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Môrcën Szëmny 

Mómë za sobą 20 lat dobëców. 
Terô zaczinô bëc niebezpieczno… 

gôdô 
z Mieczisławã Strukã

 marszôłkã 
pòmòrsczégò 
wòjewództwa

Bez slédne czile lat 
najô òbéńda przeszła 

stolëmną transfòrmacjã 
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Lubòtny Kaszëbi!
To ju je dwadzesti  Zjôzd Kaszëbów ë dwadzestô 
leżnota do nadzwëkòwégò pòtkaniô,  pòspólnégò 

fejrowaniô ë dobri  zabôwë. Ma jesma rôd,  że kôżdégò rokù 
rosce wielosc lëdzy na zjôzdach, wëstrzód jaczich 

nie felëje młodich lëdzy.  To je dokôz na to,  że naja kùltura 
ë tradicjô są wcyg żëwé.

Ma dzãkùjema za Wają wiôlgą chãc do dzejaniô ë snôżą 
robòtã,  chtërne są przëczëną pòzytiwnëch zmianów 

a lepszégò żëcégò mieszkeńców naji  òbéńdë.
Ma żëczëma wszëtczim ùczãstnikóm 20 Swiatowégò 

Zjôzdu Kaszëbów, cobë towarził  J ima piãkny, 
drëszny ùstôw. Chcemë fejrowac razã ë pòkazac, 

że nie bez przëczënë wskazywô sã nas – Kaszëbów, 
jakno przemiôr prôwdzëwi jednotë ë drëszbë.    

Mieczisłôw Struk 
Marszôłk Pòmòrsczégò Wòjewództwa 

Jón Kleinszmidt
Przédnik Sejmikù Pòmòrsczégò Wòjewództwa 
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Mómë za sobą 20 lat dobëców. 
Terô zaczinô bëc niebezpieczno… 

Marszałkù, Wë jesce 
terô nie blós przédnika 
wòjewódzczégò zarządu, 
ale też Wë nôdłużi jesce 
ùrôdcą wòjewództwa.  
— To je prôwda. Jô jem  
w Sejmikù Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa òd samégò 
zôczątkù. Jô jem òstôł 
ùrôdcą, czej jô béł jesz 
bùrméstrã Jastarnie. Tedë 
mòżno jesz bëło parłãczëc 
ti fąksje. 

Jak baro wôżnym 
wëdarzenim dlô miesz-
keńców Pòmòrzô, a przede 
wszëtczim dlô Kaszëbów, 
bëła refòrma administracje 
rządu Jerzégò Bùzka?

— Ùtwòrzenié 
samòrządzënowich regio-
nów to bëło wiôldżé dobëcé. 
Dążenia do ùtwòrzeniô 
swòjégò gwôsnégò regio-
nu bëłë baro mòcné tuwò, 
na Pòmòrzim. Kaszëbi ë 
Kòcewiacë, sparłãczeni kòl 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô baro mòcno 
chcelë òsygnąc nen cél. Do 
dzysô pamiãtómë tôkle wkół 
wieloscë wòjewództwów ë 
jich greńców. Chòcle slôdny 
ùdbë Lecha Bądkòwsczégò 
– wiôldżégò przedstôwcë 
pòlsczi samòrządzënowi 
mëszlë – ò ùtwòrzenim Nad-
wiselny Pòmòrsczi nie dało 
sã zrealizowac, 

to równak wikszosc  
gruntów, jaczé wëkazywałë 
mòcné historyczne  
a etniczne związczi òstałë 
sparłãczóné w pòmòrsczim 
wòjewództwie. Co je nôwôż-
niészé dla Kaszëbów, ùdało 
sã jich zrzeszëc w jednym 
wòjwództwie. Do samégò 
kùńca nie bëło wiedzec jak 
to bãdze z Chònicama ë blós 
dzãka ùpiartoscë miesz-
keńców, dzéjarzów w Zrze-
szenim ë samòrządzënów, 
chònicczi kréz je w greńcach 
pòmòrsczëgò wòjewództwa. 
To prawie na pamiątkã tego 
wëdarzeniô òrgaznizowóné 
są Zjôzdë Kaszëbów, a pier-
szi béł prawie w Chònicach. 

Ë z ti sami przëczënë bana 
TransCassubia rëszô co rokù 
z Chòniców, symbòliczno 
parłãczącë nas wszëtczich.  

Jaką òbéńdą më bëlë tedë,  
a jaką më jesmë terôz? 
— Bez slédné 20 latów naja 
òbéńda przeszła mòcną 
transfòrmacjã. Më jesmë 
dzysô mòcno jinszim dzélã 
kraju niżle 20 lat nazôd.  
Më jesmë bëlë 
wòjewòdztwã  
z wësoczim felënkã robòtë, 
baro zacopóny jeżlë ji-
dze ò jinfrastrukturã. Nie 
belë jesmë transpòrtowò 
sparłãczóny z resztą kra-
ju, mielë jesmë zagrożbã 

kòmunikacjowégò 
wëapartnieniô.  

A dzysô? 
— Administracjowô 
refòrma, chtërnô pòwòła 
òbéńdë, mô nóm dóné 
mòc do rozwiju, nową 
perspektiwã wzëraniô 
na jinteresë teritorialnëch 
pòspólnotów, nowé ôrtë 
rozrzësziwaniô jich tôklów. 
To bëła nowô mòżlëwòtã, 
chtërną tuwò na Pòmòrzim 
më mómë wëzwëskóné.  
W latach 1998-2016 
òbéńdowi PKB zwiksził 
sã ò dwa a pół razã,  
a rozpòrządzalny wzątk 
na mieszkeńca – wnetka 

Co je nôwôżniészé, ùdało sã 
zrzeszëc Kaszëbë w jednym 

wòjewództwie 

20
– TAK STÔRI 
JE SAMÒRZĄD 
PÒMÒRSCZÉGÒ 
WÒJEWÓDZTWA
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dwa razë. W tim czasu wie-
losc lëdzy, co mają robòtã 
zwiksziła sã ò 21 proc., co 
dôwô nôwikszą dinamikã 
w Pòlsce. Felënk robòtë je 
terôz nômniszi w historie 
najégò wòjewództwa ë je 
też jednym z nômniszich 
w Pòlsce. Òd 1998 rokù 
lëczba rézowników, co ja-
chało z latawiszcza we 
Gduńskù zwiksziła sã ò 10 
razów, do 4,6 mln lëdzy 
w 2017 rokù. Dzãka jin-
westicjóm w mòdernizacjã 
sztrëczi, ùtwòrzeniô 
Pòmòrszczi Metropòlitalny 
Banë Pòmòrzanowie 
nôczãszczi kòrzistają 
z banów. 
To pòkazywô jak rozwija sã 
pòmòrskô gòspòdarkô, jak 
rosce przistãpnosc 
a atrakcjowòsc òbéńdë, 
ale też je dokôzã na to, że 
më jesmë jidealnym môlã 
dlô nowich mieszkeń-
ców, sztudérów, jinwesto-
rów ë letników. To wszëtkò 
dzãka chãcë do dzejaniô 
mieszkeńców, miéwców fir-
mów a też samòrządzënów 
ë Eùropejsczi Ùnie. Czejbë 
nie bëło dëtków z ùnie, tej 
nie bëłobë wiele wôżnëch 
projechtów.  

Jak wiele dëtków udało sã 
zwëskac z Eùropejsczi Ùnie? 
— W przedakcesjowim czą-
dze wòjewództwò dostało 
wicy jak 670 mln zł. 
W pòstãpnych latach 
dzejanié pòmòrsczich 
pòdmiotów jesz rosło. 
W latach 2004-2006 ùdało 
sã zwëskac wnetka 5,2 mld zł, 
a w perspektiwie 2007-2013 
ju wicy jak 21,1 mld zł. Czejbë 
dodac do tich dëtków  
wnetka 13,1 mld zl, co bëłë 
zakòntraktowóné 
òb czas latów 
programòwaniô 2014-
2020, to je widzec, 

że przëczëną do rozwiju 
je bëtnosc w EÙ. Òd 1999 
rokù òstało zrealizowónych 
na Pòmòrzim cziledzesąt 
tësãcy ùniowich projech-
tów. To są projektë zrobióné 
a robióné 
we wszëtczich gminach. 
Òdkądka samòrządzëna 
wòjewództwa òdpòwiôdô 
za pòlitikã regionowégò 
rozwiju ë wëdawanié 
eùropejsczich dëtków, 
mómë przeznaczónë wie-
le wicy finãców na głowã 
mieszkeńca w krézach, 
co są dali òd Trzëgardu, niż-
le we Gduńskù czë w Gdi-
nie. Baro wôżny je dla nas 
równy rozwij wsów ë gar-
dów. W pòmòrsczim wo-
jewództwie wiedno mielë 
jesmë starã równo dzelëc 
dëtczi midzë miasta, wsë 
a metropòlie.  

Jaczé są nôwôżniésze we-
zwania dlô województwa 
na nôblëższé lata? 
— Realizacjô kònsekwentny 
pòliticzi w nôwôszni-
észich zónach. Pò pier-
szé gòspòdarkô ë robòta.   
Mòżemë terôz bëc bùszny 
ze zmniszający sã lëczbë 
lëdzy z felënkã robòtë 
a wicy tich, co jã mają. 
Pòdług lëstë „Jindeks Mile-
nium 2018” më jesmë 
na trzecym placu z nôbarżi 
jinnowacjowich 
województwów w Pòlsce. 
Ni mòżemë sã copac, 
dlôte kònsekwentno 
jinwestëjemë 
w pòdnoszenié kwali-
fikacjów robòtników, 
pòmôgómë zakładac 
gwôsną dzejalnotã, wicy jak 
380 mln zł dôwómë 
na rozwij warkòwich 
szkòłów w wojewódz-
twie. Dlô pòdijmiznów, 
chtërne chcą rozwijac 
swòją dzejalnotã, pòwstôł 

Pòmòrsczi Ekspòrtowi 
Broker, dzãka jaczémù 
financòwi wspiarcé do-
stónie co nômni 1800 
pòmòrsczich firmów. 
Gòspòdarsczi rozwij nie 
je mòżlëwi bez jinwesticjów 
w jinfrastrukturã (sztrasë 
ë bana). Ju terôz z dëtków 
regionowégò òperacjowégò 
programù òdnawióné są 
dwie sztrëczi: 207 (Gar-
dejô-Malbórg) ë 405 
(Miastkò-Sztolp-Ùszcz). 
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Bùdacjô Pòmòrsczi Metropòlitalny Banë to jedno z nôwikszich dobëców slédnych lat 

Promenada w Stãżëcë

Jiscy mie 
procëmsamòrządzënowô 
pòlitika dzysdniowëgò 
rządë.

130 mln zł
 – TËLI  MË 
WËDÓMË 
NA NOWÉ 
BANË 

Mómë za sobą 20 lat 
dobëców...
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Latos òstôł też pòdpisóny 
ùgôdenk na eléktrifikacjã 
Pòmòrsczi Metropòltalny 
Banë. Ni mòżemë zabëc 
ò kùpienim nowich ba-
nów. Za wicy jak 130 mln zł 
kùpimë jesz 5 nowich elek-
triszcugów.   

Pòdług baderowaniów dlô 
Pòlôchów jedną z nôwôżni-
észich wôrtnotów je zdro-
wié, tej nic dzywnégò, 
że stón służbë zdro-

wiô wiedno bùdzył wiele 
emòcjów. Co z jinwesticja-
ma w samòrządzenowëch 
bòlëcach? 
— Òd zôczątkù jistnieniô 
województwa to je jeden 
z naszich prioritetów. Òd 
2006 rokù wòjewództwò 
dało na służbã zdrowégò 
wnetka miliard złotich.  
W dzysdniowim 
òbéńdowim programie 
wprowôdzómë projechtë 
wôrt pòstãpné miliard,  

z tegò 700 mln zł òstónie 
wëdóné na jinwesticje. To 
są dëtczi na jinwesticje w 
bòlëcach w naszi òbéńdze – 
np. w Wejrowie, w Gdi-
nie, czë we Gduńskù, ale 
też krézowich bòlëcach 
w Pùckù, Bëtowie czë w 
Chònicach. Dzãka tim jin-
westicjóm pòwstóną nowe 
òperacjowé bloczi 
ë bòlëcowé dzélë, co ùprawi 
warënczi robòtë ë dô wicy 
wigòdë chòrim. Chcemë  
wprowadzëc też systemã 
e-Zdrowié. Nie chcemë 
zabôczëc ò profilakticz-
nych programach, na jaczé 
wëdôwómë wnetka  
80 mln zł. Më wiémë, że 
lepi je nie doprowadzëc do 
chòroscë òd ji lekarzeniô.  

To są baro ambitné planë, 
a widzycë Wë jaczés 
zagrożbë dlô wòjewództwa, 
dlô jegò pòspólnotë? 
— Jiscy mie 
procëmsamòrządzënowô 
pòlitika dzysdniowégò 
rządë. Ùtwòrzenié 
samòrządzënów bëło 
jednym z nôwikszich 
dobëców pò ‘89 rokù. 
Òdbieranié kòmpetencjów 
samòrządzënóm, co je 
éfektã felënkù zaùfaniô, 
prowôdzenié pòliticzi 
procëm jim nie je dobrą rze-
czą. Jô móm wrażenié, że 
ti wëszëznë nie rozmieją 
jedny wôżny rzeczë, że cen-
tralné wëszëznë 
ë samòrządzënë są dzélã 
całoscë, jaką je pòlsczé 
państwò. Tak samò jiscã 
sã ò relacje pòlsczëgò 
rządë z Eùropejską Ùnią. 
Szkòda, że pó 2020 rokù 
nôprawdopòdobny żda-
je nas wiôldżé zmniszenié 
ùniowich dëtków, nie blós 
na pòlitikã spójnoscë. Ùniô 
to też jednota wôrtnotów,  
w chtërny szacënk 

dlô gòdnoscë lëdzy, wòlnotë, 
demokracje, równoscë, 
państwa prawégò, jak też 
szacënkù dlô prawów 
człowieka, w tim pra-
wów lëdzy z miészëznów 
są fùndamentã. Dlôte, że 
pòmalë zblëżiwô 
sã wëlacjowi czas kampa-
nie, mòżemë sã spòdzewac 
pòstãpny niebezpiecz-
ny, też dlô Kaszëbów, témë 
ùtwòrzeniô województwa 
strzédnopòmòrsczégò.
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Bùdacjô Pòmòrsczi Metropòlitalny Banë to jedno z nôwikszich dobëców slédnych lat 

Protest procëm złómaniu Kònstitucje bez pòlsczi rząd 

tëli złotich razã 
dostało Pòmòrzé 
z Eùropejsczi Ùnie 

1 mld
tëli złotich òstało 
wëdónëch 
na służbã zdorwégò 
òd 2006 rokù 

4,6 mln
tëli rézowników 
w 2017 rokù 
wëzwëskało fligerplac 
we Gduńskù

ÙNIÔ W LËCZBACH 

39,4 mld 


