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Najnowsze wydania „Przeglądu Samorządowego Pomorze”
najszybciej dostępne na:

yy Podpisano umowy na udzielenie dotacji celowej

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od marca br. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, kształcąca na kierunkach: pedagogika i zarządzanie,
została Wydawcą Przeglądu Samorządowego Pomorze. Wydaniem czerwcowym
wznawiamy jego publikację.
Redaktorem naczelnym pisma została Agnieszka Józwowska, prawnik, nauczyciel
akademicki Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, a redaktorem
prowadzącym bardzo dobrze znana przez wielu z Państwa dziennikarka – Anna
Kłos. Nie zmienią się natomiast priorytety czasopisma, które nadal wspierać
będzie samorządy w ich dążeniach podejmowanych dla dobra lokalnych społeczności i mieszkańców województwa. Mamy też zamiar poszerzyć formułę
wydawnictwa o dział: nauka, edukacja, biznes, ponieważ są to dziedziny wywierające bardzo duży wpływ na samorządową rzeczywistość. Będziemy starali
się również przekazywać ważne, bieżące informacje o działaniach Wojewody
Pomorskiego jako przekaźnika istotnych spraw spośród działań rządu i parlamentu, aczkolwiek z wykluczeniem różnego typu kwestii partyjnych, czy
osobistych sporów.
Głównym celem czasopisma będzie ukazywanie i promocja bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, miejskim,
powiatowym i gminnym. W formie wywiadów, reportaży i sprawozdań oraz
rozmaitych relacji będziemy przekazywać informacje z przebiegu imprez i przedsięwzięć związanych z kulturą, turystyką, gospodarką czy sportem, a poprzez
artykuły przygotowywane przez różnych specjalistów będziemy ukazywali
najnowsze osiągnięcia i rozwiązania związane z nauką, edukacją, biznesem
i nowymi, interesującymi projektami.
Przegląd Samorządowy Pomorze w wersji papierowej dostarczany będzie do jednostek samorządu terytorialnego, szkół i placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych, osób prowadzących działalność gospodarczą, jak też do instytucji
naukowych z terenu województwa pomorskiego, dzięki czemu trafiać będzie
w ręce nie tylko władz i urzędników, ale również mieszkańców. Z racji tego, że
nasze pismo posiadać będzie również wersję internetową (strona internetowa,
facebook, instagram) oraz współpracuje z biurami poselskimi docierać będziemy
do pomorskich europosłów, dzięki czemu treści w nim zawarte trafiać będą do
parlamentarzystów europejskich i władz Unii Europejskiej oraz zainteresowanych
osób i instytucji z terenu całego kraju i zagranicy.
Liczymy na współpracę Państwa, zarówno w zakresie przekazywania nam przez
Państwa informacji o ważnych dla Was sprawach i wydarzeniach, jak i w sferze
reklamowo-sponsorskiej, do czego serdecznie zapraszamy.

na rozbudowę szkół w gminie Kościerzyna i Przodkowo
yy Ponad 27 milionów złotych na drogi lokalne
w województwie pomorskim
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Przegląd Samorządowy

Wywiad z marszałkiem pomorskim Mieczysławem Strukiem

Samorządność to dla Pomorza wiatr w żagle
Z okazji 20-lecia działalności samorządów w Polsce, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
konferencja naukowa zatytułowana „Twarzą ku przyszłości”, której organizatorami byli: marszałek pomorski Mieczysław Struk
i przewodniczący sejmiku pomorskiego Jan Kleinszmidt, natomiast inicjatorem i opiekunem merytorycznym Grzegorz Grzelak –
wiceprzewodniczący sejmiku, politolog, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w tematyce samorządowej.
Podczas konferencji wystąpienie o tytule: „Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach1998–2018.
Cele rozwojowe, programy, osiągnięcia” wygłosił marszałek Mieczysław Struk. Oto kilka pytań do P. Marszałka.

by Pan zatem określił
główną misję polityki
? Jak
regionalnej województwa,

sformułowaną i realizowaną
przez Pana i cały zarząd?
Misja ta wynika ze strategii rozwoju Województwa pomorskiego 2020,
tworzyliśmy ją przy szerokich konsultacjach społecznych, a najkrócej można
ją określić: koordynowanie i wspomaganie działań rozwojowych.

to jednak na
czynniki pierwsze, czyli co się
? Rozłóżmy
zawiera w tym haśle?

Tworzenie korzystnych uwarunkowań
poprzez dbałość o dostępność transportową, pozyskiwanie, rosnących jak
dotąd, środków finansowych, w tym
z Unii Europejskiej i wzrost inwestycji zewnętrznych, w tym w branżach
kluczowych.

Udaje się to realizować?
?czowym
Oczywiście. Pomorze staje się kluwęzłem transportowo-logi-

stycznym kraju i jednym z jego liderów
gospodarczych.

A finansowanie?
?wództw
Od lat jesteśmy w czołówce wojew pozyskiwaniu środków unij-

nych, w okresie przedakcesyjnym było
to 670 mln zł, w latach 2004–2006 –
5,2 mld, w latach 2007–2013 – 21,1 mld,
w budżecie obecnie realizowanym,
czyli 2014–2020 jest to jak dotąd –
13,1 mld zł.

A inwestycje? Które przede
wszystkim?
?Głównie
wynikające z inteligentnych

specjalizacji Pomorza, czyli: technologie offshore i portowo-logistyczne,

technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużywaniu energii
oraz paliw a także w budownictwie,
technologie medyczne w zakresie
chorób cywilizacyjnych i starzenia
się społeczeństwa.

Pomorze staje się
kluczowym węzłem
transportowologistycznym kraju
i jednym z jego liderów
gospodarczych.

ten sposób dotarliśmy do
społecznych, które są
? Wspraw
newralgiczne, na przykład

demografia...
Niestety to problem całego kraju, ale
nawet w tej dziedzinie górujemy nad
innymi województwami jako jedyne
o dodatnim wskaźniku demograficznym, niemniej prócz dbałości o zdrowie
społeczeństwa i widząc już niedobory
pracowników w różnych gałęziach gospodarki, staramy się, aby istniejące
i potencjalne zasoby rąk do pracy były
jak najlogiczniej zagospodarowane...

Poprzez?
?Ogłosiliśmy
Rozwój szkolnictwa zawodowego.
konkurs dotyczący koncepcji tego rozwoju dla organów prowadzących szkolnictwo zawodowe oraz

kształcenie ustawiczne – z priorytetem
dla branż o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu. Przeznaczamy na to 315 mln zł z UE w ramach
programu RPO WP 2014–2020.
Co jeszcze realizujecie dla stymulowania rozwoju regionu?
?Wiele
działań, przykładowo: powstała

Pomorska Kolej Regionalna – całkowita wartość tego projektu wyniosła
1,1 mld zł, z tego dofinansowanie
unijne 651 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Działamy też poprzez Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne – za pośrednictwem Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk–Gdynia–Sopot.

A wyzwania przyszłości?
?globalna
Stworzą je zjawiska od nas niezależne:
konkurencja, bezpieczeństwo
energetyczne, rozwój technologiczny,
ekstremizmy, migracje, zmiany klimatu, demografia. Ale ufam, że sobie
z tym jakoś poradzimy, pod warunkiem
że jako samorządowcy będziemy dalej
działać solidarnie i rozważnie.
Rozmawiała: Anna Kłos

Samorządy świętują dojrzałość
Pomorskie po reformie
samorządowej

Pomorski samorząd powstał 20 lat
temu. W skład dzisiejszego województwa pomorskiego weszły dawne województwa: gdańskie (w całości), słupskie
(oprócz gmin: Postomino, Sławno m.
i Sławno w.), bydgoskie (gminy: Brusy, Chojnice m., Chojnice w. i Czersk)
i elbląskie (gminy: Dzierzgoń, Gardeja,
Krynica Morska, Kwidzyn m., Kwidzyn
w., Lichnowy, Malbork m., Malbork w.,
Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Nowy
Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo,
Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole,
Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna,
Sztum i Sztutowo). W województwie
pomorskim jest 20 powiatów, w tym
cztery miasta na prawach powiatów
(Trójmiasto i Słupsk). Najmłodszym
jest powiat sztumski. Ciekawostką jest
to, że Sopot ma status najmniejszego
miasta na prawach powiatu w Polsce
pod względem liczby mieszkańców.
Stolicą województwa pomorskiego
został Gdańsk.

1990 roku do 1998 r. samorząd terytorialny w Polsce istniał tylko na
szczeblu gminnym. W 1999 roku, po
reformie administracyjnej, wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny.
Ponownie utworzono samorządowe
powiaty (zlikwidowane w 1975 roku.)
Zmniejszono też liczbę województw
w Polsce – z 49 na 16.

Samorządowcy się jednoczą
Najliczniejszą organizacją jest Związek Gmin Pomorskich. Organizacja ta
powstała z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992
roku, pod nazwą Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako efekt
zapotrzebowania na wspólne działania
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Gminy mają 28 lat, powiaty – 10
W województwie pomorskim mamy
123 gminy. W tym 81 gmin wiejskich,
25 gmin miejskich i 17 miejsko-wiejskich. Najwięcej gmin wiejskich
znajduje się w dzisiejszym powiecie
starogardzkim (dziewięć), a najmniej
w powiecie chojnickim (dwie gminy
– Chojnice i Konarzyny). Od 27 maja

Fot. Anna Kłos

Fot. z Portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Miałem okazję doświadczać jej działania przez całe te 20 lat – na różnych
szczeblach, i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że mocno przyspieszyła rozwój województwa pod
każdym względem a ponadto pozwoliła
szerokim kręgom społecznym uzyskać
przekonanie, że tu na miejscu, w ich
małej ojczyźnie, wiele od nich zależy,
że nie są tylko obiektem zarządzeń
i działań sterowanych z Warszawy.

Fot. Anna Kłos

idea samorządności przez
te 20 lat w polityce regionalnej
? Czy
się sprawdziła?

Samorządowcy w trakcie spotkania

Fot. Anna Kłos

Po okolicznościowych powitaniach
przez trzech głównych organizatorów
i podziękowaniach za dotychczasową współpracę, prezes Błażej Konkol
udzielił głosu Maciejowi Kiełbusowi –
przedstawicielowi Kancelarii Prawnej
Dr Krystian Ziemski&Partners, który
wygłosił referat pt. Przyszłość samorządu terytorialnego. Był to właściwie

Fot. Anna Kłos

Od prawej: Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Inspektor Sanitarny, wicemarszałek pomorski Krzysztof Trawicki,
dyr generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Spiker, Andrzej Pollak – wójt Gminy Nowa Karczma)

Fot. Anna Kłos

Wójt Gminy Chmielno Jerzy Grzegorzewski)

Regionalne uroczystości w Chmielnie
– perełce Kaszub

Od prawej: Tadeusz Puszkarczuk – wójt Gminy Puck

Podziękowania p. Wicekurator dla prezesa ZGP Błażeja Konkola

są ważne, a główna zasada współpracy polega na odpowiednim
podziale zadań i obowiązków.
Ocenił, jako pozytywną, współpracę ze Związkiem Powiatów
Polskich w dziedzinie kreowania
prawa, szukanie (od 1992 roku)
wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym ze Związkiem Gmin
Pomorskich, udział Związku
Miast i Gmin Morskich w rozwiązywaniu problemów związanych
z gospodarka morską i utrzymaniem równowagi między jej rozwojem a zakusami deweloperów.
yy Janina Kwiecień – w podwójnej
roli – starosty kartuskiego i czł.
Zarządu Związku Powiatów Polskich, przekonywała, że powiaty
są potrzebne, a najlepsze rezultaty osiągają te tereny, gdzie jest
harmonijna współpraca władz
powiatów i gmin. Odnosząc się
do utworzenia w woj. pomorskim
tylko dwu Centrów Powiadamiania Ratunkowego stwierdziła,
że to zły pomysł na zarządzanie
bezpieczeństwem, bo w praktyce
przedłuża dotarcie karetek do
osoby potrzebującej pomocy.
yy Pomorski wicekurator oświaty
Małgorzata Bielang pochwaliła
osiągnięcia samorządów w dziele
troski o szkolnictwo i inne formy

Dyr. Danuta Makowska

Prezes Sławomir Niecko

W województwie
pomorskim mamy
123 gminy.
W tym 81 gmin
wiejskich,
25 gmin miejskich
i 17 miejsko-wiejskich.

edukacji młodego pokolenia.
yy Sławomir Niecko – prezes Centrum Hurtowego RENK podziękował za rozmaite formy współpracy z samorządami i innymi
podmiotami w terenie, szczególnie w branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego.
yy Danuta Makowska – Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska
zapewniła o dobrej woli rozwiązywania dylematów w terenie
między wymogami rozwoju gospodarczego a dbałością o stan
środowiska.
yy Jerzy Jerkiewicz – prezes organizacji PRACODWCY POMORZA
przedstawił najważniejsze informacje dotyczące tej organizacji
i zachęcił do współpracy zarówno
podmioty gospodarcze jak samorządy. Tomasz Augustyniak
– Pomorski Państwowy Inspektor
Sanitarny przypomniał cele i zasady działania tego podmiotu,
złożył okolicznościowe życzenia.
yy Dariusz Majorek – dyr Oddziału
Pomorskiego PFRON-u dziękował za harmonijną współpracę
samorządom, dzięki której nasze
województwo zajmuje od kilku
lat miejsce w pierwszej piątce
województw w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Dzięki sieci warsztatów dla osób
niepełnosprawnych w terenie,
1050 osób nie siedzi bezczynnie
w domach, ale ma możliwość wykorzystanie swych umiejętności
i uspołeczniania się.

Najpierw „Przybyli ułani”...
a potem „Pierwsza Brygada”
Na zakończenie uroczystości program
artystyczny związany ze 100-leciem
odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawiły dzieci z Przedszkola Samorządowego „Baśniowa
Kraina” w Chmielnie. Wśród nich
jest 6-letnia gwiazda – Blanka Plichta, która niedawno została laureatką
XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa Nutka”
Częstochowa 2018.
Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

yy Skład Komisji Rewizyjnej:
• Piotr Laniecki – przewodniczący (wójt Gm. Morzeszczyn),
• członkowie: Tadeusz Puszkarczuk (wójt Gm. Puck), Andrzej
Żmuda-Trzebiatowski (wójt
Gm. Przechlewo), Stanisław
Połom (wójt Gm. Starogard
Gdański), Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska (burmistrz
Gniewa).

województwa pomorskiego. Po 25 latach działalności Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą
w województwie pomorskim korporacją
zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych
w kraju. Obecnie, zrzesza 88 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich,
a podejmowane przez nich inicjatywy
mają przełożenie na jakość życia ponad
750 000 mieszkańców.
Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie
i obrona wspólnych interesów zrzeszonych oraz wspieranie idei samorządu
terytorialnego.
yy Skład Zarządu:
• prezes – Błażej Konkol (wójt
Gminy Trąbki Wielkie),
• wiceprezesi: Andrzej Pollak
(wójt Gminy Nowa Karczma),
Leszek Kuliński (wójt Gminy
Kobylnica), członkowie zarządu: Adam Marciniak (wójt
Gm. Człuchów), Andrzej Wyrzykowski (wójt Gm. Przodkowo), Hanna Brejwo (wójt Gm.
Pszczółki), Sławomir Bieliński
(wójt Gm. Lubichowo), Bernard
Grucza (wójt Gm. Sulęczyno),
Elżbieta Krajewska (wójt Gm.
Sadlinki).

rejestr pytań bez odpowiedzi i ostrzeżeń, np.:
yy Po nowelizacji ustawy o samorządach ich sytuacja może stać się
jeszcze trudniejsza.
yy Czym ma się zajmować samorząd
terytorialny i jaki ma mieć status:
wykonawcy poleceń i nakazów ze
szczebla administracji rządowej?
Czy ma utrzymać samodzielność
na swym terenie?
yy Czy wszystkie obecne zadania samorządów powinny być
zachowane?
yy Czy samorząd ma być dwupoziomowy, czy trójpoziomowy
(jak obecnie)?
yy Czy podstawowa jednostką
samorządu terytorialnego
powinien być powiat, czy jak
obecnie – gmina?
Ponieważ każdy z tych punktów prowokował do dłuższej dyskusji, na co przy
święcie nie było ani czasu ani nastroju,
przekazano głos licznie przybyłym
gościom:
yy Wicemarszałek pomorski Krzysztof Trawicki podkreślił, że idea
samorządności jest mu bliska
od roku 1987, kiedy to po raz
pierwszy został wybrany radnym
a potem przeszedł kolejne szczeble samorządowe do obecnego –
wojewódzkiego. Na tym ostatnim
stanowisku dumny jest z osiągnięć zarządu marszałkowskiego
w dziedzinie zagospodarowywania środków unijnych – od kilku
lat pomorskie jest w czołówce
polskich województw. Podkreślił
też osiągnięcia w dziedzinie reformy służby zdrowia. Przykładam swego czasu krytykowane
połączenia szpitali okazały się dla
nich korzystne, a ostatnio już 5-lecie powstania obchodziła spółka
gdańskich szpitali COPERNICUS.
yy Dyrektor generalny Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego Andrzej
Spiker zaznaczył, że wprawdzie
reprezentuje administrację państwową, ale uważa, że wraz z administracją samorządową tworzy
ona wspólny polski, narodowy
organizm, w którym obie strony

Fot. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Od lewej: Wojciech Kankowski – burmistrz Żukowa, Andrzej Wyrzykowski – wójt Gminy Przodkowo)
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Fot. Anna Kłos

Od lewej: Hanna Brejwo wójt Gminy Pszczółki, obok Barbara Kamińska –
wójt Gminy Suchy Dąb
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Fot. Anna Kłos
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Pośrodku prezes PP Jerzy Jerkiewicz

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

„Jesteś wolna od 100 lat”
15 czerwca rozpoczął się ogólnopolski konkurs
fotograficzny zorganizowany z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę, który
jest skierowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkurs trwa do 10 listopada 2018 roku, rozgrywany jest
w kategorii open: dzieci i młodzież ucząca się do 20 roku
życia. W Konkursie może brać udział każdy kto spełnia
kryterium wiekowe, pasjonuje się fotografią, ale nie jest ona
dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.

Fot. Anna Kłos

Celem konkursu jest rozbudzanie postaw patriotycznych
poprzez przedstawienie miejsc, obiektów historycznych
oraz indywidualnych wyobrażeń autorów zdjęć związanych
z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania
niepodległości przez nasz kraj.

Uczestnicy spotkania pozują do pamiątkowej fotografii

Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię, dopuszcza
się też serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie
oznaczone, do 3 zdjęć w serii, które traktowane będą
jako jedna praca. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych
prac fotograficznych wykonanych metodą analogową lub
cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, jednakże
fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji
graficznej będą odrzucane.

Walczymy
o Związek Metropolitalny
Pomorskie od lat stara się o utworzenie Związku Metropolitalnego. Zaczęło się w 2011 roku od powstania stowarzyszenia
metropolitalnego. W roku 2015 sformalizowano je jako Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot – instytucję pośredniczącą
dla podjęcia i zagospodarowania funduszy UE (tzw. ZIT). Przyjęto strategię do roku 2030. W roku 2017 powstał Plan
Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S i skierowano wniosek do rządu o powołanie Związku Metropolitalnego. Do tej pory
w Polsce został stworzony (od 1. stycznia 2018) tylko jeden taki Związek – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Związek ten
korzysta z odpisów z podatków PIT i CIT. W ciągu roku dostaje około 250 milionów złotych – taki ma roczny dochód od państwa.
Gdyby związek powstał w Pomorskiem, uzyskałby wpływy z odpisów od podatków w kwocie około 170 milionów złotych.

Regulamin oraz wszystkie informacje dotyczące konkursu
publikowane są na stronie:
www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Fotograficzny
Fotografie należy nadsyłać przesyłką pocztową, kurierską
lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora:
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu,
ul. Królewiecka 128, 82-300 Elbląg.
Fotografie mogą być także zamieszczane na stronie
konkursu, a zdjęcie, które uzyska najwięcej „polubień”
zostanie wyróżniona nagrodą publiczności.

Do

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Grafika: Wojciech Sójka

Wojciech Sójka

tej pory OMG-G-S tworzyli
przedstawiciele władzy
wykonawczej – prezydenci
miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie, teraz do walki dołączyć chcą
reprezentanci władzy ustawodawczej w terenie – przewodniczący rad
miast, gmin i powiatów W poniedziałek, 28 maja 2018 roku, reprezentanci
samorządów podpisywali w siedzibie
Rady Miasta Gdańska deklarację w tej
sprawie. Inicjatorem spotkania były
gdańskie władze: prezydent Paweł Adamowicz i przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Oleszek. Każdy z uczestników otrzymał publikację pt. „Strategia
Obszaru Metropolitalnego GdańskGdynia-Sopot do roku 2030”.
– Spotkanie jest okazją do wymiany
doświadczeń oraz przedstawienia osiągnięć i celów strategicznych Obszaru

Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot, jak i do podjęcia dyskusji na
temat potrzeby uchwalenia ustawy
o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim oraz korzyściach
z niej wynikających. Zainaugurowaliśmy w ten sposób cykl takich spotkań,
a będą one organizowane co najmniej
raz w roku, już przez następne rady,
po wyborach – oznajmił gospodarz
spotkania – Bogdan Oleszek.
– Na co dzień wszyscy jesteśmy skupieni na naszych gminach, ale musimy pamiętać, że nasze samorządy są
połączone – takimi słowami rozpoczął
swe wystąpienie Paweł Adamowicz,
prezes OMG-G-S i prezydent Miasta
Gdańska. Następnie przypomniał
jakie są priorytety OM G-G-S:
Stowarzyszenie jest strukturą dobrowolną i demokratyczną; każda

gmina ma jeden głos. Unia Europejska kilka lat temu zdecydowała, że
oczekuje od państw członkowskich
przeznaczenia puli środków na interwencję dla gmin obszarów metropolitalnych – nazwanych obszarami funkcjonalnymi. Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne przekonały
wielu samorządowców do zaangażowania, a co za tym idzie zrzeszenia się w stowarzyszeniu i podjęcia
wspólnego działania. Bez strategii
i wspólnego spojrzenia w przyszłość,
nie będziemy mogli liczyć na rozwój.
Stowarzyszenie narzuciło sobie cele,
które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
“Zostało nam 12 lat, a to niewiele.
Ta perspektywa nie jest odległa, lecz
jak najbardziej realna” Pomyślmy jak
naszym działaniom nadać wspólny
kierunek.
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Samorządowcy o konkretach
Bogdan Łapa, członek zarządu OMGG-S, wicestarosta powiatu kartuskiego
zaznaczył, że w ramach mechanizmu
ZIT w samym powiecie kartuskim
powstanie 6 węzłów integracyjnych,
w tym również dwa węzły w miejscowościach położonych poza ZIT-em
(Sierakowice i Gołubie). – Ważne, aby
promować cały region obszaru metropolitalnego, bo w jedności siła. Dodał,
że należy w ramach ZIT-u skupić się na
przekazywaniu środków na sprawniejszą komunikację, aby zwiększyć spójność terytorialną naszego obszaru.
Hanna Brejwo – skarbnik OM G-G-S,
wójt gminy Pszczółki, podważyła mit,
jakoby Gdańsk potrzebował małych
gmin tylko jako tła czy tarczy. Już podczas pierwszego spotkania z prezesem
OMGGS, kiedy mówiono o przygotowaniu statutu oraz o zasadach, jakie będą
panować w metropolii, zostało jednoznacznie powiedziane, że każda gmina

Fot. Anna Kłos

Podpisywanie deklaracji

Podpisywanie deklaracji

Deklaracja z podpisami uczestników. Z lewej – przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Korzyści już widać

gminy z obszaru metropolitalnego
uzyskują dzięki wspólnym zakupom.
Oszczędności sięgają 80 mln złotych. Metropolia uzyskuje upusty
cenowe w wysokości nawet 30 procent. Wspólnie kupowane są: energia
elektryczna, gaz ziemny, paliwo do
samochodów służbowych, olej opałowy, usługi pocztowe, a także urny
wyborcze.

Dokonania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przedstawił
Michał Glaser – dyrektor Biura OM
GGS – dyrektor Biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. (Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”
pełni rolę Instytucji Pośredniczącej
(IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO
WP 2014–2020).
3,6 mld zł to wartość pakietu inwestycji metropolitalnych. W tym jest
1,7 mld złotych z UE. 133 projekty są
realizowane, a 63 w przygotowaniu.
Korzysta z tego ponad 200 beneficjentów i ich partnerów. Tworzonych
jest 26 węzłów integracyjnych, powstaje 3023 miejsc „parkuj i jedź”;
2578 miejsc „bike&ride”; 116km dróg
rowerowych; 7 eronów SKM. Ważnym projektem jest rozwój systemu
roweru metropolitalnego. Swym zasięgiem obejmie on 14 gmin, a do
wykorzystywania będą też rowery
z napędem elektrycznym. Termomodernizacja obejmie 262 obiekty
użyteczności publicznej; 848 gospodarstw domowych, a dofinansowanie
wyniesie około 202 mln zł. Powstaje
szkoła metropolitalna dzięki współpracy 3 gmin: Miasta Gdańska, Gminy Kolbudy i Gminy Pruszcz Gdański..
Pierwszy dzwonek zabrzmi w niej
we wrześniu br. Powstaje Centrum
Geriatrii. W przyszłym roku zostanie
otwarty oddział w Sopocie, a w 2020
roku – w Gdańsku. Duże korzyści

Uchroni przed błędami, zadba
o interes terenu
Biuro Rozwoju Gdańska przeanalizowało wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego w 49 gminach. Na
podstawie tych badań zdiagnozowano
planowaną zabudowę mieszkaniową
w obszarze metropolitalnym na ponad
1,5 mln mieszkańców, co jest obecnie
rzeczą niemożliwą do osiągnięcia. Jak
z tego wynika, konieczne jest wspólne
planowanie w rozwoju przestrzennym.
Planowanie przestrzenne jest ściśle powiązane z zapewnieniem mieszkańcom
dostępu do skoordynowanego transportu zbiorowego. To też pole działania
dla Związku Metropolitalnego. Ale nie
będzie łatwo:
Odpis z podatku PIT i CIT jako Związek
Metropolitalny musimy wywalczyć,
to się samo nie zrobi. Nasze wielkie
zadanie w naszej kadencji i przyszłej
– 2018–2023, to nie odpuszczać, wspominać o tym i przypominać, zwłaszcza
kiedy kształtować się będzie oblicze
sejmu, senatu oraz rządu – podkreślił
prezydent Paweł Adamowicz.

Przemawia prezes OMG-G-S,
prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz

Walczymy o Związek Metropolitalny
Deklarację podpisali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bogdan Oleszek – przew. Rady Miasta Gdańska
Bożena Daszewska – przew. Rady Gminy Cedry Wielkie
Walentyna Czapska – przew. Rady Miejskiej Gniewa
Wiesław Rusiecki – przew. Rady Gminy Kolbudy
Teresa Pawłowska – przew. Rady Miasta Krynica Morska
Bartłomiej Formela – przew. Rady Gminy Luzino
Włodzimierz Załucki – wiceprzew. Rady Powiatu
Malborskiego
8. Arkadiusz Mroczkowski – przew. Rady Miasta Malborka
9. Marcin Kopitzki - przew. Rady Gminy Kosakowo
10. Wojciech Krawczyk – przew. Rady Miasta Nowy Dwór
Gdański
11. Mirosław Chyła – przew. Rady Miasta Pelplina
12. Marek Kowalski – przew. Rady Gminy Pruszcz Gdański
13. Piotr Kozakiewicz – przew. Rady Miasta Pucka
14. Anna Pomieczyńska – przew. Rady Gminy Puck
15. Kazimierz Okrój – przew. Rady Miasta Reda
16. Ariel Sinicki – przew. Rady Miasta Rumia
17. Roman Potrykus – wiceprzew. Rady Gminy Somonino
18. Wiaczesław Augustyniak – przew. Rady Miasta Sopotu
19. Stefan Literski – przew. Rady Gminy Stężyca
20. Aleksandra Perz – przew. Rady Gminy Szemud
21. Mirosław Augustyn – przew. Rady Miasta Tczewa
22. Zbigniew Leszczyński – przew. Rady Gminy Trąbki Wielkie
23. Krzysztof Seroczyński – wiceprzew. Rady Gminy
Wejherowo
24. Stefan Klein – przew. Rady Miasta Władysławowa
25. Bożena Roszak – wiceprzew. Rady Gminy Kosakowo
26. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska – przew. Rady Miasta
Pruszcz Gdański
27. Bogdan Kułakowski – przew. Rady Powiatu Malborskiego

Przegląd Samorządowy

w okręgu metropolitalnym musi mieć
jeden głos, więc każda może decydować
o metropolii. Zwróciła też uwagę na
dodatkowe dla małych gmin wartości.
W małych gminach brakuje wiedzy
eksperckiej, specjalistów i środków,
a obszar metropolitalny daje możliwość korzystania z wiedzy ekspertów
z dużych miast. Zauważyła też, że
prócz „twardych” inwestycji, takich
jak węzły integracyjne, metropolia to
przede wszystkim eksport i przepływ
wiedzy.

Uwagi na przyszłość
Inni też zgłaszali swe zapotrzebowania. Dla terenów Półwyspu Helskiego
istotna jest przede wszystkim lepsza
komunikacja w sezonie turystycznym. Kosakowo stawia na wspólne,
międzygminne ścieżki rowerowe,
masowo wykorzystywane zwłaszcza
w okresie weekendowym. Oczekiwania radnych Kosakowa to również
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połączenie kolejowe do Gdyni Oksywia. Poproszono o wsparcie przy odtworzeniu Kolei Kokoszkowskiej, która
mogłaby być alternatywą dla Żukowa
podczas przebudowy linii Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej. Zaapelowano
także o wyprzedzające informacje na
temat wspólnych działań, planowanych
w przyszłym roku, aby móc zawczasu
właściwie zaplanować gminne budżety,
oraz o promocję OMGGS w gminach
położonych na peryferiach obszaru –
pokazanie faktów i liczb w każdej gminie, co umocni Obszar Metropolitalny
i podniesie jego znaczenie w świadomości mieszkańców.
Przed sceną w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska postawiono tablicę z wypisaną na niej „Deklaracją na rzecz
utworzenia związku metropolitalnego
w województwie pomorskim”. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy
– przewodniczący rad – podpisywali
tę deklarację.
Anna Kłos

Wsiądziesz na rower wspomagany elektrycznie
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odniósł kolejny sukces.
18 czerwca w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyła się uroczystość
podpisania umowy na realizację projektu „Budowa Systemu Roweru
Metropolitalnego OMG-G-S” z wykonawcą – spółką NB Tricity.

P

rojekt „Budowa Systemu Roweru
Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-GdyniaSopot” zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów miejskich w 14
gminach. Stacje rowerowe powstaną
w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Tczewie,
Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim
i Rumi.
Do 18 listopada br. na terenie Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia
– Sopot spółka NB Tricity uruchomi
pierwsze 30% Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO. Wszystkie rowery
będą wspomagane elektrycznie. 1244
rowerów zobaczymy w ciągu 5 miesięcy Do marca 2019 natomiast na ulicach
pojawi się 100% floty, czyli ponad 4000
rowerów! Mevo zobaczymy nie tylko
w Trójmieście, ale także na terenie
11 mniejszych samorządów.
Wybrany wykonawca, spółka NB
Tricity, zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz
z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym.
Mevo będzie oparte o rowery
4 generacji wyposażone w moduły
GPS i GSM. Wykonawca za realizację
przedmiotu zamówienia otrzyma kwotę
40.272.906,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi
17.218.259 zł.
W wydarzeniu, dzięki któremu m.in.
w naszym mieście dostępne będą nowoczesne rowery miejskie udział wzięli: Mieczysław Struk, marszałek województwa oraz włodarze 14 gmin.
Oprac. na podstawie mat. OM G-G-S

Uczestnicy uroczystości podpisania umowy

Główni sprawcy sukcesu, licząc od lewej: prezydent Sopotu Jacek Karnowski,
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek Mieczysław Struk,
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek

12

Z życia samorządów

Przegląd Samorządowy

Miasto Gdynia było współgospodarzem konferencji na temat autostrady morskiej z Gdyni do Karlskrony, będącej
pierwszą częścią dwudniowej wizyty studyjnej unijnych koordynatorów: Briana Simpsona – koordynatora UE ds.
autostrad morskich i prof. Kurta Bodewiga – koordynatora UE ds. Korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.
Wziął w niej udział także Jarosław Majchrzak – dyrektora Biura Kolejowego Korytarza Towarowego Nr 5 (RFC 5).
Konferencja miała na celu przedstawienie szeregu argumentów strategicznych i ekonomicznych dla przedłużenia
korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk Adriatyk do Szwecji dzięki autostradzie morskiej Gdynia – Karlskrona,
w ramach przyszłej rewizji sieci TEN-T tj. przed 2023 rokiem.
która odciąży istniejącą estakadę
Kwiatkowskiego i będzie podstawą
sprawnego wjazdu do Portu Gdynia.
To nie było jedynie wydarzenie towarzyskie. Wizyta ma ogromne znaczenie,
ponieważ obaj koordynatorzy opublikowali ostatnio dokumenty programowe:
Plan Prac Korytarza Bałtyk–Adriatyk
oraz Szczegółowy Plan Wdrażania Autostrad Morskich, które stanowią podstawę do finansowania przedsięwzięć
transportowych. Jednym z priorytetów
jest realizacja połączeń integrujących
transport morski z siecią bazową korytarza. Szczególną rolę odgrywać będą
autostrady morskie, stanowiące morski
wymiar korytarzy sieci bazowej.
Kontynuacją konferencji w Porcie Gdynia była druga część wizyty koordynatorów, czyli wspólny rejs do Karlskrony, gdzie odbywały się spotkania
z przedstawicielami strony szwedzkiej:
reprezentantami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji, szwedzkiej
Administracji Transportu, władz regionalnych i lokalnych. Uwieńczeniem wizyty studyjnej był pobyt na
terminalu intermodalnym niedaleko
miejscowości Alvesta – to ważny węzeł
transportowy południowej Szwecji na
trasie korytarza sieci bazowej ScanMed, dokąd miałby docierać, dzięki
autostradzie morskiej Gdynia–Karlskrona, korytarz Bałtyk–Adriatyk.

Fot. A.K.

W I rzędzie od lewej: czł. zarządu w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim
Ryszard Świlski i wiceprezydent Gdyni Marek Stepa, w II rzędzie między
nimi Sławomir Kopyść – czł. zarządu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Marszałkowskim

Fot. A.K.

Najważniejsze trasy korytarza VI na terenie Polski: S-3 ze Świnoujścia, A-1
z Gdańska do południowej granicy Polski, S-7 z Gdańska do Warszawy

Także w tym sezonie letnim spólka
Koleje Mazowieckie uruchomi cieszące
się dużym zainteresowaniem (112 tys.
pasażerów w ub. letnie wakacje), przejazdy z Warszawy do Ustki przez Trójmiasto. Podczas konferencji w Gdańsku Dariusz Grajda, członek zarządu,
dyrektor handlowy poinformował, że
23 czerwca kursowanie rozpocznie
pociąg „Słoneczny” relacji Warszawa
Zachodnia – Ustka. Będzie kursował
do 2 września.
Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnymi, klimatyzowanymi wagonami piętrowymi firmy Bomkbardier.
– „Takich wagonów nikt w Polsce nie
posiada” – zachwalał dyr Grajda – pociąg jedzie z prędkością 160 km/h.,
oczywiście tylko tam, gdzie infrastruktura pozwala na rozwinięcie
takiej prędkości. Dzięki temu podróż
z Warszawy do Ustki trwa niespełna pięć i pół godziny, a z Warszawy
do Gdańska trzy godziny, czyli tylko
20 min. dłużej niż pendolino. Ze stacji
Warszawa Zachodnia pociąg będzie
wyjeżdżał codziennie o 6.29. W podróż powrotną pociąg będzie wyruszał
z Ustki o 12.42 i dotrze do Warszawy
o 18.25. Pociąg będzie się zatrzymywał
w Ciechanowie, Mławie, Działdowie,
Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku
Głównym, Wrzeszczu, Oliwie, Sopocie,
Gdyni Głównej, Wejherowie, Lęborku
i w Słupsku.
W siedmiu wagonach do dyspozycji
pasażerów będzie prawie tysiąc miejsc
siedzących drugiej klasy. Pociąg nie
będzie objęty rezerwacją miejsc. Bezpłatnie można przewieźć rower. Pełna
cena za przejazd na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka wynosi 60 zł, ale będą
honorowane wszystkie ulgi handlowe
i ustawowe. Bilety można już kupować
we wszystkich kanałach dystrybucji,
np. w kasach, u kierownika pociągu,
on-line i w biletomatach.

Pomorskie też dokłada
kursów pociągów
Około 50 dodatkowych par pociągów
będzie kursowało w rejonie nadmorskim w woj. pomorskim w sezonie

Fot. Anna Kłos

„Słonecznym” nad morze

Anna Kłos

Unijni komisarze (od prawej) słuchali uważnie, dalej: Adam Meller – prezes Portu Gdynia i Marek Stępa
– wiceprezydent Gdyni

Wakacyjne koleje

Fot. A.K.

W

izyta ta była współorganizowana przez Zarząd Morskiego
Portu Gdynia S.A., Urząd Miasta Gdynia, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego i szwedzki
Region Blekinge oraz przewoźnika
promowego Stena Line – partnerów
projektu flagowego TENTacle z Programu Regionu Morza Bałtyckiego
2013–2020.
Dlaczego walczymy o ten wpis, skoro
od lat już pływają na tej trasie kilka
razy na dobę promy Stena Line? – tłumaczył Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Jak
zawsze, chodzi o pieniądze, te które
z unijnego budżetu mogłaby otrzymać
Gdynia – miasto i port.
– Port Gdynia to jeden z kluczowych
węzłów transeuropejskiej sieci transportowej, który łączy Korytarz Bałtyk
Adriatyk ze Skandynawią, w tym ze
Szwecją, poprzez połączenie promowe
do Karlskrony. Wraz ze Stena Line, oraz
naszymi długoletnimi partnerami ze
Szwecji, pragniemy rozwijać współpracę i efektywniej łączyć potencjały
gospodarcze Skandynawii oraz Europy
Środkowo-Wschodniej. Potrzeba nam
obecnie kilku inwestycji, żeby jeszcze
bardziej rozwijać polsko-skandynawskie kontakty gospodarcze jak: linia
kolejowa 201 i poprawa dostępu kolejowego do portu oraz Droga Czerwona,

Fot. sloneczny.mazowieckie.com.pl

Chcemy przedłużenia
korytarza Bałtyk–Adriatyk do Szwecji

Zapowiedź lata już w wakacyjnym nastroju. Dyr Dariusz Grajda (z prawej) i czł. Zarządu w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim
Ryszard Świlski. Ten drugi paraduje już nawet w letniskowych błękitnych skarpetkach w zielonkawe renklody.

Lębork – Gdynia Główna z 40 do 42 par
pociągów, Gdynia Główna – Władysławowo z 24 do 32 oraz Gdynia Główna
– Hel z 22 do 30 par pociągów.

Arriva również się stara
Pełna cena za przejazd
na trasie Warszawa
Zachodnia – Ustka
wynosi 60 zł, ale
będą honorowane
wszystkie ulgi
handlowe i ustawowe.

letnim – uzupełnił mazowiecką ofertę
wicemarszałek województwa pomorskiego, Ryszard Świlski. W wakacje
pociągi będą jeździły na trasach ze
Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby,
na których nie kursują w ciągu roku.
Na trasę Słupsk–Ustka–Słupsk dziennie wyjedzie 18 par pociągów a na trasę
Lębork–Łeba–Lębork – 12 par pociągów. Wzmocniona zostanie też linia :

O uruchomieniu dodatkowych, wakacyjnych połączeń poinformował
przewoźnik Arriva. 23 czerwca wystartują wakacyjne, kolejowe połączenia
z Bydgoszczy do Helu, z Bydgoszczy
do Kościerzyny oraz pomiędzy Helem
i Władysławowem. Hitem ma być bezpośrednie – weekendowe – połączenie
z Bydgoszczy przez Czersk do Kościerzyny, czyli przez Kociewie na Kaszuby.
Pociągi na tych trasach mają kursować
do końca sierpnia.
W sumie będzie można, unikając korków drogowych i za niewielkie pieniądze, dotrzeć do ulubionej miejscowości
wypoczynkowej i mieć fajne wakacje
czy urlop, teraz wszystko w rękach
kapryśnej bogini pogody.
Anna Kłos

Lato, lato, lato czeka…

Przegląd Samorządowy
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Volvo Gdynia Sailing Days towarzysko:

Czym skorupka za młodu nasiąknie...
tym żeglarzem zostanie

Arriva połączy Bydgoszcz z Kościerzyną
Już 23 czerwca br. zostaną uruchomione bezpośrednie, weekendowe połączenia kolejowe z Bydgoszczy
przez Czersk do Kościerzyny, skomunikowane z pociągami PKM jeżdżącymi z Kościerzyny do Trójmiasta.

W

Od lewej: komandor Andrzej Lutomski, jego wnuczka, wnuk – Igor Kuczys, mama Igora

druga strona są z niej niezadowolone,
bo poświęca im za mało czasu. Realizuje zatem system zmianowy – co pewien
czas oddaje się bez reszty którejś z nich.
Z czego ma korzyść taką, że dzięki
medycynie lepiej rozumie potrzeby
i możliwości swego organizmu w sportowych zmaganiach. Jej marzeniem
jest, aby co pewien czas móc się wyspać
w swym domowym chojnickim łóżku.
Trzeci czempion – Igor Kuczys – to

małolat, lat 15 i już wicemistrz Europy
w klasie Optymist. W ub roku podczas zawodów we Włoszech pokonał
151 rywali z 43 krajów.  Marzy już
o klasie młodzieżowej. Wychowany
w MKŻ Gdynia, gdzie jego dziadek
Andrzej Lutomski jest komandorem,
ojciec trenerem, siostra Igora pływa
i tylko mama dmucha w rodzinne ognisko, aby go nie zalała fala sportowego
entuzjazmu.
Anna Kłos

– To duży zaszczyt i przyjemność inaugurować powrót bezpośrednich
połączeń. To pociąg, który połączy dwa
piękne województwa, a ich mieszkańcom
umożliwi komfortowy, szybki dojazd
w atrakcyjnie turystyczne miejsca.
Warto pamiętać, jak ważnym elementem
funkcjonowania każdego regionu jest
transport zarówno ten kolejowy jak
i autobusowy. To budujące, że wszyscy
w tym gronie mamy tego świadomość
i dokładamy starań by transport publiczny rozwijać i promować – mówił
Piotr Halupczok, prezes Zarządu Arriva.
Pociągi na tej trasie kursować będą w soboty, niedziele i święta do 30 września

2018 roku. Uruchomione zostaną 4 kursy:
2 z Bydgoszczy w godzinach 7.04 i 14.45
oraz 2 z Kościerzyny w godzinach
9.31 i 17.31. Na Kaszuby z Bydgoszczy
dojedziemy w niecałe dwie godziny,
trasę między Czerskiem, a Kościerzyną
pokonamy w 40 minut.
W pociągach będą obowiązywać
wszystkie ulgi ustawowe, oferty promocyjne, między innymi bilet turystyczny oraz Karta Dużej Rodziny.
Pasażerom oferujemy ponadto możliwość skorzystania z rowerowej promocji – rower będzie można przewieźć na
symboliczną 1 zł.
Inf. Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pom.

Fot. Wiesław Malicki

Kościerzynie podpisano
21 czerwca br. umowę na
świadczenie przewozów przez
spółkę Arriva. W uroczystości wziął
udział marszałek Mieczysław Struk,
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, radni Sejmiku Województwa
Pomorskiego, a także samorządowcy
zaangażowani w reaktywację połączeń i przedstawiciele przewoźnika
– spółki Arriva.
Uruchomienie połączeń i reaktywacja
pociągów na odcinku Czersk – Kościerzyna, nie byłaby możliwa gdyby nie
inicjatywa i wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
oraz siedmiu samorządów: Powiatu
Kościerskiego, Powiatu Chojnickiego,
Miasta Kościerzyny, Gminy Kościerzyna, Gminy Karsin Gminy Stara Kiszewa
oraz Gminy Czersk.
– Statystycznie każdy Polak wsiada
8 razy w ciągu roku do pociągu. Jednak
trzy razy częściej robi się to w województwie pomorskim. W 2017 r. przeciętny
Pomorzanin 24 razy korzystał z kolei.
W ubiegłym roku pociągi w naszym regionie przewiozły 56 mln pasażerów. To
pokazuje jak ważne są dla mieszkańców
naszego regionu połączenia kolejowe.
Bardzo mnie cieszy, że udało nam się
wspólnie uruchomić kolejne takie połączenie, z którego chętnie korzystać
będą zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Pomorze turyści – powiedział
marszałek Mieczysław Struk.

Fot. Wiesław Malicki

O

rganizatorzy tegoletniej edycji Volvo Gdynia Sailing Days
przyprowadzili na konferencję
gwiazdy żeglarskich wyścigów. Od
lewej – Paweł Aleksander Tarnowski
– tak, z tych – hrabia herbu Leliwa.
Arystokrata całą gębą, z takim rodowodem, że za tzw. komuny miałby małe
szanse dostania się choćby do szkoły
średniej. Młody hrabicz posturę i urodę
oddziedziczył po tacie – Jacku Tarnowskim, dzięki czemu kiedy nie startuje
w kolejnych żeglarskich wyścigach,
może dorabiać sobie jako model prezentujący ubiory męskie. Natomiast mama
– Monika – wysoka blondynka, jest
mniej błękitnokrwista za to rozsądna
i solidna – doktor nauk chemicznych
Uniwersytetu Gdańskiego, w wychowaniu czwórki potomstwa rękę ma
twardą – pilnowała zatem jedynego
syna, aby zdobył akuratne wykształcenie  i dopięła swego – w lutym ub roku
młody arystokrata ukończył Wydział
Zarządzania i Ekonomii na Politechnice
Gdańskiej.
Młoda żeglarka na zdjęciu to Magdalena Kwaśna – duma Chojnickiego Klubu
Żeglarskiego, obecnie w teamie Volvo.
Pani Magda ma serce rozdarte między
żeglarstwem a medycyną – bo taki
sobie wybrała kierunek studiów. Ubolewa, że nieustannie albo jedna albo

Od lewej: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Paweł Tarnowski, Magda Kwaśna, Marek Łucyk – dyr Gdyńskiego Centrum Sportu, Igor Kuczys,
Tomasz Chamera – prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy

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

O twórczym rozwiązywaniu
problemów w organizacji
We współczesnym świecie coraz częściej pojawiają się problemy nowe w tym sensie, że dotychczasowe doświadczenie nie
podpowiada żadnych gotowych recept ich rozwiązania. Są one określane jako problemy twórcze. W niniejszym opracowaniu
zostaną przestawione tylko ogólne zagadnienia z tym związane, które są jedynie wprowadzeniem do kolejnych publikacji w tym
zakresie. Przygotowano je głównie w oparciu o publikację pt. „Metody organizacji i zarządzania” autorstwa Zbigniewa Martyniaka.

J

ak podaje autor książki, w rozwiązywaniu problemów twórczych
decydujące znaczenie posiada
nie analiza, lecz synteza, nie logiczne
myślenie, lecz intuicja, nie świadomość, lecz podświadomość. Metody
rozwiązywania problemów twórczych,
oparte na myśleniu intuicyjnym, najczęściej określa się mianem metod
heurystycznych, a naukę z tym związaną – heurystyką (od greckiego źródłosłowu oznaczającego sztukę dokonywania odkryć), którą nazywa się
również innowatyką lub inwentyką.
W jej rodowodzie występują pewne
nauki macierzyste (rys. 1), podobnie
w jej aktualnym i przyszłym rozwoju
istotną rolę odgrywają określone dyscypliny zasilające (rys. 2).

Volvo Gdynia Sailing Days

Żeglarski festiwal na Zatoce Gdańskiej i...
w kinie „Goplana”

Problemy twórcze jako zagadnienie

Zatoka Gdańska, to dla żeglarzy atrakcyjny, rozfalowany morski akwen.
Panują tutaj doskonałe warunki do rozgrywania żeglarskich imprez regatowych.

Od

2000 roku organizowane
są prestiżowe regaty
„Regaty Gdynia Sailing
Days”, od 2012 roku partnerem zawodów jest Volvo. „Volvo Gdynia Sailing
Days”, to najbardziej prestiżowy cykl
regat w kraju i jednocześnie największe żeglarskie wydarzenie w tej części basenu Morza Bałtyckiego. Jest
to wspólne przedsięwzięcie Miasta
Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu,
Polskiego Związku Żeglarskiego oraz
partnera biznesowego jakim jest Volvo.
Tegoroczna, już 19. edycja regat odbędzie się w dniach 25 czerwca – 17 lipca.
Te zawody, to nie tylko pojedyncze
regaty, ale festiwal sportowy wraz
z imprezami towarzyszącymi, który
ma pokazać całe spektrum możliwości,
jakie daje żeglarstwo.
– W tym roku spodziewamy się aż
ponad 2000 żeglarzy i będziemy mogli
zaobserwować pełną gamę uczestników,
którzy reprezentują różne środowiska
żeglarskie, a także różne jachty, rozpoczynając od najmniejszych „optymistów”,
a kończąc na konkurencjach olimpijskich
– zapewnia prezes Polskiego Związku
Żeglarskiego Tomasz Chamera.
W Gdyni będziemy oglądali zmagania
różnych klas, począwszy od windsurfingu, przez jednostki jedno i dwuosobowe, aż bo jachty balastowe, morskie

Nasze miasto
nierozerwalnie
związane jest
z morzem, a regaty
„Volvo Gdynia
Sailing Days”
jeszcze bardziej
wzmagają żeglarski
wizerunek Gdyni.

i katamarany. Na starcie staną młodzi
wiekowo zawodnicy, profesjonalni zawodnicy i starsi żeglarze. Żeglarze
będą rywalizować, a widzowie, turyści,
którzy licznie odwiedzać będą Skwer
Kościuszki, Bulwar Nadmorski oraz
gdyńską Marinę i plażę będą podziwiać
piękne jednostki i dopingować swoim
faworytom.
– Nasze miasto nierozerwalnie związane jest z morzem, a regaty „Volvo
Gdynia Sailing Days” jeszcze bardziej
wzmagają żeglarski wizerunek Gdyni.
Razem z Volvo i Polskim Związkiem
Żeglarskim stworzyliśmy markę, z której możemy być dumni – dodaje Marek
Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum
Sportu.
Regaty „Volvo Gdynia Sailing Days” to
nie tylko zmagania na wodzie, regatom towarzyszyć będzie wiele atrakcyjnych imprez i spotkań dostępnych
dla mieszkańców Gdyni i turystów.
Zaplanowane są ciekawe wydarzenia
dla dzieci, będzie miasteczko regatowe
z atrakcyjnymi stoiskami, Volvo przygotowuje ekspozycję najpiękniejszych
modeli samochodowych, a Gdyńskie
Centrum Filmowe zapraszać będzie na
projekcje filmowe tematycznie związane z żeglarstwem.
– W sali kina „Goplana” – informuje nas
Leszek Kopeć, dyrektor Gdyńskiego

Centrum Filmowego – pokażemy jedenaście filmów o tematyce żeglarskiej
i marynistycznej – w tym kinowe hity
oraz filmy dokumentalne. Żeglarski
przegląd filmowy obejmie trzy kolejne weekendy, od piątku 29 czerwca
do niedzieli 15 lipca. Widzowie będą
mieli okazję zobaczyć najciekawsze
filmy z historii festiwalu JachtFilm.
Pokazany zostanie m.in. doskonały
film „Znikający żagiel” dokumentujący
ginącą sztukę tradycyjnego szkutnictwa na karaibskich wysepkach. Wielką
atrakcją będzie projekcja filmu „Morscy
Cyganie, na krańcu świata” oraz filmu
„Wiatr”. Poza tym pokazany zostanie
film „Martwa cisza”, czyli żeglarski
thriller z 1989 roku ze znaną aktorką Nicole Kidman w głównej roli. Na
młodszych widzów czekają trzy tytuły:
„Pippi wśród piratów” – zrealizowany
w 1970 roku film o przygodach rudowłosej dziewczynki Pippi, „Dziewicza
podróż” – dokumentalny film o 14-letniej żeglarce, która samotnie opłynęła
świat jachtem żaglowym, oraz „Samotny rejs” – fabularny film o samotnym
żeglarzu, uczestniku regat dookoła
świata, który niespodziewanie na swoim jachcie odnajduje młodego pasażera
„na gapę”. I jeszcze dodam, wstęp na
wszystkie pokazy jest bezpłatny.
Jerzy Uklejewski

Jakkolwiek pojęcie problemu bywa
często używane w podręcznikach, rozprawach naukowych i w opracowaniach
praktycznych, a także w języku potocznym, to jednak jest ono wieloznaczne.
Znany psycholog Józef Kozielecki, po
zapoznaniu się z ponad 30. definicjami
tego pojęcia, spotykanymi w literaturze,
zwłaszcza psychologicznej, wyróżnił ich
trzy grupy znaczeniowe, a mianowicie:
yy problem jako sytuacja trudna,
yy problem jako sytuacja nowa,
yy problem jako sytuacja niepewna.
W pierwszym znaczeniu problem
utożsamiany jest z sytuacją trudną
lub z trudnością pojawiającą się w toku
ludzkiej działalności. Nie ulega wątpliwości, że „problem” zawsze jest związany z przezwyciężaniem określonych
trudności. Jednak nie każda sytuacja
trudna kwalifikuje się jako sytuacja
problemowa. Najistotniejszym bowiem
wyróżnikiem sytuacji problemowej
jest stwierdzenie, czy dotychczasowa

wiedza i doświadczenie podmiotu
działającego są wystarczające, aby
rozwiązać zadanie. Tylko w przypadku odpowiedzi negatywnej na to elementarne pytanie mamy do czynienia
z problemem w znaczeniu naukowym.
Można podać wiele przykładów sytuacji trudnych, które jednak nie spełniają tego warunku, wystarczającego
i koniecznego zarazem, a więc nie stanowią sytuacji problemowych.
Kolejne znaczenie problemu identyfikowane jest z sytuacją nową. Zwolennicy
tego rodzaju interpretacji uważają, że
jeśli podmiot działający po raz pierwszy styka się z jakąś sytuacją, to wówczas należy zawsze mówić o sytuacji
problemowej. Bez wątpienia większość
sytuacji nowych to zarazem sytuacje
problemowe. Co więcej, każda sytuacja
problemowa jest sytuacją nową. Tylko
że nie każda sytuacja nowa jest równocześnie sytuacją problemową. Na
przykład organizator wkraczający po
raz pierwszy do jakiegoś przedsiębiorstwa może tam podjąć się rozwiązania
zadania rutynowego, np. przeprowadzenia obserwacji migawkowych pracy
maszyn, urządzeń czy ludzi.
Zwolennicy trzeciego znaczenia upatrują sytuację problemową wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z sytuacją
niepewną, bliżej nieokreśloną. Oczywiście, każda sytuacja problemowa
jest jednocześnie sytuacją niepewną,
nieokreśloną, ale nie odwrotnie. Istnieją bowiem liczne techniki rutynowe,
które niejako automatycznie pozwalają
pozbyć się stanu niepewności (np. poprzez algorytmy pozwalające nawet
w złożonych układach wyznaczyć
wszystkie poszukiwane niewiadome).
Współczesna technika umożliwia niemal mechaniczne przechodzenie ze stanu niepewności do pewności. Ktoś, kto

Rys. 1 Wiedza o twórczym rozwiązywaniu problemów
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Inwentyka

Heuryrtyka
Nauki
humanistyczne
i przyrodnicze

Innowatyka

Nauki
ekonomiczne
i organizacyjne

Rys. 2. Inwentyka i dyscypliny ją zasilające

np. chce zorientować się w czasie, jeśli
nie ma przy sobie zegarka, może np.
włączyć radio czy zapytać przechodnia,
i już „problem” jest rozwiązany.

Podsumowanie
Reasumując, można stwierdzić, że
z problemem mamy do czynienia wtedy i tylko wtedy, gdy dotychczasowa
wiedza i doświadczenie nie podsuwają podmiotowi działającemu żadnego
gotowego rozwiązania sytuacji, w jakiej się znajduje, a stan istniejący nie
spełnia jego oczekiwań. Tego rodzaju
określenie ma charakter uniwersalny
i może być odniesione do ogółu sytuacji
problemowych występujących w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.
Przedmiotem jednak prezentowanym
przez autora są głównie te problemy,
które występują w działalności uznanej
jako problemy twórcze uważane jako
zadania, które nie dają się rozwiązać za
pomocą tradycyjnych metod i technik,
a których w zarządzaniu społecznościami lokalnymi jest zapewne bardzo dużo. Rozpoznając i formułując
zadania z tego zakresu, należy unikać
tzw. pseudoproblemów, które powstają
w rezultacie złego sformułowania zadania bądź w wyniku subiektywnego
przeświadczenia podmiotu działającego o niemożności rozwiązania danego
działania przy zastosowaniu rutynowych sposobów. Praktycznym sposobom rozwiązywania tychże problemów
określanych jako „twórcze” poświęcane
będą kolejne publikacje zamieszczane
w następnych wydaniach pisma.
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Przegląd Samorządowy

Mało znany jest
fakt, że polscy
drobnomieszczanie
pochodzący z Pomorza
i Wielkopolski
zdominowali
międzywojenną
Gdynię. To ich rękami
państwo polskie
zrealizowało gdyński
„cud gospodarczy”.

Konferencja inaugurująca
Pomorski Program Edukacji
Morskiej zorganizowana została
15 czerwca 2018 r. w Ośrodku
Kultury Morskiej w Gdańsku.

U

czestnikami konferencji byli
samorządowcy, dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych, nauczyciele oraz przedstawiciele klubów
żeglarskich. Że jest to bardzo ważna
dziedzina zapewniał Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego: – Edukacja morska
powinna stać się jedną z naszych regionalnych specjalności oraz ważnym
elementem kształtowania pomorskiej
tożsamości. Powinniśmy wykorzystać
unikatowe położenie geograficzne
naszego regionu, jego walory przyrodnicze, infrastrukturę żeglarską, jak
również potencjał organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych,
które posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnych projektów
edukacyjnych.
Jak realizować Pomorski Program Edukacji Morskiej informował Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego: – Projekt
ten to propozycja dla szkół i placówek
oświatowych. Ma mieć elastyczną
strukturę, zachowywać autonomię realizatorów, opierać się na kształceniu
przedmiotowym i integracji miedzy
przedmiotowej, wykorzystywać zajęcia pozalekcyjne i praktyczne zajęcia
żeglarskie.
Przykładowo, na lekcjach biologii
uczniowie poznawać będą faunę i florę
Morza Bałtyckiego oraz dowiedzą się,
jakie są właściwości wody morskiej.
Na geografii przybliżone im zostaną
atrakcje turystyczne krajów nadbałtyckich, natomiast w ramach wychowania
fizycznego odbywać się będą zajęcia

Fot. Anna Kłos

W

Rzeszy. Wprawdzie Pomorze pozostało
rejonem rolniczym, ale w rolnictwie dokonał się znaczący postęp i w pierwszej
połowie XX wieku wydajność plonów
była wyraźnie wyższa w porównaniu
z efektami jakie przynosiła praca na
wsi w centralnej czy wschodniej części
ziem polskich. Zdrowa była struktura
własnościowa: dominowała średnia
własność, czyli gospodarstwa gburów,
zamożnych (relatywnie) chłopów, natomiast znaczenie wielkiej własności
sukcesywnie malało. Z kolei w miastach
utrzymała swe dominujące znaczenie
liczna warstwa drobnomieszczańska
– rzemieślnicy pracujący na potrzeby
lokalne. Wprawdzie rozwój kolejnictwa
spowodował napływ tańszych towarów
z odległych terenów, jednak z drugiej
strony ogólny wzrost zamożności owocował także na Pomorzu wzrostem
konsumpcji, dzięki czemu lokalne rękodzielnictwo mogło dalej utrzymywać
się na powierzchni. Zaplecze w postaci upraw buraka cukrowego i lasów
Borów Tucholskich ułatwiało rozwój
przemysłu drzewnego i przetwórstwa
produktów rolnych. Swoistemu konserwatyzmowi na Pomorzu sprzyjało
peryferyjne położenie Prus Zachodnich, stanowiących wraz z Prusami
Wschodnimi wschodnie kresy II Rzeszy.
Jednak pomimo wolniejszego tempa
rozwoju, również miasta na Pomorzu
odnotowały jakościowy postęp cywilizacyjny. Praktycznie wszędzie powstały
sieci wodociągowe i kanalizacyjne, gdy
np. w miastach Polski międzywojennej
(bez Śląska) zaledwie 17 procent miast
korzystało z tych udogodnień cywilizacyjnych. Dzięki interwencjonizmowi
państwa powstawały budynki użyteczności publicznej, a na wsi – z uwagi na
obowiązek edukacyjny – szkoły funkcjonowały w każdej gminie, w solidnych, murowanych budynkach, które
przetrwały do naszych czasów. Na Pomorzu w pierwszej połowie XX wieku
praktycznie nie było analfabetyzmu.
Dzięki ordynacji z 1853 roku o ustroju
miast, samorząd „stwarzał dogodne
ramy dla rozwoju i zarządu miejskiej
gospodarki komunalnej”. Cenzus majątkowy w prawie wyborczym uniemożliwiał Polakom wpływ na władze
samorządowe, tym bardziej, że z reguły

stanowili oni mniejszość mieszkańców.
Samorząd gminny, uregulowany ordynacją z 1891 roku nie był korzystny
dla społeczności lokalnych, ponieważ
obok gromad wiejskich wyodrębniono
obszary dworskie, których mieszkańcy
nie mogli brać udziału w samorządzie
gminnym, a zarząd sprawowali właściciele ziemscy, wykonujący zadania
zlecone przez państwo.
Polacy mogli się policzyć dopiero od momentu gdy na mocy konstytucji Rzeszy
Niemieckiej z 1871 roku wybory do państwowego Reichstagu w Berlinie zaczęły
się odbywać w sposób demokratyczny
(powszechne, równe, bezpośrednie i tajne
głosowanie wszystkich mężczyzn od
25 lat, niezależnie od uzyskiwanych
dochodów). Nawiasem mówiąc była to
najbardziej demokratyczna ordynacja
w ówczesnej Europie. W kolejnych
głosowaniach Polacy w całych Prusach Zachodnich zdobywali około 40
procent głosów, ale były okręgi, gdzie
stanowili większość i zawsze wybierano
posłów Polaków. Tak było w okręgach: kartusko-pucko-wejherowskim,
kościersko-starogardzko-tczewskim,
chojnicko-tucholskim. Liczni Polacy:
rolnicy, rzemieślnicy, współdziałający
z przedstawicielami wolnych zawodów
i duchowieństwem katolickim, zakładali
organizacje, związki, spółki pod generalnym hasłem: „swój do swego”. Nie było
ostrego podziału klasowego. Pomimo
kultywowania odrębności narodowej,
pomorscy Polacy przesiąkli pomorskim
etosem, który – jak wspomniałem –
przetrwał I wojnę światową, mimo
odpływu licznej ludności niemieckiej
i zmiany przynależności państwowej
większości obszaru Pomorza Nadwiślańskiego. Mało znany jest fakt, że
polscy drobnomieszczanie pochodzący
z Pomorza i Wielkopolski zdominowali
międzywojenną Gdynię. To ich rękami
państwo polskie zrealizowało gdyński
„cud gospodarczy”.
Jak w skrócie określić etos pomorski?
To połączenie etosu pracy – uczciwej
i rzetelnej – z etosem konserwatywnych wartości – patriarchalnej rodziny,
przywiązania do katolicyzmu, surowej
moralności i stabilności lokalnej tradycji. Dzięki dominacji takiego etosu, na
Pomorzu „panował taki błogi zwyczaj, że
wieczorem wystawiało się na zewnątrz
domu bańkę na mleko i woreczek na
pieczywo z odliczoną należnością za
abonament (…) Nie trzeba było wcześnie
wstawać i biegać do sklepu, a świeży
towar był na śniadanie na stole.” Nie
obawiano się kradzieży. Brzmi niewiarygodnie, ale na przełomie XIX i XX wieku
taka była pomorska rzeczywistość.

Ahoj wodo! Ahoj przygodo!

Uczestnicy konferencji

Jak przystąpić do programu?

Fot. Anna Kłos

Etos pomorski,
czyli o wyjątkowości Pomorza

iemy, że stosunki na Pomorzu
nie uległy większym zmianom
w okresie polskim, czyli po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dopiero II wojna światowa spowodowała na tym obszarze
znaczące zniszczenia i przeobrażenia.
Nie wiemy jednak, ponieważ dotychczas takich badań nie przeprowadzono,
na ile pomorski etos zdołał przetrwać
kataklizm wojny i późniejszy okres
Polski Ludowej. Możemy się domyślać,
że nieprzypadkowo właśnie na Pomorzu wydarzył się Grudzień 1970 roku,
Sierpień 1980 roku a także utrzymywało się ponadprzeciętne poparcie dla
„Solidarności”, dla procesu wychodzenia z komunizmu i integracji z Europą
Zachodnią – mowa nie tylko w Gdańsku
ale również o Kaszubach i Kociewiu.
Zanim przejdę do omówienia dziejów
społeczeństwa polskiego na Pomorzu
w okresie porozbiorowym chcę zaznaczyć, że proces modernizacji i znacząco
wyższy poziom życia na tym obszarze,
zwłaszcza jeśli porównamy ówczesny
poziom życia w zaborze rosyjskim czy
w Galicji, nie wynikały z podatności
na wpływy niemieckie. Oczywiście,
przynależność Pomorza do II Rzeszy
i liczna obecność ludności niemieckiej,
musiały wywierać znaczący wpływ na
jego oblicze, jednak warto wziąć pod
rozwagę, że obok tzw. hipotezy zaboru
pruskiego istnieje jeszcze bardzo dobrze
uzasadniona hipoteza importu kulturowego. Wynika z niej, mniej więcej, że ze
względu na szerszy kontekst dziejowy
i geopolityczny, regiony zachodnie Polski były, są i będą wyżej zaawansowane
gospodarczo i cywilizacyjnie od reszty
naszego kraju. Decydujące znaczenie
dla długofalowego rozwoju ma bowiem
bliskość do centrum cywilizacyjnego
(europejskiego) usytuowanego w zachodniej części Europy, natomiast fakt,
że Niemcy są naszym zachodnim sąsiadem, ma oczywiście istotne – ale
drugorzędne – znaczenie.
Przechodząc do szczegółów: u schyłku
XIX wieku na Pomorzu można zaobserwować przyspieszenie procesu
modernizacji, spowodowane wpływem
wielu czynników – skutkami reform
pruskich, rozwojem transportu kolejowego, rewolucją przemysłową w II
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Przegląd Samorządowy

Startuje Pomorski Program Edukacji Morskiej

Dr hab. Wojciech Turek – prof. nadzw. WSSE w Gdańsku

Nie sięgając zbyt głęboko wstecz, wystarczy przeanalizować historię Pomorza Nadwiślańskiego
na przełomie XIX i XX wieku by przekonać się, że na obszarach odpowiadających mniej więcej
dzisiejszemu województwu pomorskiemu (i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego),
noszących za czasów panowania pruskiego (niemieckiego) nazwę Prus Zachodnich, ukształtowało
się wyjątkowe społeczeństwo. Było to społeczeństwo ze stosunkowo liczną klasą średnią, żyjące
na poziomie cywilizacyjnym nie odbiegającym od średniej w ówczesnej Europie Zachodniej.

Nauka, edukacja, biznes

Pierwszy z lewej Piotr Karczewski – radny sejmiku wojewódzkiego
pochodzący z wyróżniającego się w dziedzinie edukacji żeglarsko-wodnej
powiatu kościerskiego, członek Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu.

kształtujące umiejętności pływackie.
Ciekawym elementem będzie też nauka
wiązania węzłów żeglarskich, a przede
wszystkim możliwość uczestniczenia
w rejsach po morzu.

Do września 2018 r. zbierane będą zgłoszenia od szkół, które zechcą włączyć
się do sieci placówek realizujących
program edukacji morskiej. Szkoły
uzyskają wtedy dostęp do specjalnej
platformy Pomorskiego Programu
Edukacji Morskiej:
– Ma to być przestrzeń otwarta, w której uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się
upowszechnianiem żeglarstwa mogliby
się spotykać oraz dzielić swoją wiedzą,
doświadczeniami i sukcesami – informuje Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Szkoła otrzyma także swojego opiekuna – pracownika Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku lub Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
który pomoże opracowaniu szkolnego
programu edukacji morskiej. Pozytywna
ocena jego realizacji uprawniać będzie
szkołę do uzyskania certyfikatu Pomorskiego Klubu Szkół Edukacji Morskiej.

Samorządy już realizują

Fot. Anna Kłos

18

Od lewej:
dyr Adam Krawiec,
wicemarszałek
Wiesław Byczkowski

Władze 25 pomorskich samorządów
z własnej inicjatywy od dawna podejmowały działania, aby włączyć do
współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi swego terenu,
edukację w dziedzinie morskiej, żeglarskiej i ogólnie związanej z wodą
do wychowania dzieci i młodzieży,
realizując zarówno cele poznawcze
jak sportowe czy rekreacyjne. Znaczne
rezultaty osiągają powiaty: pucki i kościerski oraz gminy: Kosakowo, Cedry
Wielkie, Kolbudy, Czersk, Stężyca. O ich
działaniach jeszcze napiszemy.
Anna Kłos

Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy

Uczestnicy konferencji na I planie od lewej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – Danuta Makowska

Gdynia, 10–11 czerwca 2018

Mariusz Dziura – dyr w PGE Energia Ciepła S.A.

kapitałem). Mariusz Dziura poinformował, że zgodnie ze Strategią
Ciepłownictwa GK PGE na lata
2018 (z perspektywą do 2030),
nastąpił wzrost koncentracji
zarządczej na biznesie ciepłowniczym, stąd wydzielenie nowej
linii biznesowej – PGE Energia
Ciepła S.A., nastawionej mocno na
współpracę z samorządami.
yy Janusz Różalski – prezes
Okręgowego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, scharakteryzował działalność swej firmy
oraz mówił o rozwoju i znaczeniu
ciepłownictwa w poprawie efektywności energetycznej i ograniczaniu niskiej emisji.

Klastry energii na Pomorzu

Fot. Anna Kłos

O tym, że jest to najbardziej korzystna dla środowiska i wygodna dla
odbiorców forma ogrzewania mieszkań i domów, mówili przedstawiciele
dwu największych w woj. pomorskim
dostarczycieli ciepła:
yy Mariusz Dziura – dyrektor
Biura Rynków Małych Mocy
Polskiej Grupy Energetycznej
Energia Ciepła mówił o współpracy z samorządami w kontekście rozwoju Rynku Małych
Mocy. Przedsiębiorstwo to najpierw znane było jako Elektrociepłownie WYBRZEŻE, potem,
po sprzedaży Francuzom – EDF,
obecnie, po odkupieniu od nich
przez Skarb Państwa, należy do
sieci PGE. W Trójmieście dysponuje dwoma elektrociepłowniami
– w Gdańsku i w Gdyni. Produkuje w systemie kogeneracyjnym,
czyli jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. Nie jest jednak właścicielem sieci rozprowadzających
ciepło. W Gdańsku ich posiadaczem jest GPEC (spółka komunalna z Lipska i Miasto Gdańsk),
w Gdyni – OPEC (z czysto polskim

Fot. Anna Kłos

Ciepło sieciowe i kogeneracja

Prezes OPEC Janusz Różalski

Andrzej Wójtowicz – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągi Słupsk,
współtwórca Słupskiego Klastra
Bioenergetycznego, przedstawił jak
działa wspomniany klaster na bazie
słupskiej oczyszczalni ścieków i przy
współpracy Miasta Słupsk, Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Gminy Kobylnica, wciągając do współdziałania inne okoliczne gminy.
Anna Kłos

VIII Pomorskie Dni Energii
Pod hasłem „Dla ludzi i środowiska”. Dobra jakość powietrza jest ważna dla wszystkich.

W

Konferencja Dobre praktyki
i wyzwania pomorskiej energetyki
– transport, ochrona powietrza,
odnawialne źródła energii
– Dlaczego w upalny dzień rozmawiamy o ogrzewaniu domów? Ponieważ
już teraz trzeba myśleć o zimie – przekonywał Maciej Kazienko – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Podpisałem właśnie w Warszawie porozumienie w sprawie realizacji Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

Energetyka ratuje środowisko

Szczegóły Programu „Czyste
Powietrze” przedstawił Marcin
Gregorowicz z WFOŚiGW w Gdańsku

Fot. Anna Kłos

ramach VIII Pomorskich Dni
Energii, odbyła się w Gdyni,
zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
wspólnie z miastem Gdynia, konferencja dla samorządowców, naukowców,
przedstawicieli administracji i przedsiębiorstw z branży energetycznej.
Dotyczyła przede wszystkim oszczędności energii, energetyki odnawialnej, działań, które mają dać w efekcie
ochronę środowiska.
Poprzedził ją 10 czerwca, organizowany po raz pierwszy: Pomorski Piknik
Energetyczny w Gdyni. Uczestniczyło
w nim 30 wystawców prezentujących
najnowsze technologie, profesjonalną
edukację ekologiczną, wszystko w sposób przystępny i poglądowy, warto było
przyjść, zobaczyć, skorzystać z okazji poszerzenia wiedzy praktycznie
przydatnej...

Prezes WFOŚ i GW Maciej Kazienko (z lewej)
i wiceprezydent Gdyni Marek Stępa

Będziemy szkolić,
udzielać potrzebnych
informacji, pomagać
w wypełnianiu
wniosków...

Takiego programu jeszcze w naszym
kraju nie było. W trzech milionach budynków w Polsce mają zostać zmienione źródła ciepła.
Po zakończeniu tego programu stan
powietrza na pewno się poprawi –
utrzymywał wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, dodał, że to właśnie dzięki
inicjatywom WFOŚiGW w Gdańsku,
województwo pomorskie ma dobrą jakość powietrza:
– Jesteśmy w roku jubileuszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Od 25 lat bowiem Gdynia współpracuje
z Funduszem. Wielokrotnie byliśmy
beneficjentem Funduszu. Chcemy być
także partnerem, który nie tylko bierze,
ale również i daje, stąd pomysł, aby
Pomorski Piknik Energetyczny i konferencja odbyły się w Gdyni.

Program, mający na celu poprawę
efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń atmosfery, po raz pierwszy
został skierowany do osób fizycznych
– właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych – zarówno już
istniejących jak nowo budowanych.
Ma na celu pomoc finansową w przebudowie lub budowie instalacji grzewczych. Budżet dla całej Polski wynosi
103 mld zł na lata 2018–2029, z tego
na dotacje bezzwrotne przewidziano
63,3 mld zł, a na fundusze zwrotne
39,7 mld
Przewidziane są następujące formy dofinansowania: dotacja, pożyczka i mix
dotacji z pożyczką. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez WFOŚ
i GW w Gdańsku:
Będziemy szkolić, udzielać potrzebnych informacji, pomagać w wypełnianiu wniosków – zapewnił Marcin
Gregorowicz.
W ramach dyskusji wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski postulował,
aby WFOŚ zorganizował też lokalne
„lotne” punkty informacji w terenie.
Marcin Gregorowicz poinformował,
że wszystkie sprawy będzie można
załatwić przez internet i telefonicznie,
bez konieczności jeżdżenia do Gdańska, niemniej rozważy i taką formę
kontaktów.
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Wywiad z Maciejem Kazienko – prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
VIII Pomorskich Dni Energii w Gdyni
zostało poruszonych wiele tematów, który uważa
? Podczas
Pan za najbardziej przyszłościowy z punktu widzenia

ochrony środowiska?          
Ochronę powietrza, który to proces wiąże się z drugą ważną sprawą
– oszczędnością energii.

W jaki sposób?
?jakWspieramy
ograniczanie wytwarzania energii – zarówno cieplnej
elektrycznej - z paliw kopalnych, których wydobycie, a następnie
spalanie to procesy bardzo niekorzystne dla środowiska, szczególnie
dla czystości powietrza.

Co zamiast?
?wialnych
Wykorzystywanie innych źródeł energii jak np. gaz lub odnaźródeł energii jak np. biomasa czy biogaz lub energia
z odpadów.  

Proszę wymienić...
?kopalnych
Większość Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej korzysta z paliw
i produkuje tylko ciepło, a można działać inaczej. Bardzo

ciekawą inicjatywę realizuje się w Skórczu. Słynne zakłady Iglotex dotąd korzystały w procesie produkcyjnym z węgla, obecnie
– korzystając z funduszy unijnych RPO, przechodzą na lokalną
kogenerację na gaz skroplony. To da ogromne korzyści dla środowiska, a uzyskane ciepło będzie przekazywane na użytek miasta.
Nie wspomnę o energii elektrycznej, której w obecnych czasach
gdy niemal wszystko jest na prąd – nigdy dosyć! Jeszcze bardziej
opłacalny ekonomicznie jest podobny proces jeśli miejscowość
jest podłączona do sieci gazowej, więc nie potrzeba transportować gazu skroplonego. Wtedy wystarczy lokalny PEC wyposażyć
w urządzenia kogeneracyjne i one będą produkować tyle energii
cieplnej, ile wynosi aktualne zapotrzebowanie. Przymierzają się
do tego Kartuzy, staramy się, jako Fundusz, aby takich PEC-ów
było więcej.

nie da się tego sposobu zastosować dla dużych
Jakie jeszcze interesujące przykłady oszczędności
ośrodków miejskich, na przykład Trójmiasta...
energii i dbania o środowisko mógłby Pan wymienić?
?PGEJednak
?
Energia Ciepła Oddział Wybrzeże (d. EC Wybrzeże) nie jest Lokalny Klaster Energii w Słupsku. Na bazie biogazu z oczyszobecnie w stanie przestać korzystać z paliw kopalnianych, ale już
wcześniej zrobiono tam wszystko dla ochrony środowiska co było
możliwe – zmodernizowano do końca proces odsiarczania spalin
oraz założono odpowiednie filtry, poza tym przedsiębiorstwo działa
w systemie kogeneracji, czyli produkuje zarówno prąd elektryczny
jak energię cieplną, która sprzedaje spółkom ciepłowniczym, np.
GPEC-owi. Natomiast wiele można zrobić i robi się w tzw. Polsce
powiatowej.

czalni ścieków ma być produkowana zarówno energia elektryczna
dla miejscowej sieci jak cieplna, która ogrzeje wodę w Aquaparku.
Niedaleko od Słupska leżąca gmina Potęgowo ma na swym terenie
ogromną biogazownię w Chlewnicy. Odzyskiwany tam metan
ogrzeje całe Potęgowo. Już buduje się ciepłociąg.
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Białorusini w Gdańsku

P

Niejako w cieniu serii otwarć Forum Gdańsk, udostępniła
swe wnętrze po metamorfozie gdańska Galeria Madison.
Ale jest to cień przytulny, skłaniający do relaksu
i cieszenia się życiem w propagowanym w Skandynawii
stylu Hygge, oraz, co oczywiste, zakupami.

Goście zwiedzili też
szkolne pracownie i laboratoria. W laboratorium kryminalistyki pozorantka zrobiła duże
wrażenie demonstrując
jak można imitować
nóż wbity w rękę
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W takim wnętrzu p. dyr Anna Thomas przypomina skandynawską Wanidę lub Asynę,
obok – Łukasz Wysocki, dyr GOT.

W

Sesja w Gdańskiej Szkole Wyższej. Od lewej: rektor Uniwersytetu w Pińsku
Konstantin Szebeko, kanclerz GSW Tadeusz Noch, rektor GSW Izydor Sobczak

Delegacja białoruska

Sławomir Niecko, wiceprzewodniczący Rady Klastra LTPP, prezes
Centrum Hurtowego RENK

Przegląd Samorządowy

W Galerii Madison
zakosztujesz życia
w stylu Hygge

W dniach 6–8 czerwca 2018 Klaster
Logistyczno-Transportowy Północ – Południe
gościł w Gdańsku partnerów z Poleskiego
Państwowego Uniwersytetu w Pińsku.
ierwszego dnia pięcioosobowa
delegacja z Białorusi, pod przewodnictwem rektora prof. Konstatina Szebeko, w towarzystwie
przedstawicieli Klastra LTPP, zwiedziła stocznię NAUTA w Gdyni oraz
Europejskie Centrum Solidarności.
Oba miejsca wywarły duże wrażenie
na zwiedzających. Z tarasu ECS przy
pięknej słonecznej pogodzie można
było podziwiać niepowtarzalną panoramę Gdańska.
Kraudinwestowanie w studentów
Przybysze z pińskiej uczelni nie tylko
zwiedzali. W Gdańskiej Szkole Wyższej
uczestniczyli w seminarium „Relacje
polsko-białoruskie. Aspekty społecznogospodarcze i badawczo-naukowe”.
Okazało się, że nie tylko my mamy problem z absolwentami uczelni wyższych,
choć każdy kraj inne. Polskim bólem jest
dość wysoki poziom bezrobocia wśród
młodych. Rynkowy sposób zatrudniania
absolwentów, w tym wyższych uczelni,
dyskryminuje specjalności, których
parametry są trudne do sformalizowania, stąd niekorzystna selekcja i spadek
popytu na absolwentów niektórych
specjalności, głównie uniwersyteckich.
Ale niekorzystna dla młodych sytuacja
kształtuje się we wszystkich branżach,
bo pracodawcy preferują sprawdzonych
pracowników. Wobec tego studenci nie
starają się o jak najlepsze oceny, gonią
za doświadczeniem praktycznym zanim
otrzymają dyplom i narasta społeczne
przekonanie, że wykształcenie wyższe
jest oderwane od rzeczywistości, co
tym bardziej preferuje u pracodawców
pracowników doświadczonych.
Sytuacja na Białorusi jest odwrotna.
Państwo zapewnia pierwsze miejsce
pracy absolwentowi, nawet za pomocą
środków administracyjnych w przypadku szczególnie opornych. Ale nie
ma korelacji między ocenami uzyskiwanymi na uczelni a przyszłymi dochodami absolwenta, co nie motywuje
studentów do nauki.
Lekarstwem ma być kraudinwestowanie – odmiana kraudfinansowania
Termin ten, wzięty z języka angielskiego, oznacza wcześniejsze przyciąganie
środków finansowych przed sprzedażą
produktu lub usługi. Immanentną cechą
systemu jest nagroda finansowa, którą
otrzymuje sponsor za swe wsparcie.
W odniesieniu do uczelni białoruskich
oznacza to organizowanie alternatywnych (prócz władz uczelni) instytucji,
gwarantujących absolwentom zatrudnienie, ale stwarzających uczelniom
warunki do podnoszenia jakości dyplomów. Uczelnie (przy udziale sponsorów,
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Przewodniczący Rady Klastra LTPP
Marek Świeczkowski

czyli przyszłych pracodawców), tworzą
platformy kształcenia dzięki którym
studenci mogą pokazać swą inwencję
i ćwiczyć praktyczne umiejętności.
Korzyścią dla sponsorów jest wysoko
wykwalifikowany pracownik. Liczne
są zalety tego systemu: tworzenie
atrakcyjnych miejsc pracy, młodociane
firmy i start-upy otrzymują dofinansowanie, zdobywanie doświadczenia
przez młodych – wybór na korzyść
tego lub innego pomysłu ma miejsce
w środowisku gry, możliwość łączenia
teorii z praktyką, firmy maja możliwość
wyboru najlepszych pracowników,
a studenci motywację do nauki, ponadto
system pozwala tworzyć alternatywne
kryteria ustalania rzeczywistej jakości
kapitału ludzkiego.
Czy nie wydaje się Państwu, że jest on
dość bliski reformie uczelni proponowanej przez wicepremiera J. Gowina?
Dodatkową atrakcją dla białoruskiej
kadry uniwersyteckiej była możliwość
zwiedzenia Gdańskiej Szkoły Wyższej,
mieszczącej się w zabytkowej Reducie
Koszarowej na Biskupiej Górce, w tym
jej pracowni i laboratoriów. Podczas wizyty w Pińsku w marcu br obie uczelnie
podpisały list intencyjny o współpracy
i wymianie doświadczeń.
Następnego dnia goście odwiedzili
Pomorskie Centrum Handlowe RENK
uczestnicząc w spotkaniu z Radą Klastra LTPP oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Zaprezentowano osiągnięcia firm i uczelni
wyższych zrzeszonych w Klastrze – Ensys, Innovex oraz StoGda, Politechnika
Gdańska i Gdańska Szkoła Wyższa.
Wszystkie spotkania i wizyty były
doskonałą okazją do odwzajemnienia
serdecznego przyjęcia z jakim polska
delegacja spotkała się w Pińsku. Wspólne spędzenie czasu dało gościom możliwość bliższego poznania firm Klastra
i ich działalności, a także zacieśnienia
współpracy i relacji członków Klastra
z przedstawicielami Poleskiego Uniwersytetu w Pińsku.
W oparciu o materiały Klastra LTPP

ystrój przyciąga nordyckim
designem – modnym, ale jednocześnie ponadczasowym,
dzięki swojej prostocie. Edgar Kaszubski z sopockiego studia projektowego
Virgo, autor koncepcji remodelingu
Galerii Madison potrafił podkreślić
morskość wnętrza bez używania wody
– bez fontan, akwariów i plażowego
piasku:
Uczestnicząc w projektowaniu obiektów śródmiejskich należy pamiętać, że
to nie tylko przestrzeń handlowa i usługowa, ale przede wszystkim przyjazna
przestrzeń miejska, w której klienci
mogą się zatrzymać i zrelaksować.
Dlatego tak ważne jest, aby kreować
przestrzeń funkcjonalną, czytelną i odpowiadającą obecnym potrzebom osób
korzystających – mówi.
We wcielaniu tej koncepcji w życie okazał się mistrzem. Wnętrze, które przecież nie jest duże, wydaje się ogromne. To efekt mądrze zorganizowanej
przestrzeni środkowej. Czujemy się jak
na ekskluzywnym wycieczkowcu czy
historycznym transatlantyku. Centrum
zajmuje stożkowaty walec, stylizowany
na latarnię morską, który we wnętrzu
kryje szybkobieżną, przestronną windę.
Kręcone schody oplatają to „ustrojstwo. Są ze szkła, ale matowego aby nie
przerażać klientów, szczególnie tych

Sufit – niczym niebo

Latarnia morska? Nie, to winda do nieba.

z lękiem przestrzeni. Hartowanego
szkła jest w tej przestrzeni multum
– szklane są barierki otaczające na
każdym piętrze przestrzeń handlową
i rekreacyjną. Umieszczone w głębi,
jakby na obwodzie koła sklepy, odgrodzone są od przestrzeni publicznej
przednimi szklanymi ścianami, co przy
okazji daje im ogromne przestrzenie na
ekspozycję towarów i „kuszenie” klientów. Do Galerii wprowadzono wygodne
meble, jasne kolory i naturalne drewno.
Białe okładziny sufitowe i podłogowe
odbijają rozproszone światła, a ciekawy,
nawiązujący czasem do domowych,
skandynawskich przestrzeni design,
dopełniony detalami takimi jak: lampy,
wygodne fotele czy pufy, dają uczucie
komfortu i zaciszności, dzięki czemu
miło jest spędzać tam czas.
Wśród najemców znajdują się m. in.:
Piotr i Paweł, New Yorker, Douglas,
W. Kruk, Orsay, Reserved, Mohito
i Wólczanka. Do dyspozycji klientów
jest też Fitness Klub Calypso, centrum
medyczne z kliniką i laboratoriami
Invicta oraz część biurowa:
Chcieliśmy zaoferować gdańszczanom i turystom coś zupełnie nowego,
stylowego i komfortowego – miejsce,
w którym można zrobić wygodne zakupy, dobrze zjeść i zrelaksować się,
skorzystać z pełnej strefy usług dodatkowych w jednym miejscu – mówi
Anna Thomas, dyrektor zarządzający
Galerii.
Galeria zyskała też nową funkcję – od
czerwca na parterze działa Punkt Informacji Turystycznej, prowadzony przez
Gdańską Organizację Turystyczną.
oraz Infopunkt Galerii:
Chcemy, żeby turyści w Gdańsku byli
obsługiwani na światowym poziomie,
dlatego staramy się być tam, gdzie
możemy być najbardziej pomocni.
Turyści odwiedzający punkt w Galerii Madison będą mogli uzyskać informacje o atrakcjach turystycznych
Gdańska i bieżących wydarzeniach
kulturalnych, rozrywkowych oraz
sportowych, nabyć Kartę Turysty oraz
kupić pamiątki. mówi prezes zarządu
Gdańskiej Organizacji Turystycznej –
Łukasz Wysocki.
B.M.
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Organy Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku

Czy będzie
konkurencja
dla oliwskich
organów?

Fot. Barbara-Anna

Po siedemdziesięciu pięciu latach od zakończenia
drugiej wojny światowej, po piętnastu latach starań
i dziesięciu latach wytężonych prac konserwatorskich
i organmistrzowskich, po 400 latach od ich zbudowania,
możemy podziwiać brzmienie instrumentu we
franciszkańskim kościele pw. Św. Trójcy na gdańskim
Starym Przedmieściu. Pierwsze wzmianki o organach
notuje się w 1568 roku. Wykonać je miał Balzer
Stürmer z Malborka. W latach 1616–1618 Maren Friese
wybudował kolejny 37-głosowy instrument, zamknięty
w manierystycznej szafie. Wstęgi symbolizujące
inaugurację po 400 latach, pociągnęły trzy osoby:
przedstawiciel zakonu, Maria Zakrzewska sprawująca
nadzór konserwatorski i przybyły na uroczystość
z Niemiec – prof. Wolfgang Deurer – inż architekt,
konserwator zabytków, budowniczy katedr. To dzięki
jego ojcu Jakobowi i dwom innym niemieckim
konserwatorom zabytków, organy zostały uratowane
z wojennej zawieruchy.

Liczna ekipa konserwatorska też została uhonorowana

Białoruskiego już dotarło do Gdańska,
jeden z konserwatorów pozostał (z narażeniem życia) w mieście, aż do przybycia
polskich konserwatorów zabytków, aby
im przekazać listę, gdzie co jest ukryte.
Słynne organy z 1618 roku też zostały
rozmontowane – ukryto je w Lichnowach na Żuławach. Po wojnie można
je było przywieźć z powrotem.

Główni animatorzy sukcesu: ojciec Tomasz Jank i organista dr Andrzej Szadejko

Ile kosztowała odbudowa organów?
Konserwacja szafy i budowa instrumentu kosztowała około siedem

Fot. Barbara-Anna

aby ukryć na kaszubskich i żuławskich
wioskach – po klasztorach, plebaniach,
dworach. Nigdy was nie dziwiło, że choć
jeszcze w latach 60-tych XX wieku na
posadzce Dworu Artusa rosły chwasty
i młode brzózki, a Ratusz Głównego
Miasta był wypalony wewnątrz, to jednak ocalał Wielki Piec i wyposażenie
Sali Czerwonej? Gdy wojsko II Frontu

Wstęgi pociągnęli, licząc od lewej: prof. Wolfgang Deurer, Maria Zakrzewska
i przedstawiciel zakonu franciszkanów

Konserwacja szafy
i budowa instrumentu
kosztowała około
siedem milionów
złotych. Większość
to dotacja
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

milionów złotych. Większość to dotacja
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Miasto Gdańsk wsparło
ten projekt kwotą niemal 600 000 zł.
Warto dodać, że na ten cel złożyli się
również w społecznej zbiórce mieszkańcy Gdańska. W całości pewnie kilka tysięcy. Patronów, wymienionych
z imienia i nazwiska znajdziemy na
tablicy pod organami, jest ich ponad
pół tysiąca, ale jest też sporo takich,
którzy prosili o anonimowość. Wiele
osób wpłacało też swój 1 proc. podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy
„Dziedziniec”.
Zapowiada się zatem, że Gdańsk uzyskał muzyczno-turystyczną atrakcję
porównywalną z organami oliwskimi,
choć jak zastrzega dr Andrzej Szadejko
– są to zupełnie inne organowe style
i brzmienia.
Anna Kłos

Fot. Barbara-Anna

Fragment organów

Fot. Barbara-Anna

Rok 1943. II wojna osiąga apogeum,
faszystowska propaganda trąbi o frontowych sukcesach, a do Gdańska przybywa
ekipa rzeczoznawców Trzeciej Rzeszy,
w ich liczbie Jakob Deurer, która zajmuje
się inwentaryzacją miejskich zabytków,
szczególnie tych umieszczonych w historycznych wnętrzach. Opisują, fotografują, rysują. Kiedy front coraz bardziej
zbliża się do Gdańska i coraz mniej
ludzi wierzy w zwycięstwo III Rzeszy,
demontują oni co się da, i wraz z odpowiednimi opisami wywożą z miasta,

Fot. Barbara-Anna

Cofnijmy się na moment
w przeszłość.

Nie było ani politycznej przychylności,
ani funduszy aby je odrestaurować
i przywrócić na dawne miejsce. Dopiero
po roku 2000, dzięki zaangażowaniu
mistrza sztuki organowej dr Andrzeja
Szadejko, entuzjastycznej przychylności ojca Tomasza Janka i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz społecznej przychylności
wielu darczyńców, udało się przywrócić
organy do formy sprzed 400 lat. Jest
to instrument o barokowym kształcie
i muzycznych efektach niemożliwych
do osiągnięcia w żadnym innym miejscu w Polsce.
Swoistym węzłem historii stała się się
marcowa, tegoroczna wizyta u rektora
kościoła – franciszkanina ojca Tomasza Janka – prof. Wolfganga Deurera
z Wesel w Niemczech. Gość przywiózł
unikalny prezent – fotografie wnętrz

tego zabytkowego kościoła zrobione na
szklanych płytach w 1943 roku przez
swego ojca – Jakoba Deurera.
Międzynarodowy konkurs na wybór
wykonawcy prac konserwatorskich wygrał organmistrz Kristian Wegscheider
z Drezna.
W niedzielę, 3 czerwca 2018r., najpierw
rozległy się dźwięki „Te Deum”, nieco
później Kantaty BMV 35 Jana Sebastiana Bacha. Grał na nich prof. Andrzej
Szadejko, organista z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jak zapewniają specjaliści, brzmią tak jak w XVII wieku.
Orgrany poświęcił ojciec Jerzy Norel.
Wojewoda Dariusz Drelich w imieniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Ojca Tomasza
Janka Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.

Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przekazał ojcu Tomaszowi Jankowi
w imieniu Ministerstwa Kultury wojewoda Dariusz Drelich

Fot. Barbara-Anna

Niestety przez długie lata
przechowywane były w kawałkach
na poddaszu Kościoła św. Trójcy

Zasłużeni dla rewitalizacji organów otrzymywali od ojca T. Janka kopie organowych piszczałek i kwiaty.
Tu – prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
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Gdzie nas czytają?
Pieniądze dla portów
w Gdyni i Gdańsku.
Podpisanie umów

Ponad 27 milionów złotych
na drogi lokalne
w województwie pomorskim

Ponad 132 mln dofinansowania unijnego otrzyma Urząd Morski w Gdyni
na kolejny etap modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku.
Z kolei 117 mln zł trafi do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na budowę
terminalu promowego do obsługi dużych promów. 18 czerwca br. w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim podpisano stosowne umowy.
Pieniądze na obie inwestycje pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Umowy o dofinansowanie podpisali: Przemysław Gorgol,
p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji,
która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie), Wiesław Piotrzkowski –
dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i Adam Meller – prezes zarządu Morskiego
Portu Gdynia S.A.W uroczystości uczestniczyli też: wiceminister inwestycji
i rozwoju Witold Słowik i wojewoda Dariusz Drelich.
Formalna nazwa przedsięwzięcia Urzędu Morskiego w Gdyni to „Modernizacja
wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”. Inwestycja będzie
kosztować 156 milionów złotych. Środki unijne pokryją ponad 132 miliony złotych
z całości kosztów inwestycji.
Urząd Morski wykona prace, które ułatwią żeglugę po Martwej Wiśle i zwiększą
bezpieczeństwo. Inwestycja obejmie między innymi:
• budowę toru wodnego wraz z obrotnicą na Martwej Wiśle,
• przebudowę i remont nabrzeży: Flisaków, Retmanów i Szyprów na Martwej
Wiśle,
• przebudowę i remont części nabrzeża rzeki Motławy,
• przebudowę nabrzeża Polski Hak przy ujściu Motławy do Martwej Wisły.
Zakończenie inwestycji przewidziano w 2020 roku.
„Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia” to Inwestycja
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., która będzie kosztować prawie 222 miliony
złotych. Unia dofinansuje ponad połowę kosztów – blisko 117 milionów złotych.
Dzięki europejskiemu wsparciu powstanie nowy publiczny terminal promowy i cała
infrastruktura, która potrzebna jest do działania takiego terminalu.
Projekt zakłada między innymi:
• przebudowę dróg dojazdowych do nowego terminalu,
• przebudowę torów i rozjazdów kolejowych, po to, by do nowego terminalu
można było wygodnie dojechać koleją,
• przebudowę nabrzeża polskiego i nabrzeża fińskiego, by zapewnić ich trwałość
w związku z planowanym dostępem do portu dla większych jednostek.
Terminal będzie mógł obsługiwać promy o długości powyżej 180 metrów,
co obecnie nie jest możliwe. Budowa powinna zakończyć się w 2021 roku.
Prace przygotowawcze już się zaczęły.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podał 12 czerwca 2018
do wiadomości listę zadań, które uzyskają dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
Kwota przeznaczona na realizację Programu w województwie
pomorskim to 27 339 893,00 zł.
Realizacja zadań pozwoli m.in. zmodernizować drogi lokalne,
skrzyżowania, ciągi pieszo – rowerowe, przejścia dla pieszych.
Wszystkie te działania poprawią komfort życia, transportu,
podróżowania, a także zwiększą dostępność terenów
inwestycyjnych w województwie pomorskim – podkreślił
podczas konferencji prasowej Dariusz Drelich – wojewoda
pomorski.

Mat. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podpisano umowy
na udzielenie dotacji celowej
na rozbudowę szkół
w gminie Kościerzyna i Przodkowo
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w Sali im. Lecha
Kaczyńskiego odbyło się 15 czerwca 2018 uroczyste podpisanie umów
na udzielenie dotacji celowej na rozbudowę szkół w gminach Przodkowo
i Kościerzyna. Gospodarz spotkania wojewoda Dariusz Drelich podkreślał, że dla
rządu Premiera Mateusza Morawieckiego sprawy społeczne, jakość życia rodzin,
a co się z tym wiąże oświata, czy infrastruktura to priorytety.
– Skutecznie przekazujemy środki, które samorządy przeznaczają na rozwój,
w tym oświaty, co potwierdza choćby dzisiejsze wydarzenie – mówił Wojewoda.
Dotacje z budżetu państwa otrzymały następujące inwestycje :
„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole Podstawowej
w miejscowości Kaliska Kościerskie” – 920.000 zł,
„Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Pomieczynie” – 1.568.000 zł.

Inf. z Pom. Urz. Wojew.

– jesteśmy w całym województwie!

Inf. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podpisano umowy
na kolejne dwa odcinki
drogi ekspresowej S6
11 czerwca 2018 r. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
w obecności Marka Chodkiewicza – podsekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłów: Kazimierza
Smolińskiego i Janusza Śniadka, senatora Antoniego
Szymańskiego oraz wicewojewody pomorskiego
Mariusza Łuczyka, podpisano umowy na kolejne dwa
odcinki – łącznie 20 km – drogi ekspresowej S6. Umowę
na projektowanie i budowę za cenę 337.981.735,78 zł,
w terminie 31 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych
od 15 grudnia do 15 marca) na odcinek z Bożego Pola
Wielkiego do Luzina zawarto z PORR SA, którą podpisali
Piotr Kledzik – prezes spółki oraz prokurent Krzysztof
Laskowski.
Druga umowa dotyczy zaprojektowania i wybudowania
w terminie 34 miesięcy, za cenę 335.873.785,14 zł odcinka
między Luzinem a Szemudem. Zrealizowania tego zadania
podjęła się firma Budimex SA, w imieniu której umowę
podpisał Dariusz Blocher – prezes zarządu.
Obie umowy z ramienia GDDKiA podpisali Waldemar
Chejmanowski – zastępca dyrektora ds. Inwestycji oraz
Ryszard Wasiołek – zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno
– Finansowych.
Jak zgodnie podkreślali, zabierając głos przed uroczystym
podpisaniem umów: Marek Chodkiewicz – wiceminister
infrastruktury, Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski
i poseł Kazimierz Smoliński, wybudowanie kolejnych 20 km
dwujezdniowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunki
i pas awaryjnego postoju) drogi ekspresowej S6, przyczyni
się do zakończenia kłopotów komunikacyjnych aglomeracji
trójmiejskiej oraz Redy, Rumi i Wejherowa, a także
znacząco wpłynie na rozwój turystyki i handlu.
Zapowiedziano także, że kolejne odcinki drogi S6
będą realizowane w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego, a umowy będą konstruowane tak, aby nowe
drogi nie były płatne dla ich użytkowników.

Wiad. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

]] Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
]] Radni Sejmiku Woj. Pomorskiego
Oddział Zamiejscowy Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku
]] Urząd Miasta Gdańsk
]] Urząd Miasta Sopot
]] Urząd Miasta Gdynia

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

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

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

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

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

]] Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim
• Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański
• Urząd Miasta Krynica Morska
• Urząd Gminy Ostaszewo
• Urząd Gminy Stegna
• Urząd Gminy Sztutowo
]] Starostwo Powiatowe w Sztumie
• Urząd Miasta Sztum
• Urząd Miasta Dzierzgoń
• Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
• Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
• Urząd Gminy Stary Targ
]] Starostwo Powiatowe w Malborku
• Urząd Miasta Malbork
• Urząd Miasta Nowy Staw
• Urząd Gminy Malbork
• Urząd Gminy Lichnowy
• Urząd Gminy Miłoradz
• Urząd Gminy Stare Pole

]] Starostwo Powiatowe w Tczewie
• Urząd Miasta Tczew
• Urząd Miasta Gniew
• Urząd Miasta Pelplin
• Urząd Gminy Tczew
• Urząd Gminy Morzeszczyn
• Urząd Gminy Subkowy
]] Starostwo Powiatowe w Kartuzach
• Urząd Miasta Kartuzy
• Urząd Miasta Żukowo
• Urząd Gminy Chmielno
• Urząd Gminy Sierakowice
• Urząd Gminy Sulęczyno
• Urząd Gminy Stężyca
• Urząd Gminy Somonino
• Urząd Gminy Przodkowo

]] Starostwo Powiatowe w Pucku
• Urząd Miasta Puck
• Urząd Miasta Władysławowo
• Urząd Miasta Jastarnia
• Urząd Miasta Hel
• Urząd Gminy Kosakowo
• Urząd Gminy Krokowa
• Urząd Gminy Puck
]] Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
• Urząd Miasta Kościerzyna
• Urząd Gminy Kościerzyna
• Urząd Gminy Dziemiany
• Urząd Gminy Karsin
• Urząd Gminy Liniewo
• Urząd Gminy Lipusz
• Urząd Gminy Nowa Karczma
• Urząd Gminy Stara Kiszewa

]] Starostwo Powiatowe w Chojnicach
• Urząd Miasta Chojnice
• Urząd Miasta Brusy
• Urząd Miasta Czersk
• Urząd Gminy Chojnice
• Urząd Gminy Konarzyny
]] Starostwo Powiatowe w Człuchowie
• Urząd Miasta Człuchów
• Urząd Miasta Czarne
• Urząd Miasta Debrzno
• Urząd Gminy Człuchów
• Urząd Gminy Koczała
• Urząd Gminy Przechlewo
• Urząd Gminy Rzeczenica
]] Starostwo Powiatowe w Bytowie
• Urząd Miasta Bytów
• Urząd Miasta Miastko
• Urząd Gminy Borzytuchom
• Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
• Urząd Gminy Kołczygłowy
• Urząd Gminy Lipnica
• Urząd Gminy Parchowo
• Urząd Gminy Studzienice
• Urząd Gminy Trzebielino
• Urząd Gminy Tuchomie
]] Starostwo Powiatowe w Słupsku
• Urząd Miasta Słupsk
• Urząd Miasta Ustka
• Urząd Miasta Kępice
• Urząd Gminy Słupsk
• Urząd Gminy Ustka
• Urząd Gminy Damnica
• Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
• Urząd Gminy Główczyce
• Urząd Gminy Kobylnica
• Urząd Gminy Potęgowo
• Urząd Gminy Smołdzino

40% ZAJĘĆ METODĄ
E-LEARNING
NISKIE CZESNE
TYTUŁ MAGISTRA
JUŻ PO TRZECH
SEMESTRACH

PEDAGOGIKA I ZARZĄDZANIE
STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I PODYPLOMOWE

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel.: 58 500 52 22 / 881 777 974
email: info@wsse.edu.pl

www.wsse.edu.pl

UCZELNIA WYRÓŻNIONA PRESTIŻOWYMI,
OGÓLNOPOLSKIMI NAGRODAMI
ZA NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
przez „Monitor Rynkowy” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
i „Monitor Biznesu” w „Rzeczpospolitej”

