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Tematem z okładki przybliżamy osobę Karoliny Niedrowskiej – młodej,
energicznej mamy, mieszkanki Mierzeszyna, dobrze wykształconej
pasjonatki urządzania terenów zielonych, kandydatki na wójta Gminy
Trąbki Wielkie. W jaki sposób chce wykorzystać swoje pasje dla dobra
ukochanego przez siebie miejsca na ziemi? I dlaczego akurat w Trąbkach
Wielkich czuje się lepiej niż w Wiedniu czy choćby w Gdańsku?
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Najnowsze wydania „Przeglądu Samorządowego Pomorze”
najszybciej dostępne na:
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yy Posiłek dla potrzebujących
yy Droga w Będargowie łączy ludzi i powiaty
yy Ministerstwo Zdrowia
wspiera oddziały ratunkowe

W tym wydaniu poświęcamy również uwagę zdobywcom statuetki
Pomorskiego Gryfa Gospodarczego 2018 w kategorii Gmina przyjazna
przedsiębiorcom – Gminie Wejherowo oraz Gminie Cedry Wielkie.
Kategoria ta to nowość, ustanowiona z inicjatywy Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza.
Co robimy jesienią? Na pewno nie leniuchujemy! Odpoczywać też nie
zamierzają słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy nie mają czasu
na starość, ale na naukę, rozrywkę i rozwijanie pasji. Prezentujemy też
m.in. kolejną atrakcję na mapie Gdyni – Modułową strzelnicę taktyczną,
najnowocześniejszą w Europie krytą strzelnicę, która jest już dostępna dla
amatorów, członków klubów strzeleckich, profesjonalistów, a nawet dla
służb mundurowych w celu prowadzenia treningów taktycznych.
W zabytkowym Dworze Artusa, 5 października, odbyła się konferencja
polskich przedsiębiorców. O czym rozmawiali przeczytasz w tym numerze,
jak również o tym, jakie działania będą podejmowane dla zapewnienia
posiłków osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach
oraz dzieciom i uczniom wychowywanych w rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do odwiedzin nas na naszej
stronie oraz w social mediach gdzie jesteśmy bardzo aktywni.

przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl
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temat z okładki

Przegląd Samorządowy

a potem turystyki. Firma, której jestem
właścicielką, zajmuje się urządzaniem
terenów zielonych i związanym z tym
budownictwem infrastrukturalnym.
Wygrywaliśmy przetargi na wiele
zleceń samorządowych: w Gminie
Pruszcz Gdański, Gminie Gniewino,
w Łebie, Bydgoszczy, Nowym Dworze
Gdańskim i Gdańsku. Prowadziliśmy
przygotowania terenu pod duże inwestycje kolejowe, np. LK 210 (Malbork
– Kwidzyn – Gardeja), LK 210 (Szczecinek – Drawsko Pomorskie – Runowo
Pomorskie). Poza tym przez 7 lat zarządzałam w Gdańsku dużą wspólnotą
mieszkaniową, usytuowaną w najściślejszym historycznym centrum miasta, gdzie prawie nie można oddychać
bez zgody konserwatora zabytków,
więc zarządzać też potrafię. I liczyć,
bo zajmuję się obecnie finansami dwu
przedsiębiorstw. A dodatkowo, w Gminie Trąbki Wielkie, która ma dużą część
powierzchni zajętą przez lasy, czuję
się bardziej u siebie niż w Gdańsku
czy Wiedniu.
W Wiedniu nie zajmowała się
Pani jednak lasami...
?– Miałam
własną firmę związaną z tu-

Gmina Trąbki Wielkie

Młodość dla samorządów

rystyką, bo turystyka to następna moja
pasja – zawodowo i prywatnie. To także
chcę wykorzystać dla rozwoju gminy.

Rozmowa z Karoliną Niedrowską – kandydatką na stanowisko wójta i radną gminy Trąki WIelkie.
postanowiła Pani
wystartować w zawodach
? Dlaczego
o stanowisko włodarza gminy?

Do centrum Gdańska mamy 29 km.
Tymi szlakami mogliby do nas przyjeżdżać zarówno potencjalni inwestorzy,
jak wczasowicze i turyści, ale nie przyjeżdżają – ponieważ ich nie zapraszamy,
mamy złe drogi z wyjątkiem jednej
krajowej do Gdańska, niewiele punktów, gdzie mogliby zamieszkać i coś
zjeść i mało dobrze przygotowanych
tras turystycznych, choć mamy lasy,
jeziora i unikalną przyrodę. Nasz teren
nie jest przeznaczony do lokowania tu
wielkiego przemysłu, ani nowoczesnego wielkopowierzchniowego rolnictwa,
bo mamy słabe gleby i szkoda byłoby
naszych walorów przyrodniczych, ale
do tego, aby stworzyć zagłębie turystyczne, z akcentem na agroturyzm.
Jestem pewna, że także ludzie z Trójmiasta chętnie by u nas spędzali długie
i krótkie weekendy. Mam odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie życiowe, aby taką opcję, dla dobra mieszkańców gminy, rozkręcić.

– Mam 34 lata, jestem wystarczająco
młoda, aby mieć siły na sprostanie
obowiązkom wynikającym z tej funkcji,
oraz wystarczająco doświadczona i dojrzała, aby poradzić sobie z problemami
z nich wynikającymi. Po latach poszukiwań, znalazłam tu, w Mierzeszynie,
swe wymarzone miejsce na ziemi, chcę
tu pozostać, z mężem i synem, który
już chodzi do zerówki, jest samodzielny,
nie potrzebuje mej opieki non stop.
Zarówno moja wieś jak cała gmina
jest przepiękna i ma wielkie szanse
rozwoju – który w ostatnich latach,
w porównaniu z sąsiednimi gminami trochę przyhamował.

Jak Pani widzi podstawowe
zmian, czy zdobyte
? kierunki
wykształcenie i życiowe

doświadczenia pomogą
w ich realizacji?
– Nasza gmina ma wymarzone warunki przyrodnicze i świetne położenie
geograficzne. Tylko 13 km dzieli ją od
zachodniej obwodnicy Gdańska, która
zapewnia szybki i łatwy dostęp do
najważniejszych polskich tras komunikacji drogowej: do autostrady A-1, poprzez obwodnicę południową Gdańska
do S-7 w kierunku Warszawy, do S-6
w kierunku Gdyni, Słupska i Szczecina.

Dopiero tutaj mogłabym je w peł?ni–Czyli?
wykorzystać. Jestem absolwentką

Nadszedł czas, aby naszą gminę pchnąć w stronę rozwoju i nowoczesności –
nie rezygnując z jej ekologicznych atutów.

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
kierunku Zarządzanie i Organizacja
w Technice Rolniczej i Leśnej, z tytułem inżyniera. Uczestniczyłam w wielu
szkoleniach z dziedziny rozwoju osobistego na kierunkach technologii rolnej

Jak Pani to widzi?
?duktów
– Jako tworzenie regionalnych proturystycznych na obszarach

5

a także z możliwości, które stwarza
Bank Gospodarstwa Krajowego. Proszę sprawdzić jak skromny jest plan
inwestycyjny gminy na rok obecny,
tak naprawdę tylko jeden punkt jest
realizowany – dotyczący ochrony
środowiska – oczyszczalni ścieków
i sieci kanalizacyjnej – dzięki dotacji
marszałka z RPO, reszta to pobożne życzenia w rodzaju – zaprojektujmy to i to,
wystąpmy o finansowanie zewnętrzne.
I tak ten marazm trwa, tymczasem
drogi gminne są jak za Króla Ćwieczka,
sieć komunikacji publicznej prawie
nie dociera do wiosek i ludzie jak za
głębokiej komuny chodzą przez 2–3 km
przez las, aby dotrzeć do autobusu.
naprawę dróg też potrzeba
pieniędzy...
?– ToNa
starajmy się je zdobyć. Pomor-

Nasza gmina trochę przyhamowała. Zgłaszam hasło:

Piątka Karoliny dla rozwoju gminy

wiejskich. Podstawy już są. Mamy
w Postołowie bardzo atrakcyjne pole
golfowe, ale dość słabo popularyzowane i ze skromnym wykorzystaniem
możliwości terenu wokół. W porównaniu z sąsiednimi gminami i biorąc pod
uwagę warunki gminy, jest u nas dużo
do zrobienia.

Może gmina dysponuje zbyt
skromnymi funduszami?
?– Oczywiście,
że są skromne, ale mo-

głyby być dużo większe. Inne gminy
od lat mocno korzystają z unijnych
funduszy, w tym Regionalnego Programu Rozwoju, którym bardzo sprawnie
zarządza Urząd Marszałkowski, z Programu Rozwoju Terenów Wiejskich,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska a nasza gmina prawie wcale, i to przy ogromnych potrzebach.
Obecnie dodatkowo jest poważna szansa zdobycia środków z nowo utworzonego Polskiego Funduszu Rozwoju

ski Urząd Wojewódzki prowadzi Program Rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej, w roku 2018
podpisywał umowy przyznające dofinansowanie w wysokości do 50%
dla przebudowy i napraw dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowaniem objęto 27 inwestycji, w tym
17 gminnych o łącznej wartości prawie 52 mln zł przy dofinansowaniu
prawie 22 mln zł, ale nie ma na tej
liście naszej gminy. Program będzie
kontynuowany w roku 2019 – przy
zwiększeniu kwoty funduszy oraz możliwości w szczególnych przypadkach
zwiększenia procentu dofinansowania.
To szansa dla naszej gminy, aby dziurawych dróg było mniej. Poza tym trzeba
doprowadzić do zwiększenia dochodów
w budżecie gminy, wtedy i na wkłady
własne w dofinansowanie projektów
będą pieniądze.

jeszcze, prócz zwiększonych wpływów z rozwoju
? Skąd
turystyki, mogłyby pochodzić?

– Koniecznie trzeba przygotować strefę dla inwestorów, teren uzbrojony
w media, z dobrym dojazdem, gdzie
mogą lokować się nowi przedsiębiorcy.
Nawet już wstępnie wytypowałam
takie miejsce, a nowe przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych
Stref Ekonomicznych mogą to bardzo
ułatwić. Nadszedł czas, aby naszą
gminę pchnąć w stronę rozwoju
i nowoczesności – nie rezygnując
z jej ekologicznych atutów.
Rozmawiała: Anna Kłos

Karolina Niedrowska
Kandydatka na stanowisko wójta i radną gminy (Okręg wyborczy nr 8, lista nr 10).
Bezpartyjna, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PiS. Jest młodą, wykształconą kobietą, znająca dobrze
język angielski i bardzo dobrze niemiecki, gdyż 5 lat prowadziła własną firmę związaną z turystyką
w Wiedniu, zna zasady prowadzenia biznesu, ponieważ obecnie kieruje własną firmą PHU Bentley GREEN,
co powinno kojarzyć się z zielenią nie auto mobilnością, chyba, że przyjmiemy szybkość działania.

Z życia samorządów

Przedstawiamy laurealtów konkursu Pomorskie Gryfy Gospodarcze 2018 w kategorii Gmina przyjazna
przedsiębiorcom- Gminę Miasto Wejherowo reprezentowaną przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
oraz Gminę Wiejską Cedry Wielkie reprezentowaną przez wójta Janusza Golińskiego. Ta kategoria
to nowość. Została ustanowiona z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza a wręczał ją
wiceprezes Jarosław Filipczak.

Gmina przyjazna przedsiębiorcom – Gryf Pomorski 2018

Gryfy Pomorskie 2018. Wejherowo
Gmina Miasta Wejherowa została głównym laureatem Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy” 2018 w kategorii Gmina
Przyjazna Przedsiębiorcom organizowanego wspólnie przez organizacje samorządu gospodarczego i władze województwa pomorskiego.
Rozmowa z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem.
Czy łatwo wspierać rozwój
biznesu w Wejherowie?
?– Wspieranie
rozwoju gospodarczego

naszego miasta to bardzo ważne, choć
niełatwe zadanie dla miejskich władz,
ponieważ jego warunki geograficzne
nie sprzyjają osiedlaniu się u nas nowych firm, szczególnie dużych. Mamy
mało wolnych terenów, ponieważ ogranicza nas zarówno Reda i Bolszewo
jak i Kaszubski Park Krajobrazowy.
Musimy cenić każdy skrawek gruntu
i każde miejsce pracy.

jeszcze stowarzyszenia
gospodarcze działają
? Jakie
w Wejherowie?

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu
i Usług ma u nas Biuro rejonowe, którym kieruje Ryszard Kliczykowski.
Działa Towarzystwo Przemysłowe
i Handlowe pod kierownictwem Jacka
Nużyńskiego. Z wszystkimi Urząd
Miasta współpracuje na bieżąco.
Tworzymy dogodne warunki dla
rozwoju przedsiębiorczości.

?

Jak sobie radzicie w tej sytuacji?
– Stawiamy na rzemiosło. Od dawna,
historycznie rzecz biorąc, to specjalność terenu. Jest ono prężne nie tylko
regionalnie, ale również w skali całego kraju. Nasze działania polegają na
tworzeniu w Wejherowie dogodnych
warunków do jego rozwoju oraz budowaniu pozytywnych i uczciwych
relacji z przedsiębiorcami. To ważny
element długofalowej strategii rozwoju
miasta.

znane jest też
z wysokiego stopnia zorga? Wejherowo
nizowania małych i dużych

przedsiębiorców...
Słusznie, że rozumieją sens i konieczność współdziałania. Najstarszą
i największą organizacją samorządu
gospodarczego, działającą na terenie
nie tylko miasta, ale całego powiatu
wejherowskiego jest Powiatowy Cech
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców
w Wejherowie. Tą organizacją rzemieślniczą kieruje Zarząd Cechu na
czele ze Starszym Cechu – Brunonem Gajewskim. Cech zrzesza około
300 podmiotów gospodarczych, które
zatrudniają blisko 4000 pracowników.
Rzemieślnicy zrzeszeni w tej organizacji szkolą ponad 850 pracowników
młodocianych w 30 zawodach. Prowadzą też od ponad 10 lat Niepubliczną
Szkołę Rzemiosła, przy organizacji
której pomagały im władze miasta
– nawet przekazaliśmy na jej potrzeby budynek miejski. Uczniowie mogą
korzystać z nowoczesnych pracowni,

i zespołem jej współpracowników
z Urzędu Miasta, dotyczące wielu tematów interesujących przedsiębiorców. W spotkaniu wzięli także udział
przedsiębiorcy niezrzeszeni w Izbie.
Mieli możliwość poznania zamierzeń
Urzędu Miasta dotyczących zmian
w infrastrukturze drogowej w najbliższych 4–5 latach. Pani Wiceprezydent przedstawiła plany dotyczące
nielicznych, pozostających jeszcze
w zasobach miasta, nowych terenów
inwestycyjnych dla przedsiębiorców.
Poruszono tematykę szans i zagrożeń dla przedsiębiorców, związanych
ze zbliżającym się terminem budowy
Trasy Kaszubskiej, która stworzy nową
trasę dla tranzytu omijającą Wejherowo. Na zakończenie spotkania ustalono, że spotkania z przedsiębiorcami,
członkami NORDY, przyjmą formułę
stałych kontaktów – 2–3 razy w roku
i ad hoc, gdyby wymagała tego sytuacja
i potrzeby stron.

Od prawej: wicemarszałek Wiesław Byczkowski, wiceprezes RIGP Jarosław Filipczak, wiceprezydent Gdańska Aleksandra
Dulkiewicz, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński, marszałek Mieczysław Struk.

w tym multimedialnej komputerowej.
Uczą się języka niemieckiego, co jest
bardzo ważne, ponieważ dzięki współpracy Cechu z niemieckimi partnerami
prowadzi się wymianę grup młodzieży. Jednym z ważnych zadań szkoły
i organizacji cechowej jest zapewnienie
uczniom praktyk zawodowych. Dlatego
powstała sieć zakładów rzemieślniczych, należących do wejherowskiego
cechu, w których praktykę odbywają
uczniowie Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Cieszy, mnie, że wyróżnienie
w konkursie Gryf Gospodarczy 2018,

w kategorii Lider kształcenia zawodowego otrzymał także Powiatowy Cech
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie.
Jak są zorganizowani ci, którzy
nie są rzemieślnikami?
?Działa
Regionalna Izba Przedsię-

biorców NORDA, której prezesem
jest Marek Kwiatkowski a wiceprezesami: Paweł Kwidziński, Leszek
Glaza i Dariusz Schmiedke. W swej
działalności łączą wartości biznesu
miejscowego i ponadregionalnego. Dla
przykładu 18. X br. w Hotelu Olimp
w Wejherowie zorganizują spotkanie pt. Biznes po Kaszubsku. NORDA
ma charakter platformy biznesowej
dla przedsiębiorców z rejonu Kaszub,
chcących wejść na rynek trójmiejski.
Dla przedsiębiorców z Trójmiasta,
planujących rozszerzyć działalność
na Kaszubach, to doskonałe miejsce
na zdobycie kontaktów biznesowych.

?
laureaci konkursu Pomorskie Gryfy Gospodarcze 2018

Z NORDA też współpracujecie
systematycznie?
– W wyniku inicjatywy NORDY swego
czasu odbyło się merytoryczne spotkanie z wiceprezydent Beatą Rutkiewicz

W jaki sposób?
– Jak już wspomniałem, miasto ma
?mało
wolnych terenów do zagospo-

darowania przez biznes, więc skupujemy tereny po upadłych zakładach
pracy, aby je wtórnie uzbroić i przygotować dla nowych. Udało nam się
wygospodarować ok. 100 ha terenu
w zachodniej części miasta i stworzyć
obszar zwany dzielnicą przemysłową.
Przylega do drogi krajowej nr 6, więc
jest na zewnątrz dobrze skomunikowany. Dopasowujemy do niego miejski
układ drogowy. Już lokują się tam firmy
przemysłu drzewnego, budownictwa
infrastruktury, elektrokomunikacji,
zakłady budowlane, nawet odświeża
działalność Jantar z przemysłu odzieżowego. Chcemy też wykorzystać nowe
przepisy dotyczące specjalnych stref
ekonomicznych. Zmieniamy układ
komunikacji miejskiej tak, aby był
łatwy dojazd pracowników do tych
zakładów pracy. Wiążemy też duże
nadzieje z powstaniem Doliny Logistycznej – przyszłościowej inwestycji
Gdyni i Kosakowa...

?

Jednak to nie Wasz teren...
– Ale ma sprzyjać rozwojowi nowych
technologii i portu gdyńskiego. To potencjalne, bliskie i atrakcyjne miejsca
pracy dla młodych wejherowian, nie
chcemy aby emigrowali do Trójmiasta
albo za granicę.

Przegląd Samorządowy
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ma też wyrobioną
dobrą markę w dziedzinie
? Wejherowo
turystyki, kultury i sportu...

Walorami miasta jest istnienie w jego
granicach instytucji tego typu o charakterze regionalnym lub o zasięgu
oddziaływania wykraczającym poza
powiat. Dziś Wejherowo jest centrum
kultury regionalnej, bogatym w zabytki, chętnie odwiedzanym.

Kluczowe znaczenie ma tu
Filharmonia Kaszubska...
?– Kiedy
zaczęliśmy ją budować, wokół
Przemawia prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

miastu udało się skorzystać z zewnętrznych źródeł
? Czy
finansowania, w tym środków

unijnych?
– Miasto szeroko korzysta ze środków unijnych, ale również z dotacji
ministerialnych czy funduszy ochrony
środowiska. Dobrze wykorzystujemy
szanse, które mamy. W mej obecnej
kadencji (2015–2018) Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nie
inwestycyjne. Razem ze środkami
zdobytymi w latach poprzednich, jest
to już ponad 100 mln zł dodatkowych
środków. Przeznaczyliśmy je m.in. na
renowację Kalwarii Wejherowskiej,
przywrócenie walorów historyczno –
przyrodniczych Parku Miejskiego im.
Aleksandra Majkowskiego, rewitalizację śródmieścia, termomodernizację
szkół. Byliśmy inicjatorami budowy
regionalnego centrum kultury, tzw.
„Filharmonii Kaszubskiej”, która jest
największą inwestycją miejską w ramach programu rewitalizacji realizowanego w latach 2008–2015. Kolejną
istotną dla mieszkańców inwestycją
było zmodernizowanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ostatnią kluczową inwestycją była budowa
Węzła Śmiechowo „Zryw”, w ramach
której wybudowano m.in. około 3 km
dróg asfaltowych, ok. 5 km chodników,
ok. 2 km ścieżek rowerowych, 2,8 km
kanalizacji deszczowej, 3 ronda, 5 zatok
autobusowych i postawiliśmy ponad
118 lamp oświetleniowych. Ponadto
wybudowano zbiornik retencyjnochłonny oraz wykonano lub przebudowano gazociąg, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, a także kanały
technologiczne do monitoringu. Bez
tych pieniędzy nie byłoby też budowy np. Węzła Wejherowo (Kwiatowa)
z tunelem i parkingami koło dworca
PKP, które obecnie powstają. Przy tym
Miasto ostrożnie korzysta z kredytów.
Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się
na względnie niskim i bezpiecznym
poziomie – wskaźnik zadłużenia na
koniec 2017 roku wyniósł 25,9%,
a za maksymalny przyjmuje się 60%.
Co więcej, stawki miejskich podatków
od pięciu lat są w tej samej wysokości,
zaś niektóre stawki są nawet niższe.

Razem ze środkami
zdobytymi
w latach poprzednich
Wejherowo
pozyskało ponad

100 mln zł
dodatkowych
środków.

słychać było same głosy krytyki. Dziś
widać jak mocno ożywiła ona życie
miasta i regionu. Tam bez przerwy
coś się dzieje. Dorobiliśmy się szeregu
imprez cyklicznych, jak: Muzyczne
Lato w Wejherowie, Verba Sacra, Dzień
Jakuba – Święto Miasta, Wiosenne
spotkania z teatrem, Ogólnopolski
Festiwal Pieśni o Morzu, Open Air
Rock Festival, Ogólnopolski Przegląd
Małych Form Teatralnych im. Adama
Luterka. Nawet jedna z pierwszych
prapremier „Kamerdynera” – hitu Festiwalu Filmów Polskich, tu się odbyła. Poza tym często występują u nas
topowe gwiazdy rozrywki i zespoły
muzyczne.

Dbacie też o usportowienie
wejherowian?
?Rozwój
sportu to też specjalność tere-

nu. Staramy się o tworzenie sprzyjającej mu infrastruktury. Rozpoczęła się
budowa ścieżki rowerowej w ramach
projektu „Turystyczny szlak Północnych Kaszub – budowa i przebudowa
publicznej infrastruktury turystycznej – stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów
wejherowskiego i puckiego”. Powstanie
133 km oznakowanego szlaku rowerowego z infrastrukturą. Projekt zakładał
budowę na terenie Wejherowa 600-metrowego ciągu pieszo-rowerowego
o nawierzchni twardej wzdłuż potoku
Cedron od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów; 360-metrowego odcinka ciągu
pieszo-rowerowego przy ul. Chopina
od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego, 690-metrowego odcinka drogi
rowerowej wzdłuż górnego odcinka
ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka
nr 218). Wszystkie te odcinki zostały
wykonane. Na etapie pozwolenia na
budowę jest kolejny odcinek ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy
do ul. Niskiej.

Jak by Pan podsumował naszą
rozmowę?
?– Wiele
zrobiliśmy, ale nadal w – każdej z dziedzin w naszym mieście jest
jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chcemy
zasługiwać na miano spadkobierców
założyciela miasta – dzielnego rycerza Jakuba Wejhera i słynnego rodu
Przebendowskich.
Rozmawiała: Anna Kłos
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Gryf Pomorski 2018. Gmina Cedry Wielkie

i obiekty hippiczne. Oczywiście zachowującej skrupulatnie zasady ochrony
środowiska naturalnego, co jest bardzo
istotne, jako że Gmina Cedry Wielkie
coraz bardziej jest postrzegana, jako
mająca i wykorzystująca swój potencjał
turystyczny.

Rozmowa z wójtem Januszem Golińskim.

przede wszystkim
o marinie w Błotniku?
?– TaMówimy
inwestycja okazała się hitem pod

Jesteśmy gminą rolniczą,
ale z perspektywami pozarolniczymi
Kiedy jury typujące samorządy
do prestiżowej nagrody
? Pomorski
Gryf Gospodarczy

wybrało Waszą gminę,
ważnym argumentem było,
że po raz pierwszy zapłacicie
tzw. Janosikowe, podobnie
jak stolica metropolii Gdańsk,
a jeszcze 5 lat temu to wy
dostawaliście opłatę wyrównawczą dla najuboższych gmin,
i to w wysokości 2 mln zł.
Jak udało Wam się doprowadzić aż do takiej przemiany
w tak krótkim czasie?
– Nie będę ukrywał, że mamy dodatkowy bonus za położenie geograficzne.
Jesteśmy gmina rolniczą – wiadomo
Żuławy, ale z możliwościami rozwoju
pozarolniczymi. Dzięki rozwojowi sieci
dróg krajowych, w tym przekształcaniu
drogi nr 7 z Gdańska do Warszawy
w drogę szybkiego ruchu, mamy na
naszym terenie ważny węzeł transportowy w Koszwałach, a lada moment
zostanie otwarty drugi – w Cedrach
Małych. Dzięki połączeniu siódemki
z obwodnicą południową Gdańska,
mamy łatwy dostęp do autostrady A-1
i obwodnicy zachodniej Gdańska, czyli
drogi krajowej nr 6. Jesteśmy w odległości 10 – 15 km od szybko rozwijającego się Portu Gdańskiego, jego
najlepszej części – portu zewnętrznego,
z terminalami głębokowodnymi...

Trzeba jednak umieć z tych
walorów korzystać...
?– Dlatego
od kilku lat wspieramy logi-

stykę transportową. W roku 2013 Rada
Gminy zatwierdziła Strategię rozwoju
transportu drogowego – i oczywiście
centrów logistycznych. Mamy najniższy w Polsce podatek od środków transportu, ale ta niby strata we wpływach
do budżetu, szybko przeobraziła się
w sporą zwyżkę dochodów, ponieważ
napędza nam rozwój tej gałęzi gospodarki i zwiększa wpłacane podatki od
zysków. Te, i inne, podejmowane przez
władze gminy działania, sprawiły, że
w 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę
od Międzynarodowego Zrzeszenia
Transportu Drogowego w Warszawie
i Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w postaci tytułu
Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu. Mamy też sieć dróg gminnych
jedną z najlepszych w województwie.

wykorzystujecie umiejscowienie na Waszym terenie dwu
? Jak
węzłów transportowych?

– Przy węźle w Koszwałach już mamy

Mamy sieć
dróg gminnych
jedną z najlepszych
w województwie.

przygotowanych 100 hektarów dla potencjalnych inwestorów, z tego 50 ha
w całości. Mamy uchwalony odpowiedni plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego i praktycznie teren jest
uzbrojony. Przy wykonywaniu wszystkich podstawowych linii mediów terenowych, staramy się zachowywać
zasadę równoległości działań na rzecz
mieszkańców i przedsiębiorców. W tym
przypadku media zostały doprowadzone do osiedla mieszkaniowego
Miłocin2 (spadek po byłym PGR), ale
przy okazji zyskało duże, nowoczesne
proeksportowe przedsiębiorstwo BASE
Group. Zatrudnia ok 250 pracowników
i jest jednym z najlepszych podatników
gminy. Do tych samych linii mogą łatwo i bez wielkich kosztów zrobić przyłącza nowi inwestorzy z tego 100-hektarowego centrum inwestycyjnego.

Czy to jedyny teren inwestycyjny którym dysponujecie?
?– Obecnie
to jedyny duży, ale działamy,

aby za np. rok było ich więcej. W działaniach Rady Gminy przygotowywane
są kolejne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. W najbliższym
czasie wystąpimy też do Ministerstwa
Rolnictwa o odrolnienie kolejnych 200
hektarów.

że sprawa jest
niełatwa, ponieważ Żuławy
? Rozumiem,
to gleby najwyższych klas

w Polsce...
– W zasadzie tak, ale wyjątki też się
zdarzają. Kiedy budowano nową trasę
drogi nr 7, były wydobywane dla potrzeb budowy żwiry z Wisły i terenów
przybrzeżnych, z czego też mieliśmy
zarobek. Inwestorom, którzy decydują
się ulokować w naszej gminie, staramy się maksymalnie ułatwić wszelkie
procedury, przekonaliśmy się, że zadowolony inwestor to najlepsza promocja
gospodarcza gminy, ponieważ on ściąga kolejnych.

Przykładowo?
– Najpierw ulokowała się w pobliżu
?mariny
w Błotniku firma Activ Yachts
z branży stoczniowej, której specjalnością są tzw. domy na wodzie, czyli jednostki dla turystyki śródlądowej, jachty
i ich naprawa, a potem jej właściciel
namówił do otwarcia w pobliżu kolejnego zakładu firmy Gillmet ze Starogardu
Gdańskiego, której specjalnością są
konstrukcje stalowe, hale produkcyjne

każdym względem. Będziemy ją dalej
rozwijać. Tu też odcinamy kupony od
dobrego usytuowania geograficznego,
z jednej strony to niedaleko Gdańska
i z bardzo dobrym dostępem drogowym, z drugiej strony to jakby brama szlaku wodnego Pętli Żuławskiej.
Od kilku lat obserwujemy narastanie mody na turystyczne zwiedzanie
Żuław, przede wszystkim poprzez
szlaki wodne. Duża w tym zasługa
kolejnych marszałków pomorskich,
najpierw Jana Kozłowskiego i wicemarszałka Marka Biernackiego i obecnego
– Mieczysława Struka oraz całego jego
zarządu, że stworzyli, przeforsowali i zdobyli większość finansowania
projektu Pętli Żuławskiej. Turyści
przekonują się, że nasza kraina jest
piękna a mało znana. Prócz urokliwych krajobrazów ma ciekawy system
hydrotechniczny, unikalne zabytki –
szczególnie perełki architektoniczne jak domy podcieniowe, kościoły.
W renowacji i konserwacji zabytków
architektury też nam bardzo pomógł
Urząd Marszałkowski. Występując razem z gminami Nowy Dwór Gdański
i Nowy Staw, otrzymaliśmy na ochronę
dziedzictwa kulturowego 8 mln zł, przy
kosztach całości inwestycji 13 mln.
Ten duży zastrzyk finansowy sprawił,
że wszystkie zabytkowe kościoły na
terenie naszej gminy otrzymały wsparcie. Wracając do mariny w Błotniku
– ma ona niebagatelny wpływ także
na edukację dzieci i młodzieży – nie
tylko z naszej gminy.

że troska
o odpowiednie wychowanie
? Rozumiem,
i wykształcenie młodego

pokolenia jest jednym z priorytetów władz gminy...
– Z całą pewnością. Stwarzamy warunki zarówno do rozwoju umysłowego
jak fizycznego. Ta druga dziedzina
jest ostatnio w Polsce zaniedbywana, rośnie pokolenie zgiętych karków
i oczu wlepionych w smartfony. Chcemy temu przeciwdziałać. Prócz tworzenia warunków dla sportów żeglarskich
i ogólnie wodnych budujemy też trasy
rowerowe. Działamy w tym dziele poprzez Obszar Metropolitalny Gdańsk
– Gdynia – Sopot.. Jednak nie wystarczy
zbudować infrastrukturę rowerową,
trzeba jeszcze wykształcić odpowiednie nawyki, więc od lat nasze dzieci
i młodzież uczestniczą w programie
Rowerowy Maj, gdzie punktowane jest
korzystanie z roweru przy dojeżdżaniu
do szkoły. Mówiąc nawiasem to też
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korzyść finansowa dla gminy, bo mniej
kosztów dowozu uczniów. W szkołach
dokładamy, w miarę naszych możliwości, zajęć z wychowania fizycznego, a ostatnio budujemy halę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia przy
szkole w Cedrach Wielkich. To jeden
z punktów rozbudowy szkoły – prócz
hali powstanie biblioteka i nowoczesne
pracownie. Jest to inwestycja za prawie
17 mln zł, dobrze, że otrzymaliśmy
wsparcie od wojewody pomorskiego
Dariusza Drelicha w wysokości 5 mln
zł. Planujemy uroczyste otwarcie inwestycji w kwietniu przyszłego roku.
jakby zapominamy, że
jesteśmy jednak w gminie
? Wciąż
rolniczej...

– Ale jesteśmy. I to nowoczesnej. Prócz
dochodowych upraw, w tym warzyw,
rozwijają się u nas firmy popularyzujące
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innowacyjne metody i technologie
rolnicze. Razem z firmą Roltop organizujemy Europejski Dzień Techniki
Rolniczej, a poza tym nasze rolnicze
sukcesy dostrzeżono nawet z perspektywy Warszawy...

Turyści
przekonują się,
że nasza kraina
jest piękna
a mało znana.

Co o tym świadczy?
?Morawieckiego
– Na zaproszenie premiera Mateusza
uczestniczyłem, wraz
z przedstawicielami OSP Koszwały,
w Pierwszym Ogólnopolskim Święcie
„Wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbyło
się 23 września w Gminie Wąwolnica
w powiecie puławskim. Szef rządu podczas uroczystości podziękował rolnikom, kołom gospodyń wiejskich oraz
strażakom za trud ich pracy oraz za
kultywowanie tradycji. – Bez etosu pracy, wiary i życzliwości rolników, Polska
nie byłaby i nie będzie tak silna, i tak
potężna jak może być – podkreślił.
Rozmawiała: Anna Kłos

Cztery pory roku
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„Gaje Ojców” –
pamiątka kolejnych roczników gdańszczan

Fot: Aleksandra Woźnicka / Urząd Miejski w Gdańsku

W 2017 roku urodziło się 4698 gdańszczan,
w tym 2275 dziewczynek oraz 2423 chłopców.
Najpopularniejszymi imiona były Julia i Jan. Nawiązując
do tradycji upamiętniania narodzin dziecka poprzez
zasadzenie drzewa, w weekend 29–30 września ojcowie
najmłodszych obywateli miasta mogli wziąć udział
w uroczystym posadzeniu pięciu drzew upamiętniających
dzieci urodzone w ubiegłym roku w Gdańsku.

U

Pomorskiego ze swoimi jednostkami
organizacyjnymi. Do grupy tej dołączyły teraz kolejne dwie jednostki:
powiat tczewski oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Doświadczenia poprzednich lat
pokazują, że kupowanie gazu w grupie jest tańsze! Dostawcą gazu ziemnego w postępowaniu przetargowym
wyłoniona została firma PGNiG Obrót

Umowę podpisali:
Od lewej: Katarzyna
Gruszecka-Spychała,
wiceprezydent Gdyni
– przedstawiciel grupy
zakupowej, Kinga
Nowak – kierownik
Działu Klientów
Instytucjonalnych
PGNiG, Michał
Błaszczyk
dyrektor Biura
Kontrolingu PGNiG

Detaliczny sp. z o.o., jako największy
polski dostawca gazu.
– Przetarg i negocjacje, to bardzo skomplikowany proces. Choć same negocjacje nie są tak trudne, wiadomo: dostawca chce uzyskać lepszą cenę, a my
zapłacić mniej, problem zaś dotyczy
poziomu komplikacji techniczno – formalno – prawnej. Jest on bardzo wysoki
i wymaga zaawansowanych umiejętności by przez ten proces pomyślnie
przejść – powiedziała nam Katarzyna
Gruszecka-Spychała, wiceprezydent
Gdyni.
Po kilku latach stabilnej sytuacji na
rynku, w bieżącym roku bardzo mocno
wzrosły ceny gazu ziemnego. Sytuacja
ta ma oczywisty wpływ na znaczny
wzrost cen w postępowaniach przetargowych. Firma PGNiG gwarantuje
jednak stałość i stabilność dostaw, co
w okresie, gdy wielu dostawców ma
problemy z płynnością finansową, jest
również bardzo ważną zaletą. Poziom
oszczędności, które uzyska grupa zakupowa, zależą od dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku. Na ten
moment oszczędności szacowane są
na poziomie ok. 25%.
Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

Fot: Aleksandra Woźnicka / Urząd Miejski w Gdańsku

Od

roku 2015, Gdynia wraz
z jednostkami z forum
NOR DA org a ni z ują
corocznie wspólny przetarg na dostawę
gazu ziemnego. Inicjatywa okazała się
na tyle udana, że w kolejnym roku do
grupy zakupowej dołączyło również m.
Gdańsk z częścią gmin byłego Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego oraz
Urząd Marszałkowski Województwa

Tatusiowie korzystali z okazji dokonania wpisu do księgi pamiątkowej

Tak wygląda „Gaj ojców” w jednym z parków

Fot: Aleksandra Woźnicka / Urząd Miejski w Gdańsku

W Urzędzie Miasta Gdyni, 3 października br. podpisana została z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. umowa na dostawę gazu ziemnego
dla grupy zakupowej w skład której wchodzi 35 jednostek. Liderem w tej grupie jest spółka miejska OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, jako
odbiorca największej ilości gazu. Umowę podpisali: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni – przedstawiciel grupy
zakupowej, Kinga Nowak – kierownik Działu Klientów Instytucjonalnych PGNiG Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Michał Błaszczyk – dyrektor Biura Kontrolingu PGNiG.

Wszystkie ręce i łopaty w ruch!

Fot: Aleksandra Woźnicka / Urząd Miejski w Gdańsku

Umowa została podpisana.
Gaz dla Gdyni będzie tańszy!

roczystości odbyły się tradycyjnie
w pięciu parkach: Nadmorskim
Parku im. Ronalda Reagana,
Śródmieściu – przy ul. 3 Maja, Gdańsku
Południe – Zieleniec przy ul. Augustowskiej, Oliwie oraz Żabiance.
Tatusiowie już od 2012 r. sadzą drzewka upamiętniające kolejne pokolenia
gdańszczan. Mieszkając w mieście,
nie zawsze jest możliwość posadzenia drzewa dla uczczenia narodzin
nowego członka rodziny. Kreatywnym pomysłem było stworzenie przez
Wydział Środowiska projektu „Gaje
ojców”. Pierwsze takie wnętrze parkowe powstało w Parku Nadmorskim
im. Prezydenta Ronalda Reagana.
„Gaj Ojca" to kompozycja zieleni, składająca się z drzew sadzonych każdego
roku przez Miasto na wyznaczonym
obszarze. Każde drzewo upamiętnia
narodziny jednego rocznika gdańszczan. Przy okazji tatusiowie mają również okazję dokonać wpisu do księgi
pamiątkowej, sfotografować się przy
drzewku i tablicy a nawet uzyskać pamiątkowy certyfikat potwierdzający
udział w wydarzeniu!

Nie ważny wiek, ważny zapał do działania

W tym roku, tak jak w ubiegłym, w każdym z parków uroczyście zasadzono
okazałe drzewko o obwodzie pnia 25 cm
i wysokości 4 metrów. Ze względu na
wielkość drzewek, sadzenia dokonywali
pracownicy specjalistycznej firmy przy
udziale rodziców – mamy oczywiście
też były mile widziane!
Zasadzone zostały drzewka rzadko
stosowanego dotychczas w terenach
zieleni miejskiej w Gdańsku gatunku – Platany klonolistne (Platanus
xhispatica).
Każde drzewo jest oznaczone granitową tablicą, umieszczoną na kamieniu,
z podaniem rocznika, który upamiętnia, liczby narodzonych w nim dzieci
i najczęściej występującymi imionami
dla dziewczynki i chłopca. Obszar pod
Gaj Ojca jest oznakowany tablicami
informacyjnymi opisującymi ideę projektu, przedstawiającymi plan zagospodarowania terenu oraz wizualizację
gaju, gdy drzewa już dorosną.
Każdy gdańszczanin może również zaproponować nowe miejsce do nasadzeń
drzew. Umożliwia to aplikacja BAND–
Bank Nasadzeń Drzew pozwalająca
łatwo i szybko wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić
nowe drzewa lub krzewy. Wystarczy
wejść na stronę www.BANDgdansk.
com lub www.gdansk.pl/band, wybrać
lokalizację, preferowane gatunki drzew
oraz podać swoje dane kontaktowe. Od
kwietnia 2017 r. można również zgłosić
magistratowi cenne i warte ochrony
drzewa, które miasto mogłoby otoczyć
opieką i uratować – drzewa będącego pomnikiem przyrody nie można
wyciąć! Takiego zgłoszenia można
dokonać za pośrednictwem strony:
www.gdansk.pl/pomnikprzyrody.

Opracowanie: Agnieszka Józwowska
na podst. mat. UM w Gdańsku
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W jesienne wieczory do Gdynia Arena
W hali Gdynia Arena organizowane są nie tylko sportowe ale również kulturalne imprezy. W ubiegłym roku odbyło się tutaj
około 100 imprez. To ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta. Obiekt jest idealnym miejscem na spędzenie np. koncertowego
wieczoru ze względu na swą kameralność, sprzyjający muzyce klimat, bliskość sceny, dobrą widoczności znakomitą akustykę.

W

ciągu ostatnich trzech lat liczba
wydarzeń kulturalnych w Gdynia Arena wzrosła dwukrotnie,
co potwierdza zapotrzebowanie na tego typu
imprezy w naszym mieście. Gdyńska hala jest
miejscem coraz częściej wybieranym przez
organizatorów imprez, którzy chętnie korzystają z systemu elektrycznie sterowanych
rolet i kulis scenicznych, pozwalających na
dowaloną konfigurację miejsc na widowni –
powiedziała nam Paulina Filipowicz, menadżer ds. eventów Gdyńskiego Centrum Sportu.
W Gdynia Arena odbyło się w tym roku m.in.
49 imprez sportowych, 29 – kulturalnych,
7 imprez miejskich.
– Interesująco zapowiada się jesień w Gdynia
Arena, zorganizowanych zostanie 16 imprez
rozrywkowych w tym koncerty, musicale,
spektakle i kabarety – dodaje P. Filipowicz.
A co zobaczymy jesienią w gdyńskiej hali?
Po ubiegłorocznym sukcesie spektaklu „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu The Royal Moscow
Ballet, rosyjscy mistrzowie baletu powracają do
Gdyni. Już 21 października widzowie będą mogli obejrzeć miłosną historię Odetty i Zygfryda.
Zespół Kult zaprezentuje się widzom 27 października w ramach swojej pomarańczowej
trasy.
Spektakularny show „Dirty Dancing
Music & Dance Show” zaplanowano na 6 listopada. Podczas tego show będzie można
zobaczyć nie tylko najpopularniejsze układy

taneczne ale także wszystkie utwory z filmu
Dirty Dancing w pełnych wersjach.
„Polska Noc Kabaretowa” (10 listopada), to
wspaniałe widowisko rozrywkowe na najwyższym poziomie, na program złożą się
premierowe skecze, które na pewno rozbawią
widzów do łez.
„Grzegorz Ciechowski – Spotkanie z Legendą”
(16 listopada), to koncert poświęcony wielkiemu artyście. Na scenie pojawią się m.in.
Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Natalia
Nykiel, Piotr Cugowski, Ukeje.
Zespół pieśni i Tańca „Śląsk” od 65 lat promuje
polską twórczość ludową. 17 listopada odbędzie się Wielka Gala Jubileuszowa – ponad
stuosobowy zespół chóru, baletu i orkiestry
wykona barwne widowisko.
24 listopada odbędzie się koncert złożony
z najważniejszych piosenek zespołu „Raz,
Dwa, Trzy” z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Huberta Kowalskiego
oraz zaproszonych gości.
Iluzja też zawita do Gdynia Arena! Familijny
spektakl „Czarodziej” (25 listopada), to niezwykła podróż w krainie iluzji. Wspaniała
oprawa muzyczna, barwne kostiumy, a przede
wszystkim moc magicznych wrażeń, na które
zaproszeni będą przede wszystkim najmłodsi
widzowie.
W ramach światowej trasy koncertowej
28 listopada w Gdyni gościć będzie legendarny basista Marcus Miller. Jazzowo – funkowy

styl gry basisty od lat zachwyca słuchaczy
na całym świecie.
„Tribute to Zbigniew Wodecki” (29 listopada),
to koncert poświęcony pamięci Zbigniewa
Wodeckiego. Widowisko oprawione będzie
wyjątkowymi materiałami archiwalnymi,
a na scenie pojawią się m.in. Kuba Badach,
Sławek Uniatowski, Ania Rusowicz, Beata
Rybotycka, Ewa Uryga.
Koncert „Whitney – Queen of the Night” zaplanowany na 8 grudnia będzie hołdem złożonym dla jednej z najwspanialszych artystek
naszych czasów – Whitney Houston. Podczas
tego show widzowie będą mogli usłyszeć
największe przeboje we wspaniałych aranżacjach koncertowych, jakie wykonywane były
podczas występów artystki.
„Cohen i Kobiety” (14 grudnia), to poruszający
koncert piosenek Leonarda Cohena, legendarnego mistrza liryki, kompozytora i poety.
W Gdyni zaśpiewają m.in. Urszula Dudziak,
Grażyna Łobaszewska, Natalia Kukulska, Anita Lipnicka, Julia Pietrucha, Daria Zawiłow.
Na 15 grudnia zaplanowano koncert Agnieszki
Chylińskiej. Artystka postanowiła uhonorować i obdarować swoich fanów kolejnym
muzycznym albumem „Pink Punk”, ruszyła
z nim w trasę koncertową, a Gdynia będzie
jednym z przystanków tej trasy.
Jesień w Gdynia Arena zapowiada się więc
koncertowo!
Jerzy Uklejewski

Wejherowo

atrakcyjne o każdej porze roku

Blisko 50-tysięczne powiatowe Wejherowo nie bez przyczyny nazywane jest Duchową Stolicą Kaszub. Znajdziemy tu bogactwo zabytkowych obiektów
sakralnych, w tym odrestaurowaną ze środków unijnych Kalwarię Wejherowską z połowy XVII wieku, a także interesujące obiekty kultury. Można tutaj
ciekawie spędzić czas korzystając z interesującej oferty tutejszych placówek kultury. Dużą popularnością np. cieszą się letnie koncerty w Parku Miejskim
oraz imprezy w Filharmonii Kaszubskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jednocześnie
każdy zadba także i o ciało, choćby korzystając z o obiektów sportowych (m.in. boisk ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe, kryta pływalnia,
wielofunkcyjny obiekt sportowy ze sztucznym lodowiskiem, siłownie fitness) oraz oznakowanych tras Nordic Walking.

Co warto zobaczyć?
Filharmonia Kaszubska

WCK, to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt kultury z salą o funkcji kinowej, koncertowej
i teatralnej na około 370 miejsc oraz galerią wystawienniczą, salą konferencyjną
i kawiarnią. Znajdują się tu sale prób chórów, teatru, tańca oraz pracownie: plastyczna,
ceramiki, rzeźby i tkaniny, fotograficzna, animacji filmowej i grafiki komputerowej. Sam
obiekt jest ciekawy pod względem architektonicznym gdyż nawiązuje bryłą do kształtu
łodzi, co podkreśla tradycje morskie Wejherowa.
Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem kinowym i artystycznym na naszej
stronie internetowej.
1 58 672 27 75
5 www.wck.org.pl

w Pomorskim Centrum Hurtowym Rënk
Szeroki wybór chryzantem
doniczkowych i ciętych,
prosto od producentów
Zapraszamy na zakupy !

Pomorskie Centrum Hurtowe
Gdańsk ul. Wodnika 50
Tel. 58 762 80 00
www.renk.pl

Ratusz Miejski

Wizytówka architektoniczna Wejherowa. Na ratuszu bije dzwon, ufundowany w 1649 r.
przez samego Jakuba Wejhera, założyciela miasta, którego pomnik stoi przed
odrestaurowanym ratuszem. Atrakcją dla turystów są makiety zabytkowego centrum
miasta i Kalwarii Wejherowskiej oraz multimedialna Sala Historyczna z gabinetem
burmistrza Teodora Bolduana. W pomieszczeniu znajdują się różne stanowiska
pracy m.in. burmistrza, bankiera, zegarmistrza, stolarza, fryzjera. Jest również
scena teatralna i kawiarnia. Zwiedzanie ratusza jest bezpłatne, z przewodnikiem po
wcześniejszym umówieniu.
1 58 677 70 58
5 www.wejherowo.pl

Kalwaria Wejherowska

25 kaplic położonych na leśnych wzgórzach wokół Wejherowa oraz jedna w centrum
miasta. Wieść głosi, że odległości pomiędzy nimi równe są odległościom poszczególnych
etapów męczeńskiej drogi, jaką przebył Chrystus w Jerozolimie (5936 kroków).
Wzgórza Kalwarii Wejherowskiej są miejscem 5 odpustów, nabożeństw Drogi Krzyżowej
i inscenizacji Męki Pańskiej. Kalwaria Wejherowska została uznana za jeden z najlepiej
odrestaurowanych zabytków w Polsce ze środków unijnych.
5 www.kalwariawejherowska.pl

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
z Kościołem Klasztornym oo. Franciszkanów pw. św. Anny

największym skarbem kościoła jest słynący łaskami Obraz Matki Bożej Wejherowskiej
Uzdrowienie Chorych na Duszy i Ciele koronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
W podziemiach klasztoru znajdują się m.in. krypty Wejherów.
Zwiedzanie kalwarii i kościoła klasztornego:
3 Biuro informacji pielgrzymkowo-turystycznej, ul. Reformatów 19,
1 58 672 17 55
5 www.sanktuarium.wejherowo.pl

Zespół pałacowo-parkowy

Składa się na niego zrewitalizowany Park Miejski wraz z Pałacem Przebendowskich
i Keyserlingków, zlokalizowany na styku zabytkowego centrum miasta i kalwarii.
Należy do unikalnych tego typu kompozycji parkowych. W parku znajduje się pałac
z muzeum, amfiteatr miejski, duży plac zabaw, ścieżki przyrodnicze, trasa Nordic
Walking, kawiarenka i restauracja w pałacu, letnia scena,woliery z orlikami i żurawiami
koroniastymi oraz staw z łabędziami i kaczkami. Warto także zobaczyć znajdujący się
na wejherowskim rynku Kościół pw. Świętej Trójcy i Szlak Nut Kaszubskich.

Wejherowo kulturalnie

Na scenach Filharmonii Kaszubskiej, wejherowskiego amfiteatru, parku i rynku
goszczą z koncertami wiodący artyści naszego kraju. Ponadto do kalendarza
imprez na stałe zapisały się: wydarzenie sportowe – Wejherowo Biega, Misterium
na Górach Kalwarii, Verba Sacra czy Stragany Art. na ul. Wałowej. Letnią atrakcją
był cykl projekcji filmowych „Kino pod gwiazdami” w wejherowskim amfiteatrze,
a zimą – Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku. Wejherowo jest także gospodarzem
Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen.

wejherowo.pl
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Kolejna atrakcja na mapie Gdyni
Modułowa strzelnica taktyczna

Dokończ u nas
rozpoczęte niegdyś studia

Postrzelać rekreacyjnie z broni
palnej, czemu nie!? W Trójmieście
mamy kilka strzelnic, ale ta
strzelnica, modułowa strzelnica
taktyczna, która w Gdyni oficjalnie
została otwarta 5 października jest
jedyną, niepowtarzalną!

Nasze zaproszenie kierujemy do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania
kształcenia, studiowanego kierunku czy specjalności, a także bez względu na
miejsce rozpoczętych wcześniej studiów. Doradzimy w wyborze właściwego
kierunku i atrakcyjnej specjalności, dostosujemy organizację i warunki
studiowania do potrzeb, możliwości i sytuacji życiowej każdego studenta.

To

najnowocześniejsza w Europie kryta strzelnica, atrakcja
na miarę europejską, nawet
trudno ją porównać do ogólnie dostępnych krajowych strzelnic. Te, które są,
są bardzo ubogie, a ta, którą proponujemy, określając ją młodzieżowym
językiem, to full wypas. Albo robimy
coś bardzo dobrze albo wcale. Zbudowaliśmy nowoczesną, bardzo dobrą
strzelnicę – twierdzi Janusz Kaszyński,
prezes zarządu Klimawent, firmy, która
zbudowała modułową strzelnicę na
terenie swojej siedziby w Gdyni przy
ul. Chwaszczyńskiej 194.
Gdyńska strzelnica jest już dostępna dla amatorów, członków klubów
strzeleckich, profesjonalistów, a nawet
dla służb mundurowych w celu prowadzenia treningów taktycznych. Ze
strzelnicy można korzystać codziennie.
Od poniedziałku do piątku w godzinach
16 – 22, a w soboty i niedziele pomiędzy
12 a 18. Strzelnica oferuje 8 gotowych
pakietów strzeleckich, uwzględniających różne typy broni m.in. pistolety, karabinki automatyczne, strzelby.
W każdym z nich uwzględniona jest
opieka instruktora oraz przeszkolenie
z zasad bezpieczeństwa w obiekcie,
posługiwania się bronią palną i podstawowych technik strzeleckich.
– Naszym celem było stworzenie strzelnicy, z której będą mogły korzystać
zarówno służby mundurowe, kluby
strzeleckie jak i mieszkańcy regionu oraz turyści w celu prowadzenia

Strzelanie odbywa się pod okiem instruktora...

...a po oddaniu strzałów, tarcza zjeżdża na stanowisko strzeleckie

strzelań rekreacyjnych z broni palnej.
Głównymi wyróżnikami strzelnicy
są: nowoczesny system bezpieczeństwa balistycznego, system wentylacji

pozwalający na długotrwałe przebywanie wewnątrz pomieszczenia strzeleckiego bez narażania zdrowia oraz
wysokiej jakości wyposażenie m.in.
kulochwyty eliminujące ryzyko rykoszetu. Ale to nie wszystko, co wyróżnia
naszą strzelnicę, profesjonaliści mogą
strzelać podczas np. oświetlenia stroboskopowego, efektów dźwiękowych
a nawet sztucznej mgły – dodaje prezes
J. Kaszyński.
– Nasza strzelnica jest dostępna dla
każdego, a zapisy prowadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nad bezpieczeństwem strzelania czuwa nieustannie co najmniej
dwuosobowy zespół instruktorów, jest
to szczególnie istotne w przypadku
osób, które wcześniej nie miały styczności z bronią – informuje nas Joanna
Koniarek-Majkowska wiceprezes
zarządu Klimawent
Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel.: 58 500 52 22 / 881 777 974
email: info@wsse.edu.pl
Modułowa strzelnica taktyczna znajduje się w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 194.

Janusz Kaszyński, prezes zarządu Klimawent

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”
oraz przez Polską Agencję Przedsiębiorczości
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Nauka, edukacja, biznes

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

Pojęcie kompetencji nie ma w miarę jasno
określonej, jednej, powszechnie akceptowanej definicji, wręcz przeciwnie – jak podaje
Mirosław Sielatycki – spektrum znaczeniowe
pojęcia jest dość szerokie. W swoich refleksjach
dotyczących np. kompetencji nauczyciela w Unii
Europejskiej przytacza on kilka z nich:
Kompetencja – jedno z ważniejszych pojęć
pedagogicznych, którym trudno jest przyznać jednoznaczny zakres pojęciowy (...).
Zaznaczają się dwa ujęcia kompetencji.
Pierwsze z nich to takie, gdzie kompetencję
można pojmować jako adaptacyjny potencjał podmiotu, pozwalający mu na dostosowanie działania do warunków wyznaczonych przez charakter otoczenia (...). Drugie
ujęcie obejmuje taką koncepcję kompetencji,
w której jawi się ona jako transgresyjny
potencjał podmiotu, gdzie generowane
przezeń typy działań są podatne na twórczą modyfikację, następującą w rezultacie
interpretacji kontekstu działania.
Kompetencja to szerokie pojęcie, które wyraża umiejętność transferu umiejętności
i wiedzy do nowych sytuacji w obrębie
sytuacji zawodowej. Obejmuje ono również
organizację i planowanie pracy, gotowość
do wprowadzenia innowacji i umiejętność
radzenia sobie z niecodziennymi zadaniami. Termin ten obejmuje również cechy
osobowości niezbędne do efektywnej współpracy z kolegami, menedżerami i klientami.
Kompetencje to ogólne zdolności (możliwości) oparte na wiedzy, doświadczeniu,
wartościach oraz skłonnościach nabytych
w wyniku oddziaływań edukacyjnych.
Pojęcie kompetencji interpretuje się jako
mniej lub bardziej wyspecjalizowany system
zdolności, umiejętności lub sprawności
niezbędnych lub wystarczających do osiągnięcia określonego celu.
Kompetencja to zakres wiedzy, umiejętności
i odpowiedzialności; zakres pełnomocnictw
i uprawnień do działania. Kompetencja jest
(potencjalną) umiejętnością, ujawniająca
się w chwili wykonywania danego zadania
lub predyspozycją do jego wykonania.
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Z przedstawionych określeń kompetencji
wynika, że najczęściej są to bardzo różne zdolności i umiejętności niezbędne do realizacji
planowanych celów. W zróżnicowanej edukacyjnie Europie ważnym zadaniem stało się
więc wyodrębnienie spośród całego spektrum
różnego rodzaju kompetencji tzw. kompetencji
kluczowych, wspólnych i najważniejszych dla

wszystkich. Uznano, że pierwszym kryterium
wyboru kompetencji kluczowych w edukacji
powinny być potencjalne korzyści dla całego
społeczeństwa. Winny one bowiem odpowiadać
potrzebom całej społeczności niezależnie od
płci, pozycji społecznej, rasy, kultury, pochodzenia czy języka. Muszą one też pozostawać
w zgodzie z przyjętymi przez poszczególne
społeczeństwa wartościami i prawami etyki,
gospodarki i kultury.

Skuteczność i wydajność
Jak podaje m.in. Michael Ward w książce pt.
50 najważniejszych problemów zarządzania, do
głównych zasobów każdego człowieka należą
kompetencje i czas. Tylko od nas zależy, jak je
wykorzystamy. Możemy poświęcić wiele lat, aby
stać się na przykład menedżerem najwyższego
szczebla, doskonałym rodzicem albo artystą
cyrkowym. Wybór należy wyłącznie głównie
do nas samych, zarządzanie nimi polega na
przetwarzaniu zasobów w wyniki w procesie
dodawania wartości albo dodawania wartości
społecznej. Niezależnie od tego, jak wiele wiemy
o sztuce zarządzania, i tak oceniamy samych
siebie według tego, na ile umiemy przekuć
zasoby w wyniki, czyli na ile dobrze umiemy
zarządzać procesem dodawania wartości lub
dodawania wartości społecznej. Wynika stąd
konieczność analizowania własnych kompetencji, metod pracy oraz sposobów, dzięki którym
uzyskujemy większą wydajność. Do tego
celu służy tabela skuteczności i wydajności,
którą można stosować w różnych aspektach
zarządzania np. w zarządzaniu produkcją.
Tabela skuteczności i wydajności obejmuje
badanie dwóch czynników: metod pracy (tzn.
który sposób wykonania pracy daje najlepsze
efekty) oraz czasu pracy (tzn. ile trzeba czasu,
aby wykonać daną pracę). Czas pracy można
badać choćby za pomocą zegarka, natomiast
badanie metod pracy wymaga już bardziej
złożonego podejścia.

Tabela skuteczności i wydajności

Wydajność

Pojęcie kompetencji

Pole 3

Pole 1

Pole 4

Pole 2

Skuteczność

Na przedstawionej tabeli Pole 1 reprezentuje
zarówno wysoką skuteczność, jak i wydajność
– taka praca daje bardzo dobre wyniki. Pole 2
przedstawia pracę skuteczną, ale mało wydajną
i w związku z tym trzeba przeprowadzić szkolenia podwyższające kompetencje pracowników.
Pole 3 to praca o wysokiej wydajności, ale
niskiej skuteczności – tu zalecana jest nawet
przynajmniej częściowa reorganizacja pracy.
Natomiast w polu 4 znajduje się praca mało
wydajna i mało skuteczna. W tym wypadku
konieczna jest całkowita reorganizacja pracy
i wzrost kompetencji pracowników. Celem
kadry zarządzającej jest więc wyeliminowanie pól 2, 3 i 4, ponieważ największą wartość
ma praca w polu 1. Doświadczenie uczy, że
każda, nawet najlepsza metoda pracy, może
zostać ulepszona, dzięki czemu będą różne,
społeczne korzyści.

Podsumowanie
Skuteczność i wydajność pracowników, będące
wynikiem odpowiednich kompetencji ludzkich
i właściwego zarządzania, będą zapewne
wpływały na społeczny postęp. Ów postęp –
jak podaje Nowa encyklopedia powszechna PWN
rozumiany jest jako wszelka zmiana na lepsze
w przeciwieństwie do regresu jako zmiany na
gorsze, wszelka poprawa dotychczasowego
stanu rzeczy pod takim lub innym względem.
W filozofii społecznej pojęcie postępu oznacza
zazwyczaj historyczny proces doskonalenia
się ludzkości i jej koniecznego zbliżania się do
mniej lub bardziej odległego stanu idealnego
definiowanego (zależnie od preferencji danego
myśliciela) jako: ostateczne wyzwolenie się
od przesądów, usunięcie społecznej niesprawiedliwości, likwidacja niedostatku, pełne
zaspokojenie potrzeb, zmniejszenie zależności
człowieka od ślepych sił przyrody, zapewnienie
wszystkim ludziom możliwości samorealizacji,
panowanie prawa itp. Wyznawcy idei postępu
są skłonni mniemać, iż nieuchronnie zbliża
się czas, kiedy obecne problemy ludzkości
zostaną szczęśliwie rozwiązane, jeżeli natomiast pojawią się jakieś nowe, z pewnością
znajdą się środki, pozwalające dać sobie z nimi
radę, albowiem zakres ludzkich możliwości
nie jest ograniczony. Potrzebne są jednak do
tego odpowiednie działania, głównie edukacyjne, wyposażające ludzi w odpowiednie
kompetencje rozumiane głównie jako ogólne
zdolności oparte na wiedzy, doświadczeniu
i wartościach.
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prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju

w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Kompetencje jako główny warunek
skuteczności i wydajności
Każdy człowiek i organizacja powinna dążyć do podwyższania swej skuteczności i wydajności, gdyż są one warunkiem osiągania
sukcesów osobistych i zbiorowych. Niezbędne w tym zakresie są odpowiednie kompetencje i właściwie prowadzone procesy
zarządzania. Tym to zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie, którego głównym celem jest zachęcenie do analizy pojęcia
kompetencji w odniesieniu do poszczególnych osób odpowiedzialnych za efektywność organizacji. Wydaje się, iż może ono być
przydatne w opracowaniu choćby ogólnych wniosków zmierzających do podwyższenia skuteczności i wydajności poszczególnych
pracowników, czy też zespołów ludzkich.

Przegląd Samorządowy

Pedagogika i zarządzanie
a problem tolerancji w XXI wieku
(Wybrane fragmenty wykładu z inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku)

K

onsekwencją rozwoju nauk humanistycznych i społecznych jest m.in. pojawienie
się nowych pojęć i kategorii badawczych.
Współcześnie podkreśla się mocno ideę integracji i interdyscyplinarności badań naukowych. Wśród kategorii z grupy nauk społecznych zajmujących się relacjami, w jakie
wchodzi człowiek z innymi ludźmi, naturą,
kulturą, techniką obok wyobraźni, twórczości
szczególne miejsce zajmuje tolerancja. Współczesny świat podlega różnorodnym procesom,
często o przeciwstawnym charakterze. Z jednej strony istnieją tendencje do globalizacji procesów ekonomicznych, politycznych,
militarnych, naukowych, z drugiej natomiast
widoczne są tendencje emancypacyjne grup
etnicznych, państw, regionów czy orientacji
światopoglądowych. Tam gdzie występuje
różnorodność, niezbędna jest tolerancja dla
bezkolizyjnego funkcjonowania społeczeństw.
Tolerancja nabiera szczególnego znaczenia
w systemie demokratycznym. Dopuszczając
istnienie wielości bytów należy nauczyć się
szanowania odmienności, jak również wyartykułowania swoich praw. Postaw tolerancji
musi nauczyć nowoczesna szkoła propagująca
demokrację i pełniąca swoją rolę w warunkach
multikulturowości społeczeństw.
Termin „tolerancja” wywodzi się w z języka
greckiego i pierwotnie oznaczał znoszenie
cierpienia. W języku łacińskim toletantio oznacza cierpliwość, wytrwałość. Pojęcie tolerancji
używane jest współcześnie w różnych dyscyplinach naukowych takich jak: technicznych,
medycznych, biologiczno-ekologicznych oraz
religijnych. Pojęcie tolerancji występuje w naukach społecznych i zwykle oznacza pewną
jakość tych stosunków w zależności od typu
postawy człowieka. W znaczeniu szerokim
i potocznym tolerancja oznacza wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, mimo że są odmienne od tego,
co samemu uważamy za słuszne i prawdziwe.
Termin tolerancja oznacza liberalny stosunek
jednostki do zachowań i poglądów innych
ludzi. Pojęcie tolerancji, chociaż głęboko zakorzenione w systemie demokratycznym jest
jednak niejednoznaczne. Zwykle łączono je
z pojęciem dobra, nietolerancję zaś ze złem.
Tolerancję uznano za wartość moralną bezwzględnie przestrzeganą w życiu społecznym. Wszystkie teorie i koncepcje naukowe
tolerancji wywodzą się z filozofii moralnej.
Tolerancja jako zasada moralna wyraża się
w twierdzeniu, że obowiązkiem każdej jednostki i grupy społecznej jest odnosić się
pozytywnie do cudzych poglądów i upodobań.
Postawa tolerancyjna jest skutkiem oddziaływań wychowawczych, bywa nazywana cnotą
tolerancji. Jednym z warunków tolerancji jest
założenie, że postawy ludzkie są niezwykle

W filozofii istnieją trzy
znaczenia pojęcia tolerancji:
yy Tolerancja negatywna –
oznacza brak interwencji
i znoszenie czyichś zachowań
i poglądów mimo negatywnej
oceny przez osobę tolerancyjną,
yy Tolerancja jako wartość
pozytywna – człowiek przyjmuje
postawę tolerancji ze względu na
treści do których się ona odnosi,
analizuje motywy postępowania
innych osób, wyraża zrozumienie
i szacunek dla odmienności
ich poglądów i zachowań,
yy Tolerancja jako brak przymusu
– jednostka tolerancyjna
oddziałuje na partnerów
interakcyjnie, nie narzuca swojego
zdania czy sposobu rozumienia
świata, wszyscy uczestnicy
procesu wymiany informacji
traktowani są równorzędnie.

różnorodne. Inność (odmienność w świecie natury) stanowi warunek zaistnienia tolerancji.
Tam gdzie jest jednorodność nie ma tolerancji.
Tolerancja wiąże się też z wiedzą zarówno
o tym czym jest to zjawisko jak i o przedmiocie
postawy tolerancji. Pierwotne ujęcie tolerancji
jak i ponad 80% książek czy artykułów naukowych dotyczy de facto tolerancji religijnej. Jej
korzenie sięgają XVII wieku (Toleration Act
1689 dotyczący wolności praktyk religijnych
w Anglii). Przeciwieństwem tolerancji jest nietolerancja, która niszczy porządek społeczny,
przyczynia się do wzniecania nienawiści pomiędzy jednostkami i grupami, jest przyczyną
prześladowań, wojen.
W systemach totalitarnych zarówno w szkolnictwie jak i zakładach pracy istniał wyraźny
przymus uniformizacji zarówno poglądów jak
i sposobu i formy życia społecznego. Margines tolerancji dla drugiego człowieka istniał
wyłącznie na wysokich szczeblach władz
reżimu, w układach międzyludzkich nie występował. Jako substytut tolerancji istniało
pojęcie współczucia i litości w odniesieniu
do szczególnie dzieci i osób starszych. W systemie faszystowskim i sowieckim tolerancję
traktowano jako „słabość człowieka”, którego
należy reedukować w zamkniętych obozach
pracy. W tych systemach odmienność zachowania, ubioru, praktyk religijnych była
tępiona poprzez aparat urzędniczo-represyjny.

Skrajnym przykładem jest tutaj tzw. model
chiński, gdzie w epoce dyktatury Mao całe
społeczeństwo (szkoły, studenci, robotnicy, kadra inżynierska) zmuszone zostało do ubioru
wzorowanego na stroju Wielkiego Przywódcy.
System demokratyczny i upadek wielkich totalitaryzmów wyzwolił aktywność społeczną,
zmienił sposób wyrażania opinii i stworzył
prawo do swobodnego poszukiwania informacji i poglądów bez względu na granice.
W kształceniu szkolnym pojawiły się tendencje zmiany przekonań, ubioru, wychowania
w duchu tolerancji, czyli aprobaty cudzych
poglądów i zasad. Możemy obserwować na
przestrzeni ostatnich lat ewolucję pojęcia
tolerancja poprzez rozszerzenie jego zakresu
stosowania. Wpływ na ten proces mają media
i internet, gdzie „młode pokolenie” nie tylko
znajduje informacje, lecz odkrywa inność świata, zachowań ludzkich a tym samym nabywa
umiejętności tolerowania. Zakres tolerancji
objął również seksualność człowieka, jego
zachowań, akceptacji odmienności preferencji
seksualnych, co skutkuje negacją tradycyjnego
modelu rodziny i powoduje erozję zachowań
paraseksualnych. Jednak istnieją wyraźnie
zakreślone przez kulturę, historię danego
kraju, obyczaje, granice tolerancji. W wychowaniu pedagogicznym te granice muszą
być wyartykułowane w nauczaniu, powinny
zostać uzasadnione względami narodowymi
i patriotycznymi. Obecnie pojęcie tolerancji
jest zastępowane przez lansowane w środkach
masowego przekazu pojęcie akceptacji. W tym
przypadku zakres dowolnej interpretacji jest
ograniczany poprzez modelowanie poglądów
zgodnie z linią polityczną państwa.
W przypadku nauk o zarządzaniu szerokie
stosowanie tolerancji jest ograniczone systemem korporacyjnym. W ramach kompetencji
kierownika (lidera, prezesa itp.) wyróżnia się
obok komunikacji werbalnej i niewerbalnej
rozumienie kontekstu społecznego i zachowań
oraz współpracę, czyli umiejętność odczytywania wzajemnego wpływu na sytuację pracy
w grupie. Wśród składowych inteligencji społecznej kierownika wyróżniamy synchronię,
czyli spokojny niezakłócony przebieg kontaktu
wraz z wywieraniem presji na kształtowanie
wyniku interakcji społecznych. Na podstawie
badań klinicznych zestawiono cechy charakterystyczne dla osoby tolerancyjnej. Ma ona lepsze rozeznanie swoich stanów psychicznych,
lepiej rozwiniętą wyobraźnię wraz z poczuciem humoru. Ludzie tolerancyjni są bardziej
twórczy, empatyczni, bardziej wrażliwi na
przeżycia innych ludzi. Natomiast badania
prowadzone nad osobowością autorytarną
dowodzą, iż cecha ta dodatnio koreluje z postawą nietolerancji. Wychowanie do tolerancji
i w duchu tolerancji stało się zasadniczym
motywem współczesnej pedagogiki.
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Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy

Polscy przedsiębiorcy mówią o...
W Dworze Artusa, w piątek 5 października br., odbyła
się konferencja Polskiego Towarzystwa Gospodarczego,
współorganizowana przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, w trakcie której rozmawiano na
tematy ważne dla przedsiębiorców. Była to pierwsza z cyklu
konferencji organizowanych przez PTG, partnera prowadzonej przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację
Skarbową kampanii edukacyjnej Bezpieczna transakcja.

Fot. Anna Kłos

W

Od lewej: dr hab. Sławomir Winch – Szkoła Główna Handlowa, prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler –
prorektor WSSE w Gdańsku, dr inż. Sławomir Niecko – Prezes Pomorskiego Centrum Hurtowego Renk

Szczecińskiej przedstawił Paweł Lulewicz prezes Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
Kompetencje kadry kierowniczej a rozwój społeczno-gospodarczy omówili
dr Roman Gawrych – rektor WSSE
w Gdańsku, dr inż. Sławomir Niecko – prezes Pomorskiego Centrum
Hurtowego Renk, dr hab. Sławomir
Winch – Szkoła Główna Handlowa oraz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Endler – prorektor WSSE w Gdańsku.
W trakcie konferencji dyskutowano
o zmianach czekających polskie firmy
i o tym, jak najlepiej się do nich przygotować. Omawiano, jak zmieniać siebie i otoczenie aby łatwiej wprowadzać zmiany
i szybciej się rozwijać. Była to doskonała
okazja do wymiany doświadczeń oraz
zapoznania się z nowymi narzędziami pomagającymi firmom w rozwoju.

Przemawia przedstawiciel Banku
Gospodarstwa Krajowego Piotr Natkański

Gdyński UTW zainaugurował kolejny rok akademicki

Tu nie ma czasu na starość, jest czas na naukę,
rozrywkę i rozwijanie pasji

Agnieszka Józwowska

Wiceminister finansów Paweł Cybulski

Fot. Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Uczestnicy spotkania

Fot. Anna Kłos

W pierwszym rzędzie pośrodku wiceminister finansów Paweł Cybulski, z prawej Katarzyna
Kieler – wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Inaugurację roku akademickiego Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uświetnił występ chóru Uniwersytetu Morskiego

Fot. Anna Kłos

W trakcie konferencji
dyskutowano
o zmianach
czekających polskie
firmy i o tym, jak
najlepiej się do nich
przygotować.

Fot. Anna Kłos

iceminister finansów, zastępca
szefa KAS Paweł Cybulski
opowiedział o kampanii Bezpieczna transakcja, dot. bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego i wyjaśniającej
mechanizm wyłudzeń VAT na przykładzie oszustw karuzelowych. Kampania
ma na celu podniesienie świadomości
przedsiębiorców nt. ochrony przed nieświadomym wciągnięciem w karuzelę VAT. Poruszył również tematykę
mechanizmu podzielonej płatności oraz
roli dochowania należytej staranności
w transakcjach handlowych.
Narzędzia wsparcia finansowego zaprezentował przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Natkański.
Przyszłość polskiego przemysłu
stoczniowego w kontekście repolonizacji Stoczni Gdańskiej i Stoczni

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Paweł Lulewicz

Wakacje musiały się kiedyś skończyć, nastał czas
na naukę, również dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. 3 października w sali Gdyńskiego Centrum
Filmowego odbyła się inauguracja roku akademickiego
2018/19 Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zebranych przywitała Bożena Zglińska, dyrektor
gdyńskiego Centrum Aktywności Seniora, obecny był
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, wykładowcy, salę
wypełniła liczna ekipa studentów i słuchaczy 60+
UTW. W części artystycznej wystąpił chór Uniwersytetu
Morskiego z wiązanką utworów reprezentujących różne
epoki: od średniowiecza po współczesność.

G

dyński Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej, a także prozdrowotnej osób
w wieku 60+. Cieszy się sporym zainteresowaniem wśród gdyńskich emerytów, można powiedzieć, że jest wprost
oblężony. W tym roku akademickim
zgłosiło się do niego ponad dwa tysiące
osób. Słuchaczami są osoby w wieku
od 60 do 96 lat! Większość to panie,
tylko niecałe dziesięć procent stanowią
panowie. Z uwagi na tak liczną rzeszę
studentów, zajęcia odbywają się nie
tylko w salkach Centrum Aktywności
Seniora. Słuchacze spotykają się na
wykładach i zajęciach również m.in.
w pomieszczeniach Domu Rzemiosła,
Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej, Wydziału Oceanografii UG, sali
wykładowej przy Kościele NSPJ.
Wykłady dotyczą różnych dziedzin
wiedzy m.in. z zakresu: psychologii,

Na inauguracje roku akademickiego przybyli reprezentanci licznej gdyńskiej grupy studentów 60+

zdrowia i medycyny, kultury i sztuki,
historii i nauk społecznych, prawa,
geografii świata, filozofii, teologii. Prowadzone są zajęcia pozauniwersytecki
m.in. warsztaty teatralne, malarstwo
i rysunek, fotografia cyfrowa, program
optymalnego zdrowia, zajęcia sportowe
(basen, tai-chi, pilates). Sporą popularnością cieszą się lektoraty: język
angielski, włoski, francuski, rosyjski
(na poziomie podstawowy, zaawansowanym). Aby z tych zajęć skorzystać,
trzeba wnieść drobną opłatę.
Rok akademicki na UTW trwa dwa semestry; od 4 października do 14 czerwca z przerwami świątecznymi i przerwą
zimową.
Bożena Zglińska, dyrektor gdyńskiego Centrum Aktywności Seniora

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski
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Ulica Świętego Ducha na nowo – wyniki konkursu
Gdańska grupa projektowa Tabanda wygrała ogólnopolski konkurs na obiekt artystyczny w przestrzeni publicznej
organizowany przez Miasto Gdańsk i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

K

onkurs na zagospodarowanie
działki u zbiegu ulic Świętego
Ducha i Przędzalniczej został
ogłoszony w sierpniu. Do udziału
w projekcie zaproszono dwa zespoły:
Tabanda (Gdańsk) i BudCud (Kraków)
oraz dwóch projektantów pracujących
indywidualnie: Pawła Grobelnego
(Poznań) i Michała Gdaka (Kielce).
Ich zadaniem było zaprojektowanie
mebla miejskiego, instalacji artystycznej lub rzeźby, które mogłyby czasowo
pojawić się na niedawno zrewitalizowanej ulicy Świętego Ducha.

Jednogłośny wybór
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
CSW ŁAŹNIA, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Warszawie, ZDiZ,
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz mieszkańców wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Świętego Ducha
109, jednogłośnie uznało projekt grupy
Tabanda za najciekawszy.
„Projekt jest zgodny z informacjami
uzyskanymi od mieszkańców podczas
konsultacji. (...) W symboliczny sposób odpowiada na pomysł mieszkańców, którzy
w przyszłości widzieliby w tym miejscu
odbudowane przedproże. (...) Nie dominuje w przestrzeni i nie ingeruje w zabytkową tkankę miejską. Intryguje odbiorców,
zachęca do refleksji i przybliża historię
miejsca” – czytamy w uzasadnieniu.
Projekty pozostałych uczestników konkursu skupiły się na meblach miejskich – w mniejszym lub większym
stopniu nawiązujących do architektury
miejsca.

Konstrukcja
zaprojektowana
przez grupę Tabanda
pojawi się na ulicy
Świętego Ducha
wiosną 2019 roku.

To jednak projekt grupy Tabanda
najbardziej świadomie zdaniem jury
wpisuje się w kontekst miejsca, co było
ważnym kryterium konkursu.
– Projekt grupy Tabanda bardzo fajnie „rozdrapuje” temat rekonstrukcji
historycznych. Na ile te rekonstrukcje
muszą być wierne? Czy powinny być
w formie klasycznej rekonstrukcji czy
rekonstrukcji wykorzystującej nowe
materiały na przykład stal czy szkło?
Projekt grupy Tabanda obrysowuje
przestrzeń wskazując jednocześnie
na pewien problem – może to będzie
początek dyskusji o tym, jak w przyszłości powinno być zrekonstruowane
przedproże przy Świętego Ducha 109?
– mówi Krzysztof Kucharczyk, kurator
konkursu.

Nowy stary duch

Zwycięski projekt

Inspiracją do powstania projektu były
dla członków grupy Tabanda ryciny przedstawiające kamienicę przy
ul. Świętego Ducha 109. Ażurowa
instalacja składa się z trzech elementów, które odnoszą się do najbardziej
charakterystycznych elementów oryginalnej zabudowy: portalu wejściowego, charakterystycznych łuków oraz
zdobionych schodów. Pomiędzy nimi
znajdują się fragmenty konstrukcji,
które sprawiają wrażenie przerwanych.
„Z założenia, mają tworzyć wrażenie
niedokończonego szkicu, celowo tworzymy wrażenie, jakbyśmy chcieli dorysować brakujące elementy budynku”
– napisali członkowie grupy Tabanda
w opisie projektu.
Co ciekawe, do tej pory grupa Tabanda
tworzyła głównie minimalistyczne

meble, choć z wykształcenia założyciele firmy są architektami.
― Jest nam niezwykle miło, że nasza
praca została doceniona przez jury.
Wszyscy jesteśmy z Gdańska! Jesteśmy
bardziej niż szczęśliwi, że będziemy
mogli zrealizować projekt naszego
autorstwa na własnym podwórku.
Wszyscy mieszkamy niedaleko działki
objętej projektem, również nasze studio
projektowe jest w okolicy ― mówi Megi
Malinowsky z grupy Tabanda.

Więcej sztuki nowoczesnej
w Śródmieściu
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ma wieloletnie doświadczenie w działaniach w przestrzeni publicznej m.in. poprzez prowadzenie Galerii Zewnętrznej
Miasta Gdańska. Do tej pory większość
projektów była jednak realizowana na
Dolnym Mieście i w okolicach. Tym
razem sztuka współczesna wchodzi
do Śródmieścia.
– W ramach podnoszenia jakości
przestrzeni publicznej w Śródmieściu
Gdańska podejmujemy się działań,
których do tej pory brakowało. Bardzo
mało mamy w ścisłym centrum Gdańska przykładów sztuki współczesnej,
a takie elementy bardzo wzbogacają
przestrzeń. Formuła konkursu pozwala
wybrać najlepszą, najciekawszą pracę
– mówi Karina Rembiewska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska
ds. Śródmieścia.
Konstrukcja zaprojektowana przez grupę Tabanda powstanie do końca tego
roku. Nowa instalacja pojawi się na ulicy Świętego Ducha wiosną 2019 roku.
Materiały prasowe

„Mój program wyborczy jest nadal aktualny. Rewitalizacja Śródmieścia, rozbudowa układu drogowego dzielnic południowych
oraz nowa linia tramwajowa Południe – Wrzeszcz. Zagospodarowanie terenów zielonych dla sportu, rekreacji wypoczynku.
Gdańsk potrzebuje zmiany, dobrej zmiany, by stał się Gdańskiem naszych marzeń.”

Od planowania do rewitalizacji

Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Pod takim tytułem od 2 do 9 października można było obejrzeć w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wystawę poświęconą przestrzeniom
publicznym na rewitalizowanych obszarach Gdańska. Ekspozycja dotyczyła koncepcji projektantów z Biura Rozwoju Gdańska związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni lokalnych oraz pomysłów studentów na ożywienie tych terenów.

E

kspozycja składa się z dwóch części: projektu opracowanego przez
Biuro Rozwoju Gdańska oraz prac
dyplomowych studentów Wydziału
Architektury i Wzornictwa Akademii
Sztuk Pięknych oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne
Miasto ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym, Nowy Port z Twierdzą
Wisłoujście oraz Orunia to właśnie
tereny objęte Gminnym Programem
Rewitalizacji na lata 2017–2023.
Wytypowane do realizacji projektu
przestrzenie publiczne to miejsca
wykorzystywane przez mieszkańców
każdego dnia. Miejsca istotne, ale
niestety zaniedbane i wymagające

modernizacji. Ich wyboru dokonały
autorki Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik
i inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz,

we współpracy z mieszkańcami.
Wystawa przedstawiała efekt pracy
projektantek –proces projektowy począwszy od powstania analiz stanu
istniejącego, przez wskazanie kierunków rozwoju, po wytyczne do zagospodarowania konkretnych przestrzeni. Do
udziału w wystawie zostały zaproszone
także wydziały dwóch szkół wyższych
– Wydział Architektury i Wzornictwa
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
i Wydział Architektury Politechniki
Gdańskiej, które prezentowały najciekawsze prace dyplomowe studentów
dotyczące obszarów rewitalizacji.
Opracow. Agnieszka Józwowska
na podstawie materiałów UM Gdańsk
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Przegląd Samorządowy

Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Posiłek dla potrzebujących
Osób starszych, niepełnosprawnych,
potrzebujących dzieci i uczniów
„Posiłek w szkole i w domu”, bo o nim mowa, to
program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej na lata 2019–2023. Realizowany będzie
we wszystkich województwach, dla prognozowanych 2478 gmin które skorzystają z programu,
rząd przeznaczył kwotę 2,75 mld zł.
Zadaniem programu jest zapewnienie pomocy
osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach oraz dzieciom i uczniom, wychowywanym w rodzinach znajdujących się w trudnej
sytuacji.
Poza wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, przewidziane są
również świadczenia pieniężne w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
zakup produktów żywnościowych. Pomoc taka
trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
– spełniających warunki wskazane w ustawie
o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,
tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Bardzo ważnym elementem programu będzie
również zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym
gorącego posiłku przygotowanego w stołówce
szkolnej. Umożliwi to kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są
posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.
W tym celu wojewoda będzie mógł zwiększyć
dotację do 5 proc. dla gmin, które zapewnią posiłek
w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe,
w tym szkołom zorganizowanym w zespołach
szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także
publicznych szkołach artystycznych realizujących
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć
i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub
zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię.
Ze środków przekazywanych gminom w ramach
programu, dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz posiłki dowożone osobom
dorosłym zwłaszcza nieopuszczającym domu np. ze
względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność.
Na dowóz posiłków wojewoda również będzie mógł
zwiększyć do 5 proc.
Program realizowany będzie przez ministrów:
rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji
narodowej. Na realizację działań przewidzianych
w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli na jedno zadanie przeznaczy nie mniej
niż 40 proc. z własnych środków, przy czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny
gminy do 20 proc.
Agnieszka Józwowska
Źródło: www.mpips.gov.pl

Gdzie nas czytają?

– jesteśmy w całym województwie!

Droga w Będargowie łączy ludzi
i powiaty
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w czwartek 4 października
wziął udział w otwarciu nowo wybudowanego ronda
w Będargowie, gmina Szemud.
– Bardzo cieszę się, że możemy wspólnie uczestniczyć w tej uroczystości. Ta droga łączy dwa powiaty. Wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą idealnie wpisuje się w rządową koncepcję zrównoważonego
i odpowiedzialnego rozwoju – podkreślił.
Jest to część inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G
Łubieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km”. Inwestycja ta została dofinansowana kwotą 2 288 463
zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej – edycja 2018.
Droga powiatowa nr 1418G, na odcinku Łebieńska Huta – Bedargowo
łączy drogę wojewódzką nr 224 w powiecie wejherowskim z drogą
wojewódzką nr 211 w powiecie kartuskim i ułatwia przejazd z południowej części gminy Szemud do Rumi i Trójmiasta.
Finansowanie inwestycji:
yy wartość projektu – 5 026 635 zł
yy środki własne – 2 738 172 zł – 55 %
yy kwota dotacji – 2 288 463 zł – 45 %
yy Beneficjent – powiat wejherowski
A.J. na podstawie informacji
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ministerstwo Zdrowia
wspiera oddziały ratunkowe
Dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko,
w wysokości 2 288 200 zł otrzymały szpitale w Wejherowie,
Lęborku, Gdańsku, Kartuzach i Starogardzie Gdańskim. Zostaną
one przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. 5 października br.
Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia podpisał umowy
z beneficjentami.
– Każda inwestycja dotycząca ratownictwa medycznego jest niezwykle istotna. A szpitalne oddziały ratunkowe to miejsca newralgiczne,
tu liczy się szybkość i skuteczność w ratowaniu zdrowia i życia
pacjentów – podkreślił gospodarz spotkania wojewoda pomorski
Dariusz Drelich.
Podział środków wygląda następująco:
yy Wejherowo, Szpitale Pomorskie sp. z o.o. – 344 250 zł
yy Lębork, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej – 425 000 zł
yy Gdańsk, Copernicus, podmiot leczniczy sp. z o.o. – 206 125 zł
yy Kartuzy, Powiatowe Centrum Zdrowia – 327 675 zł
yy Starogard Gdański, Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. –
343 825 zł.
Dofinansowanie uzyskały również:
yy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku –
309 825 zł
yy Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o. – 331 500 zł.
Ponadto Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uzyskała 6 034
121 zł na wsparcie rozwoju pielęgniarstwa.

Agnieszka Józwowska na podstawie informacji
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”
oraz przez Polską Agencję Przedsiębiorczości

