
Urząd�Miasta�Sopot ]
Urząd�Miasta�Gdynia  ]

Starostwo Powiatowe w Pruszczu  ]
Gdańskim
Urząd�Miasta�Pruszcz�Gdański•�
Urząd�Gminy�Pruszcz�Gdański•�
Urząd�Gminy�Cedry�Wielkie•�
Urząd�Gminy�Kolbudy•�
Urząd�Gminy�Przywidz•�
Urząd�Gminy�Pszczółki•�
Urząd�Gminy�Suchy�Dąb•�
Urząd�Gminy�Trąbki�Wielkie •�

Starostwo Powiatowe   ]
w Nowym Dworze Gdańskim
Urząd�Miasta�Nowy�Dwór�Gdański•�
Urząd�Miasta�Krynica�Morska•�
Urząd�Gminy�Ostaszewo•�
Urząd�Gminy�Stegna•�
Urząd�Gminy�Sztutowo •�

Starostwo Powiatowe w Sztumie ]
Urząd�Miasta�Sztum•�
Urząd�Miasta�Dzierzgoń•�
Urząd�Gminy�Mikołajki�Pomorskie•�
Urząd�Gminy�Stary�Dzierzgoń•�
Urząd�Gminy�Stary�Targ •�

Starostwo Powiatowe w malborku ]
Urząd�Miasta�Malbork•�
Urząd�Miasta�Nowy�Staw•�
Urząd�Gminy�Malbork•�
Urząd�Gminy�Lichnowy•�
Urząd�Gminy�Miłoradz•�
Urząd�Gminy�Stare�Pole •�

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ]
Urząd�Miasta�Kwidzyn•�
Urząd�Miasta�Prabuty•�
Urząd�Gminy�Kwidzyn•�
Urząd�Gminy�Gardeja•�
Urząd�Gminy�Ryjewo•�
Urząd�Gminy�Sadlinki •�

Starostwo Powiatowe   ]
w Starogardzie Gdańskim
Urząd�Miasta�Starogard�Gdański•�
Urząd�Miasta�Czarna�Woda•�
Urząd�Miasta�Skarszewy•�
Urząd�Miasta�Skórcz•�
Urząd�Gminy�Starogard�Gdański•�
Urząd�Gminy�Skórcz•�
Urząd�Gminy�Bobowo•�
Urząd�Gminy�Lubichowo•�
Urząd�Gminy�Osieczna•�
Urząd�Gminy�Smętowo�Graniczne•�

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ]
Urząd�Miasta�Wejherowo•�
Urząd�Miasta�Reda•�
Urząd�Miasta�Rumia•�
Urząd�Gminy�Wejherowo•�
Urząd�Gminy�Choczewo•�
Urząd�Gminy�Gniewino•�
Urząd�Gminy�Linia•�
Urząd�Gminy�Luzino•�
Urząd�Gminy�Łęczyce•�
Urząd�Gminy�Szemud •�

Starostwo Powiatowe w Pucku ]
Urząd�Miasta�Puck•�
Urząd�Miasta�Władysławowo•�
Urząd�Miasta�Jastarnia•�
Urząd�Miasta�Hel•�
Urząd�Gminy�Kosakowo•�
Urząd�Gminy�Krokowa•�
Urząd�Gminy�Puck •�

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ]
Urząd�Miasta�Kościerzyna•�
Urząd�Gminy�Kościerzyna•�
Urząd�Gminy�Dziemiany•�
Urząd�Gminy�Karsin•�
Urząd�Gminy�Liniewo•�
Urząd�Gminy�Lipusz•�
Urząd�Gminy�Nowa�Karczma•�
Urząd�Gminy�Stara�Kiszewa •�

Starostwo Powiatowe w chojnicach ]
Urząd�Miasta�Chojnice•�
Urząd�Miasta�Brusy•�
Urząd�Miasta�Czersk•�
Urząd�Gminy�Chojnice•�
Urząd�Gminy�Konarzyny •�

Starostwo Powiatowe w człuchowie  ]
Urząd�Miasta�Człuchów•�
Urząd�Miasta�Czarne•�
Urząd�Miasta�Debrzno•�
Urząd�Gminy�Człuchów•�
Urząd�Gminy�Koczała•�
Urząd�Gminy�Przechlewo•�
Urząd�Gminy�Rzeczenica •�

Starostwo Powiatowe w Bytowie ]
Urząd�Miasta�Bytów•�
Urząd�Miasta�Miastko•�
Urząd�Gminy�Borzytuchom•�
Urząd�Gminy�Czarna�Dąbrówka•�
Urząd�Gminy�Kołczygłowy•�
Urząd�Gminy�Lipnica•�
Urząd�Gminy�Parchowo•�
Urząd�Gminy�Studzienice•�
Urząd�Gminy�Trzebielino•�
Urząd�Gminy�Tuchomie •�

Starostwo Powiatowe w Słupsku ]
Urząd�Miasta�Słupsk•�
Urząd�Miasta�Ustka•�
Urząd�Miasta�Kępice•�
Urząd�Gminy�Słupsk•�
Urząd�Gminy�Ustka•�
Urząd�Gminy�Damnica•�
Urząd�Gminy�Dębnica�Kaszubska•�
Urząd�Gminy�Główczyce•�
Urząd�Gminy�Kobylnica•�
Urząd�Gminy�Potęgowo•�
Urząd�Gminy�Smołdzino�•�

Urząd�Gminy�Zblewo•�
Urząd�Gminy�Kaliska•�
Urząd�Gminy�Osiek •�

Starostwo Powiatowe w Tczewie ]
Urząd�Miasta�Tczew•�
Urząd�Miasta�Gniew•�
Urząd�Miasta�Pelplin•�
Urząd�Gminy�Tczew•�
Urząd�Gminy�Morzeszczyn•�
Urząd�Gminy�Subkowy •�

Starostwo Powiatowe w Kartuzach ]
Urząd�Miasta�Kartuzy•�
Urząd�Miasta�Żukowo•�
Urząd�Gminy�Chmielno•�
Urząd�Gminy�Sierakowice•�
Urząd�Gminy�Sulęczyno•�
Urząd�Gminy�Stężyca•�
Urząd�Gminy�Somonino•�
Urząd�Gminy�Przodkowo •�

Starostwo Powiatowe w Lęborku ]
Urząd�Miasta�Lębork•�
Urząd�Miasta�Łeba•�
Urząd�Gminy�Cewice•�
Urząd�Gminy�Nowa�Wieś�Lęborska•�
Urząd�Gminy�Wicko •�

oraz dodatkowe kanały i pojedyncze punkty dystrybucji, 
których wykaz jest dostępny na stronie: 
www.samorzadowy.eu
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GmINA PRZyWIDZ 

Rozmowa�z�mARKIem ZImAKOWSKIm,�
wójtem�gminy�Przywidz�(powiat�gdański)

? Panie wójcie, w zasadzie chciałbym porozmawiać 
o filozofii rządzenia gminą, o Pana wizji rozwoju 
Przywidza i okolic. Jednak zanim przejdę do 
tego głównego tematu, muszę zapytać o kwestie 
bieżące. W roku 2016 wchodzą w życie dwa 
ważne programy społeczne – pierwszy to bezpłat-
ne poradnictwo prawne dla mieszkańców – to jest 
program na poziomie powiatu, ale słyszałem, że 
gmina Przywidz podobny program prowadzi już 
od sześciu lat. Drugi ważny program to „Rodzina 
500+”. Wielu samorządowców ma obawy czy 
poradzą sobie z jego wdrażaniem. Czy gmina 
Przywidz jest do niego przygotowana?

Jeśli chodzi o bezpłatne poradnictwo prawne, to realizo-
waliśmy taką formę poradnictwa dla mieszkańców od 
2010 roku i to w znacznie szerszym zakresie. Powiaty, ze 
wsparciem budżetu centralnego, realizują program, w któ-
rym z bezpłatnych porad mogą skorzystać tylko niektórzy: 
młodzież do 26 roku życia, osoby starsze powyżej 65 lat, 
duże rodziny, podopieczni pomocy społecznej... W naszym 
gminnym programie takich ograniczeń nie było. Porady 
były udzielane każdemu, kto się zgłosił. Ponadto, my tylko 
użyczaliśmy lokum, bez konieczności dostępu do internetu 
i telefonu.

? A w jaki sposób znalazł Pan środki na taki 
program?

To nie były duże środki. Każda gmina może zlecić realizację 
niektórych zadań własnych organizacjom pozarządowym. 
I co roku w naszej gminie były organizowane konkursy 
grantowe na realizację tych zadań. My w ramach takiego 
konkursu, co roku przeznaczaliśmy kwotę 9,5 tysiąca złotych 
na edukację prawną i poradnictwo prawne.

? A jeśli chodzi o program „Rodzina 500+”, nie 
obawia się go Pan? Program ma ruszyć już od 
początku kwietnia, zostało więc bardzo mało 
czasu. Czy uważa Pan, że środki przeznaczone na 
obsługę programu są wystarczające?

Największym naszym problemem związanym z programem 
„Rodzina 500+” jest brak odpowiedniego pomieszczenia. 
Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie 
rozmawiał z rodzicami wnioskującymi o świadczenie często 
o bardzo osobistych sprawach, a więc punkt, gdzie takie 
sprawy się załatwia, powinien gwarantować dyskrecję 
i poufność tych rozmów. W roku ubiegłym, z dofinanso-
waniem rządowym, urządziliśmy siedzibę GOPS w nowym 
miejscu, tak by każdy pracownik socjalny miał możliwość 
rozmawiania z osobami w cztery oczy. Teraz będzie ko-
nieczność zatrudnienia nowego pracownika, więc będzie 
potrzeba zapewnienia mu osobnego pomieszczenia. Jeśli 
chodzi o wysokość środków przeznaczonych na obsługę 
programu, wydaje się, że zadeklarowane przez rząd 2% 
powinno wystarczyć. Mam natomiast wątpliwości, czy te 
środki zostaną uruchomione odpowiednio wcześniej, byśmy 
nimi dysponowali już w momencie podpisywania umowy 
z pracownikiem obsługującym program Rodzina 500+. Nie 
wiem też, czy te 2% to jest stały element programu, czy może 
w kolejnych latach nie będzie to zmniejszane. Uważam też, 
że z punktu widzenia naszej gminy kwota 3880 zł na etat 
początkującego pracownika zajmującego się programem, 
jest zbyt wysoka. Powinny zostać zastosowane „widełki” 
płacowe, które umożliwiłyby dalsze regulacje płacowe. 
U nas, m.in. w GOPS, pracownicy z wieloletnim stażem nie 
mają tak wysokich wynagrodzeń.

? To są wątpliwości ogólne. A jeśli chodzi o kon-
kretny szczegół, czy jesteście przygotowani, 
czy dacie radę? Czy wiecie chociażby ile takich 
świadczeń będziecie wypłacać?

Takie analizy wstępnie były przeprowadzane, jednak to 
wciąż wymaga weryfikacji. Nie wiemy nawet, w jaki sposób 
mamy sprawdzać np. taki przypadek, kiedy wystąpi do nas 
o wypłatę świadczenia rozwiedziony rodzic dziecka, czy 
gdzieś na drugim końcu Polski drugi rodzic nie wnioskował 
w swojej gminie o świadczenie na to samo dziecko. Liczymy 
tu na szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, ale 
oczywiście musimy dać radę. Wiele rzeczy na pewno będzie 
się docierać już w trakcie trwania programu.

? Teraz chciałbym przejść do głównego tematu 
naszej rozmowy. Chodzi mi o Pańską wizję 
rozwoju gminy.

Gmina stawia na turystykę i ekologię. Jeśli przemysł, to 
nie uciążliwy dla środowiska. Jesteśmy przecież tuż za 
granicami Gdańska. Zatem powinniśmy być naturalnym 
zapleczem do sobotnio-niedzielnego wypoczynku gdańsz-
czan. Zwłaszcza, że mikroklimat nad Jeziorem Przywidzkim 
i w miejscach naszej gminy jest bardzo korzystny dla osób 
mających problemy np. z ciśnieniem. 

? I właśnie elementem tego ukierunkowania na 
turystykę jest pański pomysł stworzenia Szlaku 
Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte. Na 
jakim etapie znajduje się realizacja tej inicjatywy?

W zasadzie wszyscy są za, ale wciąż jeszcze jest to etap 
dyskusji i dalszych spotkań roboczych. W styczniu na roz-
mowę na ten temat zaprosił mnie nowy wojewoda pomorski 
pan Dariusz Drelich. Pomysł bardzo mu się spodobał, choć 
sugerował, że może szlak powstanie pod inną nazwą. List 
intencyjny, w sprawie utworzenia Szlaku Hymnu Narodowe-
go Westerplatte – Będomin, w 2014 roku został podpisany 
przez 14 sygnatariuszy, w tym przez marszałka województwa 
pana Mieczysława Struka. Zainteresowany jest nawet... 
Kościół. O poparcie inicjatywy utworzenia szlaku, zwrócił 
się do ks. arcybiskupa Sławoja Leszeka Głódzia, pan wo-
jewoda, podczas opłatkowego spotkania samorządowców. 
Droga wojewódzka nr 221 to jedyna trasa, którą można 
wyprowadzić rowerowy ruch turystyczny z Gdańska na 
Kaszuby. Poza tym szlak, oprócz walorów turystycznych, 
poprawy bezpieczeństwa, posiada też element patriotyczny, 
łącząc dwa miejsca – symbole.

? Pytam Pana jako pomysłodawcę: Na jednym 
końcu trasy będzie Będomin, a na drugim 
Westerplatte. A co pośrodku? Jakie atrakcje mają 
czekać na rowerzystów np. w gminie Przywidz?

Oczywiście na takim szlaku muszą być atrakcyjne elementy 
turystyczne. Punkty informacji turystycznej, możliwość 
zjazdu z jednej trasy i kontynuowania wycieczki inną. 
W gminie Przywidz, mamy wiele ścieżek rowerowych 
i innych tras, ale myślimy o stworzeniu nowego szlaku im. 
ks. J.P. Aeltermanna. Był to Niemiec, prowadzący katolicką 
parafię mierzeszyńsko-przywidzką, o wielkich zasługach dla 
lokalnej społeczności i również twórca szlaków turystycz-
nych po Kaszubach i Żuławach. Został zamordowany przez 
nazistów na początku II wojny światowej. Szlak łączyłby 
Przywidz, Mierzeszyn i miejsce, gdzie został zamordowany 
tj. Nowy Wiec. Stąd współpraca gmin: Skarszewy, Trąbki 
Wielki i Przywidz nad jego utworzeniem.

? Przeglądając stronę internetową gminy zauwa-
żyłem jedną nietypową zakładkę: „Gaz łupkowy”. 
Czy gmina wiąże tak wielkie nadzieje z poszu-
kiwaniami gazu, czy też może raczej stworzenie 
takiej zakładki to dowód obaw, że rozwój prze-
mysłu wydobywczego może zniweczyć założony 
przez Was turystyczny kierunek rozwoju gminy?

Ani jedno, ani drugie. W naszej gminie prowadzone były 
badania złóż poszukiwania gazu łupkowego, więc chodzi 
o rzetelną informację na ten temat. Były już protesty miesz-
kańców przeciw odwiertom, ale były też konsultacje, podczas 
których cierpliwie wyjaśniano wszelkie wątpliwości. Na 
specjalne zyski z eksploatacji gazu nie liczymy i nie zakła-
daliśmy takich korzyści w kolejnych budżetach, bo nie my 
przecież jesteśmy właścicielami złoża. Oczywiście mogą 
pojawić się jakieś środki z tytułu podatku od nieruchomości, 
ale główną naszą korzyścią byłby fakt zatrudnienia jakiejś 
liczby mieszkańców. Jeśli chodzi o obawy, to jakieś kiedyś 
mieliśmy, ale po wyjaśnieniach geologów znacznie mniej 
obawiamy się o stan naszego środowiska naturalnego. 
Badanie złoża gazu łupkowego zakończyło się w 2014 roku 
i na tą chwilę nic w miejscu odwiertu się nie dzieje. Być 
może nic więcej się nie wydarzy. Przy okazji poszukiwań 
gazu łupkowego okazało się, że na naszym terenie mogą 

występować złoża gazu ziemnego. W 2015 roku miały zostać 
przeprowadzone dodatkowe badania. Nie przeprowadzono 
ich jednak. Dlaczego? – nie znamy przyczyn.

? Może uznano, że gaz nie będzie już potrzebny. 
Gmina Przywidz jest przecież liderem – przy-
najmniej na skalę województwa – jeśli chodzi 
o energetykę niekonwencjonalną.

Rzeczywiście nasz program budowy instalacji solarnych 
został zauważony i doceniony. Nasz projekt zajął pierwsze 
miejsce w województwie w konkursie PROW, na projekty 
ekologiczne i uzyskał trzecie miejsce w kraju.

? W kampanii promocyjnej gminy pojawia się 
przedwojenne hasło „Przywidz małym Sopotem”. 
Jak Pan to hasło rozumie i jakie działania w jego 
ramach są przez gminę podejmowane?

Przed wojną znaczenie tego hasła było oczywiste: gmina 
Przywidz leżała w granicach Wolnego Miasta Gdańska. Było 
to więc naturalne letnisko dla gdańszczan. Dziś, w zupełnie 
innych warunkach, to hasło ma też inną wymowę. Dla mnie 
jest to wskazówka, że powinniśmy obrać podobną drogę 
rozwoju, oczywiście w mniejszej skali, jak Sopot. A więc 
turystyka i to prozdrowotna, ale też i bogata oferta kulturalna. 
I to oferta dość mocno ukierunkowana. Sopot dla mojego 
pokolenia to stolica polskiego rocka. Tu istniał słynny Non 
Stop, tu powstała co najmniej jedna trzecia polskich zespo-
łów mocnego uderzenia z Czerwonymi Gitarami na czele. 
Co prawda pierwszy koncert Czerwonych Gitar odbył się 
w Cristalu we Wrzeszczu, ale dla mnie ten zespół bardziej 
wpisuje się w ówczesną nieco kontestacyjną kulturę sopocką, 
niż w kulturę oficjalną, jaką w tym czasie z konieczności 
propagowano w stolicy województwa. I my staramy się tę 
pałeczkę przejąć. Chcemy uhonorować twórców polskiego 
rocka i stąd pomysł stworzenia Rockblu Przywidz Festiwal. Dla 
uczczenia zespołów polskiego rocka, promenada nad Jeziorem 
Przywidzkim nosi od 2015 roku nazwę „Bulwar Zespołu Czer-
wone Gitary”, z rzeźbą „Korzenie Polskiego Rocka”, na której 
są umieszczane metalowe płyty honorujące kolejne zespoły.

? Elementem tej strategii kulturalnej jest też 
budowa hali widowiskowo-sportowej. Jej otwar-
cie zaplanowano na 1 września. Czy ten termin 
nie jest zagrożony?

Nie sądzę. Niedawno zakończony został kolejny etap budo-
wy: ustawienie i montaż dźwigarów dachowych, a obecnie 
trwają prace przy układaniu połaci dachowych. Zima tego 
roku jest łaskawa dla budowlańców i wszelkie prace są 
zgodne z harmonogramem.

? I skoro jesteśmy już przy inwestycjach: budujecie 
ujęcie wody i stację wodociągową w Piekle 
Górnym oraz sieć wodociągową Piekło Górne – 
Sucha Huta – Borowina – Trzepowo. To z kolei 
jest przejaw dbałości o środowisko naturalne.

To zadanie pozwoli nam na wyłączenie z eksploatacji ujęć 
wody w Trzepowie, Borowinie i Suchej Hucie. Dzięki tej in-
westycji nasza gospodarka wodą powinna znacznie obniżyć 
nam koszty obsługi sieci.
„Mały Sopot” – Przywidz pod jednym względem jednak 
przewyższa ten prawdziwy Sopot...

? O czym Pan myśli?
O herbie. Sopot ma w herbie niewielką mewę. Przywidz – 

znacznie większego i dostojniejszego łabędzia.
Dla mnie, jako dla byłego już marynarza, mewa kojarzy 
się z pewnym starym „zawodem”. Łabędź jest bardziej 
szlachetnym ptakiem i jest symbolem Gminy Przywidz. 
Myślimy, żeby już na pewnym poziomie rozwoju gminy 
Przywidz, poprosić komisję heraldyczną o pomoc w opra-
cowaniu herbu Przywidza i byłoby dobrze, żeby był to 
obecny nasz symbol

Dziękuję
Michał Wodziński

Przywidzki program 
budowy instalacji 

solarnych zajął 
pierwsze miejsce 
w województwie 

w konkursie PROW, 
na projekty ekologiczne 

i uzyskał trzecie 
miejsce w kraju.
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GmINA mIŁORADZ

? Od ponad roku jest Pan włodarzem gminy. 
Wcześniej był Pan radnym. Jak czuje się Pan po 
zmianie strony?

W 2014 roku mieszkańcy w większości zagłosowali na 
moją wizję: gminy nowoczesnej i przyjaznej dla mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że zmiany, jakie udało się wprowadzić 
w ostatnich miesiącach, są dowodem na to, że dotrzymuję 
wcześniej danego słowa. Oczywiście zdaję sobie sprawę 
z tego, że przed nami jeszcze długa droga i wiele wyzwań, 
jednak już dzisiaj z czystym sumieniem mogę stwierdzić, 
iż cele, jakie postawiłem sobie na początku kadencji, są na 
bieżąco realizowane. Sprawowanie funkcji wójta to przede 
wszystkim dbanie o interes gminy i jej mieszkańców. Naj-
ważniejszym celem dla mnie jest zrównoważony rozwój całej 
gminy, mogę o to zadbać jako wójt. Jako radny, przeciwny 
stylowi sprawowania władzy przez mojego poprzednika, 
byłem jednym z wielu i nie miałem takich możliwość jak 
obecnie. To zasadnicza różnica pomiędzy sprawowaniem 
obu funkcji. Myślę jednak, że moja dotychczasowa praca 
w radzie gminy wiele mnie nauczyła, a co najważniejsze 
dzięki temu, że byłem radnym, znam problemy mieszkańców, 
a także jeszcze lepiej specyfikę pracy samorządu. 

? To co w pierwszej kolejności postanowił Pan 
zmienić po objęciu stanowiska wójta? 

Gmina Miłoradz posiada wiele atutów, które przez lata 
były zaniedbywane i niewykorzystywane bądź wykorzy-
stywane w mało umiejętny sposób. Poprzednia władza nie 
prowadziła dialogu z mieszkańcami, podejmując decyzje 
odgórnie „zza biurka”. To jeden z najczęściej wymienianych 
przez mieszkańców problemów, który obecny był w naszym 
samorządzie przez kilkanaście lat. Starałem się zmienić po-
dejście do mieszkańców, to właśnie ich zdanie jest dla mnie 
najważniejsze, to sami mieszkańcy wiedzą, jakie problemy 
w danym miejscu są najbardziej doskwierające i należy ich 
słuchać. Dlatego, od kiedy jestem wójtem, systematycznie 
staram się rozmawiać z mieszkańcami, brać czynny udział 
w spotkaniach sołeckich, a także w miarę możliwości reago-
wać na ich problemy oraz na bieżąco starać się je rozwiązy-
wać. Nowy model zarządzania w gminie, który staram się 
wdrażać, to taki, w którym urzędnicy są po to, aby pomagać, 
a nie stwarzać problemy. Nie da się ukryć, że dużym pro-
blemem gminy jest bezrobocie, chociaż muszę przyznać, że 
cieszą mnie informacje napływające z Powiatowego Urzędu 
Pracy, z których wynika, że bezrobocie w ostatnim roku 
na terenie naszej gminy znacznie spadło. Największym 
jednak problemem, jaki warunkuje obecny rozwój gminy, 
jest ogromne zadłużenie dochodzące do poziomu 60 proc., 
jakie pozostawił po sobie mój poprzednik. 

? W takich warunkach trudno zarządzać, a jeszcze 
trudniej wprowadzać zmiany.

To prawda, dlatego dzięki racjonalnym decyzjom i wielu 
oszczędnościom, jakie udało się wygenerować, staramy 
się na bieżąco realizować najpilniejsze potrzeby. Staram 
się dbać o oddolne inicjatywy zgłaszane przez mieszkań-
ców, to właśnie dzięki ich sugestiom powstają w gminie 
nowe chodniki, wiaty śmietnikowe, dodatkowe punkty 
oświetleniowe czy nasadzenia zieleni. Mieszkańcy mają 
możliwość współdecydowania o inwestycjach gminnych 
w poszczególnych sołectwach poprzez tzw. fundusz sołec-
ki, będący budżetem obywatelskim, zabezpieczonym na 

potrzeby wszystkich sołectw w gminie. Przeprowadzona 
została gruntowna reorganizacja Urzędu Gminy w celu 
poprawy jakości jego funkcjonowania, w ramach której 
uruchomiliśmy m.in. darmowe porady prawne dla miesz-
kańców. Dzięki podjętym decyzjom personalnym Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w końcu dynamicznie działa 
w zakresie inicjatyw kulturalnych, a Gminny Zakład Go-
spodarki Komunalnej redukuje zadłużenie spowodowane 
wcześniejszą niegospodarnością. Bardzo ważna jest także 
realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami, 
w ramach którego nasza gmina – jako pierwsza w powiecie 
i jedna z nielicznych w województwie – wprowadziła dopłaty 
do zabiegów kastracji kotów i psów. Wartością dodaną jest 
także otwarcie się gminy na działania partnerskie, w ra-
mach których gmina upatruje szansę na zdobycie dodatko-
wych środków w obecnym okresie programowania. Służyć 
ma temu m.in. przystąpienie samorządu do Żuławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

? W tym niełatwym finansowo dla gminy okresie 
udało się jednak zrealizować jakieś inwestycje…

Tak, w ubiegłym roku na terenie gminy powstały nowe 
place zabaw i siłownie plenerowe. Dzięki pozyskanym z ze-
wnątrz środkom, rozpoczęliśmy remonty świetlic wiejskich. 
Realizowane są na bieżąco inwestycje związane z poprawą 
dostępności komunikacyjnej, w tym z realizacją kolejnych 
odcinków dróg śródpolnych oraz modernizacją istniejących. 
Staramy się przykładać szczególną uwagę do poprawy ja-
kości zaniedbywanych od lat mieszkań komunalnych. Po 
wielu latach niespełnionych obietnic, udało się doprowadzić 
do zakończenia realizacji bardzo ważnej dla mieszkańców 
inwestycji wodociągowej. Kolejnymi bardzo istotnymi dla 
naszej gminy są także inwestycje związane z ratowaniem 
zabytków sakralnych, które realizujemy w partnerstwie 
ze Starostwem Powiatowym. Dzięki pozyskanej dotacji 
w kwocie ponad 300 tysięcy złotych, udało się również 
rozbudować oraz zmodernizować Środowiskowy Dom 
Samopomocy, który jest miejscem pobytowym dla osób 
niepełnosprawnych. Z myślą o nich, gmina przy wsparciu 
środków z PFRON, zakupiła nowoczesny pojazd do przewozu 
osób z trudnościami w poruszaniu się. 

? O gminie Miłoradz coraz częściej mówi się na 
arenie pomorskiej, a jeszcze do niedawna, poza 
powiatem malborskim, była kompletna cisza. 

Bardzo się cieszę, że w końcu gmina Miłoradz jest zauwa-
żalna nie tylko w powiecie, ale również w województwie. 
Sądzę, że w dzisiejszych czasach promocja samorządów 
jest bardzo istotna. Dzięki temu, co możemy pokazać na 
zewnątrz, wzbudzamy zainteresowanie nie tylko innych 
samorządów, ale przede wszystkim turystów, inwestorów 
czy potencjalnych mieszkańców. Dzięki temu stajemy się 
konkurencyjni. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie pro-
jektowania kampanii, która będzie zachęcała do zakupu 
działki pod budowę rodzinnego domu właśnie na terenie 
naszej gminy. Zgodnie z hasłem „ Miłoradz – poczuj dobry 
klimat na...” chcemy zwrócić uwagę osób, które stoją przed 
wyborem miejsca na jedną z najważniejszych inwestycji 
swojego życia. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geogra-
ficzne, gmina ze względu na swoje położenie komunikacyjne 
w niedalekim sąsiedztwie autostrady A1 oraz drogi krajowej 
nr 22, a także takich ośrodków miejskich jak Tczew czy 
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Mieszkańcy mogą współdecydować o inwestycjach 
gminnych w poszczególnych sołectwach poprzez tak 
zwany fundusz sołecki, będący budżetem obywatelskim, 
zabezpieczonym na potrzeby wszystkich sołectw w gminie.

Malbork, położona w spokojnej okolicy, z pięknym krajo-
brazem żuławskim, wydaje się być idealnym miejscem na 
budowę własnego domu. Oferowana przez nas cena gruntu 
pod zabudowę jest także bardzo atrakcyjna w skali regionu. 
Mamy więc nadzieję, że działania promocyjne będą niosły 
za sobą dla gminy wymierne skutki, które zresztą już od 
kilku miesięcy zauważamy. Statystyka pokazuje bowiem, że 
gmina Miłoradz jest liderem w powiecie malborskim pod 
względem zwiększającej się liczby mieszkańców. 

? Przed gminą szereg wyzwań, którym nie da się 
sprostać od razu i jednocześnie. Co zatem jest 
Pana priorytetem? 

Ogromnym wyzwaniem dla mnie w chwili obecnej jest 
systematyczne oddłużanie gminy, aby stopniowo odzyski-
wała ona potencjał rozwojowy, który obecnie często hamują 
finanse. Szansy na to upatrujemy m.in. w finalizowanych 
obecnie rozmowach z firmą, która ulokuje na terenie naszej 
gminy farmę wiatrową. Ponadto niezbędnymi działaniami 
do podjęcia w najbliższym czasie będą inwestycje związane 
z wymianą archaicznego wyposażenia ujęć wody na terenie 
gminy. Chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp do wody 
wysokiej jakości, spełniającej normy i przede wszystkim 
zdrowej. Ważna jest również gospodarka, stąd zaawanso-
wane prace nad stworzeniem preferencyjnych warunków, 
m.in. podatkowych dla potencjalnych inwestorów. Bardzo 
istotnymi z mojego punktu widzenia będzie także pozyska-
nie środków zewnętrznych na realizację dwóch projektów, 
tj. zagospodarowania dotąd zapomnianego osiedla miesz-
kaniowego w Miłoradzu oraz budowy oddziału przedszkol-
nego na terenie gminy. Realizacja tych zadań będzie miała 
bezpośrednie przełożenie na jakość życia w naszej gminie 
oraz zadowolenie mieszkańców, a nie ukrywam, że na tym 
najbardziej mi zależy. 

Dziękuję
aneta Sucharzewska 

Rozmowa z ARKADIUSZem SKORKIem, wójtem gminy miłoradz (powiat malborski)

Poczuj dobry klimat
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suPeRPeRŁy kasZuB 2015
Tomasz Brzoskowski  l –�Wójt�Gminy�Stężyca�–�za�dynamiczny�rozwój�gminy�
i�stworzenie�kompleksowej�oferty�kulturalno-sportowej�poprzez�atrakcyjne�
zagospodarowanie�przestrzeni�publicznej�w�Stężycy

marcopol Sp. z o.o. w chwaszczynie  l –�prezes�Zarządu�Jerzy�Brzeziński�
–�za�nowoczesny�wizerunek�przedsiębiorstwa,�profesjonalny�management,�
dbałość�o�wysoką�jakość�marki,�a�także�wspieranie�wielu�inicjatyw�
społecznych

PeRŁy kasZuB 2015
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice  l –�kierownik�zespołu�Irena�
Kulwikowska�–�za�bogaty�35-letni�dorobek�artystyczny�oraz�propagowanie�
kaszubskich�wartości�artystycznych�w�kraju�i�za�granicą

Koło Gospodyń Wiejskich Paczewianki  l –�prezes�Halina�Miotk�–�za�aktywne�
działania�na�rzecz�lokalnego�środowiska,�wspieranie�akcji�charytatywnych,�
a�także�promocję�Szwajcarii�Kaszubskiej

Stark Producent mebli Izabella Stark w mezowie  l –�właścicielka�Izabella�
Stark�–�za�profesjonalne�działania�i�utrzymanie�wysokiej�marki�produktów�
rozpoznawalnych�w�kraju�i�za�granicą

Delikatesy max&Xavier l �–�właściciele�Danuta�i�Ireneusz�Młyńscy�
–�za�stworzenie�sieci�sklepów�oraz�bogatej�oferty�handlowej�promującej�
regionalne�produkty�spożywcze

Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. w Żukowie l �–�właściciele�
Małgorzata�Zabrocka-Łapa�i�Rafał�Łapa�–�za�przedsiębiorczość,�połączenie�
pasji�i�pracy�zawodowej�przy�stworzeniu�atrakcyjnej�oferty�edukacyjnej�
dla�dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka l  
–�prezes�Stefan�Czaja�–�za�stworzenie�nowoczesnej�infrastruktury�
i�profesjonalnej�oferty�pomocy�dzieciom�niepełnosprawnym

mariusz Florczyk  l –�za�podejmowanie�wielu�przedsięwzięć�na�rzecz�
lokalnego�środowiska�i�niesienie�pomocy�potrzebującym

Szymon Sajnok  l –�za�wysokie�osiągnięcia�sportowe�w�kolarstwie�szosowym�
oraz�liczne�sukcesy�w�zawodach�w�kraju�i�za�granicą

małgorzata Walkosz-Lewandowska l �–�za�bogaty�dorobek�artystyczny�
oraz�projekt�Made�in�Kaszëbë�promujący�w�nowoczesny�sposób�tradycyjne�
wzory�kaszubskie

Paweł Nowak  l –�za�wieloletnią�realizację�Sulęczyńskich�Spotkań�Akordeono-
wych�podnoszących�atrakcyjność�oferty�kulturalnej�powiatu�kartuskiego

Galeria Sulmin l �–�właściciele�Alicja�i�Mariusz�Zawierucha�–�za�ogromną�
pasję,�niezwykłą�wrażliwość�oraz�wieloletnie�propagowanie�twórczości�
artystycznej

Ostrzyce Hotel&SPA  l –�właściciele�Teresa�i�Jarosław�Brylowscy� 
–�za�stworzenie�atrakcyjnej�oferty�turystycznej�w�malowniczym� 
zakątku�Szwajcarii�Kaszubskiej

Kompleks sportowo-rekreacyjny Tokary Golf club  l –�właściciel� 
Piotr�Pospieszny�–�za�przedsiębiorczość�i�stworzenie�atrakcyjnej�oferty�
rekreacyjno-kulinarnej�promującej�powiat�kartuski

naGROdy sPecJaLne
Lidia czapiewska – l �właścicielka�Centrum�Edukacji�i�Promocji�Regionu�
w�Szymbarku�–�za�kultywowanie��pamięci�tragicznych�losów�polskich�
zesłańców�poprzez�wieloletnią�organizację�Dnia�Sybiraka

Kazimierz Plocke  l –�Poseł�na�Sejm�RP�–�za�wieloletnią�współpracę��
z�samorządem�i�środowiskami�rolniczymi�powiatu�kartuskiego�na�rzecz�
rozwoju�i�odnowy�wsi�kaszubskiej

mieczysław Struk l �–�Marszałek�Województwa�Pomorskiego�–�za�ogromne�
zaangażowanie�i�osobisty�wkład�w�rozwój�nowoczesnej�infrastruktury�
komunikacyjnej�–�Pomorska�Kolej�Metropolitalna

Od kilku lat gala rozdania Pereł Kaszub odbywa 
się w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum 
Kultury. W tegorocznej edycji zrezygnowano 

z kategorii „wyróżnienie”, za to przyznano więcej „Pereł” 
i nagrody specjalne, które są wyrazami podziękowania 
od starosty i przewodniczącego Rady Powiatu. 

Starosta�kartuska�Janina�Kwiecień�już�po�raz�piętnasty�wręczyła�nagrody�wyróżniającym�się�mieszkańcom�powiatu�
–�osobom�zaangażowanym�w�rozwój�różnych�dziedzin�życia,�zasługującym�także�na�uznanie�specjalnie�powołanej�
kapituły�nagrody,�której�przewodniczy�dyrektor�Wydziału�Kultury�i�Promocji�Starostwa�Powiatowego�Wojciech�Okroj.

Spośród ponad stu zgłoszeń kandydatów do nagrody 
wybrano i przyznano dwie Superperły i trzynaście 
Pereł. Jak określa pani starosta, laureaci nagrody to 
perły powiatowej społeczności. Zwieńczeniem gali był 
występ znakomitego satyryka, poety i pieśniarza, Piotra 
Bałtroczyka.

POMORSKA RADA  
FSNT NOT W GDAŃSKU 

Konkurs o Pomorską  
Nagrodę Jakości 
5 lutego br. po raz XIX uhonorowano sukcesy gospodarcze 
pomorskich organizacji, wręczając Złote i Srebrne Laury oraz 
Wyróżnienia. Galę Finałową poprzedziła konferencja „Jakość i 
innowacje w rozwoju Pomorza”, której celem było promowanie 
metod zarządzania przez jakość  oraz zachęcenie przedsię-
biorstw do ich wdrażania i ciągłego doskonalenia.  

Laureaci XIX Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości: 

KATEGORIA MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 Wyróżnienie - VS DATA s.c., Andrzej Sobolewski, Witold Sobolewski 

 
KATEGORIA MAŁE RZEDSIĘBIORSTWA: 
 Złoty Laur Jakości – Gdańska Spółdzielnia Socjalna 
 Wyróżnienie – Clima-Produkt Sp. z o.o., Vivadental Sp. z o.o.,  

MICROSYSTEM Sp. z o.o.  
 
KATEGORIA ŚREDNIE RZEDSIĘBIORSTWA: 
 Złoty Laur Jakości – Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe 

Sp. z o.o.  
 Srebrny Laur Jakości – Allcon Budownictwo Sp. z o.o. 
 Wyróżnienie – PLASMET Czechowicz Sp.j., INPRO S.A.,  

WNS Pomorze Sp. z o.o., CTL Północ Sp. z o.o., Gdańskie Melioracje 
Sp. z o.o. 

 
KATEGORIA DUŻE RZEDSIĘBIORSTWA: 
 Złoty Laur Jakości – Flex 
 Srebrny Laur Jakości – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Gdyni 
 Wyróżnienie – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 
 
KATEGORIA ORGANIZACJE PUBLICZNE: 
 Srebrny Laur Jakości – COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
 Wyróżnienie – Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Gdańsku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział 
w Gdańsku  

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa i organizacje 
z terenu województwa pomorskiego do udziału  
w XX - jubileuszowej edycji Konkursu o Pomorską  
Nagrodę Jakości. 

 

KIM JESTEŚMY? 
Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku z siedzibą w Domu Tech-
nika przy ul. Rajskiej 6, zrzesza 18 branżowych Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych, liczących łącznie 4 tys. techników i inży-
nierów. Nasze cele to przede wszystkim: integrowanie i wzajemna 
współpraca stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, 
oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki, 
promowanie jakości produktu, usług i procesów w przedsiębior-
stwach. 
 

CZYM SIĘ ZAJMUEMY? 
Wydawaniem opinii, orzeczeń i ekspertyz technicznych, organizo-
waniem konferencji, seminariów, konkursów, spotkań w Klubie 
Technika, inspirowaniem urzędów i organów samorządowych do 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju infrastruktury tech-
nicznej i ochrony środowiska oraz organizowaniem szkoleń. 
 
ZESPÓŁ USŁUG TECHNICZNYCH 
 Projekty, opinie, orzeczenia i ekspertyzy techniczne 
 Wyceny, operaty szacunkowe 
 Inwentaryzacje 
 Kosztorysy 
 Tłumaczenia 
 Inne 
 
CENTRUM BIZNESOWO-KONFERENCYJNE 
 Wynajem sali widowiskowo-konferencyjnej (do 500 osób) 
 Wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych (od 40 do 120 

osób) 
 Wynajem pomieszczeń biurowych oraz powierzchni wysta-

wienniczych 
 
SZKOLENIA 
 Ochrona Radiologiczna Pacjenta 
 Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych 

w Polsce 
 Szkolenia i egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne elek-

tryczne, energetyczne i gazowe w zakresie eksploatacji 
i dozoru 

 Realizacja szkoleń według zapotrzebowania klienta 

   

KONTAKT: 

tel.: 58 321 84 84 

Fax.: 58 301 11 38 

E-mail: sekretariat@gdansk.enot.pl 

www. gdansk.enot.pl 

POWIAT KARTUSKI
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Dochody
Prognozując budżet, przyjęto dochody na poziomie 96 mln 
689 tys. zł. Składają się na nie głównie podatki, na które 
gmina może liczyć dzięki wzrastającej liczbie mieszkań-
ców oraz funkcjonującym tu firmom. I tak np. podatek 
od nieruchomości (od osób prawnych) zapewni dochód 
w wysokości ok. 13 mln zł, a podatek od nieruchomości 
(od osób fizycznych) – prawie 4,8 mln zł (warto tu dodać, że 
stawka tego podatku nie zmienia się w gminie od lat). Z kolei 
z tytułu podatku rolnego do gminy wypłynie 1,4 mln zł. 
Poważną pozycję w dochodach budżetu stanowi podatek 
PIT, z którego zakładane wpływy wyniosą 28 mln zł. Po-
dobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, gmina 
Pruszcz Gdański otrzymuje subwencje z budżetu państwa, 
w tym – najpoważniejszą – subwencję oświatową, która 
tym roku wyniesie 24,5 mln zł. Do gminy kierowane są 
również środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. 
W roku 2016 gmina otrzyma 670 tys. zł i zdecydowaną 
większość tej kwoty przeznaczy na zajęcia kulturalne oraz 
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Gmina planuje także 
sprzedaż mienia komunalnego za kwotę 1,5 mln zł, jednak 
realizacja transakcji będzie uzależniona od koniunktury na 
rynku nieruchomości.

Wydatki
Największą pozycję w 111-milionowym budżecie stanowi 
oświata i wychowanie. W 2016 r. gmina zagospodarowała 
w tym dziale ponad 50 mln zł, co oznacza, że do wspo-
mnianej wcześniej subwencji oświatowej dołoży z budżetu 
26 mln zł. Są to środki m.in. na utrzymanie szkół (30 mln 
zł), przedszkoli publicznych i – poprzez dotacje – także 
niepublicznych (13,7 mln zł), świetlic szkolnych (1,5 mln zł) 
czy prowadzenie stołówek (1,4 mln zł). Stały wzrost liczby 
mieszkańców zadecydował o budowie gminnych przedszkoli 
w Borkowie i Straszynie za łączną kwotę ponad 6 mln zł. 
Ze środków w dziale inwestycje gmina sfinalizuje także 
budowę sali gimnastycznej w Wiślinie (1 mln zł w 2016 r.) 
i rozbudowę Zespołu Szkół w Rotmance (również jeszcze 
1 mln zł z tegorocznego budżetu). 
Każdego roku gmina Pruszcz Gdański przeznacza po kil-
kanaście milionów na budowę i modernizację układów 
drogowych. Na rok 2016 zagospodarowano ponad 11 mln zł. 
Nowe drogi będą budowane w Będzieszynie, Bystrej, Jaga-
towie, Juszkowie, Lędowie, Łęgowie, Rotmance, Roszkowie, 
Rusocinie, Straszynie i Wiślince. Ponadto, gmina wykona 

GmINA PRUSZcZ GDAńSKI

Budżet 2016 prorozwojowy i bezpieczny 
Dochody�na�poziomie�niespełna�97�mln�zł,�wydatki�w�wysokości�111�mln�zł�i�bezpieczne,� 
bo�kilkunastoprocentowe�zadłużenie�gminy�–�to�wyznaczniki�budżetu�gminy�Pruszcz�Gdański�na�rok�2016,� 
w�którym�nie�zabraknie�pożądanych�inwestycji�w�oświatę,�drogownictwo�i�turystykę.

W tym roku w Straszynie gmina odda do użytku nowe centrum kultury

Pierwszy projekt został złożony w styczniu do RPO WP 
2014–2020. Jest to projekt kompleksowy, w partner-
stwie z gminą Lipusz (powiat kościerski). W jego 

ramach w gminie Nowa Karczma planuje się termomoderni-
zację budynku Zespołu Szkół, Urzędu Gminy oraz budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej i OSP. Modernizacja tych obiek-
tów ma obejmować wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
jak i docieplenia z wykonaniem elewacji zewnętrznej oraz 
zastosowaniem OZE. W przypadku budynku Urzędu Gminy 
będzie to elewacja z cegły klinkierowej, podobnie jak na 
budynkach sąsiadujących, dla zachowania ładu urbanistycz-
nego. Dodatkowo podniesiony zostanie dach, żeby można 
było na nim umieścić fotowoltaikę i wymienione będzie 
źródło ciepła z pieca olejowego na pompę ciepła. Gminny 
samorząd myśli zatem nie tylko o efekcie estetycznym, ale 
jeszcze ważniejszym aspekcie ekonomicznym, czyli zmniej-
szeniu rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie.
Przygotowywana jest aplikacja na zagospodarowanie osadu 
z oczyszczalni ścieków w Lubaniu i Rekownicy. Ważnym 
przedsięwzięciem jest zdobycie środków i budowa na-
stępnego etapu kanalizacji w Grabówku. Środki na tą sieć 

GmINA NOWA KARcZmA

Inwestycje w nowej perspektywie ue
Gmina�Nowa�Karczma� 
(powiat�kościerski),�jako�jedna�
z�pierwszych�gmin�w�Polsce,�
uchwaliła�Plan�Gospodarki�
Niskoemisyjnej�–�już�w�2014�
roku,�a�więc�obowiązuje�
on�dłuższy�czas.�W�ramach�
dążenia�do�ograniczenia�
emisji�CO2�gmina�daje�sobie�
i�mieszkańcom�możliwość�
korzystania�ze�środków� 
na�termomodernizację�i�OZE.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Karczmie wzbogaciła się 
o nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy 
marki mAN. Koszt zakupu samochodu 
wyniósł 656 640 zł. Zakup pojazdu 
został w większości sfinansowany 
przez Gminę Nowa Karczma.  
Zadanie to wsparli również:  
Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej, Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy i Województwo 
Pomorskie. Samochód został 
uroczyście przekazany strażakom  
25 lutego, po sesji Rady Gminy.

Wizualizacja przebudowanego budynku 
Urzędu Gminy

kanalizacyjną gmina zamierza pozyskać z programu PROW 
2014–2020. Natomiast szereg inwestycji wodociągowych 
będzie realizowana ze środków własnych gminy, gdyż każda 
miejscowość posiada już sieć wodociągową, która będzie 
uzupełniana o odcinki na wybudowaniach lub do nowych 
osiedli mieszkaniowych.
– Trudnym tematem są drogi, bo do tej pory praktycznie 
nie było możliwości korzystania z dofinansowania unijnego 
na ich budowę lub przebudowę w gminach, gdyż w głównej 
mierze trafiało ono na autostrady i drogi krajowe – powie-
dział wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak. – W obecnej 
perspektywie powstał nowy program dotyczący budowy 
dróg gminnych, które łączą dwie miejscowości. Nasza 
gmina przygotowuje dwie dokumentacje projektowe do tego 
działania. Jest to droga z Lubieszynka do Nowej Karczmy 
i droga prowadząca przez centrum Lubania – od strony 
Liniewka. Ponadto ze środków własnych zabudżetowaliśmy 
realizację nawierzchni w Sztofrowej Hucie oraz na drogi 
osiedlowe w Lubaniu, Horniki Górne, Nowy Barkoczyn 
i Nowa Karczma. 

dokumentacje techniczne na budowę dróg w Borkowie, 
Cieplewie, Jagatowie, Łęgowie, Przejazdowie, Straszynie 
i Żukczynie. W części żuławskiej gminy będzie kontynuowa-
ny program budowy dojazdów do pól. Gmina sukcesywnie 
inwestuje w rozbudowę infrastruktury oświetleniowej. 
W 2016 r. przeznaczy na ten cel 600 tys. zł. Natomiast na 
utrzymanie funkcjonującego oświetlenia – 1,5 mln zł. 
W tym roku zostanie przeprowadzona termomodernizacja 
czterech budynków komunalnych za łączną kwotę 1,6 mln zł 
(gmina zakłada pozyskanie 80 proc. dofinansowania). Z kolei 
poprzez gminną spółkę Eksploatator zostanie rozbudowana 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna (4,7 mln zł). Przed gmi-
ną również ważna budowa zbiornika retencyjnego w Borko-
wie, który będzie warunkował dalszą budowę dróg. Zbiornik 
B1 (nie licząc kosztów związanych z wykupem prywatnej 
działki) będzie kosztował 2 mln zł. W dalszej kolejności 
trzeba wybudować dwa takie zbiorniki w Rotmance. 
W tym roku gmina planuje rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, zabiegając o środki zewnętrzne na budowę 
szlaku kajakowego na rzece Motławie (wykonanie doku-
mentacji technicznej; realizacja w latach 2016–2017), ścieżki 
rowerowej Przejazdowo – Sobieszewo i rozbudowę stanicy 
żeglarskiej w Wiślince. – Pozyskanie środków unijnych 
będzie w tym roku zadaniem bardzo trudnym dla takiej 
gminy jak nasza, która jest silna infrastrukturalnie i nie 
może liczyć na dodatkowe punkty – zaznaczyła wójt Mag-
dalena Kołodziejczak. – Niemniej, bardzo mocno pracujemy 
nad naszymi projektami. Wśród nich jest również parking 
samochodowo-rowerowy (tzw. park & ride) w Cieplewie 
i budowa brakujących fragmentów ścieżek rowerowych 
w tej okolicy. Ponadto zamierzamy skorzystać ze środków 
w dyspozycji LGD Trzy Krajobrazy i stworzyć nowe miejsca 
rekreacji w gminie, m.in. w Żuławie, Rekcinie i Rokitnicy.
Poważne pozycje w budżecie stanowią też sport i rekreacja, 
w tym działalność OKSiBP (1,8 mln zł) oraz transport pu-
bliczny (2,5 mln zł). – Z jednej strony dysponujemy dużym 
portfelem inwestycyjnym, a z drugiej nasze potrzeby, te 
inwestycyjne i te związane z bieżącym utrzymaniem ist-
niejącej infrastruktury, stale rosną – podsumowała wójt. – 
Mimo to, z satysfakcją możemy powiedzieć, że gospodarka 
finansowa gminy prowadzona jest w sposób modelowy. 
Świadczy o tym zaledwie 16-procentowe zadłużenie gminy 
na koniec ubiegłego roku (przy dopuszczalnym zadłużeniu 
dla gmin w wysokości 60 procent – red.).

Największą pozycję 
w 111-milionowym 

budżecie gminy  
Pruszcz Gdański 
stanowi oświata 
i wychowanie.

W nowej 
perspektywie powstał 

nowy program 
dotyczący budowy  

dróg gminnych, 
które łączą dwie 
miejscowości.
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W gronie wyróżnionych zna-
lazła się prezes Barbara 
Sergot-Golędzinowska, która 

od 1990 roku kieruje spółką Base  
Group z siedzibą w Koszwałach, 
w gminie Cedry Wielkie (powiat 
gdański). Pani prezes, twórczyni 
sukcesu Grupy Base, otrzymała 

GmINA ceDRy WIeLKIe

Złoty Oxer  
dla firmy z koszwał

marsze śmierci upamiętnione

marsze śmierci 
–�nazwa�funkcjonująca�najpierw�wśród�więźniów,�
a�potem�przyjęta�przez�historiografię,�określająca�
marsze�ewakuacyjne�więźniów�z�niemieckich�obozów�
koncentracyjnych,�zarządzane�przez�hitlerowców�
na�kilkanaście�dni�przed�nadejściem�frontu�alianckiego,�
zwłaszcza�Czerwonej�Armii.�Więźniowie�maszerowali�
w�głąb�III�Rzeszy,�gdzie�mieli�nadal�pracować�na�potrzeby�
niemieckiego�przemysłu�zbrojeniowego.�Codziennie�
maszerowano�ok.�30�km,�zazwyczaj�w�mrozie,�bez�
ciepłej�odzieży�i�jedzenia,�nocleg�przeważnie�zarządzany�
był�pod�gołym�niebem.�Każde�odstępstwo�od�kolumny�
marszu�było�karane�śmiercią.�Pierwszą�ewakuację�obozu�
w�Stutthofie�–�ewakuację�pieszą�–�naziści�zarządzili�
25�stycznia�1945�roku.�Z�obozu�na�trasę�ewakuacyjną,�
wiodącą�m.in.�przez�teren�kaszubski�i�dzisiejszego�powiatu�
gdańskiego,�wyszło�ok.�11�600�więźniów.�Śmiertelność�
podczas�marszy�była�bardzo�wysoka.�Tylko�niektórym�
udało�się�przeżyć.�Szacuje�się,�że�na�trasach�ewakuacji�
lądowej�i�morskiej�zginęło�ok.�20�tys.�osób.

12�lutego�w�centrum�konferencyjno-wystawienniczym�Amber�Expo�
Gdańsku�odbyła�się�Gala�Evening�Pracodawców�Pomorza�2015,�
podczas�której�nagrodzono�firmy�z�województwa�pomorskiego�
i�ich�menedżerów,�którzy�dbają�nie�tylko�o�sukces�ekonomiczny,�
ale�też�o�pracowników�i�poprawne�relacje�z�otoczeniem.

Mieszkańcy, samorządowcy, dele-
gacje placówek oświatowych, 
przedstawiciele instytucji 

i goście, z zapalonymi zniczami i sztan-
darami, przeszli w procesji pod obelisk 
upamiętniający Marsz Śmierci. Tam 
złożono kwiaty i odczytano apel pamięci 
napisany przez wojewodę pomorskiego 
Dariusza Drelicha. Druga część uro-
czystości odbyła się w Żuławskim 
Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie wrę-
czono nagrody zwycięzcom szkolnego 

W�Cedrach�Wielkich,�jak�co�roku,�odbyły�się�obchody,�tym�razem�71.�rocznicy�Marszu�Śmierci.� 
Zainaugurowało�je�nabożeństwo�w�kościele�pw.�Świętych�Aniołów�Stróżów,� 
w�intencji�ofiar�niemieckiego�obozu�koncentracyjnego�KL�Stutthof.�
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konkursu plastycznego „Wolność – czy 
kiedyś nadejdzie?”, a kierownik działu 
edukacyjnego Muzeum Stutthof Mar-
cin Owsiński poprowadził prelekcję 
nt. Marszu Śmierci i zaprezentował 
drugą część publikacji o historii Żuław 
„Żuławy w 1945”. 
Co istotne, w przeddzień tego wyda-
rzenia, samorządowcy powiatu gdań-
skiego: starosta, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego oraz wójtowie gmin Kol-
budy, Pszczółki, Pruszcz Gdański, 

Suchy Dąb, Przywidz, Trąbki Wielkie 
i Cedry Wielkie, podpisali porozumie-
nie, którego celem jest wystąpienie 
w najbliższym czasie do Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz Muzeum Stut-
thof, a także do historyków, z prośbą 
o jak najszybsze skoordynowanie 
i wnikliwe przebadanie wszystkich 
źródeł informacji dotyczących tema-
tów martyrologicznych na terenie 
powiatu gdańskiego.

Po raz kolejny gala sportu 
zgromadziła wielu zasłu-
żonych zawodników i gości, 

a zdominowała ją królowa sportowych 
dyscyplin – lekkoatletyka, to w jej 
zakresie przyznano najwięcej statuetek 
i nagród finansowych. Obowiązywały 
cztery kategorie: osoba zasłużona dla 

GmINA ŻUKOWO

Gala sportu

Powstanie nowy 
dom medyczny
6�lutego�przy�ul.�Gdańskiej�w�Żukowie�wmurowano�
kamień�węgielny�pod�budowę�nowego�domu�
medycznego.�W�uroczystości�wzięli�udział:�
marszałka�województwa�pomorskiego�Mieczysław�
Struk,�burmistrza�Żukowa�Wojciech�Kankowski,�
przewodniczący�żukowskiej�rady�Witolda�Szmidtke,�
dyrektor�Zakładu�Opieki�Zdrowotnej�w�Żukowie�Joanna�
Komorowska,�dyrektor�Pomorskiego�Oddziału�NFZ�
Małgorzata�Paszkowicz�i�prezes�Nadmorskiego�
Centrum�Medycznego�Mieczysław�Szulc-Cieplicki.

Zważywszy na ciągły wzrost liczby 
mieszkańców gminy Żukowo, pro-
jekt nowego domu medycznego 

przewiduje budowę kilku kondygnacji, 
z których każda będzie miała powierzch-
nię 445 m kw. Z tego też względu 
powstaną windy, które będą udogod-
nieniem dla wszystkich pacjentów, 

zwłaszcza starszych i niepełnospraw-
nych. Inwestorem placówki jest Nad-
morskie Centrum Medyczne w Gdań-
sku, które od lat oferuje kompleksową, 
wielospecjalistyczną opiekę medyczną. 
Usługi świadczone przez centrum obej-
mują: podstawową opiekę zdrowotną, 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 

W�gminie�Żukowo�(powiat�kartuski),�jak�zawsze� 
na�początku�roku,�wręczono�nagrody�dla�najlepszych� 
sportowców,�trenerów�i�działaczy�sportowych.

Osoba zasłużona dla sportu 
marek Siemborski –�wieloletni�nauczyciel�
i�założyciel�sekcji�piłki�siatkowej�dziewcząt�
w�szkole�podstawowej�w�Pępowie.�Jego�
podopieczni�zdobywali�medale�na�arenach�
powiatowych,�wojewódzkich,�a�także�
kontynuowali�karierę�w�profesjonalnych�
klubach�sportowych.

drużyna roku 2015
Sekcja lekkoatletyki klubu GKS Żukowo 
–�w�2015�roku�sekcja�wywalczyła�trzy�
medale�mistrzostw�Polski,�srebrny�medal�
Międzynarodowego�Finału�Czwartków�LA�oraz�
trzynaście�medali�mistrzostw�wojewódzkich 
wyróżnienia: 
Drużyna seniorska piłki ręcznej GKS Żukowo
Klub Sportowy Sporting Leźno�–�piłka�nożna�

trener roku 2015
Piotr Sowa�–�trener�sekcji�judo�GKS�Żukowo�
wyróżnienia: 
Krzysztof Król –�trener�sekcji�LA�GKS�Żukowo�
Dawid Leonarczyk –�trener�zapaśników�
w�klubie�Morena�Wega�Żukowo 

sportowiec roku 2015
I miejsce – Kacper Adamczyk  
(LA�–�GKS�Żukowo)�–�srebrny�medalista�
Międzynarodowych�Czwartków�
Lekkoatletycznych,�mistrz�Polski�biegu� 
na�300�metrów�dwunastolatków� 
II miejsce – Grzegorz Kunkel  
(zapasy�–�Morena�Wega�Żukowo)� 
III miejsce – Dominika Groth  
(karate�–�GOKKEN�Chwaszczyno)�

sportu, drużyna roku 2015, trener roku 
2015, sportowiec roku 2015.
Statuetki otrzymali również spon-
sorzy żukowskiego sportu: Józef 
Borowicz (Wega), Serge Bosca 
(Saur Neptun Gdańsk), Roman 
Walder (Toyota Chwaszczyno) 
i Wojciech Tryba (Boterm). 

diagnostykę laboratoryjną i obrazową 
(m.in. badania rezonansu magnetycz-
nego), rehabilitację, stomatologię, dzia-
łalność profilaktyczną, nocną i świąteczną 
pomoc medyczną oraz chirurgię jednego 
dnia. Planowany termin zakończenia 
budowy żukowskiego domu medycznego 
to już czwarty kwartał tego roku.

nagrodę specjalną –„Złoty Oxer”, 
przyznawaną szefom najbardziej 
dynamicznych przedsiębiorstw. 
Taka firma to powód do dumy dla 
całej gminy. W imieniu samorządu 
gminnego serdeczne gratulacje 
i życzenia dalszego pomyślnego 
rozwoju złożył wójt Janusz Goliński.
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Jak podaje „Nowa encyklopedia powszechna 
PWN”, kultura to jeden z najbardziej popu-
larnych terminów humanistyki i nauk 

społecznych. W znaczeniu najszerszym poję-
cie to obejmuje wszystko, co w zachowaniu 
się i wyposażeniu członków społeczeństw 
ludzkich stanowi rezultat ich zbiorowej dzia-
łalności. Mówi się też o kulturze jako o tym, 
co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone – 
w odróżnieniu od tego, co biologicznie odzie-
dziczone. (…) Rozległość problematyki kultury, 
zwłaszcza rozumianej globalnie sprawiła, iż 
wielokrotnie podejmowano próby jej uszcze-
gółowienia drogą wyodrębniania różnych jej 
typów (kultura tradycyjna, ludowa, nowocze-
sna czy masowa), różnych jej sfer, aspektów 
(np. kultura materialna, duchowa, społeczna), 
czy takich jej względnie odrębnych dziedzin 
jak kultura polityczna, ekonomiczna, prawna, 
literacka, pedagogiczna, artystyczna, fizyczna 
czy organizacyjna. Tutaj chcemy przybliżyć 
pojęcie kultury organizacyjnej pojmowanej 
jako cechę człowieka a nie instytucji. 

Kultura organizacyjna człowieka  
i jej składniki
Zdaniem Władysława Kobylińskiego, 
w książce „Podstawy organizacji i kierowa-
nia w oświacie”, kultura organizacyjna to 
całokształt zachowań ludzi w organizacjach, 
a więc ogół zasad i sposobów postępowania, 
jakimi uczestnicy organizacji posługują się 
w procesach realizacji swoich zadań. Zacho-
wania te kształtują się pod wpływem wielora-
kich czynników oddziałujących na człowieka 
w procesie pracy i wykazują tendencję do 
utrwalania się i naśladownictwa. Stanowią 
pewien wzorzec dla członków danej społecz-
ności i bywają przekazywane z pokolenia na 
pokolenie wraz z całokształtem dziedzictwa 
epoki. Kultura organizacyjna społeczeństwa 
jest więc efektem procesu doskonalenia form 
i metod pracy oraz wyrazem osiągniętego 
poziomu rozwoju sił wytwórczych. Z kolei 
Tadeusz Listwan w publikacji Zarządzanie 
kadrami pisze, że przez kulturę organizacyjną 
rozumie się specyficzny sposób patrzenia na 
rzeczywistość, w której żyjemy. Specyfika tego 
patrzenia wynika z podzielania tych samych 
przekonań, jakimi są wartości, stanowiące 
podstawowe wzory zachowania się, wykształ-
cone i wyuczone przez wszystkich jej członków 
w trakcie realizacji wspólnych zadań. 
Z przytoczonych określeń wynika, że kultura 
organizacyjna jest to zespół norm i wartości, 
a także zasad postępowania, którymi ludzie 
posługują się w procesach realizacji ich or-
ganizacyjnych zadań – to jest tych zadań, 
które wynikają ze społecznego podziału pracy, 

z ich zatrudnienia w instytucji, czyli zadań 
wynikających ze stosunku pracy, za które 
biorą pieniądze. Tak więc kultura organiza-
cyjna, jako że tkwi w ludziach, stanowi zawsze 
cechę człowieka, a nie instytucji jako takiej, 
a w produktach jego pracy jest niejako uprzed-
miotowiona. Poprawność funkcjonowania 
instytucji zależy więc od kultury ludzi, a nie 
od samej instytucji. 

Według Stanisława Kowalewskiego  
na wysoki poziom kultury organizacyjnej 
składają się: 

Odpowiedni zasób wiedzy  ●
organizacyjnej
Potrzeba jej opanowania przez każdego 
wykształconego człowieka, a tym bardziej 
takiego, który kieruje działaniami innych 
osób, nie wymaga długiego uzasadniania. 
Nie sposób zaś oczekiwać wysokiej kultury 
organizacyjnej od kogoś, kto o zasadach 
organizowania działań, zwłaszcza wyko-
nywanych w zespołach, niczego nie wie, 
niczego nie słyszał, niczego nie czytał, 
nie zdaje sobie sprawy z istoty organizacji 
i jej celów. Za minimum kultury organi-
zacyjnej dla współczesnego organizatora 
procesów pracy można uznać przeczyta-
nie przynajmniej jednej dobrze napisanej 
książki na temat organizacji i kierowania, 
co już powinno dać ogólne pojęcie na takie 
tematy. 

Wrażliwość w zakresie dostrzegania  ●
zjawisk organizacyjnych i umiejęt-
ność ich właściwego oceniania
Przejawiać się to powinno w trafnym 
ocenianiu oraz wyciąganiu poprawnych 
wniosków z takich ocen – popularnie ten 
składnik kultury organizacyjnej określa się 
jako organizacyjna wrażliwość. W praktyce 
jest to zdolność (umiejętność) rozróżniania 
tego, co dobre, organizacyjnie poprawne 
od tego, co złe i co wypadałoby konse-
kwentnie zwalczać, czemu wypadałoby 
się przeciwstawiać. Myślenie wrażliwego 
organizacyjnie człowieka jest następują-
ce: Jeśli coś jest nie tak jak być powinno, 
to musi być ku temu jakiś powód. Jaki? 
Umiejętność stawiania sobie takich pytań 
i poszukiwania na nie trafnych odpowiedzi, 
charakteryzuje właśnie myślącego, wrażli-
wego organizacyjnie kierownika, takiego, 
który reprezentuje wysoki poziom kultury 
organizacyjnej.

Chęć i wola wykorzystywania   ●
sfery swoich wpływów w kierunku 

wprowadzania czy popierania pozy-
tywnych zjawisk organizacyjnych 
i eliminowania bądź ograniczania 
negatywnych
W praktyce przejawia się to w chęci dzia-
łania prowadzącej do doskonalenia pracy 
i dokonywania usprawnień, ponoszenia 
za nie odpowiedzialności i ryzyka. Tak 
najkrócej można scharakteryzować trzeci 
składnik kultury organizacyjnej – często 
określany jako chęć i wola dokonywania 
usprawnień. Cóż bowiem z tego, że ktoś 
z dziedziny organizacji i zarządzania ma 
określone kwalifikacje, a czasem stopnie 
i tytuły naukowe i niby widzi potrzebę 
dokonania stosownych usprawnień, to 
jednak żadnych działań w tym zakresie 
nie podejmuje, bo jest po prostu leniwy, 
a swoją pracę traktuje nie jako misję  
do spełnienia, lecz jako zło konieczne.

Postępowa postawa społeczna ●
Z punktu widzenia kultury organiza-
cyjnej za postępową postawę społeczną 
uznaje się postawę humanistyczną (od 
słowa humanus – ludzki). Człowiek, któ-
ry reprezentuje wysoki poziom kultury 
organizacyjnej, nie powinien ograniczać 
kręgu swoich zainteresowań tylko do pod-
noszenia poziomu jakości czy wydajności 
pracy. Powinny mu przyświecać ważne 
cele społeczne, nie powinien obojętnie 
przechodzić nad pytaniem – komu ta wyż-
sza jakość czy wydajność pracy ma przede 
wszystkim służyć? Jeżeli ma służyć wy-
łącznie organizacyjnej perfekcji – to źle, 
bo powinna służyć człowiekowi, czynić 
świat lepszym, bardziej dostosowanym 
do potrzeb człowieka. 

Należy dodać, że w zespole cech człowieka 
obdarzonego kulturą organizacyjną mieści 
się przede wszystkim rzetelny i odpowie-
dzialny stosunek do pracy i ludzi, którzy ją 
wykonują. Tak więc z kulturą organizacyjną 
nie korespondują wszelkie przejawy łamania 
dyscypliny czy porządku, zjawiska niego-
spodarności i marnotrawstwa, klikowości 
i układów, a więc to wszystko, co hamuje 
społeczny postęp i utrudnia realizację celów, 
do których poszczególne instytucje zostały 
powołane. Wysoki zaś poziom kultury orga-
nizacyjnej kierownika (lidera, organizatora, 
przywódcy) przejawia się we właściwym 
zarządzaniu czasem pracy własnej i pod-
władnych, stosowaniem odpowiedniego stylu 
kierowania ludźmi oraz właściwymi rela-
cjami reprezentowanej przez nich instytucji 
z otoczeniem.

kultura organizacyjna kierownika  
i jej implikacje społeczne 

DR ROmAN GAWRycH�–�Rektor�Wyższej�Szkoły�Społeczno-Ekonomicznej�w�Gdańsku

urząd to nie dyskoteka 

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.

czym jest dress code
Przede wszystkim ważnym elementem savoir-vivr’u. Jest 
to zbiór zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania 
ubioru do okazji. Zasady te są indywidualne dla różnych 
regionów świata, ale też religii czy kultury. Najbardziej 
uniwersalnym jest tzw. dress code zachodni, do którego 
wpisuje się Polska.
Dress code urzędniczy kładzie nacisk na ujednoliconą 
formę wyglądu. Wizerunek winien być schludny i klasycz-
ny w stonowanych i niekrzykliwych kolorach. Biżuteria, 
szczególnie ta noszona przez panie, również nie może być 
krzykliwa. W urzędniczym dress code dominować powinien 
minimalizm. Urzędnik w żadnym przypadku nie może wy-
glądać ekstrawagancko, co niestety wciąż jest spotykane 
w urzędach, szczególnie w mniejszych miejscowościach. 

Krzykliwy makijaż, krwisto czerwone usta, głęboki dekolt, 
zbyt krótka spódnica czy odsłonięte ramiona… Nie dość, że 
panie wyglądają pretensjonalnie i nieadekwatnie to piasto-
wanego stanowiska, to dodatkowo szkodzą wizerunkowi 
kompetentnego urzędu, w jakim pracują. Makijaż winien 
być stonowany i podkreślać urodę, a nie nią epatować. 
Włosy upięte lub ułożone w ładzie. Nieśmiertelna jest biała 
lub jasna koszula w połączeniu z ciemnym, czarnym lub 
granatowym dołem. Zwieńczeniem może być gustowna 
apaszka. Buty mogą być na obcasie, lecz w jednolitej bar-
wie i nie odsłaniające palców stóp. Klapki i japonki należy 
pozostawić w domu, na plażę lub basen. 
Panowie także mają swoje grzechy. Niezależnie od pogody, 
niedopuszczalnym jest noszenie krótkich spodenek czy 
sandałów lub okrytych złą sławą sandałów połączonych 
ze skarpetkami. W ciepłe dni dopuszczalnym odkryciem 
są przedramiona, czyli standardowa koszula z krótkim rę-
kawem choć i tego zestawienia należy unikać ze względu 
na wizerunek zbytniego rozluźnienia. Koszule panów nie 
powinny też zawierać krzykliwych wzorów ani kolorów. 
Jeżeli koszula posiada wzór, to powinien być on delikatny. 
Dolna cześć garderoby panów także musi być dostosowana 
do wizerunku i powagi urzędu. Sportowe spodnie czy dżin-
sy są absolutnie nie na miejscu. Nie jest dobrze widziana 
rozchełstana koszula – można odpiąć jeden, ewentualnie 
dwa guziki przy szyi, ale tak, by petenci nie musieli oglądać 
owłosionej klatki piersiowej. To samo dotyczy łydek i zbyt 
krótkich męskich skarpetek.
Niektóre urzędy w Polsce określiły wygląd pracowników 
specjalnymi przepisami, np. urzędy marszałkowskie woje-
wództw mazowieckiego, zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. W niektórych miejscach reguły dotyczące doboru 
stroju przekazywane są podczas szkoleń. Dodatkowo niektó-
re urzędy zdecydowały się lub planują wprowadzić jednolite 
stroje dla pracowników mających bezpośredni kontakt 
z klientem. W gdyńskim ratuszu w skład służbowej odzieży 
wchodzi m.in. koszulka polo z herbem miasta.
Zadaniem pracownika jest dbałość o dobry wizerunek 
urzędu, a najważniejsze jest pierwsze wrażenie, które musi 
być dobre. Klient nie może mieć wątpliwości, że wszedł 
do urzędu. Nie mylmy go z dyskoteką czy salą sportową. 
Wnioski nasuwają się same, jeśli urzędy na terenie Pol-
ski wprowadzają normy wyglądu pracowników, to jest to 
informacja, że ich wprowadzenie było konieczne. Dbajmy 
więc o wizerunek piastowanego stanowiska, by nie było 
konieczności wprowadzania rygoru.

Każdy�urząd�jest�wizytówką�organizacji,�która�go�przedstawia.�
Taką�samą�wizytówką�są�jego�pracownicy.�Wygląd�pracowników�jest�
więc�wizytówką�całego�urzędu.�Do�takich�wniosków�doszli�już�urzędnicy�
z�województwa�zachodniopomorskiego�czy�Elbląga,�gdzie�wprowadzony�
został�oficjalny�dress�code�pracowników.�Podobnym�rozwiązaniem�
może�się�pochwalić�Gdynia,�która�wygląd�pracowników�określiła�
odpowiednimi�punktami�w�zapisie�regulaminu�pracy.
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Pozdrawiam i serdecznie zapraszam 
do mojego świata piękna!

Elżbieta Skoczeń
www.es-wizaz.pl

www.facebook.com/elzbieta.skoczen
es-wizaz@es-wizaz.pl
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ROZWAŻANIA NAD KONSeKWeNcJAmI ZmIAN

charakter prawny umowy konsorcjum

Umowa konsorcjum należy do umów 
konsensualnych, a więc takich, które 
wywołują skutki prawne przez samo 

porozumienie się stron umowy, bez konieczno-
ści zajścia dodatkowych okoliczności. Nadto, 
umowa konsorcjum jest umową zobowiązującą 
strony umowy (konsorcjantów) do określonego 
działania na rzecz pozostałych uczestników 
konsorcjum, a tym samym na rzecz konsor-
cjum. W umowie strony określają formułę ich 
udziału w tej organizacji poprzez wskazanie 
wzajemnych praw i obowiązków przy realizacji 
wspólnie przyjętego zadania. Może to być 
zarówno umowa dwustronnie zobowiązująca, 
jeżeli umowę zawarły jedynie dwa podmioty, 
lub umowa wielostronnie zobowiązująca, 
jeżeli konsorcjum zawiązało więcej niż dwóch 
konsorcjantów. Ten ostatni model zdaje się 
częściej występować w praktyce. 
Co bardzo istotne, konsorcjum nie posiada 
osobowości prawnej i nie jest odrębnym pod-
miotem gospodarczym, a zatem nie ma wy-
mogu jego rejestracji ani posiadania siedziby 
lub nazwy. Konsorcjum jest jedynie umową 
pomiędzy podmiotami (osobami prawny-
mi, osobami fizycznymi czy też ułomnymi 
osobami prawnymi) regulującą wzajemne 
zobowiązania, w wyniku której nie powstaje 
odrębny byt prawny posiadający zdolność 
prawną i zdolność do czynności prawnych. 
Taką zdolność posiadają wyłącznie uczestnicy 
konsorcjum, którzy najczęściej tymczasowo, 
na czas realizacji poszczególnych projektów, 
pozostają w więzi obligacyjnej konsorcjum. 
Należy podkreślić, że konsorcjanci są nieza-
leżni w swoich dotychczasowych działaniach 
(niezwiązanych z konsorcjum), natomiast 
jedynie w działaniach dotyczących współ-
działania w konsorcjum realizują wspólną 
politykę objętą porozumieniem. 
Do połączenia sił konsorcjantów dochodzi 
najczęściej dlatego, że dane przedsięwzięcie 
przekracza możliwości jednego podmiotu ze 
względu na swój rozmiar lub specyfikę. Nie 
bez znaczenia jest również możliwość alokacji 
ryzyka projektowego lub okoliczność, że jedy-
nie kilka podmiotów łącznie spełnia wymogi 
zamawiającego. Kooperacja w konsorcjum 
ograniczona jest zwykle do realizacji jednego 
zadania, choć w praktyce zdarzają się i inne 
układy. Członkowie konsorcjum wyznaczają 
z reguły jednego z nich do reprezentowania 
ich wobec drugiej strony zasadniczej umowy 
(przykładowo kredytobiorcy, zamawiające-
go), nazywając go liderem. Lider konsorcjum 

czerpie legitymację do występowania przy 
realizacji przedsięwzięcia w imieniu pozo-
stałych konsorcjantów tylko i wyłącznie 
z umocowania udzielonego mu przez tych 
konsorcjantów. Umocowanie to może być za-
warte w umowie konsorcjum lub w osobnym 
dokumencie pełnomocnictwa. 
Umowa konsorcjum zbliżona jest w swojej 
konstrukcji prawnej do umowy spółki cy-
wilnej. Zgodnie z art. 860 ust. 1 Kodeksu 
cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zo-
bowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez wniesienie 
wkładów. Oprócz zacytowanych elementów 
wymienionych w art. 860 Kodeksu cywilnego, 
umowa konsorcjum zawiera postanowienia 
dotyczące planowanego przedsięwzięcia go-
spodarczego. W związku z tym w doktrynie 
można spotkać określenie umowy konsor-
cjum jako swoistej bądź wzbogaconej umowy 
spółki cywilnej. Jednakże czy każda umowa 
konsorcjum będzie mogła zostać uznana za 
umowę spółki cywilnej? Odpowiedzi na to 
pytanie należy szukać przede wszystkim 
w postanowieniach umowy konsorcjum. Dla 
określenia umowy konsorcjum jako umowy 
spółki cywilnej konieczne jest, aby bezwzględ-
nie przestrzegała postanowień Kodeksu cy-
wilnego zastrzeżonych dla tej umowy. Nie 
zawsze musi to być zgodne z celem przy-
świecającym konsorcjantom przy zawiązaniu 
umowy. Dla przykładu można tutaj wskazać 
art. 864 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że 
za zobowiązania spółki wspólnicy odpowie-
dzialni są solidarnie. Tymczasem możliwość 
ukształtowania stosunków wewnętrznych 
miedzy konsorcjantami jest dość szeroka, 
bowiem członkowie konsorcjum mogą przy-
kładowo ograniczyć zakres przyjmowanego 
ryzyka jedynie do skutków własnych działań 
i zaniechań. Należy jednak pamiętać, ze zgod-
nie z art. 141 Prawa zamówień publicznych, 
członkowie konsorcjum z chwilą wyboru ich 
oferty i zawarcia umowy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem zamawiającego 
za właściwe wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego jej wykonania. So-
lidarny charakter odpowiedzialności członków 
konsorcjum w stosunku do zamawiającego 
wynika bezpośrednio z ustawy, co wyłącza 
możliwość jej ograniczenia w drodze umowy 
między stronami. Solidarność oznacza całko-
witą odpowiedzialność każdego z członków 
konsorcjum za wykonanie umowy niezależnie 

Kamila Bujak | aplikant adwokacki

W�polskim�prawodawstwie�nie�istnieje�definicja�legalna�konsorcjum.�Podejmując�próbę�zdefiniowania�tego�pojęcia,� 
najprościej�rzecz�ujmując�można�stwierdzić,�iż�konsorcjum�jest�umową�zawieraną�w�celu�realizacji�wspólnego�przedsięwzięcia,�
a�dopuszczalność�jej�zawarcia�wynika�z�wyrażonej�w�art.�3531�Kodeksu�cywilnego�zasady�swobody�umów.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara
Adwokaci i Radcowie Prawni
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Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 

Suite 7720, New York, NY 10118

od ustalonego między członkami konsorcjum 
podziału zadań. Oznacza to, że zamawiający 
będzie mógł dochodzić naprawienia szkody 
w razie niewykonania umowy od wszystkich 
konsorcjantów łącznie, od kilku z nich lub od 
każdego z osobna. 
Z powyższego wynika, iż wskazane w umowie 
konsorcjum części zamówienia, do wykona-
nia których zobowiązali się poszczególni 
jego członkowie, nie wiążą zamawiającego. 
Zamawiający będzie władny do wystąpienia 
z roszczeniem nie tylko przeciwko spraw-
cy szkody, tj. podmiotowi, który nie wyko-
nał lub nienależycie wykonał swoją część 
zamówienia, ale także przeciwko innemu 
członkowi konsorcjum będącemu choćby 
w korzystniejszej sytuacji majątkowej. W in-
tencji ustawodawcy, ukształtowanie zasad 
odpowiedzialności w taki sposób ma chronić 
interesy zamawiającego albowiem zwiększa 
prawdopodobieństwo zaspokojenia dochodzo-
nego roszczenia.
W celu uniknięcia wątpliwości należy pod-
kreślić, że nie ma przeszkód prawnych, aby 
umowa konsorcjum przybierała również inne 
formy organizacyjne niż spółka cywilna, przy-
kładowo formę spółki komandytowej, czy też 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Co bardzo istotne, przyjęta przez członków 
konsorcjum struktura ma podstawowe zna-
czenie dla kwestii rozliczeń podatkowych 
i rachunkowych utworzonego konsorcjum, na 
co warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o utworzeniu konsorcjum.
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Studia przygotowują 
do wykorzystania środków 
� nansowych Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie 2014–2020 
we właściwy i efektywny sposób, 
stanowić będą wsparcie 
merytoryczne i organizacyjne dla 
samorządów terytorialnych poprzez 
zapewnienie wykwali� kowanej kadry 
zarządzającej procesem rewitalizacji.

Zarządzanie
projektami
rewitalizacyjnymi

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
we współpracy z wydawcą „Przeglądu Samorządowego Pomorze”
zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie 

Szczegółowe informacje i zapisy:
Dziekanat Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, 
Gdańsk, ul. Rajska 6

tel. 58 500 52 22, 881 777 974
e-mail: info@wsse.edu.pl

www.wsse.edu.pl

rewitalizacyjnymi
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11 czerwca 2015 roku zostało powołane 
Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji 
z siedzibą w Gdańsku. Działalność centrum 
zainaugurowano 8 października ubiegłego 
roku. Do porozumienia ustanawiającego Po-
morskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jako 
wspólny Ośrodek Mediacyjny i Arbitrażowy 
przystąpiły:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza  ●
z siedzibą w Gdańsku – inicjator powstania 
centrum i prowadzący centrum
Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku  ●
– inicjator powstania centrum
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych  ●
i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą 
w Gdańsku
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej z sie- ●
dzibą w Gdyni
Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Prusz- ●
czu Gdańskim
Starogardzki Klub Biznesu Związek  ●
Pracodawców z siedzibą w Starogardzie 
Gdańskim
Kaszubski Związek Pracodawców z siedzi- ●
bą w Żukowie
Norda – Regionalna Izba Przedsiębiorców  ●
z siedzibą w Wejherowie.

Centrum działa na podstawie art. 1 ust. 2 
pkt 4 ustawy o izbach gospodarczych. Ideą 
przyświecającą jego twórcom była chęć 

Z cyKLU: WOKóŁ PRAWA

Pomorskie centrum arbitrażu i mediacji

Z cyKLU: RADNI SeJmIKU 

O ustawie 500+ i dzietności na Pomorzu  
pisze Jarosław Bierecki

Ustawa 500+ jest ustawą mającą na celu 
zwiększenie dzietności w naszym kraju. 
Wiele osób mówi o tym, że powinna 

ona dotyczyć także pierwszego dziecka, ale 
skoro mamy doprowadzić do takiego stanu, by 
Polska rodzina miała strukturę 2+2, a nawet 
2+3, to nie możemy nagradzać rodzin z jednym 
dzieckiem. Innym, równie ważnym celem 
tej ustawy jest doprowadzenie do pobudze-
nia gospodarki, ponieważ wypłacone środki 
wrócą do budżetu poprzez zwiększone zakupy. 
Dzięki takiej strategii, wzmocnione zostaną 
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe 
działające na rzecz dzieci i młodzieży. Kwoty te 
szacuje się na wiele miliardów złotych. Innymi 
słowy, w ten sposób zwiększając dzietność 
w Polsce, wzmacniamy własny rynek. Jest to 
ogromny impuls uruchamiający koło zama-
chowe całej gospodarki. Silna gospodarka, 
to wzrost zamożności obywateli, a rodziny 
mające stabilną i dobrą sytuację finansową 
łatwiej zdecydują się na kolejne dziecko. 

Wyższe zarobki to wyższe wpływy z podatków. 
Aktualna sytuacja demograficzna Polski nie 
wygląda dobrze. Statystyki demograficzne 
wykazują, że Polska się wyludnia. Dodatkowo 
wciąż wysoka liczba osób emigruje i pozostaje 
na stałe poza granicami naszego kraju. To 
w prostej linii prowadzi do demograficznej 
katastrofy i trzeba tej sytuacji natychmiast 
zaradzić. Słyszymy o takim stanie rzeczy nie 
od dzisiaj, ale dopiero ten projekt w sposób 
praktyczny i rzeczywisty ma szanse temu 
zapobiec. Z obserwacji rodzin, które wyemi-
growały do krajów z wystarczająco wysoką 
opieką socjalną, wynika, że ich dzietność jest 
znacznie wyższa niż w Polsce, gdyż pozwala na 
to sytuacja materialna i są do tego stworzone 
odpowiednie warunki. Naszym zadaniem 
jest stworzenie takich samych warunków 
tutaj w Polsce po to, by zatrzymać nieko-
rzystny dla kraju kierunek, czyli zmniejsze-
nie dzietności w połączeniu z wysoką liczbą 
emigracji. Realizując ten projekt, mamy 

szansę na odbudowanie substancji narodo-
wej. Jestem pełen nadziei, że ten plan się uda. 
Moja nadzieja poparta jest prostą obserwacją 
województwa pomorskiego. Tutaj problem 
niskiej dzietności nie jest tak katastroficzny. 
Pomorskie ma jeden z najwyższych w kraju 
wskaźnik narodzin, z czego możemy być 
dumni. Wynika to z tego, że województwo 
pomorskie należy do bardziej zamożniejszych 
w skali kraju. Stan ten pokazuje, że tam, gdzie 
ludziom żyje się lepiej, rodzi się więcej dzieci. 
Wnioski z tej sytuacji nasuwają się same. 
Jeżeli Państwo przejmie na siebie część 
kosztów związanych z utrzymaniem dzieci, 
rodziny będą miały poczucie bezpieczeństwa 
finansowego i będą mogły sobie pozwolić na 
posiadanie większej liczby dzieci. Reasumu-
jąc, stabilne finansowo i zadowolone rodziny 
mają szansę na wychowanie większej liczby 
młodych obywateli, którzy już za zaledwie 
jedno pokolenie będą pracować na nasz kraj, 
ale też i na nasze emerytury.

upowszechniania polubownych form rozwią-
zywania sporów między przedsiębiorcami. 
Do form takich należy mediacja i arbitraż. 
Stanowią one alternatywę dla sądowej – czę-
sto zbyt długotrwałej i kosztownej – drogi 
rozwiązywania sporu. Pomorscy przedsię-
biorcy już mogą składać w centrum wnioski 
o mediację, co bezsprzecznie przyczyni się do 
odciążenia sądów powszechnych. Mediacja 
bowiem jest tańsza i mniej sformalizowana 
niż postępowanie sądowe o zapłatę. Jedno-
cześnie mediator zobowiązany jest zacho-
wać w tajemnicy informacje, które pozyskał 
w trakcie trwania mediacji. Pełni on rolę 
pomocnika w dochodzeniu do ugody przez 
strony sporu, które same wypracowują jej 
warunki. Mediator pomaga w komunikacji, 
naprowadza strony na właściwe tory, ale 
jednocześnie zachowuje bezstronność i neu-
tralność. Mediacja znakomicie sprawdza się 
w tych wszystkich konfliktach, gdzie znaczą-
cą rolę odgrywają relacje długoterminowe 
pomiędzy stronami. Stanowi też efektywny 
środek rozwiązywania sporu w sytuacjach, 
w których istotny jest wizerunek strony i jej 
dobre imię.
Działalność Pomorskiego Centrum Arbitrażu 
i Mediacji stanowi odpowiedź na rosnące 
zapotrzebowanie małych i średnich przed-
siębiorców na skuteczny i przede wszystkim 

szybki sposób zakończenia sporu. Spór może 
długofalowo destabilizować pracę firmy w sy-
tuacji skierowania go na drogę postępowa-
nia sądowego, co wiąże się z koniecznością 
zaangażowania wielu struktur firmy w dłu-
gotrwały proces polegający na żmudnym 
przesłuchiwaniu licznych świadków, gro-
madzeniu obszernej dokumentacji, uczest-
niczeniu w rozprawach sądowych w sądach 
położonych często na drugim końcu Polski. 
Nadto, zgodnie z wymogami nowelizacji 
procedury cywilnej, która weszła w życie 
1 stycznia 2016 roku, powód – w tym także 
przedsiębiorca – zobowiązany jest wskazać 
w pozwie informację, czy strony podjęły 
próbę mediacji lub innego pozasądowego 
sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku 
gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie 
przyczyn ich niepodjęcia. Zatem uprzednie 
skorzystanie z pomocy Pomorskiego Cen-
trum Arbitrażu i Mediacji czyni zadość ww. 
wymogom procesowym.

Mariusz Rubaszewski – radca prawny, 
członek Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji  
z ramienia Kaszubskiego Związku Pracodawców

radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dla Przeglądu

RGG Kancelarie Radców Prawnych i Adwokatów
r. pr. Mariusz Rubaszewski

r. pr. Katarzyna Golińska
adw. Wojciech Goliński

ul. Świętojańska 9/2a, 81-368 Gdynia
tel. 58 354 71 54, email: kancelaria@radcygd.pl
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Osiedle „Złota Reneta” to nowoczesny kompleks 
budynków wielokondygnacyjnych wyróżniających się 
architekturą, wysokim standardem wykończenia oraz 
pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu. Każdy z budynków posiada podziemną halę 
garażową, połączoną z resztą kondygnacji, a także 
cichobieżne windy.

• Doskonała lokalizacja
• Wysoki standard wykończenia
• Mieszkania w Programie MDM
• Miejsca postojowe w hali garażowej
• Budki dla rowerów
• Wybrane meszkania z tarasami lub ogródkami

Zamieszkaj  
na Kaszubach!

Zapraszamy do biura sprzedaży zlokalizowanego na osiedlu 
przy ul. Jabłoniowej w Żukowie

www.makuratinvest.pl   |   Biuro sprzedaży:+48 607 030 845


