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Wakacje to czas wypoczynku, relaksu oraz ładowania baterii, mimo wszystko 
w naszym regionie dzieje się bardzo wiele, nawet w czasie największej letniej 
gorączki. Stać w miejscu nie zamierza pomorska służba zdrowia, która 
dogania europejskie standardy. W szpitalu na Zaspie mury nowoczesnego 
bloku operacyjnego pną się do góry. W Starogardzie Gdańskim dzięki 
inicjatywie radnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
przy ul. Hallera otrzyma imię swojej wieloletniej dyrektor w hołdzie  
za ofiarność i oddanie.
Nie zapominamy o kulturze! W Gdyni powstał nowy punkt na kulturalnej 
mapie miasta o poważnej nazwie Konsulat Kultury, w którym każdy 
z mieszkańców znajdzie coś dla siebie.
Integralną częścią miesięcznika jest przybliżanie i promowanie w regionie 
podejmowanych dla dobra lokalnych społeczności i mieszkańców 
województwa działań jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu 
wojewódzkim, miejskim, powiatowym i gminnym. W tym numerze piszemy 
m.in. o tym, jak poprzetargowe oszczędności i rezygnacja z programu 
dwóch beneficjentów, pozwoliły wojewodzie Dariuszowi Drelichowi  
na dofinansowanie pięciu inwestycji drogowych: w Szemudzie, Kościerzynie, 
Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce i Karsinie.
Poświęcamy też miejsce Kobiecemu Trójkątowi Weinmarskiemu, na którym 
poruszono sprawy, o których poprawę trzeba jeszcze walczyć mimo stulecia 
pozytywnych przemian w Europie.
W dziale nauka, edukacja, biznes znaleźć można m.in. wskazówki dra Romana 
Gawrycha nt. podejmowania decyzji w rozwiązywaniu problemów 
w organizacji. Natomiast o tym jak Pracodawcy Pomorza jednoczą środowiska 
wypowiada się minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek 
Gróbarczyk.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzin nas w social mediach 
gdzie jesteśmy bardzo aktywni.
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Rozmowa

?	Jak	to	pogodzić	 Panie	Marszałku?
Niestety nasze województwo wykazuje 
się wysokim wskaźnikiem zachorowal-
ności na choroby cywilizacyjne lecz 
ciężko jest wskazać co jest tego przy-
czyną. Czy rzeczywiście nasz region 
jest specyficzny pod tym względem 
czy jednak diagnostyka i wykrywal-
ność tych chorób jest na tak wysokim 
poziomie. Nie zmienia to jednak faktu, 
że problem zdrowotny jest duży i jako 
samorząd czujemy się w obowiązku 
działania w zakresie poprawy tej sytu-
acji. Mamy ograniczone kompetencje 
w tym względzie i musimy skupiać się 
na działaniach, które są nam wprost 
przypisane.

? Zatem jaki jest cel  
Waszych	zadań?

Celem naszych działań jest zmniej-
szenie zachorowalności i przedwcze-
snej umieralności społeczeństwa, 

WyWiAD Z WiCeMARSZAłKieM PAWłeM ORłOWSKiM

Aby pomorska służba zdrowia 
dogoniła europejskie standardy
Fenomen województwa pomorskiego polega na tym, że choć jesteśmy na pierwszym 
miejscu wśród polskich województw, jeśli chodzi o przyrost naturalny, jesteśmy też 
w czołówce zachorowalności na choroby cywilizacyjne: nowotwory, choroby układu 
krążenia, cukrzycę i choroby psychiczne. 

utrzymanie większego odsetka osób 
w aktywności zawodowej, a także 
wzrost dostępności i jakości świadczeń 
zdrowotnych.

?	Przecież	nie	odpowiadacie	 za leczenie...
Ale odpowiadamy za tworzenie jak 
najlepszych warunków ku temu, aby 
leczenie było jak najskuteczniejsze. 
Chociaż samorząd nie ma wpływu na 
całkowity stan opieki zdrowotnej, fi-
nansowanej głównie z kasy NFZ, to 
może sprawić, by warunki leczenia, 
wyposażenie placówek i aparatura 
były lepsze.

?	Zatem	potrzebne	są	pieniądze...
Oczywiście, że o tym pamiętamy. Jeśli 
chodzi o wielkości wydatków z budżetu 
województwa, ochrona zdrowia jest na 
drugim miejscu po infrastrukturze. Od 
lat zajmujemy pierwsze miejsce w ogól-
nopolskim rankingu średnich wydat-
ków na ochronę zdrowia liczonych na 
głowę mieszkańca. Na Pomorzu są to 
wydatki rzędu prawie 42 złotych rocz-
nie, znajdujące się na drugim miejscu 
Podlasie wydaje niecałe 39,50 zł, zaś 
ostatnie województwo warmińsko ma-
zurskie przeznacza na ten cel zaledwie 
ok. 8 zł. Całkowita wartość inwestycji 
realizowanych i zaplanowanych do 
2021 roku w szpitalach w wojewódz-
twie pomorskim wynosi 990 mln zł. 
Z tego prawie 180 mln zł z budżetu wo-
jewództwa na lata 2018–2021. Reszta 
pochodzi głównie z funduszy unijnych 
i budżetów szpitali. Biorąc pod uwagę 
jakość infrastruktury medycznej na 
Pomorzu, pacjent będzie mógł się czuć 
bezpieczny i będzie miał dostęp do naj-
lepszego standardu leczenia, równego 
dobrym szpitalom zagranicznym.

?	Które	inwestycje	są	lub	będą	realizowane	w	najbliższym	
czasie?

Rozpoczęte lub planowane inwestycje 
mają być realizowane w 11 szpitalach 
w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Starogar-
dzie Gdańskim, Wejherowie, Prabutach 
i Słupsku. 

? Proszę	podać	szczegóły...
Aż 9 projektów zrealizuje spółka Co-

pernicus, zarządzająca największymi 
szpitalami w Gdańsku, m.in. św. Woj-
ciecha na Zaspie i im. M. Kopernika, 
Planuje ona do 2020 r. zrealizować 
inwestycje za 122,6 mln zł, z czego 
83,3 mln zł ma być przeznaczone na 
rozbudowę szpitala im. św. Wojciecha 
na gdańskiej Zaspie. Rozbudowa, po-
legająca na dobudowaniu kolejnego 
skrzydła szpitala, już trwa. Jeszcze 
w tym roku za 6 mln zł w Szpitalu 
św. Wojciecha zostanie przebudowana 
i zmodernizowana przychodnia i za-
kończy się II etap modernizacji i wypo-
sażania oddziału chirurgicznego oraz 
oddziału chorób wewnętrznych. 

?	A	w	szpitalu	im.	M.	Kopernika?
Tam planowane są modernizacje m.in. 

oddziałów chorób wewnętrznych, remont 
czeka Kliniczne Oddziały Ortopedii 
i Traumatologii Narządów Ruchu, gdzie 
na odnowę czekają sale z 18 łóżkami dla 
dzieci i z 32 łóżkami dla dorosłych. Dzieci 
od dorosłych zostaną także oddzielone 
na oddziale laryngologii. 

?	Co	przewidziano	dla	drugiego	wielkiego	bloku	–	Szpitali	
Pomorskich?

Do spółki tej należą dwa gdyńskie szpi-
tale, placówka w Wejherowie i szpital 
zakaźny w Gdańsku. Tu zostanie zre-
alizowanych aż 11 projektów, w tym 
długo oczekiwane utworzenie Ośrodka 
Leczenia Chorób Naczyniowych po-
przez rozbudowę Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej w Szpitalu św. Wincen-
tego a Paulo oraz stworzenie Oddziału 
Hematologii w szpitalu w Redłowie. 
W wejherowskim szpitalu, już po 
utworzeniu oddziału kardiochirurgii, 
powstanie nowy blok operacyjny oraz 
rozbudowany będzie obszar zabiegowy 
i intensywnej terapii na SOR-ze.

?	Prócz	tych	dwu	kolosów	są	jeszcze	mniejsze	placówki...
Pamiętamy o całym regionie. W naj-
bliższych latach inwestycje mają być 
realizowane także w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. 
Dzięki pieniądzom przekazanym czę-
ściowo przez pomorski samorząd, a czę-
ściowo przez miasto Słupsk i osiem 
gmin za ponad 3 miliony złotych zo-
stał utworzony ośrodek transplantacji 
szpiku kostnego w ramach oddziału 
hematologicznego. Inwestycje są pro-
wadzone w Pomorskim Centrum Reu-
matologicznym w Sopocie. W szpitalu 
w Prabutach ma m.in. powstać od-
dział rehabilitacji pneumonologicznej, 
dofinansowaliśmy szpital dziecięcy 

na Polankach oraz szpitale psychia-
tryczne w Starogardzie Gdańskim 
i w Gdańsku. 

? 	Czy	na	Pomorzu	docenia	się	profilaktykę?
W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020 przyjęte 
zostały różne projekty: inwestycyjne 
o wartości 684 mln zł, projekty in-
nowacyjnych rozwiązań medycznych 
o wartości 83 mln zł oraz profilak-
tyki zdrowia na 78 mln zł. Chodzi 
o działania profilaktyczne dotyczące 
cukrzycy typu 2, rehabilitacji kardio-
logicznej, onkologii oraz czynników 
ryzyka w miejscu pracy. Na rehabi-
litację leczniczą ułatwiającą powro-
ty do pracy planowane jest 40 proc. 
z kwoty 78 mln zł; na eliminowanie 
istotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy – 30 proc. Natomiast po 15 proc. 
przeznaczone zostanie na: działania 
wzmacniające krajowe programy pro-
filaktyczne (w tym program wczesnego 
wykrywania raka piersi, raka szyjki 
macicy oraz raka jelita grubego) oraz 
programy w zakresie chorób będących 
istotnym problemem w regionie, w tym 
cukrzycę typu 2.

?	Działania	profilaktyczne	tego	lata	odbywały	się	też	w	tere-
nie,	gdzie	ludzie	świętują,	
odpoczywają	lub	się	bawią...

Pomorskie dla Zdrowia to letnia akcja 
organizowana wspólnie przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Po-
morskiego i podległe szpitale. W tym 
roku zaplanowano sześć wydarzeń 
w czerwcu i lipcu. Celem akcji jest 
upowszechnienie wiedzy z zakresu 
profilaktyki nowotworowej, rozwijanie 
postaw i zachowań prozdrowotnych 
oraz kształtowanie zdrowego stylu 
życia. Można od ręki przebadać się 
u specjalistów. Akcja ta przeprowa-
dzana jest w weekendy w Prabutach, 
Sopocie, Gdańsku, Luzinie, Wdzydzach 
Kiszewskich i Słupsku. W związku 
z tak dużym zainteresowaniem akcją 
mieszkańców województwa rozszerzy-
liśmy ją o 2 dodatkowe miejsca w sierp-
niu i wrześniu tj. Piaseczno k. Gniewu 
gdzie odbędzie się Zjazd Kociewiaków 
oraz Parszyce przy okazji Dożynek.

?	Czy	władze	samorządowe	Pomorza	zadbały	też	o	zdrowie	
seniorów?

W Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Pomorskiego podpisa-
no porozumienia o współfinansowa-
nie programu szczepień ochronnych 
w ramach  Regionalnego Programu 
Polityki Zdrowotnej – Szczepienia 
przeciwko pneumokokom dla osób 65+ 
z grupy ryzyka. Powiat wejherowski 
podpisał  porozumienie 25 czerwca, 
natomiast – 27 czerwca 2018 r. po-
wiaty: bytowski, chojnicki, kościerski, 
kwidzyński  oraz tczewski, następnie 
zostały zawarte kolejne porozumienia 
dotyczące szczepień w powiatach: człu-
chowskim, kartuskim, malborskim, 
puckim, w Gdyni, Sopocie i Słupsku. 

?	Czym	są	pneumokoki?Pneumokoki (dwoinka zapalenia 
płuc, łac. Streptococcus pneumo-
niae) to rodzaj bakterii, który może 
powodować wiele chorób. Zakażenia 
wywołane przez pneumokoki można 
podzielić na nieinwazyjne (śluzów-
kowe, niewymagające hospitalizacji) 
jak: zapalenie zatok, zapalenie mig-
dałków, zapalenie ucha środkowego 
oraz inwazyjne (wymagające leczenia 
szpitalnego), np. zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych, sepsa (posocznica). 
Natomiast pośrodku jest zapalenie 
płuc. Osoby powyżej 65. roku życia 
są szczególnie narażone na zakażenia 
pneumokokami i zakażenia te są dla 
nich bardziej niebezpieczne. Dlatego 
też Samorząd Województwa Pomor-
skiego przy współpracy z Wojewódzką 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gdańsku na podstawie danych staty-
stycznych wskazujących na zwiększa-
jącą się zachorowalność na zakażenia 

pneumokokowe w woj. pomorskim 
i utrzymujących się od lat wysokich 
wskaźników umieralności podjął de-
cyzję o opracowaniu Regionalnego 
Programu Polityki Zdrowotnej – Szcze-
pienia przeciwko pneumokokom dla 
osób 65 + z grupy ryzyka oraz wsparciu 
finansowym programu w 50 proc., czyli 
w takiej samej wysokości jak powiaty. 
Szczepionka uchroni seniorów przez 
chorobą lub powikłaniami 

Rozmawiała: Anna kłos

Sw.Wincenty budynek

Szpital w Wejherowie. Wizualizacja dobudowy

Szpital w Słupsku Front

Szpital w Wejherowie po rozbudowie
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Celem naszych działań  
jest zmniejszenie 

zachorowalności i przedwczesnej 
umieralności społeczeństwa.
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Wykonawcą inwestycji jest firma 
ALSTAL z Inowrocławia, znana 
na Wybrzeżu chociażby z reno-

wacji Opery Leśnej w Sopocie, która 
ma za sobą budowę już dwu szpitali 
w Wielkopolsce. Piotr Kwiatkowski 
– dyrektor Oddziału Gdańsk zapew-
niał, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szpitala św. Wojciecha na gdańskiej 
Zaspie już za rok powstanie nowocze-
sny budynek. 
Po upływie prawie 2 miesięcy od wmu-
rowania kamienia węgielnego, towa-
rzyszyliśmy przewodniczącej sejmiku 
Hannie Zych-Cisoń i wiceprezesowi 
Copernicusa Piotrowi Wróblewskiemu 
w wizytacji budowy.
– W tym miejscu, które oglądamy 
z I piętra „starego” szpitala, widać już 
zarys przyszłych funkcji obiektu – in-
formuje wiceprezes Piotr Wróblewski. 
Powstanie trzykondygnacyjny budynek, 
w którym przede wszystkim znajdzie 
się nowoczesny, w pełni wyposażony 
blok operacyjny, Będzie w nim osiem 
sal operacyjnych, w tym sala hybry-
dowa oraz sześciostanowiskowa sala 
wybudzeniowa. Obecny blok opera-
cyjny, który w 2019 r. osiągnie 34 lata 
użytkowania i jest już wyeksploatowa-
ny, a jego stan sanitarno-techniczny na 
obecne czasy nie spełnia obowiązują-
cych norm, a co za tym idzie w wypad-
ku niedostosowania go zagrożony jest 
zamknięciem w przyszłości. 
Do budowanego właśnie skrzydła szpi-
tala przeniosą się też dwa oddziały: 
urologiczny – 29 łóżek, i urazowo-or-
topedyczny – 39 łóżek, wraz z salami 
zabiegowymi z wyposażeniem me-
dycznym (w tym RTG z ramieniem C, 
tor wizyjny laparoskopowy). Zajmą one 
parter nowego skrzydła. 
Placówka wreszcie doczekała się rozbudo-
wy i modernizacji – podkreśla wiceprze-
wodnicząca sejmku Hanna Zych-Cisoń: 
– Dzięki temu przedsięwzięciu placówka 
zdoła zapewnić pacjentom opiekę o naj-
wyższym standardzie. Od wielu lat krok 
po kroku samorząd wojewódzki stara się 
zmieniać szpital na gdańskiej Zaspie, 
już nastąpiło unowocześnienie oddziału 
kardiochirurgii, modernizacja oddzia-
łów położniczych, mówiąc nawiasem 
sława tego bloku opieki nad rodzącymi 

W SZPitAlU NA ZASPie BUDUJą NOWOCZeSNy BlOK OPeRACyJNy

Już się mury pną do góry

kobietami i noworodkami rozniosła się 
tak szeroko, że nieraz trudno sprostać 
liczbie zgłaszających się pacjentek, 
urodziły się tu moje wnuczki, wnuk 
marszałka M. Struka, a ostatnio nawet 
syn Marty Kaczyńskiej. Szpital zasługuje 
na rozwój, szczególnie, że obecny blok 
operacyjny powstał w 1984 r. według 
projektu z lat 70. i od tej pory nie podle-
gał większym modernizacjom. Przyjęte 
tam rozwiązania architektoniczne czy 
organizacyjne są dość zamierzchłe, jeśli 
chodzi o dzisiejsze standardy udzielania 
pomocy chorym. Opiewająca na ponad 83 
mln zł umowa na dofinansowanie budowy 
nowego bloku operacyjnego zostanie 
zrealizowana dzięki współpracy z Unią 
Europejską i samorządem wojewódzkim 
– właścicielem szpitala. Środki unijne 
na budowę nowego skrzydła szpitala 
wynoszą ok. 47 mln zł (w tym 5,5 mln 
z budżetu państwa jako wkład własny). 
Przeszło 31 mln zł pochodzi z budżetu 
województwa, a 5 mln zł to wkład własny 
spółki Copernicus. Szpital Św. Wojciecha 
na gdańskiej Zaspie jest trzecim pod 
względem wielkości szpitalem w Gdańsku 
i Pomorskiem. Ma prawie 9 proc. łóżek 
szpitalnych województwa. Obecnie na 
bloku operacyjnym Szpitala św. Wojcie-
cha przeprowadza się rocznie ok. 10 tys. 
zabiegów – dzięki inwestycji liczba ta 
może się zwiększyć o ok. 30 proc
Z inwestycji zadowolony jest też wice-
prezes Piotr Wróblewski: To olbrzymi, 
wręcz milowy krok w historii szpitala. 
Szpital doczekał się możliwości roz-
woju, jakiego nie miał od wielu lat. 

Impreza ta nawiązuje do historycznej 
i sportowej tradycji pracowników 
Poczty Polskiej z okresu Wolnego 

Miasta Gdańska. Tym razem z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści, uczestnicy wystąpili w białych 
i czerwonych koszulkach. Całą imprezę 
otworzył prolog „Chód z Listonoszem”, 
w którym na dystansie 1000 m wystar-
towało kilkuset uczestników w różnym 
wieku. Zawodnicy na starcie zostali 
podzieleni na dwie równoległe grupy 
– białą i czerwoną, co utworzyło zarys 
polskiej flagi. Chód z Listonoszem 

FeStiWAl ChODU i Bieg POCZtOWCA – PUChAR POCZty POlSKieJ

Chcieli dogonić listonosza
Przy kolejnych rocznicach wybuchu II wojny światowej oddaje się też cześć bohaterskim obrońcom Poczty Polskiej 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Tradycyjnie odbywa się składanie wieńców pod pomnikiem przy historycznym budynku 
poczty, msza, uroczystości na Cmentarzu Pocztowców na Zaspie. W tym roku dołączyła do uroczystości 53 edycja 
Festiwalu Chodu i Biegu Pocztowca, która odbyła się w ostatni weekend sierpnia. Uczestnicy walczyli o Puchar Poczty 
Polskiej w Gdańsku. Są to najstarsze, ciągle przeprowadzane zawody w Polsce, a drugie pod względem wieku w Europie.

poprowadzili listonosze w tradycyj-
nych strojach. Dla uczestników przygo-
towano atrakcyjne medale z logotypem 
Pomnika Obrońców Poczty Polskiej. 
Start i meta, zarówno chodu jak i biegu, 
zlokalizowane były przy ul. Podwale 
Staromiejskie, w pobliżu tego pomnika, 
Technikum Łączności i pomnika „Tym, 
co za polskość Gdańska. 
Inicjatywa ta została zrealizowana 
we współpracy z Muzeum II Wojny 
Światowej i Muzeum Poczty Pol-
skiej. Festiwal Chodu został objęty 
Patronatem Ministra Infrastruktury 

A. Adamczyka. Pocztę Polską S.A. re-
prezentował podczas sobotniej impre-
zy członek zarządu Paweł Skorotko, 
prawie nasz człowiek, bo pochodzą-
cy z Tczewa. Poprzednio pracownik 
światowego koncernu Amazon we 
Wrocławiu. Czyli jego droga z Tcze-
wa do Gdańska wiodła przez Wrocław 
i Warszawę, niemniej to Tczew uważa 
za rodzinną przystań. Towarzyszył 
mu Gustaw Czarnowski – dyr. pionu 
infrastruktury Obszaru Operacyjnego 
ds. Administracji Północ.

Anna kłos 

Bieg się zaczyna. Kto dogoni listonosza lub listonoszkę?

Maria Orlikowska-Płaczek przez 
25 lat z powodzeniem kierowała 
Przychodnią Lekarską przy ul. 

Hallera w Starogardzie Gdańskim. 
Zmarła 30 maja 2018 r. W ostatniej dro-
dze towarzyszyły jej tłumy mieszkań-
ców. Została zapamiętana jako dobry 
człowiek, wspaniały szef, świetny 
manager i doskonały lekarz.
Z inicjatywą nazwania Przychodni 
imieniem doktor Marii Orlikowskiej-
Płaczek wyszli radni Klubu Nasz Staro-
gard. Podobny wniosek złożył również 
radny niezależny Ryszard Gajda. Jednak 
nikt w Radzie Miasta nie miał wątpli-
wości, że Przychodnia Lekarska przy 
ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim 

W hołdzie za ofiarność i oddanie
Od 1 stycznia SPZOZ Przychodnia Lekarska przy ul. Hallera 
w Starogardzie Gdańskim będzie nosić imię Marii Orlikowskiej-Płaczek. 
O nazwaniu przychodni imieniem niedawno zmarłej pani dyrektor 
jednomyślnie zadecydowali starogardzcy radni.

Dla każdego miała ciepłe słowo. Była 
wyjątkowa. Nie odmawiała spotkań 
z ludźmi i pracownikami. Nie szczę-
dziła swojego czasu, zawsze z uwagą 
wsłuchiwała się w to, co inni mają do 
powiedzenia.

Magdalena dalecka  
– Urząd Miasta Starogard

Na zdj. Maria Orlikowska-Płaczek
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83 mln złotych pochłonie rozbudowa Szpitala św. Wojciecha 
na Zaspie. W lipcu br. przedstawiciele Zarządu Województwa 
Pomorskiego: marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałek Paweł 
Orłowski, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych- 
-Cisoń (członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny) 
oraz władze Spółki Copernicus: prezes Dariusz Kostrzewa, 
wiceprezesi: Krzysztof Wójcikiewicz i Piotr Wróblewski, rozpoczęli 
inwestycję uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego. 

Od lewej: wicemarszałek Paweł Orłowski, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego 
hanna Zych-Cisoń, marszałek Mieczysław Struk, wiceprezydent gdańska Piotr Kowalczuk, 
prezes „Copernicusa” Dariusz Kostrzewa

Inwestycja poprawi głównie leczenie 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
nowotworowych oraz profilaktykę cho-
rób układu mięśniowo-szkieletowego. 
W ostatnich latach, również w woj. po-
morskim, wzrosła zachorowalność na 
choroby cywilizacyjne, takie jak: nowo-
twory, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze 
oraz choroby układu sercowo-naczynio-
wego. Pracuje tu zespół znakomitych 
specjalistów, a teraz dzięki rozbudowie 
szpitala dostaną do ręki narzędzia na 
miarę XXI wieku. Remont istniejącego 
bloku operacyjnego w obecnej lokali-
zacji jest niemożliwy do zrealizowania 
bez wyłączenia go całkowicie z użyt-
kowania wraz z przyległymi oddzia-
łami oraz traktami komunikacyjnymi. 
Poza niespełnieniem przez istniejący 
blok operacyjny wymogów sanitarno-
epidemiologicznych, konieczne jest 
jego dostosowanie do obowiązujących 
przepisów prawnych m.in. przepisów 
przeciwpożarowych. Pamiętać również 
trzeba, iż niespełnione są wymogi tech-
niczne dot. wysokości pomieszczeń, 
sposobu wentylacji i klimatyzacji oraz 
standardów czystości i podziału na 
strefy. Nowa inwestycja przyczyni się 
do rozgęszczenia oddziałów w „starym” 
szpitalu, szczególnie tzw. SOR-u, gdzie 
liczba zgłaszających się pacjentów ro-
śnie lawinowo i to mimo uruchomienia 
w tej samej placówce przychodni nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej. 

AlStAl nie daje się trudnościom
Budowa już wyszła z podziemia, czy-
li przyziemia. Jak widać na zdjęciu, 
jedna część stropu nad nim jest już 
gotowa i trwają tam prace związane 
ze wznoszeniem ścian i ścianek dzia-
łowych oddzielających poszczególne 
pomieszczenia. Druga część stropu 
jest aktualnie w budowie. 
O szczegółach wykonawstwa mówi 
kierownik projektu Hubert Pizon:
– Nowe skrzydło będzie się łączyć 
ze starym budynkiem przy pomocy 
łącznika. Niezależnie od tego będzie 
miało swoje, oddzielne wejście główne.  
ALSTAL wybuduje też dodatkowy 
łącznik nad tym, który służy dwóm 
„starym” budynkom szpitalnym. 

Anna kłos

Zawodom kibicowali: Paweł Skorotko (z prawej) – członek zarządu Poczty Polskiej S.A.  
i gustaw Czarnowski – dyr. pionu infrastruktury Obszaru Operacyjnego ds. Administracji Północ

powinna nosić imię swojej wielolet-
niej dyrektor – Marii Olikowskiej-
Płaczek.
Wiadomość o podjęciu uchwały przez 
radnych Rady Miasta z wielką radością 
przyjęli pracownicy przychodni.
– Bardzo się cieszymy – powiedzieli. 
– Tak naprawdę to właśnie Pani doktor 
Maria Orlikowska-Płaczek zbudowała 
tę Przychodnię od podstaw. To ona 
stworzyła jej pozytywny wizerunek 
i wyrobiła renomę tak w Starogardzie, 
jak i województwie. Wszystko, co ro-
biła, czyniła zawsze z myślą o innych, 
przede wszystkim o pacjentach. Była 
dla nas wzorem i przykładem osoby, 
dla której nie ma rzeczy niemożliwych. 

Dzięki temu 
przedsięwzięciu 
placówka zdoła 

zapewnić pacjentom 
opiekę o najwyższym 

standardzie.
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Na pomarenkach przypły-
nęli rybacy z Helu i znad 
Zatoki Puckiej. Przywieźli 

skrzynki ze świeżym połowem – 
głównie zapełnione flądrą, śledziem 
i szprotem. Jednym z załogantów był 
sam marszałek pomorski Mieczysław 
Struk. Mało tego, przyłożył też rękę, 
a nawet obie do wyładunku skrzy-
nek przy nabrzeżu Targu Rybnego 
(co widać na zdjęciu). Towarzyszyła 
mu silna grupa pod kaszubskim 
wezwaniem. Trzeba podziwiać Kaszu-
bów, że jako jedyna grupa etniczna 

FiSChMARKt 2018

Marszałek? Nordowy Kaszuba!
Ostatni weekend Jarmarku 
Dominikańskiego był ciekawy 
i smaczny. Na placu przy nabrzeżu 
Ołowianki odbywał się tradycyjny 
Fischmarkt, czyli targ rybny. 

– z dawnymi atrybutami rybackimi 
– sieciami, koszami, taczkami, bo-
darzami na węgorze (rodzaj wideł), 
kleszczkami, pływakami i jak to się 
wszystko nazywa, wzdłuż Motławy 
do Ratusza. Szły białki wystrojone jak 
do kościoła, reboki w szyprówkach, 
z fajkami, w rybackich uniformach do 
pracy. Zaprezentowali nawet wiersze 
– nie, to nie są rymowane poezje ale 
prastare sieci do połowów wyplatane 
z wikliny. Cały pochód dotarł kładką 
nad Motławą i Długim Pobrzeżem do 
Ratusza Głównego Miasta, gdzie zwy-
czajowo skrzynki z połowem sprezen-
towano rajcom.
Potem pochodem wrócili na Ołowian-
kę, gdzie ucztowano, pito, śpiewano 
i tańczono do zmierzchu z udziałem 
tzw. gawiedzi, czyli gdańszczan i tury-
stów. I tylko bardzo starzy gdańszcza-
nie oraz miłośnicy historii narzekali po 
kątach, że to już nie jest przedwojen-
ny Fischmarkt. Gdzie te Fischfrauen 
w rozłożystych czarnych spódnicach 
i ogromnych kapeluszach siedzące jak 
na tronie na skrzynkach po rybach, 
zadziorne i pyskujące w gdańskiej 
niemczyźnie? Przeminęło z wiatrem 

i już się ne wrati – jak mawiają bracia 
Czesi. Dobrze, że choć Kaszubi potra-
fią jeszcze przypomnieć zamierzchłą 
przeszłość miasta – choćby z okazji 
Jarmarku świętego Dominika.

Anna kłos

Marszałek Mieczysław Struk (z prawej) nie zapomniał czasów, gdy był jeszcze chłopakiem z Jastarni

Pamiątkowe zdjęcie przed Ratuszem

Rybacy przed akcją

Zespół z Pucka

ludowy rzeźbiarz z lisewa Józef Semmerling 
(z lewej) i Zbigniew Chmaruk – prezes Północ-
nokaszubskiej lokalnej grupy Rybackiej, jeden 
z organizatorów Fischmarktu

na Pomorzu a nawet w Polsce (nie 
licząc górali) twardo stoją przy swych 
tradycjach, strojach, zwyczajach 
i języku. Zatem urządzili na placu 
symboliczną staro-kaszubską wioskę 
– z karczmą, wędzarnią, warsztatami 
rzemieślniczymi, straganami i sceną 
do występów regionalnych artystów. 
Publiczność najbardziej oklaskiwała 
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Siera-
kowice i Orkiestrę Dętą z Jastarni. 
Zgodnie z wielowiekową tradycją, na-
stąpił uroczysty przemarsz orszaku 

Na pomerankach 
przypłynęli rybacy 

ze świeżym 
połowem. Jednym 

z załogantów był sam 
marszałek pomorski 
Mieczysław Struk.
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SztutowoStegna

Kąty Rybackie

Kobyla Kepa

Krynica Morska

Stobiec

Głobica

Stegienka

Jantar

Przemysław

DrewnicaBłotnik

13 lipca w Gdyni-Orłowie ruszyło 
Kino letnie Telewizji Kino 
Polska. Filmowe projekcje 

otworzył pokaz filmu „Najlepszy”, 
zdobywca nagrody publiczności na 
ubiegłorocznym Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni.
– W wakacyjne dni, w każdy piątek 
o godzinie 21 zapraszamy do Orłowa. 
Tam w pobliżu promenady Marysieńki 
na kinomanów czekać będą wygodne 
leżaki, kosze plażowe i przede wszyst-
kim duży ekran, na którym prezento-
wane będą polskie filmy. Z początkiem 
września nasze kino przeniesiemy 
na Plac Grunwaldzki i tam również 
w każdy piątek, a od 17 do 22 września 
codziennie o godzinie 21 kontynu-
ować będziemy prezentacje starannie 
wyselekcjonowanych polskich filmów 
fabularnych oraz krótkometrażowych. 
Finał cyklu odbędzie się już w trakcie 
43 Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych. Gorąco zapraszamy na nasze 
pokazy i tu jeszcze dodam, wstęp na 

gDyńSKie KiNA PleNeROWe

Na dużym ekranie z widokiem na morze
Na czas wakacyjnych dni w Gdyni ruszyło Kino Letnie i to nie w salach, często wypełnionych zapachem popcornu, a pod chmurką. 
Plenerowe projekcje prezentowane są m.in. w... magicznym otoczeniu wieczornej plaży, z widokiem na morze.

każdy seans jest bezpłatny – informuje 
nas Tomasz Wiaderek, PR manager 
z Telewizji Kino Polska.
Zaprezentowane zostaną najciekawsze 
polskie filmy z ubiegłych lat m.in. „Sek-
smisja”, „Testosteron”, „Zróbmy sobie 
wnuka”, „Wkręceni”, „Kogel-mogel”, 
„Body/Ciało”, „Ostatnia rodzina”.
W Orłowie na Scenie Letniej Teatru 
Miejskiego 2 lipca ruszyło kolejne ple-
nerowe kino. Przez cały letni sezon 
w każdy wtorek i wybrany poniedziałek 
o godzinie 21.30 zaprezentowanych 
zostanie w sumie dziesięć projekcji am-
bitnego kina zagranicznego. Sprzedaż 
biletów, w cenie 12 złotych, na seanse 
filmowe prowadzona jest bezpośrednio 
przed projekcjami oraz w przedsprze-
daży online za pośrednictwem strony 
www.kinoletnie.info.
To już ósma edycja tych pokazów. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych wie-
czorne projekcje kina plenerowego 
poświęcone są najciekawszym filmom 
zagranicznych, które zdobyły nagrody 

i wyróżnienia na filmowych festiwa-
lach. Na otwarcie cyklu zaprezento-
wany został film „Tylko kochankowie 
przeżyją”, czarna komedia w reżyserii 
Jima Jarmuscha. W programie znalazły 
się filmy m.in. również czarna kome-
dia „The Square” Rubena Ostlunda, 
komedia „Toni Erdmann” Maren Ade, 
pełna humoru historia napiętych relacji 
miedzy menadżerką a jej nieustannie 
wygłupiających się ojcem. Z nurtu ame-
rykańskiego zaprezentowane zostaną 
dramat „The Florida Project” Seana Ba-
kera oraz komedia romantyczna „Plan 
Maggie” Rebecci Miller.
Gdyńskie Rady Dzielnic: Leszczynki, 
Chwarzno-Wiczlino, Karwiny i Dą-
browa nie pozostają w tyle i również 
organizują lokalne plenerowe kina. 
We wszystkich z wymienionych dziel-
nic, w wyznaczone terminy pojawią 
się duże ekrany i możliwość darmo-
wego obejrzenia wybranych filmów 
w towarzystwie swoich znajomych 
i sąsiadów.

Jerzy Uklejewski
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Z początkiem 
września nasze kino 

przeniesiemy  
na Plac Grunwaldzki 

i tam również  
w każdy piątek,  

a od 17 do 22 września 
codziennie  

o godzinie 21 
kontynuować będziemy 

prezentacje filmów.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej 
strefy wolnocłowej, zarządzanej 
przez firmę Lagardere Travel 

Retail Polska – mówi Tomasz Kloskow-
ski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy.
– Osiągnięcie prestiżowego wyróż-
nienia przez punkt, który łączy sklep 

Nagroda 
za smaczność
Strefa wolnocłowa gdańskiego 
lotniska uznawana jest za jedną 
z najlepszych tego typu przestrzeni 
wśród wszystkich polskich lotnisk. 
I ma o tym zaświadczenie. Podczas 
tegorocznej konferencji Airport 
Food and Beverage (FAB) Awards 
w Helsinkach, jeden z pomysłów 
strefy – Premium Food Gate 
Gdańsk, otrzymał od jury wysokie 
wyróżnienie „highly commended”.

sprzedający m.in. regionalne produkty, 
z restauracją, w której oferowane są da-
nia z owych produktów, jest wspaniałą 
wizytówką Pomorza. Możliwość skosz-
towania dań regionalnych, a następ-
nie zakupu składników potrzebnych 
do ich skomponowania i zabranie ich 
z sobą do domu, spotyka się z wielkim 

Szeroka, szutrowa nawierzch-
nia wiedzie przez lasy i jest już 
częściowo dostępna. Można 

skorzystać z niej na odcinkach Miko-
szewo–Jantar–Stegna; Sztutowo–Kąty 
Rybackie; Krynica Morska–Piaski. 
Ostatnia część (Kąty Rybackie–Kry-
nica Morska) będzie dostępna w 2019 r. 
Wzdłuż bursztynowej trasy przewi-
dziane jest oznakowanie, miejsca posto-
jowe i tablice informacyjne.
Trasa powstaje w ramach projektu „Po-
morskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Tra-
sa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy 
Miasta Krynica Morska”.

Rowerem wzdłuż Mierzei
Trwają ostatnie prace nad budową ponad 50-kilometrowej „Bursztynowej trasy rowerowej”, 
która połączy Mikoszewo (ujście Wisły Przekop) z Piaskami (granica z Rosją).

Liderem projektu jest Gmina Miasta 
Krynica Morska, partnerami: Gmina 
Sztutowo, Gmina Stegna. Projekt jest 
realizowany przy wsparciu Nadleśnic-
twa Elbląg – Skarb Państwa Państwowe 
Gospodarstwo Leśne, które udostępnia 
grunty pod budowę ścieżek oraz infra-
struktury związanej z inwestycją.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 
10 953 416,55 PLN, dofinansowanie 
unijne 5 826 349,55 PLN, co stano-
wi 63,70% kwoty całkowitych wy-
datków kwalifikowanych. (Koszty  
kwalifikowane: 9 146 545,61 PLN).
Po realizacji projektu poprzez  
tereny ww. gmin nadmorskich 

przebiegać będzie trasa rowero-
wa stanowiąca odcinek między-
narodowej trasy rowerowej R-10. 
Rowerzyści będą mogli poruszać się 
wzdłuż całej Mierzei Wiślanej od Mi-
koszewa (ujście Wisły) do Piasków 
i Granicy Państwa, łącznie 54 km 
ścieżki rowerowej.

inf. Pom. Urząd Marszałkowski

entuzjazmem odwiedzających nas 
turystów. Teraz zostało to również 
zauważone przez międzynarodowe 
jury oceniające tysiące punktów ga-
stronomicznych na lotniskach całego 
świata. 

inf. Portu Lotniczego w Gdańsku
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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.

Podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu 
problemów w organizacji

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

Podejmowanie decyzji to proces 
wyboru jakiegoś działania doty-
czącego sposobu rozwiązania 

określonego problemu, który rozu-
miany jest najczęściej jako przeszkoda, 
trudność, poważne zagadnienie, zada-
nie wymagające rozwiązania, czy sytu-
acja, którą trzeba wyjaśnić. Celem roz-
wiązania problemu jest odkrycie jego 
przyczyn istniejącej sytuacji i wprowa-
dzenie takich zmian, aby ją korzystniej 
ukształtować i osiągnąć poprawę. Tym 
to zagadnieniom poświęcone będzie 
niniejsze opracowanie, przygoto-
wane głównie w oparciu o publikację  
pt.: „Zarządzanie dla przeszłości. 
Twórcze kierowanie firmą” autorstwa  
Józefa Penca. 

Rodzaje problemów w organizacji 
i czynniki uzależniające ich 
rozwiązanie
Z punktu widzenia złożoności proble-
my można podzielić na trzy grupy, 
a więc na problemy:

proste (bieżące, zwyczajne), mają- y
ce charakter operatywny, których 
rozwiązywanie nie jest specjalnie 
pracochłonne, trudne i kosztowne, 
a także nie wymaga dużej ilości 
informacji, potrzeby uwzględnia-
nia różnych aspektów i okoliczno-
ści oraz większej liczby pomysłów 
rozwiązania;
złożone (podstawowe, zasadni- y
cze), mające charakter ogólnoza-
kładowy; są one czasochłonne, 
skomplikowane pod względem 
rzeczowym i organizacyjnym, 
wymagają wielostronnych in-
formacji i poważnych nakładów 
finansowych;
bardzo złożone (wyjątkowe,  y
nadzwyczajne), zawierające dużą 
liczbę zmiennych i nie dające się 
rozwiązywać jednocześnie jako 
całość, a także wymagające dłuż-
szego czasu na rozwiązanie, za-
leżnie od możliwości finansowych 
organizacji i źródeł jej zasilania. 
Ich rozwiązywanie wymaga prze-
widywania przyszłych wydarzeń, 
a więc warunków, w jakich anali-
zowany proces będzie zachodził, 
i sił, które będą na niego wpływać 
przy uwzględnieniu konsekwencji 
własnych decyzji i działań.

Rozwiązywanie problemów wymaga 
więc różnego zakresu przedsięwzięć 

związanych z wyszukaniem i wdro-
żeniem działań prowadzących do 
poprawy niezadowalającej sytuacji, 
a także dużego zaangażowania i wy-
siłku kadry kierowniczej oraz nakładów 
osobowych, rzeczowych i finansowych. 
W praktyce zależy ono zazwyczaj od 
czterech głównych czynników:

rodzaju rozwiązywanego proble- y
mu, tzn. od tego, czy jest to pro-
blem prosty, niezbyt czasochłon-
ny i nie wymagający większych 
nakładów finansowych, czy zło-
żony pod względem rzeczowym 
i organizacyjnym, czasochłonny, 
angażujący duże siły i środki, 
wymagający uzgodnień i negocja-
cji, czy też bardzo złożony zawie-
rający dużą liczbę zmiennych, 
wymagający dłuższego czasu, 
dużych nakładów i współpracy 
wielu jednostek organizacyjnych, 
a także nie dający się rozwiązać 
jednocześnie jako całość;
sytuacji działania, która może  y
być deterministyczna (znana jest 
prawidłowość prowadząca do 
stanu rzeczy obranego jako cel, 
przy czym osiągnięcie tego celu 
jest możliwe na gruncie wiedzy 
zarządzającego), probabilistyczna 
(osiągnięcie wiedzy na gruncie 
wiedzy kierownika jest możliwe 
przy prawdopodobieństwie mniej-
szym od jedności) oraz nieoznaczo-
na (kierownik na gruncie swojej 
wiedzy nie zna możliwości wystą-
pienia różnych stanów rzeczy i nie 
zna też metody dojścia do celu);
świadomości działania, na którą  y
składa się wiedza i system war-
tości – im zasięg świadomości 
jest większy, tym szerszy krąg 
zależności może sobie kierownik 
uświadomić i tym jego działanie 
staje się bardziej kompleksowe 
i efektywne; wiedza umożliwia 
dostrzeganie różnych zjawisk, 
współzależności między nimi 
i możliwości wystąpienia przy-
szłych ich stanów; system war-
tości wyznacza cel i porządkuje 
w pewnej kolejności wszelkie 
stany rzeczy zgodnie z przyjętą 
skalą preferencji, a także powo-
duje selekcję metod i technik 
kierowniczych;
możliwości działania, to zna- y
czy projektowania i tworzenia 

nowych stanów rzeczy przy wy-
korzystaniu posiadanych i moż-
liwych do pozyskania zasobów 
finansowych, technicznych, ka-
drowych, materiałowych, a które 
determinują charakter i zakres 
celów oraz sposoby i czas ich re-
alizacji i w praktyce rozwiązywa-
nia problemów stają się zazwyczaj 
jego główną barierą. 

etapy (fazy) rozwiązywania 
problemów
Teoria podejmowania decyzji proponuje 
różne procedury rozwiązywania pro-
blemów i podejmowania decyzji, czyli 
różną organizację procesu decydowania. 
Model tego procesu prezentuje rys. 1

wariantów rozwiązania danego proble-
mu, określenia sposobów i lokalizacji 
rozwiązania tych wariantów, a także 
ustalenia kryteriów decydowania. 
Faza	czwarta obejmuje ocenę i po-
równywanie opracowanych warian-
tów w aspekcie przyjętych kryteriów 
i wynikających stąd konfliktów celów, 
a także ustalenie ewentualnych nega-
tywnych konsekwencji każdego z wa-
riantów dopuszczalnych do selekcji. 
W fazie tej należy określić, czy opra-
cowane warianty odpowiadają planom 
bieżącym i ogólnej strategii organiza-
cji, jakie wynikają konsekwencje z ich 
przyjęcia i jakich korzyści można się po 
nich spodziewać w przyszłości.
Faza	 piąta dotyczy opracowania 
i zatwierdzenia projektu wariantu 
optymalnego i polega na uzasadnie-
niu, dlaczego wybrany wariant jest 
najlepszy, oraz wskazaniu, jakie dzia-
łania trzeba podjąć, komu powierzyć 
ich realizację i kto poniesie za nie 
odpowiedzialność. 
Faza szósta polega na stworzeniu 
warunków realizacji decyzji, a więc 
na wyznaczaniu konkretnych realiza-
torów, ustaleniu warunków i zapew-
nieniu środków, a także zaplanowaniu 
przedsięwzięć na wypadek zagrożenia 
realizacji. 
Faza siódma to faza kontroli realizacji 
decyzji, a więc bieżącego analizowania 
i oceny realizacji: stan pożądany, stan 
rzeczywisty oraz sygnalizowania ko-
nieczności interwencji w zależności od 
zaistniałych odchyleń. 

Podsumowanie
Rozwiązywanie problemów w organi-
zacji powinno być wynikiem współdzia-
łania dwóch układów: rozwiązującego 
i rozwiązywanego. Układ rozwiązujący 
obejmuje metody heurystyczne, zespół 
zadaniowy z jego składem osobowym 
i usytuowaniem organizacyjnym 
w istniejącej rzeczywistości, zasoby 
materialne, istniejący system infor-
macji, przygotowanie organizacyjne 
i szkolenie zespołu, jak też zarządzanie 
zespołem, klimat i kulturę w orga-
nizacji i jej otoczeniu. Układ rozwią-
zywany natomiast obejmuje problem 
z jego złożonością, uwarunkowaniami 
i ograniczeniami wraz z uwzględnie-
niem jego usytuowania w istniejącej 
rzeczywistości. Rozwiązanie każdego 
problemu wymaga każdorazowo indy-
widualnego podejścia kierownika, za-
angażowania jego wiedzy i wyobraźni, 
doświadczenia i intuicji. Z naukowych 
badań i choćby potocznych obserwacji 
wynika, że nie ma decyzji obiektywnie 
optymalnych, są tylko decyzje słusz-
ne w odniesieniu do konkretnej sytu-
acji, osób i okoliczności. Skuteczność 
rozwiązywania problemów wynika 
z koncepcji własnej, opracowanej dla 
konkretnej organizacji, ale też z umie-
jętności korzystania z ustalonych już 
zasad rozwiązywania podobnych pro-
blemów w sposób spełniający oczeki-
wania zainteresowanych.

Przygotowanie decyzji

Proces
rozumowania

Szukanie
pomysłów

Szukanie
przyczyn

Jak powinno być?

Analizowanie
możliwości

Analiza ryzyka

Ocenianie
wariantów

Wariant optymalny

Decyzja

Warunki realizacji

Kontrola wdrażania

Przeprowadzenie kalkulacji

Kontrola merytoryczna

Jak jest?

Stan wyjściowy

Przedstawiony model rekomenduje sie-
dem głównych faz (etapów) stanowią-
cych logicznie powiązaną i uporząd-
kowaną grupę operacji, które należy 
przeprowadzić.
Faza	pierwsza polega na rozpoznaniu 
i sformułowaniu problemu, analizie 
jego przyczyn, określeniu celu bądź 
celów podejmowania decyzji, a także 
składu grupy decyzyjnej. W fazie tej 
należy więc określić cel danej akcji 
i sposób znalezienia wyjścia z aktu-
alnych trudności, czyli sprecyzować 
kierunek przyszłego działania, wyko-
rzystując własne przemyślenia i inicja-
tywy współpracowników.
Faza	druga stanowi rozpoznanie sta-
nu faktycznego, tj. sytuacji wyjściowej 
i warunków towarzyszących, a więc 
określenie, jak ważny jest problem, 
jakie są jego uboczne aspekty, jakie 
przepisy i ograniczenia finansowe oraz 
inne okoliczności będą ograniczać jego 
rozwiązanie, a także z jakimi wydarze-
niami należy się liczyć w przyszłości.
Faza trzecia stanowi rozpoznanie 
możliwych bądź dopuszczalnych 

Samorząd terytorialny,  
jako stymulator 
wszechstronnego rozwoju

PROF. DR hAB. KAZiMieRZ KORAB 

Najwybitniejsi pochodzili ze wspólnot 
lokalnych 
Czy jest rzeczą przypadku, że większość pre-
zydentów USA pochodziła „z prowincji”? Nie 
można uznać tego za przypadek. Jestem prze-
konany, że każdy, kto rodzi się we wspólnocie 
lokalnej, zyskuje dzięki temu liczne przewagi 
w postaci bezcennego, chociaż niekiedy trud-
nego doświadczeniu wspólnoty, gotowości do 
długiego marszu oraz wielowymiarowości 
postrzeganego świata. Samorządy terytorialne 
powinny w swoich strategiach rozwoju świa-
domie pielęgnować te atuty. 

Doświadczenie wspólnoty 
W Polsce niesłusznie lansowani są „młodzi 
wykształceni i z wielkich ośrodków” – w War-
szawie przeciwstawiani tzw. słoikom. Ta 
zawyżana ocena wpisuje się we francuski 
model racjonalistycznego oświecenia, któ-
re w języku francuskim ma nazwę epoki 
filozofów lub epoki świateł. W XVIII wieku 
postrzegano społeczeństwo jako przeciwień-
stwo centrum i prowincji; centrum paryskie, 
promieniujące wzniosłymi myślami filozofów 
i prowincji kojarzonej z brakiem światła, 
a mówiąc wprost – z ciemnotą. Filozofowie 
mieli oświecać prowincję, czyli prowadzić 
działalność oświatową. Krótko mówiąc im da-
lej od centrum, czyli im dalej od światła, tym 
większa ciemnota. Niestety, model francuski 
mocno upowszechnił się w Polsce. Należy 
żałować, że w naszym kraju nie przyjął się 
angielski, a ściślej rzecz biorąc szkocki model 
oświecenia, ponieważ lansowało ono nie 
wyłącznie rozum, ale integralne pojmowanie 
człowieka ze szczególnym akcentem na rolę 
uczuć, ale także rozumu i wartości. W tym 
przypadku prowincja zyskiwała przewagę 
nad kosmopolitycznym centrum, ponieważ 
kultura regionalna była uważana za skarb 
jako nośnik wartości, tradycji i rozwoju, pod-
stawę tożsamości. Dzięki takiemu szerokiemu 
pojmowaniu społeczność lokalna jest pełno-
wartościową wspólnotą ludzi, którzy dzielą 
razem swój los, uczestniczą w wielowymia-
rowym życiu społecznym i dzięki temu sami 
wszechstronnie się rozwijają.

Pedagogika długiego marszu 
Jeśli ktoś rodzi się „na szczycie” struktury 
społecznej, w rodzinie elitarnej, mieszkającej 
w metropolii, może uzyskać najlepsze wy-
kształcenie, ale ta sytuacja raczej nie pobudza 
go do twórczości. Natomiast, jeśli ktoś prze-
chodzi przez kolejne kręgi, to znaczy zaczyna 
od bogatego życia rodzinnego, potem wrasta 
w ojczyznę lokalną, z czasem utożsamia się 
z ojczyzną i otwiera na cały świat, to stopniowe 
rozszerzanie poznawanego i doświadczanego 
świata niezwykle skutecznie motywuje do 
twórczości. Potwierdzają to biografie naszych 

wybitnych pisarzy, Jan Kochanowski z Czarno-
lasu, Adam Mickiewicz z Nowogródka, Juliusz 
Słowacki z Krzemieńca, Kamil Cyprian Norwid 
z Laskowa-Głuch, Henryk Sienkiewicz z Woli 
Okrzejskiej czy Stanisław Wincenz ze Słobody 
Rungurskiej. 
Kiedy dziecko niemal od urodzenia ma dostęp 
do wszystkich możliwości, kształci w sobie 
postawę raczej kustosza, który poznaje, klasy-
fikuje, porównuje, szczyci się wiedzą zastaną; 
raczej, bo nie odbiera mu się oczywiście szans 
i mocy twórczych. Jednakże kiedy ktoś uro-
dzi się daleko od centrum, ten fakt otwiera 
przed nim drogę kolejnych wyzwań, w której 
zawiera się pedagogika długiego marszu.  
Ta pedagogika pobudza do dalekowzroczności, 
wytrwałości, niezłomności i łączenia tradycji 
z otwartością i postawą twórczą. 
Celem ilustracji tych dwu podejść powołam 
się na fakt sprzed 19 lat. Wtedy w MEN odpo-
wiadałem za przygotowanie projektu Podstaw 
Programowych. Pewnego dnia przybył z Lon-
dynu profesor, który zaproponował napisanie 
podstawy programowej z edukacji europejskiej. 
Zapytałem, jak to widzi. Okazało się, że od 
końca, z punktu widzenia docelowego nowego 
państwa europejskiego po to, aby kształtować 
nową europejską tożsamość. Podziękowałem 
mu i nie przyjąłem jego propozycji, ponie-
waż tożsamość europejska miała pozostawać 
w konflikcie z tożsamościami niższy pięter 
i zająć ich miejsce. Napisałem sam podsta-
wę programową, którą oparłem na koncepcji 
kolejnych cykli tożsamościowych od rodziny 
przez wspólnotę lokalną, ojczyznę, Unię Eu-
ropejską i świat. Założyłem, że kolejne cykle 
poznania i tożsamości powinny się wzajemnie 
uzupełniać i wzmacniać. Pierwsze podejście 
miało charakter degradacyjny i konfliktowy, 
drugie – harmonijny i twórczy. 

Wielowymiarowość samorządu 
terytorialnego 
Samorząd terytorialny jest sworzniem ży-
cia społeczności lokalnej i stymulatorem 
wszechstronnego rozwoju. Na podkreśle-
nie zasługują dwa wymiary. Z jednej strony 
jest władzą terytorialną, z drugiej – władzą 
państwową. Te dwa odniesienia kształtują 
jego tożsamość, ale nakładają obowiązek ich 
równoważenia i uzupełniania się. Każdemu 
mieszkańcowi powinien umożliwiać i poma-
gać zakorzeniać się we wspólnocie lokalnej 
i równocześnie otwierać się na całe pań-
stwo. Te dwa wymiary dotychczas wyrażano 
w maksymie: myśl lokalnie, działaj lokalnie. 
Jednakże wydaje mi się, że chodzi o to, aby 
myśleć i jednocześnie działać na poziomie 
lokalnym i ogólnopaństwowym. Podejście 
to w Europie można odnaleźć w Szwajcarii. 
Nie przeciwstawiać, ale łączyć małe ojczyzny 
z wielką ojczyzną.
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Opracowanie studium wykonalności zagospodarowania żeglugowego Wisły 
MgMiŻŚ zleciło Zarządowi Morskiego Portu gdańsk

Niech Wisłą do gdańska przypłyną 
towary i turyści
Marek Gróbarczyk – minister gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej 
– był obecny 18 lipca br. w Gdańsku na 
sympozjum „Zagospodarowanie Dolnej 
Wisły”, zorganizowanego Przez Kon-
went Politechniki Gdańskiej, kierowa-
ny przez dra Zbigniewa Canowieckiego, 
jednocześnie prezydenta organizacji 
Pracodawcy Pomorza. Zainteresowanie 
tematem wśród środowisk: samorzą-
dowych, biznesowych i naukowych 
było tak wielkie, że jak się wyraził szef 
Pracodawców Pomorza Zbigniew Ca-
nowiecki: Staliśmy się ofiarą własnego 
sukcesu i musieliśmy przenieść miejsce 
konferencji z atrakcyjnie położonej na 
12-piętrze sali konferencyjnej na parter 
sąsiedniego budynku Olivia Business 
Centre, gdzie nie ma widoku na pa-
noramę Gdańska ale jest dużo więcej 
miejsc dla uczestników.
Minister zaznaczył, że poszukiwanie 
partnerów społecznych, duża potrze-
ba kooperacji są podstawą sukcesu 
w realizacji tej inwestycji i tak określił 
jej sens:
– I to nie w zakresie właśnie takiej 
regularnej żeglugi jak się to próbu-
je przedstawić, że będziemy pływać 
statkami z Warszawy do Gdańska, bo 
to jest przecież bez sensu, natomiast 
wszelkiego rodzaju centra logistyczne, 
które będą służyły przede wszystkim 
jako obszary feederowe, czyli z jednej 
strony dostarczały towar do portu, 
a z drugiej strony natychmiast go wy-
woziły z tego portu, będzie determi-
nowało możliwości rozwojowe portu 
przede wszystkim w Gdańsku. Do trój-
miejskich portów można by przewozić 
Wisłą 15 mln ton ładunków. 

Władze samorządowe 
również są za inwestycją
Mieczysław Struk – marszałek woje-
wództwa pomorskiego – podkreślił, że 
samorządy lokalne od 2006 r. „prowa-
dziły batalię”, by uznano drogi śród-
lądowe za ważne. Po zjednoczeniu sił 
ośmiu marszałków wykonywane były 
m.in. prace studialne, ekonomiczne 
i logistyczne w tym zakresie. Wskazał, 
że samorządy są gotowe włączyć się 
w każdą inicjatywę, która będzie rozwi-
jać drogi śródlądowe z poszanowaniem 
środowiska naturalnego.
Jeśli tego typu inwestycja miałaby 
powodować właśnie rozwój portu 
w Gdańsku, złagodzenie kongestii 
transportowej na autostradzie bądź in-
nych drogach krajowych, to jest to krok 
absolutnie we właściwym kierunku.

Port gdańsk uruchomił procedury
Studium wykonalności zagospodaro-
wania żeglugowego Wisły na odcinku 
od Gdańska do Warszawy oraz dróg 
wodnych od Warszawy do granicy 

Pracodawcy Pomorza jednoczą środowiska

z Białorusią i na odcinku od Wisły do 
Zalewu Wiślanego powstanie w ciągu 
najbliższych 18 miesięcy. Jego opra-
cowanie MGMiŻŚ zleciło Zarządowi 
Morskiego Portu Gdańsk: 
– Studium da nam odpowiedź, w jaki 
sposób należy Wisłę uregulować, 

od deklaracji przystąpienia kolejnych 
instytutów i uczelni do porozumienia 
na rzecz wspierania, ale wspierania 
praktycznego, poprzez prowadzenie 
prac badawczych, organizacyjnych 
i wszystkich tych, które są potrzebne 
do udokumentowania niezbędnych 
działań związanych z użeglownieniem, 
zagospodarowaniem całego odcinka od 
Gdańska do Warszawy – mówi dr Zbi-
gniew Canowiecki, przewodniczący 
Konwentu Politechniki Gdańskiej oraz 
prezydent „Pracodawców Pomorza”.
Deklarację przystąpienia do niego 
podpisali 18. lipca br. przedstawicie-
le Instytutu Morskiego w Gdańsku, 
Instytut Oceanologii i Oceanografii 
Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii 
Morskiej w Gdyni (która od nowego 
roku akademickiego ma się przeobrazić 
w Uniwersytet Morski). 

Pierwszy etap Programu  
dla Dolnej Wisły, czyli stopień  
wodny w Siarzewie
Plany rozwoju śródlądowych dróg wod-
nych przyjęte przez rząd w ubiegłym 
roku na lata 2016–2020 z perspektywą 
do 2030 r. zakładają, że do 2030 r. Wisła 
na odcinku z Warszawy do Gdańska, 
a Odra na całej długości, mają stać się 
międzynarodowymi szlakami żeglu-
gowymi. Zgodnie z harmonogramem 
do końca 2019 roku planowane jest 
uzyskanie wszystkich niezbędnych 
decyzji administracyjnych potrzebnych 
do budowy stopnia wodnego w Sia-
rzewie k. Nieszawy w województwie 
kujawsko-pomorskim.
O tym, jak ważna jest to inwestycja mó-
wił Stanisław Wroński – pełnomocnik 
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Uczestnicy sympozjum. Od lewej: Andrzej Spiker, dyr. generalny 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w rzędzie niżej grzegorz 
Strzelczyk, prezes lotos Petrobaltic, gdański radny

Drugi z lewej Sławomir Niecko – prezes Centrum 
hurtowego Renk

Od lewej; prezes Remontowej Piotr Soyka, radna 
sejmiku Danuta Sikora

Od prawej Zbigniew Jarecki – prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców

Od lewej: senator Antoni Szymański, wiceprezes Portu gdańsk 
Marcin Osowski

Od prawej wiceprezydent gdyni Marek Stępa

marszałka kujawsko-pomorskiego 
ds. dróg wodnych

Inwestycja ta ma przyczynić się  y
do poprawy bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego przez ograni-
czenie ryzyka zatorów lodowych 
i umożliwienie prowadzenia 
akcji lodołamania, a także pomóc 
w przywróceniu żeglowności 
Wisły. Elektrownia wodna, bę-
dąca częścią inwestycji, pozwoli 
regulować niedobory w systemie 
elektroenergetycznym.
Stopień powstanie na 706–707  y
kilometrze Wisły. W ramach in-
westycji mają powstać m.in.: jaz 
o 15 przęsłach, elektrownia wodna 
o mocy ok. 80 MW, śluza żeglowna 
z miejscami do postoju jednostek 
pływających i lodołamaczy, koryto 
obejścia stopnia (o charakterze 
zbliżonym do naturalnej rzeki), 
dwie przepławki dla ryb oraz urzą-
dzenia do spływu ryb w dół rzeki.
Budowa stopnia Siarzewo ru- y
szyć ma w 2020 r., a zakończyć 
w 2025 roku. Wynika to m.in. 
z ratyfikowanego w marcu przez 
prezydenta Andrzeja Dudę poro-
zumienia w sprawie głównych 
śródlądowych dróg wodnych 
o znaczeniu międzynarodowym 
(AGN). Jego celem jest rozwój 
międzynarodowego transportu na 
śródlądowych drogach wodnych 
w Europie. Ratyfikując porozu-
mienie, polski rząd zobowiązał się 
do zapewnienia na nich warun-
ków nawigacyjnych spełniających 
kryteria właściwe dla śródlądo-
wych dróg wodnych o znaczeniu 

międzynarodowym, tzw. klasy 
„E”, która odpowiada co najmniej 
IV klasie żeglowności. Oznacza to, 
że głębokość tranzytowa na szla-
ku musi wynosić minimum 2,5 m. 
Klasy niższe nie uprawniają do 
korzystania ze środków unijnych. 
Szef resortu Gospodarki Morskiej  y
i Żeglugi Śródlądowej wysłuchał 
opinii ekspertów i środowiska 
gdańskiego biznesu. Zdaniem 
ministra Gróbarczyka ważne 
jest również wytyczenie miejsc, 
w których miałyby się odbywać 
przeładunki towarów – miałyby to 
być m.in. przystanie w Zajączkowie 
Tczewskim oraz Solcu Kujawskim.

Obecnie przez terytorium Polski biegną 
trzy szlaki wodne w ramach europej-
skiego systemu śródlądowych dróg 
wodnych o znaczeniu międzynaro-
dowym. To droga wodna E 30 prze-
biegająca Odrzańską Drogą Wodną, 
łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu 
z Dunajem w Bratysławie; droga wodna 
E40 łącząca Morze Bałtyckie od Gdań-
ska z Morzem Czarnym w Odessie; 
oraz droga wodna E70 – łączącą Odrę 
z Zalewem Wiślanym i stanowiąca 
część europejskiego szlaku komuni-
kacyjnego wschód-zachód, łączącego 
Kłajpedę z Rotterdamem. Inwestycje 
miałyby być finansowane z kilku źró-
deł, oprócz środków z Unii Europej-
skiej miałyby to być pieniądze m.in. 
z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, a także od 
firm energetycznych, które zbudowa-
łyby elektrownie na poszczególnych 
stopniach wodnych. 

Anna kłos

Szef Pracodawców Pomorza 
Zbigniew Canowiecki

Marek gróbarczyk – minister 
gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej

Władze samorządowe: od prawej Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.

Przedstawiciele instytutu Morskiego w gdańsku, in-
stytutu Oceanologii i Oceanografii Polskiej Akademii 
Nauk oraz Akademii Morskiej w gdyni podpisali de-
klarację wspierania Zagospodarowania Dolnej Wisły

jakie aspekty wziąć pod uwagę, przede 
wszystkim środowiskowe, zabezpie-
czenie przeciwpowodziowe, czynnik 
społeczny. Będziemy badali też grupę 
potencjalnych interesariuszy, którzy 
powinni zaangażować swoje środki 
finansowe w realizację tego projektu. 
W tej rzece są pieniądze. Z tych pie-
niędzy „zaklętych” w rzekach korzy-
stają inne europejskie państwa, my 
też powinniśmy zacząć – mówi Łukasz 
Greinke, prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk.

Konwent Politechniki gdańskiej 
już działa
W ubiegłym roku trójmiejskie środowi-
sko naukowe oraz przedstawiciele róż-
nych instytucji podpisali porozumie-
nie na rzecz wspierania Narodowego 
Programu Zagospodarowania Dolnej 
Wisły. W jego realizację chcą włączyć 
swoją kadrę naukowo-badawczą i pro-
jektową oraz zaplecze organizacyjne.
– Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy 

Plany rozwoju 
śródlądowych  
dróg wodnych  

przyjęte przez rząd  
w ubiegłym roku 

na lata 2016–2020 
z perspektywą  

do 2030 r. zakładają,  
że do 2030 r. Wisła  

na odcinku z Warszawy 
do Gdańska,  

a Odra na całej 
długości, mają  

stać się 
międzynarodowymi 

szlakami żeglugowymi.
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Uczelnia przyjęła zasadę, że pod-
stawowym celem nauczania na 
realizowanych kierunkach, jest 

przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz 
rozwijanie praktycznych umiejętności 
niezbędnych do sprostania wymaganiom 
współczesnej gospodarki. W toku kształ-
cenia promowane są aktywne postawy 
obywatelskie i wzorce zachowań, wyróż-
niające profesjonalnych i odpowiedzial-
nych menedżerów oraz pedagogów. 
Uczelnię cechuje wysoki standard, co 
potwierdza fakt, iż absolwenci łatwo 
znajdują pracę na stanowiskach kierow-
niczych w różnego typu przedsiębior-
stwach i urzędach lub samodzielnie i sku-
tecznie prowadzą własne firmy. WSSE 
w Gdańsku stwarza warunki do osobi-
stego rozwoju studentów np. poprzez 
wspieranie ich w wydawaniu publikacji, 
czego przykładem jest choćby ostatnio 
opracowana książka edukacyjna „Zwie-
rzaki to nie pluszaki”, której autorką jest 
mgr Paulina Reglińska. Ważną kwestią 
jest wdrożenie projektu „dokończ u nas 

Po tytuł na Pomorze
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną uczelnią zawodową kształcącą 
na kierunkach: pedagogika i zarządzanie, której misją jest kształcenie absolwentów z wszechstronną 
wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi w życiu osobistym i zawodowym.

rozpoczęte studia”, który daje możliwość 
dokończenia rozpoczętych studiów na 
kierunkach w zakresie nauk społecznych, 
związanych z szeroko pojętym zarzą-
dzaniem i pedagogiką. – Przyjmujemy 
wszystkie osoby, które spełniają wymogi 
formalne poprzez złożenie stosownych 
dokumentów związanych z przyjęciem 
na studia. Oferujemy przy tym wsparcie, 
pomoc organizacyjną i opiekę naukową, 
zwłaszcza dla osób, które podejmują stu-
dia w ramach tzw. indywidualnej organi-
zacji studiów lub indywidualnego planu 
studiów i programu nauczania – mówi 
rektor uczelni, dr Roman Gawrych.
Głównym czynnikiem wyboru uczelni 
przez kandydatów są kwestie związane 
ze specjalnościami kształcenia oraz 
jakością pracy kadry naukowo-dy-
daktycznej. Dotyczy to zarówno kadry 
profesorskiej, jak też osób zatrudnionych 
na stanowiskach adiunktów czy wykła-
dowców, którzy pracę na uczelni łączą 
skutecznie z inną, dającą im przydatne 
doświadczenia zawodowe. Ważnym dla 

dr Roman gawrych 
Rektor Wyższej 
Szkoły Społeczno-
ekonomicznej 
w gdańsku  
Fotografia pochodzi 
z zasobów uczelni

studenta czynnikiem są też specjalne 
formy kształcenia oraz przyjazna atmos-
fera panująca w uczelni i jej lokalizacja 
w samym centrum gdańskiej Starów-
ki. – Naszą uczelnię wyróżniają m.in. 
innowacyjne specjalności kształcenia, 
takie jak: pedagogika sportu, pedago-
gika kreatywna, czy edukacja obron-
na i zarządzanie kryzysowe. Dajemy 
możliwość uzyskania tytułu magistra 
pedagogiki już po trzech semestrach 
studiów uzupełniających, gwarantu-
jemy różnorodność form organizacji 
studiów z możliwością ukończenia ich 
w krótszym czasie, zapewniając dogodne 
warunki ponoszenia kosztów studiów, 
jak np. poprzez możliwość odpracowania 
czesnego – dodaje rektor.

Wojciech Grabarczyk 
dziennik Gazeta Prawna

W wakacje, gdy uczniowie 
odpoczywali od nauki, trwały 
roboty przy remontach 

i modernizacjach placówek oświato-
wych. W 22 szkołach prowadzono prace 
związane z dostosowaniem pomieszczeń 
do wytycznych reformy edukacji. Tylko 
te prace pochłonęły ponad 16 mln zł. 
W kolejnych 36 placówkach trwały 
prace modernizacyjne, które kosztowały 
13,4 mln zł. Łącznie remonty i moderni-
zacje pochłonęły blisko 30 mln zł. 
Otwiera się pierwsza w Polsce metro-
politalna szkoła w Kowalach 
Jest wspólnym przedsięwzięciem 
trzech gmin: Gdańska, Kolbud i Prusz-
cza Gdańskiego. W placówce uczyć 
się będzie około 850 dzieci, z których 
300 mieszka w Gdańsku. Obiekt składa 
się z dwóch 3-kondygnacyjnych bu-
dynków, a na terenie szkoły znajdować 
się będzie także kompleks sportowy. 
Budynek, w którym znajdować się bę-
dzie sala gimnastyczna oddany będzie 
na początku 2019 roku. Łączny koszt 
inwestycji to ok. 36 mln. zł.

Będą mieć nowy basen 
Nowa miejska pływalnia mieści się 
na Oruni, przy ulicy Smoleńskiej 
6/7, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Centrum Kształcenia Zawodowego 

Zabrzmi pierwszy dzwonek 
Przeważnie mniej cieszy niż ostatni – na zakończenie roku szkolnego. Wszystko co dobre, szybko się kończy, w tym wakacyjna laba. 
Przytaczamy parę faktów, które uczniom w Gdańsku mogą osłodzić nieuchronny start roku szkolnego 2018/2019.

i Ustawicznego Nr 2. Do dyspozycji 
społeczeństwa, w tym uczniów, oprócz 
czterech torów pływackich o wymia-
rach 25 m/12,5 m, są też dwie strefy 
rekreacyjne – nawet wanna z hydro-
masażem oraz sauna fińska. Koszt 
inwestycji to 13,4 mln zł.
Po wakacjach, od poniedziałku do piąt-
ku, od godz. 7.00 do 16.00 na oruńskiej 
pływalni, będą się odbywać bezpłatne 
zajęcia dla uczniów. Dla pozostałych 
użytkowników, basen będzie dostępny 
w dni robocze od 6.20 do 7.00 oraz od 
16.00 do 22.00. W weekendy pływalnia 
będzie otwarta od 7.00 do 22.00. 

Dwa nowe przedszkola
We wrześniu na przedszkolnej ma-
pie pojawią się dwa nowe obiekty: na 
ul. Kolorowej oraz na Lawendowym 
Wzgórzu. W pierwszym przebywać 
będzie 150 dzieciaków. Przedszkole to 
zbudowano, jako jednokondygnacyjny 
obiekt ze skośnym dachem z czterema 
wejściami, z których dwa prowadzić 
będą do ogrodu. Każdy oddział, a jest 
ich sześć, wyposażono dodatkowo 
w drzwi tarasowe, będące jednocześnie 
ewakuacyjnymi, dzięki czemu można 
będzie wychodzić na zewnętrzny taras 
z każdej z sali zabaw. W ramach inwe-
stycji powstaje też sala zabaw, łazienki, 
zaplecze na pomoce dydaktyczne i leża-
ki oraz szatnie. Na zewnątrz powstanie 
plac zabaw oraz parking. Budynek w ca-
łości dostosowany będzie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. Łączny 
koszt inwestycji to 8,9 mln zł. 
Przedszkole wybudowane na Lawen-
dowym Wzgórzu jest częścią Centrum 
Edukacyjnego Jabłoniowa. Placówka 
mieści 10 oddziałów przedszkolnych, 
przeznaczonych łącznie dla 250 malu-
chów. Dzieci korzystać też będą z zagospo-
darowanego terenu, na którym znajduje 
się plac zabaw i mini ogródek. Koszt 
realizacji tej inwestycji to 13 mln zł.

Na podst. materiałów Urzędu Miasta 
Gdańska

„Zwierzaki to nie 
pluszaki” – książka 
edukacyjna autorstwa 
absolwentki WSSe 
w gdańsku mgr 
Pauliny Reglińskiej.

Wizualizacja części budynków Metropolitalnej Szkoły w Kowalach

To największa do tej pory 
wystawa monograficzna 
poświęcona temu wszech-

stronnemu twórcy, obejmująca pro-
jekty, szkice, notatki, fotografie, obrazy 
i obiekty z prywatnego archiwum 
Karola Śliwki. Zaprezentowana na 
wystawie twórczość artysty uzupeł-
niona została o prace zgromadzone 
w innych muzealnych placówkach oraz 
o przedmioty z kolekcji prywatnych. Ze 
zgromadzonymi w gdyńskim muzeum 
pracami artysty można zapoznawać się 
do 14 października br.

Historycznie rzecz biorąc, Trójkąt 
Weimarski, czyli Komitet Współ-
pracy Francusko-Niemiecko-Pol-

skiej, został powołany w 1991 roku 
w Weimarze (stąd nazwa), z inicjatywy 
trzech ministrów spraw zagranicz-
nych. O ile na arenie międzynarodowej 
miał swe przypływy i odpływy (w takt 
sytuacji politycznej), o tyle okazał się 
rewelacyjnie atrakcyjny dla jednostek 
samorządowych, w tym polskich. Małe 
Trójkąty Weimarskie pozakładały 
samorządy wojewódzkie, w tym pomor-
ski, nawiązując współpracę z Okręgiem 
Środkowej Frankonii (Niemcy) i Regio-
nem Limousin (Francja), oraz miejskie 
czy gminne – np. Żukowo, Kolbudy, 
Puck, Przywidz.

i trójkąt Weimarski Kobiet 
Podczas gdyńskiej inauguracji repre-
zentowały go: Cornelia Pieper – konsul 
generalna Niemiec, Monika Tarnowska – 
wprawdzie Polka ale b. konsul honorowa 
Francji w Gdańsku i Katarzyna Gruszec-
ka – Spychała – wiceprezydent Gdyni. 
Trzy razy 100 lat: 1918 był rokiem, 
w którym w Niemczech i w Polsce 
wprowadzono prawo wyborcze dla 
kobiet, (we Francji niestety trzeba było 
czekać aż do roku 1944), w tym samym 
roku zakończyła się I wojna światowa 
i narodził się parlamentaryzm w Niem-
czech, (niestety zrujnowany w 1933), 
a Polska odzyskała niepodległość 
– przypomniała, poprzez przesłanie 
video, Michelle Muntefering – minister 
stanu w federalnym Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych Niemiec.
Podkreśliła, że mimo stulecia przemian 
w Europie, wciąż aktualne są sprawy, 
o których rozwiązanie trzeba walczyć: 

„(...) kwestie jak gender pay gap, kobiety 
na kierowniczych stanowiskach, re-
prezentacja w parlamentach, ubóstwo 
dotykające kobiety w starszym wieku, 
czy też «szklany sufit»”.
Jeszcze gorzej jest w innych rejonach 
świata: „(...) dyskryminacja i przemoc 
wobec kobiet przybierają nawet na sile – 
seksizm i brutalny ucisk jeszcze zbyt 
często należą do codzienności wielu 
kobiet na świecie”.

Musicie walczyć w imieniu innych
Wprawdzie na sali obecne były ko-
biety, które jednak potrafiły w życiu 
zawodowym i prywatnym oprzeć się 
dyskryminacji, to jednak właśnie przed 
nimi stoją najważniejsze wyzwania 
współczesności i przyszłości: Rola ko-
biet w życiu publicznym, w polityce czy 
na rynku pracy ciągle jeszcze musi być 
dzisiaj kluczowym tematem dla każdej 
kobiety zajmującej odpowiedzialne sta-
nowisko – podsumowała p. Minister.
Obecna, jednak lepsza niż przed stu laty 
sytuacja kobiet też została wywalczona 
dla nas przez angielskie sufrażystki 
i emancypantki z początku XX wieku. 

Prace Karola Śliwki można oglądać w Muzeum Miasta gdyni

Znaki Graficzne w Gdyni
W Muzeum Miasta Gdyni czynna jest wystawa Karola Śliwki, wybitnego grafika, autora ponad 400 znaków 
graficznych. Wystawa otwarta została w ramach cyklu „polskie projekty, polscy projektanci”.

Start Trójkąta Weimarskiego Kobiet
13 lipca w Gdyńskim Centrum Filmowym odbył się 1. Weimarski Trójkąt Kobiet pod hasłem „Sąsiedzi w Europie”. Impreza odbyła się 
pod patronatem Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec – Michelle Müntefering. Główną organizatorką spotkania 
w Gdyni była konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper.

Referat na temat „100 lat praw wy-
borczych kobiet – wspólnie walczyć 
o swoje prawa” wygłosiła dr Helga Lu-
koschat – przewodnicząca Europejskiej 
Akademii Kobiet (EAF) w Berlinie.
W dyskusji panelowej wzięły udział: 
Marie Noelle – reżyser filmu pt. „Marie 
Curie”, Ulrike Dotzer – dziennikarz 
i redaktor filmowy NDR/ARTE, Alicja 
Gotowczyc – prezes Forum Mento-
rów i Gabriele Hermani – referentka 
ds. naukowych z Ambasady Niemiec 
w Warszawie.
W ramach wydarzenia odbyła się pre-
zentacja filmu „Marie Curie”, francuskiej 
reżyserki Marie Noëlle. Wprawdzie 
film pomija życiorys głównej bohaterki 
przed jej wyjazdem do Paryża, to jednak 
jego wymowa jest optymistyczna – 
skoro mogła zrobić karierę naukową na 
Sorbonie i zostać dwukrotną laureatką 
Nagrody Nobla w czasach, gdy kobie-
tom nawet studiować nie było wolno, 
to znaczy, że da się!

Anna kłos
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Od lewej: wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego hanna Zych-Cisoń, 
wiceprezydent gdyni Katarzyna gruszecka – Spychała, b. konsul Francji, 
dr nauk chemicznych Monika tarnowska
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Powstały w 1869 r. zbiornik znajduje 
się na wzgórzu, w pobliżu parku 
oruńskiego. Obiekt o wysokości 

ponad 5 m zbudowany został na pla-
nie kwadratu o boku długości 40 m.  
Do jego budowy użyto czerwonych 
cegieł wytworzonych w cegielni 
w Kolibkach. Jest to jednokomorowa 
budowla terenowa, która choć umiejsco-
wiona głęboko pod ziemią, pełniła rolę 
wieży ciśnień, zaopatrując mieszkań-
ców Gdańska w wodę pitną z jedynego 
wówczas, drenażowego ujęcia wody 
w Pręgowie. Woda spływała stamtąd 
do miasta grawitacyjnie. Zbiornik gro-
madził ok. 4,5 tys. m sześc. wody. Został 
wyłączony z eksploatacji dopiero pod 
koniec lat 70. ub. wieku. Specyficzny 
mikroklimat wewnątrz budowli spo-
wodował, że zadomowiły się w nim 
nietoperze. W okresie hibernacji zimują 
tu nocki duże, nocki Natterera, nocki 
rude oraz gacki brunatne. 
Zbiornik od prawie 150 lat jest częścią 
infrastrukturalnej rewolucji wodno-
kanalizacyjnej zafundowanej Gdań-
skowi przez nadburmistrza Leoplda 
von Wintera.

Nadburmistrz leopold von Winter
Imię oznacza: ten, który odważnie pro-
wadzi swój lud – Tablica upamiętniają-
ca nadburmistrza Leopolda von Winte-
ra (195 lat od jego urodzin, 155 lat od 
objęcia stanowiska włodarza Gdańska, 
125 lat od śmierci), zawisła 7 lipca br. 
na kamienicy przy ulicy Garbary 5 i ob-
wiesza, że zasłużony dla Gdańska wło-
darz tu niegdyś mieszkał. Nie do końca 
prawda. Zajmował dom naprzeciwko. 
Obecnie tam nad sklepem na parterze 
widnieje rzucający się w oczy napis: 
SETA. Czy było można sprofanować 
pamięć szacownego ojca miasta taką 
konkurencją? Zresztą, jak mi powie-
działa osoba z Urzędu Miasta, Lopold 
von Winter i tak w tej kamienicy nie 
mieszkał, bo po II wojnie światowej 
zostało tam gruzowisko i dom posta-
wiono od nowa, tyle, że na dawnych 
fundamentach. 

Zesłaniec
Leopold von Winter wcale się do objęcia 
fotela włodarza Gdańska nie palił – prze-
ciwnie, dla niego było to złamanie świet-
nie przebiegającej kariery w Berlinie. 
Niestety miał twardy kręgosłup i nie 
był zachwycony antypolską polityką Bi-
smarcka. Ów też miał żelazny charakter, 
więc skazał opornika na banicję. Cesarz 
Wilhelm I nie oponował. Rada Miasta 
Gdańska była zachwycona. 47 głosów 

Śladami nietoperzy i burmistrza 
Leopolda von Wintera
W Gdańsku udostępniono tego lata do zwiedzania historyczny  
Zbiornik Wody Stara Orunia. Niestety tylko do końca letnich wakacji.  
Od września dzieci wracają do szkół, a do zbiornika nietoperze.

tekstu Zbiornikiem Wody Stara Oru-
nia. Jednocześnie Wiebe wybudował 
nowoczesny system usuwania ścieków, 
które poprzez przepompownię na Oło-
wiance (obecnie jest to najważniejsza 
przepompownia dla większej części 
Gdańska i Sopotu), były odprowadza-
ne na pola irygacyjne na Stogach. Ta 
oczyszczalnia ścieków działała aż do 
lat 70-tych XX wieku, potem zastąpiła 
ją Oczyszczalnia Wschód. Choć wy-
gasły epidemie i mieszkańcy mniej 
chorowali, już wtedy nadburmistrz, 
kazał wybudować nowoczesny szpital 
miejski. W trosce o nowe pokolenie 
przeprowadził reorganizację szkolnic-
twa, związaną z budową nowych szkół. 
Docenił też sprawną komunikację. Po-
wstała linia kolejowa do Nowego Portu, 
połączenie z Berlinem, fragment torów 
od Malborka do Mławy, co oznaczało 
połączenie z Warszawą. Pojawił się 
tramwaj konny, brukowane chodniki 
i ulice, instalacje gazowe, rozwijała się 
gospodarka – powstały dwie stocznie. 
Nie zapominał o kulturze i historii 
miasta – powstały dwa muzea 
Nadburmistrz, korzystając z berliń-
skich znajomości i wpływów, usiło-
wał przekonać cesarza Wilhelma II 
do wykonania Przekopu Wisły, czego 
już nie zdążył przeforsować, ponieważ 
w roku 1890 złożył urząd i przeniósł 
się do rodzinnej posiadłości w Jeleńcu. 
Niemniej doczekał rozpoczęcia prac 
ziemnych w Świbnie w roku 1891, ale 
nie dożył momentu, gdy w roku 1895 
cesarz osobiście łopatą odrzucił bryłę 
ziemi, co otworzyło wlew Wisły do 
wykopanego kanału, a potem woda 
sama wytworzyła nowe koryto rze-
ki. Od tego czasu powodzie przestały 
zagrażać Gdańskowi, a stare koryto 
przeobraziło się w Martwą Wisłę. 
Nadburmistrz zmarł prawdopodobnie 
w Jeleńcu 10 lipca w roku 1893. 

Anna kłos

na 51 było za. Mimo że miał być to 
pierwszy w historii burmistrz bez gdań-
skich korzeni.

Pierworodny syn pastora ze Świecia
Pastor miał troje dzieci, zgodnie z ów-
czesnym zwyczajem wybrał dla nich 
życiowe ścieżki. Najstarszy syn – Le-
opold, zdolny nad podziw, więc musi 
zrobić karierę w świecie, zatem: matura 
w Bydgoszczy, studia w Berlinie, służba 
w administracji pruskiej. W 1859 27-letni 
Leopold był już radcą w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych w Berlinie i komi-
sarycznym prezydentem policji w tym 
mieście. Drugi syn pastora miał zostać 
właścicielem ziemskim – w międzycza-
sie pastor kupił posiadłość w Jeleńcu, 
niedaleko Chełmna. Była jeszcze córka 
– z tą najmniej kłopotu – wydać za mąż 
i sprawa z głowy.

80-letnia agonia miasta
Rożnica między Berlinem a Gdańskiem 
roku 1863 była szokująca. To było miasto, 
które umierało razem z Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. Wspomagało czynem 
i kasą ostatnich polskich królów a potem 
Napoleona. Musiało za to odpokutować. 
Prusacy nie darowali. Leopold von Winter 
zobaczył miasto w agonii, które przeszło 
14 epidemii cholery, w którym liczba 
zgonów systematycznie przewyższała 
liczbę urodzin, miasto w którym była 
bieda, głód i smród – w sensie dosłow-
nym, nocniki wylewano przez okna, 
ścieki płynęły odkrytymi rynsztokami, 
wodę do picia czerpano z Raduni, która 
też była prawie ściekiem. Kiedy Henrieta 
wychodziła na miasto, po powrocie 
wściekała się, bo modny ogon sukni 
miała utytłany w błocie lub piachu. 
Siąść i płakać? Leopold nie na darmo 
nosił imię lwa.

Potrafił wyciągnąć miasto 
z mroków post-średniowiecza 
do nowoczesności 
Kiedy Polacy organizowali powstanie 
styczniowe, burmistrz von Winter or-
ganizował ludzi do budowania systemu 
wodociagowo-kanalizacyjnego. Zaan-
gażował do tego pochodzącego z me-
nonitów, urodzonego w Stablewie koło 
Malborka, inżyniera Eduarda Friedri-
chaWiebego. W latach 1868–1869 zbu-
dowano sieć wodociągów, do których 
zasilania wykorzystano drenażowe uję-
cie wody w Pręgowie (12 km od Gdań-
ska). Ujęcie funkcjonuje w dalszym 
ciągu, zaopatruje w źródlaną wodę 9% 
współczesnych gdańszczan. Zostało 
powiązane z omawianym na początku 

Odsłonięcie tablicy. Z lewej – thomas von Winter

To miejsce będzie pełne kul-
tury i gwarantuję, że każdy 
z mieszkańców Gdyni znaj-

dzie tu coś interesującego dla siebie. 
Konsulat będzie wyjątkowym miejscem 
spotkań, inspiracji i działań z bogatą 
ofertą wydarzeń z różnych dziedzin; 
filmu, teatru, literatury czy architek-
tury adresowaną do szerokiego grona 
odbiorców. A także to będzie miejsce 
spotkań, gdzie każdy gdynianin będzie 
mógł przychodzić i spotkać się z przy-
jaciółmi, miło spędzić czas, jak również 
brać aktywny udział w proponowa-
nych tu warsztatach – powiedziała nam 
Maja Wagner pełnomocnik prezydenta 
Gdyni ds. kultury.
Konsulat Kultury oficjalnie otwarty 
został 24 sierpnia br. W modernistycz-
nym budynku, po generalnym remon-
cie znajduje się m.in. sala widowiskowa 
na około 200 widzów, garderoba, sala 
prób, kawiarnia artystyczna, gustow-
ne sale konferencyjne, pomieszczenia 
biurowe, a na wewnętrznym dziedzińcu 
– nowoczesne patio.
Modernizacja i utworzenie Konsulatu 
Kultury było możliwe dzięki wsparciu 

gDyNiA MA KONSUlAt KUltURy!

Nowy punkt na kulturalnej mapie miasta
Przez wiele lat w Gdyni przy ul. Jana 
z Kolna 25, w budynku wzniesionym 
w latach 1935/1936, funkcjonował 
Dom Marynarza Szwedzkiego, tutaj 
też mieścił się konsulat Szwecji, 
kaplica, która była m.in. miejscem 
obrad Konferencji Luterańskich 
Kościołów Mniejszościowych. 
Ta jedna z perełek gdyńskiego 
modernizmu, została gruntownie 
zmodernizowana i utworzono w niej 
placówkę kulturalną szeroko otwartą 
dla mieszkańców Gdyni. Ten nowy 
punkt na kulturalnej mapie miasta 
nazywa się teraz Konsulat Kultury.

w ramach projektu „Rewaloryzacja 
i adaptacja do pełnienie funkcji kul-
turalnych zabytkowego Domu Mary-
narza Szwedzkiego w Gdyni i utwo-
rzenia w nim Konsulatu Kultury”. 
Całkowity koszt realizacji projektu, 
to ponad 10 mln zł, w tym dofinan-
sowanie ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020 wynosi 
ponad 3,5 mln zł.
W Konsulacie Kultury na co dzień 
będzie pracować Gdyńskie Centrum 
Kultury i Wydział Kultury Urzędu Mia-
sta, a sam budynek będzie lokalizacją 
idealną dla kulturalnych wydarzeń, ale 
też spotkań i odpoczynku – informuje 
nas Jarosław Wojciechowski dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Kultury.

Jerzy Uklejewski
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Konsulat Kultury mieści się w budynku przy ul. Jana z Kolna 25

Sala widowiskowa na ok. 200 widzówWewnątrz dziedzińca znajduje się nowoczesne patio

Od lewej: Maja Wagner pełnomocnik prezydenta gdyni ds. kultury,  
Jarosław Wojciechowski dyrektor gdyńskiego Centrum Kultury.
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Tablica upamiętniająca 
nadburmistrza 

Leopolda von Wintera 
zawisła 7 lipca br. 

na kamienicy 
przy ulicy Garbary 5 

i obwiesza,  
że zasłużony dla 

Gdańska włodarz tu 
niegdyś mieszkał.
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W marcu podpisaliśmy pierwsze 
umowy. W wyniku postępo-
wań przetargowych i rezy-

gnacji dwóch samorządów z realizacji 
inwestycji, uzyskaliśmy ok. 6 mln zł 
oszczędności. I to właśnie pozwoliło 
na podpisanie kolejnych umów – mówi 
wojewoda.
Ograniczeniem programu jest, że przy-
znane pieniądze trzeba wydać do końca 
bieżącego roku, ponieważ nie przecho-
dzą one na rok następny, więc jeśli 
któryś z włodarzy nie będzie w stanie 
dotrzymać tego terminu, inwestycję 
gmina będzie musiała dokończyć ze 
środków własnych.
Jako pierwszy umowę podpisał Wójt 
Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechow-
ski, który otrzymał dofinansowanie 
1 363 123 zł. – Mówi, że nie obawia 
się tego warunku, ponieważ przetarg 
na wykonawstwo inwestycji został już 
przeprowadzony. Podzielono ją na dwie 
części, pierwsza jest w realizacji, teraz, 
w ramach tego samego przetargu, bę-
dzie można wykonać część II. Projekt 
obejmuje ułatwienia komunikacyjne 
dla miejscowości Łubiana, czyli rozbu-
dowę ulic Kościerskiej i Kolejowej wraz 
z budową ronda w Łubianie. Ułatwienia 
komunikacyjne dotyczą nie tylko samej 
wsi, ale też dostępności ruchu ciężaro-
wego do Zakładów Porcelany Stołowej 
Lubiana, największego pracodawcy 
w powiecie kościerskim. 
Wypowiedź wójta uzupełnia Walde-
mar Hetmański – przewodniczący koła 

Kasa dla przedsiębiorczych i zaradnych
Poprzetargowe oszczędności i rezygnacja z programu dwóch beneficjentów, pozwoliły wojewodzie Dariuszowi Drelichowi na 
dofinansowanie, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 (Edycja 2018), 
pięciu inwestycji drogowych: w Szemudzie, Kościerzynie, Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce i Karsinie.

terenowego PiS w Gminie Kościerzyna, 
który postuluje rozwój sieci ścieżek 
rowerowych na terenie gminy, bardzo 
atrakcyjnej turystycznie, poczynając od 
trasy Kościerzyna–Gołuń przez Wdzy-
dze. Obecnie rowerzyści jeżdżą istnieją-
cą drogą samochodową, co jest bardzo 
niebezpieczne, szczególnie w sezonie 
turystycznym. Do realizacji tej idei 
skłania się Alicja Żurawska – starosta 
kościerski.
Problemu z wykorzystaniem w tak 
krótkim czasie otrzymanej dotacji nie 
widzi też Roman Brunke wójt Gminy 
Karsin. Otrzymane ponad 268 000 zł 
dotacji wesprą realizację wartego po-
nad 2,6 mln zł zadania budowy pięciu 
asfaltowych ulic w Karsinie. Prace już 
trwają. Zakres robót obejmuje wyko-
nanie łącznie prawie 1,5 km nowych 
nawierzchni. Przebudowa za pieniądze 
z dotacji umożliwi sfinansowanie prac 
na ulicach: Rozalii Narloch (zasłużonej 
dla terenu lekarki), Poprzecznej i Sło-
necznej. Natomiast przebudowy ulic – 
Na Skarpie i 4 Marca wykonywane są 
w całości z własnych środków gminy. 
Gdyby udało się zaoszczędzić jakieś 
pieniądze, zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie gminnych placówek 
edukacyjnych. 
Umowy na dofinansowanie inwestycji 
– podpisali również:

Wójt Gminy Szemud Ryszard  y
Kalkowski, na projekt „Roz-
budowa ulicy Warszawskiej 
w Bojanie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – droga gminna 
nr 151013G relacji Bojano–Gdynia 
Wiczlino” – otrzymał dofinanso-
wanie 1 884 616 zł.
Wójt Gminy Tuchomie Jerzy  y
Lewi-Kiedrowski, na „Przebudo-
wę dróg gminnych nr 182083G 
i 182084G w miejscowości Tucho-
mie” – dofinansowanie 470 415 zł.
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  y
Jan Klasa, na „Przebudowę 205 m 
drogi gminnej w miejscowości 
Jasień – działka 9 i 14” – dofinan-
sowanie 178 178 zł.

Zwiększono także dofinansowanie 
dwóch inwestycji znajdujących się na 
ostatnich pozycjach pierwotnej listy 
wniosków objętych dofinansowaniem 
(powiat wejherowski dodatkowe do-
finansowanie – 1 041 134 zł; gmina 
Nowy Staw dodatkowe dofinansowanie 
– 206 545 zł).
Łącznie, razem z nowo zawartymi 
umowami, dofinansowaniem objętych 
będzie 27 inwestycji, co oznacza zmo-
dernizowanie łącznie 76,5 km dróg 
lokalnych w województwie pomorskim, 
w tym:

drogi gminne – 17 inwestycji  y
o łącznej wartości 51 875 826 zł 
(dofinansowanie 21 871 914 zł) – 
modernizacja 21,5 km dróg.
drogi powiatowe – 10 inwestycji  y
o łącznej wartości 49 402 986 zł 
(dofinansowanie 21 871 914 zł) – 
modernizacja 55 km dróg.

Anna kłos

Od prawej: wójt gminy Kościerzyna grzegorz Piechowski, wójt gminy Karsin Roman Brunke, wojewoda Dariusz Drelich, wójt gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, wójt gminy tuchomie 
Jerzy lewi-Kiedrowski, wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski

Do konkursu mogli zgłaszać 
się: właściciele gospo-
darstw, podmioty prowa-

dzące działalność turystyczną na 
terenach wiejskich, lokalne organi-
zacje turystyczne, instytucje admi-
nistracji samorządowej, lokalne 
grupy działania (LGD), organizacje 
i stowarzyszenia turystyczne, a także 
firmy z branży turystycznej. Kon-
kurs odbywał się w 4 kategoriach: 
wypoczynek u rolnika, wypoczynek 
na wsi, kompleksowa oferta uzupeł-
niającą pobyt na obszarach wiejskich, 
szlaki kulinarne. Kapituła konkursu 
w swoich ocenach brała pod uwagę 
jakość oferty turystycznej, jej inno-
wacyjność, dostępność oraz powią-
zanie z kulturowymi i naturalnymi 
zasobami terenu.

Wakacje jak u babci na wsi
Gospodarstwo „U Oli” działa od 1993 r. 
w Słajszewie w województwie pomor-
skim, w gminie Choczewo w powiecie 
wejherowskim. Przyjeżdżają tu zazwy-
czaj rodziny z dziećmi, które zobaczą 
jak działa prawdziwe gospodarstwo 
rolne. Maluchy uczestniczą w co-
dziennych pracach w gospodarstwie, 
np. zbieraniu jaj, karmieniu kur i kró-
lików, przyglądają się dojeniu krów czy 
pojeniu cielaków mlekiem. Obserwują 
prace polowe, jak: jazda ciągnikiem, 
żniwa, kopanie ziemniaków, orka lub 
zasiew zbóż ozimych.

Sielski odpoczynek?  
U Oli lub w Lawendowej Osadzie
Polska Organizacja Turystyczna, 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
zorganizowała konkurs  
„Na wsi najlepiej – 12 dobrych 
praktyk w turystyce wiejskiej”. 
Spośród kilkuset zgłoszeń 
do finału weszło 12. W dwóch 
kategoriach na medalowych 
miejscach znalazły się pomorskie 
gospodarstwa agroturystyczne: 
Ola i Lawendowa Osada.

W zagrodzie i na wydmach
Gospodarstwo otoczone jest kwiatami, 
w ogrodzie znajduje się oczko wodne 
i kącik wypoczynkowy. Są huśtawki, 
trampolina, piaskownica, miejsce do 
gry w siatkówkę i piłkę nożną oraz 
koszykówkę. Można miło spędzić czas 
przy ognisku (dla chętnych nawet pie-
czone prosię) lub skorzystać z grilla pod 
zadaszonymi wiatkami. To miejsce dla 
osób kochających kontakt z naturą i ce-
niących sobie spokój. Stąd niedaleko nad 
morze i do Rezerwatu Przyrody Mierzeja 
Sarbska (z ruchomymi wydmami o wy-
sokości do 24 m). Gospodarstwo może 
służyć także, jako dobra baza dla osób 
uwielbiających plażowanie i spacery 
brzegiem morza. Potrawy gospodyni – 
Katarzyny Zacharewicz wpisane są na 
listę produktów tradycyjnych. Można 
asystować w jej pracy.
Organizuje nawet pieczenie chleba 
w tradycyjnym piecu chlebowym. 
Podczas pieczenia dzieci rozpoznają 
gatunki zbóż, z których robi się mąkę, 
a także stare tajniki wypieku

trzy słoneczka, czyli trzy lawendowe 
chatki w Przywidzu
Lawendowa Osada jest to certyfikowane 
ekologiczne gospodarstwo, w którym 

uprawiane jest pierwsze i największe na 
Pomorzu pole lawendy. Hodowanych jest 
tu ponad 20 różnych odmian lawendy, 
różniących się kolorem kwiatów i liści. 
Działająca od 2014 r. Osada posiada też 
miejsca noclegowe: 3 lawendowe chatki 
(niebieska, zielona, fioletowa), a także 
oferuje noclegi w klimatycznie wypo-
sażonych namiotach glampingowych. 
Obiekt jest kategoryzowany w ramach 
systemu oceny Wiejskiej Bazy Noclego-
wej (ma trzy słoneczka). Posiada 5 pokoi 
(13 miejsc noclegowych) z łazienkami 
i TV. Do tego dwa pokoje mają w pełni 
wyposażony aneks kuchenny. Gospo-
darstwo posiada instalację solarną oraz 
udogodnienia w łazienkach dla osób 
z niepełnosprawnościami.
Można też dowiedzieć się jak wykorzy-
stuje się lawendę. Rośliny uprawia się 
całkowicie ekologicznie, bez sztucznych 
nawozów ani pestycydów. Dzięki temu 
można je stosować zarówno w żywno-
ści, kosmetykach, jak i wielu innych 
produktach. Goście odbywają kulinar-
no-alchemiczną podróż. Na warsztatach 
w lawendowych oparach można nauczyć 
się własnoręcznego wyrobu kremu, olej-
ków i mydła, a także przyrządzania 
niecodziennych potraw. 

Anna kłos
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Ambasador dziękował za 
dotychczasową współpracę 
polsko-chińską i podkreślił 

znakomite wyniki gospodarcze 
Polski, licząc na dalszą realizację 
wspólnych przedsięwzięć. Ambasa-
dor, który jest w Polsce od marca br. 
ma bogate doświadczenie dyploma-
tyczne, był na placówkach w Afryce 
(w Republice Ghany, Federalnej 
Republice Nigerii, Republice Kenii), 
oraz w Stanach Zjednoczonych (San 
Francisco). Pobyty te poprzetykane 
były latami spędzonymi w Pekinie, 
w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych. Jest na pewno nieprzeciętna 
osobowością, jednak nie dziwi nas, 
że delegowano do nas takiego tuza 
dyplomacji. Nasz kraj jest bardzo 
ważnym, strategicznym miejscem 
w chińskich planach strategicznych: 

Chiny – tak daleko, tak blisko
Nowy ambasador Chin – Liu Guangyuan, wraz z delegacją, był 10. sierpnia br. gościem wojewody Dariusza Drelicha. 
Podczas spotkania omawiano zagadnienia z zakresu współpracy polsko-chińskiej w kontekście województwa 
pomorskiego. Główne obszary poruszone podczas rozmowy to infrastruktura, gospodarka morska i śródlądowa, 
rynek pracy, szkolnictwo wyższe i turystyka.

„Pasa i Szlaku” oraz „16 plus 1”. Pierw-
szy plan, zwany też Nowym Szlakiem 
Jedwabnym, obejmuje 70 państw 
i regionów, dzieli się na lądowy i mor-
ski. Dla Polski najistotniejszy jest 
lądowy. Jego trasa przebiega przez 
Kazachstan, Rosję, Białoruś i przez 
Polskę przechodzi do Europy Zachod-
niej. Jego punktem strategicznym ma 
być Centralny Port Komunikacyjny 
między Warszawa a Łodzią (nie tylko 
lotniczy). Chińczycy preferują transport 
kolejowy, a wymieniona trasa minima-
lizuje przekraczanie granic. Transport 
będzie pokonywał tylko dwie, ponieważ 
Kazachstan, Rosja i Białoruś są człon-
kami Euroazjatyckiej Unii Gospodar-
czej (bezcłowa wymiana gospodarcza), 
a Polska jest bramą do Unii Europej-
skiej. Szlak morski w zamiarach Chiń-
czyków łączyć będzie porty Dalekiego 

Oto środki na realizację zadań 
przyznane w 2017r. :

Dla „Copernicusa” – Przebudo- y
wa pomieszczeń na II piętrze 
budynku nr 3 przy ul. Nowe 
Ogrody 1–6 w Gdańsku na 
potrzeby Oddziału Udarowego  
– 1 424 817 zł; 

Przebudowa Budynku Nr 26  y
na potrzeby Oddziału Che-
mioterapii Jednego Dnia oraz 
modernizacja części Budynku 
Nr 6 na potrzeby Pracowni 
Cytostatyków i Apteki wraz 
z wyposażeniem  
– 1 991 180 zł; 

Przebudowa pawilonu nr XXIV  y
– Oddziału Psychiatrii Sądowej 
o Wzmocnionym Zabezpie-
czeniu dla Szpitala Nerwowo 

Wschodu, Bliskiego Wschodu, Afryki 
północnej i kończyć się w Wenecji ew. 
innych portach Morza Śródziemnego. 
Jednak stawiają też na linię Północ–Po-
łudnie (w tej koncepcji mieszczą się 
trójmiejskie porty). 
Organizacja „16 plus 1” obejmuje 
16 krajów Europy środkowo-wschodniej 
(11 unijnych – Bułgarię, Chorwację, 
Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Ru-
munię, Słowację, Słowenię, Węgry 
i Polskę, oraz 5 poza unijnych – Alba-
nię, Bośnię z Hercegowiną, Czarnogó-
rę, Macedonię, Serbię. Plus jeden to 
oczywiście Chiny. Grono to podpisało 
porozumienie o współpracy w ramach 
„Pasa i Szlaku”. Jedynym trudnym pro-
blemem jest, kto będzie przewodził 
tej szesnastce, bo Polska jest najwięk-
szym krajem z nich, ale inne też mają 
ambicje. 

Anna kłos 

Wojewoda też dba o pomorskie szpitale
Pieniądze do pomorskich podmiotów leczniczych trafiają też za pośrednictwem wojewody pomorskiego,  
Dariusza Drelicha. Są to środki pochodzące m.in. z rezerwy budżetu państwa. 

i Psychicznie Chorych im. Sta-
nisława Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim  
– 424 950 zł; 

Na poprawę jakości i dostępności  y
usług zdrowotnych poprzez bu-
dowę łącznika z dwiema windami 
w Szpitalu Puckim Sp. z o.o  
– 553 500 zł.

Środki na realizację zadań w 2018 r.
Na przebudowę pawilonu nr XXIV  y
– Oddziału Psychiatrii Sądowej 
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych im. Stanisława Kry-
zana w Starogardzie Gdańskim” 
– 60. 050 zł; 

Na poprawę jakości i dostępno- y
ści usług zdrowotnych poprzez 

budowę łącznika z dwiema win-
dami w Szpitalu Puckim Sp. z o.o” 
– 427 449 zł. 

Powyższe dwa zadania, miały za-
kończyć się w 2017 r. jednak, z uwa-
gi na korektę decyzji o zapewnie-
niu finansowania, ich realizacja 
została przeniesiona na rok 2018. 

Na poprawę jakości i dostępności  y
usług zdrowotnych poprzez bu-
dowę bloku operacyjnego w Szpi-
talu Puckim Sp. z o.o – Etap I” 
– 3 000 000 zł.

informacje od  
Małgorzaty Sworobowicz  

– rzeczniczki prasowej  
wojewody pomorskiego.
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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 Pruszczu gdańskim

Urząd Miasta Pruszcz Gdański• 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański• 
Urząd Gminy Cedry Wielkie• 
Urząd Gminy Kolbudy• 
Urząd Gminy Przywidz• 
Urząd Gminy Pszczółki• 
Urząd Gminy Suchy Dąb• 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie• 

Starostwo Powiatowe   ]
w Nowym Dworze gdańskim

Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański• 
Urząd Miasta Krynica Morska• 
Urząd Gminy Ostaszewo• 
Urząd Gminy Stegna• 
Urząd Gminy Sztutowo• 

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

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

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

Starostwo Powiatowe   ]
w Starogardzie gdańskim

Urząd Miasta Starogard Gdański• 
Urząd Miasta Czarna Woda• 
Urząd Miasta Skarszewy• 
Urząd Miasta Skórcz• 
Urząd Gminy Starogard Gdański• 
Urząd Gminy Skórcz• 
Urząd Gminy Bobowo• 
Urząd Gminy Lubichowo• 
Urząd Gminy Osieczna• 
Urząd Gminy Smętowo Graniczne• 
Urząd Gminy Zblewo• 
Urząd Gminy Kaliska• 
Urząd Gminy Osiek• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gdzie nas czytają?
 – jesteśmy w całym województwie!



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”

40% ZAJĘĆ METODĄ
E-LEARNING

NISKIE CZESNE

TYTUŁ MAGISTRA
JUŻ PO TRZECH
SEMESTRACH


