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20 Niesamowita kariera 
pani mecenas 
z Gdańska

Wywiad z Agnieszką 
Kapałą-Sokalską, która 
po raz pierwszy 
została radną i od razu trafiła 
do zarządu województwa.

6-19 Sylwetki 
radnych Sejmiku

Kto zaczyna pracę 
w samorządzie, a kto
zajmuje się tym już od lat? 
Poznajcie nowych radnych 
województwa.

4-5 Mamy 
nowy zarząd 
województwa

Przed nami kolejna 
kadencja Sejmiku. 
Radni wybrali już swoje władze 
i zarząd.

22 Nie chcemy 
być 
średniakiem

W tej kadencji przed Sejmikiem 
stoi ważne zadanie 
związane z przyszłością regionu.

Wybory 2018: wysoka frekwencja, rekord marszałka

Do Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskie-
go z całego wojewódz-

twa kandydowało 367 osób,  
w tym 171 kobiet. Kandy-
datów zgłosiło 10 komite-
tów wyborczych: Bezpartyj-
ni Samorządowcy, PSL, Par-
tia Zieloni, Koalicja Oby-
watelska, SLD Lewica Ra-
zem, Razem, Ruch Naro-
dowy, Kukiz’15, Wolność  
w Samorządzie oraz Prawo  
i Sprawiedliwość. Całe wo-
jewództwo zostało podzielo-
ne na pięć okręgów wybor-
czych. Najwięcej kandyda-
tów, bo aż 90 kandydowało  
z okręgu wyborczego nr 2, któ-
ry obejmował Gdynię i Sopot 
oraz powiaty pucki i wejhe-
rowski. Najmniej, bo 55 kan-
dydatów, zgłoszono w okręgu  
nr 5, czyli w powiatach tczew-
skim, nowodworskim, mal-
borskim, sztumskim i kwi-
dzyńskim.   

W wyborach mo-
gło uczestniczyć  
1 759 983 miesz-

kańców regionu. Głosowa-
nie 21 października odby-
ło się w 1392 obwodowych 
komisjach wyborczych. Po-
morzanie w całym regionie 
oddali łącznie 904 256 gło-
sów. Najwięcej, bo 375 483 
głosów otrzymali kandydaci 
Koalicji Obywatelskiej. Było 
to 40,70 proc. wszystkich 
głosów. Na drugim miejscu  
z wynikiem 256 823 gło-
sów uplasowali się kandyda-
ci Prawa i Sprawiedliwości. 
Na ostatnim miejscu pod 
względem oddanych głosów 
znalazł się komitet wybor-
czy Partia Zieloni (14 689 
głosów).  

Ze wszystkich kandy-
datów na radnych wo-
jewództwa najwięcej 

głosów dostał Mieczysław 
Struk. Głosowało na niego 
67 576 mieszkańców z okrę-
gu wyborczego nr 3, który 
obejmował miasto Gdańsk. 
Oznacza to, że głos na mar-
szałka Struka oddał prawie 
co piąty mieszkaniec Gdań-
ska. Ten wynik jest o ponad 
30 tys. głosów większy niż  
w wyborach samorządowych 
w 2014 roku. Wysokie wyniki 
w swoich okręgach uzyskali 
również dwaj wicemarszał-
kowie województwa – Ry-
szard Świlski (okręg nr 4), 
który dostał 21 180 głosów 
oraz Wiesław Byczkowski 
(okręg nr 2) 26 147 głosów.

W całym regionie do urn 
poszło 52,49 proc. 
uprawnionych do 

głosowania. Najwyższą fre-
kwencję komisja wybor-
cza odnotowała w Sopocie, 
gdzie głosowało ponad 60 
proc. uprawnionych. Rów-
nie wysoki wynik został od-
notowany w powiecie ko-
ścierskim. Praktycznie we 
wszystkich okręgach wybor-
czych głosowała ponad po-
łowa uprawnionych. Fre-
kwencja na Pomorzu była 
wyższa niż średnia frekwen-
cja w Polsce. To niewątpli-
wy sukces demokracji i do-
wód, jak silne na Pomorzu 
jest społeczeństwo obywa-
telskie. 

W wyborach do Sej-
miku Wojewódz-
twa Pomorskiego 

wybranych zostało 33 rad-
nych. 18 z listy Koalicji Oby-
watelskiej, 13 startujących  
z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Skład sejmiku uzupełnia 
dwóch radnych wybranych  
z listy Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Decyzją wy-
borców 12 radnych to nowe 
postacie na politycznej sce-
nie Pomorza. W sejmiku jest 
też silna reprezentacja ko-
bieca. W ławach zasiada bo-
wiem 12 pań. 

Aleksander Olszak

Pomorzanie 
zdecydowali – w Sejmiku 

Województwa Pomorskiego 
zasiądzie 33 radnych 

zrzeszonych 
w dwóch klubach. 

Wśród radnych 
będzie aż 12 kobiet. 

Część radnych wróciła 
do sejmiku po kilku latach 

nieobecności, a 12 to nowe 
postacie na politycznej 

scenie regionu. 

1  768  701 
TYLE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO GŁOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ 
W WOJEWÓDZTWIE  
POMORSKIM

33 radnych:
12 kobiet + 21 mężczyzn

367 
kandydatów

900 tys. 
głosów

ponad 67,6 tys. 
głosów na marszałka Struka

52,49 % 
czyli frekwencja

18 radnych 
Koalicji Obywatelskiej
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Mamy nowy  
zarząd województwa

Urodziła się w 1983 r. w Kroto-
szynie w województwie wielko-
polskim. Jak sama o sobie mówi
„Pomorzanka z wyboru”. Mę-
żatka. Ukończyła studia praw-
nicze na Uniwersytecie Gdań-
skim.
Do tej pory prowadziła  
w Gdańsku swoją kancelarię. 
Jest autorką blogów prawni-
czych oraz licznych publikacji 
popularyzujących wiedzę praw-
ną zamieszczanych w prasie co-
dziennej i fachowej. Jako spo-
łecznik i szkoleniowiec angażo-
wała się w wiele inicjatyw edu-
kacyjnych i pomocowych, m.in. 
w program edukacyjny pn. „Ad-
wokat przydaje się w życiu”.  
W 2016 i 2018 r. była nomi-
nowana w konkursie Prawnik  

Pro Bono roku, a w 2018 r. w 
konkursie Kobieta Adwokatury.
W czasie wolnym uprawia 
sport, ma w domu małą siłow-
nię. Jeździ na rowerze, głównie 
po Trójmieście. Dużo czyta, nie 
tylko literaturę fachową. Zdo-
była mandat radnej wojewódz-
twa pomorskiego startując z li-
sty Koalicji Obywatelskiej.

n WYWIAD Z AGNIESZKĄ 
     KAPAŁĄ-SOKALSKĄ STR. 22-23

AGNIESZKA 
KAPAŁA-SOKALSKA

7207   
głosów

K L U B

Urodził się w 1950 r. w Racinie-
wie. Żonaty, ojciec dwóch synów, 
dziadek czworga wnucząt.
Studiował na Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie oraz 
ukończył Studium Podyplomowe 
Ekonomiki i Organizacji Przed-
siębiorstw Rolniczych.
Pracę zawodową rozpoczął  
w Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych. Zarządzał także spółką 
„Polan”, był też dyrektorem Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku. W ka-
dencji 2014-2018 pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Sejmiku. 
Pracował też w Komisji Strategii 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej 
oraz Komisji Rolnictwa, Gospo-
darki Żywnościowej i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

W zarządzie województwa zaj-
muje się sprawami rolnictwa, śro-
dowiska, edukacji i sportu. Jego 
hobby to tenis stołowy. Był na-
wet mistrzem Polski szkół rolni-
czych w tej dyscyplinie. Podczas 
jazdy samochodem słucha audio-
booków. Lubi literaturę polską,  
a także twórczość hiszpańskie-
go pisarza Carlosa Ruiza Zafóna. 
Startował z listy PSL.
n SYLWETKI WSZYSTKICH RADNYCH
    PUBLIKUJEMY NA STRONACH 6-19

JÓZEF 
SARNOWSKI

8965   
głosów

Urodził się w 1971 r. w Gdań-
sku. Żonaty, ojciec dwóch sy-
nów. Absolwent Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Jest człon-
kiem Platformy Obywatel-
skiej.
W latach 1994-1998 był rad-
nym Pruszcza Gdańskiego  
i wiceprzewodniczącym rady 
miasta.
Od 1998 r. zasiadał w Radzie 
Powiatu Gdańskiego, gdzie 
pełnił funkcję przewodniczą-
cego rady powiatu, a następ-
nie wicestarosty. W 2005 r. 
objął stanowisko zastępcy 
burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego ds. społecznych.
Mandat radnego Wojewódz-
twa Pomorskiego zdobył  
w 2010 r. Został też człon-

kiem zarządu województwa, 
w którym zajmował się spra-
wami związanymi z infra-
strukturą i gospodarką, od-
powiadając m.in. za realiza-
cję projektu Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej. Od 2018 
r. jest wicemarszałkiem woje-
wództwa.
Do jego zainteresowań nale-
żą muzyka, bieganie, a przede 
wszystkim piłka nożna. Jest ak-
tywnym kibicem Lechii Gdańsk.

RYSZARD 
ŚWILSKI

24 180   
głosów

K L U B

Urodził się w 1955 r. w Gdy-
ni. Żonaty. Z zawodu jest rad-
cą prawnym. Ukończył studia 
na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskie-
go. W 1980 r. wstąpił do „Soli-
darności”. Należał do Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego 
oraz Unii Wolności. Jest człon-
kiem Platformy Obywatelskiej 
od momentu jej powstania  
w 2001 r.
Z samorządem związany od 
1994 r. Pełnił funkcję wicepre-
zydenta Gdyni i wiceprzewod-
niczącego Rady Miasta Gdy-
ni. W 2006 r. został wybra-
ny do Sejmiku Województwa 
Pomorskiego oraz powołany  
w skład zarządu województwa. 
Od 2010 r. na stanowisku wice-

marszałka województwa. Od-
powiada za wdrażanie fundu-
szy europejskich w naszym re-
gionie.
Słucha muzyki jazzowej, po-
ważnej oraz klasycznego roc-
ka z lat 70. Do jego ulubionych 
zespołów należą m.in. Led 
Zeppelin, Deep Purple i Pink 
Floyd. Interesuje się literatu-
rą, historią oraz filozofią, a tak-
że matematyką, fizyką i astro-
nomią.

WIESŁAW 
BYCZKOWSKI

 26 147   
głosów

K L U B

Urodził się w 1961 r. w Jastarni, 
w rodzinie kaszubskiej od poko-
leń związanej z Mierzeją Hel-
ską. Żonaty, ojciec dwóch có-
rek. Jest absolwentem Akade-
mii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Ukończył także stu-
dia podyplomowe na Uniwersy-
tecie Gdańskim, a także studia
doktoranckie na Wydziale Za-
rządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od 2001 r. jest związany z Plat-
formą Obywatelską. W latach 
1990-2002 był burmistrzem 
Jastarni, a od 1998 r. jest rad-

nym w Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. W 2005 r. został 
wicemarszałkiem wojewódz-
twa, natomiast funkcję mar-
szałka sprawuje od 2010 r. W 
ostatnich wyborach kandydo-
wał z list KO i zdobył ponad  
67 tys. głosów, co stanowi rekor-

dowy wynik w historii pomor-
skiego samorządu.
Odznaczony m.in. Złotym Krzy-
żem Zasługi, Odznaką Honoro-
wą za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego oraz Odznaką 
honorową „Za Zasługi dla Tu-
rystyki”. Wyróżniony tytułem 

honorowego obywatela Pucka. 
Jest członkiem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego oraz pro-
pagatorem kultury północnych 
Kaszub i rybołówstwa. Upra-
wia żeglarstwo, ma uprawnie-
nia kapitana jachtowego i mo-
torowodnego.

MIECZYSŁAW STRUK

67 569   
głosów

K L U B

Głosami większości rad-
nych przewodniczącym 
Sejmiku ponownie został 

Jan Kleinszmidt. Natomiast jego 
zastępcami: Hanna Zych-Cisoń, 
Grzegorz Grzelak i Józef Sar-
nowski. 

Pomorscy radni będą zrze-
szeni w dwóch klubach – Koali-
cji Obywatelskiej (18 radnych) 
oraz Prawa i Sprawiedliwości (14 
radnych). Dariusz Męczykow-

ski, choć do Sejmiku trafił z listy 
PSL, jako jedyny został radnym 
niezrzeszonym. 

Pierwszym i najważniejszym 
zadaniem Sejmiku i jego władz 
był wybór marszałka i zarządu 
województwa. Kandydatem KO 
i PSL był dotychczasowy mar-
szałek Mieczysław Struk. Klub 
PiS nie zgłosił kandydatów.

W wyniku głosowania mar-
szałkiem ponownie został Mie-
czysław Struk, który na wice-
marszałków zaproponował Ry-
szarda Świlskiego oraz Wiesława 
Byczkowskiego. Zgłosił również 
kandydatury członków zarzą-
du: Agnieszki Kapały-Sokalskiej  
i Józefa Sarnowskiego. Ten ostat-

ni, żeby kandydować musiał zre-
zygnować z funkcji wiceprze-
wodniczącego Sejmiku. Każdy 
z kandydatów uzyskał wymaga-
ną większość głosów. Wiesław 
Byczkowski odpowiedzialny zo-
stał za kwestie związane z fun-
duszami unijnymi, zaś Ryszard 
Świlski zajmie się infrastrukturą 
i sprawami gospodarczymi. Oby-
dwaj weszli do zarządu w randze 
wicemarszałków.

Skład zarządu uzupełniają: 
Józef Sarnowski, który zajmie 
się zagadnieniami rozwoju ob-
szarów wiejskich oraz Agniesz-
ka Kapała-Sokalska, która prze-
jęła odpowiedzialność za polity-
kę zdrowotną i senioralną.

Zaraz potem marszałek 
Struk serdecznie podziękował 
za pracę w poprzedniej kaden-
cji dwóm odchodzącym człon-
kom: Pawłowi Orłowskiemu  
i Krzysztofowi Trawickiemu. 
Żaden z nich nie startował  
w  wyborach do sejmiku woje-
wództwa.

Nowo wybrany Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego już na 
początku działania będzie mu-
siał zmierzyć się z najważniejszą 
kwestią dotyczącą przyszłości na-
szego regionu. Chodzi o przyjęcie 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego do 2030 roku.  
 
n WIĘCEJ O STRATEGII NA STR. 20-21

Rozpoczęła się VI kadencja 
pomorskiego samorządu. 
Radni przegłosowali już skład prezydium 
sejmiku, wybrali marszałków  
i członków zarządu naszego województwa.

Michał Piotrowski
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Radni VI kadencji w kolejności alfabetycznej

Urodził się 11 grudnia 1948 
roku w Łodzi. Żonaty, ma syna. 
Lekarz medycyny, specjalista 
w dziedzinie chirurgii ogólnej 
i urologii. Od 1992 roku pre-
zes przychodni „Śródmieście” 
w Gdyni.
W latach 1991-1995 był radnym 
Gdyni. Od 2010 roku jest rad-
nym wojewódzkim. 
W sejmiku pełni funkcję prze-
wodniczącego Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Ro-
dziny, członka Komisji Budże-
tu i Finansów oraz Komisji Re-
wizyjnej. W tej kadencji będzie 

zajmować się m.in. realizacją 
profilaktycznych programów 
zdrowotnych, w tym promocją i 
edukacją ważnych z epidemio-
logicznego punktu widzenia 
szczepień ochronnych. Zale-
ży mu na modernizacji oddzia-
łów szpitalnych. Chce też reor-

ganizować szpitalne oddziały 
ratunkowe, aby skończyły się 
wielogodzinne kolejki. Chodzi  
o efektywne wykorzystanie 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej i tym samym odcią-
żenie SOR-ów. 
Czas wolny lubi spędzać na ło-

nie natury. Chętnie uczestniczy 
w wycieczkach. Od pewnego 
czasu odkrywa pasma górskie.
W wyborach w 2018 roku do 
sejmiku startował z listy KO  
w okręgu nr 2 obejmującym 
Gdynię i Sopot i powiaty pucki  
i wejherowski

ANDRZEJ BARTNICKI 

7459  
głosów

K L U B

Urodził się 10 sierpnia 1951 
roku w Pomysku Wielkim w 
gminie Bytów. Żonaty, ma tro-
je dzieci. Skończył politolo-
gię na Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W latach 
60. pracował m.in. w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina i El-
morze. W 1980 roku wstąpił 
do „Solidarności”. Po 13 grud-
nia 1981 roku działał w podzie-
miu. W latach 90. był człon-
kiem zarządu miasta Bytowa, 
potem zastępcą burmistrza i 
burmistrzem. W latach 1997-
2001 był posłem na Sejm z li-

sty AWS. W 2007 roku został 
kierownikiem Centrum Inte-
gracji Społecznej w Bytowie. 
Radnym wojewódzkim jest od 
2007 roku. Jest członkiem Ko-
misji Zdrowia, Polityki Spo-
łecznej i Rodziny, Samorządu 
Terytorialnego i Bezpieczeń-

stwa Publicznego oraz Współ-
pracy Międzyregionalnej i Za-
granicznej. 
W tej kadencji w szczególności 
zamierza zajmować się sytu-
acją szpitali psychiatrycznych 
oraz zadłużeniem podmiotów 
medycznych. Będzie też dbał 

o przestrzeganie regulaminu 
prac sejmiku.
W wyborach w 2018 roku do 
sejmiku startował z listy PiS 
w okręgu nr 1 obejmującym 
Słupsk oraz powiaty słupski, 
lęborski, bytowski, człuchow-
ski i chojnicki.

JERZY BARZOWSKI 

9039  
głosów

K L U B

Urodził się 8 października 1961 
r. w Chojnicach. Żonaty, ma troje 
dzieci i troje wnuków. Jest absol-
wentem Politechniki Gdańskiej 
oraz studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania w opie-
ce zdrowotnej. Pracuje jako dy-
rektor Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach. W latach 2002- 
2006 był radnym Chojnic. Od 
2006 r. jest radnym wojewódz-
kim. Pełni funkcję przewodni-
czącego Komisji Budżetu i Fi-
nansów, członka Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Rodzi-
ny oraz Komisji Rewizyjnej. 

W tej kadencji chce dbać o lep-
sze połączenie powiatów człu-
chowskiego i chojnickiego ze 
stolicą województwa, głównie 
poprzez przedłużenie systemu 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej do Człuchowa. Zależy mu 
też na poprawie stanu dróg. Po-

nadto, będzie starał się promo-
wać budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Z żoną mają nietypowe hob-
by. Na pchlich targach, jar-
markach wynajdują, restauru-
ją i kolekcjonują stare meble 
i różne przedmioty. Są dumni 

z tego, że mają wiele antyków, 
którym nadali drugie życie.
W wyborach w 2018 r. do sej-
miku startował z listy KO  
w okręgu nr 1 obejmującym 
Słupsk oraz powiaty słupski, lę-
borski, bytowski, człuchowski  
i chojnicki.

LESZEK JACEK BONNA 

13 709   
głosów

K L U B

Urodziła się w Malborku 23 li-
stopada 1989 roku. Jest córką 
znanego posła Tadeusza Cy-
mańskiego, ma czwórkę ro-
dzeństwa. Mieszka w Gdyni. 
Studiowała na Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, ukończyła anglisty-
kę w Szkole Wyższej Ateneum 
w Gdańsku. Studiuje stosunki 
międzynarodowe na Uniwer-
sytecie Gdańskim. To jej samo-
rządowy debiut, wcześniej pra-
cowała m.in. w firmie Trans-
com, a obecnie związana jest z 
grupą Energa.

W Sejmiku Województwa Po-
morskiego pracuje w Komi-
sji Współpracy Międzyregio-
nalnej i Zagranicznej oraz Ko-
misji Skarg, Wniosków i Pety-
cji. – Teraz samorządu się uczę. 
Chcę najpierw skupić się na 
rozpoznaniu spraw, jakie waż-

ne są dla regionu – tłumaczy 
Cymańska. Uwielbia podró-
że. Bardzo dobrze wspomina 
wyjazdy do Hiszpanii i Włoch. 
Jej marzeniem jest wyprawa 
do USA. Bardzo lubi muzykę. 
Gra m.in. na gitarze, a ostatnio 
ćwiczy grę na ukulele. W wol-

nym czasie lubi czytać książki. 
Szczególnie fantasy oraz kry-
minały.
Choć należy do Solidarnej Pol-
ski, dostała się do sejmiku z li-
sty PiS w okręgu nr 5, który 
obejmuje Tczew, Sztum, Mal-
bork, Nowy Dwór, Kwidzyn.

MARTA CYMAŃSKA

7338  
głosów

K L U B
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Urodził się 15 sierpnia 1949 r. 
w Gdyni. Absolwent Politech-
niki Gdańskiej. Emigrant po-
lityczny w USA. Pracował tam 
przy projektowaniu elektrowni 
atomowych. Ponad 20 lat pro-
wadził własną działalność go-
spodarczą. Aktywny zawodo-
wo emeryt. Odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości.
W Sejmiku jest członkiem Ko-
misji Zdrowia, Polityki Spo-

łecznej i Rodziny oraz Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu.  
W tej kadencji będzie zajmo-
wać się polskim dziedzictwem 
historycznym, umacnianiem 
polskiej tożsamości narodo-
wej, wzbogacając ją o kaszub-
skie i pomorskie tradycje opar-

te na wartościach chrześcijań-
skich. Będzie wspierał wszel-
kie inicjatywy pobudzające po-
morską gospodarkę, odbudo-
wę gospodarki morskiej, w tym 
stoczniowej, przekop Mierzei 
Wiślanej. Główne jego zainte-
resowania to: historia, szcze-

gólnie Pomorza, w tym działal-
ność Tajnej Organizacji Woj-
skowej „Gryf Pomorski”, polity-
ka, sport.
Do sejmiku startował z listy 
PiS w okręgu nr 2 obejmują-
cym Gdynię i Sopot, a także po-
wiaty pucki i wejherowski.

ROMAN WITOLD DAMBEK 

21 359   
głosów

Urodził się we Włocławku  
28 lipca 1953 roku. Żonaty, jest 
ojcem Piotra Grzelaka, wice-
prezydenta Gdańska. Ukoń-
czył I Liceum Ogólnokształcą-
ce w Gdańsku, gdzie był w jed-
nej klasie Arkadiuszem Rybic-
kim i Aleksandrem Hallem. 
Studiował na Uniwersytecie 
Gdańskim i KUL. W 1991 roku 
uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych. Jest wykła-
dowcą akademickim. W PRL 
zajmował się działalnością 
opozycyjną. W latach 70. zaan-
gażował się w działalność Ru-

chu Obrony Praw Człowieka  
i Obywatela. W 1979 roku na-
leżał do założycieli Ruchu 
Młodej Polski.
Otrzymał Krzyż Oficerski Or-
deru Odrodzenia Polski i Od-
znakę Honorową za Zasłu-
gi dla Samorządu Teryto-

rialnego. Od 1998 jest rad-
nym województwa, wchodził 
w skład jego zarządu, później 
był przewodniczącym sejmi-
ku. W obecnej kadencji jest 
wiceprzewodniczącym. Pracu-
je w dwóch komisjach: Komi-
sji Współpracy Międzyregio-

nalnej i Zagranicznej oraz Ko-
misji Strategii Rozwoju i Poli-
tyki Przestrzennej.  — Chciał-
bym odbudować pozycję sa-
morządu terytorialnego oraz 
przywrócić kompetencje, jakie 
zostały odebrane samorządom  
w ostatnich latach  — mówi.

GRZEGORZ ANDRZEJ GRZELAK

8092  
głosy

Urodził się 25 stycznia 1964 
r. w Gdyni. Jest żonaty i ma 
dwoje dzieci. Od 1979 r. pra-
cuje w Stoczni Gdańsk. Od 
1980 r. działacz „Solidarności”. 
Po strajkach w 1980 r. założył 
stoczniową „młodzieżówkę”. W 
sierpniu 1988 r. był członkiem 
komitetu strajkowego. Obec-
nie jest członkiem prezydium 
oraz zastępcą przewodniczą-
cego organizacji międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” w 
Stoczni Gdańsk. Został od-
znaczony Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą św. Brygi-

dy oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
W Sejmiku jest wiceprzewod-
niczącym Komisji Budżetu  
i  Finansów oraz członkiem 
Komisji Strategii, Rozwoju  
i Polityki Przestrzennej. Chce 
zajmować się tematyką mor-

ską. Jego głównym celem jest 
to, by powstała Komisja Go-
spodarki Morskiej SWP. Przy 
współpracy z różnymi insty-
tucjami, chciałby zadbać o 
ochronę środowiska (m.in. wy-
dobycie z dna zatoki tankowca 
Franken), o odbudowę szkol-

nictwa zawodowego dla prze-
mysłu stoczniowego i porto-
wego oraz o przemysł stocz-
niowy i rybołówstwo. Intere-
suje się modelarstwem i tury-
styką.
Startował z listy PiS z okręgu 
nr 3 obejmującego Gdańsk.

KAROL ROMAN GUZIKIEWICZ

9624    
głosy

Urodzona 3 listopada 1949 r. 
w Gdańsku. Siostra znanego 
działacza pierwszej „Solidarno-
ści” Andrzeja Gwiazdy. Miesz-
ka i pracuje w Gdańsku. Od po-
nad trzydziestu lat zajmuje się 
architekturą, malarstwem, gra-
fiką i rysunkiem. W 1973 roku 
uzyskała dyplom na Wydzia-
le Architektury na Politechnice 
Gdańskiej. W 1978 roku ukoń-
czyła studia malarskie w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku w pra-
cowni prof. Maksymiliana Ka-
sprowicza. Anna Gwiazda, poza 

wystawami indywidualnymi, 
brała udział w licznych wysta-
wach zbiorowych oraz konkur-
sach graficznych i rysunkowych 
m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdy-
ni, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocła-
wiu, jak również prezentowała 
swe prace za granicą: w Wielkiej 

Brytanii, Hiszpanii, Niemczech 
i Finlandii. Prace Anny Gwiaz-
dy znajdują się m.in. w Bibliote-
ce Narodowej w Warszawie oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju  
i za granicą.
Przewodnicząca Komisji Stra-
tegii Rozwoju i Polityki Prze-

strzennej oraz członkini Komisji 
Nauki, Edukacji Kultury i Spor-
tu Sejmiku Województwa Po-
morskiego. 
W wyborach w 2018 r. do sej-
miku startowała z listy Prawa  
i Sprawiedliwości w okręgu nu-
mer 3, który obejmuje Gdańsk.

ANNA TERESA GWIAZDA 

29 736   
głosów
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Urodził się 13 kwietnia 1976 
r. w Słupsku. Jest żonaty, ma 
dwoje dzieci. Jest absolwentem 
pielęgniarstwa na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu Akademii Po-
morskiej w Słupsku oraz pielę-
gniarstwa na Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Elblągu, a także studiów po-
dyplomowych w Wyższej Szko-
le Bankowej w Gdańsku. Od 
1999 r. pracuje w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym 
w Słupsku. Jest wiceprezesem 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i 
Położnych. 

W Sejmiku jest członkiem Ko-
misji Strategii Rozwoju i Poli-
tyki Przestrzennej oraz Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Ro-
dziny. W tej kadencji będzie 
zajmować się poprawą funk-
cjonowania ochrony zdrowia 
w tzw. szpitalach marszałkow-

skich. Zależy mu na zwiększe-
niu dostępności pacjentów do 
świadczeń medycznych oraz 
poprawie ich jakości. Chce też 
polepszenia warunków pracy 
pracowników tych podmiotów. 
Planuje też zająć się działania-
mi mającymi na celu ograni-

czenie wykluczenia komunika-
cyjnego mieszkańców Pomo-
rza.
Startował z listy Prawa i Spra-
wiedliwości w okręgu nr 1 obej-
mującym Słupsk oraz powia-
ty słupski, lęborski, bytowski, 
człuchowski i chojnicki.

SEBASTIAN MICHAŁ IRZYKOWSKI 

16 273   
głosy

K L U B

Urodziła się 12 grudnia 1974 
roku w Gdańsku. Mieszka 
w Gdyni. Ukończyła Wyższą 
Szkołę Morską i studia pody-
plomowe na Uniwersytecie 
Gdańskim. Pracowała m.in. 
na stanowisku dyrektora In-
stytutu Stefczyka, wicepreze-
sa Agencji Ratingu Społecz-
nego, dyrektora generalnego 
Fundacji Wspierania Ubez-
pieczeń Wzajemnych. Od lute-
go 2016 do sierpnia 2017 była 
prezesem Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.
Członkinią PiS jest od 2002 

roku, była radną Sopotu i wi-
cewojewodą pomorską. Od 
grudnia 2017 jest przewodni-
czącą PiS Sopot.
W Sejmiku jest wiceprzewod-
niczącą Komisji Współpra-
cy Międzyregionalnej i Za-
granicznej, pracuje także  

w Komisji Budżetu i Finan-
sów. – Chcę pomóc w ściągnię-
ciu nowych inwestycji i uczy-
nić z Pomorza region nowo-
czesnych technologii, szcze-
gólnie w zakresie gospodarki 
morskiej. Ważne jest nawiąza-
nie intratnych dla Pomorzan  

i biznesu relacji międzynaro-
dowych – mówi.
W wolnym czasie lubi biegać  
z  psem, jeździć rowerem, że-
glować oraz jeździć konno.
Startowała z listy PiS w okrę-
gu nr 2 (Gdynia, Sopot, powia-
ty pucki, wejherowski).

ALEKSANDRA HELENA JANKOWSKA

8934  
głosy

K L U B

Urodziła się 1 czerwca 1952 r. 
w Lęborku. Jest mężatką. Wy-
kształcenie średnie – technik 
ekonomista. Jest emerytką. 
Należy do Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i Związku 
Emerytów i Rencistów. W 2017 
r. objęła mandat radnej woje-
wództwa po zmarłym Romanie 
Giedrojciu ze Słupska.
W tej kadencji zasiada w Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz w Komisji Rolnictwa, Go-
spodarki Żywnościowej i Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Zaj-

mie się problemami związa-
nymi z rolnictwem. Aktywnie 
włączy się również w zagadnie-
nia dotyczące polityki senioral-
nej, chce mieć wpływ na uak-
tywnienie emerytów, na stwo-
rzenie im warunków odpo-
wiedniej opieki medyczno-re-

habilitacyjnej i możliwości ak-
tywnego uczestnictwa w życiu 
społeczno-kulturalnym społe-
czeństwa.
Lubi malować, poznawać uro-
ki przyrody uprawiając nordic 
walking i dbać o dobrą kondy-
cję poprzez ćwiczenia fizyczne. 

Aktywnie uczestniczy w życiu 
lokalnej społeczności, interesu-
je się problemami swojego oto-
czenia.
Startowała z listy PiS w okręgu 
nr 1 obejmującym Słupsk oraz 
powiaty słupski, lęborski, by-
towski, człuchowski i chojnicki.

MIROSŁAWA ANNA KACZYŃSKA

7964   
głosy

K L U B

Urodził się 14 sierpnia 1964 
roku w Żarowie. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Szczecinie. Ukoń-
czył też studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Gdańskim 
oraz na Akademii Ekonomicz-
nej w Poznaniu. Jest żonaty, 
ma dwójkę dzieci: 25-letniego 
syna i 16-letnią córkę.
Pracował m.in. w Polskiej Że-
gludze Morskiej i w PZU.  
W latach 2006-2007 spra-
wował funkcję wicewojewo-
dy, a w 2007 był krótko wo-
jewodą pomorskim. Od 2012 

roku prowadzi własną działal-
ność gospodarczą, zajmując się 
ubezpieczeniami, wynajmem 
mieszkań i sprzedażą podróży.
W Sejmiku jest od 2014 roku. 
W tej kadencji jest przewod-
niczącym Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Bezpie-

czeństwa Publicznego. Pracu-
je też w Komisji Nauki, Edu-
kacji, Kultury i Sportu. – Chcę 
wpływać na kierunki rozwoju 
województwa, wspomagać sa-
morządy, a także dbać o bez-
pieczeństwo. Dlatego m.in.  
w komisji zajmuję się dofinan-

sowaniem ochotniczych straży 
pożarnych, policji, straży gra-
nicznej czy ratownictwa wod-
nego – wymienia.
W czasie wolnym dużo biega, 
gra w piłkę nożną i tenisa. In-
teresuje się także kulturą oraz 
budownictwem. 

PIOTR MARIUSZ KARCZEWSKI

26 146  
głosów
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Urodził się 12 stycznia 1955 r.  
w Rumi. Mąż Wiesławy, ojciec Sła-
winy, Radosława i Jana. Ukończył 
historię na Uniwersytecie Gdań-
skim. W 1977 r. został członkiem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Uczestniczył w opozycyj-
nym Ruchu Młodej Polski, dzia-
łał w „Solidarności” i Niezależnym 
Zrzeszeniu Studentów. Za uczest-
nictwo w strajku w Stoczni Gdań-
skiej został aresztowany. W szko-
łach w Mrągowie i Rumi w latach 
80. uczył historii, pracował też  
w Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie. Aktywnie propa-
guje kulturę kaszubską. 
Z ramienia Akcji Wyborczej So-
lidarność w 1998 r. został wybra-
ny do Sejmiku Województwa Po-
morskiego I kadencji, był jego wi-
ceprzewodniczącym (do 2000), 
następnie członkiem Zarządu Wo-

jewództwa Pomorskiego. Został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
Obecnie jest wiceprzewodniczą-
cym Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu zasiada w Komi-
sji Rolnictwa, Gospodarki Żyw-
nościowej i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz w Komisji Rewi-
zyjnej.
Interesuje się ochroną zabytków. 
Lubi odkrywać zabytki architektu-
ry i przestrzeni. Jest też myśliwym.
Startował z listy PiS w okręgu nr 
2 (Gdynia, Sopot, powiaty pucki, 
wejherowski).

KAZIMIERZ KLAWITER

14 387   
głosów

K L U B

Urodził się 3 stycznia 1965 r. w 
Kołczygłowach. Jest żonaty i ma 
dwóch synów. Ukończył studia 
z zakresu zarządzania i marke-
tingu. W latach 1998-2002 był 
radnym Bytowa. W 2006 roku 
z ramienia Platformy Obywa-
telskiej uzyskał mandat radne-
go województwa pomorskiego. 
Pełnił też funkcję wiceprzewod-
niczącego Sejmiku. Natomiast w 
czwartej, piątej i obecnej szóstej 
kadencji jest przewodniczącym 
Sejmiku. W wyborach samorzą-
dowych w 2018 roku został wy-
brany na radnego Jest przedsię-

biorcą, zarządza firmą produ-
kującą materiały budowlane. W 
2015 roku został odznaczony 
Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Samorządu Terytorialnego.
Obecnie zasiada w Komisji Bu-
dżetu i Finansów oraz Komi-
sji Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Chce się zaangażować w pro-
mowanie edukacji obywatel-
skiej wśród pomorskiej młodzie-
ży oraz w propagowanie działań 
samorządu. Zależy mu na tym, 
by Sejmik nadal był otwarty na 
szkolenie młodzieży z Białoru-

si, Ukrainy i Mołdawii w zakre-
sie funkcjonowania instytucji sa-
morządowych.
Kandydował z listy KO z okrę-
gu nr 1, który obejmował Słupsk, 
powiat słupski, powiat lęborski, 
powiat bytowski, powiat człu-
chowski i powiat chojnicki.

JAN KRZYSZTOF KLEINSZMIDT 

11 503   
głosy

K L U B

Urodził się 23 października 
1950 roku w Mrągowie. Studia 
ukończył na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W latach 1978-81 był sędzią. Po-
seł na Sejm V, VI i VII kadencji. 
2013-2015 był wiceministrem 
sprawiedliwości.
Odznaczony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, medalem Zasłużony dla Wy-
miaru Sprawiedliwości – Bene 
Merentibus Iustitiae. 
W Sejmiku jest przewodniczą-
cym Klubu Radnych Platforma 

.Nowoczesna Koalicja. Zasia-
da w Komisji Rewizyjnej, prze-
wodniczy Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji.
W działaniach w obecnej ka-
dencji ważne miejsce zajmują 
oświata i kultura. Chciałby, by 
do szkół i domów kultury wróci-

ły koncerty i widowiska teatral-
ne. Bardzo ważnym zagadnie-
niem są też subregiony – będzie 
działać na rzecz budowania po-
czucia więzi i wspólnoty woje-
wództwa.
Pasjonat historii powszechnej, 
żeglarstwa i jazdy konnej. Lubi 

przyrodę, spacery po terenach 
zielonych i wypady na łono na-
tury. Dużo czyta, szczególnie in-
teresuje się historią.
Startował z listy KO w okrę-
gu nr 5, który obejmuje Tczew, 
Sztum, Malbork, Nowy Dwór, 
Kwidzyn.

JERZY KOZDROŃ

7292   
głosy

K L U B

Urodziła się 26 maja 1979 r.  
w Białymstoku. Mężatka i mama 
bliźniąt. Od ponad 15 lat zasia-
da w strukturach administra-
cji rządowej i samorządowej oraz  
w jednostkach organizacyjnych 
administracji rządowej. Od stycz-
nia 2016 r. pełniła funkcję za-
stępcy burmistrza gminy Żuko-
wo. Przezedtem była m.in. kie-
rowniczką Referatu Zarządza-
nia Regionalnym Programem 
Operacyjnym w Departamen-
cie Programów Regionalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.Praco-

wała w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego w Warszawie  
w Departamencie Wdrażania Pro-
gramów Rozwoju Regionalnego. 
Jest wiceprzewodniczącą Komi-
sji Strategii, Rozwoju i Polity-
ki Przestrzennej oraz członkinią 
Komisji Budżetu i Finansów. Jak 

mówi o sobie, procesy inwesty-
cyjne, procedury administracyj-
ne, specyfiki standardów kontroli  
zarządczej i systemów zarządza-
nia jakością oraz zasad finanso-
wania, rachunkowości i finan-
sów publicznych nie mają przed 
nią tajemnic. W wolnych chwi-

lach lubi rodzinnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu, najchęt-
niej na rowerze, na nartach lub 
w kajaku.
Startowała z listy Koalicji Obywa-
telskiej z okręgu nr 4, który obej-
mował powiaty: gdański, kartu-
ski, kościerski i starogardzki.

SYLWIA JUSTYNA LASKOWSKA-BOBULA

5593   
głosy
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Urodził się 19 sierpnia 1963 roku 
w Lubieszynie w powiecie kościer-
skim. Mąż i ojciec dwojga dzieci. 
Jest absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Gdań-
sku oraz Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Kiero-
wał największą szkołą podstawo-
wą w Kościerzynie. Od 2002 roku 
jest dyrektorem Zespołu Szkół w 
Nowej Karczmie. Dba o wyso-
ką jakość nauczania, a szczegól-
ną wagę przykłada do wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci 
wiejskich. Od 1996 roku jest tre-
nerem piłkarek ręcznych pierw-

szoligowego zespołu UKS PCMM 
w Kościerzynie. Od 2016 roku jest 
przewodniczącym Zarządu Wo-
jewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego w Gdańsku i człon-
kiem Zarządu Głównego Szkolne-
go Związku Sportowego. Przedsię-
biorca, właściciel restauracji i Za-

jazdu nad Stawem w Grabówku.
W kadencji 1998–2002 był rad-
nym i członkiem Zarządu Gmi-
ny Nowa Karczma. Od 2006 jest 
radnym Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. 
W kadencji 2018–2023 zasiada  
w Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Komisji Bu-
dżetu i Finansów.
Startował z listy PSL (po wybo-
rach nie został członkiem koali-
cji) z okręgu nr 4, który obejmo-
wał powiaty: gdański, kartuski, 
kościerski i starogardzki. 

DARIUSZ FRANCISZEK MĘCZYKOWSKI

14 998   
głosów

K L U B

Urodziła się 18 września 1965 r. 
w Słupsku. Mężatka, ma dwo-
je dorosłych dzieci. Absolwent-
ka Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Słupsku na kierunku hi-
storia. Ukończyła również stu-
dia podyplomowe w Wyższej 
Szkole Pedagogiki Specjalnej  
w Warszawie. Studiowała także 
w  Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole  
Humanistyczno-Menadżer-
skiej. Obecnie jest dyrektorką 
Szkoły Podstawowej w Łebu-
ni. W latach 1998-2000 Iwo-
na Mielewczyk byłą radną gmi-
ny Cewice. Od 2000 do 2009 

roku była członkinią Rady Spo-
łecznej Wojewódzkiego Szpitala 
w Słupsku. 
W Sejmiku zasiada w trzech 
komisjach: Strategii, Rozwoju  
i Polityki Przestrzennej, Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu oraz 
w Rewizyjnej. Zawsze intereso-

wała się polityką regionalną. Jej 
priorytetem jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju ca-
łego województwa. Szczególnie 
chce pracować nad rozwiąza-
niem problemu wykluczenia ko-
munikacyjnego, edukacyjnego  
i kulturalnego małych miejsco-

wości. Istotne dla niej są zagad-
nienia związane z kulturą, edu-
kacją oraz budowanie i wzmac-
nianie tożsamości regionalnej. 
Startowała z listy KO z okrę-
gu nr 2, który obejmował Gdy-
nię, Sopot, powiat pucki i powiat 
wejherowski.

IWONA TERESA MIELEWCZYK  

6076   
głosów

K L U B

Urodził się 30 czerwca 1948 roku 
w Łągu. Jest emerytem. Mąż, oj-
ciec dwójki dzieci, dziadek dwoj-
ga wnucząt. Absolwent Wydzia-
łu Elektroniki Politechniki Gdań-
skiej i studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Gdańskim.  
Z samorządem jest związany od 
1990 r., gdy został radnym Tcze-
wa. Od 1994 do 2010 r. był pre-
zydentem Tczewa. W 2010 r. uzy-
skał mandat radnego Sejmiku.  
W 2014 r. z powodzeniem ubiegał 
się o reelekcję z rekomendacji PO.
Odznaczony m.in. Brązowym  
i Złotym Krzyżem Zasługi, Me-

dalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, srebrnym Medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju. 
W 2011 roku został honorowym 
obywatelem Tczewa.
W kadencji 2018-2023 jest wi-
ceprzewodniczącym Komisji 
Ochrony Środowiska i zasiada  

w Komisji Rolnictwa, Gospodar-
ki Żywnościowej i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Chciałby zająć 
się społeczną sferą życia naszego 
regionu.
Lubi majsterkować i uprawiać 
działkę. Jego hobby to kaktu-
sy – ma ich ponad 120 gatun-

ków. Lubi podróżować i pozna-
wać nowe miejsca i ludzi. Ostat-
nio odkrytą pasją jest malarstwo 
olejne.
Startował z listy KO w okręgu  
nr 5, który obejmuje Tczew, 
Sztum, Malbork, Nowy Dwór, 
Kwidzyn.

ZENON ODYA 

16 401    
głosów

K L U B

Urodziła się 19 grudnia 1950 
r. w Kartuzach. Żona, matka 
trojga dzieci i sześciorga wnu-
cząt. Jest absolwentką Wydzia-
łu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Studium 
Nauczycielskiego w Gdańsku. 
Przez ponad 40 lat pracowała 
w różnych placówkach oświa-
towych. W latach 1998–2011 
była dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kartuzach. 
Promuje kulturę kaszubską  
i sport. W latach 2010-2014 
była radną Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego. W la-

tach 2015-2017 doradzała bur-
mistrzowi Kartuz w sprawie 
pozyskiwania środków unij-
nych. Aktywnie działa w To-
warzystwie Miłośników Kar-
tuz, Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim oraz Stowarzyszeniu 
Otwarte Kaszuby. 

W tej kadencji jest przewodni-
czącą Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu, zasiada w Ko-
misji Strategii, Rozwoju i Poli-
tyki Przestrzennej oraz w Ko-
misji Skarg, Wniosków i Pety-
cji. Będzie wspierać inwestycje 
w regionie, ze szczególną uwa-

gą zajmie się tak bliskimi jej 
sprawami kultury, nauki, edu-
kacji i sportu. Jeździ i biega na 
nartach, uprawia kajakarstwo.
Startowała z listy KO z okręgu 
nr 4, który obejmował powiaty: 
gdański, kartuski, kościerski  
i starogardzki.

DANUTA BOGUMIŁA REK

9529  
głosów

N I E Z R Z E S Z O N Y

Fo
t. p

om
or

sk
ie.

eu

Fo
t. p

om
or

sk
ie.

eu

Fo
t. p

om
or

sk
ie.

eu

Fo
t. p

om
or

sk
ie.

eu



P I S M O  S A M O R Z Ą D U  W O J E W Ó D Z T W A  P O M O R S K I E G O16 04//18//19S E J M I K
P I S M O  S A M O R Z Ą D U  W O J E W Ó D Z T W A  P O M O R S K I E G O 17

pomorskie.eu S E J M I K

K L U B

Urodził się 13 grudnia 1967 r. 
w Pucku. Ma żonę i troje dzie-
ci: dwie córki i syna. Ukończył 
Technikum Budowy Okrętów 
w Gdańsku. Jest pracownikiem 
Spółki Wodno-Ściekowej „Swa-
rzewo” na stanowisku kierownika 
Biologicznej Oczyszczalni Ście-
ków w Jastarni. W latach 1998-
2014 był radnym Jastarni oraz 
delegatem rady miasta w zgro-
madzeniu Związku Międzygmin-
nego Zatoki Puckiej. Był radnym 
w poprzedniej kadencji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego z ra-
mienia Platformy Obywatelskiej.

Obecnie jest przewodniczącym 
Komisji Ochrony Środowiska 
oraz członkiem Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Żywnościowej 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego. 
W najbliższej kadencji podczas 

pracy radnego województwa An-
drzej Struk będzie zajmował się-
przede wszystkim zagadnienia-
mi dotyczącymi ochrony środo-
wiska. Miedzy innymi będzie 
współpracował z Urzędem Mor-
skim podczas realizacji projek-
tu ochrony brzegów morskich  

w powiecie puckim. Andrzej 
Struk prywatnie interesuje się że-
glarstwem. Jest sternikiem mor-
skim i często wypływa w rejsy.
Kandydował z listy Koalicji Oby-
watelskiej z okręgu nr 2 obej-
mującego Gdynię, Sopot, powiat 
pucki oraz powiat wejherowski.

ANDRZEJ FRANCISZEK STRUK  

25 479   
głosów

K L U B

Urodziła się 15 lipca 1979 roku 
w Gdańsku. Mieszka w Trąb-
kach Wielkich. W 2003 roku 
ukończyła Akademię Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku, a w roku 2006 studia na 
Uniwersytecie Gdańskim. Obec-
nie kończy studia menadżerskie 
MBA na Uniwersytecie w Po-
znaniu. Ma męża i 11-letniego 
syna Jakuba. Od 15 lat pracuje 
w administracji rządowej, obec-
nie na stanowisku ds. bezpie-
czeństwa.
Razem z mężem organizowa-
ła lekcje i konkursy z zasad bez-

pieczeństwa dla dzieci oraz kur-
sy samoobrony dla kobiet.
Obecnie pracuje w dwóch ko-
misjach: w Komisji Rewizyj-
nej oraz jest wiceprzewodniczą-
cą Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. – Chciałabym zająć 

się sprawami bezpieczeństwa 
w regionie. Wspierać inicjaty-
wy włodarzy, ale też te oddolne, 
które poprawiają bezpieczeń-
stwo mieszkańców, np. poprzez 
remonty dróg, budowanie chod-
ników i poprawę oświetlenia na 
przejściach dla pieszych. Ważna 

jest także edukacja dzieci i mło-
dzieży w tym zakresie – mówi.
W wolnym czasie uwielbia jeź-
dzić konno i czyta kryminały.
Startowała z listy PiS w okrę-
gu nr 4, który obejmuje powia-
ty: gdański, kościerski, kartuski 
oraz starogardzki.

MAGDALENA JOANNA SROKA

9689  
głosów

K L U B

Mieszka w Grabnie koło Ust-
ki, ma 62 lata. Ukończyła Uni-
wersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Prowadzi wła-
sną kancelarię prawną. Była 
wiceprzewodniczącą Rady Ko-
biet przy prezydencie Słupska, 
jest też prezeską Stowarzysze-
nia „Kobiecy Słupsk”. Aktyw-
nie działa w stowarzyszeniu 
Kongres Kobiet. Jej pomysłem 
była akcja Alimenty to nie pre-
zenty, dzięki której zmieniły 
się przepisy. Propaguje zmianę 
przepisów prawa, ułatwiają-
cych egzekucję alimentów oraz 

doradza poszkodowanym.
W Sejmiku została przewod-
niczącą Komisji Współpra-
cy Międzyregionalnej i Zagra-
nicznej. Pracuje także w Komi-
sji Nauki, Edukacji, Kultury i 
Sportu. – Chcę wpływać na ak-
tywizację społeczności, nie tyl-

ko lokalnej. Dlatego podejmu-
ję działania prospołeczne, by 
propagować dobre praktyki, 
podnosić świadomość przed-
siębiorców, młodzieży i senio-
rów, m.in. poprzez lekcje sa-
morządności i projekt Masz 
prawo znać prawo. Będę dążyć 

do tego, by został dokończony 
remont teatru w Słupsku oraz 
zwiększyła się liczba zrewita-
lizowanych zabytków – mówi.
Startowała z listy KO w okrę-
gu nr 1, który obejmuje Słupsk 
oraz powiaty: lęborski, bytow-
ski, chojnicki, człuchowski.

DANUTA WAWROWSKA

17 729  
głosów

K L U B

Urodziła się 1 lipca 1982 r. w Wej-
herowie. Jest absolwentką Wy-
działu Bioinżynierii Zwierząt na 
Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim, gdzie ukończyła studia 
związane z produkcją zwierzęcą. 
Ukończyła także Wydział Zarzą-
dzania na Uniwersytecie Gdań-
skim. Działa w Zrzeszeniu Ka-
szubsko-Pomorskim, oddziale w 
Łęczycach. Jest radną od 2010 
roku, a do obecnej kadencji jest 
przewodniczącą Komisji Rolnic-
twa, Gospodarki Żywnościowej  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
a także pracuje w Komisji Współ-

pracy Międzyregionalnej i Za-
granicznej. – Od początku pracy  
w sejmiku chciałam pomagać lu-
dziom. Chcę pokazać, że sejmik 
jest dla ludzi. Chcę zbliżać ich do 
siebie i pokazać, że fundusze eu-
ropejskie są na wyciągnięcie ręki  
i mają pomagać lokalnym 

społecznościom – tłumaczy.
Z domu rodzinnego wyniosła 
miłość do Kaszub, a jej pasją jest 
kultura kaszubska. Angażuje się 
w promocję regionalnych trady-
cji i sztuki ludowej. Sama rzeźbi 
w drewnie. Tworzy kapliczki czy 
figurki Matki Boskiej Sianow-

skiej, a ostatnio również kobiece 
akty. Tę pasję i zdolności odzie-
dziczyła po ojcu, który również 
zajmuje się rzeźbiarstwem.
Startowała z listy Koalicji Oby-
watelskiej w okręgu nr 2, który 
obejmuje Gdynię, Sopot, powia-
ty pucki oraz wejherowski. 

KAROLINA SZCZYGIEŁ

7704   
głosy
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Urodził się 3 sierpnia 1963 r. 
w Gdyni. Żonaty, ma dwóch 
synów. Jest absolwentem 
Wydziału Ekonomiki Trans-
portu Uniwersytetu Gdań-
skiego oraz studiów pody-
plomowych na Wydziale Za-
rządzania i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej. Od 2017 
r. był zastępcą burmistrza 
Rumi. Z tego tytułu w 2017 
roku znalazł się wśród sygna-
tariuszy porozumienie doty-
czącego m.in. tworzenia lo-
kalnych planów zarządza-
nia migracjami w powiatach 

i gminach województwa po-
morskiego.
Radnym wojewódzkim jest 
od 2014 roku. Zwyciężył  
w plebiscycie Radny na me-
dal, organizowanym przez 
„Dziennik Bałtycki”, w kate-
gorii radny sejmiku.

W obecnej kadencji jest 
członkiem Komisji Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Rodzi-
ny oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji, Kultury i Sportu. W tej 
kadencji będzie zajmować się 
nauką, edukacją, zdrowiem 
oraz polityką społeczną.  

W czasie wolnym uwielbia 
czytać książki.
W wyborach w 2018 r. do sej-
miku startował z listy Koali-
cji Obywatelskiej w okręgu 
wyborczym nr 2 obejmują-
cym Gdynię i Sopot, a także 
powiaty pucki i wejherowski.

PIOTR WITOLD WITTBRODT

12 047   
głosów

K L U B

Urodziła się 6 października 1955 
roku w Sopocie. Na Politechnice 
Gdańskiej studiowała inżynierię 
środowiska, pedagogikę, enviro-
mental engineering i zarządza-
nie w zakładach opieki zdrowot-
nej, a w Wyższej Szkole Banko-
wej – podyplomowe studia me-
nedżerskie. Ma dwóch synów  
i troje wnucząt.
W wyborach w 2006 roku uzy-
skała mandat radnej Sejmiku  
z ramienia Platformy Obywatel-
skiej, od 2008 do 2010 r. była wi-
ceprzewodniczącą Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego. W ka-

dencji 2010-2014 była wicemar-
szałkiem. W 2014 roku ponow-
nie została powołana na człon-
ka zarządu województwa. W lip-
cu 2016 roku zrezygnowała z za-
siadania w zarządzie Wojewódz-
twa i została wiceprzewodniczą-
cą Sejmiku.

Pełni tę funkcję również w tej 
kadencji, ponadto zasiada w Ko-
misji Ochrony Środowiska oraz 
w Komisji Nauki, Edukacji, Kul-
tury i Sportu. Poprzez działal-
ność w samorządzie wojewódz-
kim, pragnie kształtować środo-
wisko bezpieczne i przyjazne lu-

dziom. Lubi czytać i poznawać 
nowe lub przypominać sobie 
dawniej odwiedzane miejsca. 
Jej największym hobby jest edu-
kacja i profilaktyka zdrowotna.
Startowała z listy KO w okrę-
gu numer 3, który obejmuje 
Gdańsk.

HANNA MARIA ZYCH-CISOŃ

10 216   
głosów

K L U B

Urodził się 22 stycznia 1956 r. w 
Kwidzynie. Żonaty. Z wykształ-
cenia jest technikiem mechani-
zatorem. Pracuje w spółce Ener-
ga. Jest działaczem związkowym. 
W latach 1989-92 był szefem 
międzyzakładowej komisji koor-
dynacyjnej. W latach 1990-1994 
był radnym Kwidzyna, a od 1998 
do 2000 r. pełnił funkcję człon-
ka Zarządu Powiatu Kwidzyń-
skiego. Od 2014 r. jest radnym 
wojewódzkim. Jest przewodni-
czącym struktur PiS w powiecie 
kwidzyńskim. 
W Sejmiku został wiceprze-

wodniczącym Komisji Zdrowia 
Polityki Społecznej i Rodziny 
oraz członkiem Komisji Ochro-
ny Środowiska. W tej kaden-
cji planuje głównie zajmować 
się ochroną przeciwpowodzio-
wą Doliny Wisły. Chodzi głównie  
o to, aby była zgodna ze środowi-

skiem. Zależy mu też na propa-
gowaniu szeroko pojętej polity-
ki senioralnej, zarówno w zna-
czeniu społecznym, jak i zdro-
wotnym. Uwielbia swój ogród,  
a szczególnie cieszy go napawa-
nie się pięknem otaczającej przy-
rody. W czasie wolnym lubi do-

brą książkę i sport. Kiedyś ak-
tywnie uprawiał jeździectwo. 
Jest miłośnikiem podróży.
W wyborach w 2018 r. do sejmi-
ku startował z listy PiS w okrę-
gu nr 5 obejmującym powiaty 
tczewski, nowodworski, malbor-
ski, sztumski i kwidzyński.

ARWID MAREK ŻEBROWSKI

11 503    
głosy

K L U B

Urodził się 30 września 1974 
roku w Gdańsku. Prawnik, 
wieloletni samorządowiec, 
specjalista do spraw ochro-
ny środowiska oraz fundu-
szy europejskich. Ukończył 
studia na Wydziale Che-
mii oraz Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego oraz apli-
kację adwokacką w Pomor-
skiej Izbie Adwokackiej. 
Z samorządem wojewódz-
twa związany od 2000 r.  
Był radnym wojewódz-
twa pomorskiego w Sejmi-

ku trzeciej (2006-2010), 
czwartej (2010-2014) i pią-
tej (od 2015) kadencji.  
W latach 2010-2012  za-
siadał w prezydium Sejmi-
ku jako wiceprzewodniczący.  
W latach 2004-2006 był wi-
ceprezesem Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku. Do 2017 r. był se-
kretarzem pomorskiego Za-
rządu Regionalnego Polska 
Razem Jarosława Gowina. 
W obecnej kadencji jest 
również członkiem Komi-

sji Budżetu i Finansów Sej-
miku Województwa Pomor-
skiego oraz członkiem Ko-
misji Rewizyjnej.
Kandydował z listy PiS  
w okręgu nr 4 obejmującym 
powiaty: gdański, kartuski, 
kościerski, starogardzki.

PIOTR ROMAN ZWARA

5797   
głosów
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społecznych, pomocowych reali-
zowanych pro publico bono, któ-
rych celem nadrzędnym było bu-
dowanie świadomości prawnej 
w społeczeństwie, przeciwdzia-
łanie wykluczeniu prawno-spo-
łecznemu. Między innymi koor-
dynowałam i prowadziłam szko-
lenia dla młodzieży i seniorów z 
różnych dziedzin prawa. Prowa-
dzone przeze mnie zajęcia naj-
częściej dotyczyły prawa spadko-
wego, rodzinnego, konstytucyjne-
go, karnego. Poza tym udzielałam 
nieodpłatnych konsultacji praw-
nych osobom znajdującym się w 
niedostatku, prowadziłam blogi 
prawnicze, publikowałam artyku-
ły w szeregu różnych gazet i por-
tali. Poza tym zajmowałam się też 
współkoordynacją akcji edukacyj-
nych polegających na przygoto-
wywaniu dla młodzieży symulacji 
rozpraw czy organizowaniu kon-
kursów zachęcających dzieciaki 
do aktywności obywatelskiej. Czę-
sto te inicjatywy były realizowane 
wraz z przedstawicielami środo-
wiska sędziowskiego, notarialne-
go, radców prawnych i innych.

Czy teraz znajdzie Pani 
na to czas?

– Na razie, z racji szeregu no-
wych obowiązków, zmuszona je-
stem ograniczyć tę aktywność, ale 
całkiem się z nią nie rozstaję. Za-
wsze moim marzeniem było pro-
wadzenie swojego programu ra-
diowego poruszającego ważne za-
gadnienia prawne. Jeszcze zanim 
zostałam członkiem zarządu wo-
jewództwa, otrzymałam propo-
zycję udziału w takim programie, 
ale trudno byłoby pogodzić czaso-
wo tę aktywność z pracą w zarzą-
dzie. Jako radna Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego oraz czło-

nek zarządu uzyskałam natomiast 
cały szereg innych instrumentów 
kształtowania skutecznej polity-
ki społecznej, w tym senioralnej  
i zdrowotnej. Jestem pełna opty-
mizmu i energii do działania. 

Zdrowie, polityka społeczna 
to nie są łatwy tematy.  Na ile 
doświadczenia w pracy adwo-
kackiej  pomogą Pani w pracy 
w zarządzie województwa?

– Pomagają bardzo. Właśnie 
ze względu na moje dotychcza-
sowe doświadczenia zgodziłam 
się objąć funkcję w zarządzie wo-
jewództwa pomorskiego. Teraz 
mam większe możliwości sku-
tecznego oddziaływania w tych 
obszarach, które są mi już znane, 
które poznałam od środka. Uwa-
żam, że jeśli ktoś chce coś dobrze 
robić, to najpierw, jeżeli to tylko 
możliwe, powinien sam tego do-
świadczyć, żeby później być wia-
rygodnym i skutecznym. Dlatego 
wiem na przykład, jakie są potrze-
by seniorów, gdyż przez ostatnie 
kilka lat ogrom mojej energii był 
skoncentrowany właśnie na tej 
grupie, na wspieraniu ich w róż-
nych prawnych problemach, na 
rozpoznaniu ich potrzeb. A teraz 
to też moja działka.

To czego potrzebują seniorzy?
– Na pewno aktywizacji spo-

łecznej, pomocy prawnej, wie-
dzy ekonomicznej, tak, żeby nie 
wpadali w zadłużenie. To obec-
nie ogromny problemem społecz-
ny. Duże nadzieje wiążę z praca-
mi Pomorskiej Rady ds. Polity-
ki Senioralnej. Tworzą ją osoby, 
które działają w swoich lokalnych 
środowiskach na obszarze całego 
województwa. Wierzę i liczę na to, 
że uda nam się wypracować sku-

teczne projekty, nie tylko dla se-
niorów z dużych miast. Chciała-
bym też zaznaczyć, że w ochronie 
zdrowia nie jest tak źle jak przed-
stawiają to media...

To znaczy….
– Ludzie często negatywnie 

oceniają służbę zdrowia, choć nie 
mieli kontaktu ze szpitalami. Je-
den negatywny przypadek, nie-
rzadko medialnie wyolbrzymio-
ny, przykrywa mnóstwo pozytyw-
nych. Tak to wygląda na zewnątrz. 
Od środka natomiast wygląda 
to zupełnie inaczej. Bardzo dużo 
rozmawiam z przedstawicielami 
służby zdrowia, lekarzami, pielę-
gniarkami, uczestniczę w konfe-
rencjach i szkoleniach skierowa-
nych do służby zdrowia. Widać 
ogromną troskę o chorych, zaan-
gażowanie, często wręcz misyj-
ność. Zdecydowanej większości 
osób naprawdę bardzo zależy na 
dobru i placówki i pacjenta. Dla 
osób z zewnątrz może być to prze-
kaz zaskakujący. Chcę podkreślić, 
że osobiście dołożę wszelkich sta-
rań, by ochrona zdrowia na Po-
morzu funkcjonowała na jak naj-
wyższym poziomie.

Startowała Pani z ostatniego 
miejsca na liście, a jednak zosta-
ła Pani radną województwa.…

–  Myślę, że wyborcy zauwa-
żyli moją działalność społeczną 

oraz moją autentyczność i dzię-
ki temu zdobyłam ich zaufanie. 
Bardzo mnie cieszy to, że udało 
mi się zdobyć ponad 7,2 tys. gło-
sów. Oczywiście trudno to jed-
noznacznie ocenić, ale być może  
w jakimś stopniu pomogło też  
i to, że jestem kobietą. W tym 
roku obchodzimy 100-lecie uzy-
skania przez kobiety praw wy-
borczych. Wiele się mówi o tym, 
że w przestrzeni publicznej jest 
za mało aktywnych, wpływowych 
kobiet. Być może ta narracja skie-
rowała uwagę wyborców w więk-
szej niż dotąd mierze, właśnie na 
kobiety. Wiele moich koleżanek-
polityczek dostało się do rad miast  
i gmin, startując w różnych, czę-
sto małych, miejscowościach na 
Pomorzu. Zauważmy, że obec-
nie w Sejmiku jest więcej kobiet 
niż było w poprzedniej kadencji. 
Myślę, że wyborcy szukali nowych 
twarzy, szukali kobiet.

Jakie cele, które chciałaby 
Pani zrealizować?

– Nadrzędnym moim celem 
jest sprawienie, by ludzie chcieli 
żyć właśnie na Pomorzu i wiązać 
właśnie z Pomorzem swoje plany 
osobiste i zawodowe. By żyli tu-
taj długo, aktywnie i w zdrowiu. 
By życie to było satysfakcjonujące  
i pełne. Jako samorząd woje-
wództwa mamy na to wpływ. 
Bardzo ważne są akcje promo-
cyjno-edukacyjne. Trzeba poka-
zywać pozytywne wzory, angażo-
wać odbiorców. Mówienie wprost  
o problemie albo pokazywanie 
gotowego rozwiązania jest nie-
zwykle skuteczne. Należy też pro-
mować dobre przykłady. Waż-
ne jest organizowanie akcji pro-
mujących zdrowy tryb życia  
czy profilaktykę. 

Niesamowita kariera  
pani mecenas z Gdańska

Dołożę wszelkich starań, 
by ochrona zdrowia 
na Pomorzu funkcjonowała 
na jak najwyższym poziomie

171
TYLE KOBIET 
STARTOWAŁO 
W WYBORACH 
DO SEJMIKU. 
WYGRAŁO AŻ 12

Agnieszka 
KAPAŁA-SOKALSKA
wicemarszałek 
województwa pomorskiego, 
radna
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Pierwszy raz startowała 
w wyborach. 

Z ostatniego miejsca 
na liście. 

Pokonała 
doświadczonych 

polityków i od razu 
weszła do zarządu 

województwa.

Dorota Kulka

rozmawia z wicemarszałek 
AGNIESZKĄ KAPAŁĄ-SOKALSKĄ

Jak odnajduje się Pani 
w nowej roli?

– Od razu weszłam w nowe obo-
wiązki. Już pierwszego dnia pracy 
odbyła się uroczystość zawieszenia 
wiechy nad nowym budynkiem 
szpitala na  gdańskiej Zaspie. Do-
stałam kask, kamizelkę odblasko-
wą i razem z marszałkiem Stru-
kiem, byłym marszałkiem Pawłem 
Orłowskim oraz byłą panią mar-
szałek Hanną Zych-Cisoń mieli-
śmy okazję zobaczyć, jak postępują 
prace przy budowie nowoczesne-
go bloku operacyjnego, a także od-
działów urologicznego i urazowo-
ortopedycznego. To bardzo ważna 
inwestycja na Pomorzu, która po-
prawi skuteczność, komfort i ja-
kość leczenia pacjentów.

Co Panią najbardziej 
zaskoczyło w urzędzie?

– Bardzo pozytywnym zasko-
czeniem, czy też doświadczeniem, 
było dla mnie to, z jak dużym za-
angażowaniem pracownicy urzę-
du wypełniają swoje obowiąz-
ki. Widać, że podchodzą do nich  
z pasją. Można naprawdę liczyć 
na ich wsparcie.

Wcześniej była Pani 
adwokatem, jakimi tematami 
się Pani zajmowała? 

– Przede wszystkim zawsze by-
łam blisko ludzi i ich spraw. Pro-
wadziłam wiele bardzo trud-
nych gatunkowo postępowań są-
dowych, gdzie efekt procesu miał 
niezwykle duże przełożenie na ży-
cie danej osoby. Na przykład były 
to sprawy o rozwód, podział ma-
jątku, sprawy karne, o eksmisję, 
o ochronę dóbr osobistych, upa-
dłość konsumencka. Równolegle 
z pracą stricte zawodową, angażo-
wałam się w cały szereg inicjatyw 
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Nie chcemy być średniakiem
resariuszy, a więc mieszkań-
ców i ich organizacje, samo-
rządy terytorialne, środowi-
ska pracodawców, przedstawi-
cieli świata nauki, administra-
cję centralną oraz partnerów  
z innych regionów i państw. 
Należy podjąć wszelkie stara-
nia, by Strategia Pomorskie 
2030 była wyrazem konsensu-
su regionalnego. To zwiększy 
szanse na jej efektywną i prag-
matyczną realizację. 

Kluczową rolę w tym pro-
cesie ma do odegrania Sejmik 
Województwa Pomorskiego, 
którego przedstawiciele po-
winni aktywnie współtwo-
rzyć zapisy Strategii, pracując  
w komisjach, czy też tematycz-
nych lub terytorialnych zespo-
łach roboczych, a także aktyw-
nie włączając się w przebieg 
konferencji konsultacyjnych. 
Również sesje Sejmiku powin-
ny być okazją do komplekso-
wej debaty o kierunkach roz-
wojowych naszego regionu do 
roku 2030. Okazji ku temu bę-
dzie wiele, gdyż prace nad za-
pisami Strategii potrwają do 
końca 2020 roku. Warto ten 
czas dobrze spożytkować, tym 
bardziej, że przyjęcie Strategii 
Pomorskie 2030 będzie jedną 
z najważniejszych decyzji Sej-
miku w tej kadencji. 

O co toczy się gra?
O randze decyzji Sejmiku 

przekonamy się, gdy zrozumie-
my, jaka jest stawka w „grze”  
o przyszłość naszego regionu. 
Jest wiele odpowiedzi na to py-
tanie i każda z nich wiąże się  
z koniecznością podjęcia duże-
go wysiłku koncepcyjnego, fi-
nansowego i instytucjonalnego. 

Stawką jest tu m.in. budo-
wa silnej bazy gospodarczej 
(podatkowej), która umoż-
liwi finansowanie najwyż-
szej jakości usług (np. eduka-
cyjnych, zdrowotnych, trans-
portowych, kulturalnych) dla 

mieszkańców regionu. Staw-
ką jest także opuszczenie klu-
bu najbiedniejszych regionów 
w UE, w którym mimo błyska-
wicznych postępów, wciąż je-
steśmy. Stawką jest odłącze-
nie się od „kroplówki” finanso-
wej UE i wykorzystanie wspar-
cia z Brukseli jako „dopalacza” 
dla przedsięwzięć oferujących 
wysoką stopę zwrotu i pod-
niesienie poziomu konkuren-
cyjności gospodarki regional-
nej. Stawką jest również zdol-
ność do umiejętnego „zaprzę-
gnięcia” kapitału prywatne-
go do realizacji przedsięwzięć 
wzmacniających potencjał go-
spodarczy regionu. Stawką jest 
w końcu zmniejszenie finanso-
wego uzależnienia regionu od 
budżetu centralnego i działań 
rządu. Z jeszcze innej perspek-
tywy stawką jest umiejętne 
wspieranie własnych oraz sku-
teczne przyciąganie nowych 
talentów i związanie ich z re-
gionem, a także tworzenie wie-
lokulturowego klimatu, który 
sprzyja budowie kapitału spo-
łecznego, będąc jednym z klu-
czowych czynników rozwoju  
w perspektywie wieloletniej. 

Nie wpaść w pułapkę
Podsumowując, stawką w grze 

o przyszłość regionu jest budo-
wa samodzielnej i trwałej zdol-
ności do prowadzenia działań 
rozwojowych, do kreowania 
rzeczywistości społeczno-go-
spodarczej, a nie tylko do po-
dążania za innymi (imitowa-
nia). W ten sposób mamy szan-
sę uniknąć pułapki średnie-
go rozwoju, w którą wpada-
ją regiony, gdy, po wyczerpaniu 
prostych rezerw, ich dynamicz-
ny wzrost zaczyna zwalniać,  
a one same nie są w stanie zbu-
dować swoich nowych przewag 
konkurencyjnych w wybranych 
umiejętnie branżach, by dogo-
nić regiony najbardziej rozwi-
nięte.

Grunt pod nową 
strategię przy-
gotował już sej-
mik poprzedniej 
kadencji, któ-

ry podczas wrześniowej se-
sji przyjął Uchwałę w spra-
wie określenia zasad trybu  
i harmonogramu opracowania 
strategii. Było to symboliczne 
przekazanie pałeczki w szta-
fecie, dzięki której Pomorskie 
powinno awansować do grona 
silnych gospodarczo i odpor-
nych na zewnętrzne szoki re-
gionów UE.

Najlepsza dekada od wieków
Okres obowiązywania obec-

nej Strategii, przyjętej w 2012 
roku, upływa z końcem roku 
2020. Jest ona realizowana 
w dość niesprzyjających oko-
licznościach zewnętrznych,  
w okresie globalnego spowol-
nienia gospodarczego, spadku 
zaufania na arenie międzyna-
rodowej, rosnącego protekcjo-
nizmu odradzającego się na-
cjonalizmu i innych ekstremi-
zmów, a także destabilizacji 
politycznej wywołującej nie-
kontrolowane procesy społecz-
ne (np. migracje). 

Paradoksalnie, w tych trud-
nych czasach Pomorskie prze-
żywa okres największej pro-
sperity. Można zaryzykować 
tezę, że od czterech wieków 
tempo pozytywnych zmian nie 
było u nas tak wysokie. Bio-
rąc pod uwagę ostatnie 10 lat, 
Pomorskie – spośród pra-
wie 300 regionów w UE – jest 
w pierwszej trzydziestce najszyb-
ciej rozwijających się. Podsta-
wowe wskaźniki rozwoju eko-
nomicznego (m.in. PKB, eks-
port, inwestycje zagraniczne, 
ruch turystyczny, przeładunki  
w portach morskich, poto-
ki pasażerskie w porcie lotni-
czym, nakłady badawczo-ro-
zwojowe) osiągają rekordo-
we poziomy. Najbardziej spek-

takularne zmiany nastąpiły 
na rynku pracy. Powstało bli-
sko 250 tys. miejsc pracy, co 
sprawiło, że Pomorskie awan-
sowało o ponad 100 miejsc  
w klasyfikacji regionów UE pod 
względem stopy bezrobocia. 

Wszystkie te zmiany są  
w dużej mierze spowodowane 
przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza uzy-
skaniem dostępu do wspólne-
go rynku i do środków finan-
sowych UE, których wartość w 
naszym regionie osiągnęła po-
ziom 42 mld zł. Strategia Po-
morskie 2020 stała się m.in. 
ważnym narzędziem skutecz-
nego i efektywnego ukierunko-
wania tych środków, tworząc 
stabilną podstawę do dalszego 
trwałego rozwoju regionu.

Misja 2030
Nadszedł jednak czas, żeby 

zainicjować prace nad Stra-
tegią do roku 2030. Istnieje 
ku temu wiele przesłanek. Po 
pierwsze, Rząd RP proponu-
je, wyraźnie zmodyfikowany, 
kurs rozwoju kraju. Po drugie, 
wkrótce rozpocznie się nowa 
perspektywa Unii Europejskiej 
(2021-2027), w której zasady  
i kierunki wspierania rozwo-
ju będą znacząco inne od obec-
nych. Po trzecie, i najważniej-
sze, należy poszukiwać w regio-
nie lepszych odpowiedzi na ta-
kie wyzwania, jak postępująca 
transformacja gospodarcza (w 
tym nowe technologie i mode-
le konsumpcji), przyśpieszają-
ce zmiany klimatyczne, czy też 
rosnąca populacja światowa i 
związane z tym: presja na za-
soby naturalne, szybkie starze-
nie się społeczeństwa i rosnąca 
konkurencja o wysoko wykwa-
lifikowane zasoby pracy. 

Dyskusja o tych i innych wy-
zwaniach powinna angażo-
wać – w duchu dialogu, part-
nerstwa i partycypacji społecz-
nej – jak najszerszy krąg inte-

Nowo wybrany Sejmik 
Województwa Pomorskiego 

już na początku działania 
będzie musiał zmierzyć się 

z najważniejszą kwestią 
dotyczącą przyszłości naszego 

regionu. 
Chodzi o przyjęcie Strategii 

Rozwoju Województwa 
Pomorskiego do 2030 roku. 

Czy uda się utrzymać 
Pomorskie 

w gronie najprężniej 
rozwijających się 

regionów UE? 
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42 mld zł
WARTOŚĆ ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH UE, 
KTÓRE JUŻ NAPŁYNĘŁY 
NA POMORZE

RADOMIR 
MATCZAK
Menedżer sektora publicznego, 
aktywny w obszarze 
polityki regionalnej 
i wykorzystania funduszy UE. 
Karierę zawodową 
zaczynał na poziomie centralnym, 
w Rządowym Centrum 
Studiów Strategicznych. 
Od 2003 roku pracuje 
dla Samorządu Województwa 
Pomorskiego, początkowo 
jako zastępca dyrektora 
w Urzędzie Marszałkowskim, 
a od 2011 roku jako dyrektor 
Departamentu Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego.

Wiesław Byczkowski
wicemarszałek: 
Trzeba zmienić 

politykę imigracyjną
 

Bezwzględne dane demograficzne 
wskazują , że jeżeli rząd 

drastycznie nie zmieni polityki 
imigracyjnej, to w trzeciej dekadzie 

tego wieku deficyt na pomorskim 
rynku pracy osiągnie liczbę 

ponad 60 tysięcy pracowników, 
a w połowie stulecia osiągnie 

poziom 300 tysięcy. 
I nie ma szans by 500+, czy inne 

bałamutne zaklęcia populistów 
stan ten poprawiły.

Także polityka wobec 
nieaktywnych zawodowo 

Pomorzan, budowanie 
atrakcyjności osiedleńczej regionu, 

poszukiwanie talentów, 
automatyzacja i robotyzacja, 

nie uzdrowią rynku pracy. 
Pytanie nie brzmi więc, 

czy otworzyć się na cudzoziemców, 
ale jak to uczynić



EDUKACJA, ROZWÓJ GOSPODARCZY, KULTURA...
TYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Sejmik Województwa Pomorskiego 
tworzą radni wybrani 
w wyborach samorządowych1
Sejmik wybiera Zarząd Województwa, 
czyli marszałka województwa 
i wicemarszałków2

Samorząd województwa 
decyduje m. in. o:3

wykorzystaniu dofinansowania 
z Unii Europejskiej dla Pomorza

rozbudowie i nowoczesnym 
sprzęcie dla pomorskich szpitali

wsparciu pomorskich 
przedsiębiorców

rozbudowie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej i finansowaniu 
przewozów kolejowych

kluczowych inwestycjach 
w regionie

rozwoju i działaniu regionalnych 
instytucji kultury

wspieraniu edukacji zawodowej 
i pomorskiego rynku pracy


