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lipiec-sierpień 
(od poniedziałku do niedzieli)

Rejsy wycieczkowe jednostką „GOSK” na trasie: Puck–Jastarnia–Puck, Puck–Hel–Puck

lipiec–sierpień 
(co tydzień)

Piłka siatkowa plażowa – Otwarta Wakacyjna Liga Siatkówki Plażowej Miksty

lipiec–sierpień 

(od wtorku do niedzieli)
Zumba w wodzie – godzina 12.00, Zumba na zielonej plaży – godzina 16.00

14–17 lipca Puchar Polski Windsurfingu, Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów, Przystań jachtowa

15–17 lipca Puchar Polski kl. 505, Przystań jachtowa

16 lipca XXIII Otwarte Mistrzostwa Pucka w Siatkówce Plażowej mężczyzn 

17 lipca XXIII Otwarte Mistrzostwa Pucka w Siatkówce Plażowej kobiet

17 lipca Discopolowanie, Zielona Plaża, od godz. 16.00

16–17 lipca XXIII Otwarte Mistrzostwa Pucka w siatkówce plażowej

23 lipca Półmaraton Ziemi Puckiej, Koncert Maryli rodowicz, Zielona Plaża, godz. 21.00

23–24 lipca Regaty Jachtów Śródlądowych Nocą, Gdynia–Puck

28–31 lipca Mistrzostwa Polski w klasie Omega, Przystań jachtowa

30 lipca Siatkówka plażowa rodzinna

29–31 lipca Piknik historyczny Lotniczy Puck, Zielona Plaża

1–12 sierpnia Warsztaty specjalistyczne ze Stowarzyszeniem „W Pucku wzrastam i tworzę”

4–7 sierpnia Festiwal Smaku i Rękodzieła, rynek miasta

6 sierpnia Kaszubska Baśka i Skat na plaży, Pucki Dzień Kapra, Zespół Atlantyda, Zielona Plaża

6–7 sierpnia Puchar Polski, klasa Korsarz, Przystań jachtowa

11–14 sierpnia Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kl. Laser 4.7; Cadet; L’equipe, Przystań jachtowa

12 sierpnia Rewia Orkiestr Dętych (jubileusz 65-lecia Orkiestry Dętej Ziemi Puckiej), Zielona Plaża

13 sierpnia Koncert zespołu Myslovitz, Zielona Plaża, godz. 21.00

14 sierpnia Koncert DżeM, Zielona Plaża, godz. 21.00

7 sierpnia Turniej o Puchar lata w szachach

18–21 sierpnia Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kl. Optiimist, Bic Techno, przystań jachtowa

19 sierpnia Koncert Mesajah z zespołeM riDDiM BanDits, Zielona Plaża, godz. 21.00

20 sierpnia Rodzinny Rajd Rowerowy z MOKSIR-u do Rzucewa, Odnowa, start godz. 13.00

20 sierpnia Koncert na rynku: Projekt German-Grechuta

20–21 sierpnia Mistrzostwa Polski w klasie Puck – Stow. Klasy Puck

27 sierpnia Turniej Niepełnosprawnych, rynek miasta

25–29 sierpnia Wizyta przedstawicieli puckich organizacji pozarządowych w partnerskim mieście Stein

26–28 sierpnia Mistrzostwa Polski Mastersów, klasa Laser, Finn, Przystań jachtowa

Zwiększ apetyt

na Puck!
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W trosce o spuściznę
14 czerwca w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie wójt gminy Cedry Wielkie 
(powiat gdański) Janusz Goliński oraz marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zachowanie 
wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, 
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach 
położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach 
żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość 
Żuław”. Beneficjentami projektu są gminy: Cedry Wielkie (lider projektu), Nowy 
Staw, Nowy Dwór Gdański, instytucja prywatna oraz 6 instytucji kościelnych. 
Wspólny wniosek uzyskał najwyższą notę w naborze ogłoszonym w ramach 
Działania 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe RPO WP 
na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi około 13,5 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie blisko 7,8 mln zł. Pieniądze będą 
przeznaczone m.in. na remonty kościołów, domów podcieniowych, obiektów 
hydrotechnicznych. Marszałek Mieczysław Struk za główny atut projektu uznał 
fakt, że skupia się on nie tylko na zabytkach należących do samorządów. 
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in. biskup elbląski Jacek 
Jezierski, senator Leszek Czarnobaj, dyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych Jan Szymański, poseł na Sejm RP Tadeusz Cymański, starostowie 
gdański Stefan Skonieczny, nowodworski Zbigniew Ptak, malborski Mirosław 
Czapla, partnerzy oraz przedstawiciele lokalnych władz. Prace realizowane 
w ramach tego projektu potrwają do końca III kwartału 2018 roku.

nowy Staw

Auto Miras – Hit 2016
Tradycja każe, by „Hity” (nagrody dla przedsiębiorców przyznawane przez Instytut Certyfikacji 
i Jakości GSH) dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego wręczano na zamku 
w Gniewie. Tak było i w tym roku. Podsumowanie kolejnej edycji Konkursu „Gospodarczo-
Samorządowy HIT 2016” obyło się tu 22 czerwca. Uroczystość miała piękną „rycerską” 
oprawę. Był turniej na dziedzińcu zamku, a całą imprezę miał zainaugurować wystrzał z 
armaty. Armatę nabito, dyrektor certyfikującego instytutu nałożył kask, okulary i słuchawki 
ochronne i przytknął lont do ładunku. Jednak strzał nie został oddany. Jego namiastką był 
tylko cichy syk i kłęby dymu. Poza tym jednym – inauguracyjnym – niewypałem, wszystko 
inne udało się znakomicie. Zwłaszcza część oficjalna i oprawa artystyczna, o której poziom 
zadbała znana wokalistka Anna Wyszkoni.
Za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu nagrodzono Autoryzowany Serwis 
Samochodowy „Auto-Miras” z Pępowa (gmina Żukowo, powiat kartuski). Nagrodę z rąk 
kapituły odebrali właściciele firmy Dorota i Mirosław Makurat. Przy okazji możemy odnotować 
sukcesy młodocianych pracowników firmy: w szkole zawodowej w żukowskim zespole szkół 
za wyniki w nauce i wyróżniającą się pracę nagrodzono Andrzeja Muńskiego oraz Łukasza 
Krenckiego. Gratulujemy firmie i nagrody, i takiego personelu.

Piękna Wieś Pomorska
Gmina Tczew przywitała lato przed terminem. Już w sobotę 18 czerwca w Turzu 
zorganizowano festyn rodzinny inaugurujący tę porę roku.
Imprezę otworzył wójt Roman Rezmerowski, życząc udanej zabawy. I rzeczywiście – można 
się było dobrze zabawić. Przygotowano atrakcje dla każdego – od „wypasionego” wesołego 
miasteczka dla najmłodszych, poprzez naukę chodzenia na szczudłach oraz warsztaty 
plastyczne dla nieco starszych, stoisko urody z kosmetykami i środkami leczniczymi dla 
całkiem dojrzałych, aż po badania ciśnienia i poziomu cukru we krwi, które przyciągały 
najwcześniej urodzonych. Jeśli zaś cukier był w normie, można było skosztować wyrobów 
kulinarnych pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Boroszewa i Turza. Jeśli w normie było ciśnienie, 
panowie mogli obserwować zumbę w wykonaniu ponętnych instruktorek fitness z EbroGym. 
Jeśli zaś zdrowie nie pozwalało na skorzystanie z atrakcji kulinarnych i estetycznych – można 
było podziwiać sprzęt gaśniczy prezentowany przez OSP z Turza, albo artystów na estradzie. 
Podczas imprezy odbył się gminny finał konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2016”. W kategorii 
„wieś” triumfował Swarożyn, przed Szpęgawą i Lubiszewem. Przyznano również wyróżnienia 
dla Gniszewa, Malenina, Miłobądza i Rokitek. W kategorii „zagroda” nagrodę otrzymali Emilia 
i Józef Lis ze Stanisławia, a wyróżnienie Ewa i Rafał Ruszkowscy z Gniszewa. Imprezie 
towarzyszył Rajd Rowerowy zorganizowany przez Tczewski Klub Morsa, w którym brały 
udział całe rodziny. Miłośnicy dwóch kółek pokonali trasę o długości 7 km. Wójt nagrodził trzy 
pierwsze miejsca w czterech kategoriach (chłopcy, dziewczynki, kobiety, mężczyźni).

Stypendia motywacyjne
29 stypendystów – 2 studentów AWFiS, 3 licealistów, 5 uczniów technikum 
i 19 gimnazjalistów nagrodzono stypendiami motywacyjnymi wójta gminy 
Przodkowo (powiat kartuski) za II semestr. Na ten cel gmina przeznaczyła 
9300 zł. Aby otrzymać stypendium trzeba się było wykazać wysoką średnią 
ocen (uczniowie co najmniej 5,3; studenci 4,9), wzorowym zachowaniem, 
lub szczególnymi osiągnięciami. Za te sukcesy gimnazjaliści dostawali 300 
zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 350 zł, a studenci 400 zł. A sukcesy 
były naprawdę niemałe. Na przykład: uczennica kartuskiego Technikum Julita 
Bach zajęła III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Finansów 
i Rachunkowości i była finalistką I olimpiady wiedzy i umiejętności handlowo-
menedżerskich w Bielsku-Białej, Agnieszka Hewelt z Technikum w Przodkowie 
triumfowała w XV wojewódzkim turnieju tenisa stołowego „Dwie Rakiety”, 
uczennica Gimnazjum w Baninie Karolina Praska-Wenderlich zdobyła wyróż-
nienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, Agata 
Żak z Gimnazjum przodkowskiego z Mistrzostw Świata w tańcu sportowym 
we Włoszech przywiozła I miejsce w kategorii duety i III miejsce w kategorii 
formacje, Krystian i Damian Kreftowie z gdańskiej AWFiS okazali się świetnymi 
ping-pongistami. Krystian zdobył III miejsce w Akademickich Mistrzostwach 
Pomorza w tenisie stołowym AWFiS, a Damian II miejsce w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym.
Gratulujemy stypendystom i... wójtowi, że jego gmina tak obrodziła młodymi 
talentami.

Kiszewskie Smaki
Już po raz trzeci na Stadionie Sportowym w Starej Kiszewie 
(powiat kościerski) mogliśmy popróbować Kiszewskich 
Smaków. Festiwal jest niezwykle udanym połączeniem imprezy 
promocyjnej i artystycznej z jarmarkiem. Jak każe tradycja 
rozpoczęto konkursem szatkowania kapusty dla VIPów. 
Było wspólne gotowanie zupy, pokaz carvingu, czyli sztuki 
rzeźbienia w owocach i warzywach, można było podpatrywać 
profesjonalnych kucharzy... Jeden z nich – uczestnik 4 edycji 
programu Top Chef Patryk Dziamski był gościem honorowym 
imprezy. W licznych kramach można było spróbować i kupić 
wyroby lokalnych producentów. Część artystyczną zapewniły 
zespoły muzyczne Quest, Bayer Full i Moll. Wieczorem 
wystąpiła też grupa Fire Fanatics z pokazem fire show. 
Niespodziewane załamanie pogody sprawiło, ze nie zdołano 
przygotować wszystkich zaplanowanych potraw. Ale i tak 
głodnych na kiszewskim stadionie nie było. Najważniejsze 
dania – w tym finałową zupę „zagraj” – przygotowano pomimo 
niesprzyjających warunków. A tłumy przelewające się pomiędzy 
stoiskami i estradami dowodziły, że prawdziwym smakoszom 
wiatr i przelotny deszcz mogą tylko zwiększyć apetyt.

Emilia i Józef Lis ze Stanisławia, sołtys sołectwa Lubiszewo Krzysztof Jagielski i wójt gminy Tczew 
Roman Rezmerowski

Teraz Przywidz!
Gmina Przywidz (powiat gdański) otrzymała wyróżnienie 
w XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”. W konkursie 
nagradzane są najlepsze pod względem gospodarności 
oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców 
polskie gminy. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się 
Międzyzdroje, Ożarowice i Zabrze.
Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. 
Rokrocznie wyłania on najlepsze produkty, usługi, 
przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVI 
edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 
15 produktów, 8 usług, 2 innowacje oraz 3 gminy. W tej 
ostatniej kategorii przyznane zostało także jedno wyróżnienie 
– właśnie Przywidzowi. Polskie godło promocyjne 
„Teraz Polska” to już ogólnie znana i uznawana marka. 
Przyciąga ono do wyróżnionych gmin inwestycje, a nawet 
mieszkańców. Promuje gminę i podnosi jej prestiż. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Teatrze 
Wielkim, odebrał ją osobiście wójt gminy Marek Zimakowski 
(na zdjęciu).
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oferty pracy. Ulokowane firmy na terenie gminy Kwidzyn 
i miasta Kwidzyn poszukują często wysokiej klasy specjali-
stów. Uważam, że w dużym stopniu decyzje o zamieszkaniu 
na terenie naszej gminy zapadają ze względu na lokalizację 
i uzbrojenie terenów w niezbędną infrastrukturę. Mam nadzieję, 
że do końca bieżącej kadencji uda się wybudować brakujące 
sieci kanalizacyjne, wówczas pozostałaby rozbudowa już 
istniejącej. Wracając zaś do grupy migrantów z Kwidzyna, 
zdajemy sobie sprawę, że oni nadal czują się kwidzyniakami. 
Ale mamy tu prężnie działające stowarzyszenia lokalne, które 
wciągając tych ludzi w swoje działania, integrują ich z lokalną 
społecznością. Dajemy również mieszkańcom możliwość 
współdecydowania w kreowaniu najbliższej im przestrzeni 
poprzez uruchomienie funduszu obywatelskiego – sołeckiego. 
Takie działania z czasem zmienią myślenie tych ludzi i nie 
będą traktować miejsca zamieszkania jak sypialnię.

?	Przeglądałem	projekt	strategii	gminy	i	odnoszę	wrażenie,	że	nie	możecie	się	zdecydować,	jaką	
ścieżkę	rozwoju	wybrać.	Z	jednej	strony	gmina	
myśli	o	drodze	przemysłowej.	Dlatego	weszła	
do	Kwidzyńskiego	Parku	Przemysłowo-Techno-
logicznego,	dlatego	też	wydzieliła	w	Górkach	
i	Rozpędzinach	tereny	inwestycyjne.	Z	drugiej	
strony	w	strategii	wiele	się	mówi	o	turystyce.	
Wydaje	mi	się,	że	te	dwie	strategie	rozwoju	do	
pewnego	stopnia	się	wykluczają.

A ja jestem innego zdania. Nie mamy – ani w gminie, ani 
w Kwidzynie – zakładów uciążliwych dla otoczenia, a zatem 
nasz przemysł raczej nie odstrasza turystów. Uważam, że rozwój 
przemysłu i turystyki nie wykluczają się wzajemnie. Chcę 
mocno podkreślić, że strategia rozwoju gminy to dokument 
przygotowany w sposób partycypacyjny z szerokim udziałem 
mieszkańców. Uważamy, że niekolidujące połączenie kilku 
ścieżek rozwoju – na przykład mieszkaniowej, przemysłowej 
i turystycznej – to jest właśnie dążenie do zrównoważonego 
rozwoju, niemal ideał, do którego powinniśmy dążyć. Przywołany 
przez pana Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny 
to wspólne przedsięwzięcie trzech samorządów: Miasta 
Kwidzyn, Gminy Kwidzyn i Powiatu Kwidzyńskiego. Park 
stwarza możliwości do rozwoju przedsiębiorczości, wdrażania 
innowacyjnych technologii, swobodnego przepływu myśli 
i kapitału, do wykorzystania m.in. przez lokalne przedsię-
biorstwa, a w szczególności w dziedzinie OZE z korzyścią dla 
środowiska. Zatem wydaje mi się, że filozofia, z której wypływa 
pańskie pytanie, w XXI wieku jest już nieco zdezaktualizowana. 
Współcześnie wszelkiego rodzaju obostrzenia, wynikające 
z przepisów prawa, dla przedsięwzięć oddziaływujących na 
środowisko oraz wysokości opłat i kar są tak duże, że przemysł 
nie stanowi już tak wysokiego zagrożenia jak dawniej. Podam 
dobry przykład współpracy z International Paper, z korzyścią 
dla mieszkańców gminy i miasta. Ścieki komunalne z terenu 
miasta i skanalizowanej części gminy płyną do oczyszczalni 
na terenie tegoż zakładu. Korzyści, poza środowiskowymi, 
to mniejsze koszty odprowadzania ścieków. Samorządy nie 
ponoszą ogromnych kosztów budowy czy rozbudowy oczysz-
czalni ścieków. Inne korzyści to miejsca pracy, International 
Paper jest jednym z największych zakładów. Kolektory zrzutu 
wód oczyszczonych przebiegających przez teren gminy, dają 
szansę gminie na wykonanie instalacji do ogrzewania szkoły, 
przedszkola i biblioteki w miejscowości Korzeniewo. Mamy 
przygotowany projekt instalacji do ogrzewania, który zakłada 
wykorzystanie ciepła odprowadzanych wód oczyszczonych 

?	Zacznę	od	razu	z	grubej	rury:	Po	co	jest	gmina	Kwidzyn?	Podkwidzyńskie	miejscowości	mają	
tak	wiele	i	tak	różnorodnych	związków	z	Kwi-
dzynem,	że	chyba	logiczne	byłoby	stworzenie	
jednego	samorządu	dla	miasta	i	gminy.	Przecież	
Kwidzyn	to	miasto	przemysłowe	i	wielu	miesz-
kańców	gminy	dojeżdża	do	tutejszych	zakładów	
do	pracy,	z	kolei	wielu	kwidzyniaków	buduje	
sobie	domki	już	poza	granicą	miasta,	w	gminie.	
Jeśli	kwidzyński	przemysł	zanieczyszcza	
środowisko,	to	na	pewno	te	zanieczyszczenia	
nie	zatrzymują	się	na	granicy	miasta.	Jeśli	
gmina	chce	ściągnąć	na	swój	teren	turystów,	to	
nieprawdopodobne	jest,	że	ominą	oni	kwidzyńską	
katedrę	i	zamek.	Takich	związków	można	by	
przywołać	jeszcze	bardzo	dużo...	Po	co	więc	
rozdzielać	ten	w	miarę	jednorodny	obszar	
pomiędzy	dwa	samorządy?

Nikt wcześniej nie rozdzielał, wręcz przeciwnie. Nikt nie 
miał jak do tej pory zakusów na połączenie miasta i gminy. 
Gmina Kwidzyn powstała z połączenia dwóch wiejskich 
gmin a mianowicie gminy Kwidzyn i gminy Korzeniewo 
i miało to miejsce w lipcu 1976 r., a więc mamy jubileusz 
40-lecia. Od zawsze dwa samorządy istniały równolegle 
obok siebie i moim zdaniem jest to bardzo szczęśliwy układ 
w szczególności dla mieszkańców naszej gminy. Pozwala on 
znacznie lepiej, niż w przypadku jednego samorządu miasta 
i gminy, zaspokajać różnorodne potrzeby mieszkańców 
podkwidzyńskich wsi. Łatwiej o określenie priorytetów. 
Z moich obserwacji wynika, że jeśli miasto i okoliczne wsie 
stanowią jedną jednostkę administracyjną, to bardzo często 
centrum, czyli miasto wysysa środki ze wsi na swoje inwe-
stycje. Zresztą nawet trudno się takim tendencjom dziwić. 
Sąsiedztwo gminy z miastem myślę, że daje obopólne korzyści 
i mieszkańcom i turystom, i nie należy zamykać się tylko 
w granicach administracyjnych. To sąsiedztwo rozpatry-
wałabym raczej jako szansę, pewien potencjał dla dalszego 
rozwoju, a nie jako zagrożenie dla miasta czy gminy. A więzi 
społeczne i gospodarcze pomiędzy naszymi mieszkańcami 
były, są i będą. To oczywiste. Warto podkreślić, że na terenie 
gminy Kwidzyn również jest wiele przedsiębiorstw dających 
miejsca pracy i generujących dochody. A póki co jest swobodny 
przepływ kapitału ludzkiego – mieszkańcy gminy pracują 
w zakładach na terenie miasta i odwrotnie. Z tego powodu 
na szczęście nikt nikomu nie czyni zarzutu. 

?	Statystyki	mówią,	że	liczba	ludności	gminy	wciąż	się	powiększa.	I	to	nie	tylko	dzięki	dodat-
niemu	przyrostowi	naturalnemu,	ale	także	dzięki	
migracjom.	A	wśród	tych	migrantów	jest	sporo	
dotychczasowych	mieszkańców	Kwidzyna,	którzy	
przeprowadzili	się	do	jednej	z	licznych	powstają-
cych	tuż	poza	granicami	miasta	„sypialni”.	I	dla	
nich	to	właśnie	Kwidzyn,	a	nie	żadna	z	okolicz-
nych	wsi	jest	naturalnym	centrum	życiowym.

Rzeczywiście, mamy dodatnie saldo migracji. To raczej dobrze 
świadczy o gminie. Wielu mieszkańców Kwidzyna, zakładając 
rodzinę i podejmując decyzję o własnym „m”, wybiera właśnie 
najbliższą okolicę. Tak szczęśliwie się składa, że jest to nasza 
gmina. Obserwujemy również wracających młodych ludzi zza 
granicy kraju. Nieruchomości są też nabywane przez osoby 
z różnych miejsc Polski, a ich decyzja o zmianie miejsca 
zamieszkania jest często wynikiem otrzymania atrakcyjnej 

do rzeki Wisły poprzez instalację na kolektorze pompy ciepła. 
Wykonanie będzie możliwe wówczas, gdy firma przystąpi 
do częściowej wymiany jednego z dwóch kolektorów. Już to 
krótkie wyliczenie pokazuje, że sąsiedztwo dużego zakładu 
przemysłowego więcej problemów rozwiązuje, niż tworzy.

?	No	i	czas	wrócić	do	turystyki…  Mamy naprawdę piękne i ciekawe turystycznie tereny 
– wspaniałe lasy, atrakcyjne i nie do końca jeszcze odkryte 
przez wodniaków akweny z Liwą na czele, malownicze trasy 
rowerowe. Przez teren naszej gminy przebiega międzynaro-
dowy szlak rowerowy R1 do Królewca. Nie widzę powodu, 
żeby tego nie promować. Tym bardziej, że świetnie wpisuje 
się w rozwój turystyki na terenie województwa pomorskiego. 
Gmina Kwidzyn jest liderem w jednym ze strategicznych 
projektów tj. „Wiślane trasy rowerowe”, gdzie zakłada się 
budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż Wisły. Innym 
strategicznym projektem jest „Kajakiem przez Pomorze”, gdzie 
z kolei jesteśmy partnerem. Realizacja polegać będzie m.in. na 
przygotowaniu bezpiecznego miejsca do wodowania kajaków 
oraz urządzeniu przeniosek w miejscach braku możliwości 
przepłynięcia. Należy tu dodać, że gmina w poprzedniej 
perspektywie 2007-2013 zakupiła z dofinansowaniem ze 
środków UE 13 kajaków, które są wypożyczane mieszkańcom. 
Tworzenie przez gminę warunków do rozwoju i uprawiania 
turystyki szeroko rozumianej może sprzyjać rozwojowi przed-
siębiorczości. A więc podsumowując, nie ma w Kwidzynie 
ani też w okolicy przemysłu uciążliwego dla mieszkańców 
czy turystów, nie ma tu dymiących kominów i smogów jak 
w innych bardzo atrakcyjnych miejscach Polski. Obserwuje 
się z roku na rok coraz większą aktywność fizyczną naszych 
mieszkańców i należy upatrywać wyłącznie korzyści z roz-
woju infrastruktury turystycznej przy jednoczesnym rozwoju 
przedsiębiorczości.

?	Jest	Pani	jednym	z	niewielu	wójtów	w	Polsce,	którzy	swoją	funkcję	pełnią	w	wyniku	
wyborczego	remisu.	Może	to	być	bolesne,	
zwłaszcza,	że	Pani	najgroźniejszy	rywal	to	osoba,	
która	kadencję	wcześniej	Panią	wspierała.	Jego	
odejście	można	więc	interpretować,	że	„Pani	
ludzie”	rozczarowali	się	co	do	Pani.	Czy	ten	
spadek	poparcia	wpłynął	na	Pani	program?	Czy	
w	tej	kadencji	stara	się	Pani	realizować	elementy	
programu	rywali,	czy	może	raczej	hołduje	Pani	
zasadzie,	że	„zwycięzca	bierze	wszystko”?

W tym wypadku nie chodziło o program, tylko o to, kto 
ten program będzie realizować. Programy – mój i mojego 
głównego rywala były bardzo podobne. Ponadto nie mogę 
nikomu zabronić ubiegać się o stanowisko wójta. To samo-
dzielna decyzja, a ja nie uzurpuję sobie prawa do tej funkcji. 
I nie można zapominać, że to i tak mieszkańcy zdecydują 
w wyborach. A w końcu co to za wybory, kiedy nie ma 
wyboru. Wynik wyborów potraktowałam trochę jak żółtą 
kartkę, która mobilizuje mnie do jeszcze bardziej intensyw-
nej pracy. Tak jak Pan wspomniał, to moja trzecia kadencja 
i to trzeci raz poddaję się ocenie wyborców, i nie da się nic 
przewidzieć – raz jest lepiej, raz gorzej. Tu nie ma gwarancji 
i należy mieć pokorę do wyniku i alternatywę na inne jutro. 
Wielokadencyjny włodarz może się przejeść ludziom i mogą 
obdarzyć zaufaniem kogoś innego. Co do programu, owszem 
trzeba wiedzieć, co się zamierza realizować, natomiast staram 
się unikać sformułowania „mój program”. Mogę mieć nawet 

ROZwóJ PRZEmySłu i TuRySTyKi NiE wyKLucZaJą Się

Po co jest gmina Kwidzyn?
Rozmowa z Ewą NOwOgROdZKą,  
wójtem gminy Kwidzyn (powiat kwidzyński) 
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gmiNa ŻuKOwO

Dżentelmen Roku w samorządzie
Rozmowa z burmistrzem gminy Żukowo, wOJciEchEm KaNKOwSKim.

?	11	czerwca	znalazł	się	Pan	wśród	laureatów	plebiscytu	
Dżentelmen	Roku,	nagradza-
jącego	szlachetne	postawy	
i	wartości.	Pana	kandydaturę	
zgłosił	marszałek	wojewódz-
twa	Mieczysław	Struk.	To	nie-
zwykła	nagroda	i	duże	wyróż-
nienie.	Czym	jest	dla	Pana	
tytuł	„Dżentelmena	Roku”?

To faktycznie niezwykła nagroda, ale 
jeszcze większe zaskoczenie. Takie wy-
różnienie dla mnie jest oznaką uznania 
mojej osoby, a raczej pracy, którą wyko-
nuję przede wszystkim dla ludzi i dla 
mieszkańców mojej gminy. Do otrzy-
mania tytułu potrzebna jest nominacja 
ze strony grona osób posiadających już 
taki tytuł, a są tam osoby znamienne, 
posiadające dorobek w różnych dziedzi-
nach i na wielu polach. Do grona tego 
należą profesorowie wyższych uczelni, 
osoby zarządzające przedsiębiorstwa-
mi oraz wiele znanych osobistości ze 
świata sportu i kultury. Nadany mi 
tytuł jest dla mnie powodem do dumy 
i zadowolenia, ale też motywacją do 
zwiększenia wysiłków w pracy.

?	Zgodzi	się	Pan	ze	mną,	że	dżentelmenem	się	nie	bywa 
–	nim	się	jest,	bez	względu	 
na	nadany	tytuł.

Oczywiście, codziennie staram się 
postępować w sposób nieuwłaczający 
godności drugiego człowieka. Nieza-
leżnie od jego statusu społecznego 
i możliwości. Staram się zauważać 
potrzeby każdego i pomóc najlepiej jak 
potrafię. Czas weryfikuje ludzi, a fakt, 
że przez tyle lat pełnię funkcje społecz-
ne – z własnego i mieszkańców wyboru  
– może świadczyć, że zapracowałem 
sobie na zaufanie wielu środowisk. Jest 
to komplement w moją stronę, ale też 
i ogromna odpowiedzialność. Jestem 
przekonany, że gdyby ktoś pracują-
cy przede wszystkim w samorządzie 
wykazywałby się labilnością i nie-
słownością, nie piastowałby takiego 
stanowiska i nie otrzymałby tytułu 
dżentelmena.

?	Z	czym	kojarzy	się	Panu	słowo	„dżentelmen”?
  Kiedyś kojarzone było z zamknię-
ta grupą lordów i świadczyło o zna-
czącym wywyższeniu i tym samym 
oznaczało zamknięcie na niższe rangą 
społeczeństwo. W moim i współcze-
snym rozumieniu dżentelmen nie jest 
osobą wyniosłą i niedostępną. Wręcz 
przeciwnie, jest kojarzony z otwar-
tością i empatią, z pochylaniem się 
nad sprawami innych ludzi. Osobą, 
która skutecznie zmierza do realizacji 
wyznaczonego celu z poszanowaniem 

otoczenia. Dżentelmenem powinien 
być każdy w swoim postępowaniu 
i codziennym zachowaniu. Posiada-
nie tytułu nie pretenduje nikogo do 
wyniosłości. Niezależnie od statusu, 
każdy powinien postępować w sposób 
przyzwoity. Należy godnie przyjmować 
krytykę i szanować zdanie innych osób, 
nawet jeśli odbiega ono od naszego, bo 
przecież każdy ma prawo do własnego 
osądu i opinii na dany temat. Trzeba 
wierzyć, że nawet odmienna opinia 
podyktowana jest uzyskaniem jakiegoś 
wspólnego dobra.

?	Wiadomo,	co	brano	pod	uwagę	
w	procesie	przyznawania	
tytułu?

Myślę, że podczas wyboru mojej osoby, 
wzięto pod uwagę moją pracę w samo-
rządzie – czas i sposób, w jaki to robię. 
Zawsze starałem się reprezentować 
gminę z odpowiednią dla niej rangą, 
w mojej ocenie najwyższą. Podkreślam 
wielokrotnie fakt, że jesteśmy gminą 
młodą i dynamiczną, i stale się rozwi-
jamy. Na tym polu mamy wiele sukce-
sów  – moim osobistym jest stworzenie 
możliwości inwestycyjnych w gminie. 
Oczywiście to nie tylko moja zasługa, 
jedna osoba niewiele może zdziałać. 
Sukcesy te to przede wszystkim pokło-
sie działalności naszych mieszkańców 
oraz przedsiębiorstw działających na 
tym terenie. Osobistym powodem do 
dumy jest dla mnie fakt dostrzeżenia 
tych działań poza obrębem gminy oraz 
fakt, że mieszkańcy mogą przekonać 
się do tego, że ich przedstawiciel jest 
dobrze postrzegany na tle całego wo-
jewództwa. Usłyszałem wiele słów 
gratulacji w związku z przyznaniem 
tytułu „Dżentelmena Roku”. Po ludzku 
cieszę się, że moje starania zostały 
zauważone. 

?	Tytuł	zobowiązuje,	zatem	czego	jeszcze	mogą	spodziewać	
się	mieszkańcy?

Zwiększonego wysiłku. Ten jednak nie 
jest uzależniony od przyznanego tytu-
łu. Wynika wprost z poczucia odpowie-
dzialności za gminę i jej mieszkańców. 
Otrzymanie tytułu to jedynie plebiscyt. 
To miłe, krzepiące, ale nie należy trak-
tować tego z nadmiernym przywiąza-
niem. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
moją kandydaturę zgłosił sam marsza-
łek województwa, który jest doskonale 
obeznany w sprawach samorządowych 
całego województwa. W mojej opinii 
jest to przykład właściwego trakto-
wania siebie nawzajem. Traktowania 
w sposób partnerski ze skupieniem 
na potrzebach ludzkich. W świecie du-
żej polityki, ogólnopolskiej, istnieje 
trend dość ostrego traktowania się 

dżentelmenami Roku 2016 zostali także: 
dr Tomasz Chamera – wiceprezes ds. sportu, strategii i  l
rozwoju Polskiego Związku Żeglarskiego, 
prof. dr hab. med. Michał Studniarek – kierownik Zakładu  l
Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
komandor Krzysztof Jaworski – dowódca 3. Flotylli Okrętów,  l
Sławomir Siezieniewski – dziennikarz i prezenter Telewizji  l
Polskiej, 
Kazimierz Lewandowski – prezes zarządu Przedsiębiorstwa  l
Cemet.

liderów opozycji czy partii rządzącej. 
Na szczęście na szczeblu regionalnym 
i lokalnym bywa inaczej. W naszym 
województwie najlepszym przykładem 
budowania relacji, a nie ich rujnowa-
nia, jest marszałek. I dzięki takiemu 
podejściu gmina ma doskonałe relacje 
z marszałkiem i całym Urzędem Mar-
szałkowskim. Owocem tego są wspól-
ne projekty; ostatnio droga rowerowa 
wraz z chodnikiem z Chwaszczyna 
do Osowej przy drodze wojewódzkiej, 
a kolejna podobna inwestycja w per-
spektywie  – droga z Żukowa do Bor-
kowa. Ponadto jesteśmy partnerami 
w projekcie „Pomorskie szlaki kajako-
we”, ostatnio uzyskaliśmy pozytywne 
informacje o dofinansowaniu poprzez 
Urząd Marszałkowski modernizacji 
boisk i obiektów sportowych. Wszędzie 
tam, gdzie potrzebna jest współpraca 
samorządowa, możemy na nią liczyć 
z właściwymi efektami.

Dziękuję
aneta Sucharzewska 

genialne pomysły, ale żeby je zrealizować, muszę do nich 
przekonać większość z piętnastu radnych. A więc jest 
to „nasz” program. Zawsze na początku kadencji z Radą 
Gminy ustalamy priorytety i wówczas nasza współpraca 
przebiega dobrze. Zależy nam również na możliwości 
wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przed-
sięwzięć i w związku z tym potrafimy ustalić kolejność 
realizacji zadań. Nasz program realizowany jest skutecznie. 
Miarą tej skuteczności może być chociażby kwota około 
8 milionów złotych - tyle środków zewnętrznych udało 
się pozyskać gminie w czasie, kiedy ja pełnię obowiązki 
wójta.

?	A	co	z	bezpieczeństwem	powodziowym?	Przecież	znaczna	część	gminy	Kwidzyn	to	
tereny	zalewowe.

Bezpieczeństwo powodziowe to m.in. dobrze doposażone 
jednostki OSP na terenie gminy, które w 2010 roku pod-
czas tej wielkiej fali powodziowej odegrały bardzo ważną 
rolę. Kolejne zadanie to uszczelnianie wałów, niestety 
nie jest to zadanie gminy, możemy tylko lobbować. Taka 
inwestycja po roku 2010 już została zrealizowana przez 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.

?	Wyższa	świadomość	zagrożeń	była	za	czasów	
niemieckich.	Już	sama	nazwa	Kwidzyna:	
Marienwerder	znaczyła	przecież	„Żuławy	
Mariackie”,	czyli	przypominała	o	zagrożeniu	
powodziowym.

Tak. Nie należy bagatelizować zagrożeń, natomiast 
żywioł, jakim jest woda, jest trudny do przewidzenia 
w skutkach. 

?	Kto	tu	mieszka?	Na	Kaszubach	mieszkają	Kaszubi,	na	Kociewiu	–	Kociewiacy,	
a	na	Powiślu?	O	Powiślanach	mówiono	
przed	wojną.	Dziś	już	mało	kto	się	tak	określa.	
Zanikła	już	ta	tożsamość	lokalna.

Przeważająca większość mieszkańców to ludność napły-
wowa. Najpierw była to wielka fala migracji powojennych 
– z dawnych wschodnich województw Polski, które obecnie 
są już częścią Litwy, Białorusi, czy Ukrainy; a także z głębi 

kraju. Później, kiedy w Kwidzynie zaczęto tworzyć przemysł, 
potrzebował on pracowników i przyszła kolejna fala migra-
cji – tym razem zarobkowej. Ja sama jestem napływowa. 
Pochodzę spod Mławy. Może tym się różnię od większości 
migrantów, że nie przyjechałam tu za pracą, a za mężem... 
Jest kilka celów, jakie wyznaczam gminie Kwidzyn na naj-
bliższą przyszłość, by obudzić w nas „Powiślaków”: aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym w gminie, otwartość na 
wszystkie grupy społeczne, integracja społeczności lokalnej 
za pomocą działań kulturalnych. Polityka kulturalna gminy 
nastawiona jest na dziedzictwo kulturowe regionu Dolnego 
Powiśla, a GOK Kwidzyn podejmuje wiele inicjatyw służą-
cych budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy 
i powiatu. Dowodem na to jest stworzenie dwóch nietypo-
wych miejsc, które kultywują dawne rzemiosła, zwyczaje 
oraz krzewiące kulturę, tradycję i sztukę ludową Powiśla: 
Pracownię Haftu Artystycznego w Pastwie oraz Pracownię 
Rzeźby w Rakowcu. Miejsca są żywymi obiektami rozwija-
jącymi bezustannie swoją ofertę edukacyjną. Przypominamy 
naszym mieszkańcom i nie pozwalamy zapomnieć o historii 
regionu, chociażby o wydarzeniach plebiscytowych w Janowie 
rozegranych prawie 100 lat temu.

I	w	ten	sposób	powróciliśmy	do	początkowego	
pytania.	„Po	co	jest	gmina	Kwidzyn?”.	Gmina	ta	
jest	także	i	po	to,	by	przywiązać	swych	mieszkań-
ców	do	tego	skrawka	ziemi	i	wytworzyć	w	nich	
lokalną	tożsamość.	Dziękuję	Pani	za	rozmowę.

Michał Wodziński
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?	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	ma	nową	siedzibę.	
Przeszklona	od	strony	Kanału	Raduni	fasada	
powoduje,	że	znacznie	mniejsze	jest	w	nim	
zapotrzebowanie	na	światło	sztuczne.	To	jedyny	
taki	budynek	na	Pomorzu	–	przyjazny	środowisku	
i	energooszczędny.	Na	czym	polega	jego	
innowacyjność?

To pierwszy w województwie pomorskim budynek uży-
teczności publicznej, w którym zastosowane zostały najno-
wocześniejsze ekologiczne rozwiązania. Efektem tego jest 
niskie zapotrzebowanie budynku na energię, a tym samym 
niższy koszt eksploatacji. Zielony dach, instalacje fotowol-
taiczne i energooszczędne – przy budowie wykorzystane 
zostały efektywne energetycznie i przyjazne środowisku 
rozwiązania.. Południowa ściana i dach budynku pokryte 
są panelami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 39,76 kW, 
dzięki czemu biurowiec może wytworzyć średniorocznie 
nawet o 10–11 % więcej energii niż jest w stanie zużyć. 
Nadwyżka odprowadzana będzie do sieci energetycznej, 
czyli tym samym Fundusz stanie się dostawcą energii elek-
trycznej. Parametry izolacji termicznych ścian, dachu oraz 
posadzek znacznie przewyższają aktualnie obowiązujące 
normy. Dzięki temu budynek zimą nie będzie tracił ciepła, 
a latem nie nagrzewał się. 

?	Jedną	z	przyczyn,	dla	której	przenieśliście	się	ze	starej	do	nowej	siedziby,	był	brak	udogodnień	
dla	osób	niepełnosprawnych.	

Tak, dotychczasowa siedziba uniemożliwiała osobom nie-
pełnosprawnym i w starszym wieku swobodny dostęp do 
naszego budynku. Schody były dla wielu barierą nie do 
pokonania, a nowy obiekt jest w pełni dostosowany do 
potrzeb niepełnosprawnych. Zadbaliśmy też o pomiesz-
czenia edukacyjne, salę konferencyjną i bibliotekę. Jest 
szatnia i łazienki dla osób przyjeżdżających do pracy na 
rowerach. Stworzone tym samym zostały udogodnienia dla 
korzystających z alternatywnych, ekologicznych środków 
transportu.

?	Jednocześnie	bardzo	zmieniło	się	otoczenie	–	przy	okazji	budowy	nowej	siedziby	odnowiono	
brzeg	Kanału	Raduni,	dzięki	czemu	wzrosła	
atrakcyjność	tego	zakątka	Gdańska.

Nowa siedziba znajduje się blisko terenów postoczniowych, 
tuż przy Kanale Raduni. Rzeczywiście, wcześniej miejsce to 
było zaniedbane i nieuporządkowane. Teraz odremontowano 
brzeg Raduni, a panele fotowoltaiczne zamontowane na ele-
wacji budynku budzą duże zainteresowanie przechodniów 
i turystów. Nasza inwestycja z pewnością przyczyniła się 
do rewitalizacji tej części Gdańska. Nowoczesna, minima-
listyczna forma i sąsiedztwo Kanału Raduni budują klimat 
tego miejsca.

?	A	gdybym	ja	chciał	w	taki	sposób	urządzić	swój	dom,	na	jakie	wsparcie	z	WFOŚiGW	
mógłbym	liczyć?

Środki Funduszu adresowane są do samorządów, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców na poprawę stanu 
środowiska i ograniczenie emisji. Gminy mogą stworzyć pro-
gramy dla swoich mieszkańców i uzyskiwać dofinansowanie 

wOJEwódZKi FuNduSZ OchRONy ŚROdOwiSKa i gOSPOdaRKi wOdNEJ w gdańSKu

Nie tylko wspomagamy innych,  
ale staramy się dawać dobre wzorce
Rozmowa z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,  
daNuTą gROdZicKą-KOZaK

?	W	poprzedniej	perspektywie	budżetowej	UE	
na	lata	2007–2013	Fundusz	był	Instytucją	
Wdrażającą	dla	pomorskich	projektów	
poniżej	25	mln	euro.	Finansowaliście	
działania	proekologiczne	w	ramach	Programu	
Operacyjnego	Infrastruktura	i	Środowisko.	
Co	udało	się	osiągnąć?

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nie jest tak 
spektakularnym przedsięwzięciem jak budowa dróg, lotnisk 
czy mostów. Bardzo kosztowne inwestycje z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej są mało widoczne. Sieci sanitarne 
prowadzone są pod ziemią, zaś obiekty takie jak stacje 
uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków zlokalizowane są 
zazwyczaj na uboczu, na obrzeżach miast i wsi. Realizacja 
projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej znacząco 
wpływa jednak na jakość życia. W nie mniejszym stopniu 
niż drogi czy lotniska inwestycje te decydują o rzeczywistym 
postępie cywilizacyjnym. Dzięki dofinansowaniu Unii Euro-
pejskiej, w całej Polsce budowane są oczyszczalnie ścieków 
i systemy kanalizacyjne. Obecnie w Pomorskiem funkcjo-
nuje około 190 komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym 
około 140 oczyszczalni biologicznych oraz wybudowano 
10 tys. km sieci kanalizacyjnej. Z systemu odprowadzania 
ścieków korzysta aż 83 % mieszkańców Pomorza. Program 
oczyszczania wód sprawił, że obecnie nie ma na Pomorzu 
gminy, w której ścieki nie są oczyszczane. Efektem tych 
wszystkich działań jest otwarcie plaż i kąpielisk nad Zatoką 
Gdańską i nad jeziorami, co miało niewątpliwie największy 
wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz na rozwój Pomorza 
w ostatnim ćwierćwieczu.

?	Czy	to	znaczy,	że	osiągnęliśmy	stan,	w	którym	dalsze	działania	poprawiające	czystość	wód	
powierzchniowych	są	już	zbędne?

 Na pewno nie. W nowej perspektywie finansowej, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014–2020, planowane jest kontynuowanie działań 
w zakresie rozbudowy systemów zbierania i oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz zagospodarowania wód opado-
wych. Powinno to przełożyć się na dalszą poprawę jakości 
wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego, 
na które wpływają zanieczyszczenia niesione rzekami 
z obszaru prawie całej Polski.

?	W	Funduszu	powstał	zespół	doradców	
środowiskowych.	Czym	się	zajmuje?

Na razie podpisane zostały dwie umowy. Pierwsza to 
porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania 
RPO z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. 
Działania zespołu mają polegać na wsparciu po-
tencjalnych wnioskodawców w przygotowaniu 
wniosków do RPO. Mają pomóc w skutecznym 
wydatkowaniu środków. Drugie porozumienie 
zawarte zostało z NFOŚiGW na wsparcie w ra-
mach POIiŚ 2014–2020 w zakresie ochrony 
środowiska. W tym wypadku zespół będzie 
organizował warsztaty dla wnioskodawców 
i świadczył pomoc doradczą, co powinno prze-
łożyć się na przygotowanie dobrych i ważnych 
dla środowiska projektów.

Dziękuję	za	rozmowę.
Robert Jastrzębski

z RPO, WFOŚiGW, NFOŚiGW itp. Doposażenie prywatnych 
domów w instalacje OZE czy podniesienie efektywności 
energetycznej może być również realizowane w formie 
kredytów bankowych.
 

?	Dbacie	o	poszanowanie	energii	w	swojej	 siedzibie.	A	jak	ta	dbałość	wygląda	„w	terenie”?
Dofinansowujemy wiele inwestycji na terenie wojewódz-
twa pomorskiego związanych z ochroną środowiska. 
Fundusz stał się regionalnym centrum kompetencji. Jest 
partnerem dla samorządu województwa, samorządów 
lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarzą-
dowych. Pełni również funkcję doradczą i integrującą 
środowiska. Realizuje cele wynikające z regionalnej 
i krajowej polityki ochrony środowiska, w tym efektywne 
gospodarowanie zasobami, rozwój niskoemisyjnej gospo-
darki Pomorza i poprawę stanu środowiska. Misją Fun-
duszu jest działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego 
rozwoju województwa pomorskiego i strefy przybrzeżnej 
Bałtyku. Od lat wspieramy programy i zadania mające na 
celu ograniczenie bezpośredniego dopływu zanieczysz-
czeń do wód powierzchniowych w zlewniach rzek oraz 
na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych. 
W obszarze gospodarki wodno-ściekowej preferujemy 
inwestycje realizowane kompleksowo i prowadzące do 
zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych 
wraz ze ściekami do wód powierzchniowych i morskich 
oraz do gruntu. Tymczasem w obszarze gospodarki 
energetycznej dążymy do zmniejszania zużycia energii 
w perspektywie do 2020 roku. Wysokie wymagania 
w tym zakresie wynikają z prawa UE i dbałości o wy-
datkowanie środków publicznych. Instytucje publiczne 
muszą starać się, aby ich budynki charakteryzowały 
się wysoką efektywnością energetyczną. Wychodząc 
naprzeciw tym założeniom powołaliśmy Zespół Do-
radców Energetycznych. W wyniku podjętych działań, 
w województwie pomorskim najwięcej gmin w Polsce 
przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów, które za 
jeden z podstawowych celów stawia sobie ograniczenie 
zużycia energii.

?	Informacja	o	otwarciu	Waszej	nowej	siedziby	była	połączona	z	drugą	–	o	podpisaniu	z	samorzą-
dem	województwa	porozumienia	o	współpracy	
przy	wdrażaniu	Regionalnego	Programu	Opera-
cyjnego	na	lata	2014–2020.	Na	czym	ta	współ-
praca	będzie	polegać	i	co	się	w	tym	zakresie	
zmieniło	w	stosunku	do	poprzedniej	perspektywy	
finansowej?

Celem naszej współpracy jest efektywne i skuteczne wy-
korzystanie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie 
WFOŚiGW w finansowaniu projektów z zakresu ochro-
ny środowiska oraz potencjał Instytucji Zarządzającej 
RPO WP 2014–2020, którą jest Zarząd Województwa Po-
morskiego, zapewnią optymalne efekty wdrażania programu 
oraz wzmocnią jego oddziaływanie w regionie. Wsparcie 
Funduszu będzie polegało na zaangażowaniu wykwalifiko-
wanych specjalistów. Pomogą oni wnioskodawcom, którzy 
ubiegać się będą o dofinansowanie z unijnych funduszy, 
przygotować dobre, racjonalne i często innowacyjne projekty 
w ochronie środowiska. 
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?	Kiedy	PO	była	u	władzy,	nieraz	w	„Gazecie	Obywatelskiej”	krytykowała	Pani	(i	słusznie!)	
zawłaszczanie	państwa	przez	ludzi	powiązanych	
układami	towarzysko-klikowymi	z	funkcjona-
riuszami	partii	rządzącej.	Jak	się	czuje	Pani	dziś,	
kiedy	powierzono	Pani	kierowanie	Pomorską	
Specjalną	Strefą	Ekonomiczną,	a	jako	główną	
Pani	kwalifikację	media	podają,	że	była	Pani	
„aniołkiem	prezesa”?

Przywykłam nie przejmować się tym, co podają media. Rze-
czywistość medialna często różni się od stanu faktycznego. 
To, że miałam przyjemność być „aniołkiem” nie przeczy 
faktom, że jestem absolwentką Wyższej Szkoły Morskiej 
na kierunku zarządzanie oraz Uniwersytetu Gdańskiego 
w zakresie funduszy UE. Byłam wicewojewodą pomorskim, 
dyrektorem Instytutu Stefczyka, wiceprezesem Agencji 
Ratingu Społecznego Sp. z o.o., doradcą prezesa KSKOK, 
prezesem Fundacji Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Rega-
towego „Regaty Morskie”, prezesem Sailing Adventure 
Team Sp. z o.o., dyrektorem generalnym Fundacji Wspie-
rania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz wieloletnią radną 
Sopotu, przewodniczącą Komisji Etyki i przewodniczącą 
PiS Sopot, z czego jestem szczególnie dumna. Trochę się 
tego nazbierało. 

?	Miała	już	Pani	trochę	czasu,	żeby	się	rozejrzeć	
po	strefie.	Co	w	niej	się	za	Pani	rządów	zmieni?	
Jakie	są	Pani	priorytety	działań?

Priorytetami są m.in. zmiana organizacji, uporządkowanie 
procedur, redukcja kosztów oraz rozwój strefy w kierunku 
Centrum Nowego Jedwabnego Szlaku i gospodarki mor-
skiej. Będziemy tworzyć silne centrum otoczenia biznesu, 
pomagać eksporterom i otworzymy strefę dla wszystkich 
przedsiębiorców. Przede wszystkim stawiamy na rozwój 
i pomoc polskim firmom. 

?	Czy	nie	uważa	Pani,	że	idea	działania	stref	ekonomicznych	została	wypaczona?	W	zamyśle	
miał	być	to	instrument	aktywizujący	pewne	
tereny.	Dziś	natomiast	jest	to	mechanizm	dzie-
lenia	przedsiębiorców	na	zasadzie	„Jak	będziesz	
grzeczny	i	się	nam	zasłużysz,	to	będziesz	
miał	lepsze,	niż	inni	warunki	działalności,	
a	teren,	na	którym	stoi	twój	zakład,	włączymy	
do	strefy”.

W początkowych założeniach strefy ekonomiczne miały 
wspierać polskich przedsiębiorców i napędzać rozwój 
gospodarczy. Niestety często ich działalność doprowa-
dzała do upadku polskich przedsiębiorców. Dziś chcemy 
wspierać szczególnie nasze młode firmy i pracować na 
korzyść gospodarki – jako nowy zarząd wprowadzamy 
jasne i transparentne zasady przyjmowania do strefy, 
bez kolesiostwa. 

?	Od	2015	roku	w	strefie,	a	konkretnie	w	należącym	do	niej	Gdańskim	Parku	Naukowo-
Technologicznym	działa	Centrum	Współpracy	
Chińsko-Pomorskiej.	Na	swoim	Facebooku	nieraz	
pisaliście	o	konieczności	zacieśniania	stosunków	
gospodarczych	z	Chinami.	Ostatnio	dość	ważnym	
wydarzeniem	gospodarczym	była	wizyta	
w	Polsce	przewodniczącego	Chińskiej	Republiki	
Ludowej	Xi	Jinpinga	i	zapowiedź	tworzenia	przez	
Chiny	„nowego	jedwabnego	szlaku”.	 

POmORSKa SPEcJaLNa STREFa EKONOmicZNa 

Realizujemy zadania z wieloma samorządami
Rozmowa z aLEKSaNdRą JaNKOwSKą,  
prezesem Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

jedna wielka stocznia. Myśląc o odbudowie przemysłu stocz-
niowego mówimy przede wszystkim o zagospodarowaniu 
Frontu Wyspy Ostrów w Gdańsku. Szukamy inwestorów, 
którzy rozwiną tam przemysł stoczniowy i morski.

?	Sprawa	lotniska	w	Babich	Dołach	i	–	rzekomo	niedozwolonej	–	pomocy	publicznej	dla	niego	
utknęła	w	europejskich	sądach.	Mimo,	że	nie	
została	ona	jeszcze	rozstrzygnięta,	Pani	ogłasza	
nowy	pomysł:	włączenia	terenu	lotniska	do	
strefy	i	usytuowania	tam	kosmodromu.	Czy	
przypadkiem	nie	oznacza	to,	że	do	pieniędzy,	
jakie	będziemy	musieli	zwrócić	za	niedozwoloną	
pomoc,	zamierza	Pani	bez	żadnej	potrzeby	dorzu-
cić	jeszcze	parę	milionów	z	naszych	podatków?

W całym pomyśle nie chodzi o budowę kosmodromu, lecz 
centrum badawczo-rozwojowego technologii kosmicznych. 
Nikt nie będzie dorzucał milionów, musimy myśleć o al-
ternatywnych sposobach zagospodarowania części tych 
terenów w związku z uznaniem przez Komisję Europejską 
dofinansowania portu lotniczego Gdynia-Kosakowo za 
niedozwoloną pomoc publiczną. Takie centrum dałoby 
nowe miejsca pracy, tworząc zaplecze dla firm z branży 
systemów nawigacji satelitarnej czy systemów bezpie-
czeństwa na morzu. Nie koliduje to również z pierwotnym 
projektem lotniska, które, po rozwiązaniu sprawy w Unii 
Europejskiej, mogłoby w przyszłości operować równolegle 
ze znajdującymi się tam firmami. Radni Gdyni zgodzili się 
na włączenie gminnych terenów do Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, następnym krokiem jest zgoda rzą-
du na poszerzenie terenów strefy. Lotnisko może też być 
rozbudowane o park przemysłowy w ramach tworzenia 
doliny logistycznej. Mamy tu do czynienia ze znakomitą 
współpracą z miastem Gdynia.

?	Strefa	działa	obecnie	w	29	gminach,	w	czterech	województwach.	To	wymusi	na	Pani	konieczność	
współpracy	z	lokalnymi	samorządami.	
Jak	ta	współpraca	będzie	wyglądać?	Z	tego,	
co	pamiętam,	kiedy	była	Pani	radną	Sopotu,	
współpraca	z	prezydentem	niezbyt	się	Pani	
układała,	a	podczas	wyborów	prezydenta	miasta,	
kiedy	postanowiła	Pani	wystartować	przeciw	
Jackowi	Karnowskiemu,	mieszkańcy	doszli	
do	wniosku,	że	będzie	lepszy	człowiek	nawet	
podejrzany	o	korupcję...

Przykładem współpracy z samorządami jest wspomniana 
wcześniej Gdynia czy władze Białej Podlaskiej. Realizujemy 
zadania z wieloma samorządami i jesteśmy otwarci na każdą 
współpracę, która przyniesie wartość dodaną dla regionu 
i całej polskiej gospodarki. 

Dziękuję
aneta Sucharzewska

Polska	ma	mieć	na	tym	szlaku	szczególną	
pozycję.	Czy	strefa	ma	zamiar	się	włączyć	
w	tworzenie	szlaku,	a	jeśli	tak,	to	jakie	planuje	
Pani	działania	w	tym	kierunku?

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rozwoju o objęcie 
strefą 111,5 ha w Białej Podlaskiej, gdzie w porozumieniu 
z samorządem zostanie rozbudowany suchy port przeła-
dunkowy połączony z trójmiejskimi portami. To centrum 
logistyczne dedykowane współpracy polsko-chińskiej, 
będące integralną częścią systemu transportowego na 
przecięciu dwóch szlaków komunikacyjnych – Via Car-
patia oraz Jedwabnego Szlaku. Celem jest pozyskanie 
kapitału dla polskich projektów oraz rozwinięcie po-
tencjału Polski Wschodniej (towary byłyby kierowane 
bezpośrednio do Polski, a nie zagranicznych portów). 
Chińczycy są gotowi na inwestycje na poziomie miliar-
dów dolarów, stąd podjęcie strategicznego partnerstwa 
z miastem Zhuhai, gdzie funkcjonuje jedna z najstarszych 
specjalnych stref ekonomicznych Chin, czy zorgani-
zowanie przez PSSE misji gospodarczej do prowincji 
Guangdong. Wizyta prezydenta Xi Jinpinga w Polsce 
tylko potwierdziła zainteresowanie naszym krajem, który 
może stać się najważniejszym partnerem Chin w Europie. 
Dziś podpisaliśmy też strategiczne porozumienia z grupą 
chińskich przedsiębiorców, dotyczące eksportu polskich 
towarów, tworzenia parków przemysłowych oraz budowy 
centrów logistycznych. 

?	Rząd	ogłosił	zamiar	odbudowy	polskiego	przemy-słu	stoczniowego.	Elementem	strefy	jest	Bałtycki	
Port	Nowych	Technologii	w	Gdyni.	Mieści	się	
on	na	terenach	postoczniowych.	Czy	nie	obawia	
się	Pani,	że	„odbudowana”	Stocznia	Komuny	
Paryskiej	odbierze	strefie	swoje	nabrzeża,	pozba-
wiając	was	możliwości	wspierania	gospodarki	
morskiej	i	w	konsekwencji	ta	odbudowa	bardziej	
zaszkodzi	gospodarce	morskiej,	niż	jej	pomoże?

W koncepcji Bałtyckiego Portu Nowych Technologii chodzi 
o coś zupełnie innego. Tam nie ma już możliwości odbudowy 
Stoczni Komuny Paryskiej – teren w poprzednich latach 
został tak podzielony, że już nie ma szans, aby powstała tam 

Zadania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej  l
w Strefie,
obsługa inwestorów w zakresie udzielania wszelkich niezbędnych informacji, pomoc  l
w kontaktach z odpowiednimi urzędami itp.,
prowadzenie przetargów lub rokowań celem ustalenia przedsiębiorców, którzy  l
uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy,
wydawanie inwestorom, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki,  l
zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie,
zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawienie gruntów  l
i nieruchomości znajdujących się na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w drodze przetargów lub rokowań,
wykonywanie bieżącej kontroli działalności inwestorów w zakresie zgodności  l
z warunkami określonymi w zezwoleniu,
udostępnianie infrastruktury gospodarczej i technicznej inwestorom. l
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Wizyta prezydenta 
Xi Jinpinga w Polsce 
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partnerem Chin 
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O pracach nad mapami informo-
wali starostów wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk, Mał-

gorzata Kalkowska z Wydziału Zdrowia 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Jakub Ciołek z Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. 
Według prelegentów, mapy to nie tylko 
„fotografia” dzisiejszego stanu opieki 
zdrowotnej, ale też prognoza uwzględ-
niająca przyszłe działania władz i roz-
wój demograficzny regionu. Obowiązek 
tworzenia regionalnych map potrzeb 
zdrowotnych wprowadzono 21 marca 
2014 r. ustawą. Koszty tworzenia takich 
map nie powinny obciążyć naszego 
niedoinwestowanego systemu opieki 
zdrowotnej, można bowiem na nie uzy-
skać dotacje unijne. 

mapa potwierdza to, co i tak wiemy
Na razie z opracowanej już mapy dla 
województwa wynika jeden pozytywny 
wniosek: lekarzy nam nie brakuje. Nie-
stety wystarczająca liczba lekarzy jest 
jedynie faktem statystycznym. Zaraz 
po tym optymistycznym stwierdzeniu 
mapa wymienia specjalistów, których 
na Pomorzu jest zbyt mało. „Wśród 
dziedzin ze zbyt małym zapleczem ka-
drowym są dziedziny priorytetowe ta-
kie jak: ginekologia onkologiczna, neo-
natologia oraz onkologia i hematologia 
dziecięca. Niedobór w zakresie lekarzy 
specjalistów zauważyć można również 
w dziedzinie niepriorytetowej takiej jak 
audiologia i foniatria (biorąc pod uwagę 
wskaźnik liczby lekarzy w przeliczeniu 
na 100 tys. ludności w porównaniu 
do innych województw).” Natomiast 
pielęgniarek i położnych brakuje nam 
w sposób bezwzględny. W przypadku 
liczby pielęgniarek mamy ostatnie 
miejsce w kraju w przeliczeniu na 100 
tys. ludności, a w przypadku położ-
nych – przedostatnie miejsce w kraju 
w przeliczeniu na 100 tys. kobiet w wie-
ku rozrodczym. Dodatkowo prawie 
połowa z nich to osoby powyżej 50. 
roku życia, co wskazuje na konieczność 
szybkiego „odmłodzenia” tej grupy 
zawodowej. Na tym ogólnie nieweso-
łym tle dramatycznie wyglądają braki 
pielęgniarek i położnych specjalistycz-
nych. Zaledwie ok. 9 proc. ogólnej licz-
by pielęgniarek i położnych w naszym 
województwie specjalizowało się w ja-
kiejś dziedzinie... Trudno wymieniać tu 
wszystkie mocne i słabe strony nasze-
go województwa. Więc tylko jeszcze 

KONwENT POwiaTów wOJEwódZTwa POmORSKiEgO

Obyśmy zdrowi byli!
Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, który obradował jeszcze przed wakacjami w Słupsku, miał wiele 
tematów. Mówiono o edukacji, ochronie środowiska i energii odnawialnej. Jednak największe zainteresowanie 
wzbudziły tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy te, to taki syntetyczny instruktaż dla Pomorzan, na co nie powinni 
chorować, do leczenia jakich chorób w naszym województwie brakuje sprzętu diagnostycznego, miejsc w szpitalach 
albo kadry. Podobno mają też w jakiś sposób pomagać w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

jeden przykład: Na Pomorzu lepiej nie 
chorować na choroby wymagające in-
terwencji chirurgicznej. Na 100 tysięcy 
mieszkańców naszego województwa 
przypada 8,17 stołów operacyjnych. 
To o 1,40 mniej, niż wynosi (też niezbyt 
imponująca) średnia krajowa.

...ale może być gorzej,  
gdy wzrośnie liczba zatruć
Kolejna informacja – o planowanym 
utworzeniu Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności przedstawio-
na przez wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego Tomasza Augustyniaka 
– też nie budziła specjalnego opty-
mizmu. Członkowie konwentu mieli 
poważne obawy co do bezpieczeń-
stwa naszej żywności po zaplanowa-
nej reformie. Nie mogli zrozumieć, 
po co wprowadzać takie rewolucyjne 
zmiany w systemie, który dziś działa 
sprawnie i bezpiecznie. Tym wątpli-
wościom dali wyraz w uchwalonym 
stanowisku. Stwierdzili w nim, że 
utworzenie inspekcji, w skład której 
miałyby wejść trzy dotychczasowe – 
Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, Inspekcja Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych 
– jest próbą reorganizacji systemu 
bezpieczeństwa żywności i żywienia 
zmierzającą do rozbicia struktur Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Próbą 
niezrozumiałą, bo PIS działa dobrze. 

„Inspekcja cieszy się wysoką oceną 
Komisji Europejskiej i jej ekspertów 
merytorycznych, co daje potwierdze-
nie w raportach pomisyjnych FVO” 
– czytamy w stanowisku. Inspekcja 
została też wysoko oceniona przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Rozwalenie 
tego systemu to nie tylko zagrożenie 
dla zdrowia Polaków, ale i setki oso-
bistych tragedii inspektorów likwi-
dowanych służb.

inne punkty
...budziły znacznie mniej kontrowersji. 
O działaniach na rzecz edukacji mówi-
ła Dorota Granoszewska-Babiańska 
z Urzędu Marszałkowskiego. Z kolei 
Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, zachęcała 
starostów do korzystania z licznych 
dotacji na ochronę bioróżnorodności 
i ochronę środowiska. Przedstawiono 
też projekt „Ogólnopolskiego systemu 
wsparcia doradczego dla sektora pu-
blicznego, mieszkalnictwa oraz przed-
siębiorców w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”. Starostowie 
przyjęli też stanowisko, w którym nie 
zgadzają się na dotowanie Skarbu Pań-
stwa. Ich zdaniem niesprawiedliwe jest 
prawo przyznające państwu usunięte 
z dróg bezpańskie pojazdy i jednocze-
śnie obciążające powiaty kosztami 
usuwania z dróg i parkowania tych 
pojazdów.

ObSZaR mETROPOLiTaLNy gdańSK - gdyNia - SOPOT 

Związek metropolitalny Pomorza

Wspieranie silnych metropo-
lii to trend ogólnoświatowy. 
W ostatnich latach specjalne 

ustawy metropolitalne zostały uchwa-
lone m.in. we Włoszech, Holandii 
i Francji. Wszystko po to, by zwiększyć 
szanse w konkurencji z silnymi metro-
poliami amerykańskimi i azjatyckimi. 
W 2015 r. uchwalona została również 
polska ustawa metropolitalna (ustawa 
o związkach metropolitalnych, podpi-
sana przez prezydenta Andrzeja Dudę 
27 października 2015 r.). Jakkolwiek 
obowiązujące strategie rządowe wska-
zują 10 polskich metropolii, to ustawa 
nie przewiduje ile związków metro-
politalnych należy stworzyć. Obecne 
prace legislacyjne prowadzą do tego, 
aby utworzyć tylko jedną metropolię: 
śląską.
Podczas odbywającego się w Szym-
barku, w gminie Stężyca (powiat kar-
tuski) walnego zebrania, członkowie 
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot podjęli uchwałę z ape-
lem o utworzenie również związku 
metropolitalnego województwa po-
morskiego. Związek metropolitalny to 
nowa forma współpracy samorządów 
odpowiedzialna za zadania w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, 
planowania przestrzennego, koordy-
nacji strategii rozwoju oraz promocji 
zewnętrznej. Gminy współtworzące 

23 maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy powołującej związek metropolitalny na 
Śląsku. Pod koniec czerwca Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłosił, że oczekuje utworzenia związku metropolitalnego 
w województwie pomorskim.

związek otrzymują dodatkowy budżet 
na realizację wspólnych działań - 5% 
z podatku dochodowego, który do tej 
pory zasilał budżet państwa. Dla naszej 
metropolii oznaczałoby to dodatkowe 
170 mln zł rocznie, czyli ok. miliard 
złotych w ciągu kolejnych 7 lat dzia-
łalności związku.
Szanse na powodzenie inicjatywy 
samorządowców OMG-G-S zależą od 
tego, czy uda się zmobilizować po-
parcie mieszkańców, mediów i parla-
mentarzystów, aby przekonać MSWiA 
do utworzenia związku dla metro-
polii gdańskiej. Wniosek o utwo-
rzenie związku metropolitalnego 

Po powitaniu kolegów – samo-
rządowców i krótkim wpro-
wadzeniu rozpoczęła się 

część merytoryczna. Były to dyskusje 
na istotne dla pomorskiej wsi tematy 
poprzedzone prezentacjami. Mówiono 
o działaniach lobbistycznych, w tym o 
aktywności w ramach Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
oraz rozmaitych komitetów, instytucji 
rządowych, komisji sejmowych i senac-
kich; o stanie prac na rzecz „Paktu dla 
obszarów wiejskich”, o bieżących ini-
cjatywach legislacyjnych parlamentu 
i rządu, możliwych skutkach propo-
nowanych aktów prawnych dla wsi 
oraz podejmowanych i planowanych 

ZwiąZEK gmiN POmORSKich

O wsi i dla wsi
W piątek 1 lipca w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie samorządowców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
z województwa pomorskiego. Spotkanie zorganizowały Związek Gmin Pomorskich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
a prowadzili je szefowie tych związków Błażej Konkol (ZGP) i Marek Olszewski (ZGWRP).    

zostanie następnie przedstawiony 
wojewodzie pomorskiemu, a także 
wysłany do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.
OMGGS to obecnie stowarzyszenie 
zrzeszające 57 samorządów: miast, 
gmin wiejskich oraz powiatów. W za-
rządzie stowarzyszenia zasiadają m.in. 
prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu 
oraz samorządowcy z sąsiadujących 
z Trójmiastem powiatów. Decyzja 
o utworzenia związku metropolital-
nego w województwie pomorskim zo-
stała uchwalona jednogłośnie przez 
wszystkich wójtów, burmistrzów, pre-
zydentów i starostów.

inicjatywach zabezpieczających inte-
resy samorządów; omawiano odby-
wające się debaty dotyczące oświaty, 
w tym Ogólnopolską Samorządową 
Debatę Oświatową, dyskutowano na 
temat wpływu planowanych zmian 
na samorządy. Mówiono też o zakresie 
możliwej współpracy pomiędzy oby-
dwoma reprezentującymi wieś związ-
kami. Pole do takiej współpracy jest 
ogromne – Jesteśmy przekonani, że spo-
tkanie będzie impulsem do zacieśnie-
nia współpracy i wzmocnienia działań 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
i lokalnej samorządności – napisali 
szefowie obu związków w dokumencie 
zapowiadającym spotkanie.
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15 kwietnia w Margoninie (województwo wielkopol-
skie) odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 

Przyjechali na nie przedstawiciele samorządów, na terenie 
których działają elektrownie niekonwencjonalne. Uczest-
nicy wybrali nowy zarząd stowarzyszenia, a właściwie 
przedłużyli mandaty dotychczasowym władzom. Prezesem 
jest nadal Leszek Kuliński – wójt gminy Kobylnica (powiat 
słupski), a wiceprezesem burmistrz Margonina Janusz Pie-
chocki. Podczas obrad podjęto uchwały dotyczące budżetu 
stowarzyszenia na 2016 r. i uchwały w sprawie uchwalenia 
planu pracy stowarzyszenia na 2016 rok.

„Nie” dla ustaw
Jednak głównym przedmiotem troski zebranych były: 
planowana ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych oraz zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach 
energii, jakie zamierza wprowadzić rząd. Stowarzyszenie 
jednomyślnie uznało za niedopuszczalne proponowane 
zapisy ustaw. Przyjęło też stanowisko, w którym uznaje 
propozycje rządu za „wstrzymujące rozwój zielonej ener-
gii”. Ustalono, że zarząd zwróci się z prośbą o wsparcie 
swoich działań dotyczących rządowych propozycji zmian 
do marszałków województw: wielkopolskiego, zachodnio-
pomorskiego i pomorskiego.
6 czerwca 2016 r. na terenie gminy Słupsk odbyło się po-
siedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia. 
W trakcie obrad szczegółowo omówiono projektowane 
ustawy, które od kwietnia zbliżyły się nieco do wejścia 
w życie. Nowe regulacje już zostały przyjęte przez Sejm 
RP. Według zapowiedzi składanych przez przedstawicie-
li rządu RP należy się spodziewać zakończenia procesu 
legislacyjnego po złożeniu podpisu przez prezydenta RP 
do końca czerwca. Tym razem zarząd stowarzyszenia nie 
dokonał merytorycznej analizy przyjmowanych przez Par-
lament przepisów. Skrytykował tylko sposób i czas ich 
wprowadzania.
– Wprowadzanie daleko idących zmian w przepisach uchwa-
lonej przed rokiem ustawy bez rzetelnych konsultacji ze 
środowiskami branżowymi stanowi przejaw braku szacunku 
dla osób i organizacji zaangażowanych w rozwój energetyki 
prosumenckiej. Zauważamy również, że takie działania 

STOwaRZySZENiE gmiN PRZyJaZNych ENERgii OdNawiaLNEJ

Rok małpy w energetyce
Według kalendarza chińskiego rok 2016 jest rokiem małpy (w niektórych źródłach mówi się o roku ognistej 
małpy). Rok ten rozpoczął się 8 lutego 2016 r., a zakończy 27 lutego 2017 r. Zastanówmy się, co ten rok 
może przynieść energetyce, a zwłaszcza energetyce niekonwencjonalnej.

podważają zaufanie obywateli do państwa, gdyż jest rzeczą 
niepojętą, aby burzyć system, który pomimo uchwalenia 
przez Sejm RP w 2015 r. tak długo oczekiwanej ustawy 
o odnawialnych źródłach energii faktycznie jeszcze nie 
został wprowadzony w życie. Ze zdziwieniem przyjmujemy 
wypowiedzi niektórych prominentnych przedstawicieli 
Ministerstwa Energetyki w sposób lekceważący traktują-
cych obywateli RP zainteresowanych rozwojem energetyki 
obywatelskiej. Rozumiemy potrzebę wsparcia energetyki 
opartej na węglu, jednakże takie jednostronne działanie 
bez docenienia roli i znaczenia odnawialnych źródeł energii 
jest wyjątkowo krótkowzroczne i naszym zdaniem w dłuż-
szej perspektywie doprowadzi do poważnych problemów 
w bezpieczeństwie energetycznym kraju. (...) Ze względu na 
zastosowaną procedurę przy pracy nad projektem ustawy, 
wobec braku konsultacji z organizacjami społecznymi nie 
zgłaszamy żadnych uwag ani poprawek, ograniczając się 
wyłącznie do zaprezentowania niniejszego stanowiska – 
czytamy w stanowisku Zarządu SGPEO.

tylko w 10 procentach tych gmin powstały podobne farmy, 
nasz system energetyczny dostałby dodatkowo około 300 
GW energii, czyli 8 razy więcej, niż łączna obecna moc 
wszystkich polskich elektrowni, albo 56 razy więcej, niż 
wynosi moc największej polskiej elektrowni w Bełchatowie. 
Obecny rząd głosi, że bezpieczeństwo energetyczne jest 
jednym z priorytetów jego działań. Zatem dlaczego stara 
się blokować rozwój energetyki wiatrowej? Tego nie wie 
nawet jasnowidz z Człuchowa. Być może chodzi właśnie 
o bezpieczeństwo energetyczne. Wiatr jest nieprzewidy-
walny. Czasem usłużnie obraca śmigła wiatraków, czasem 
je zrywa, a czasem wcale nie wieje...

co w zamian?
Skoro władze postanowiły zablokować rozwój energety-
ki wiatrowej, rodzi się pytanie, z czego będziemy mieli 
w przyszłości prąd. Pierwsza nasuwająca się władzom sto-
warzyszenia odpowiedź to węgiel. Ale energetyka węglowa 
będzie coraz droższa, w miarę wzrostu cen pozwoleń na 
emisję dwutlenku węgla. Żeby więc produkować tani prąd 
z węgla, musielibyśmy opuścić Unię Europejską.
Jeśli chcemy w unii pozostać, może planujemy produkować 
prąd z gazu? Warto przypomnieć, że energetyka gazowa 
emituje dwa razy mniej gazów cieplarnianych na jednostkę 
wyprodukowanej energii, niż węglowa. 18 czerwca Polskę 
obiegła wiadomość, że pierwszy gazowiec przybył do gazo-
portu w Świnoujściu. Przy okazji odbyła się tam kameralna 
uroczystość, na której terminalowi nadano imię prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.
Parę dni wcześniej podczas Szczytu Inwestycji w Europie 
Wschodniej rządowy pełnomocnik do spraw Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej – minister Piotr Naimski 
ogłosił, że Polska zamierza zrezygnować z kupowania gazu 
w Rosji. Do tej pory Polska kupowała ok. 12 mld m sześc. 
gazu rocznie, w tym 9,5 mld m sześc. z Rosji. Rezygnacja 
z największego dostawcy dla przeciętnego zjadacza chleba 
oznacza drastyczną podwyżkę cen gazu i nieco mniejszą – 
energii elektrycznej. Jeśli nawet uda się nam kupić gdzieś 
za morzem gaz tańszy niż rosyjski, to do jego ceny trzeba 
będzie doliczyć koszty skroplenia, transportu i powtórnego 
doprowadzenia do postaci gazowej. Jeśli zaś zamierzamy 
sprowadzać gaz z zachodniej Europy – będzie to gaz ro-
syjski z marżą doliczoną przez niemieckiego pośrednika. 
Oczywiście do nowego kierunku transportu gazu będziemy 
też musieli dostosować nasze sieci przesyłowe, co oznacza 
kolejne wydatki. Ale i to jeszcze nie wszystko. Wkrótce ma 
zostać przedstawiony projekt ustawy dotyczący „socjalizacji 
kosztów” terminala LNG. Zapowiedział to Michał Kurty-
ka, wiceminister energii. Resort chce, by taryfy PGNiG 
obowiązujące od stycznia 2017 r. uwzględniały koszty 
funkcjonowania terminala LNG. Czyli na terminal złożą 
się nawet ci, którzy zechcą kupić rosyjski gaz z Niemiec. 
Mając w ten sposób zapewnione finansowanie, terminal 
może w swej działalności nie liczyć się z rachunkiem eko-
nomicznym. (Na razie, chwała Bogu, nie słychać o „so-
cjalizacji kosztów” budowy gazoportu, a było to przecież 
2,5 miliarda złotych.)
Wszystko więc wskazuje na to, że w przyszłym roku cze-
ka nas znaczący wzrost cen energii. Czyli także wzrost 
kosztów produkcji przemysłowej. To z kolei przełoży się 

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej powstało w 2008 roku. Celem 
Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję 
i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicz-
nej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. Stowarzyszenie realizuje misję 
poprzez:
a) opiniowanie i promowanie inicjatyw prawnych i gospodarczych związanych z pozy-

skaniem i produkcją energii w oparciu o wykorzystanie siły wiatru, energii wody, 
słońca, biomasy i gazu w celu realizacji Krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej 
powiązanej z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej,

b) reprezentowanie wspólnych interesów miast i gmin w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska, w tym dotyczących opłat środowiskowych, podatków, ulg i zwolnień 
z takich opłat,

c) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza 
i krajobrazu – naturalnych walorów zasobów przyrodniczych,

d) przedstawianie organom władzy państwowej, parlamentarzystom, administracji rządowej 
i samorządowej opinii, wniosków, projektów programów będących przedmiotem działań 
Stowarzyszenia,

e) koordynacja działań i edukacja w zakresie celów i zadań Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
Leszek Kuliński – Przewodniczący Zarządu, Wójt Gminy Kobylnica l
Janusz Piechocki – Z-ca Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Miasta i Gminy  l
Margonin
Piotr Woś – Skarbnik Zarządu, Zastępca Burmistrza Karlina l
Piotr Machaj – Członek Zarządu, Wójt Gminy Zgorzelec  l
Mariusz Kozaczek – Członek Zarządu, Wójt Gminy Lubrza l
Henryk Lubocki – Członek Zarządu, Z-ca Wójta Gminy Będzino  l
Zbigniew Szczepański – Członek Zarządu, Wójt Gminy Chojnice l

na zmniejszenie konkurencyjności naszych wyrobów na 
rynkach światowych. Trudno się więc dziwić, że opozycja 
już nazwała nową politykę energetyczną rządu „zrzutką 
na Lecha”.

Rządy małpy
Podejmowanie decyzji w energetyce przypomina wróżenie 
z fusów. Po początkowej fali entuzjazmu, jedna po drugiej 
wycofują się firmy poszukujące gazu łupkowego. Wynika 
to zarówno z gorszej, niż sądzono dostępności gazu, jak 
i z silnych protestów społecznych. Niska cena gazu i ropy 
na rynkach światowych musi się kiedyś skończyć. To, 
w jakim stopniu produkcja energii z węgla – kamiennego 
i brunatnego – będzie opłacalna, zależy od cen pozwoleń na 
emisję dwutlenku węgla, jaką sobie ustali Unia Europejska. 
Niestety Polska ma coraz mniejszy wpływ na te ustalenia. 
Rząd planuje budowę dwóch elektrowni atomowych, ale ich 
budowa rozpocznie się najszybciej w 2020 roku. Do tego 
czasu prawdopodobnie będzie już działała elektrownia 
w Caradache. A więc może się okazać, że zainwestowali-
śmy w przestarzałą technologię i że trzeba było budować 
elektrownię termojądrową...
W tej trudnej materii decyzje trzeba podejmować tak, by 
zapewniały nam w miarę stabilną sytuację energetyczną 
w każdym przewidywalnym scenariuszu wydarzeń. A jak 
rządzi małpa? Dla niej ważniejsza jest efektowność, niż 
efektywność działań. Wiemy to z wiersza Krasickiego:

Wół minister 
Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie,

Szły – prawda – rzeczy z wolna, ale szły porządnie.
Jednostajność na koniec monarchę znudziła,
Dał miejsce wołu, małpie, lew, bo go bawiła

Dwór był kontent, kontenci poddani z początku;
Ustała wkrótce radość; nie było porządku.

Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi.
Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi,

Zrzucono z miejsca małpę; żeby złemu radził,
Wzięto lisa: ten pana i poddanych zdradził.
Nie osiedział się zdrajca, i ten, który bawił:

Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił.
W chińskim kalendarzu rok małpy zakończy się 27 lutego 
2017 roku. Kiedy rok małpy zakończy się w polskiej gospo-
darce – nie wiadomo.

Michał Wodziński

gminy członkowskie  
z województwa pomorskiego:

Gmina Chojnice l
Gmina Człuchów l
Gmina Gniewino l
Gmina Kobylnica l
Gmina Kwidzyn l
Gmina Miłoradz l

O co chodzi?
Zastrzeżeń merytorycznych do projektowanej ustawy jest 
sporo, ale najważniejsze z nich to stwierdzenie, że całkowicie 
blokuje ona rozwój energetyki wiatrowej. Zawiera bowiem 
zapis mówiący, że maszty nie będą mogły powstawać 
w mniejszej odległości od budynków mieszkalnych, niż 
wynosi dziesięciokrotność ich wysokości wraz z wirni-
kiem i łopatami i vice versa – w pobliżu istniejących już 
masztów nie będą mogły powstawać nowe domy. Średnia 
wysokość wiatraków energetycznych to 150–200 metrów. 
A zatem w odległości około 1,5–2 kilometrów od każdej 
istniejącej turbiny nie można zbudować domu i w takiej 
samej odległości od zabudowań mieszkalnych nie można 
usytuować nowych turbin wiatrowych. Istniejące wiatraki, 
które nie spełniają kryterium odległości, nie będą mogły być 
rozbudowywane, natomiast dopuszczalny byłby ich remont 
i prace eksploatacyjne. Wiceprezes stowarzyszenia, bur-
mistrz Margonina (gminy, w której znajduje się największa 
w Polsce farma wiatrowa) Janusz Piechocki stwierdził, że 
gdyby ustawa weszła w życie w zaproponowanym kształcie, 
tylko w jednej wsi na terenie jego gminy – w Adolfowie – 
można by budować nowe domy. W sytuacji podobnej, jak 
Margonin (choć może nie aż tak dramatycznej) jest wiele 
innych polskich gmin.

bezpieczeństwo energetyczne
Farma wiatrowa w Margoninie to 60 wiatraków o łącz-
nej mocy 120 MW. W Polsce mamy 2478 gmin. Gdyby 

Gmina Ostaszewo l
Gmina Puck l
Gmina Słupsk l
Gmina Trąbki Wielkie l
Gmina Ustka l
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Podane powyżej fakty są prawdziwe, natomiast interpretacje tych faktów 
to tylko moje subiektywne przemyślenia. Ciągle jeszcze mam nadzieję, 

że przynajmniej trochę przesadzone.
mw

LESZEK KuLińSKi
pomorski samorządowiec, wójt gminy 
Kobylnica (powiat słupski), przewodniczy 
Stowarzyszeniu gmin Przyjaznych 
Energii Odnawialnej
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Lista obecności
Jeśli chodzi o samorządowców – przybyła silna reprezen-
tacja Nordy (stowarzyszenia samorządowców północnych 
Kaszub), a najważniejszym z nich, choćby ze względu na 
liczbę podległych sobie dusz, był prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. Był też główny samorządowiec województwa – 
marszałek Mieczysław Struk. Parlament reprezentowali zaś 
posłowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Marcin Horała 
i Jan Klawitter (PiS), Stanisław Lamczyk (PO), Małgorzata 
Zwiercan (Kukiz’15) oraz senator Sławomir Rybicki (PO) 
i dyrektor biura senatorskiego Bogdana Borusewicza Mał-
gorzata Gładysz. 

OPAT
O planowanej trasie OPAT, odciążającej krajową „szóstkę” 
z ruchu tranzytowego i omijającej od północy Cisową, Ru-
mię i Redę, słyszymy od dawna. Niestety tylko słyszymy. 
Koszt realizacji blisko 15-kilometrowej drogi to 1,2–1,6 mld 
złotych. Na taki wydatek nie stać zainteresowanych 

ŻELiSTRZEwO

Samorządowcy z parlamentarzystami
20 czerwca w Żelistrzewie (gmina Puck) samorządowcy z powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdyni spotkali się z parlamentarzystami. 
Poprosili ich o pomoc w rozwiązaniu ważnych dla regionu spraw, wykraczających poza kompetencje i możliwości finansowe władz 
lokalnych. Najważniejsze z nich to budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), uporządkowanie stanu prawnego 
dotyczącego żeglugi na Zatoce Puckiej oraz budowa drugiej nitki linii kolejowej na trasie Wejherowo – Słupsk.

samorządów, a rząd jakoś nie pali się do tej inwestycji.
Na spotkaniu w Żelistrzewie o pilnej potrzebie takiej drogi 
mówili wszyscy, ale w najbardziej przekonujący sposób uza-
sadniło ją wystąpienie wiceprezydenta Gdyni Marka Stępy. 
Według niego brak drogi poważnie ogranicza możliwości 
obsługi transportowej terenów przemysłowo-składowych, 
przez co praktycznie uniemożliwia realizację projektu Do-
liny Logistycznej; znacznie wydłuża i utrudnia turystom 
dojazd na Hel i do innych miejscowości wypoczynkowych na 
północy województwa oraz odcina gdyński port od stałego 
lądu. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy siecią dróg 
krajowych, a portem jest Trasa Kwiatkowskiego – droga 
o statusie ulicy miejskiej, którą miasto będzie musiało 
wkrótce zamknąć, żeby przeprowadzić gruntowny remont. 
Według obliczeń, taka przebudowa, która pozwoliłaby 
trasie spełnić wymagane parametry sieci TENT, zajęłaby 
4 lata. Dla portu tak długie utrudnienia w ruchu oznacza-
łyby ekonomiczną śmierć. Dlatego konieczna jest szybka 
budowa fragmentu Drogi Czerwonej i fragmentu OPAT, Zd
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Od lewej: wiceprezydent wejherowa beata Rutkiewicz, starosta pucki Jarosław białk, starosta wejherowski gabriela Lisius, prezydent gdyni wojciech Szczurek, 
marszałek województwa mieczysław Struk, wicewojewoda pomorski mariusz łuczyk

które staną się alternatywną drogą dojazdową do portu. 
Jest to najtrudniejsza technicznie i najdroższa część trasy, 
ale można ją zacząć choćby dziś. Wstępne prace – studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz projekt kon-
cepcyjny dostępu do portu zostały już wykonane.
Wydaje się, że czerwone światło palące się od lat dla tej 
inwestycji już wkrótce zmieni się na żółte. – Jest na razie 
taka ustna obietnica kierownictwa infrastruktury, że jeszcze 
w tym roku ministerstwo zasiądzie do aktualizacji listy 
planu budowy dróg krajowych i autostrad, a OPAT się na 
nim znajdzie – powiedział poseł Marcin Horała.

Morze zakazów „morskich”
O tym, że nadmorskie gminy są praktycznie odcięte od 
morza mówił Michał Behnke z Kancelarii Radców Prawnych 
„CIC”. Według niego jurysdykcja lokalnych samorządów nad 
pasem nadmorskim i przyległymi doń wodami praktycznie 
nie istnieje. Obecne prawo skutecznie blokuje inicjatywę 
gmin nawet w tak drobnych kwestiach, jak urządzenie 
kąpieliska, czy przystani dla motorówek. Postulował on 
rewizję przepisów dotyczących zarządzania małymi portami 
morskimi i gospodarki rybnej oraz rozdzielenie zakresu 
kompetencji urzędów morskich, gmin i służb ochrony 
środowiska (obecnie Zatoka Pucka to obszary Natura 2000 
i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na których nikomu 
nic nie wolno).

Kolej na kolej
O kłopotach kolejowych mówili wiceprezydent Wejherowa 
Beata Rutkiewicz oraz przedstawiciele kolei – prezes SKM 
Maciej Lignowski i dyrektor projektu w PLK Jerzy Majder. 
Pani prezydent mówiła głównie o „kolejowych” kłopotach 
swego miasta. Z niektórymi z nich, jak choćby z utrud-
nieniami komunikacyjnymi związanymi z regularnym 
zamykaniem szlabanów i odcinaniem północnej części od 
południowego centrum, samorząd stara sobie radzić sam. 
Inne – jak niedostosowany do potrzeb rozkład jazdy SKM 

i wywołana tym niechęć mieszkańców do korzystania 
z komunikacji publicznej – nie leżą już w jego kompetencji.
Z kolei panowie kolejarze opowiedzieli o zaplanowanych 
działaniach. Są to:

rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trój- ●
miejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku 
Wejherowa. Projekt zakłada eliminację „wąskiego 
gardła” w korytarzu linii kolejowej nr 202 poprzez 
wydłużenie linii kolejowej nr 250 z Rumi, przez 
Redę, do Wejherowa jako linii zelektryfikowanej 
dwutorowej, z wydzieleniem dwóch torów do obsługi 
ruchu aglomeracyjnego. Dla wydłużonej linii nr 250 
przewidziano budowę dwóch przystanków w nowych 
lokalizacjach: Rumia Biała Rzeka (na wysokości 
centrum handlowego Auchan w Rumi) oraz Reda 
Gniewowska. Będzie to inwestycja SKM, ale wykonana 
we współpracy z PLK, która planuje modernizację 
linii na odcinku Gdynia – Słupsk;
zakup 10 nowych kolejek elektrycznych i unowocześnie- ●
nie zaplecza, co umożliwi zwiększenie częstotliwości 
kursowania SKM;
budowa zintegrowanego systemu monitorowania  ●
bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii 
kolejowej nr 250;
modernizacja dworca podmiejskiego w Gdyni oraz  ●
peronów na linii kolejowej nr 250.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, wystąpienia 
kolejowe miały charakter informacyjny. Prelegenci chwalili 
się swoimi działaniami, a od parlamentarzystów oczekiwali 
przede wszystkim nieprzeszkadzania w realizacji swoich 
zamierzeń. 
Organizatorzy spotkania w Żelistrzewie: starosta pucki 
(pomysłodawca), starosta wejherowski, prezydent Gdyni 
i prezydent Wejherowa – zgodnie uznali, że wspólne spo-
tkania przedstawicieli samorządu z posłami i senatorami to 
dobra inicjatywa, która zasługuje na kontynuację. Kolejne 
tak duże obrady mają odbyć się w przyszłym roku. 
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W Polsce
W polskim systemie prawnym referendum ma znacznie 
większą moc sprawczą, niż w brytyjskim. Jednak równie 
rzadko jak na Wyspach, ma sens. Najlepszym przykładem 
bezsensownego wyrzucania pieniędzy było ostatnie refe-
rendum ogólnokrajowe. Prezydent Bronisław Komorowski 
rozpisał je po przegranej I turze wyborów. W referendum 
dużą większością głosów opowiedzieliśmy się za wpro-
wadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, 
likwidacją finansowania partii politycznych z budżetu 
i rozstrzyganiem niejasności w przepisach skarbowych 
na korzyść podatnika. Ale wyniki referendum nie były 

NaJdROŻSZE SONdaŻE OPiNii PubLicZNEJ

Skuteczność referendów lokalnych
Największą sensacją polityczną ostatnich dni było brytyjskie referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Wyniki referendum 
znamy wszyscy – 51,9 procent głosujących było za „Brexitem”. Znacznie mniej ludzi zauważyło, że wynik referendum nic nie znaczy. 
W brytyjskim systemie prawnym referenda nie są wiążące, a mają jedynie charakter doradczy. Mimo wszystko parlament (to on, a nie 
naród jest w Wielkiej Brytanii suwerenem) zapowiedział, że wynik referendum będzie honorowany, premier Cameron ogłosił, że poda 
się do dymisji, a królowa zapewne tę dymisję przyjmie. (Królowa Wiktoria zapewne by ją odrzuciła i w ten sposób zakończyłaby cały 
problem.) Stan prawny jest dziś taki, iż sporym kosztem parlament dostał wskazówkę, że znaczna część Brytyjczyków widzi swój kraj 
poza Unią Europejską. Czy rzeczywiście, tak jak to jest zapowiadane, Wielka Brytania opuści unię – zobaczymy.

wiążące, bo frekwencja w skali kraju wyniosła zaledwie 
7,8 procent. Mówi się, że referendum to najdroższy sondaż 
opinii społecznej. Ile kosztował nas ten sondaż – nie wia-
domo. W internecie krążą wypowiedzi różnych, mniej lub 
bardziej kompetentnych urzędników. Najczęściej podawane 
koszty to 90–100 milionów złotych, choć można też znaleźć 
szacunki mówiące o 130 milionach.

Na Pomorzu
Większość pomorskich referendów – bez względu na to, czy 
dotyczyły one odwołania włodarzy, czy też innych spraw 
(tu ulubioną kategorią jest likwidacja straży miejskiej/
gminnej) referenda miały podobny przebieg: inicjatorom 
z trudem udawało się zdobyć wymaganą liczbę głosów 
popierających, dochodziło do referendum, referendum po-
pierało wniosek postawiony przez organizatorów, ale wynik 
referendum nie miał żadnej mocy sprawczej z powodu zbyt 
niskiej frekwencji.
Rok 2012 śmiało możemy uznać za „pomorski rok demokracji 
bezpośredniej”. Zaczęło się 15 stycznia w Choczewie. Bez-
skutecznie próbowano tam odwołać wójta Wiesława Gębkę, 
25 marca z powodu niskiej frekwencji na stanowisku prezy-
denta Starogardu pozostał Edmund Stachowicz. 15 kwiet-
nia nie udało się odwołać Andrzeja Strzechmińskiego ze 
stanowiska burmistrza Łeby. Na całość poszły inicjatorki 
referendum w Bytowie. Zawnioskowały nie tylko o odwoła-
nie burmistrza Ryszarda Sylki, ale też o rozwiązanie Rady 
Miejskiej i przedterminowe wybory. I – podobnie, jak we 
wszystkich powyższych przypadkach – głosujący poparli 
te postulaty. Ale tych głosujących było za mało. 26 sierpnia 
odbyły się aż dwa referenda – w Przechlewie i Potęgowie. 
I wójtowie Andrzej Żmuda-Trzebiatowski (Przechlewo) 
i Jerzy Awchimieni (Potęgowo) pozostali na stanowiskach. 
Rok zakończyło referendum 18 listopada w Słupsku. I ono 
nie zaszkodziło odwoływanemu. Prezydent Maciej Koby-
liński cieszył się zresztą szczególnymi względami grup 
inicjatywnych. Próbowano go odwołać jeszcze raz 27 paź-
dziernika 2013 r. Tym razem była to inicjatywa radnych, 
którzy wcześniej nie udzielili mu absolutorium.
Poza powyższymi referendami w 2012 roku na Pomorzu 
zawiązały się jeszcze 2 grupy inicjatywne, którym jednak 
nie udało się doprowadzić do głosowania – referendum bez-
skutecznie próbowano zorganizować w Darłowie i Nowym 
Dworze Gdańskim.

Referendum ważne
Ewenementem na skalę krajową było referendum odwo-
ławcze w Sopocie 17 maja 2009 roku. Przede wszystkim 
dlatego, że w grupie inicjatywnej znajdował się... prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski, który ubiegał się o uzyskanie nie 
występującego w ustawie samorządowej wotum zaufania 
mieszkańców. Było to bezpośrednio po postawieniu Karnow-
skiemu zarzutów korupcyjnych w tzw. „aferze sopockiej”. 
(Sprawa do dziś nie została wyjaśniona, choć główny de-
lator Sławomir J. przyznał w śledztwie, że nagranie swojej 
rozmowy z Karnowskim uzyskał w wyniku wielokrotnego 
przegrywania rozmowy na różne nośniki, a oryginalny 
dyktafon i taśmę zniszczył i wyrzucił.) W tym referendum 

do urn poszedł co drugi uprawniony, a wynik głosowania 
to ponad 60 procent głosów za pozostaniem prezydenta. 
Po referendum Karnowski podziękował sopocianom za 
zaufanie i zapowiedział, że w kolejnej kadencji nie będzie 
startował. Słowa nie dotrzymał i jest prezydentem do dziś. 
Inicjatywę kolejnego sopockiego referendum – w sprawie 
likwidacji Straży Miejskiej – udało się władzom miasta 
utrącić na etapie weryfikacji złożonych przez inicjatorów 
podpisów.

Niekochani strażnicy
Ulubionym tematem referendum lokalnego jest też li-
kwidacja Straży Miejskiej (Gminnej). W Czersku takie 
referendum odbyło się już 2 razy. W 2008 roku zabrakło 
zaledwie 400 głosów, aby referendum okazało się ważne. 
W roku 2013 zabrakło już prawie 800 głosów. Jednak 
w obu przypadkach ponad 90 procent głosujących było 
zwolennikami rozwiązania straży. 27 grudnia ubiegłego 
roku podobne głosowanie odbyło się w Chojnicach. Tu 
w kampanię referendalną osobiście włączył się burmistrz 
Arseniusz Finster, publicznie nawołując zwolenników 
pozostania straży do nie brania udziału w głosowaniu. 
I dało to skutek. Do urn poszło tylko 24,21 proc. upraw-
nionych, ale aż 95,05 proc. tych, co poszli głosowało za 
rozwiązaniem straży. 15 maja tego roku w Pelplinie odbyło 
się ostatnie – jak dotąd – referendum w kwestii likwidacji 
straży. Za likwidacją było 1151 głosujących, przeciw – 161 
osób (a także wszyscy ci, którzy pozostali w domach). I to 
referendum było niewiążące.

gniew się gniewa
I wreszcie dochodzimy do najświeższego referendum 
– w Gniewie. Pretekstem dla inicjatywy sprawie odwołania 
Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej ze stanowiska burmistrza 
miasta i gminy Gniew była wypowiedź pani burmistrz na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego”. Inicjatorzy referendum 
zinterpretowali słowa, że w razie potrzeby gmina jest w sta-
nie przenocować grupę uchodźców, jako plany stworzenia 
w mieście obozu dla imigrantów. W listopadzie ubiegłe-
go roku inicjatorzy referendum przystąpili do zbierania 

podpisów. Zebrali prawie 1500 podpisów, które zostały 
przekazane do komisarza wyborczego w Gdańsku. Komisarz 
zakwestionował 390 podpisów, ale po korzystnym dla ini-
cjatorów wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
ogłosił referendum na niedzielę 12 czerwca. W referendum 
84 procent głosujących opowiedziało się za odwołaniem. 
Ale – jak zwykle – frekwencja okazała się zbyt niska. Do urn 
poszło zaledwie 11 procent uprawnionych.
O ile kwestia stworzenia punktu pomocy imigrantom była 
jedynie pretekstem, inne postulaty inicjatorów referendum 
brzmią poważniej. Najważniejszym z nich była budowa 
nowego gmachu szkoły. Obecną szkołę wybudowała Rada 
Miejska w latach 1883–1884 – za panowania Wilhelma I! 
Poza tym zwolennicy referendum chcą, by gmina zdobywała 
więcej środków zewnętrznych na swoje inwestycje – zarówno 
z funduszy europejskich, jak i krajowych (np. z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 
czyli tzw. schetynówek).
– Jeśli chodzi o stworzenie ośrodka dla imigrantów, to 
jest to kompletna bzdura – powiedziała burmistrz Maria 
Taraszkiewicz-Gurzyńska. – Nawet w najczarniejszym śnie 
by mi to do głowy nie przyszło, zwłaszcza że przyjmowanie 
uchodźców leży w kompetencjach władz wyższych szczebli. 
To był tylko pretekst. Natomiast postulaty merytoryczne 
to były żądania tego, co i bez tych wniosków się w mieście 
robi. Zawsze kładliśmy duży nacisk na inwestycje, a jeśli 
uda się pozyskać na nie jakieś dofinansowanie zewnętrzne, 
to tym lepiej. Trwają budowy dróg, udało nam się zdobyć 
ponad 4 miliony złotych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na ochronę dziedzictwa kulturowego, jak tylko 
zostanie ogłoszony konkurs, będziemy aplikować o wo-
dociągi... Niezależnie od referendum w budżecie mamy 
zarezerwowane pieniądze na projekt rozbudowy szkoły, 
a w wieloletniej prognozie finansowej planujemy budowę 
bloku dydaktycznego. Tak że przyglądając się postulatom 
niezadowolonych, nie widzę w nich żadnego punktu, którego 
bym dotąd nie realizowała, a teraz mogła go włączyć do 
programu swoich działań.

Wnioski
Przeglądając materiały z różnych referendów można dojść 
do pewnych wniosków – podajemy je poniżej. Może kogoś 
zainteresują.

Referendum to bardzo mało skuteczny i dość drogi  ●
instrument demokracji bezpośredniej. Ale argument 
kosztów często bywa nadużywany. Jedna niekorzystna 
dla gminy decyzja wójta/burmistrza/prezydenta może 
kosztować lokalną społeczność znacznie więcej, niż koszt 
przeprowadzenia dziesięciu referendów.
Ustawodawca zadbał, by utrudnić życie inicjatorom  ●
takich akcji. Wybory władz samorządowych są ważne 
bez względu na frekwencję. Ale żeby te władze odwołać – 
trzeba głosować przeciw nim masowo. Wydaje się też, że 
– przynajmniej w przypadku referendów odwoławczych 
– to nie władze gminy powinny wyznaczać komisje refe-
rendalne. Taka konstrukcja budzi uzasadnioną niewiarę 
w bezstronność tych komisji.
Z jednej strony należałoby znacznie zliberalizować wy- ●
mogi frekwencyjne, ale z drugiej utrudnić zwoływanie 
referendów. Na przykład wprowadzając zapis, że refe-
rendum można zorganizować wyłącznie w przypadku 
udokumentowanej nieskuteczności innych działań (za-
skarżenie uchwały, odwołanie się od decyzji, konsultacje 
społeczne, obywatelski projekt uchwały itp.).
Od czasu reformy samorządowej nikomu jeszcze nie  ●
udało się zorganizować referendum wojewódzkiego, 
czy choćby powiatowego. Wniosek z tego, że albo na 
wyższych stopniach samorządu mamy same ideały, albo 
prawo nazbyt utrudnia taką inicjatywę.były prezydent Słupska maciej Kobyliński przeżył aż dwie akcje referendalne. Z obu wyszedł zwycięsko

Edmund Stachowicz – były prezydent Starogardu gdańskiego 
przerobił temat referendum na własnej skórze
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REda

Trzydniowe święto miasta

Najważniejszym punktem 
porządku obrad było wręczenie 
medali „Zasłużony dla Miasta 

Redy”. W tym roku – na mocy uchwały 
Rady Miejskiej – otrzymali je: Miro-
sław Rożyński, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 i Jan Skrobul, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. Nagrodę 
Burmistrza Miasta za działania na 
rzecz kultury otrzymały Katarzyna Zie-
lińska z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Redzie i Aleksandra Radzimińska 
z Miejskiego Domu Kultury. Za wyniki 
sportowe nagrodzeni zostali: Paweł 
Miziarski „Torus Triathlon Team” (tria-
thlon), Jakub Rosłonowski UKS „Galeon 
Gdynia” (judo), Michał Nalepa SSA 
Arka Gdynia (piłka nożna), Martyna 
Niećko KS „Wejher Wejherowo” (lekko-
atletyka), Aleksandra Lesner KJ „Pegaz 
Reda” (jeździectwo), Karolina Konkel 
AZS AWFiS Gdańsk (lekkoatletyka), 
Mirosław Łuniewski UKS „Jedynka 
Reda” (lekkoatletyka, chód sportowy), 
Tomasz Siudek Eurocapital ATS II 
(tenis stołowy), Rafał Rutkowski UKS 
„SIMBA REDA” (judo - trener). Uhono-
rowano także uczniów Gimnazjum nr 1 
w Redzie, którzy pod opieką trenerów 
Ilony Myszk i Krzysztofa Jędrzejew-
skiego, zdobyli tytuł Międzynarodo-
wego Mistrza Polski w ogólnopolskim 
Finale w Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych Szkół Gimnazjalnych. Uroczy-
stą sesję zakończył występ kabaretu 
SENIOR-I-TA.
Drugi dzień święta upłynął pod zna-
kiem rodzinnego pikniku i muzyki. 
Na miejskim stadionie zagrali Target, 
Colored i Natalia Capelik-Muianga, 
a gwiazdą wieczoru był zespół TABB 

Dni Redy (powiat wejherowski) trwały od piątku do niedzieli w połowie 
czerwca. Zainaugurowała je uroczysta XX Sesja Rady Miejskiej, w której 
wzięły udział miasta partnerskie: niemiecki Waldbronn, Okręg Wileński, 
Lubliniec i Łowicz.

& SOUND ‘N’GRACE. Stadion MOSiR 
Reda zapełnił się straganami, dmucha-
nymi zabawkami, wesołym miastecz-
kiem i punktami gastronomicznymi.
Trzeci świąteczny Dzień Redy obcho-
dzony był na sportowo. Zorganizowa-
no zmagania w popularnej karcianej 
grze „Baśka” i zawody mini strong-
man dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Punktem kulminacyjnym był turniej 
wymiataczy, w którym udział wzięło 
sześć drużyn, w sześciu niezwykłych 
konkurencjach. Liczyła się sprawność 
fizyczna i umysłowa oraz umiejętność 
współpracy w zespole. Prowadzący 
turniej, znany showman Paweł „Kon-
jo” Konnak zadbał, by zgromadzona  
publiczność bawiła się bez ustanku. 

W przyszłym roku Miasto Reda ob-
chodzi 50-lecie. Już dzisiaj zaczęło 
się odliczanie do wielkiej imprezy 
jubileuszowej.
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Nagrodzone przedsięwzięcia 
pozwolą zmniejszyć straty 
ciepła w modernizowanych 

budynkach, wprowadzić w nich nowe 
efektywniejsze i nie oparte na węglu 
systemy grzewcze oraz rozwiązania 
umożliwiające odzysk (rekuperację) 
ciepła w systemach wentylacyjnych, 
unowocześnić wewnętrzne instalacje 
– elektryczną, c.o. i c.w., co ograniczy 
zapotrzebowanie na energię, stwo-
rzyć na potrzeby modernizowanych 
budynków instalacje dostarczające 
dodatkowej energii ze źródeł odnawial-
nych i wreszcie wyposażyć te obiekty 
w systemy monitoringu i zarządza-
nia energią. W wyniku podpisanych 
umów, w ramach Działania 10.2.1. 
„Efektywność energetyczna” zostanie 
zmodernizowanych 284 budynków 
użyteczności publicznej. Efektem tych 
działań będzie zmniejszenie zużycia 
energii o blisko 70 mln kWh rocznie, 
natomiast szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych (dwu-
tlenku węgla) to prawie 19 tys. ton. 
Łączna wartość wybranych projektów 
wyniesie 281.810.445,67 zł, z czego 
196.690.363,64 zł to dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Komisja bardzo wysoko oceniła part-
nerski wniosek „Zwiększenie efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności na terenie gmin Tucho-
mie, Czarna Dąbrówka, Studzienice 
oraz Parchowo”, złożony przez gminę 

gmiNa STudZiENicE

Zacząć od szkół
28 czerwca w Sali im. Lecha Bądkowskiego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość 
podpisania umów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W postępowaniu konkursowym 
wyłoniono 20 najlepszych programów w województwie. Umowy z beneficjentami podpisywali marszałkowie 
Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Tuchomie. Zdobył on 90 procent moż-
liwych punktów, co dało mu trzecią (ex 
aequo) lokatę. Projekt zakłada wykona-
nie prac o wartości 10.782.044,00 zł, 
z czego 8.853.226,94 zł zapłaci Unia 
Europejska.
- Rada Gminy Studzienice 20 stycznia 
podjęła uchwałę o współpracy w za-
kresie ubiegania się o dofinansowanie, 
wspólnego przygotowania, realizacji 
oraz utrzymania i monitorowania efek-
tów projektu – powiedział wójt gminy 
Studzienice, Bogdan Ryś. – W ramach 
projektu na terenie gminy planowa-
ne są następujące prace: zaczniemy 
od Zespołu Szkół w Półcznie, gdzie 

m.in.: zmodernizujemy instalację c.o., 
zdemontujemy dotychczasową insta-
lację kotła i zainstalujemy nowy kocioł 
stalowy wraz z osprzętem, wymienimy 
stare okna drewniane na aluminiowe, 
docieplimy ściany budynku i dach sali 
gimnastycznej oraz łącznika płytami 
styropianowymi, a także wymienimy 
oświetlenie na oszczędniejsze, ledo-
we. Drugi etap prac zaplanowaliśmy 
w Ugoszczy. Tam docieplimy budy-
nek Zespołu Szkół, wymienimy okna 
w sali gimnastycznej na aluminiowe 
ze szkłem bezpiecznym i zastąpimy 
starą instalację grzewczą nowym ko-
tłem, przystosowanym do spalania 
pelet. Docieplimy także budynek przed-
szkola, a w WDK oprócz docieplenia 
planujemy modernizację instalacji c.o., 
wymianę dotychczasowego kotła na 
nowy z osprzętem i rekuperatorem, 
zaizolowanie posadzek w piwnicy i wy-
posażenie budynku w nowy system 
wentylacyjny. No i wreszcie trzeci etap 
prac, w Zespole Szkół w Studzienicach. 
Tu czeka nas termomodernizacja bu-
dynku starej szkoły (docieplenie ścian 
płytami styropianowymi, instalacja 
nawiewników okiennych higrostero-
wanych z możliwością zamknięcia 
ręcznego, wymiana oświetlenia na 
LED, wymiana okien) oraz podobne 
prace w sali gimnastycznej, łącz-
niku i budynku małej szkoły, gdzie 
ponadto planujemy modernizację 
instalacji c.o. Z ponad 10 milionów 
wartości projektu na naszą gminę 
przypadnie 3.627.750,48 zł.
Ekologii wszyscy się wciąż jeszcze 
uczymy. Nic więc dziwnego, że gmina 
Studzienice zaczęła od szkół.

Lubań

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w nowej siedzibie

Przeniesienie siedziby PODR 
z Gdańska do Lubania zostało 
zwieńczone uroczystym otwar-

ciem, z udziałem licznych gości: przed-
stawicieli samorządu województwa 
pomorskiego, starostów, wójtów, 
członków Rady Społecznej Doradz-
twa Rolniczego PODR, dyrektorów 
wojewódzkich Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego, dyrektorów agencji rolni-
czych, przedstawicieli zrzeszeń i stowa-
rzyszeń rolniczych, byłych i obecnych 
pracowników.
Dyrektor PODR Aleksander Mach wska-
zał główne powody, dla których została 
podjęta decyzja o zmianie siedziby. 
W regionach kaszubskim i kociewskim 
jest dużo małych gospodarstw i najwię-
cej rolników, którzy korzystają z doradz-
twa. W Lubaniu odbywają się najwięk-
sze w województwie Pomorskie Agro 
Targi i tutaj PODR dysponuje gruntami 
ornymi o powierzchni ponad 48 ha, 
prowadzone są doświadczenia polowe 
oraz porejestrowe doświadczalnictwo 
odmianowe. Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk wraził 
swoją aprobatę dla tej zmiany, dzięki 
której podniesie się kultura agrarna, 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego działa już w nowej siedzibie - w Lubaniu, w gminie Nowa Karczma, w powiecie 
kościerskim. Dokładnie 22 lipca historia zatoczyła koło, bo to właśnie w Lubaniu, z inicjatywy Tadeusza Maderskiego, powstał 
w 1957 roku Rolniczy Zakład Doświadczalny. Jednostka ta przekształcała się, zmieniała swoją nazwę i siedzibę. Po niespełna 
60 latach wróciła na swoje pierwotne miejsce – do Lubania, gdzie mieści się przy ulicy Tadeusza Maderskiego, nazwanej tak 
na cześć pierwszego dyrektora tej instytucji.

hodowlana i sadownicza, poprawi się 
wymiana informacji pomiędzy rol-
nikami. Ks. bp Wiesław Śmigiel po-
błogosławił oddany do użytku obiekt 
i wyraził nadzieję, że teoria i praktyka 
będą bliżej siebie, co w rolnictwie jest 
bardzo ważne. 
Dyrektor Aleksander Mach, w po-
dziękowaniu za pomoc, wsparcie oraz 
aktywny udział w powstaniu nowej 
siedziby, wręczył pamiątkowe medale 
osobom, które w szczególny sposób 
przyczyniły się do sukcesu tego przed-
sięwzięcia. – Prace budowlane postę-
powały wyjątkowo szybko. Umowę na 
adaptację na cele biurowe budynku 
dawnej szkoły podpisaliśmy 3 listo-
pada 2015 roku, a obecnie wszyscy 
pracownicy, którzy wcześniej swoje 
obowiązki wykonywali w Gdańsku, 
pracują już w Lubaniu. Nowa siedziba 
przeszła wszystkie wymagane odbio-
ry i pełni już swoją funkcję. Budynek 
jest innowacyjny, ponieważ do ter-
momodernizacji użyto materiałów, 
które spełniają współczesne normy 
oszczędności energii i ochrony środo-
wiska. Do ogrzewania budynku wyko-
rzystywana będzie powietrzna pompa 

ciepła - powiedział dyrektor PODR.
Modernizacja i adaptacja kosztowała 
4 603 753,39 zł brutto. Na tę kwotę 
złożyły się środki z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, funduszy 
unijnych oraz środki własne PODR. 
Obecnie w budynku pracują 44 osoby, 
które do dyspozycji mają 53 nowocze-
sne pomieszczenia, w tym dwie sale 
konferencyjne. Powierzchnia użytkowa 
jednopiętrowej, podpiwniczonej siedzi-
by PODR wynosi 1075,35 m2.
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W styczniu 10-lecie świętowała 
Gminna Orkiestra Dęta dzia-
łająca przy Gminnym Domu 

Kultury, którą od początku kieruje 
Ewa Studzińska. W kwietniu 15. uro-
dziny świętował Zespół Pieśni i Tańca 
Kaszëbskô Rodzëzna. Założycielką 
i wieloletnią kierowniczką zespołu była 
Maria Osmańska. Obecnie zespół ma 
dwie sekcje taneczne – choreografem 
młodszej grupy jest Irena Warmowska, 
a starszej Natalia Wica. Kierownikiem 
całego zespołu jest Monika Labuda. 
Jesienią jubileusz 30-lecia świętować 
będzie chór „Pięciolinia”, również dzia-
łający przy Gminnym Domu Kultury. 
Dyrygentem chóru jest organista Jan 
Szulc, a wieloletnim prezesem Edmund 
Szymikowski. Jubileusz będzie oka-
zją do wydania publikacji książkowej. 
Książka to pokłosie pracy magister-
skiej pasjonata muzyki ze Strzepcza 
(w gminie Linia) – Tomasza Chyły, 
który napisał ją pod okiem prof. Marka 
Rocławskiego z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. 
Pięciolinia z Lini na przestrzeni lat 
koncertowała w ponad 100 miejsco-
wościach województwa pomorskiego 
i poza jego granicami. 4 czerwca odbył 
się II Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Religijnej Pater Noster. Chór Pięciolinia 
zdobył trzecią nagrodę w kategorii chó-
rów kościelnych. Warto nadmienić, że 
w festiwalu udział wzięły chóry m.in. 
z Poznania, Bydgoszczy, Białegostoku, 
Giżycka i Gdańska. Nagrodę Grand Prix 
wywalczył Chór „Nadzieja” z Nakła 
nad Notecią. 
9 lipca po raz 17. do Lini przyjechali 
piłkarze weterani. Odbyły się doroczne 

LiNia

Bogactwo kulturalne i jubileuszowe
Bieżący rok w gminie Linia (powiat wejherowski) upływa pod znakiem jubileuszy.

Mistrzostwa Województwa Pomor-
skiego weteranów w kategorii 40 lat 
i więcej. Bramki strzelali zawodnicy 
m.in. z Słupska, Władysławowa, Pucka, 
Starogardu Gdańskiego, Przodkowa 
i Gdańska. Rozgrywki piłkarskie wpi-
sały się w obchody 70-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych i połączone 
były z gminnym festynem sportowo-
rekreacyjnym. 
23 lipca Gminny Dom Kultury będzie 
współorganizatorem wystawy „Barwy 
pomorskiej tradycji. Hafty Kaszubskie.” 
Wernisaż wystawy, organizowanej 
wraz z Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury i gdańskim oddziałem Muzeum 
Narodowego, odbędzie się w kościele 
św. Jana o godzinie 15.00. Zaprezen-
towane będą hafty, które zgłoszono 
na 21. konkurs haftu kaszubskiego, 
który rozstrzygnięto 7 czerwca w GDK 
w Lini. Warto dodać, że prace konkur-
sowe dostarczyło niemalże 180 hafcia-
rzy, z których ponad połowę stanowiły 
dzieci i młodzież. Gmina Linia poprzez 
konkurs wyrasta na stolicę haftu na 
Kaszubach. Wystawę haftu w murach 
św. Jana będzie można oglądać do koń-
ca sierpnia.
Dom kultury i Zespół Szkół w Lini 
od kilku lat organizują w czasie let-
nich wakacji i ferii zimowych obozy 
sportowe dla grup zorganizowanych. 
Gmina posiada w szkole bazę nocle-
gową dla 60 uczestników w jednym 
turnusie. Od lipca br. roku również 
trwają obozy sportowe. Sportowcy ko-
rzystają ze stadionu sportowego z 400 
metrową bieżnią tartanową, kompleksu 
boisk Orlik oraz pełnowymiarowej hali 
sportowej. 

Więcej informacji: 
www.gminalinia.com.pl oraz www.facebook.com/gdklinia/

Gminny Dom Kultury od kilku lat 
organizuje także plenery malarskie. 
Bazą pleneru jest także Zespół Szkół 
w Lini. Współorganizatorami przedsię-
wzięć malarskich jest Biblioteka Gminy 
Wejherowo oraz Koło Pasji Twórczej 
z Bolszewa. Wraz z miłośnikami malar-
stwa z różnych zakątków województwa 
pierwsze szlify artystyczne otrzymują 
młodzi plastycy – uzdolnione dzieci 
z terenu gminy. Motywem przewod-
nim pleneru będą obrazy ilustrujące 
dorobek pisarski Aleksandra Labudy, 
który przez lata mieszkał w Tłuczewie 
w gminie Linia. 
Zwieńczeniem wydarzeń kultural-
no-rekreacyjnych w okresie letnim 
są gminne dożynki, które odbędą 
się 4 września w Strzepczu. Święto 
dziękczynienia za plony połączone jest 
z rywalizacją sportową „Dorocznym 
Turniejem Sołectw”. Jak zawsze na 
dożynkach zaprezentują się zespoły 
muzyczne, nie zabraknie rękodzieła 
i wesołego miasteczka.
W ciągu roku Gminny Dom Kultury, 
przy współpracy z Gminnym Stowa-
rzyszeniem LZS, Urzędem Gminy, jed-
nostkami OSP, kołami KGW i innymi 
stowarzyszeniami, organizuje szereg 
imprez sportowo-rekreacyjnych. Od-
będą się zatem mistrzostwa gminy 
w warcabach 100-polowych, strze-
lectwie, piłce nożnej i siatkowej oraz 
lekkiej atletyce. 

Gminne
Święto
Plonów

Gminne
Święto
Plonów

WÓJT GMINY KOBYLNICA oraz SOŁTYS SOŁECTWA KWAKOWO 
serdecznie zapraszają na

27.08.2016
TEREN DOŻYNKOWY

w KWAKOWIE 

WIĘCEJ INFORMACJI NA:

WWW.KOBYLNICA.PL

Program uroczystości:
14.00 –    Msza św. w intencji rolników – Kościół p.w. Niepokalanego 
      Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwakowie.
15.00 –    Przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła  
      na teren dożynkowy.
15.10 –    Uroczyste otwarcie dożynek:
      Powitanie uczestników dożynek.
      Przekazanie chleba dożynkowego przez starostów dożynek.
      Symboliczne dzielenie się chlebem.
      Wystąpienie zaproszonych gości.
15.50 –    Wręczenie nagród w konkursie „Piękna Wieś”.
od 16.10 –   Część artystyczna:
      Występ zespołów: Ale Babki, El Senior, Orkiestry  
	 	 	 	 	 	 GCKiP	w	Kobylnicy,	Zgagafari,	Zespołu	Pieśni 
	 	 	 	 	 	 i	Tańca	Szczecinianie.
16.45 –    Wręczenie nagród w konkursie na wieniec i chleb dożynkowy. 
17.30-18.30 –  Turniej Sołectw Gminy Kobylnica.
21.00-24.00 –  Zabawa taneczna.
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Rokitki to przepiękne sołectwo, 
wkomponowane w zieleń oraz 
jeziora i stawy. Wspaniałe kra-

jobrazy, bliskość Tczewa i nie tylko, 
zachęcają inwestorów do osiedlania się 
i rozwijania biznesu. Rola sołtysa jest 
oczywista – wykorzystywanie swojego 
doświadczenia wspartego bardzo dobrą 
współpracą z  Radą Sołecką. Reanimo-
wanie Koła Gospodyń Wiejskich po 
długiej absencji zaowocowało organi-
zacją różnych imprez integracyjnych, 
np. bal dla maluchów, oraz realizacją 
Uchwały Rady Sołeckiej posiłkowanej 
funduszem sołeckim. Potrzeby sołec-
twa są, jak wszędzie, duże. Wykorzy-
stanie naturalnych perełek przyrody 
zachęca  do organizowania licznych 
spotkań integracyjnych, np. 12 czerwca 
br. zorganizowaliśmy Dzień Dziecka 
nad Jeziorem Rokickim dla dzieci ze 
wsi Rokitki, Śliwiny, Lubiszewo oraz 
z Tczewa. Impreza pod patronatem 
wójta, starosty i prezydenta miasta 
Tczewa oraz licznych sponsorów, 
potwierdziła potrzebę kontynuowa-
nia tego typu spotkań, preferujących 
dyscypliny sportowe, m.in. regaty kaja-
kowe i żeglarskie w klasie Optymist. 
Ruch i świeże, nieskażone powietrze 
pozytywnie wpływa na zdrowie i roz-
wój dzieci. Mam nadzieję, że puchary 
i medale wywalczone w licznych dys-
cyplinach sportowych, w towarzystwie 
mistrzyni świata w triatlonie, zachęciły 
do uprawiania sportu.
Sołectwo Rokitki rozwija się w sposób 
dynamiczny, o czym świadczy tempo 
zasiedlania przez kolejnych nowych 
300 mieszkańców na osiedlu Rokit-
ki Nowe. Dobra współpraca z Gminą 
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Pomimo niesprzyjających, zwłasz-
cza w pierwszej części spotkania, 
warunków pogodowych, koncert 

odbył się ze wszystkimi planowanymi 
atrakcjami. Dzięki inicjatywie spo-
łecznej młodych ludzi: Patrycji Czech, 
Mateusza Dziki i Adriana Kalinow-
skiego w godzinach przedpołudnio-
wych odbył się IV Powiatowy Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej. Do walki 
o nagrodę, ufundowaną przez wójta 
gminy, stanęli zawodnicy z wielu oko-
licznych miejscowości i gmin. Chwilę 
dla sportu przedłużyło uroczyste wrę-
czenie odznaczeń LZS.

SmęTOwO gRaNicZNE 

Pięknie, muzycznie, 
energetycznie!

2 lipca odbyła się największa impreza kulturalno-rozrywkowa 
w gminie Smętowo Graniczne (powiat starogardzki), pod szyldem 
drugiej edycji koncertu „Smętowo – wspólnie tworzymy to miejsce”, 
w połączeniu z jubileuszem 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk i wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Sponsorem 
głównym imprezy była Firma Netto. 

40 lat minęło...
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym zbudowany został 1976 roku, w dużej mierze 
dzięki ludziom pracującym w czynie społecznym. Dokładnie 
6 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie ośrodka, połączone ze 
świętem ludowym, podczas którego zostały przeprowadzone 
I Wojewódzkie Igrzyska Pracowników Resortu Rolnictwa.
Pierwszym dyrektorem ośrodka był Stanisław Mucha – 
człowiek niezwykle aktywny, organizator licznych imprez 
kulturalno-rozrywkowych, wielki animator życia kulturalnego. 
Zginął w 1995 roku w wypadku samochodowym. Po jego 
śmierci, uchwałą Rady Gminy Smętowo Graniczne, ośrodek 
nazwano jego imieniem, a co roku organizowany jest Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Stanisława Muchy. Przez kolejne lata 
GOKSiR miał kilku zarządzających: Ryszarda Ziółkowskiego, 
Michała Chrzanowskiego, Karola Nowakowskiego, Iwonę 
Kaproń-Homa, Mariolę Jeziorską i obecnie Bartłomieja 
Kozłowskiego.
Ośrodek jest instytucją, która ma na celu zaangażowanie 
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Już od wielu lat stara się upowszechniać kulturę i sport w 
gminie. Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w zajęciach, 
prowadzonych w świetlicach wiejskich. Co tydzień 
organizowane są warsztaty, które pozwalają rozwijać różne 
umiejętności i talenty. Odbywają się zajęcia malarskie, 
muzyczne i fizyczne, m.in. zumba, szok trening, zewnętrza 
siłowania. Funkcjonuje chór „Złota Jesień” i Klub Seniora. 
W obiektach sportowych GOKSiR trwają treningi drużyny 
Pogoni Smętowo i LLKS Ziemi Kociewskiej. Przez cały rok 
ośrodek organizuje różnego rodzaju koncerty, festiwale, 
zabawy, przedstawienia dla dzieci i dorosłych. Misją 
ośrodka jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do 
kultury, sportu i rozrywki na wysokim poziomie. 

Podczas oficjalnej części koncertu wójt Ani-
ta Galant wyróżniła Nagrodą Koryfeusza 
osoby, które w sposób szczególny przy-
czyniły się w ubiegłym roku do rozwoju 
gminy na różnych płaszczyznach. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się: wicemarszałek 
województwa pomorskiego Wiesław 
Byczkowski, wicestarosta starogardzki 
Kazimierz Chyła, Irena Gajda, Bożena 
Langowska, Edmund Chyła, Franciszek 
Kaszubowski, Krzysztof Czapiewski, Do-
rota i Bogdan Legawiec, Teresa i Tomasz 
Surma oraz Firma Netto. Dyrektor GOKSiR 
Bartłomiej Kozłowski przedstawił historię 
ośrodka oraz przekazał podziękowania i 

podarunki byłym jego dyrektorom, jak 
również Wiktorii Mucha – małżonce 
pierwszego dyrektora.
Scena muzyczna należała tego wieczoru 
do zespołu B-oll, Mesajah, Quest oraz Dj 
C-Tite. W przerwach pomiędzy wystę-
pami gorącą atmosferę podtrzymywał 
pokaz Fire Show w wykonaniu Oskara 
Tylki. Na wszystkich przybyłych czekała 
regionalna zupa parzybroda, przygo-
towana podczas pokazu kulinarnego. 
O powodzeniu tego dnia zadecydowała 
niezawodna publiczność, która mimo 
zmiennej aury zgromadziła się licznie 
na smętowskim stadionie. 

Głos sołtysa
ZbigNiEw bRauN  
– sołtys Rokitek  
(gmina Tczew, powiat tczewski)

i Radą Gminy Tczew owocuje rozbu-
dową infrastruktury (budowa nowej 
świetlicy, instalacji wodociągowej, 
dróg). Na skutek wzmożonego ruchu 
kołowego zmniejszyło się bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Urząd Gminy opra-
cował dokumentację umożliwiającą 
odkopanie arkady wiaduktu kolejo-
wego, którego realizacja poprawi m.in. 
bezpieczne poruszanie się pieszych. 
Dzięki wycieczkom i spotkaniom inte-
gracyjnym organizowanym przez Radę 
Sołecką, pozyskujemy ludzi dobrej woli, 
którzy czynnie uczestniczą w projek-
tach upiększających i usprawniających 
codzienne życie mieszkańców Rokitek, 
np. otwarto kompleks sportowy i przed-
szkole dla dzieci.
Jest to moja pierwsza kadencja, a uzy-
skane przeze mnie w czerwcu br. wyróż-
nienie za działalność na rzecz sołectwa 
jest ukoronowaniem wysiłku mojego, 
Rady Soleckiej oraz mieszkańców. Jako 
sołtys Rokitek  zapraszam wszystkich 
chętnych do odwiedzania naszego so-
łectwa, gdzie można też podglądać 
życie bobrów i czapli szarej.
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Zasoby w rozumieniu teorii organizacji 
oraz ich rodzaje

dR ROmaN gawRych – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Jak podaje Władysław Kobyliński m.in. 
w książce Podstawy współczesnego 
zarządzania, w naukach ergonomicznych 

pojęciem zasobów określa się przydatne czło-
wiekowi składniki działalności produkcyjnej, 
zarówno te, których bezpłatnie dostarcza 
mu przyroda, jak i wytworzone dzięki jego 
pracy. Zasobami więc są zarówno różnorodne 
produkty, materiały i surowce, urządzenia 
techniczne i narzędzia, jak i dobra naturalne, 
np. ziemia, powietrze i woda. Są to tzw. zasoby 
materialne albo rzeczowe. Głównie jednak do 
zasobów należą ludzie biorący udział w proce-
sach pracy. Istotne są zwłaszcza ich kwalifika-
cje i uzdolnienia, zamiłowania i nawyki, jak też 
postawy wobec pracy oraz motywy działania. 
Tego rodzaju zasobom, określanym zazwyczaj 
jako zasoby ludzkie albo osobowe, poświęca 
się w literaturze sporo miejsca, podkreślając 
ich wyjątkową rolę i znaczenie. Do częstych 
należą głosy tych autorów, którzy twierdzą, 
że tajemnice powodzenia w procesach orga-
nizacyjnych i kierowniczych tkwią w dużym 
stopniu w umiejętności pozyskiwania ludzi 
do zadań oraz pobudzeniu ich do coraz lep-
szej i wydajniejszej pracy. Działania te mają 
charakter ciągłego procesu kierowniczego 
i zmierzają do zapewnienia organizacji wła-
ściwych ludzi na odpowiednich stanowiskach 
w określonym czasie.  

gospodarowanie zasobami ludzkimi 
Zgodnie z koncepcją podaną w książce Kie-
rowanie proces gospodarowania zasobami 
ludzkimi obejmuje siedem podstawowych 
czynności. Należą do nich:
1. Planowanie zasobów ludzkich, które służy 

ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu 
potrzeb kadrowych organizacji. Zdaniem 
Michaela Armstronga, który w książce 
Zarządzanie ludźmi podaje, iż planowanie 
zasobów ludzkich ma na celu dostosowanie 
zasobów pracowniczych do potrzeb orga-
nizacji wyrażonych w planowaniu zatrud-
nienia pracowników. Obejmuje ono:

zatrudnianie i utrzymywanie niezbęd- ●
nej liczby pracowników o określonych 
kwalifikacjach,
szacowanie wymagań kwalifikacyjnych  ●
i możliwości ich zaspokojenia,
zapobieganie występowania deficytów  ●
i nadwyżek pracowników,
rozwijanie wielostanowiskowości, ●
poprawę efektywności wykorzystania  ●
zasobów pracowniczych.

2. Rekrutacja, która służy zebraniu określo-
nej grupy kandydatów do pracy zgodnie 
z wcześniej przyjętym planem.

3. Dobór, który wiąże się z wyborem od-
powiednich osób na podstawie analizy 
wypełnionych przez nich formularzy, po-
dań, życiorysów, przeprowadzonych roz-
mów kwalifikacyjnych czy sprawdzeniu 

referencji i przedstawieniu ich kierow-
nictwu organizacji celem ostatecznego 
podjęcia decyzji co do ich zatrudnienia.

4. Wprowadzenie do pracy ma na celu pomoc 
nowo przyjętym pracownikom w jak naj-
szybszym, najbardziej efektywnym i bez-
konfliktowym dostosowaniu się do misji, 
wymogów i kultury organizacji.

5. Szkolenie i doskonalenie, w ramach których 
podejmuje się działania, aby pracownicy 
w większym stopniu przyczyniali się do 
zapewnienia i podwyższania efektywności 
organizacji oraz ich awansu.  

6. Ocena efektywności, która polega na po-
równywaniu wyników pracy danego pra-
cownika z normami lub celami ustalonymi 
dla zajmowanego przez niego stanowiska. 
W konsekwencji chodzi również o odpo-
wiednią rekompensatę za podejmowa-
ne działania (np. nagrody lub zmiana 
stanowiska).

7. Awanse, przeniesienia, degradowanie 
i zwolnienia z pracy, które wynikają 
z określenia dalszej przydatności danego 
pracownika dla potrzeb i realizacji celów  
organizacji. Jak podaje M. Armstrong wska-
zane są wszelkie wysiłki zmierzające do 
zatrzymania najlepszych pracowników, 
którzy będą potrzebni w przyszłości. Plan 
utrzymania tych ludzi powinien wynikać 
z analizy przyczyn ich odchodzenia z or-
ganizacji. Przydatne tu jest prowadzenie 
wywiadów końcowych, dzięki którym moż-
na ustalić przyczyny zwalniania się, choć 
nie zawsze uzyskane informacje mogą być 
wiarygodne. Przygotowując plan utrzyma-
nia pracowników, należy:

upewniać się, że stawki wynagrodzenia  ●
są konkurencyjne, a system płac uczci-
wy i konsekwentny,
zagwarantować czerpanie satysfakcji  ●
z wykonywanej pracy płynącej z wy-
korzystania umiejętności pracowników, 
stworzenie szansy na wzięcie odpowie-
dzialności za wykonywane zadania oraz 
zapewnienie im możliwości rozwoju,
sprawdzać, czy ludzie wiedzą, czego  ●
instytucja od nich oczekuje i czy docenia 

Aby pozyskać ludzi, musisz sam wierzyć w to, co mówisz i robisz.

ich osiągnięcia spełniające lub przewyż-
szające te oczekiwania,
zadbać o szkolenia, które umożliwiają  ●
ludziom osiąganie wymaganych wyni-
ków i rozwój zawodowy,
upewniać się, że procedury rekrutacji  ●
i doboru wyłaniają ludzi, którzy naj-
prawdopodobniej odniosą sukces i po-
zostaną w organizacji.

Z analizy przedstawionych zadań wynika, że 
gospodarowanie zasobami ludzkimi powinno 
być funkcją sztabową, co w praktyce oznacza, 
że osoby związane z jej wypełnianiem dora-
dzają w tym zakresie wszystkim kierownikom 
liniowym całej instytucji.  
Przedstawione oraz inne działania związane 
z pozyskiwaniem i gospodarowaniem zaso-
bami ludzkimi są bardzo istotne i mogą pro-
wadzić do tzw. idealnej organizacji. W ujęciu 
Maksa Webera powinna ona mieć pewne 
cechy szczególne, do których należą:

podział pracy i odpowiedzialności powin- ●
ny być wyraźnie określone dla każdego 
członka organizacji,
stanowiska ułożone powinny by ●
hierarchicznie, wskutek czego tworzy się  ●
drabina władzy,
członkowie organizacji powinni zajmować  ●
stanowiska na podstawie kompetencji tech-
nicznych lub wykształcenia,
menadżerowie powinni być zatrudniani  ●
przez właścicieli przedsięwzięcia, ale sami 
nie powinni być właścicielami,
każdy w organizacji powinien być poddany  ●
ścisłym regułom i kontroli odpowiedniej do 
wykonywanej pracy. Wskazane jest by re-
guły te były bezosobowe i uniwersalne.

Zaprezentowane treści ukazują, iż pozyskiwa-
nie zasobów to ważny etap zorganizowanego 
działania. W sposób szczególny odnosi się do 
zarządzania ludźmi w organizacji. Stąd wydaje 
się, iż coraz bardziej słusznym staje się pogląd 
Akio Mority – słynnego twórcy potęgi koncer-
nu Sony – który twierdził, że szef choć byłby 
najbardziej sprytny, najlepiej wykształcony, 
o dużym doświadczeniu, to i tak sukces jego 
organizacji uzależniony jest głównie od tego, 
jakich pozyska do pracy ludzi.

Planowanie  
zasobów ludzkich

Szkolenie i doskonalenie

Ocena efektywności

Rekrutacja

wprowadzenie do pracy

awanse, przeniesienia,  
degradowanie i zwolnienia z pracy

dobór
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H asło to powraca w mej pamięci 
zawsze, kiedy jakiś samorząd 
debatuje o swoim budżecie. 

Niestety na rozmaitych renomowa-
nych uczelniach, które pokończyli 
skarbnicy naszych gmin, powiatów, 
czy nawet województwa, hasło to nie 
znajduje się w programie nauczania... 
W konsekwencji obserwujemy dwa 
podejścia do budżetu: albo rozchody 
są wyższe od przychodów i samorząd 
się zadłuża, albo bywa odwrotnie. 
Z pozoru to drugie podejście jest 
dobre – samorząd ma coraz lepszą 
sytuację finansową. Tylko miesz-
kańcy zastanawiają się, ile za te 
„zaoszczędzone” pieniądze można 
by było wyremontować dróg, zbu-
dować przychodni, czy stadionów, 
albo zorganizować imprez. I klną 
oszczędnych włodarzy.
Podczas ostatniej sesji Sejmiku Samo-
rządowego Województwa Pomorskiego 
marszałek Mieczysław Struk omawiał 
wykonanie budżetu województwa za 
ubiegły rok. Budżet został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, mimo że mógł budzić 
pewne wątpliwości.

Trochę liczb
Dochody wyniosły 842 mln złotych. 
To dużo, choć planowano zarobić 
o 52 miliony więcej. Mimo niewy-
konania planu dochodów, wydatki są 
jeszcze mniejsze. Budżet województwa 
„zarobił” 40 milionów złotych. Jest to 
już trzeci rok, kiedy mamy budżet na 
plusie. Czyżby Zarząd Województwa 
oszczędzał na trudne czasy? Dzię-
ki tak oszczędnej gospodarce woje-
wództwo mogło spłacić część swoje-
go zadłużenia. Zmalało ono z 331 do 
310 milionów złotych. Jesteśmy więc 
zadłużeni na „bezpiecznym” poziomie 
36,8 procent.

abSOLuTORium dLa maRSZałKa 

Pamiętaj rozchodzie, 
bądź z przychodem 
w zgodzie
Kiedy byłem dzieckiem na prowincji trwała jeszcze 
moda na zdobienie kuchni białymi lnianymi 
makatkami wyszywanymi najczęściej na niebiesko. 
W zależności od talentów i gustów pani domu 
pojawiały się na nich rozmaite obrazki i hasła. 
Zazwyczaj było to „Dzień dobry”, albo „Smacznego”. 
Czasami dwuwiersze prezentujące ludowe mądrości: 
„Dobra żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi”, 
„Miłość i zgoda – domu ozdoba”, „Kto miód je i 
mleko pije, ten dziadka swego przeżyje”... Wśród tych 
skarbów ludowej mądrości było też hasło „Pamiętaj 
rozchodzie, bądź z przychodem w zgodzie”.

W zeszłym roku wydaliśmy 802 mi-
liony złotych. To 86,9 proc. tego, co 
sobie zaplanowaliśmy. Z tego ponad 
połowę (406 milionów) wydaliśmy 
na transport i łączność, 87 milionów 
kosztowała nas kultura, 78 milionów – 
rolnictwo, 73 miliony – administracja, 
po 41 milionów – ochrona zdrowia 
i edukacja i 18 milionów – „pozostałe 
zadania z zakresu polityki społecznej”. 
36 procent wydatków to inwestycje.

Trochę sporów
Przewodnicząca klubu radnych PiS, Da-
nuta Sikora powiedziała, że nadwyżka 
budżetowa wynika po prostu z niewy-
konania pewnych zadań. Zgodził się 
z nią marszałek wyjaśniając, że nie uda-
ło się rozpocząć dwóch planowanych 
inwestycji drogowych, ze względu na 
protesty firm wykonawczych. Stwier-
dził jednak, że inwestycje te „będą 
realizowane w tym roku a pieniądze 
nie przepadną”. Drugi zarzut opozycji 
to nierówne traktowanie metropolii 
gdańskiej i reszty województwa. Tu 
z liderką opozycji polemizował radny 
Jacek Bendykowski, który posiłkując 
się statystykami pokazał, że w przeli-
czeniu na głowę wydatki na prowincji 
są wyższe niż w Trójmieście.

co zrobiono?
Największą inwestycją samorządu było 
zakończenie I etapu (do Kartuz) Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej. Inne inwe-
stycje transportowe to zakup taboru 
kolejowego, liczne remonty dróg woje-
wódzkich i rozpoczęcie budowy dwóch 
obwodnic – Kartuz i Kościerzyny. Za-
kończył się trzyletni remont pałacu 
Sierakowskich w Waplewie Wielkim, 
cały czas trwają prace remontowo-
konserwatorskie w gdańskim koście-
le św. Jana. Samorząd województwa 
chwali się też inwestycjami dla teatru 

Wybrzeże – pracami na dziedzińcu 
i adaptacją Starej Apteki. Tu jednak 
można mieć mieszane uczucia. Wszy-
scy pamiętamy przecież dyrektora Ma-
cieja Nowaka, który takie „przyległości” 
systematycznie wyprzedawał. Dziś 
w dawnych budynkach należących do 
teatru mamy hotel „Wolne Miasto”. Jaka 
jest gwarancja, że w przypadku Starej 
Apteki historia się nie powtórzy? 
Jeśli chodzi o rolnictwo – najważniejsze 
inwestycje to prace melioracyjne na 
rzecz zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego Żuław. Natomiast najważ-
niejsze inwestycje zdrowotne to re-
strukturyzacja Szpitali Wojewódzkich 
w Gdyni Sp. z o.o. oraz przebudowa 
pomieszczeń w Copernicus Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o.

Jak zwykle
Po prezentacji budżetu było głoso-
wanie. Radni PO i PSL głosowali za 
udzieleniem Zarządowi Województwa 
absolutorium, radni PiS byli przeciw. 
I uchwalono absolutorium stosunkiem 
głosów 22:6. 
Marszałek Mieczysław Struk nie wy-
dawał się zaskoczony przebiegiem 
głosowania. Już o godzinie 14.30 na 
Facebooku pojawiły się jego podzięko-
wania: „Wraz z zarządem województwa 
otrzymałem na dzisiejszej sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego absoluto-
rium za rok 2015. Był to bez wątpienia 
rok pełen wyzwań, w którym m.in. 
zakończona została największa inwe-
stycja samorządu województwa, jaką 
jest Pomorska Kolej Metropolitalna. 
Dziękuję wszystkim radnym, którzy 
podnieśli dzisiaj rękę za udzieleniem 
absolutorium. Wielkie podziękowania 
dla licznych współpracowników oraz 
dla tych wszystkich z Was, w których 
mamy oparcie.” 

Robert Jastrzębski
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Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz.U. z 2016 r. poz.195), która weszła 

w życie dnia 01 kwietnia 2016r. wprowa-
dzono rządowy program mający na celu 
pomoc w wychowaniu dzieci, poprzez przy-
znanie świadczeń wychowawczych, nazywany 
„Rodzina 500+”.
Z pomocy mogą skorzystać zarówno rodzi-
ce, opiekunowie prawni, jak i opiekunowie 
faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 
18-stego roku życia. Świadczenie wycho-
wawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł 
na drugie i każde kolejne dziecko. Przy czym 
świadczenie przysługuje także na pierwsze 
dziecko rodzinom, których dochód na osobę 
nie przekracza 800,00 zł, a jeśli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne, gdy 
dochód nie przekracza 1.200,00 zł na osobę.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy: 
„Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką 
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych”. Zatem jak przedmiotowe świadczenie 
wpłynie na wysokość alimentów i czy możliwe 
jest, aby po otrzymaniu świadczenia z progra-
mu 500+ alimenty zostały obniżone?

Z cyKLu: wOKół PRawa

Świadczenie wychowawcze  
a wysokość alimentów

Stanowisko w tej sprawie było niezwykle po-
dzielone, część prawników wypowiadała się, 
iż zgodnie z powołanym wyżej przepisem to 
państwo wzięło na siebie część obowiązku ali-
mentacyjnego, a kwota 500,00 zł przeznaczona 
na potrzeby małoletniego, winna de facto au-
tomatycznie pomniejszać zasądzone na rzecz 
dziecka alimenty. Inni z kolei podnosili, iż ce-
lem ustawodawcy była poprawa sytuacji mate-
rialnej rodzin, a takie rozumowanie przepisów 
ustawy, które pociągałoby za sobą obniżenie 
alimentów przeczy temu celowi. Kontrowersje 
powstały także po wydanym dnia 21 kwietnia 
2016r. w Rzeszowie wyroku, w którym Sąd 
odmówił Matce podwyższenia alimentów, 
z uwagi na należne świadczenie wychowawcze 
z programu 500+. Brak jednolitej regulacji 
ustawowej, wątpliwości poglądów doktryny 
oraz kontrowersyjne orzeczenie, spowodowały 
konieczność dokonania stosownych zmian, 
w celu uniknięcia dalszych rozbieżności.
W oświadczeniu na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki spo-
łecznej z dnia 10 czerwca 2016r. czytamy: 
„Świadczenie wychowawcze, świadczenia 
z pomocy społecznej lub funduszu alimenta-
cyjnego, świadczenia rodzinne oraz świadcze-
nia i inne środki pieniężne przysługujące na 

Paulina Miksa-Martusewicz – aplikant radcowski

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

r. pr. katarzyna Golińska
adw. Wojciech Goliński

ul. Świętojańska 9/2a, 81-368 Gdynia
tel. 58 354 71 54, email: kancelaria@radcygd.pl

dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie 
mogą wpływać na wysokość alimentów.” Po-
wyższe założenia zostały zawarte w projekcie 
nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i opiekuń-
czego oraz innych ustaw, który przedstawił 
Prezydenta RP. Projekt zakłada także wpro-
wadzenie zmian w kodeksie postępowania 
cywilnego i wprowadzenie zapisu o zakazie 
zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego 
ze świadczenia wychowawczego. 
W uzasadnieniu projektu wskazano na roz-
bieżne poglądy doktryny dotyczące wpływu 
świadczenia wychowawczego na wysokość 
alimentów. Proponowane zmiany mają na celu 
uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie oraz 
zapewnienie stosowania przepisów ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
zgodnie z intencją ustawodawcy. Ustawa ma 
bowiem na celu przede wszystkim poprawę 
sytuacji materialnej osób wychowujących 
dzieci i nie może służyć zmniejszeniu obo-
wiązku alimentacyjnego i pomocy osobom 
zobowiązanym z tego tytułu. Podobne zmiany 
proponowane są w postępowaniu egzekucyj-
nym, zgodnie z nimi zajęcie wierzytelności 
z tego rachunku nie będzie obejmowało także 
świadczeń wychowawczych.
Proponowane zmiany usuną powstałe wąt-
pliwości interpretacyjne, a co najważniejsze 
pozwolą na uniknięcie rozbieżności w orze-
czeniach sądów. 

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
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Gmina Słupsk położona w północnej części Polski, w woj. pomorskim, około 10 km od Morza Bałtyckiego. Dogodna lokalizacja – 
blisko stutysięcznego miasta Słupska oraz zachęcające położenie komunikacyjne  dają możliwości dynamicznego rozwoju firm.

Nasze atuty:
Dogodne położenie komunikacyjne - (bliskość Morza Bałtyckiego,niewielka odległość od Poru Lotniczego Gdańsk – 110 km, •	
Portu Morskiego – Gdynia – 104 km. Aglomeracji : Berlin – 360 km., Poznań – 290 km.
W Redzikowie znajduje się  część drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk.•	
Na terenie Gminy Słupsk zlokalizowane zostały 3 podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Słupsk-Włynkówko •	
(100,24 ha), Redzikowo (62,4777 ha), Wieszyno (82,1608 ha).
Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych  (Inkubator Technologiczny, centra konferencyjne, bogata oferta  •	
usług sportowo – rekreacyjnych)

Gmina Słupsk – miejsce Twoich inwestycji

Pełna oferTa inweSTycyjna na:

www.dzialki.gminaslupsk.pl
urząd Gminy słupsk 
ul. sportowa 34 
76-200 słupsk 
tel. 59 842 84 60 
www.gminaslupsk.pl

1. tereN iNwestycyjNy Płaszewko 
–  to ponad 34 ha atrakcyjnych gruntów, doskonałych pod inwestycje. Obszar dedykowany jest inwestycjom o charakterze 
usługowym, produkcyjnym. Idealne miejsce pod centra logistyczne. Teren inwestycyjny Płaszewko znajduje się pod patronatem 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kompleksowe uzbrojenie terenu planowane jest na koniec sierpnia 2015 roku.

2. tereN iNwestycyjNy redzikowo – wieszyNo  
– doskonale zlokalizowany teren przy drodze krajowej S6 Szczecin – Gdańsk.  Teren ten posiada status  
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

obszar dedykowany jest pod inwestycje przemysłowe i usługowe. To świetna  
lokalizacja  również pod centra logistyczno-dystrybucyjne i magazyny.

GmiNa słuPsk dla bizNesu :
Program pomocy de minimis – pomoc dla przedsiębiorców na wspieranie  •	
nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk
Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie SSSE,•	
Preferencja podatkowa obniżająca podatek od budowli związanych z •	
 energią odnawialną (OZE) z 2% do 0,6% ich wartości
Zwolnienia w podatku dochodowym dla przedsiebiorców prowadzących działlność w SSSE•	
Opieka „pilota inwestycyjnego”  podczas całego procesu inwestycyjnego  •	
oraz po zakończeniu, pomoc w znalezieniu i przeszkoleniu pracowników.
Partnerskie podejście i pozytywne relacje władz gminy z zarządami firm.•	

zainwestowali u nas :  
Fiskars, dolina charlotty, markos, Nord i wiele innych


