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Miasteczko Ruchu Drogowego
W Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie otwarto 
pierwsze w gminie Żukowo (powiat kartuski) Miasteczko Ruchu Drogowego. 
W projekcie budowy hali sportowej znajdowały się place zabaw, ale w trakcie 
wykonywania robót ziemnych pojawił się pomysł, by jeden z nich zamienić 
na plac służący kształceniu przyszłych rowerzystów. Dyrektor szkoły 
wystąpiła z wnioskiem o środki na wykonanie nawierzchni asfaltowej i dzięki 
przychylności władz samorządowych placówka pozyskała stosowne fundusze. 
Inicjatywę wsparła też firma Unilever, która przeznaczyła środki na zakup 
profesjonalnych znaków drogowych. Już wkrótce pierwsi uczniowie będą tu 
zdawać egzamin na kartę rowerową.

BANINO

58 mln euro dla Lokalnych Grup Działania
Na rozwój turystyki, aktywizację społeczną i tworzenie miejsc pracy Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego otrzymają łącznie 58 mln euro 
dofinansowania. Marszałek Mieczysław Struk wziął udział w uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami LGD na realizację strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 
Do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu na wybór strategii rozwoju przystąpiło 20 lokalnych grup działania, pokrywających cały obszar 
województwa pomorskiego. W wyniku rozstrzygnięcia finansowanie będą miały zapewnione wszystkie grupy. W ramach podpisywanych umów zakontraktowanych 
zostanie ponad 37 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niespełna 21 mln euro z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego. LGD to trójsektorowe stowarzyszenia, skupiające podmioty sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego, w tym 
na obszarach zależnych od rybactwa – rybaków. W ramach strategii zaplanowane są różnorodne działania, m.in. związane z przedsiębiorczością, tworzeniem 
miejsc pracy poza sektorem rybackim, rozwojem turystyki, zachowaniem dziedzictwa lokalnego, promocją oraz aktywizacją społeczną.

Klaster energetyczny
Na początku maja w gminie Przywidz (powiat gdański) powołano gminny mini klaster 
energetyczny. Jako dobrowolne porozumienie przedsiębiorców i instytucji, ma on na 
celu stworzenie warunków dla powstania innowacyjnych produktów i usług dla rozwoju 
generacji rozproszonej energii w obszarach wiejskich, wykorzystując odnawialne 
źródła energii oraz eksploatację parku technologicznego, w skład którego wejdą: mała 
biogazownia rolnicza, kilka małych elektrowni wiatrowych, elektrownia fotowoltaiczna, 
akumulatory energii oraz systemu zarządzania wytwarzaną energią. Wytworzona energia 
wykorzystywana będzie przez obiekty samorządowe i mieszkańców z terenu gminy 
w lokalnej tzw. inteligentnej sieci. Integralnym elementem działalności mini klastra będzie 
umożliwienie jednostkom naukowo-badawczym prowadzenie prac nad doskonaleniem 
wytwarzania oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Intencją sygnatariuszy 
porozumienia jest także stworzenie warunków technicznych, organizacyjnych 
i finansowych dla powstania na terenie gminy Przywidz „Zielonej Wyspy Energetycznej”, 
promującej nowoczesne źródła energii dla gospodarstw rolnych.
Dokument w formie listu intencyjnego podpisany został przez reprezentantów gminy 
Przywidz, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Banku BGŻ Paribas SA Oddział Regionalny 
w Gdańsku. Patronem naukowym został Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii 
Nauk. Liderem projektu sygnatariusze wybrali fundację „Zielona Brama” z Przywidza.

Dwa Teatry 2016
Spektakl telewizyjny „Ich czworo. 
Tragedia ludzi głupich” (tragikomedia 
Gabrieli Zapolskiej) – ostatnie 
reżyserskie dzieło tragicznie 
zmarłego we wrześniu 2015 roku 
Marcina Wrony – zdobył Grand 
Prix XVI Festiwalu Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa 
Teatry Sopot 2016”. – Jest to dla 
nas niezwykłe wyróżnienie. Bardzo 
się z niego cieszymy, ale ta radość 
miesza się w naszych sercach ze 
smutkiem i żalem, że nie ma z nami 
Marcina i że już nigdy nie zagramy 
pod jego skrzydłami. Jestem 
przekonana, że gdziekolwiek jest, cieszy się z tej nagrody. Myślę, że jest to też taki dowód 
na to, że sztuka jest ponad wszystko, jest nieśmiertelna – powiedziała odbierając nagrodę, 
grająca w spektaklu Małgorzata Kożuchowska.
Za najlepsze słuchowisko jurorzy uznali radiową wersję dramatu Sandry Szwarc „Von 
Bingen. Historia prawdziwa” w reżyserii Waldemara Modestowicza. Najlepszymi reżyserami 
zostali Igor Gorzkowski – twórca słuchowiska „Wampir” i Jan Englert – twórca spektaklu 
telewizyjnego „Mąż i żona” Aleksandra Fredry. Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się: 
Julia Kijowska, Beata Ścibakówna, Milena Suszyńska, Eryk Lubos, Krzysztof Gosztyła 
i Andrzej Zieliński. Po raz pierwszy w historii sopockiego festiwalu przyznano nagrodę za 
najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży. Otrzymali ją twórcy opowieści pt. „Tam, gdzie 
mieszka cisza”, zrealizowanej przez Radio Gdańsk (reżyseria: Anna Wieczur-Bluszcz).

Majówka z gen. Wybickim
W Będominie (gmina Nowa Karczma, powiat kościerski) 
już po raz jedenasty odbył się konkurs oraz rajd pieszy 
i rowerowy pod hasłem „Majówka z generałem Józefem 
Wybickim, czyli wyprawa po generalskie epolety”. 
Rywalizowało ponad 200 uczestników, zwłaszcza młodzież 
i dzieci w wieku szkolnym. Główną nagrodę, czyli generalskie 
epolety, zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Nakli. Impreza 
ma kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, poprzez 
poznawanie życia i działalności Józefa Wybickiego. Jest też 
przykładem dobrej współpracy kilku samorządów, bowiem 
organizują ją wspólnie: powiaty kartuski i kościerski oraz 
gminy Nowa Karczma i Stężyca.
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Na majówce w Będominie: starosta kartuski Janina Kwiecień  
i starosta kościerski Alicja Żurawska

Nowe miasteczko sprawdził na rowerze burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski

Wyspa Deo Plaza
Na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku 
odbyła się uroczystość wmurowania aktu pod budowę 
apartamentów mieszkalnych, czterogwiazdkowego 
hotelu oraz strefy handlowo-usługowej z restauracjami 
i kawiarniami. Kompleks budynków powstaje na 
powierzchni 7 tysięcy metrów kwadratowych, nazywa 
się Deo Plaza, a jego inwestorem jest nowa spółka 
Zbigniewa Nowaka, właściciela Zakładów Mięsnych 
Nowak. Inwestycja ma kontynuować starogdański 
styl architektoniczny, wzbogacony o nowoczesne 
wykończenie. Zachowana zostanie wysokość budynków 
i strzelistość dachów, a elewacje wykonane będą 
z wysokiej jakości kamienia, ceramiki, szkła, cegły i stali.

Nowy prezes PKM
Rada Nadzorcza spółki Pomorska Kolej Metropolitalna 
przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa 
Krzysztofa Rudzińskiego i jednocześnie powołała 
na to stanowisko Grzegorza Mocarskiego, 
dotychczasowego przewodniczącego Rady Nadzorczej 
PKM. My prezentujemy zdjęcie nowego pana prezesa, 
bo przedtem – jako wicedyrektor Departamentu 
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego – nie był tak powszechnie 
znany. A teraz powinien być znany przynajmniej 
pasażerom PKM.

GDAŃSK

POMORZE

Inwestor Zbigniew Nowak z żoną Wiolettą
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SeMINARIuM eKSPeRcKIe

Granice obszarów metropolitalnych
13 maja w sali Olivia Sky Club Olivia 
Tower w Gdańsku odbyło się otwarte 
i bezpłatne seminarium eksperckie 
„Wyznaczanie granic obszarów 
metropolitalnych. Podstawy 
prawne i koncepcje delimitacji”. 
Organizatorami spotkania byli: 
stowarzyszenie samorządów Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, organizacja ekspercka 
Instytut Metropolitalny i Koło 
Naukowe Prawa Administracyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jak informowali i uzasadniali orga-
nizatorzy, 1 stycznia tego roku 
weszła w życie ustawa o związ-

kach metropolitalnych. Definiuje ona 
związek metropolitalny jako zrzeszenie 
jednostek samorządu terytorialnego 
danego obszaru metropolitalnego. 
Kompetencją Rady Ministrów jest two-
rzenie w poszczególnych obszarach 
metropolitalnych związków. Utworze-
nie związku muszą jednak poprzedzić 
prace delimitacyjne i sankcjonujące 
je regulacje prawne, wydane w for-
mie rozporządzenia. To bowiem Rada 
Ministrów ustala granice obszarów 
metropolitalnych na potrzeby tworze-
nia związków metropolitalnych przez 
wskazanie gmin, wchodzących w skład 
obszarów metropolitalnych. Analiza 
aktów planowania strategicznego 
i przestrzennego, m.in. Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju 
2030 czy planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, prowadzi 
do wniosku, że brakuje jednolitej i spój-
nej polityki metropolitalnej państwa 
i jej istotnego komponentu – koncepcji 
delimitacji obszarów metropolitalnych. 
I tym właśnie zagadnieniom poświę-
cone było seminarium eksperckie 
w gdańskiej Oliwie. 
W seminarium uczestniczyli przedsta-
wiciele instytucji rządowych i samo-
rządowych, środowisk naukowych i or-
ganizacji pozarządowych. Seminarium 
otworzył prezydent Gdańska i prezes 
Zarządu Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot Paweł Adamo-
wicz. Odbyły się dwa panele eksperckie 
poprzedzone referatami wprowadzają-
cymi zaproszonych ekspertów. 
Pierwszy panel został poświęcony pod-
stawom prawnym wyznaczania granic 
obszarów metropolitalnych. Ustawa 
o związkach metropolitalnych określa 
podstawy prawne wyznaczania tych 
granic na potrzeby tworzenia związ-
ków metropolitalnych. Samorządy, 
przystępując do prac nad tworzeniem 
związków, stają przed koniecznością 
rozwiązania szeregu formalno-praw-
nych problemów wynikających z jednej 

strony z przepisów ustawy, z drugiej 
natomiast – z uwarunkowań występu-
jących na danym obszarze metropolital-
nym. W ramach panelu omówiono za-
gadnienia, które stwarzają wątpliwości 
interpretacyjne. Sformułowano także 
postulaty de lege ferenda, dotyczące 
treści wybranych przepisów ustawy.
Drugi panel dotyczył koncepcji deli-
mitacji obszarów metropolitalnych. 
Wyznaczenie granic obszarów metro-
politalnych powinno stanowić wyraz 
ustalonej uprzednio polityki admini-
stracyjnej państwa. Dyskusja w ramach 
panelu dotyczyła zatem konieczności 

uwzględnienia w koncepcjach delimita-
cji szeregu skomplikowanych i nierzad-
ko spornych kryteriów, wskaźników czy 
metod diagnostycznych, jak również 
niezbędnego warunku wdrażania za-
łożeń polityki metropolitalnej państwa, 
czyli osiągnięcia konsensusu pomiędzy 
stroną rządową oraz samorządową, 
a także innymi zainteresowanymi 
podmiotami.
Wystąpienia uczestników seminarium 
mają być opublikowane na łamach pe-
riodyku „Metropolitan. Przegląd Na-
ukowy”, wydawanego przez Instytut 
Metropolitalny. 

Pracownicy biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Od lewej: Magdalena Markiewicz – koordynator instytucji 
pośredniczącej, Justyna Patyk – specjalista ds. komunikacji i informacji, Michał Glaser – dyrektor biura, Sławina Lenart 
– koordynator ds. rozwoju przestrzennego i mobilności, Agata Blacharska – koordynator ds. rozwoju gospodarczego, 
Joanna Borawska – specjalista ds. organizacji biura, Paweł Kąkol – specjalista ds. komunikacji

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Powołane w 2011 roku stowarzyszenie samorządowe, mające na celu zacieśnienie współpracy 
i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności 
i specyfiki. W ramach OMG-G-S działa 56 samorządów, które obejmują łącznie obszar o powierzchni 
blisko 5,2 tys km², z liczbą mieszkańców 1,45 mln.

Instytut Metropolitalny 
Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych dyscyplin naukowych 
(prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji (prawników, urzędników) i pasji (działaczy 
społecznych, wolontariuszy). Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, 
której przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania podstawowe i prace 
koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych (polityk miejskich, systemów zarządzania, 
gospodarki przestrzennej). 

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego uG 
Organizacja studencka Wydziału Prawa i Administracji uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje 
się popularyzowaniem wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez m.in. organizację 
konferencji naukowych i warsztatów, spotkań z praktykami prawa czy konkursów wiedzy o prawie 
administracyjnym.
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GMINA SłuPSK
TARcZA ANTyRAKIeTOWA W ReDZIKOWIe

Nie wierzgamy przeciw ościeniowi
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Rozmowa z BARBARą DyKIeR, wójtem gminy Słupsk (powiat słupski) 

?	13	maja	oficjalnie	rozpoczęto	budowę	tarczy	antyrakietowej	w	Redzikowie.	Jakie	jest	stano-
wisko	gminy	w	tej	sprawie?	Czy	uważacie	tarczę	
za	szansę	dla	regionu,	czy	też	za	dopust	Boży?

Gmina od początku była niechętna tej lokalizacji.  
I pod tym względem w pełni zgadzam się z poprzednim 
wójtem. Ale w chwili, kiedy decyzje już zapadły, to już nie 
jest czas na protesty. Teraz musimy działać w ten sposób, 
by zminimalizować negatywne skutki tarczy i jednocześnie 
w maksymalny możliwy sposób wykorzystać szanse, jakie 
tarcza nam daje.

?	No	właśnie.	Więc	najpierw	zapytam	o	negatywy.	
Czemu	rozmawiając	o	tarczy	nie	słyszę	entuzja-
zmu	w	Pani	głosie?

Nie jest to dobra lokalizacja. Tuż za płotem jest duże osiedle 
mieszkaniowe, niecałe 4 kilometry od Redzikowa jest stuty-
sięczne miasto. W strefie, w której obowiązują ograniczenia 
dla inwestorów, znajduje się cała Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Trudno było wybrać gorzej...

?	Nie	rozumiem.	W	jaki	sposób	istnienie	tarczy	
mieliby	utrudniać	ludzie	mieszkający	w	okolicy?	
Dlaczego	pracę	instalacji	wojskowych	mogłyby	
zakłócić	firmy	mające	siedzibę	w	strefie	
ekonomicznej?

Jest akurat odwrotnie, niż pan pyta. To nie mieszkańcy 
i biznes przeszkadzają tarczy, tylko tarcza przeszkadza 
mieszkańcom i biznesowi. Ludzie obawiają się promienio-
wania elektromagnetycznego emitowanego przez radar, 
przedsiębiorcy mają znacznie gorsze warunki inwestowania. 
Porozumienie wykonawcze, jakie Polska zawarła z Amery-
kanami, przewiduje obowiązek uzgadniania inwestycji ze 
stroną amerykańską. Dotyczy to budynków i budowli o ku-
baturze powyżej 6000 metrów sześciennych. 6000 metrów 
– jak na willę – to jest dużo. Ale jeśli myślimy o postawieniu 
hali fabrycznej, to jest bardzo mało. Nie mówiąc już o tym, 
że takie uzgadnianie bardzo wydłuża czas oczekiwania 
na decyzję. Przedsiębiorcy będą czekać od 60 do 120 dni.  
To może ich skutecznie wystraszyć. W innych miejscach 
w ciągu 120 dni mogą zrealizować całą zaplanowaną inwe-
stycję. Obawiamy się więc, że teraz po oficjalnym rozpoczę-
ciu budowy tarczy, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
przestanie przyciągać nowe firmy.

?	Tym	zagadnieniom	był	poświęcony	raport	opracowany	przez	Agencję	Rozwoju	Pomorza.	
Według	niego	istnienie	tarczy	do	roku	2042	
przyniesie	regionowi	2,8	miliarda	złotych	„strat	
i	utraconych	korzyści”.	W	tym	samym	czasie	
region	będzie	też	na	tarczy	zarabiać.	Ale	te	
zyski	wyniosą	tylko	700	–	800	tysięcy	złotych.	
Czyli	ogólny	bilans	będzie	ujemny	mniej	więcej	
na	poziomie	2	miliardów.	Ale	nie	wydaje	się,	
by	agencja	sporządziła	ten	dokument	rzetelnie.

Co pan ma na myśli?

?	Gdyby	usunąć	z	tego	bilansu	największą	„utraconą	korzyść”,	wyszedłby	mniej	więcej	na	
zero.	A	ta	największa	pozycja	to	wartość	gruntu,	
który,	gdyby	nie	budowano	tarczy,	mógłby	być	
przekazany	przez	państwo.	Jeśli	tak	liczyć,	 
ja	też	mam	2	miliardy	strat,	bo	mnie	też	państwo	
nie	podarowało	ziemi	tyle	wartej.

To nie jest tak, jak pan mówi. Nie ubiegaliśmy się o żaden 
prezent od państwa. Natomiast dla tego terenu był opraco-
wany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Miały to być tereny inwestycyjne. Teraz wiadomo, że nie 
będzie tu żadnych inwestorów. I utrata tych inwestorów 
zuboży region o 2 miliardy złotych.

?	Jeśli	mówimy	o	inwestorach,	jak	podziałało	na	nich	rozpoczęcie	budowy?	Czy	rzeczywiście	
zmniejszyło	się	zainteresowanie	strefą	ekono-
miczną?	Przecież	teraz	Wasze	hasło	„Biznes	
dobrze	chroniony”	stało	się	jeszcze	prawdziwsze.

Sprawa tarczy antyrakietowej nie zaczęła się 13 maja. 
Tworząc takie właśnie hasło myślano o tym, co teraz jest 
realizowane. Trudno oceniać na ile tarcza wystraszyła 
inwestorów. Nie słyszałam, by ktoś z tych, którzy już mają 
swoje firmy w strefie, chciał przenieść się w jakieś inne 
miejsce. Ci, którzy już zainwestowali, nie odczuwają żadnej 
zmiany warunków prowadzenia działalności. Obawiamy 
się jednak, że utrudnienie inwestowania wywołane przez 
wymóg uzgadniania budowy spowoduje zmniejszenie kon-
kurencyjności strefy. Żeby do tego nie dopuścić domagamy 
się wsparcia regionu. Uważamy, że dodatkowe uatrakcyj-
nienie naszego regionu może zrekompensować inwestorom 
wymuszone przez tarczę wydłużenie procedur; że mimo 
niedogodności, o których już wspomniałam, będzie warto 
inwestować właśnie tu.

?	To	znaczy	co	chcecie	uzyskać	jako	rekompensatę	za	tarczę?
Nie używałabym tu słowa „rekompensata”. Znacznie lepiej 
brzmi „wsparcie regionu”. Takie porozumienia o wspar-
ciu już mają gminy, w których rozważana jest lokalizacja 
elektrowni atomowej. Chcielibyśmy, by w ramach tego 
wsparcia poprawiono dostępność komunikacyjną regionu. 
To znaczy wnioskujemy o modernizację dróg krajowych S6 
i DK21 oraz linii kolejowych nr 405 i 202. Zresztą to nie 
jest tak, że tylko domagamy się. Sami też podejmujemy 
działania mające ułatwić te inwestycje. Na przykład sześć 
samorządów: gminy i miasta Słupsk, gminy i miasta Ustka, 
gminy Kobylnica oraz powiatu słupskiego, podjęło decyzje 
o opracowaniu koncepcji modernizacji drogi krajowej 21 
wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ta koncepcja 
jest w trakcie opracowywania i będzie nas kosztować pół 
miliona złotych.

?	Jeśli	mówimy	o	poprawie	dostępności	trans-portowej,	należy	przypomnieć,	że	kiedyś	była	
koncepcja	„ucywilnienia”	lotniska	w	Redzikowie.	
Dziś,	w	związku	z	umieszczeniem	tu	tarczy	
antyrakietowej,	ta	koncepcja	zapewne	straciła	
już	aktualność...

Rzeczywiście. To była nie tylko koncepcja. Przez krótki czas 
nawet latały samoloty ze Słupska do Warszawy. Teraz już to 
nie jest możliwe. I to nie tylko dlatego, że lotnisko zostało 
zajęte do innych celów. Porozumienie z Amerykanami 
znacznie ogranicza możliwości przelotu nad bazą. Czyli nie 
tylko nie ma możliwości startu i lądowania, ale nawet nie 
wolno tu latać (oczywiście porozumienie mówi o pewnych 
zakazanych pułapach). Uważam jednak, że to akurat nie 
jest wielki problem. Jeśli będziemy mieli dogodny dojazd 
np. do Gdańska, będziemy mogli korzystać z tamtejszego 
lotniska. Dlatego wystarczy nam droga S6. Dziś nie jest 
wielką sztuką wybudować lotnisko za unijne pieniądze. 

Ale problemem jest zapewnienie później temu lotnisku tylu 
pasażerów, żeby nie generowało strat.

?	A	obawy	ludności?	Czy	rzeczywiście	 mieszkanie	w	pobliżu	pracujących	radarów	 
jest	niebezpieczne?

Nie wiem. Zapewniano nas, że nie ma zagrożenia. Ogląda-
liśmy podobny radar na okręcie. Amerykanie zapewniają 
nas, że będą respektować normy polskie, które są znacznie 
surowsze od ich własnych. Staramy się o wprowadzenie 
ciągłego monitoringu w tym zakresie.

?	Skoro	poruszyliśmy	temat	oddziaływania	bazy	na	środowisko,	nie	mogę	nie	zapytać	o	drzewa.	
Podobno	już	wycięto	ich	znaczne	ilości.

To przecież było lotnisko. Na lotnisku drzewa nie rosną. 
Rzeczywiście wycięto drzewa, ale to były najwyżej kilku-
dziesięcioletnie samosiejki. Nic cennego przyrodniczo.

?	Była	Pani	uczestniczką	uroczystości.	 Jak	ona	wyglądała?
Była krótka i prosta, według protokołu wojskowego.

?	Ja	znalazłem	w	prasie	informację,	że	protestujący	mieszkańcy	pikietowali	główną	bramę	wjazdową	
na	teren	bazy.	Że	organizatorzy	przestraszyli	się	
tego	protestu	i	wwieźli	dostojnych	gości	przez	
jakąś	boczną	bramę...

To nieporozumienie. Nic, ani nikt nie zmienił scenariusza 
uroczystości. Rzeczywiście pod jedną z bram wychodzącą 
na osiedle zorganizowano pikietę. Dawniej to była główna 
brama wjazdowa. Ale teraz utraciła już to znaczenie. Po 
prostu organizatorzy protestu nie dowiedzieli się, jaką trasą 
przyjadą dostojni goście i zorganizowali pikietę w miej-
scu, gdzie od początku nie planowano, że ktokolwiek się 
pokaże.

?	To	teraz	przejdźmy	do	korzyści,	jakie	powstanie	tarczy	antyrakietowej	wygeneruje	dla	regionu.	
Agencja	Rozwoju	Pomorza	oszacowała	je	na	
700–800	tysięcy	złotych.

Tak. Agencja potraktowała bazę tak, jak w swoich opra-
cowaniach traktuje ściągane do regionu firmy. Przecież 
będzie tu pracować bardzo wielu ludzi: 300 Amerykanów 
oraz polski batalion ochrony bazy. Ci wszyscy ludzie będą tu 
pracować i wydawać swoje pieniądze; będą korzystać z roz-
maitych usług: oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych...  
To na pewno wspomoże rozwój regionu.

?	Słyszałem,	że	wokół	bazy	zbudowano	płot	za	40	milionów	złotych.	Takie	pieniądze	 
nie	spływają	do	regionu	codziennie...

Na pewno nie, ale to nie jest zwykły płot. To są 3–4 różne 
ogrodzenia okalające różne sekcje bazy. No i te rozmiary. 
Przecież ten płot grodzi ponad pięćset hektarów.

?	W	żadnym	wypadku	nie	chcę	kwestionować	
wyceny	płotu.	Chciałem	tylko	powiedzieć,	że	te	
40	milionów	trafiło	do	polskiej	firmy,	a	więc	też	
wspomogło	nasz	rozwój	gospodarczy.	Czy	może	
się	pomyliłem?	Może	Amerykanie	przyjechali	ze	
swoim	wykonawcą?

Nie pomylił się pan. Na wykonanie płotu był ogłoszony 
przetarg, który wygrała jakaś polska firma. Nie znam szcze-
gółów, ale na pewno te pieniądze pozostały w kraju.

?	Na	początku	naszej	rozmowy	powiedziała	Pani,	że	gmina	zawsze	była	niechętna	tej	lokalizacji	
tarczy	antyrakietowej.	Ale	ani	słowa	nie	powie-
działa	Pani	o	protestach,	czy	innych	działaniach	
gminy	mających	zablokować	powstanie	tarczy...

Protestowaliśmy w roku 2007, czy 2008. Dziś, kiedy już tej 
decyzji nie da się cofnąć, protestowanie byłoby tylko bezpro-
duktywnym marnowaniem energii. Jak mówi Pismo Święte, 

trudno wierzgać przeciw ościeniowi. Zwłaszcza, iż zdajemy 
sobie sprawę z tego, że dla obronności kraju, a może nawet 
i Europy ta instalacja jest bardzo potrzebna. Teraz przed 
samorządem stoją zupełnie inne zadania. Musimy walczyć 
o takie wsparcie regionu, by jego atrakcyjność wzrosła na-
wet pomimo niedogodności związanych z ulokowaniem tu 
tarczy antyrakietowej. I to przez cały czas robimy.

?	Wobec	tego	życzę	gminie	Słupsk,	by	te	wysiłki	przyniosły	jak	największe	efekty.	By	korzyści	
z	tarczy	okazały	się	znacznie	większe,	niż	
w	szacunkach	Agencji	Rozwoju	Pomorza,	nato-
miast	negatywne	skutki	ulokowania	u	Was	takiej	
instalacji	udało	się	zredukować	do	minimum.	
Dziękuję	za	rozmowę.	

Michał Wodziński 
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GMINA PucK

Ćwierćwiecze z sukcesami

rozmowarozmowa

?	W	ubiegłym	roku,	właśnie	w	maju,	obchodziliśmy	25-lecie	wprowadzenia	reformy	samorządowej	
z	1990	roku.	W	tym	roku	swoje	ćwierćwiecze	świę-
tuje	gmina	Puck.	Kiedy	dokładnie	to	się	zaczęło?

Gmina Puck powstała w wyniku podjętej uchwały przez radę 
miejsko-gminną w Pucku o rozdzieleniu się miasta i gminy. 
Te decyzje zapadły w 1990 roku, ale dopiero w maju 1991 
roku nastąpiło ukonstytuowanie nowej gminy wiejskiej 
Puck. Czas powstania naszej gminy liczymy dokładnie od 
31 maja 1991roku, kiedy to odbyła się pierwsza sesja Rady 
Gminy Puck.

?	A	dlaczego	doszło	do	rozdziału	miasta	i	gminy? Przyczyna była prozaiczna, chodziło o rozdzielenie wspól-
nego budżetu miasta i gminy jako jednostki samorządowej. 
Nasi radni uznali, w tym także ja, że podział jest niepro-
porcjonalny w stosunku do tego, co wpływało do budżetu. 
Stąd myśl i wniosek o rozdział miasta i gminy, i powołanie 
samodzielnej jednostki gminnej Puck.

?	Dziś,	po	25	latach	uważa	Pan,	że	to	była	słuszna	decyzja?
Myślę, że nie znajdziemy nikogo na terenie gminy Puck, 
kto powiedziałby i sądziłby inaczej. Natomiast niektórzy 
mieszkańcy miasta zapewne chcieliby powrotu do jednej 
miejsko-gminnej jednostki. Wśród mieszkańców gminy 
istnieje przekonanie o słuszności tamtej decyzji i na pewno 
nie ma myśli o ponownym połączeniu. Jesteśmy bardzo dużą 
gminą wiejską, bo mamy 25 tysięcy mieszkańców. W ciągu 
25 lat liczba naszych mieszkańców zwiększyła się o 6806 
osób. Wychodzi więc na to, że na 25-lecie gminy mamy o 25 
procent więcej mieszkańców. Skoro tylu nowych ludzi wybrało 
gminę Puck na miejsce do życia, możemy tylko się cieszyć. Są 
to głównie mieszkańcy napływowi, którzy tutaj postanowili 
się osiedlić, pracować i założyć rodzinę. Oczywiście czynnik 
przyrostu naturalnego też ma tutaj swoje znaczenie. 

?	Ale	nie	pobiliście	w	tym	zakresie	gminy	Sierakowice,	która	notowała	najwyższy	przyrost	
naturalny	w	Polsce.

Nie, ale zawsze byliśmy w górnych notowaniach, mając 
jeden z najwyższych współczynników przyrostu natural-
nego, a także migracyjnego. Zresztą ta cyfra – 6806 – mówi 
sama za siebie.

?	Da	się	ocenić,	jaki	procent	stanowią	mieszkańcy	napływowi,	a	jaki	rdzenni?
Takich badań ani statystyk nigdy nie prowadziliśmy, nie 
ma takiej potrzeby i nie ma znaczenia informacja, ilu jest 
rdzennych, a ilu napływowych. Każdy, kto mieszka na 
terenie gminy Puck, jest jej ważnym mieszkańcem. Nie 
tworzymy podziałów. 

?	Jest	Pan	nierozerwalnie	związany	z	historią	gminy.	Był	Pan	przy	jej	powstaniu	jako	radny	
miejsko-gminny,	a	potem	radnym	gminy…

Po reformie samorządowej w 1990 roku zostałem radnym 
miejsko-gminnym. Po rozdziale pełniłem funkcję radnego 
gminy i członka zarządu gminy. W sierpniu 1994 roku 
zostałem powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy 
Puck, a od czerwca 2000 roku jestem wójtem. Całe ćwierć-
wiecze gminy to historia tylko dwóch włodarzy: pani Urszuli 
Kasperek, która była pierwszym wójtem, i moja.

?	Czyli	Pan	też	obchodzi	swoje	25-lecie.Tak, jestem napływowym jubilatem. Osiedliłem się w gmi-
nie Puck w 1978 roku, podjąłem pracę i tak się zaczęła moja 
przygoda na ziemi puckiej. Rzeczywiście jubileusz 25-lecia 
gminy jest też moim osobistym jubileuszem pracy w samo-
rządzie gminnym i dla mieszkańców gminy Puck.

?	Czy	mógłby	Pan	dokonać	podsumowania	ćwierćwiecza	gminy	z	podziałem	na	zrealizo-
wane	zadania	w	rożnych	obszarach,	począwszy	
od	infrastruktury	drogowej,	skończywszy	na	
kulturze.	Czy	da	się	wymienić	najważniejsze	
inwestycje	ćwierćwiecza	które	były	skokiem	
cywilizacyjnym,	albo	kamieniem	milowym	
w	rozwoju	regionu?

Wszystkie zadania i działania służyły podniesieniu jakości 
życia mieszkańców. Temu służyły i będą służyć wszelkie 
nasze inwestycje, a dodatkowym elementem jest tworzenie 
dobrej atmosfery dla inwestorów, którzy ku mojej uciesze 
przychodzą. W zakresie spraw, które mają decydujący wpływ 
na życie mieszkańców, to udało się zbudować praktycznie 
100 proc. wodociągów i stacji uzdatniających wodę. Są to 
nowoczesne stacje spełniające najwyższe wymogi co do 
jakości produkcji wody. Na początku lat 90. stan „kanalizy” 
wynosił w gminie 0 proc. W ciągu 25 lat zbudowaliśmy 
ok. 230 km kanalizacji, w tym 60 przepompowni ścieków, 
co daje ok. 78 proc. skanalizowania gminy. W tym czasie 
podejmowaliśmy działania z innymi podmiotami w celu 
budowy czy poprawy oczyszczalni ścieków, np. budowa 
w Kłaninie i modernizacja w Swarzewie, która została 
przeprowadzona wspólnie z samorządami ziemi puckiej za 
środki unijne w kwocie 100 mln zł.

?	W	zakresie	szkolnictwa	chyba	nie	macie	takich	
spektakularnych	osiągnięć.	W	1990	roku	na	tere-
nie	gminy	funkcjonowało	25	szkół,	a	dzisiaj	jest	
ich	15.	Musieliście	zlikwidować	aż	10	placówek?

Tu nie chodzi o ilość, ale jakość nauczania, w najlep-
szych warunkach. Dzisiaj do naszych 15 szkół uczęszcza 
ok. 3500 dzieci i młodzieży. I to w zupełności wystarcza. 
Zbudowaliśmy nowe szkoły w Starzynie i Leśniewie, rozbu-
dowaliśmy w Darżlubiu, a wszystkie pozostałe wyremonto-
waliśmy, zmodernizowaliśmy i wyposażyliśmy w nowocze-
sne gabinety. Wybudowaliśmy 12 boisk wielofunkcyjnych, 
dla potrzeb szkoły jak i mieszkańców, w tym dwa Orliki. 
W każdym sołectwie jest boisko trawiaste i odzwierciedla 
się to w liczbie oraz aktywności sportowych zespołów 
ludowych i klubów piłkarskich. 

?	Tak	jak	dla	wielu	samorządów,	z	pewnością	i	dla	gminy	Puck	dużym	zastrzykiem	były	pieniądze	
z	Unii	Europejskiej.	

Dzięki środkom unijnym powstały różnego rodzaju inicja-
tywy, zrealizowane przez gminę, ale też stowarzyszenia 
i osoby prywatne. Park Kulturowy Osada Łowców Fok 
w Rzucewie, Muzeum „Kocham Bałtyk” w Swarzewie czy 
osada średniowieczna z kwaterami agroturystycznymi 
w Sławutowie. Te nowe obiekty oraz te starsze, jak np. 
Groty Mechowskie, są odwiedzane przez licznych turystów. 
W ubiegłym roku odnotowaliśmy zakup ok. 30 tysięcy bile-
tów wstępu do naszych instytucji kulturalnych. Cieszymy się 
też ze zbudowania dużej sieci ścieżek i szlaków rowerowych, 
z których korzystają i turyści, i mieszkańcy. Udało nam się 
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wybudować w zatoce trzy przystanie: Swarzewie, Rzucewie 
i Osłoninie. W tej ostatniej miejscowości, w części jeszcze 
niezagospodarowanej, chcemy przeprowadzić inwestycje 
porządkujące dostęp do plaży wraz z parkingiem, deptakiem, 
punktami sanitarnymi i rekreacyjnymi. Ze względu na 
płytkość zatoki chcemy też rozbudowy przystani w Rzuce-
wie – wydłużenia pomostu tak, by można było cumować 
jachty. Dążymy do lepszego zagospodarowania plaż i miejsc 
rekreacyjnych. Myślę, że wspólne działania urzędu i sto-
warzyszeń pomogą nam osiągnąć zamierzone cele. Chcę 
tutaj dodać, że wartością niezbywalną naszej gminy są jej 
organizacje. Na terenie gminy działa 16 jednostek OSP, które 
łącznie zrzeszają ok. 1000 strażaków ochotników. Działa 
21 kół gospodyń wiejskich, które liczą w sumie 600 kobiet. 
Funkcjonują stowarzyszenia, które działają na rzecz rozwoju 
poszczególnych miejscowości, np. Mrzezina, Żelistrzewa, 
Leśniewa, Swarzewa, Starzyna.

?	Wielu	samorządowców	mówi,	że	największym	
skarbem	gminy	są	jej	mieszkańcy.	Ale	aktywność	
lokalnej	społeczności	nie	wszędzie	przedstawia	
się	tak	samo.	Są	miejsca	społecznie	umierające.	
W	gminie	Puck	nie	ma	tego	problemu.	Czemu	to	
zawdzięczacie?	

Być może ma to swoją przyczynę w latach 90., kiedy jako 
nieliczni wprowadziliśmy bezpośrednie wybory sołtysów. 
To niesamowicie zmobilizowało mieszańców do udziału 
w procesie tej podstawowej demokracji i rozstrzygania, kto 
będzie ich reprezentował w radzie gminy lub przed urzędem. 
Podczas wyborów obserwujemy u nas wysoką frekwen-
cję – do 80 proc. Uruchamia się cała procedura kampanii 
wyborczej, składania obietnic, a potem wywiązywania się 
z nich. Od samego początku sołtys i rada sołecka dysponują 
środkami sołeckimi, co pobudza inicjatywę i gospodarność. 
Może nie są to wielkie pieniądze, ale my funduszem oby-
watelskim dysponujemy w gminie już od połowy lat 90. 
Najlepiej widać to na zebraniach wiejskich, gdzie trwają 
gorące dyskusje na co przeznaczyć środki. 

?	Ile	pieniędzy	w	ciągu	25	lat	wydaliście	na	inwestycje?	Około 200 mln zł, z czego ok. 70 mln pozyskaliśmy ze 
środków unijnych. Niedawno portal samorządowy PAP 
podał, że w skali całego kraju (na 2500 gmin) gmina Puck 

usytuowała się na 354 miejscu z kwotą 187 mln zł pod 
względem zainwestowanych pieniędzy unijnych przez 
gminę, przedsiębiorców i wszystkie instytucje, które tutaj 
zainwestowały. Jesteśmy z tego dumni, jak również z tego, 
że przybywają na naszą ziemię duże firmy, światowej sławy, 
dając zatrudnienie setkom osób. Liczymy, że w okresie 25 lat 
powstało trzy tysiące nowych miejsc pracy. 

?	W	swej	codziennej	pracy	kieruje	się	Pan	zasadą	
otwartości,	jawności	i	dostępności.	Jak	to	rozumieć?	

To proste. Chodzi o otwartość na mieszkańców i ich sprawy. 
Każdy z mieszkańców może mi zadać pytanie poprzez stronę 
internetową, telefonicznie lub osobiście. Zawsze staram się 
oddzwaniać, a drzwi mojego gabinetu zawsze są otwarte. 
Wszystko jest jawne. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy 
nie da się czegoś załatwić od ręki, ale zawsze są to starania 
pełne zaangażowania. Uczę tego, moich urzędników i wpa-
jam im, że pracujemy tutaj dla mieszkańców. 

?	Nie	może	być	tak	różowo.	Z	czegoś	mieszkańcy	na	pewno	nie	są	zadowoleni?
Oczywiście są sprawy, które nie są do końca zrealizowane. 
Jak wszyscy, narzekamy na infrastrukturę drogową, choć 
systematycznie staramy się ją poprawiać. Podam dobry 
przykład – w ciągu ostatnich 25 lat wybudowaliśmy 31 
tysięcy metrów kw. chodników. Zrealizowaliśmy 140 za-
dań dotyczących budowy, modernizacji i remontów dróg 
gminnych. Wspólnie ze starostwem powiatowym wyre-
montowaliśmy większość drogowych nawierzchni. Mimo 
to, są jeszcze drogi, których jakość nie jest zadowalająca, 
głównie na obszarze nowych osiedli. Pozwoli jednak Pani, 
że powiem o czymś, co objęło wszystkie domostwa. Otóż na 
przestrzeni ostatnich lat doprowadziliśmy internet do każ-
dego domu, w tym 300 rodzin w ramach projektów unijnych 
otrzymało bezpłatny sprzęt i bezpłatny dostęp do internetu 
przez 8 lat. Udało nam się pozyskać oddzielny obiekt dla 
ośrodka pomocy społecznej przy zwiększonych zadaniach, 
dwukrotnie remontowaliśmy urząd gminy i – co ciekawe – 
od przemian ustrojowych nie zlikwidowaliśmy ani jednego 
klubu wiejskiego. Jest ich nadal 16 i funkcjonują one dzisiaj 
jako świetlice i wiejskie domy kultury. To też jest płaszczyzna 
zaangażowania naszej gminnej społeczności. 

?	Hasło	promocyjne	gminy	brzmi:	„Rytm	życia,	nowe	perspektywy”.	Jakie	perspektywy?
Gmina Puck ma 14 km brzegu Zatoki Puckiej. Przez gminę 
przejeżdżają setki tysięcy turystów jadących na Półwysep 
Helski, nad Bałtyk. Natomiast nowa perspektywa jest 
taka, by dać alternatywę skorzystania z tego, co my mamy, 
z tego co u nas jest piękne nawet wtedy, gdy nie świeci 
słońce. Mamy ścieżki rowerowe, szlaki, rezerwaty przyrody, 
obiekty kulturalne, rozmaite święta i cykliczne imprezy. 
Ale nie chcemy żyć tylko z turystyki. Chcemy przyciągać 
inwestorów, pracodawców, którzy mogą dać rozwój i pracę 
przez cały rok. I to jest ta nowa perspektywa. 

?	Gdyby	miałby	Pan	złożyć	życzenia	jubileuszowe	mieszkańcom	i	sobie,	to	byłyby	podobne?
Byłyby takie same, bo ja też jestem mieszkańcem tej gmi-
ny. Przede wszystkim życzyłbym mieszkańcom i sobie 
zdrowia, optymizmu, pozytywnego nastawienia do życia, 
wzajemnego szacunku, zaangażowania w codziennej pracy 
i dzielenia się jej efektami z innymi. Bardzo chciałbym, 
abyśmy mieli jeszcze piękniejsze szkoły, a w każdej dużą 
salę gimnastyczną, kompletną sieć ścieżek rowerowych, 
nowe drogi i nową aleję lipową z Rzucewa do Osłonina. 
Chciałbym jak najszybciej zamknąć proces kanalizacji gminy 
ze wspomnianych 78 do 100 proc. I żeby napływały do nas 
kolejne inwestycje, dające pracę i stabilizację. 

I	tego	życzę	zarówno	Panu,	jak	i	wszystkim	
mieszkańcom	jubileuszowej	gminy	Puck.	
Dziękuję	za	rozmowę.

Hania Maliszewska 

Niezbywalną 
wartością naszej gminy 

są jej organizacje. 
Wspólne działania 

urzędu i stowarzyszeń 
pomagają nam osiągać 

zamierzone cele.
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Motywem przewodnim pierwszego 
dnia kongresu będzie: Europej-
skie doświadczenia związane 

z kształtowaniem pozycji sekretarza, 
ustawodawstwo a rzeczywistość. 
Wystąpienia i prelekcje wygłoszą 
wybitni eksperci instytucji europej-
skich, m.in. Alfonso Zardi – Dyrek-
tor Departamentu Instytucji Demo-
kratycznych i Zarządzania w Radzie 
Europy, Andreas Kiefer – Sekretarz 
Generalny Kongresu Władz Lokalnych 
i Regionalnych w Radzie Europy, Alina 
Tatarenko – Zastępca Dyrektora Cen-
trum Ekspertyz dla Reform Samorządu 
Terytorialnego, Dyrektoriat Generalny 
II ds. Demokracji przy Radzie Europy, 
Ronny Frederickx – Prezes Europej-
skiej Federacji Dyrektorów Naczelnych 
Samorządów (U.D i T E.). Natomiast 
gospodarzem panelu dyskusyjnego 
będzie Forum Sekretarzy Polski 
Południowej.

2–3 cZeRWcA 2016 R., WARSZAWA

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fora Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski zapraszają na I Krajowy Kongres 
Forów Sekretarzy. Spotkanie odbędzie się 2 i 3 czerwca 2016 r. w Hotelu Double Tree Hilton w Warszawie. W organizację kongresu 
zaangażowało się Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego przy Radzie Europy.

Więcej informacji można na stronie 
www.kongressekretarzy.pl

ORGANIZATOR PATRONAT MeDIALNy

Drugi dzień kongresu będzie realizo-
wany w formie paneli dyskusyjnych 
i poświęcony będzie innowacyjnym 
spojrzeniom na zarządzanie admini-
stracją samorządową. Dyskusje pa-
nelowe przygotowują fora sekretarzy 
z całego kraju: Forum Sekretarzy 
Zachodniopomorskiego, Forum Se-
kretarzy Województwa Pomorskiego, 
Forum Sekretarzy Województwa Świę-
tokrzyskiego, Forum Sekretarzy Woje-
wództwa Łódzkiego, Forum Sekretarzy 
Województwa Mazowieckiego, Forum 
Sekretarzy Województwa Lubelskiego, 
Forum Sekretarzy Województwa Pod-
karpackiego oraz Forum Sekretarzy 
Województwa Śląskiego.
W trakcie kongresu przedstawione 
zostaną także wyniki ogólnopolskich 
badań dotyczących praktyk rozwija-
nia kompetencji kadr administracji 
samorządowej w Polsce (pierwszych 
na taką skalę) oraz zaprezentowane 

będą narzędzia służące budowaniu 
potencjału organizacyjnego samorzą-
dów lokalnych, stosowane przez Radę 
Europy w krajach członkowskich.
Sponsorami kongresu są firmy: 
SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o. 
o. oraz Zakład Elektronicznej Tech-
niki Obliczeniowej Spółka z o.o. 
w Koszalinie.
I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy 
jest kontynuacją i jednocześnie rozwi-
nięciem rozpoczętej w ubiegłym roku 
współpracy sekretarzy jednostek sa-
morządu terytorialnego z województw: 
lubelskiego, małopolskiego, podkar-
packiego, śląskiego i świętokrzyskiego, 
której finałem był Kongres Sekretarzy 
Polski Południowo-Wschodniej w Rze-
szowie we wrześniu 2015 r. Spotkał 
się on z wielkim zainteresowaniem 
przedstawicieli środowiska sekretarzy, 
pokazując potrzebę organizacji kongre-
su ogólnokrajowego.
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POMORSKI ZWIąZeK ŻeGLARSKI

Wieloimienność żeglarstwa 
to jego największa zaleta
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?	W	weekend	rozgrywano	Żeglarski	Puchar	Trój-
miasta.	Przy	nabrzeżach	wokół	Wyspy	Spichrzów	
było	pełno	żagli,	niemal,	jak	na	dawnych	ryci-
nach.	Kiedy	będziemy	mogli	obserwować	takie	
widoki	na	co	dzień,	a	nie	tylko	z	okazji	jakichś	
imprez?

Już możemy. Rzeczywiście Żeglarski Puchar Trójmiasta, 
którego Pomorski Związek Żeglarski jest zresztą organi-
zatorem, rozrasta się z roku na rok coraz bardziej. W tym 
roku odbyła się już czwarta edycja tej wyjątkowej imprezy. 
Wzięło w niej udział niemal pół tysiąca żeglarzy na ponad 
dziewięćdziesięciu jachtach. W jednym miejscu można było 
spotkać cały żeglarski świat Trójmiasta: Asię Pajkowską, 

wykładowymi, uzupełnionymi o ciągle powiększaną flotyllę 
jednostek pływających. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

?	Czy	oprócz	szkoły	po	ubiegłorocznym	jubileuszu	pozostał	jeszcze	jakiś	trwały	ślad?
Wszystko, co robiliśmy w ubiegłym roku, podporządko-
wane było jubileuszowi, czyli docenieniu dorobku naszych 
poprzedników. Odbyła się m.in. konferencja poświęcona 
bezpieczeństwu na morzu i Zlot Jachtów z Duszą „Próchno 
i Rdza”. Uruchomiliśmy portal informacyjny żeglarski.
info – najświeższe medium żeglarskie w Polsce. Warto 
też zauważyć kolejne tablice, które pojawiły się w Alei 
Żeglarstwa Polskiego w Gdyni. W roku 2015 odsłoniliśmy 
aż trzy: dla Michała Sumińskiego – kapitana jachtowego 
żeglugi wielkiej, znanego bardziej z prowadzenia słynnego 
niegdyś programu telewizyjnego ,,Zwierzyniec”, Wojciecha 
Orszuloka – pierwszego prezesa PoZŻ oraz Witolda Bublew-
skiego – jednego z głównych organizatorów harcerstwa 
wodnego w Polsce.

?	Już	drugi	rok	działa	Muzeum	Żeglarstwa	Pomorskiego.	Czy	mógłby	Pan	–	jako	inicjator	
muzeum	–	przybliżyć	czytelnikom	jego	dorobek?

To właśnie muzeum opiekuje się Aleją. Ale to oczywiście nie 
jedyne jego działanie. Głównym celem jest przypominanie, 
popularyzacja i zachowywanie historii pomorskiego żeglar-
stwa. Muzeum udostępniło w internecie zasoby archiwalne 
pozostające w gestii PoZŻ. W ramach muzeum tworzony 
jest Słownik Biograficzny Pomorskich Żeglarzy, powstają 
wystawy poświęcone dziejom pomorskiego żeglarstwa. 
Muzeum ma w swoich zasobach wiele pamiątek, wśród 
których znajduje się sławny jacht „Miranda”, na którym 
Zbigniew Puchalski opłynął samotnie świat. Praca, którą 
wykonujemy dla historii pomorskiego żeglarstwa, jest 
unikalna w skali kraju, nieraz także pionierska.

?	W	jaki	sposób	można	to	muzeum	zwiedzić?
Wystarczy zajrzeć na stronę www.zeglarski.info, do za-

kładki „Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego”. Zapraszamy 
także do bezpośredniego kontaktu z pracownikami muzeum. 
Jesteśmy zainteresowani wszystkim, co wiąże się z historią 
pomorskiego żeglarstwa.

?	Na	Waszej	stronie	internetowej	znajduje	się	wiele	zapowiedzi	imprez	żeglarskich.	Przeważnie	
morskich.	Czy	PoZŻ	nie	zaniedbuje	żeglarstwa	
śródlądowego?

W żadnym razie. Proszę uważnie przyjrzeć się choćby na-
szemu kalendarzowi żeglarskiemu. Jest tam bardzo wiele 
imprez dziejących się na śródlądziu. PoZŻ nie zrzesza tylko 
klubów morskich. Tematyka ta jest mi szczególnie bliska, 
ponieważ jako wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego 

odpowiadam właśnie za żeglarstwo śródlądowe. Proszę 
pamiętać, że w Polsce żegluje się głównie na śródlądziu 
– od mazurskich jezior począwszy, na akwenach Śląska 
skończywszy. Na Pomorzu stale rozwijamy współpracę 
z samorządami z głębi lądu. Realizujemy projekty żeglarskie, 
np. w gminach Pruszcz Gdański czy Cedry Wielkie, nie na 
morzu, ale właśnie na śródlądziu.

?	Z	drugiej	strony	PoZŻ	wspiera	takie	inicjatywy	jak	tegoroczny	flis	wiślany.	Dlaczego,	skoro	
jedynymi	płótnami	na	tratwach	są	koszule	
flisaków?

Po pierwsze to pokłosie naszej znakomitej współpracy z Ligą 
Morską i Rzeczną, bardzo zaangażowaną w organizację 
flisu. Po drugie, bo patrzymy na sprawy żeglarskie szerzej: 
Cała Polska leży nad Bałtykiem, nie tylko Trójmiasto. Flis 
o tym przypomina. Przypomina o czasach, kiedy Wisłą 
spływało do Gdańska drewno czy zboże, decydujące wtedy 
o bogactwie i potędze Rzeczypospolitej. Dzisiaj świadomość 
związków Polski z morzem zanika. Popieramy wszystko,  
co o tym przypomina.

?	Przez	korzystających	bardzo	wysoko	oceniana	jest	akcja	,,Pomorze	na	morze”.	Niektórzy	 
–	raczej	z	sympatii	niż	złośliwości	–	przezwali	 
ją	,,Żeglarze	–	taksówkarze”.	Akcja	jest	świetna	 
dla	pasażerów,	ale	co	ona	daje	żeglarzom?	 
Bo	w	przeciwieństwie	do	prawdziwych	taksówek,	 
na	jachtach	nie	zainstalowano	liczników.

W ramach akcji „Pomorze na morze” umożliwiliśmy że-
glowanie już prawie trzem tysiącom ludzi. I to za darmo 
– jak słusznie pani zauważyła. Długo by szukać w Polsce 
drugiego takiego projektu. Dzięki niemu z żeglowaniem 
stykają się osoby, które nigdy by się na to nie zdecydowały. 
Kiedy ogłaszamy kolejną edycję tej akcji, miejsca zajęte są 
w ciągu kilku godzin. Ludzie schodzą z jachtów i żaglowców 
(bo w akcji bierze udział także „Zawisza Czarny”) zafa-
scynowani. Wielu z nich zasila potem szkółki żeglarskie, 
kluby, decyduje się na zrobienie patentu. To są bezpośrednie 
zyski projektu.

?	I	–	jakby	podsumowanie	–	co	jest	dla	Was	najważniejsze:	Wyczyn,	czy	żeglarstwo	rekre-
acyjne?	Masowość,	czy	tworzenie	elit?	Morze,	
czy	śródlądzie?

Nie ma potrzeby przeciwstawiania sobie wartości, które 
są komplementarne. Pomorski Związek Żeglarski łączy 
sport i rekreację, masowość i elitarność, morze i śródlądzie.  
Wieloimienność żeglarstwa to jego największa zaleta.

Dziękuję
Hania Maliszewska 

Romana Paszke, Zbigniewa Gutkowskiego czy Mateusza 
Kusznierewicza. Ale Żeglarski Puchar Trójmiasta, chociaż 
znajduje się w czołówce imprez żeglarskich odbywających 
się na Zatoce Gdańskiej, nie jest jedyną. W obrębie Zatoki 
odbywa się rokrocznie kilkadziesiąt regat. W skali całego 
Pomorza jest ich jeszcze więcej. Zapraszam do jakiejkolwiek 
mariny na Pomorzu, aby się o tym przekonać.

?	Jakie	jeszcze	imprezy	żeglarskie	czekają	nas	w	tym	sezonie?
Jak już powiedziałem, jest ich bardzo wiele. Prezentowali-
śmy je wspólnie z marszałkiem województwa pomorskiego 
Mieczysławem Strukiem w maju podczas specjalnej kon-
ferencji prasowej. Wśród imprez, na które warto zwrócić 
uwagę, jest Puchar Bałtyku Południowego – cykl regat 
rozgrywanych w pasie od Szczecina do Kaliningradu. 
Na pewno trzeba wspomnieć o Święcie Morza w Gdyni, 
które odbędzie się w dniach od 24 do 26 czerwca. Pod ko-
niec lipca w Pucku rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski 
o Puchar Juliusza Sieradzkiego w klasie omega. Przez cały 
sezon trwać będzie program żeglarski Energa Sailing.  
Na początku października czeka nas kolejna, już 65, edycja 
Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej, gdzie znowu (tym razem 
w Gdyni) na wodzie zobaczymy kilkuset żeglarzy. Ten rok 
jest wyjątkowy dla pomorskiego żeglarstwa, bo w sierpniu 
odbędą się igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Spośród 
siedmiu reprezentantów w żeglarstwie pięciu reprezentuje 
kluby z naszego regionu.

?	W	ubiegłym	roku	PoZŻ	świętował	50-lecie.	
Taka	rocznica	to	okazja	do	bilansu.	Jaki	według	
Pana	jest	największy	sukces,	a	jaka	największa	
porażka	tych	50	lat?

Trudno tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, bo jak ocenić 
pół wieku historii? W styczniu staraliśmy się podsumować 
50-lecie podczas Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która odbyła 
się w Gdyni. Przypomnieliśmy tam największe posta-
ci i wydarzenia tych pięćdziesięciu lat. Wśród Żeglarzy 
z Pomorza znalazła się Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, 
postać na skalę nie tylko regionalną, ale wręcz światową, 
bo to przecież pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła 
jachtem kulę ziemską. Tych wielkich nazwisk jest znacznie 
więcej. Wspomniałem już Romana Paszke czy Zbigniewa 
Gutkowskiego, ale jest jeszcze Zygfryd Perlicki czy Prze-
mysław Miarczyński. Doceniliśmy też kluby żeglarskie, 
niektóre z nich działają na Pomorzu nieprzerwanie od 
przedwojnia, np. Yacht Klub Polski Gdynia czy Jacht Klub 
Morski Gryf Gdynia. Myślę zresztą, że to właśnie ich uparte 
trwanie i pracę na rzecz żeglarstwa nad polskim morzem 
możemy uznać za nasz wielki sukces. PoZŻ skupia dzisiaj 
pół setki takich wspaniałych, zaangażowanych klubów 
żeglarskich.

?	W	ramach	obchodów	50-lecia	zainaugurowano	
działalność	Pomorskiej	Szkoły	Żeglarstwa	
i	Edukacji	Morskiej.	Do	kogo	skierowana	jest	
oferta	edukacyjna	szkoły?

Mówiąc najprościej – do wszystkich. Mamy ofertę dla 
dzieci i młodzieży, którą zapraszamy na zajęcia z szeroko 
rozumianej, edukacji morskiej. Mamy ofertę dla dorosłych 
chcących zdobywać nowe umiejętności żeglarskie czy do-
skonalić już posiadane. Dysponujemy nowoczesnymi salami 

Dzisiaj świadomość 
związków Polski 
z morzem zanika. 

Popieramy 
wszystko, co o tym  

przypomina.
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Ogólnopolska i pomorska inauguracja tegorocznego sezonu żeglarskiego w Gdyni
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Rozmowa z BOGuSłAWeM WITKOWSKIM – prezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego  
i wiceprezesem Polskiego Związku Żeglarskiego.



DyReKTOR ReGIONALNeGO ZARZąDu  
GOSPODARKI WODNeJ W GDAńSKu

Stanisław Otremba 

?	Czym	zajmuje	się	gdański	Zarząd	Gospodarki	Wodnej?
RZGW ma szeroki zakres działalno-
ści, jest to między innymi utrzymanie 
cieków żeglownych i nieżeglownych, 
ochrona przeciwpowodziowa oraz nad-
zór nad budowlami hydrotechnicznymi. 
Ciekiem żeglownym jest także Wisła aż 
do Włocławka, jest to odcinek 256 km. 
Kolejną jest rzeka Nogat, rzeka Szkar-
pawa i Martwa Wisła. Wisła Króle-
wiecka nie jest rzeką żeglowną, jest 
jednak istotna dla ruchu turystycznego. 
Tam także wykonujemy oznakowania 
dla żeglarzy. Poza tym mamy plany na 
odmulenie rzeki na odcinkach, w któ-
rych występują spłycenia. W naszym 
zarządzie jest także Kanał Jagielloński 
o długości ponad 5 km. Łączy on rzekę 
Nogat z rzeką Elbląg. Kanał Elbląski 
posiada 5 pochylni i jest już po rewita-
lizacji. W ciągu 3 lat wykonany został 
kompleksowy remont wszystkich urzą-
dzeń wraz z umocnieniami brzegowy-
mi oraz całość przystosowana została 
do żeglugi. W tym miejscu pragnę się 
pochwalić nagrodą, jaką otrzymaliśmy. 
Zostaliśmy laureatami nagrody konser-
watora zabytków w dziale architektura 
i budownictwo za ujęcie całokształtu 
konserwatorskich wymagań. Oznacza 
to, że wszystkie prace zostały wyko-
nane z uwzględnieniem wszystkich 
uwag konserwatora. Jest to uwień-
czenie współpracy prac hydrotech-
nicznych z zabytkami i dziedzictwem 
kulturowym. Ponadto otrzymaliśmy 
nagrodę I stopnia w konkursie PZITB 
na Budowę Roku 2015 za rewitaliza-
cję Kanału Elbląskiego na odcinku 
pomiędzy wrotami Buczyniec a po-
chylnią Całuny. Wykonaliśmy jeszcze 

wiele innych prac. W poprzedniej edycji 
wyremontowaliśmy kilka rzek, w tym 
rzekę Wąską i rzekę Dzierzgoń, gdzie 
zmodernizowane zostało całe koryto, 
włącznie z umocnieniami.

?	Co	było	waszą	sztandarową	budową?	
Wydłużenie kierownic na ujściu rzeki 
Wisły, by umożliwić pracę lodołama-
czom. Kierownice na ujściu to są no-
watorskie budowle hydrotechniczne, 
wykonane z prefabrykatów żelbetowych, 
ułożone na wyprofilowanym dnie, a na 
nich układa się kolejne elementy wy-
pełniane piaskiem. Kierownice wchodzą 
w wody zatoki i powodują, że nie ma 
zamuleń ujścia Wisły i jest swobodny 
spływ lodów i wód powodziowych do 
zatoki, co zwiększa bezpieczeństwo. Roz-
wiązanie to zostało zastosowane już na 
pewnych odcinkach, jednak po analizie 
widzimy, że za jakiś czas będzie koniecz-
ność kontynuacji tego zadania. Wody 
zatoki wciąż pracują i powstają kolejne 
zamulenia. Dzisiaj to przedsięwzięcie 
zdaje egzamin, nie mniej jednak jest 
pod stałym nadzorem. Przy okazji chcę 
zaznaczyć, że ochrona powodziowa jest 
celem nadrzędnym, jednakże zajmujemy 
się również utrzymaniem rzek i szlaków 
żeglownych. Statutowo zajmujemy się 
zagrożeniami w wielu formach, także 
tymi wynikającymi z opadów, cofka-
mi od zatoki i zapobiegamy powodzi 
zatorowej, która powstaje w wyniku 
spiętrzenia się lodu spływającego. By 
wykluczyć takie zagrożenie, uruchamia 
się lodołamacze. Obecnie posiadamy 
pięć lodołamaczy: jeden czołowy, trzy 
liniowe i jeden pomocniczy. To jest trzon 
naszej ochrony przeciwpowodziowej 

od ujścia do Włocławka. Największym 
zagrożeniem są roztopy, gdy lód rusza 
i powoduje zagrożenie np. dla wałów 
przeciwpowodziowych i mostów, czy 
zatory. Lodołamacze muszą dojść do 
zatoru, rozbić go całkowicie i spuścić 
wodę i lód do zatoki.

?	W	jaki	sposób	odnosi	się	
Pan	do	hasła	„Autostrada	
na	Wiśle”?

Transport rzeczny mógłby być do-
skonałym uzupełnieniem transportu 
drogowego i kolejowego. Z tego punktu 
widzenia przywrócenie żeglowności 
rzek jest bardzo ważnym zadaniem 
w długookresowej Strategii Rozwoju 
Transportu. Warto też podkreślić, że 
transport rzeczny to najbardziej przyja-
zny środowisku i tani transport, który 
mógłby zwiększyć konkurencyjność 
naszej gospodarki. Na bieżąco obserwu-
jemy postępowanie w sprawie budowy 
Autostrady na Wiśle. Na pewno będzie 
procedowane nowe prawo wodne, które 
przyniesie zmiany w całej gospodarce 
wodnej. Chodzi głównie o to, by całe 
koryto włącznie z wałami przeciwpo-
wodziowymi było w rękach jednego 
administratora, również by zarządzać 
gospodarką wodną zlewniowo. Dzisiej-
szy model organizacyjny gospodarki 
wodnej, rozproszony pomiędzy różne 
ministerstwa i samorządy, nie spraw-
dziłby się przy tak potężnym przedsię-
wzięciu, jakim jest budowa Autostrady 
na Wiśle. Powstanie Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie” 
i to w mojej opinii będzie korzystne dla 
rzeki, dla jej eksploatacji i zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego.
Dziękuję

Aneta Sucharzewska 

STANISłAW OTReMBA – funkcję dyrektora RZGW 
w Gdańsku pełni od grudnia 2015 roku, ale w gospodarce 
wodnej pracuje od prawie 40 lat. 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. Z hydrotechniką województwa 
pomorskiego związany jest od lat 70., realizował różne 
zadania hydrotechniczne, jak budowa i remonty elektrowni 
wodnych czy remonty i budowa umocnień brzegowych. 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają mu na 
sprawne i przemyślane działania w zakresie realizacji 
projektów związanych z gospodarką wodną regionu. 

Transport rzeczny 
mógłby być 
doskonałym 

uzupełnieniem 
transportu drogowego 

i kolejowego. 
Z tego punktu widzenia 

przywrócenie 
żeglowności rzek 

jest bardzo ważnym 
zadaniem.
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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 • 

kanały dystrybucji i punkty kolportażu  
dostępne na stronie: 
www.samorzadowy.eu
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N iestety, nie zostały do tej pory 
podjęte skuteczne działania 
zmierzające do zmniejszenia 

liczby bobrów żyjących na tym new-
ralgicznym terenie depresyjnym. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku Danuta Makow-
ska, zaniepokojona obecną sytuacją, 
postanowiła wydać zarządzenie 
zezwalające przez okres 5 lat od 2016 
do 2021 roku (od 1 października do 15 
marca) na odstrzał bobrów na obszarze 
Żuław Wiślanych w województwie 
pomorskim, na wszystkich wałach 
przeciwpowodziowych i budowlach 
hydrotechnicznych podlegających 
Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa Pomorskiego, 
a także na obszarach przylegających 
do cieków i kanałów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska planuje zainicjować opracowanie 
„Strategii zarządzania populacją bobra 
w województwie pomorskim, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszaru Żu-
ław Wiślanych”, we współpracy z Mar-
szałkiem Województwa Pomorskiego 
i Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku. Wdrożenie ta-
kiej strategii pozwoli na zmniejszenie 
liczby i rozmiaru szkód wyrządzonych 
przez bobry oraz łagodzenie konfliktów 
społecznych wywołanych działaniami 
tego gatunku, podlegającego częścio-
wej ochronie prawnej. Na planowane 
działania zabezpieczające przed tymi 
gryzoniami – zarówno infrastrukturę 
przeciwpowodziową, jak i pomorskie 

W ciągu kilku ostatnich lat w województwie pomorskim w sposób niekontrolowany wzrosła populacja bobra,  
zwłaszcza na terenie Żuław, przyczyniając się do zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Działalność bobrów może wyrządzać szkody 
w gospodarce człowieka, mniej lub bardziej dokuczliwe. Z uwagi 
na ich różny charakter wymienia się szkody w gospodarce 
wodnej, leśnej, rolnej, komunikacyjnej, a nawet energetycznej. 
Niebezpieczne jest naruszanie przez bobry infrastruktury 
przeciwpowodziowej, zwłaszcza na terenie Żuław Wiślanych. 
Gryzonie te doprowadzają do zniszczeń głównie poprzez 
budowę tam, zabudowywanie przepustów i ścinanie drzew. 

Szkody wyrządzane przez populację bobra: 
podtapianie terenów rolniczych, leśnych oraz dróg l
zabudowywanie rowów melioracyjnych i przepustów l
naruszanie wałów przeciwpowodziowych l
blokowanie dróg i szlaków kolejowych poprzez zwalanie drzew l
zmiany ukształtowania cieków, niszczenie grobli l
niszczenie drzew owocowych, wykradanie płodów rolnych l
szkody powstałe w rezultacie zapadania się terenu nad norami l
podkopywanie nasypów l
uszkadzanie linii energetycznych i teletechnicznych  l
poprzez zwalanie drzew.

gospodarstwa rolne, leśne oraz rybac-
kie, pozyskane będą środki finansowe 
z różnych źródeł, w tym z dotacji Unii 
Europejskiej. Zakupione materiały 
zabezpieczające przez szkodami bo-
browymi będą mogły być w części 
nieodpłatnie przekazywane właści-
cielom gruntów, na których powstały 
największe szkody i na których, w wy-
niku działalności bobrów, nadal istnieje 
zagrożenie wystąpienia dużych strat 
gospodarczych.
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ReGIONALNA DyReKcJA OchRONy ŚRODOWISKA W GDAńSKu

Zarządzanie populacją bobra
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JUBILEUSZOWE

GMINA LINIA

XI Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy

Nad całością przedsięwzięcia 
czuwał dyrektor tych jednostek 
– Jan Trofimowicz wraz z sze-

fową biura zawodów, Pauliną Bigus. 
Współorganizatorami biegu byli: Urząd 
Gminy w Lini, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Urząd Marszałkow-
ski w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie 
LZS w Gdańsku, a także partnerzy 
wspomagający: jednostki OSP z Lini 
i Strzepcza, KGW Strzepcz, Stowa-
rzyszenie „Bądźmy Razem”, 6 Lińska 
Drużyna Starszo-harcerska im. 5. Bry-
gady Wileńskiej AK i Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół w Lini. 
Zawody w Lini, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, poprzedził przemarsz 
uczestników i kibiców z Gminną Orkie-
strą Dętą pod batutą Ewy Studzińskiej. 
Sportowcy – bracia Maciej i Kacper 
Ziarkowscy zapalili znicz olimpijski. 
Zawody otworzyła wójt gminy Linia 
Bogusława Engelbrecht, a błogosła-
wieństwa udzielił ks. proboszcz Woj-
ciech Senger.
Do biegu głównego na dystansie 
10 km zgłosiło się 200 zawodniczek 
i zawodników, a sklasyfikowanych 
zostało 176, zatem rekord frekwencji 
został pobity. Wśród pań triumfowała 
utytułowana wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Polski Dominika Nowa-
kowska reprezentująca LKB im. Braci 
Petk z Lęborka, na kolejnych stopniach 
podium stanęły: Aleksandra Lisow-
ska z AZS UWM Olsztyn oraz Monika 
Rolbiecka z Maja Team Wejherowo. 
W gronie panów zwyciężył medalista 
Mistrzostw Polski Andrzej Rogiewicz 
z LKS Zantyr Sztum, a kolejne miejsca 
zajęli: Michał Rolbiecki z Maja Team 
Wejherowo i Robert Czerniak z UKS 
Ekonomik Maratończyk Lębork.
W poszczególnych kategoriach wie-
kowych biegu głównego na podium 
stanęli: bieg weteranek i weteranów 
1976–1967 – Barbara Bączek (Motała 
Rumia) i Dariusz Guzowski (Trzebieli-
no); bieg weteranek i weteranów 1966–
1957 – Mariola Kuptz (Sopieszyno) 
i Piotr Żebrowski (Wejherowo); bieg 
weteranek i weteranów 1956 i starsi 
– Grażyna Witt (Sopot) i Mieczysław 

Wiśniewski (Słupsk). Klasyfikacja ko-
biet i mężczyzn z gminy Linia: 1. Elż-
bieta Wiczkowska, 2. Anna Bednarek, 
3. Hanna Łunecka; 1. Łukasz Bobrucki, 
2. Stanisław Stenka, 3. Edward Kożycz-
kowski. Zdobywcy pierwszych miejsc 
w kategoriach: bieg dziewcząt 2009 
i młodsze – Julia Ellwart (Strzepcz); 
bieg chłopców 2009 i młodsi – Prze-
mysław Markowski (Reskowo); bieg 
dziewcząt 2006–2008 – Natalia Wa-
leśkiewicz (UKS Ekoludek Szczenurze); 
bieg chłopców 2006–2008 – Mateusz 
Buśko (UKS Ekoludek Szczenurze); 
bieg dziewcząt 2003–2005 – Karoli-
na Treder (Bukowina Fighter); bieg 
chłopców 2003–2005 – Filip Lewan-
dowski (SKLA Sopot); bieg młodziczek 
2000–2002 – Zofia Topp (Luzino); bieg 
młodzików 2000–2002 – Andrzej La-
buda (Szopa); bieg juniorek 1997–1999 
– Marta Topp (Luzino); bieg juniorów 
1997–1999 – Krystian Woźny (ZSP nr 
3 Wejherowo).
Każdy uczestnik biegu głównego otrzy-
mał pakiet startowy przygotowany 

przez organizatorów. Każdy z mło-
dych uczestników został nagrodzony 
pamiątkowym medalem. Zwycięzcy 
wszystkich kategorii dziecięcych i mło-
dzieżowych odebrali puchary, medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś se-
niorzy – nagrody finansowe. Podzię-
kowania należą się sponsorom, a byli 
nimi: Urząd Gminy Linia, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Pomorskie 
Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Nadleśnic-
two Strzebielino, Oceanic SA z Sopotu, 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, BS 
Sierakowice o/Linia, Zakład Handlowy 
Rolnik Piotr Ruszkowski, Produkcja 
i Eksploatacja Kruszywa Formella, 
Usługi Gastronomiczne Łeczk Ewa 
Szczypior, Zakład Stolarski Stefan 
Choszcz, Markus Marek Myszka, Za-
kład Naprawy Samochodów Adam 
Ellwart, Usługi Budowlane Jan Leyk, 
GS „SCh” Sierakowice, Zakłady Mięsne 
Lis w Sierakowicach oraz radni gmi-
ny Linia: Jadwiga Sommer, Irena Le-
wińska, Grażyna Ellwart, Mieczysław 
Potrykus, Czesław Szaradowski. 

Gminny Dom Kultury w Lini serdecznie zaprasza na:
II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATeR NOSTeR l , który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. 
w Strzepczu, od godz. 930 (kościół parafialny). Współorganizatorami wydarzenia są Urząd Gminy Linia, 
Zespół Szkół w Strzepczu, Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu. To wyjątkowe wydarzenie dostrzegli, 
obejmując swoim honorowym patronatem, Biskup Pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna, Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W festiwalu udział weźmie 16 chórów, m.in. z Bydgoszczy, Poznania, Białegostoku i Giżycka. 
XXI Wojewódzki Konkurs haft Kaszubski – Linia 2016 l , który odbędzie się w Gminnym Domu Kultury w Lini 
7 czerwca 2016 r., od godz. 1300. W tegorocznej edycji konkursu udział bierze ponad 150 artystów, którzy 
przygotowali łącznie ok. 300 prac. O randze konkursu świadczy fakt, że nagrody dla uczestników przygotowała 
Kancelaria Prezydent RP oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Powitanie Lata w Gminie Linia połączone z rywalizacją Strongmanów o Puchar Polski l , które odbędzie się 
26 czerwca 2016 r. w Strzepczu, od godz. 1500. W zawodach udział weźmie czołówka siłaczy z całego kraju. 
Współorganizatorami przedsięwzięcia są m.in. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a także Wejherowski 
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”.

W gminie Linia (powiat wejherowski) 
po raz XI odbył się Wojewódzki 
Kaszubski Bieg Przełajowy Terenami 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 
Organizatorami tej największej 
imprezy sportowej w gminie 
jest Gminne Stowarzyszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
i Gminny Dom Kultury w Lini.
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WODNA
KRAINA ZABAWY
NADCHODZI!

Wstęp wolny!
Wszystkie atrakcje bezpłatne!

FESTYNY:
4 czerwca, godz. 10:00-14:00:
Dolny Wrzeszcz,
Park nad Potokiem Strzyża

11 czerwca, godz. 10:00-14:00:
Nowy Port, ZSO nr 5,
ul. Na Zaspę 31 a

19 czerwca, godz. 10:00-19:00:
Orunia, Park Oruński

25 czerwca, godz. 10:00-14:00:
Piecki-Migowo, LWSM Morena,
ul. Zw. Jaszczurczego 1

3 września, godz. 10:00-14:00:
Kokoszki, Pozytywna Szkoła Podstawowa
ul. Azaliowa 18

W PROGRAMIE:
dmuchane zjeżdżalnie i zabawki, kule wodne, 

basen z piłeczkami, malowanie buzi,

degustacja wody prosto z kranu,

wata cukrowa, mega bańki mydlane,

mini gra miejska, konkursy z nagrodami

dla całych rodzin, przejażdżki quadami

i wiele innych atrakcji.

Organizatorzy

Patroni medialni:

GMINA LuZINO

Żłobek z najwyższą 
dotacją w kraju

11maja br. wójt gminy Luzino Jaro-
sław Wejer i wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich podpisali 

umowę dotyczącą przyznania dotacji 
na budowę żłobka. Zgodnie z jej założe-
niami, żłobek w Luzinie wybudowany 
zostanie do końca grudnia tego roku, 
a jego uroczyste otwarcie planuje się 
na kwiecień 2017 r. 18 maja br. wójt 
gminy ogłosił przetarg na budowę 
żłobka w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Budynek żłobka, który powstanie 
przy luzińskiej szkole podstawowej, 
ma być parterowy, niepodpiwniczony, 
zbudowany w technologii moduło-
wej o konstrukcji drewnianej. Swoje 
miejsce w nim znajdzie setka dzieci, 
a miejsce pracy około 25 osób. Żłobek 

W ramach pierwszego modułu 
rządowego programu „Maluch” 
osiem pomorskich gmin otrzymało 
ponad 7,5 mln zł dotacji na 
zaprojektowanie i wybudowanie 
żłobków. Gmina Luzino 
(powiat wejherowski) otrzymała 
najwyższe dofinansowanie 
w kraju, bo 2 miliony 740 tys. zł. 
Samorząd będzie musiał 
dołożyć ponad milion złotych 
z własnych środków. 

Pomnik prof. Labudy
W Luzinie powstanie pomnik prof. zw. Gerarda Labudy. Inicjatywę jego budowy podjęto z okazji ogłoszonego przez 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i gminę Luzino roku 2016 – rokiem Profesora Gerarda Labudy. W tym roku profesor 
obchodziłby 100 urodziny. Będzie to pierwszy pomnik profesora w Polsce, który ma być hołdem dla wyjątkowego 
człowieka, wybitnego mediewisty, który edukację rozpoczął w Luzinie, stąd wyruszył w świat nauki i do Luzina powrócił 
na wieki, bo spoczywa na luzińskim cmentarzu. Pomnik ma zostać wykonany w skali 1:1 z najwyższej próby brązu 
– spiżowego, a jego uroczyste odsłonięcie planuje się 2 października br. Realizacja ma kosztować ok. 90 tys. zł,  
stąd wielka prośba do mieszkańców i wszystkich chętnych o dołożenie „własnej cegiełki”. 

Nr konta bankowego, na który można wpłacać darowizny:  
BS Krokowa o/Luzino 36 8349 0002 0015 8482 2000 0030;  

w tytule przelewu: darowizna na budowę pomnika profesora Gerarda Labudy.
Wójt i przewodniczący Rady Gminy Luzino zwrócili się z prośbą o dofinansowanie budowy pomnika do sąsiednich 
samorządów, władz miast, których profesor jest honorowym obywatelem, lokalnych inwestorów oraz do osób 
związanych z profesorem. Społeczny Komitet Budowy Pomnika tworzą: przewodniczący Jarosław Wejer, ks. prałat 
Henryk Szydłowski, ks. Jan Perszon, Maria Krośnicka, Mariusz Kaliszewski, Krzysztof Bober, Bartłomiej Formela, 
Wiesław Trepczyk. Komitet już ustalił miejsce, w którym pomnik powstanie. Zaproponowano trzy lokalizacje: 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej, przy Szkole Podstawowej oraz w rok temu otwartym tzw. „Centrum Luzina”. 
Ostatecznie członkowie komitetu doszli do wniosku, że pomnik powstanie w „Centrum Luzina”, gdyż miejsce to  
ma potencjał i przyszłość.

podzielony zostanie na 4 oddziały, 
a każdy z nich będzie składać się 
z bawialni, sypialni, łazienki i szatni. 
W żłobku nie zabraknie pomieszczeń 
techniczno-administracyjnych i węzła 
żywieniowego.
Celem budowy Gminnego Publicznego 
Żłobka w Luzinie jest zapewnienie 
opieki dzieciom w wieku żłobkowym 
– do lat 3, których na koniec 2015 
roku było 646. Na terenie gminy nie 
działa żadna placówka wychowawcza 
o takim charakterze. Budowa żłobka 
zaspokoi potrzeby lokalnej społecz-
ności w zakresie opieki nad dzieć-
mi, zapewni im możliwość rozwoju 
i nabycie umiejętności niezbędnych 
do edukacji przedszkolnej.

wIeŚCI z gmIN
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Na tym placu powstanie nowy żłobek
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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

Wzorem lat ubiegłych wręczono 
nagrody Ambasadora Kaszub 
oraz kaszubskie maczugi. 

W kategorii „samorządowcy“ uho-
norowani zostali: prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki, burmistrz Choj-
nic Arseniusz Finster i wójt gminy 
Stężyca Tomasz Brzoskowski. W kate-
gorii „osobowość roku” wyróżniono 
wokalistkę z Kaszub Natalię Szreder, 
członka Zarządu Fundacji „Uśmiech 
Dziecka“ w Szklanej Grzegorza Miki-
ciuka oraz dyrektora Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Alek-
sandra Macha. Wśród przedsiębiorców 

SZyMBARK

Majówka Pomorskich Przedsiębiorców
W połowie maja w Szymbarku w gminie Stężyca 
(powiat kartuski) odbyła się po raz trzynasty Majówka 
Pomorskich Przedsiębiorców. Jak co roku, zorganizowali 
ją: Kaszubski Związek Pracodawców, Gdański Klub Biznesu 
oraz szymbarskie Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Degustacja piwa z szymbarskiego browaru stała się niemal obowiązkiem każdego z gości. Od lewej: 
wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, właściciel TReFL Kazimierz Wierzbicki, były marszałek 
Jan Kozłowski, redaktor Mariusz Szmidka, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski i marszałek 
Mieczysław Struk

Od lewej: prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki, członek Zarządu KZP, właścicielka ceiPR w Szymbarku Lidia czapiewska, nagrodzeni samorządowcy  
– wójt Tomasz Brzoskowski, burmistrz Arseniusz Finster, prezydent Mirosław Pobłocki oraz trzej marszałkowie – Jan Kozłowski, Mieczysław Struk i Jan Zarębski

nagrodę otrzymali: właściciel firmy 
TREFL Kazimierz Wierzbicki, właści-
ciel firmy ARYTON Ryszard Cierocki 
i właściciel firmy IN-BUL Mirosław 
Bulczak. Nagroda specjalna przypa-
dła Mariuszowi Szmidce, redaktorowi 
naczelnemu „Dziennika Bałtyckiego“. 
Tegoroczna majówka miała charakter 
nieco wyjątkowy z uwagi na pierwszy 
- pięcioletni - jubileusz Kaszubskiego 
Związku Pracodawców. Przypomnijmy, 
powstał on w 2011 roku jako organizacja 
pracodawców gminy Żukowo. Dzisiaj 
obejmuje swym zasięgiem nie tylko 
powiat kartuski, ale także ościenne: ko-
ścierski, wejherowski, gdański, Trójmia-
sto, a ostatnio także powiat bytowski. 
Założycieli związku było 16, a dzisiaj 
organizacja liczy już 127 członków!

Prezes KZP Zbigniew Jarecki (z lewej) i właściciel firmy SMS Stanisław Mrozowicz (z prawej) 
z przyjaciółmi
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Głos sołtysa

Stobiec to miejscowość głównie rol-
nicza, częściowo agroturystyczna. 
Większość mieszkańców to gospo-

darze. W poprzedniej kadencji byłem 
opozycyjnym radnym gminy Stenga. 
Obecnie samorząd gminy dobrze 
współpracuje z sołectwem i myślę, że 
mogą to też potwierdzić inni sołtysi. 
Co roku uzyskujemy środki z fundu-
szu sołeckiego. Mimo że skromne, 
są bardzo efektywnie wykorzysty-
wane, bo to właśnie małe samorządy 
sołeckie i małe rady sołeckie, czyli 
mieszkańcy decydują o konkretnych 
zadaniach, które są realizowane. W tej 
chwili zabiegamy o remont starego 
zabytkowego mostu zwodzonego połą-
czonego z drogą, która prowadzi przez 
całą naszą wieś i może być alternatywą 
objazdu z Nowego Dworu do Elbląga. 
W rezultacie cały ruch turystyczny 
w kierunku Elbląga mógłby być skie-
rowany przez naszą wieś, co zaowo-
cowałoby ogromnymi możliwościami 
rozwoju zarówno pod względem tury-
stycznym, jak i ekonomicznym. 
Stobiec jest położony w wyjątkowym 
miejscu – pomiędzy rzekami Szkar-
pawą, Długą i Kanałem Drzewnym. 
Nasze grunty rolne znajdują się poniżej 
poziomu rzeki Szkarpawy, także jest to 
idealna lokalizacja na stworzenie sta-
wów wodnych. Dziwię się, że nikt tego 
nie zauważył jak ogromny potencjał 
niesie ze sobą taka lokalizacja, gdyż 
zachodzi tam naturalna retencja wody. 
Szkarpawa nawadnia, Długa nawadnia, 
a Kanał Drzewny odwadnia. W innych 
miejscach do nawadniania stawów po-
trzebne są specjalistyczne pompy, prze-
kopy i dodatkowe inwestycje, a w tym 
miejscu proces ten zachodzi w sposób 
naturalny. Zachęcam przedsiębiorców 
do zainteresowania się tymi terenami, 
do wykorzystania dla inwestycji. Jest 
to idealny teren do tworzenia gospo-
darstw rybnych, bo wystarczy wykopać 
i zarybiać bez konieczności budowania 
urządzeń hydrotechnicznych.
Jedynym zagrożeniem dla wsi są zala-
nia wodą przez piętrzenie się lodu na 
rzece, czyli spowodowane tak zwaną 
cofką oraz szkody, które wyrządzają 
bobry. Rzeka Tuga i jej wały są bardzo 

W poprzednich dwóch wydaniach „Przeglądu” 
głos należał do sołtysa Pępowa Rafała 
Banita (powiat kartuski) oraz sołtysa Nowej 
Karczmy Krystyny Mach (powiat kościerski). 
W tym numerze głos oddajemy Mirosławowi 
Wojtkowskiemu, sołtysowi wsi Stobiec 
w gminie Stegna (powiat nowodworski), 
położonej na obszarze Żuław Wiślanych.

zniszczone przez te ssaki. Niezabez-
pieczenie tego odcinka grozi zalaniem 
naszej wsi, gdyż jak już wspomniałem, 
znajduje się ona poniżej poziomu rzeki. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
powinien zwrócić uwagę na tak zwa-
nych strażników wałowych i zasuwy 
na rzekach Szkarpawa i Tuga, które 
są niekontrolowane. Dochodzi do ta-
kich absurdów, że nasza wieś, pomimo 
tego, że jest poniżej poziomu morza, 
ma suszę. To jest niezrozumiałe, by na 
Żuławach była susza. Rowy i zasuwy 
są zaniedbane i brak jest strażników 
wałowych. Same wały są słabo obka-
szane, zwierzyna żyje w tych wałach, 
robi kanały i drąży je, a my czeka-
my na powódź. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska może wypłacać 
odszkodowania, ale nie sztuką jest wy-
płacanie po szkodzie, ale zapobieganie 
takim sytuacjom. Środki przeznaczo-
ne na odszkodowania, mogłyby być 
wykorzystane w celu zapobiegania 
szkodom. Wolimy nie mieć powodzi, 
niż otrzymywać pieniądze już po po-
wodzi. W kwestii nawadniania i za-
rządzania wodą na naszych terenach 
uważam, że dobrym rozwiązaniem 

byłoby przeszkolenie i upoważnienie 
do obsługi zasuw sołtysa lub innych 
osób mieszkających w sołectwie. Nie 
ma konieczności zatrudniania etato-
wego pracownika do wykonania tych 
zadań. A ja jako sołtys nawet w trybie 
awaryjnym nie mogę nic zrobić – jeżeli 
ktoś w nocy odkręci śluzę, ja nie mam 
prawa jej zakręcić.
Ważne jest, aby środki z funduszu 
sołeckiego wydawane były w sposób 
przemyślany, niepochopny. W mojej 
opinii najlepiej, gdy realizuje się inwe-
stycje – może drobne, małe, ale konkret-
nie wskazane. Uważam, że byt wiele 
środków inwestuje się w turystykę, 
pomijając rolnictwo. Tereny, na któ-
rych mieszkamy, są niedoinwestowane, 
bo są niezauważone i przez to niedo-
cenione. Funkcjonuję tutaj trzy lata, 
założyłem Ochotniczą Straż Pożarną, 
bez zewnętrznych dotacji. Mamy łódź 
motorową, samochód, garaż i wypo-
sażenie. Potrafię zrozumieć trudną 
sytuację finansową samorządów i sto-
warzyszeń, dlatego nie podchodzę do 
spraw w sposób roszczeniowy. Trze-
ba po sobie coś pozostawić, przecież 
nie żyjemy tylko dla siebie.

wIeŚCI z SoŁeCTw

MIROSłAW WOJTKOWSKI – sołtys wsi Stobiec 
(gmina Stegna, powiat nowodworski)
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zarządzaNIe w SamorządzIe

Planowanie pracy jako drugi etap 
skutecznego działania

DR ROMAN GAWRych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Planowanie stanowi jeden z podstawo-
wych warunków determinujących jakość, 
skuteczność i prawidłowość przebiegu 

procesu kierowania. Zgodnie z teorią cyklu 
działania zorganizowanego jest to drugi etap 
niezbędnych czynności w procesie efektyw-
nego zarządzania. Punktem wyjścia w pla-
nowaniu jest trafnie sformułowany cel, gdyż 
jest ono procesem decydowania o sposobach 
jego realizacji. Tym właśnie m.in. różni się 
planowanie od projektowania, które jest ana-
lizą różnych możliwych wariantów działania, 
analiza ta jednak nie zawiera aktów wyboru, 
stanowiących istotę planu. W procesie pro-
jektowania nie podejmujemy decyzji, który 
z rozważanych wariantów zostanie zrealizo-
wany. Trafnie tę myśl ujął Jan Zieleniewski 
pisząc, że „obmyślanie sposobu działania – to 
projekt tego działania. Projekt uzupełniony 
decyzją wykonania – to plan”. Podobnym do 
pojęcia planowania jest programowanie dzia-
łań. Niektórzy z autorów stawiają między nim 
a pojęciem planowania znak równości, inni 
znów rozróżniają je oba. Najwięcej zwolenni-
ków zdaje się mieć pogląd J. Zieleniewskiego, 
który uważa, że program to „bardzo uszcze-
gółowiony przepis, dotyczący kolejności dzia-
łań”. Pogląd ten zresztą ściśle koresponduje 
z potocznymi wyobrażeniami na ten temat, 
w których pojęcie programu funkcjonuje jako 
układ zdarzeń mających wyraźnie określoną 
kolejność w czasie. W tym właśnie znaczeniu 
mówimy np. o programie zajęć, programie 
uroczystości itp. Pojęcie planu natomiast 
bywa używane w znaczeniu bardziej ogólnym 
i uniwersalnym.

Rodzaje planowania
Zdaniem Władysława Kobylińskiego ist-
nieje wiele rodzajów planów. W zależności 
od przyjętego kryterium można wśród nich 
wyróżnić plany ramowe (np. plan nauczania) 
oraz plany konkretne (np. program zajęć). 
Przy przyjęciu za kryterium podziału roli 
planu w procesie realizacji celów można wy-
różnić plany strategiczne i taktyczne. Plany 
strategiczne mają zawsze charakter nadrzęd-
ny w stosunku do taktycznych. Przykładem 
planu strategicznego jest plan prywatyzacji 
majątku narodowego. Plan taktyczny – z ko-
lei – to wynikający z oceny kondycji danego 
przedsiębiorstwa sposób sprywatyzowania 
go. Podstawy do takiego podziału są umowne 
i zależne od przyjętej perspektywy. Z punktu 
widzenia interesów załogi przedsiębiorstwa 
plan jego prywatyzacji jest bowiem planem 
strategicznym, zaś planami taktycznymi będą 
tu odpowiednie plany cząstkowe, sporządza-
ne w skali działów czy wydziałów przedsię-
biorstwa, zakładów kooperujących z nim itp. 
Przyjmując za podstawę podziału horyzont 
czasowy (zasięg) planów można wśród nich 
wyróżnić plany wieloletnie i krótkookresowe, 

zwane też operacyjnymi. Do tych ostatnich 
należy np. plan wdrażania nowej technologii, 
wprowadzania nowego produktu na rynek itp. 
jak również miesięczny czy tygodniowy, albo 
też dzienny plan zajęć, określany najczęściej 
jako tzw. harmonogram dnia.

cechy dobrego planu. czynności planowania
Jak podaje Bolesław R. Kuc plany stanowią 
„mapy drogowe”, według których organizacje 
podążają ku swoim celom. Jeżeli plany są 
dobrze ułożone, odpowiednio prowadzą me-
nadżerów i pracowników. Prawidłowo ułożone 
plany określają przynajmniej 10 czynników:
Zasoby ● , które będą wykorzystywane; 
pomieszczenia czy budynki, urządzenia, 
materiały, środki finansowe, informacje 
oraz załogi pracownicze. 
Metody,	procesy	i	procedury ● , które będą 
zastosowane. 
Zadania ● , które mają być wykonane, często 
każde z nich z własną normą czy rezultatem 
do osiągnięcia. 
Porządek	lub	procedury ● , które należy 
zachować.
Osoby ● , które mają wykonać zada-
nie oraz te, które będą odpowie-
dzialne za implementację planu  
i osiągnięcie celów. 
Ponowne	określenie	celu	 ● związanego 
z planem, bądź sprecyzowanie lub przejęcie 
tego celu stosownie do danego planu. 
Miejsce ● , w którym planowane działania 
mają się odbyć.
Wiążące  ● terminy, rozkłady i harmono gramy.
Punkty ● , w których sprawdzony zostanie 
dokonywany postęp. 
Wyznaczone	miary ● , wykorzystywane do 
oceny postępów i weryfikacji osiągnięcia 
celów.

Głównymi zadaniami planowania, nie tylko 
w instytucjach samorządowych, jest: poprawa 
funkcjonowania instytucji, reagowanie na 
zmieniające się otoczenie, realizacja koncepcji 
kreatywnej organizacji. W związku z tym, 
zdaniem W. Kobylińskiego, właściwie 
opracowany plan powinien charakteryzować 
się takimi cechami jak: celowość (tj. powinien 
zapewniać osiągnięcie celu), wykonalność 
(która bywa też określana jako realność 
planu), wewnętrzna zgodność (plan nie 
powinien zawierać sprzecznych ze sobą 
tendencji), operatywność (plan powinien 
mieć prostą konstrukcję umożliwiającą 
posługiwanie się nim), elastyczność (plan 
powinien stwarzać możliwość wprowadzania 
w jego treści niezbędnych zmian) itp. Wśród 
cech dobrego planu znajdują się także: 
odpowiednia długodystansowość (która 
oznacza, iż dobry plan powinien obejmować 
właściwie ustalony horyzont czasowy), 
terminowość (co i kiedy ma być wykonane), 
zupełność (nie pomijać niczego, co dla celu 
istotne) komunikatywność (plan powinien być 
zrozumiały dla wszystkich osób realizujących 
go), a także racjonalność. Ta ostatnia cecha 
oznacza poznawcze ugruntowanie planu, 
to znaczy, że powinien on być oparty na 
rozumowych podstawach, sprawdzonych 
bądź możliwych do sprawdzenia faktach 
czy zdarzeniach, a nie – jak to, niekiedy 
bywa – domniemaniach i przypuszczeniach, 
wierzeniach i przesądach itp., słowem 
– podstawach obcych współczesnej 
metodologii nauki o zarządzaniu. Dobrze 
sformułowany plan jest podstawą do właściwej 
realizacji kolejnych etapów działania 
zorganizowanego, w którym następnym jest 
pozyskiwanie różnego rodzaju zasobów oraz 
ich właściwa alokacja.

Powinieneś zobaczyć drogę, zanim na nią wstąpisz.

DZIAłANIA (cZyNNOŚcI) ODDZIAłyWANIA

PL
AN

OW
AN

Ie

gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, 
szansach, (rzeczach); analiza diagnostyczna studia 

przedplanowe

KO
OR

Dy
NO

W
AN

Ie

prognozowanie (studiowanie dostępnych prognoz  
i sporządzanie własnych)

programowanie  
(ustalanie celów i środków ich realizacji)

oddziaływanie 
informacyjno-decyzyjne

bilansowanie, koordynowanie i optymalizacja 
treści planów

pomoc informacyjna i metodyczna w opracowaniu 
planów przez podległe komórki organizacyjne

czynności planowania
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Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych – czy to koniec farm wiatrowych?

Ustawa wprowadza bardzo wiele zmian 
w zakresie przygotowania i realizacji 
inwestycji dotyczących elektrowni wia-

trowych. Do tej pory inwestycje związane 
z farmami wiatrowymi mogły być realizo-
wane na podstawie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego bądź decyzji 
o warunkach zabudowy, gdy miejscowe plany 
nie zostały uchwalone. Nie było również żad-
nych specjalnych regulacji dotyczących odle-
głości, w jakiej elektrownie wiatrowe mogły 
być lokalizowane w stosunku do zabudowań 
mieszkalnych. 
Pojawiały się pomysły, aby elektrownie wia-
trowe były realizowane wyłącznie w oparciu 
o miejscowe plany, których uchwalenie miało 
być finansowane przez przyszłych inwesto-
rów. Były również głosy, aby to inwestorzy 
elektrowni wiatrowych pokrywali roszczenia, 
o których mowa w art. 36 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
jeżeli byłyby one związane z uchwaleniem 
lub zmianą planu miejscowego zakładającego 
realizację elektrowni wiatrowych. Pomimo 
tego typu pomysłów, do tej pory przedmio-
towe zmiany nie były wprowadzone przez 
ustawodawcę.
Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych w pewnym zakresie jest zgodna 
z podanymi powyżej pomysłami. Zakłada ona 
bowiem, że elektrownie wiatrowe będą reali-
zowane wyłącznie na podstawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Wy-
kluczono tym samym możliwość budowania 
farm wiatrowych w oparciu o decyzje o wa-
runkach zabudowy. Przedmiotowa zmiana ma 
znaczenie fundamentalne, mając na uwadze, 
że większość elektrowni wiatrowych była 
realizowana do tej pory właśnie w oparciu 
o te decyzje. 
Dodatkowym wymogiem do zrealizowania 
inwestycji wiatrowej jest zachowanie odpo-
wiednich odległości od zabudowy mieszka-
niowej. Odległość, w ramach której mogą być 
lokalizowane i budowane elektrownie wiatro-
we od budynku mieszkalnego albo budynku 
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi 
funkcja mieszkaniowa, musi być równa lub 
większa od dziesięciokrotności wysokości 
elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu 
gruntu do najwyższego punktu budowli, wli-
czając elementy techniczne, w szczególności 
wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość 
elektrowni wiatrowej). Podobnie rzecz się ma 
w przypadku budowy budynku mieszkalnego 

albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład 
której wchodzi funkcja mieszkaniowa, jeżeli 
w pobliżu jest już posadowiona elektrownia 
wiatrowa. Zachowanie powyższych odległo-
ści nie jest wymagane przy przebudowie, 
nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu 
lub odbudowie budynku mieszkalnego albo 
budynku o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa. Wskazane 
przez ustawodawcę odległości muszą być 
uwzględniane przez organy przy uchwalaniu 
lub wydawaniu m.in. aktów planistycznych, 
w tym studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miejscowych planów, bądź ich zmiany. Od-
ległości te należy również brać pod uwagę 
przy wydawaniu decyzji, składających się na 
proces inwestycyjny, w tym decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń 
na budowę.
Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych będzie miała również wpływ 
na użytkowane już elektrownie wiatrowe. 
Zgodnie bowiem z zamiarem ustawodawcy, 
w przypadku elektrowni wiatrowych użyt-
kowanych w dniu wejścia w życie ustawy, 
niespełniających wymogów dotyczących 
odległości, w której są zlokalizowane farmy 
wiatrowe, dopuszcza się jedynie przeprowa-
dzenie remontu oraz wykonywanie innych 
czynności niezbędnych do prawidłowego 
użytkowania elektrowni, z wyłączeniem dzia-
łań prowadzących do zwiększenia parametrów 
użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej 
oddziaływań na środowisko. Przedmiotowe 
ograniczenie będzie miało istotne znaczenie 
dla inwestorów elektrowni wiatrowych już 
funkcjonujących, które nie było im znane 
w momencie realizowania inwestycji. 
Może pojawić się również pytanie, w jaki 
sposób wejście w życie rzeczonej ustawy wpły-
nie na obecnie prowadzone postępowania 
w przedmiocie wydania decyzji o warun-
kach zabudowy na elektrownie wiatrowe, 
skoro do tej pory farmy wiatrowe mogły być 
budowane na podstawie powyższej decyzji. 
Zgodnie z założeniem ustawy, postępowania 
w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 
zabudowy, dotyczące elektrowni wiatrowych, 
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia 
w życie ustawy umarza się. Co więcej, decyzje 
o warunkach zabudowy dotyczące elektrowni 
wiatrowych wydane przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy tracą moc, chyba że przed dniem 
wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi 

BeATA ZGLIńSKA / adwokat

20 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Obecnie ustawa została skierowana 
do Senatu. Ustawa nie jest zatem jeszcze obowiązującym prawem, ale wszystko wskazuje na to, że lada chwila będzie ona regulowała 
przygotowanie i realizację inwestycji wiatrowych.
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objętych wszczęto postępowanie o wydanie 
pozwolenia na budowę. 
Należy również wskazać, że jeżeli nawet obec-
nie miejscowy plan przewiduje możliwość 
zrealizowania inwestycji wiatrowej, to wcale 
nie oznacza, że inwestor może takie przedsię-
wzięcie wykonać. Ustawa zakłada bowiem, 
że jeżeli w planie miejscowym przewiduje 
się lokalizację elektrowni wiatrowej, organ 
administracji architektonicznobudowlanej 
odmawia wydania pozwolenia na budowę, 
a organ prowadzący postępowanie w sprawie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, 
jeżeli ta inwestycja nie spełnia wymogów do-
tyczących odległości, wskazanych powyżej. 
Należy wskazać, że wejście w życie ustawy 
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro-
wych niewątpliwie wpłynie na realizację in-
westycji wiatrowych. Wydaje się, że może ona 
doprowadzić do znacznego zmniejszenia tego 
typu inwestycji, przede wszystkim dlatego, że 
jest wiele miejscowości, w których nadal nie 
obowiązują miejscowe plany i organy gminy 
nie zamierzają ich uchwalić w najbliższym 
czasie, ale również może okazać się trudne 
znalezienie miejsca, w którym możliwe będzie 
zachowanie wskazanych w ustawie odległości. 
Wiadomym było, że zmiany w prawie w za-
kresie inwestycji wiatrowych były potrzebne, 
można jednak zadać sobie pytanie czy powin-
ny być one tak restrykcyjne, szczególnie przy 
np. niewprowadzeniu obowiązku do uchwa-
lania miejscowych planów we wszystkich 
miejscowościach.
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W poprzednim artykule przedstawiono instytucję Try-
bunału Konstytucyjnego. W szczególności została 
przybliżona kontrola prewencyjna, czyli tzw. a priori. 

Zdecydowanie bardziej skomplikowanie przedstawia się kwe-
stia kontroli następczej tzw. a posteriori, o czym bliżej w tym 
artykule. 
Podczas gdy uruchomienie kontroli prewencyjnej należy 
wyłącznie do Prezydenta Rzeczypospolitej, krąg podmiotów 
mających prawo inicjatywy wszczęcia postępowania w sprawie 
kontroli a posteriori jest stosunkowo szeroki. Rozróżniamy dwie 
podstawowe formy takiej kontroli: abstrakcyjną i konkretną. 
Kontrolę abstrakcyjną można podzielić na powszechną, czyli 
niezwiązaną bezpośrednio z zakresem działań wnioskodaw-
cy oraz szczególną, która dotyczy tylko spraw związanych 
z zakresem działania wnioskodawcy. Inicjatywa powszechna 
kontroli abstrakcyjnej przysługuje najważniejszym organom 
konstytucyjnym: Prezydentowi, Marszałkowi Sejmu, Mar-
szałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Pierwszemu 
Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Prokuratorowi Generalnemu, Prezesowi 
Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznikowi Praw Obywatel-
skich. Prawo takie przysługuje też grupie 50 posłów lub 30 
senatorów (art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji), co daje dostęp 
do Trybunału również opozycji parlamentarnej. Natomiast 
kontrola konkretna dotyczy tzw. pytań prawnych. Z pytaniem 
takim może wystąpić każdy sąd, jeżeli od rozstrzygnięcia 
kwestii, czy dany przepis prawny jest zgodny z Konstytucją, 
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawa-
mi, zależy rozstrzygnięcie sprawy zawisłej przed tym sądem 
(art. 193 Konstytucji). 
Jeżeli wnioskodawcy przysługuje ograniczone prawo inicja-
tywy, to wniosek poddawany jest wstępnemu rozpoznaniu. 
Pozostałe wnioski i pytania prawne są od razu przekazywane 
pozostałym uczestnikom postępowania, tzn. organowi, który 

Z cyKLu: WOKÓł PRAWA

Trybunał Konstytucyjny  
– funkcje i kompetencje (część 2)

wydał zakwestionowany przepis oraz Prokuratorowi General-
nemu i Radzie Ministrów. Rozpatrując wniosek czy pytanie 
prawne, Trybunał nie jest ograniczony żadnymi wiążącymi 
terminami. Trybunał rozstrzyga sprawę wydając orzeczenie 
w formie wyroku lub postanowienia (art. 94 ustawy o TK). 
Orzeczenia dotyczące kontroli norm zapadają w formie wy-
roków, a ich sentencja podlega niezwłocznemu ogłoszeniu 
w organie urzędowym, w którym był ogłoszony kontrolowany 
akt normatywny (art. 190 ust. 2 Konstytucji).
W polskim systemie kontroli konstytucyjności przyjmuje się, 
że konsekwencją niezgodności aktu (normy) z Konstytucją, 
umową międzynarodową lub ustawą nie jest jego nieważność 
ex tunc, ale tylko wadliwość (wzruszalność). Konieczne jest 
więc wskazanie momentu, od którego taki akt przestanie 
obowiązywać. Zasadą jest, że następuje to z dniem ogłoszenia 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w odpowiednim orga-
nie urzędowym. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji wszystkie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego „mają moc powszechnie 
obowiązującą i są ostateczne”. Oznacza to, że nie istnieje żadna 
droga odwołania się od orzeczenia, a orzeczenie jest wiążące, 
czyli rodzi obowiązek wykonywania dla wszystkich adresatów 
(wywiera skutki erga omnes).
Konstytucja przewiduje wyraźnie retroaktywne skutki wy-
roku TK orzekającego o niekonstytucyjności przepisu prawa 
w zakresie, w jakim umożliwia wznowienie postępowania 
i w konsekwencji uchylenie aktu stosowania prawa wydanego 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Mariusz Rubaszewski – radca prawny, członek Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji 
z ramienia kaszubskiego związku Pracodawców
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4 czerwca
Animacje dla dzieci, spektakl interaktywny 

„SKUBIŚ I STRASZNY ZAMEK,

czyli Scooby Doo na tropie…”,

występy uczestników warsztatów

GCKiP w Kobylnicy, 

zespół Shakin’Daddies, zabawa taneczna

Piknik rodzinny od godz. 10.00

– teren przy ZSS w Kobylnicy ul. Główna

Międzynarodowy Mecz Partnerski godz. 12.00 

– stadion sportowy w Kobylnicy ul. Wodna

5 czerwcastart godz. 15.00

Dni Kobylnicy

Szczegóły na www.kobylnica.pl
Ponadto: liczne atrakcje, dmuchańce, zabawy i konkursy dla dzieci

Spektakl dla dzieci„Cztery mile za piec”– Teatr Władca Lalek,występy Cheerleaders Maxi,pokaz tańca TOP TOYS

TEREN PRZY GCKIP W KOBYLNICY

UL. WODNA, start godz. 16.00

Przedmiotem obrad sejmiku i wielu samorządów jest  pomor-
ski rynek pracy, jego trendy, potrzeby i perspektywy, 
zwłaszcza w zakresie kształtowania sieci szkół zawodo-

wych uwzględniających postulaty pracodawców. W ostatnich 
dziesięciu latach liczba osób pracujących na Pomorzu wzrosła 
o 20 proc. i wynosi obecnie 775 tysięcy. Ten wzrost zatrudnie-
nia odzwierciedla się w stanie bezrobocia, które od 2004 roku 
spadło o ponad 57 proc.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 określa 
cele i zobowiązania regionalnego rynku pracy i systemu edu-
kacji. Cele zostały uszczegółowione w Regionalnym Programie 
Strategicznym „Aktywni Pomorzanie” i będą realizowane 
częściowo z RPO WP na lata 2014–2020. Środki trafią przede 
wszystkim do osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie 
oraz będą przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej, na 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i uczniów 
szkół zawodowych.
Bardzo istotne z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 
jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego pod kątem 

Z cyKLu: RADNI SeJMIKu

O pomorskim rynku pracy i kształceniu 
zawodowym pisze Krzysztof Trawicki

zapotrzebowania na pracowników. Myślę, że można by rów-
nież pokusić się na pewien eksperyment angażując instytucje 
samorządu wojewódzkiego. Obecnie obserwuje się m.in. de-
populację pszczół oraz zanik zawodu pszczelarza. Pożytkiem 
dla wszystkich stron mogłoby być kształcenie na kierunku 
pszczelarstwo we współpracy Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego wraz z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie. Dysfunkcja narządu 
słuchu w tym konkretnym zawodzie nie stanowi żadnej bariery 
w podjęciu zatrudnienia. Spodziewam się, że będzie coraz 
więcej nowatorskich pomysłów, które uczynią pomorski rynek 
pracy bardzo atrakcyjnym. Pełniąc funkcję wicemarszałka 
województwa, sprawuję merytoryczny nadzór zarówno nad 
Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejhero-
wie oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Nasz region obfituje  
w nowatorskie pomysły i niekonwencjonalne rozwiązania. 
Myślę, że nasz rynek pracy będzie mógł być wkrótce stawiany 
za wzór w innych częściach kraju.

wicemarszałek województwa pomorskiego
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