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W przedszkolu  
nie jest źle 
Dobrze o tym wiedzą przedszkolaki z gminy 
Kartuzy, którzy od kilku tygodni korzystają 
z nowoczesnych i kolorowych obiektów. 
Nie brakuje w nich zabawek i uśmiechu, nic 
więc dziwnego, że nawet dorosłym się tam 
podoba. Na zdjęciu od lewej: Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomorskiego, 
Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz oraz 
Piotr Kloczkowski, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kartuzach.

Premier RP z wizytą  
u radnych 
Podczas ostatniej sesji III kadencji Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego, która odbyła się jeszcze 
w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego, 
wizytę radnym złożył ówczesny premier RP 
Donald Tusk. Nikt chyba nie przypuszczał wów-
czas, że kilka lat później polski premier zostanie 
najważniejszą osobą w Unii Europejskiej.       
(Gdańsk, 8 listopada 2010 roku).
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Zła wiadomość dla budowy  
najważniejszej drogi na Pomorzu

Wierząc w realizację rządo-
wych planów, Powiat Pucki 
wkrótce ma szansę wzbo-

gacić się o kolejną drogę, która oprócz 
istniejących już dróg wojewódzkich 
nr 216 i 218 oraz zmodernizowanej 
linii kolejowej nr 213, będzie wiodła 
w kierunku nadmorskich miejscowo-
ści. Via Maris według, póki co mało 
przejrzystych zapowiedzi, ma biec  
w śladzie planowanej przez samorząd 
województwa już w 2007 roku Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji Trój-
miejskiej (OPAT). W wersji samorzą-
dowej OPAT miał łączyć się na granicy 
Redy i Wejherowa z drogą krajową S6. 
W wersji aktualnej połączy się w okoli-
cy Pucka z drogą wojewódzką nr 216.  
  Nie kwestionując pozytywnych stron 
tego projektu, jakim jest choćby wy-
prowadzenie ruchu tranzytowego  

z Rumi i Redy, nowa droga nie roz-
wiązuje podstawowych problemów 
mieszkańców województwa pomor-

skiego. Słuchając z kolei ministe-
rialnych urzędników, którzy mówią  
o braku środków finansowych na bu-
dowę S6, plan budowy Via Maris  

mocno dziwi, bowiem drogowa inwe-
stycja nad morze będzie kosztowna.  
   Droga ekspresowa S6 bezdyskusyj-
nie jest w tej chwili najbardziej ocze-
kiwaną drogą na Pomorzu. Stanowić 
ma bowiem kręgosłup transportowy 
tej części naszego województwa, do 
którego podczepione będą inne dro-
gi, w tym zapowiadana Via Maris! 
    Dzisiaj wiadomo tylko, że odcinek 
S6 Lębork – Słupsk i dalej do Siano-
wa nie będzie budowany.  Trwa analiza 
ministerstwa czy warto budować odci-
nek Lębork – Obwodnica Trójmiasta 
(tzw. Trasa Kaszubska). W przypadku 
Obwodnicy Metropolitalnej Trójmia-
sta, Ministerstwo Infrastruktury szuka 
finansowania i czeka na decyzję Mini-
sterstwa Rozwoju. 

Sławomir Lewandowski

Budowa drogi ekspresowej S6, która miałaby połączyć Trójmiasto ze Słupskiem  
oddala się coraz bardziej. Zamiast budowy drogi stanowiącej kręgosłup transpor-
towy północnej części województwa pomorskiego, rząd proponuje drogę z Gdyni 

do Władysławowa! 

Fot. Sławomir Lewandowski
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Zajęcia z robotyki, rytmiki, języków obcych, matematyki oraz teatru to nowa ofer-
ta dla przedszkolaków z gminy Kartuzy. Otwarto nowe przedszkola w Kartuzach, 

Kiełpinie, Łapalicach oraz Staniszewie. Inwestycja kosztowała 8 mln zł.

W   gminie Kartuzy rodzi się  
najwięcej dzieci w regionie.  
Dlatego tak ważne było 

dla nas otwarcie nowych przedszkoli  
–  zaznaczył, 13 lutego br. podczas 
otwarcia przedszkola w Kartuzach 
Mieczysław Gołuński, burmistrz tego 
miasta. 

Zalety nowych przedszkoli

– Stworzenie nowych miejsc na-
uki dla dzieci w wieku 3-5 lat  
z gminy Kartuzy daje możliwość ta-
kiej nauki, jak mają dzieci w mie-
ście – powiedział Piotr Kloczkowski, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kartuzach. – Przedszkola utworzono 
na terenie szkoły. Zadowoleni są nie 
tylko nauczyciele, władze gminy, ale 
przede wszystkim dzieci i ich rodzice. 
– Krótsza droga do szkoły to wielki 
atut – zauważa mama 4-letniej Wik-
torii, Anna Kurowska. – Dzięki temu 
dziecko wstaje później, jest mniej zmę-
czone i marudne. Poza tym, nowo wy-
posażone sale zapewniają większy kom-
fort nauki.

Oferta edukacyjna  
placówek

Powstanie 99 miejsc dla przedszkola-
ków, również dla dzieci niepełnospraw-
nych. Najmłodsi będą uczestniczyć  
w zajęciach m.in. z  robotyki, rytmiki, 
języków obcych, matematyki oraz te-
atru. Dzięki temu zwiększą się szanse 
edukacyjne dzieci z terenów wiejskich. 
Placówki przeszły modernizację. Wy-
posażono je w nową bazę dydaktyczną 
oraz nowoczesne pomoce naukowe.  
– Edukację należy rozpocząć już u naj-
młodszych dzieci, gdyż młody, zainte-
resowany otoczeniem człowiek bardzo 
szybko chłonie wiedzę – mówił marsza-
łek Mieczysław Struk. –  Nadal mamy 
zbyt małą liczbę miejsc dla przedszko-
laków. Dlatego otwarcie ośrodków wy-

chowania przedszkolnego na terenie 
gminy Kartuzy jest kolejnym krokiem 
zmierzającym do wyrównania szans 
edukacyjnych dzieci z terenów wiej-
skich – zaznaczył marszałek Struk.

Koszty kształcenia przed-
szkolnego w regionie

Nowe miejsca kosztowały 8 mln zł, 
z czego 6,8 mln zł pochodzi z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Pomorskiego. 
W kwocie tej znalazły się dodatko-
we zajęcia dla ponad 800 dzieci oraz 
środki na kształcenie 34 nauczycieli.  

    W całym województwie na rozwój 
edukacji przedszkolnej z funduszy 
europejskich przeznaczono prawie 
87 mln zł. Całkowity koszt wsparcia, 
który wyniósł 102 mln zł,  uzyskało  
70 projektów. Pozwoli to na dofinanso-
wanie  4,3 tys. miejsc przedszkolnych, 
a 12 tys. dzieci uczestniczyć będzie 
w dodatkowych zajęciach. Ponadto 
750 nauczycieli zdobędzie dodatkowe 
kwalifikacje poprzez udział w kursach 

i szkoleniach, a także studiach pody-
plomowych. Fundusze zostaną rów-
nież przeznaczone m.in. na  remonty 
budynków, modernizację istniejących 
przedszkoli, nowe wyposażenie i po-
moce dydaktyczne oraz bieżące funk-
cjonowanie nowych miejsc dla przed-
szkolaków.

 Kolejne przedszkole

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło 
się również podpisanie umowy z wój-
tem gminy Cedry Wielkie dotyczące 
powstania przedszkola samorządowego 
w Trutnowach. Placówka będzie kosz-

towała 1,6 mln zł, z czego 1,37 mln 
zł pochodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. W przedszkolu znajdzie 
się 25 miejsc dla dzieci, z którymi pra-
cować będzie 8 nauczycieli. Maluchy 
skorzystają m.in. z zajęć matematycz-
no-przyrodniczych oraz logopedycz-
nych i robotyki. Placówka zostanie 
otwarta pod koniec 2018 roku.

Dorota Kulka

Sto nowych miejsc dla przedszkolaków 
w gminie Kartuzy

Fot. Sławomir Lewandowski



POMORSKIE MAGAZYN SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO           5

NR 1 (121) STYCZEŃ-LUTY  

W
Y

D
A

R
Z

E
N

IA

Pomorskie przyznało stypendia 
97 twórców kultury, 50 młodych sportowców oraz 38 pomorskich studentów,  

którzy wykazali się artystycznymi i naukowymi osiągnięciami, otrzymało w lutym 
stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Każdego roku samorząd woje-
wództwa pomorskiego przyzna-
je stypendia m.in. dla twórców 

kultury, sportowców oraz studentów. 
Inicjatywa władz województwa skiero-
wana jest do mieszkańców Pomorskie-
go i ma za zadanie wspomóc laureatów  
w rozwijaniu ich pasji, których bene-
ficjentem mają szansę stać się również 
mieszkańcy  naszego regionu.

Najwięcej projektów  
muzycznych

350 tys. zł dostaną w 2017 roku ar-
tyści ubiegający się o stypendia dla 
twórców kultury. Przyznawane są one 
osobom zajmującym się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kul-
tury i opieką nad zabytkami. Zarząd 
Województwa Pomorskiego przyznał 
dotacje 97 osobom, średnia wyso-
kość stypendium to 3608 zł. Naj-
więcej dofinansowanych wniosków 
dotyczyło projektów muzycznych.   
   To już szesnasta edycja stypendiów 
marszałka województwa pomorskie-
go dla twórców kultury. W tym roku 
wpłynęły 244 wnioski  od 237 osób. 
W porównaniu do roku ubiegłego 
liczba tych pierwszych i tych dru-
gich wzrosła. Niewiele większa była 
natomiast pula, którą samorząd wo-
jewództwa przeznaczyzł do podzia-
łu (330 tys. w 2016 roku, 350 tys.  
w 2017 roku). Stypendia dla twórców 
kultury są przyznawane raz w roku, 
mogą się o nie ubiegać osoby miesz-
kające lub tworzące w województwie 
pomorskim lub realizujące projekt do-
tyczący województwa pomorskiego.

Nagrodzeni sportowcy

Stypendia sportowe przyznawane 
są cyklicznie od października 2009 
roku, dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe. Kwota sty-
pendium, które przyznawane jest na 
okres 10 miesięcy – od lutego do li-
stopada, dla juniora młodszego i ju-

niora wynosi odpowiednio 200 zł 
i 350 zł miesięcznie, natomiast dla 
młodzieżowca – 700 zł  miesięcznie.   
   Tegoroczni laureaci reprezentują łącz-
nie 18 dyscyplin sportowych w tym   
8 zawodników reprezentuje sztuki 
walki (taekwon-do ITF, kick-boxing, 

szermierka), 9 żeglarstwo, 8 pływa-
nie, w tym 3 reprezentujących sport 
osób niepełnosprawnych. Są również 
przedstawiciele lekkiej atletyki, gim-
nastyki sportowej, triathlonu, tenisa 
ziemnego, kajakarstwa, wioślarstwa, 
orientacji sportowej, bilarda i kolar-
stwa. Większość z nich to medaliści 
mistrzostw świata, Europy, wielokrot-
ni mistrzowie i reprezentanci Polski.   
   Stypendium może otrzymać zawod-
nik, który spełniał łącznie następujące 
kryteria: jest mieszkańcem wojewódz-
twa pomorskiego i członkiem klubu 
sportowego mającego siedzibę na te-
renie województwa, uprawia dyscy-
plinę olimpijską, paraolimpijską lub 
dyscyplinę objętą systemem współ-
zawodnictwa młodzieży uzdolnionej 
sportowo, jest uczniem, słuchaczem 

szkoły policealnej lub studentem uczel-
ni wyższej; zajął miejsce od I-VIII  
w mistrzostwach świata, I-VI mistrzo-
stwach Europy lub miejsce od I-III  
w mistrzostwach Polski w danej ka-
tegorii wiekowej lub w sporcie osób 
niepełnosprawnych w okresie 1 roku 
poprzedzającego złożenie wniosku, 
zobowiązał się do realizacji programu 
szkolenia określonego przez klub spor-
towy, którego jest członkiem; cechuje 
się nienaganną postawą etyczną i mo-
ralną i nie został skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu.

38 wybitnych  
studentów

Pośród stypendystów znalazło się także 
38 najlepszych pomorskich studentów, 
którzy otrzymali stypendia w wysoko-
ści 380 zł miesięcznie. Laureaci zostali 
wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne 
i naukowe. Łączna pula stypendium 
wyniosła 130 tys. zł. – Chciałbym, aby 
studenci uczelni wyższych nie tylko 
zdobywali wiedzę, ale także, aby ich 
pomysły były realizowane – zaznaczył 
podczas gali wręczenia listów gratula-
cyjnych marszałek Mieczysław Struk.  
   O stypendia mogli ubiegać się m.in.: 
laureaci nagród i wyróżnień w konkur-
sach, uczestnicy projektów badawczych 
lub artystycznych prowadzonych przez 
uczelnie, igrzysk olimpijskich, mi-
strzostw świata lub Europy. Przyznawa-
ne są w trzech kategoriach: nauka, sport 
i działalność artystyczna. Otrzymują je 
osoby, które mieszkają w wojewódz-
twie pomorskim, mają średnią ocen nie 
mniejszą niż 90 proc. średniej na danym 
kierunku i co najmniej dwa osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe.   
   Najlepszych studentów wybrała komi-
sja stypendialna, w skład której weszli 
m.in.: radni województwa, przedsta-
wiciele Pomorskiej Rady Przedsiębior-
czości i Rady Rektorów Województwa 
Pomorskiego.

Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski
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Linia kolejowa nr 405, łącząca pomorskie miejscowości: Miastko, Kępice, Korzy-
bie ze Słupskiem i Ustką, przejdzie modernizację, dzięki czemu podróż będzie 

bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i szybsza. W ramach prac zmodernizowana 
zostanie także infrastruktura dworcowa.

Fot.  Sławomir Lewandowski

Koleją z Miastka do Ustki  
szybciej i wygodniej

Modernizacja blisko 90 km  
linii kolejowej kosztować  
będzie niemal 250 mln zł. In-

westycja dotyczy pomorskiego odcinka 
linii nr 405 – od granicy wojewódz-
twa przez Miastko, Kępice, Korzybie,  
Słupsk do Ustki. Powstaną wygodne 
perony, nowe oświetlenie, wiaty i ław-
ki oraz lepsza dostępność do kolei dla 
osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej. Wszystko to dzięki projektowi wy-
branemu przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
który zostanie dofinansowany kwotą 

unijnego wsparcia w wysokości 171 
mln zł. Umowę w tej sprawie, 28 lu-
tego br. w Starostwie Powiatowym  
w  Słupsku, z przedstawicielami  
PKP PLK podpisał marszałek  
Mieczysław Struk.    

    Inwestycja będzie realizowana przez 
PKP PLK od maja 2017 roku do grud-
nia 2020 roku. To bardzo ważny ko-
rytarz transportowy dla mieszkańców 
zachodniej części województwa po-
morskiego. Efektem projektu będzie 
poprawa atrakcyjności pasażerskiego 
transportu kolejowego, m.in. dzięki 
skróceniu czasu przejazdów oraz popra-
wie bezpieczeństwa i komfortu podróży.  
Wymieniona zostanie nawierzchnia to-
rowa od stacji Miastko do Ustki. Zmo-
dernizowane i przebudowane zostaną 
m.in. 53 przejazdy kolejowe, 4 mosty  
i 8 wiaduktów. Na stacji Kępice 
wybudowane zostanie nowe przej-

Fot. Sławomir Lewandowski

 
90 km linii kolejowej  

 
Koszt 250 mln zł  

 
Termin oddania 2020 r. 
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ście pod torami, zaś w Miastku 
przejście pod torami zostanie wy-
remontowane. Zrewitalizowane zo-
staną również 22 perony wzdłuż ca-
łej trasy, linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne, a także urządze-
nia sterowania ruchem kolejowym.   
  Projekt ten jest realizowany w ra-
mach Poddziałania 9.2.2. Regionalna 
infrastruktura kolejowa RPO WP na 
lata 2014-2020, którego celem jest 
zwiększenie przewozów w regional-
nym pasażerskim transporcie kolejo-
wym. Wsparcie w ramach Poddzia-
łania ma na celu poprawę spójności 
terytorialnej i społecznej regionu, po-
przez poprawę dostępności do liniowej  
i węzłowej infrastruktury transpor-
towej, czego efektem będzie wspo-
mniana poprawa atrakcyjności pa-
sażerskich połączeń kolejowych.         
   Przypomnijmy, że 13 czerwca 2016 
roku podpisana została pierwsza 
umowa o dofinansowanie projektu  
w ramach powyższego Poddziałania 
dotycząca przedsięwzięcia „Rewitali-
zacja linii kolejowej nr 207 odcinek 
granica województwa – Malbork”,  
w ramach której przyznane zo-
stało 180 mln zł dofinansowania.  
   Planuje się, że z wybudowa-
nej w ramach powyższych projek-
tów infrastruktury rocznie korzy-
stać będzie blisko milion pasażerów. 

                      Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski

Dworzec w Ustce

Dworzec w Kępicach

Dworzec w Kępicach
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Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Poród z uśmiechem tylko w Gdyni
Wyremontowany Oddział Położniczy w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni oferuje 
rodzącym wysokie standardy. Oprócz wygodnych wnętrz i profesjonalnej opieki 
kobiety mają na przykład do dyspozycji alternatywny sposób uśmierzania bólu 

podczas porodu – gaz rozweselający. Po remoncie druga część oddziału została 
otwarta 15 lutego br.

Jedyny oddział w mieście, gdzie na 
świat przychodzą młodzi gdynia-
nie, przeszło gruntowny remont 

i modernizację. Przebudowany został 

Zespół Porodowy i Oddział Patologii 
Ciąży. Cała inwestycja w redłowskiej 
placówce, kosztowała blisko 4,3 mln 
zł. Ponad 2,5 mln zł przekazał sa-
morząd województwa pomorskiego.  
– To jest konsekwentne działanie. Tak, 
jak obiecaliśmy, robimy dużo, by po-
prawić komfort pacjentek rodzących 
w Gdyni – podkreślał podczas uro-
czystego otwarcia placówki Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – I to sie udaje. Kolejne 
miejsce o bardzo wysokim standar-
dzie jest już do dyspozycji gdynianek.  
– Bardzo się cieszymy, że możemy za-
proponować rodzącym to komforto-
we miejsce. Staramy się, by standardy  
w naszych szpitalach były coraz wyższe 
– mówił Paweł Orłowski, członek Za-
rządu Województwa Pomorskiego. – To 
wszystko w trosce o kobiety, ich zdro-
wie i samopoczucie podczas tak ważne-

go wydarzenia, jak narodziny dziecka. 
Na pacjentki czekają cztery sale po-
rodowe, gdzie są prysznice, toalety  
i jedna sala porodowa z wanną. Szpital 

proponuje kobietom porody aktyw-
ne, podczas których można korzystać  
z worków sako, piłek, drabinek. Jest też 
terapia muzyką, która zmniejsza stres  
u rodzących.

Jak pomóc rodzącej?  
Gaz rozweselający!

Jedna z metod łagodzenia bólu poro-
dowego, z której na oddziale mogą 
korzystać przyszłe mamy, jest analgezja 
wziewna. Mieszanina tlenu i podtlenku 
azotu, potocznie zwana gazem rozwe-
selającym, coraz częściej pojawia się na 
polskich porodówkach. Na Pomorzu 
stosowana jest np. w Szpitalu św. Woj-
ciecha na gdańskiej Zaspie i właśnie  
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.  
– Analgezję wziewną stosujemy mniej 
więcej od roku. Co czwarta-piąta pa-
cjentka korzysta z tej metody – mówi 

dr Andrzej Płoszyński, kierownik 
Oddziału Położniczego w Szpitalu 
Morskim. – Trzeba jednak zaznaczyć, 
że gaz to środek, który zmniejsza, 
łagodzi ból. Ale go nie likwiduje.   
   Jak każda metoda znieczulenia, gaz 
ma swoje zalety i wady. Do tych pierw-
szych można zaliczyć m.in. łatwość po-
dawania i szybkość działania, bo efekty 
pacjentka może zauważyć już po ok. 
minucie wdychania gazu. Ważne jest 
też to, że sama rodząca decyduje, jak 
często i w jakich dawkach go potrzebu-
je. Gaz nie wpływa na czynność skur-
czową mięśnia macicy i szybko ulatnia 
się z organizmu kobiety po porodzie.
Wadą jest to, że niektóre pacjentki 
po podaniu podtlenku azotu mogą 
mieć zawroty głowy lub nudności.  
– Czasem gaz może spowodować wa-
hania ciśnienia u rodzącej, więc przy 
korzystaniu z tej metody musimy 
monitorować tętno płodu i ciśnienie 
kobiety – dodaje dr Płoszyński. – Ale 
porównując z innymi środkami farma-
kologicznymi, łagodzącymi ból pod-
czas porodu, analgezja wziewna jest 
jedną z najbezpieczniejszych metod.  
I nasze pacjentki chwalą ją sobie.

Komfort młodych mam

Wystrój wnętrz, wygoda, intymność  
i funkcjonalność oddziału po remon-
cie niczym nie odbiega od prywat-
nych klinik. Rocznie przyjmowanych 
jest tu blisko 2,5 tys. pacjentek. Na 
oddziale pracuje grupa lekarzy specja-
listów i ponad 30 wykwalifikowanych 
położnych, którzy otaczają pacjent-
ki profesjonalną i troskliwą opieką.  
    Pierwszy etap prac remontowych za-
kończył się w lutym 2016 r. i kosztował 
milion zł. Już wtedy dzięki moderniza-
cji warunki pobytu pacjentek na od-
dziale bardzo się poprawiły.

Dorota Kulka
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Remont oddziału w Szpitalu  
Psychiatrycznym w Gdańsku zakończony 
Nowe pomieszczenia dla chorych, wymieniona instalacja elektryczna to m.in. efek-
ty modernizacji Oddziału ogólnopsychiatrycznego dla dorosłych w Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku.

Na oddziale zostały wyremon-
towane sale zajęciowe dla pa-
cjentów, gabinety lekarskie 

i zabiegowe, łazienki – powiedział  
podczas otwarcia Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Województwa Po-
morskiego. Remont przyczynił się do  
podniesienia jakości pobytu i bez-
pieczeństwa pacjentów – dodał.  
  Kupiono nowe łóżka i szafki dla 
chorych, a także sprzęt do dezynfek-
cji. Odnowiono kuchnie i stworzono 
pomieszczenie socjalne dla personelu. 
Dodatkowo na całym oddziale zamon-
towano nowe oświetlenie i gniazdka 
elektryczne z blokadami. W ten spo-
sób dostosowano go do wymogów 
przepisów pożarowych. Na nowym 
oddziale jest 35 łóżek, a w całym szpi-
talu może się leczyć 406 pacjentów.  
  Inwestycja kosztowała ok. 1,2 mln zł,  

z czego 300 tys. zł pochodziło z bu-
dżetu pomorskiego samorządu. 
Dodatkowo Urząd Marszałkowski  
przekazał ponad 30 tys. zł na zakup 

specjalistycznego sprzętu oraz wyposa-
żenia gabinetu zabiegowego. 

Małgorzata Pisarewicz

Fot. Sławomir Lewandowski

Poradnia Diabetologiczna  
przyjmuje pacjentów  
w odnowionych pomieszczeniach
Blisko 640 tysięcy złotych kosztował remont Poradni Diabetologicznej w Szpitalu 
im. Kopernika w Gdańsku. Otwarcie poradni, która mieści się w budynku szpitala 
przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku odbyło się 8 lutego.

Na remont pomieszczeń szpital 
przeznaczył blisko 540 tysię-
cy zł, zaś pozostałe 100 tys. 

zł - Fundacja ENERGA. W pokojach: 
lekarskim, zabiegowym i edukacyj-
nym przyjmować będą specjaliści dia-
betologii, dietetyk oraz pielęgniarka.    
   Poradnia Diabetologiczna zajmuje 
się diagnostyką i leczeniem pacjen-
tów z cukrzycą. W poradni wykonuje 
się badania i prowadzi edukację pa-
cjentów w zakresie: obsługi gluko-

metrów, nauki techniki podawania 
insuliny oraz miejsc jej podawania. 
Chorzy korzystający z poradni mają 
także możliwość  poznania podsta-
wowych zasad żywienia, a także diety.  
– Szacuje się, że w Polsce 5 proc. 
społeczeństwa choruje na cukrzycę,  
a kolejne 40 proc. może nie wiedzieć, 
że problem też ich dotyczy – mówił 
podczas otwarcia poradni Dariusz 
Kostrzewa, prezes zarządu Coper-
nicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 

– To pokazuje, jak ważne są miejsca, 
gdzie diabetycy będą mogli otrzymać 
kompleksową pomoc. A potrzebują-
cych jest dużo, w zeszłym roku nasza 
poradnia przyjęła 4781 pacjentów.   
   Podczas otwarcia nastąpiło także uro-
czystość przekazania szpitalowi Coper-
nicus nowoczesnej karetki przez firmę 
Leier z Malborka. Ambulans pochodzi 
z Austrii, ma 4 lata, kosztował 70 tys. zł. 

                             Anetta Konopacka
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Blisko 1 mln zł na prace konserwatorskie pomorskich zabytków, złożenie ślubo-
wania przez nową radną, a także współprowadzenie sesji przez darczyńcę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy zdominowały lutowe obrady pomorskiego sejmiku.  

Sejmik przyznał dotacje 14 projek-
tom związanym z pracami kon-
serwatorskimi i robotami budow-

lanymi przy obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków naszego wojewódz-
twa. Na odrestaurowanie zniszczonych 
ambon i ołtarzy, remont dachów, fun-
damentów czy wież kościołów samo-
rząd województwa pomorskiego prze-
znaczy w tym roku ponad 993 tys. zł. 

Zabytkowe perełki w ma-
łych miejscowościach

Największe wsparcie w tym roku do-
staną: Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Mateusza Apostoła w Nowym 
Stawie na remont fundamentów oraz 
elewacji części kościoła (196,5 tys. zł), 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Duninowie 
na prace remontowo-konserwatorskie 

przy wieży kościoła (120 tys. zł) i Pa-
rafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra 
i Pawła w Mątowach Wielkich na kon-
serwację i restaurację barokowego ołta-
rza głównego (100 tys. zł).

11 milionów przez 10 lat

– W latach 2007-2016 na ratowanie 
zabytków przekazaliśmy prawie 11 mln 
zł – mówi Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego. – Za 
te pieniądze w mniejszych i większych 
miejscowościach regionu udało się zre-
alizować 181 różnych zadań. Wachlarz 
prac był bardzo szeroki – od budow-
lanych przy zabytkowych obiektach 
architektury (wymiana pokryć dacho-
wych, konserwacje więźb dachowych, 
izolacje fundamentów, wymiana stolar-
ki okiennej) po prace konserwatorskie 
zabytków stanowiących cenne wypo-

sażenie pomorskich kościołów  (m.in. 
ambon, ołtarzy, prospektów organo-
wych, konfesjonałów, rzeźb).

Nowa radna

Podczas sesji ślubowanie złożyła radna 
Karolina Szczygieł (PO), która zajęła 
miejsce po ustępującym Piotrze Witt- 
brodtcie. Karolina Szczygieł urodziła 
się 1 lipca 1982 r. w Wejherowie, jest 
absolwentką Wydziału Bioinżynierii 
Zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim. Ukończyła także Wydział 
Zarządzania na Uniwersytecie Gdań-
skim. Działa w Zrzeszeniu Kaszub-
sko-Pomorskim, oddział w Łęczycach. 
Zasiadała już w ławach Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego, była radną po-
przedniej kadencji 2010-2014. Obec-
nie pracować będzie w Komisji Nauki, 
Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komi-

Fundusze na ratowanie cennych  
zabytków na Pomorzu

Fot. Sławomir Lewandowski
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Damian Jagusz wylicytował otwarcie obrad regionalnego parla-
mentu podczas tegorocznej aukcji w ramach WOŚP.

Radna Karolina Szczygieł zajęła miejsce po ustępującym Piotrze 
Wittbrodtcie, który przywitał swoją następczyni kwiatami.  

Ideę drogi św. Jakuba prowadzącą do Santiago de Compostela, 
podczas sesji przedstawiła radna Alicja Zajączkowska.

 sji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościo-
wej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

       Zwycięzca licytacji

Gościem specjalnym lutowej sesji był 
Damian Jagusz, mieszkaniec Gdańska, 
absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego, który 
wylicytował otwarcie obrad regional-
nego parlamentu podczas tegorocznej 
aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dodatkowo zwy-
cięzca licytacji otrzymał dwuosobowe 
zaproszenie na premierę przedstawie-
nia „Urodziny, czyli ceremonia żałob-
na w czasach radosnego świętowania"  
w reżyserii Adama Orzechowskiego 
odbywającą się w 2017 r. w Teatrze  
Wybrzeże w Gdańsku.

Rola organizacji  
pozarządowych 

Zwycięzca licytacji powitał przybyłych 
na obrady regionalnego parlamentu 
i podziękował za zaangażowanie rad-
nych we wsparcie WOŚP. Podkreślił 
dużą rolę organizacji pozarządowych.  
– Zaangażowanie społeczne, które prze-
jawia się właśnie w ich funkcjonowa-
niu, pozostaje jednak wyznacznikiem 
nowoczesnego, wykształconego spo-
łeczeństwa, świadomego swej historii, 
jednak otwartego na osiągnięcia przy-
szłości – zaznaczył Jagusz. – Chciał-
bym podkreślić, jak wiele sukcesów 
ostatniego ćwierćwiecza, stanowią osią-
gnięcia tych organizacji, bowiem wkład  
w unowocześnienie rodzimej służby 
zdrowia jest ważnym, aczkolwiek jed-
nym z wielu ich wyznaczników. Pamię-
tajmy również o ich zaangażowaniu  
w proces legislacyjny, który – niewątpli-
wie w mniejszym lub większym stopniu 
– pozwalał jednak poznawać rządzą-
cym stanowisko różnych stron dialogu 
społecznego, niezależnie od prezento-
wanych przez nie poglądów – dodał.              
     Marszałek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk przekazał Damia-
nowi Jaguszowi medal „De nihilo nihit 
fit" (tłumaczenie „Nic nie powstaje z ni-
czego"). – Dziękuję za wsparcie WOŚP, 
troskę o rolę organizacji pozarządo-
wych, a tym samym wkład w budowanie  
społeczeństwa obywatelskiego – powie-
dział podczas sesji marszałek Struk.

Małgorzata Pisarewicz

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski
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Sąd Ostateczny Hansa Memlinga  
JEDEN ze 100 najważniejszych  

obrazów sztuki dawnej
Gra planszowa, warsztaty dla dzieci, spektakl uliczny i opera to tylko niektóre  

z propozycji, które będą promowały Rok Memlinga. Wśród bogatej oferty, przygo-
towanej przez kilkanaście instytucji kultury z województwa pomorskiego, znajdą 
się projekty promujące tryptyk „Sąd Ostateczny" i jego autora Hansa Memlinga.

Fot. Sławomir Lewandowski

Promocji i upowszechnianiu wie-
dzy o arcydziele Hansa Mem-
linga Sądzie Ostatecznym, który 

znajduje się w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku, poświęcona była stycz-
niowa konferencja prasowa z udziałem 
marszałka Mieczysława Struka, An-
drzeja Bojanowskiego, zastępcy prezy-
denta miasta Gdańska, Tomasza Klo-
skowskiego, prezesa Portu Lotniczego 
Gdańsk oraz Wojciecha Bonisawskie-
go, dyrektora Muzeum Narodowego 
Gdańsku i prof. dr hab. Marcina Kale-
cińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.   
Obraz, który jest jednym z najcenniej-

szych dzieł sztuki w polskich zbiorach, 
będzie motywem kilkudziesięciu wy-
darzeń artystycznych, kulturalnych 
i naukowych, które przygotowują 
instytucje kultury województwa po-
morskiego, organizacje pozarządowe, 
w tym Muzeum Narodowe w Gdań-
sku. Muzeum jako właściciel obrazu 
przygotowało najszerszą ofertę kultu-
ralną związaną z dziełem Memlinga. 
Aby zapewnić spójny i precyzyjny spo-
sób informowania opinii publicznej  
o tych projektach, współpracująca  
z Muzeum Narodowym w Gdań-
sku Fundacja Gdańska przygotowała 

strategię promocji, w myśl której wy-
darzeniom tego roku nadano nazwę 
„Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. JE-
DEN ze 100 najważniejszych obrazów  
w sztuce dawnej”. Intencją pomysło-
dawców jest zwrócenie uwagi na nie-
zwykłą rangę obrazu Memlinga, które, 
jak wyjaśnił prof. dr hab. Marcin Ka-
leciński z Uniwersytetu Gdańskiego, 
spełnia warunki bycia arcydziełem 
malarskim, w tym esencjonalistyczną 
formułę arcydzieła, którą najlepiej wy-
raża w kontekście Sądu Ostatecznego 
Memlinga, triada pojęć św. Tomasza  
z Akwinu –  „By rzecz była piękna, 
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trzeba trzech właściwości: całkowitości, 
harmonii i jasności (integritas, conso-
nantia, claritas)”. Uzasadniając trafność 
tytułu nadanemu wydarzeniom upo-
wszechniającym wiedzę o obrazie Mem-
linga dodał, że liczba owych arcydzieł 
jest zawsze umowna, a w systemie dzie-
siętnym wystarczająco pojemna i jed-
nocześnie elitarna pozostanie liczba sto.  
   W ramach projektu Muzeum Na-
rodowe w Gdańsku przygotowuje dla 
publiczności regionu i turystów z kraju  
i z zagranicy bogatą ofertę wydarzeń 
artystycznych, edukacyjnych i nauko-
wych. Wśród nich wystawę sztuki, 
której otwarcie będzie towarzyszyło 
międzynarodowej konferencji nauko-
wej, „Hans Memling i sztuka dewocji 
indywidualnej w Niderlandach XV 
i początku XVI w.” poświęconej de-
wocyjnej twórczości Memlinga, jak  
i twórców niderlandzkich XV i po-
czątku XVI w. Do rąk najmłodszych 
czytelników wiosną i przed wakacjami 
trafi książka o Hansie Memlingu oraz 
kalendarz szkolny 2017/2018. Zapro-
simy na koncert muzyki inspirowanej 
kolorami obrazu, zaproponujemy grę 
planszową, w której bohaterem bę-
dzie tryptyk Memlinga. Będzie także 
okazja do ułożenia obrazu Memlin-
ga z wielkoformatowych puzzli. Za-
prezentowana zostanie współczesna 
sztuka inspirowana dziełem Mem-
linga: koncert w czasie, którego wy-
konany zostanie utwór inspirowany 
kolorami użytymi przez malarza oraz 
multimedialny panel ceramiczny od-
działujący fakturą materiału, muzyką  
i dźwiękami. Oferta Nocy Muzeów 2017 
w Oddziale Sztuki Dawnej zdomino-
wana będzie nawiązaniami do obrazu.  
    Pozostałe instytucje przedstawi-
ły ofertę wydarzeń muzycznych, te-
atralnych i projektów plenerowych. 
Aktualności związane z wydarzenia-
mi JEDEN ze 100 można śledzić 
na stronie internetowej projektu.   
   Wsparcie temu projektowi udzie-
lił m.in. marszałek Mieczysław Struk: 
– Gdańsk ma swoje symbole, który-
mi się szczyci i z których słynie na ca-
łym świecie. To bursztyn, Solidarność  
i Memling. Warto, aby każdy mieszka-
niec województwa pomorskiego i każ-
dy turysta je rozpoznawał. I by dobrze 
poznał arcydzieło Memlinga – mówił. 
 
 
    Muzeum Narodowe w Gdańsku

Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku

Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku
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Aby utrzymać swoją wiodącą po-
zycję na światowych rynkach, 
Swarovski nieustannie poszu-

kuje metod usprawnienia i dostoso-
wania swoich procesów biznesowych. 
Otwarcie globalnego centrum usług  
w Gdańsku wpisuje się w globalną 
strategię firmy, mającą na celu maksy-
malne usprawnienie działania działu 
finansowo-administracyjnego, a tym 
samym zapewnienie marce dalszych 
sukcesów. W ramach tej inicjatywy wy-
brane funkcje działu finansowo-admi-
nistracyjnego przejmie nowa gdańska 
jednostka.

Ogłoszenie decyzji

Uroczyste ogłoszenie inwestycji Swa-
rovskiego odbyło się w Ratuszu Głów-
nomiejskim w Gdańsku 2 lutego, 
wieńcząc długi proces analityczny.  
– Decyzja o systematycznej budowie 
nowego globalnego centrum usług 
w Gdańsku jest wynikiem wnikliwej 
ewaluacji tej lokalizacji. Profesjonalizm 
i ogromne zaangażowanie przedstawi-
cieli władz stworzyło solidną podstawę 
do długotrwałych zobowiązań z naszej 
strony – stwierdził Marcel Angst, wi-
ceprezes ds. operacyjnych finansów  
i administracji.  
– Dzisiejsze wydarzenie potwierdza, 
że jesteśmy wiarygodnym i szale-
nie atrakcyjnym partnerem dla firm  
o zasięgu globalnym  Z dumą witamy 
firmę Swarovski na Pomorzu – mówi 
marszałek Mieczysław Struk. – Jest to 
również wynik udanej współpracy po-
między przedstawicielami władz kra-
jowych i lokalnych, koordynowanej 
przez inicjatywę Invest in Pomerania.  
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z decy-

zji firmy Swarovski o otwarciu swoje-
go globalnego centrum usługowego 
właśnie w Gdańsku. Ta inwestycja po-
kazuje, że nasz region jest w stanie do-
starczyć utalentowanych pracowników, 
którzy świetnie poradzą sobie z obsługą 
różnorodnych i zaawansowanych pro-
cesów takiej firmy jak Swarovski – po-
wiedział Paweł Adamowicz, prezydent 
miasta Gdańska. 

Rozwój i ciekawe  
wyzwania zawodowe  

Inwestycja firmy Swarovski otworzy 
dla trójmiejskich pracowników szero-
ki wachlarz możliwości zawodowych. 
– W firmie Swarovski cenimy ludzi  
z pasją, zaangażowanych, takich któ-
rzy inspirują i zarażają entuzjazmem 
swoje otoczenie. Poszukujemy kom-
petentnych osób chcących pracować  

w firmie o silnej i rozpoznawalnej mar-
ce, za którą stoją wartości wypracowane 
w 120 letniej historii firmy. Nasza dzia-
łalność w Gdańsku zakłada w przyszło-
ści rozbudowę zespołów procesowych, 
jak również centrów wiedzy. Jako glo-
balne centrum usług nasz zespół bę-
dzie rozwijał i dostarczał kompleksowe 
rozwiązania biznesowe wszystkim od-
działom firmy Swarovski – mówił Woj-
ciech Krygowski, dyrektor Zarządza-
jący Swarovski GBS Hub & Spokes.  
  Nowa lokalizacja firmy Swarovski 
będzie powstawała etapowo: dyrek-
tor zarządzający rozpoczął tworzenie 
niewielkiego zespołu i stopniowe or-
ganizowanie prac oddziału. Oficjalne 
otwarcie stałego biura firmy Swarovski 
GBS będzie miało miejsce latem 2017 
roku. 

Katarzyna Kaparska

Swarovski otwiera globalne 
centrum usług w Gdańsku

Swarovski – od 1895 roku czołowy producent szlifowanego kryształu na świecie, 
którego wyroby nie tylko dodają blasku i prestiżu biżuterii, zegarkom oraz akceso-
riom odzieżowym, ale także błyszczą na pokazach haute couture i jako elementy 
nowoczesnych artykułów oświetleniowych – otwiera w tym roku nową siedzibę  

w Gdańsku. To tu w ciągu najbliższych kilku lat, w zgodzie z wartościami firmy, po-
wstanie globalne centrum usług Swarovskiego.

O firmie Swarovski 
 
Firma Swarovski zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzeda-
żą kryształów, kamieni szlachetnych, kamieni sztucznych i gotowych 
produktów, takich jak akcesoria oraz systemy oświetleniowe. Firma 
zaczynała swoją działalność w 1895 roku jako małe przedsiębiorstwo 
produkujące kryształy w Wattens w Austrii. Przez kolejne dekady firma 
nieustannie się rozwijała, osiągając pozycję wiodącego producenta 
kryształów na świecie. Czerpiąc ze swojej tradycji, historii i olbrzymich 
pokładów kreatywności, firma nie przestaje się rozwijać, zachowując 
jednocześnie swoje miejsce w ścisłej światowej czołówce w zakresie 
projektowania, kreatywności i technologicznej innowacyjności. Na czele 
firmy Swarovski stoi pięcioro członków rodziny – przedstawicieli już 
piątego pokolenia. Firma ma globalny zasięg, zatrudniając ponad 26 
000 pracowników w 2 680 sklepach w 170 krajach, a jej dochód w 2015 
roku przekroczył 2,6 mld euro. 
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Od przygotowania idealnego CV  
po profesjonalny makijaż biznesowy

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku odbyła  
się czwarta już edycja warsztatów dla pań, które chcą znaleźć pracę lub zdobyć 

nowe kwalifikacje.

Centrum Informacji i Planowa-
nia Kariery Zawodowej, któ-
re działa przy Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy  w Gdańsku, z myślą  
o kobietach, które potrzebują inspiracji 
do działania, chcą odkryć uśpiony po-
tencjał i odzyskać wiarę w swoje możli-
wości, zorganizował już po raz czwarty 
Marzec na obcasach. Dla pań przygoto-
wano wiele atrakcyjnych i bezpłatnych 
warsztatów rozwojowych oraz spotkań z 
ekspertami. Tematy dotyczyły zarówno 
sfery osobistej, jak i zawodowej. Wśród 
zarejestrowanych osób bezrobotnych 
jest więcej pań. Z roku na rok ich sy-
tuacja się poprawia, ale nadal warto do 
tej grupy kierować specjalne wsparcie.  
  Tegoroczny Marzec na obcasach to 
czwarta edycja wydarzenia. Rokrocznie 
w spotkaniach bierze udział ok. 200 
pań. To mieszkanki Gdańska i oko-
lic, poszukujące pracy, zainteresowane 
rozwojem zawodowym, w zróżnicowa-
nym przekroju wiekowym, zapisane na 
warsztaty poprzez rekrutację otwartą.     
   Czego można się dowiedzieć na spo-
tkaniach? Na przykład mowa jest o bu-
dowaniu marki osobistej na wszystkich 
etapach poszukiwania pracy, począw-

szy od przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych, po osobisty kontakt z 
pracodawcą. Są m.in. warsztaty „Po-
czuj sens, bądź kobietą świadomą" oraz 

trening nazywania i rozpoznawania 
emocji pozytywnych i negatywnych.  
   Wszystkie warsztaty cieszą się dużym 
zainteresowaniem uczestniczek. Centra 
Informacji i Planowania Kariery Za-

wodowej w Gdańsku i Słupsku w ciągu 
roku oferują różnego rodzaju bezpłatne 
spotkania dla osób poszukujących pra-
cy, rozważających założenie własnej fir-

my, zdecydowanych na zmiany w swo-
im życiu zawodowym. Bardzo pomocne 
może także okazać się skorzystanie  
z indywidualnego planu doradczego. 
  Warsztaty dla pań cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Na każde zajęcia 
zgłasza się około 30 uczestniczek. – Po 
kolejnych spotkaniach coraz bardziej 
mi się podobają i dlatego zapisuję się 
na następne – podkreśla Barbara Ko-
walska. – Zajęcia są bardzo dobrze pro-
wadzone. Dowiedziałam się co należy 
poprawić i jakich błędów się wystrze-
gać, np. przy tworzeniu swojego CV  
– dodaje Lidia Kozikowska.  
  Marzec na obcasach to nie jedyne 
przedsięwzięcie organizowane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy. Dla miesz-
kanek Słupska realizowany jest Tydzień 
Kobiet Aktywnych. Także tam panie 
mogą skorzystać z fachowych wskazó-
wek doradców zawodowych. 

Anetta Konopacka

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski
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W   ramach Poddziałania 
10.1.1.– mechanizm ZIT 
– wsparcie dotacyjne RPO 

WP na lata 2014-2020 w trybie po-
zakonkursowym, realizowane będą 
wyłącznie projekty wynikające ze Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk – Gdynia – Sopot do roku 
2020. Strategia zakłada modernizację 
energetyczną 230 budynków na obsza-
rze metropolitarnym (do 2023 roku).  

Morze zysku 

Spośród wybranych przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego w tym 
Poddziałaniu 3 projektów, najwięk-
sze dofinansowanie otrzymał Po-
wiat Pucki za projekt pn. „Morze 
zysku - z Eko odzysku. Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 
publicznej powiatu puckiego” o war-
tości ok. 14,5 mln zł, przyznano do-
finansowanie w wysokości 9,6 mln zł.   
   W ramach Poddziałania 10.2.1. 
Efektywność energetyczna – wsparcie 
dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020 
przewiduje się głęboką modernizację 
energetyczną budynków z uwzględnie-
niem potrzeby monitorowania i zarzą-
dzania energią wraz z możliwością wy-
korzystania instalacji OZE, wymiany 
źródeł ciepła (w tym indywidualnych) i 
zastosowania indywidualnego pomiaru 
zużycia ciepła. Zakres prac musi wyni-
kać z przeprowadzonej uprzednio ana-
lizy możliwych rozwiązań w ramach 
sporządzanego audytu energetycznego 
(w miarę potrzeby dodatkowo audytu 
efektywności energetycznej), a wybra-
ny wariant realizacyjny musi uwzględ-
niać kryterium kosztowe odnoszące się 

do uzyskanych efektów (np. redukcji 
zapotrzebowania na energię) w stosun-
ku do nakładów finansowych. 

Pomnik historii

Najwyższe dofinansowanie w tym 
Poddziałaniu otrzyma projekt Diecezji 
Pelplińskiej pn. ,,Efektywność ener-
getyczna Obszaru "Pomnik Historii 
w Pelplinie": etap 2’’ o wartości ok. 
32,4 mln zł, przyznano dofinansowa-
nie w wysokości blisko 27,1 mln zł.  
   Projekt, który zostanie zrealizowany 
do lipca 2020 roku dotyczy termomo-
dernizacji 4 budynków wchodzących 
w skład zespołu pocystersko-katedral-
nego w Pelplinie. Celem projektu jest 
poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
znajdujących się na terenie obszaru 
„Pomnik Historii w Pelplinie”. Niniej-
szy projekt obejmuje drugi etap przed-

sięwzięcia termomodernizacyjnego. 
Ma on charakter kompleksowy pod 
względem zakresu prac (głęboka ter-
momodernizacja, wymiana źródeł cie-
pła, zastosowanie kogeneracji, monito-
rowanie energii) oraz liczby budynków 
(4 obiekty). Zaplanowano wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii – prze-
widziano zastosowanie pompy ciepła  
w jednej nowej kotłowni. Beneficjen-
tami projektu będą: lokalna społecz-
ność Pelplina, użytkownicy budynków 
oraz właściciel budynków. W efekcie 
planowane jest zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budyn-
kach o 6 983 934,00 kWh/rok, a tak-
że spadek emisji gazów cieplarnianych  
o 1 736,40 ton równoważnika CO2.     
   Wartość wszystkich 9 projektów to 
ponad 65 mln zł, z czego unijne dofi-
nansowanie wynosi niemal 50 mln zł.

Małgorzata Pisarewicz

W trosce o czyste powietrze.  
50 mln zł na efektywność energetyczną  

Fot. Sławomir Lewandowski

Marszałkowie Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski podpisali 13 stycznia br.  
9 umów o dofinansowanie projektów z powiatu kartuskiego i puckiego, gmin: Puck, 
Dziemiany, Ryjewo, Kwidzyn, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła 
w Łebie, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ka-

mienicy Królewskiej oraz Diecezji Pelplińskiej w ramach RPO WP 2014-2020. 
Dzięki 50 mln zł unijnych środków uda się zmniejszyć roczne zużycie energii,  

a także obniżyć emisję gazów cieplarnianych.   
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Gigantyczne wsparcie na badania  
i rozwój dla firm na Pomorzu

Pomorskie firmy i jednostki naukowe otrzymały dotacje unijne na realizację projek-
tów o charakterze badawczo-rozwojowym. Dofinansowanie w wysokości ponad  

78 mln zł otrzymało 30 projektów o łącznej wartości prawie 130 mln zł.

Zarząd Województwa Po-
morskiego wybrał wdo re-
alizacji 30 najlepszych pro-

jektów  badawczo-rozwojowych  
o łącznej wartości prawie 130 mln 
złotych.  Projekty te startowały  
w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 
„Ekspansja przez innowacje – wspar-
cie dotacyjne" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego. Nabór projektów 
prowadziła Agencja Rozwoju Pomorza 
od 4 maja do 15 czerwca 2016 roku.  
     Był to pierwszy  konkurs kierowa-
ny jednocześnie do firm, partnerstw 
firm lub firm z organizacjami oraz jed-
nostek naukowych współpracujących  
z przedsiębiorstwami w naszym regio-
nie. Poziom dofinansowania każdego 
z projektów był uzależniony od jego 
typu, wielkości podmiotu ubiegające-
go się o dofinansowanie oraz rodzaju 
wydatków i mieścił się w przedziale od 
15 do 80 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, czyli podlegających refundacji ze 
środków unijnych. – Konkurs pokazał, 
że w firmach i instytucjach w naszym 
regionie tkwią duże możliwości inno-
wacyjne i technologiczne. Postawił też 
wysokie wymagania wobec zgłaszanych 
projektów, a mimo to złożono aż 113, 
z czego  wybrano 30 reprezentujących 
różne branże, począwszy od stocznio-
wej przez chemiczną, elektroniczną, 
medyczną czy obuwniczą. Biorąc pod 
uwagę specyfikę projektów to do-
bry wynik – mówi Łukasz Żelewski, 
prezes Agencji Rozwoju Pomorza.   
   Organizacje, jednostki naukowe  
i firmy mogły zdobyć środki m.in. 
na realizację badań przemysłowych  
i prac rozwojowych, wsparcie proce-
sów zabezpieczenia i ochrony własno-
ści intelektualnej dla własnych roz-
wiązań technicznych. Dotacje można 
było również pozyskać na zakup przez 
przedsiębiorstwa i dostosowanie do 
wdrożenia wyników prac B+R (badaw-
czo-rozwojowych) oraz praw do wła-

sności intelektualnej, w tym patentów, 
licencji, know-how lub innej nieopa-
tentowanej wiedzy technicznej związa-
nej z wdrażanym produktem lub usłu-
gą. Wsparcie przeznaczone było także  
na realizację projektów badawczo-roz-
wojowych zmierzających do komercja-
lizacji wyników, realizowanych przez 
jednostki B+R w ramach „skutecznej 

współpracy" z przedsiębiorstwami. 
Konkurs dawał również możliwość sfi-
nansowania w ramach RPO WP dzia-
łań związanych z tworzeniem i rozwo-
jem infrastruktury B+R m.in. wsparcia 
budowy, rozbudowy, przebudowy la-
boratoriów specjalistycznych, działów 
B+R lub centrów badawczo-rozwojo-
wych w przedsiębiorstwach oraz zakup 
wyposażenia, w tym m.in. aparatury 
badawczej, sprzętu i urządzeń labora-
toryjnych, technologii i innej niezbęd-
nej infrastruktury służącej tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. 
– Startujące podmioty reprezentowa-
ły Inteligentne Specjalizacje Pomorza, 
które wyznaczają obszary przewagi 
konkurencyjnej naszego województwa 
i odgrywają ważną rolę w realizowanej 

przez samorząd województwa Strategii 
Rozwoju Pomorza – mówi Mieczy-
sław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Określenie najbardziej 
rozwojowych dziedzin gospodarki re-
gionu to wynik trzech lat współpracy 
na linii samorząd – przedsiębiorcy. 
Wśród otrzymujących dofinansowa-
nie są zarówno instytucje naukowe, 

jak i firmy, co dobrze rokuje dla dal-
szej współpracy nauki i biznesu na Po-
morzu, w tak kluczowej dziedzinie jak 
innowacje – dodaje marszałek Struk.  
   Na konkurs wpłynęło 113 projek-
tów o łącznej wartości ponad 540 
mln zł. Przedsiębiorcy zawnioskowali  
o ponad 500 mln zł unijnego wsparcia 
na rozwój poprzez innowacje. Pozy-
tywną ocenę otrzymało 30 projektów 
o wartości ogółem ponad 129 mln zł 
i dofinansowaniu w wysokości ponad 
78 mln zł. Kolejny nabór projektów  
w ramach „Ekspansji przez innowacje 
– wsparcie dotacyjne" planowany jest 
w III kwartale 2017 r. Na ten cel prze-
znaczone zostanie ponad 23 mln euro. 
 
                    Barbara Merchel-Czech

Fot. © Depositphotos/pixpack
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Podczas V Forum Pomorskiej Edukacji odbywającej się pod hasłem „My – Obywa-
tele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej” marszałek Mieczysław Struk podpi-
sał umowy na projekty wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie.  Ich łączna 

wartość to prawie 362 mln zł.

Rozwój kształcenia zawodowego  
w województwie pomorskim

Fundusze wspierać będą przede 
wszystkim tworzenie nowocze-
snej i odpowiadającej na potrze-

by rynku pracy oferty edukacyjnej, 
organizację współpracy z pracodaw-
cami, zajęcia pozalekcyjne, praktyki 
zawodowe, kształcenie nauczycieli za-
wodu i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu oraz wyposażenie pracowni  
i warsztatów szkolnych. Kompleksowa 
realizacja wszystkich wymienionych 
działań jest możliwa dzięki tzw. pro-
jektom zintegrowanym co oznacza, 
że wysoka jakość edukacji zawodo-
wej zapewniona jest z pieniędzy Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego,  
a wszelkie działania infrastrukturalne 
współfinansowane są z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.   
   W tej sprawie z marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego Mieczysławem 
Strukiem rozmawia Piotr Cygert:

Czy tak duże wsparcie, o komplek-
sowym charakterze spowoduje, że 
pomorskie szkoły zawodowe staną 
się atrakcyjne dla uczniów i jedno-
cześnie potrzebne pracodawcom? 

W istocie większość pomorskich pra-
codawców zgłasza trudności ze zre-
krutowaniem odpowiadających ich 
potrzebom pracowników, co wynika 
z niedostosowania kwalifikacji do po-
trzeb rynku pracy. Lokalne szkoły za-
wodowe najczęściej prowadzą od wielu 
lat kształcenie o tym samym profilu 
nie nadążając z dopasowaniem oferty 
do aktualnych trendów na rynku pra-
cy. Transformacja ustrojowa w naszym 
kraju spowodowała także upadek wie-
lu przedsiębiorstw, które finansowały 
szkoły zawodowe i zapewniały miejsca 
pracy. Przeprowadzone diagnozy wska-
zały, że zmiany konieczne są nie tylko 
w kierunkach kształcenia, ale także 
w zakresie kształtowania postaw oraz 

kompetencji uczniów do zmieniającej 
się gospodarki. Jestem przekonany, że 
realizacja tego strategicznego przed-
sięwzięcia w zakresie zmiany kierun-
ków kształcenia, doskonalenia kadry 
oraz kompleksowej modernizacji in-
frastruktury wpłynie pozytywnie na 
wzrost jakości i dopasowanie oferty 
kształcenia zawodowego pomorskich 
szkół zawodowych do zmieniającej się 
gospodarki, co w rezultacie wpłynie na 
zwiększenie zatrudnienia absolwentów 
szkół zawodowych w naszym woje-
wództwie. 

Co szczególnie wyróżnia interwencję 
w obszarze kształcenia zawodowego 
w ramach perspektywy na lata 2014 
– 2020, względem poprzedniej?

Przygotowane przez wszystkie powia-
ty, dwa organy niepubliczne oraz sa-
morząd województwa pomorskiego 
projekty poprzedzone były procesem 
angażującym nie tylko te organy ale  
i pracodawców oraz instytucje rynku 
pracy. Przedsiębiorcy aktywnie uczest-
niczyli w tworzeniu listy zawodów na 
które jest największe zapotrzebowa-
nie w regionie, a także przygotowy-
wali konkretne programy kształcenia 

uczniów szkół średnich i zawodowych. 
Wśród uczestników konsultacji byli 
m.in. przedstawiciele branży mor-
skiej, która jest jedną z Inteligentnych 
Specjalizacji Pomorza. Efektem pro-
wadzonych działań było opracowanie  
w ścisłym partnerstwie z pracodawcami 
koncepcji rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego przyczyniające się do podnie-
sienia jakości tego szkolnictwa oraz do 
poszerzenia oferty kształcenia, a także 
zapewnienia uczniom dostępu do no-
woczesnych technologii i usług cyfro-
wych. Podkreślę, że spośród wszystkich 
regionalnych programów operacyjnych 
– to właśnie w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 przeznaczo-
no najwięcej środków na szkolnictwo 
zawodowe.

Jakie konkretne działania w zakresie 
kształcenia zawodowego zostaną sfi-
nansowane w ramach RPO WP? 

Dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 umożliwi w 79 placów-
kach wybudować lub remontować sale  
i laboratoria wraz z pełnym wyposa-

Fot. ©Depositphotos/gemenacom
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W   18 pomorskich gminach 
i miastach już wkrótce 
zmodernizowane zostanie 

oświetlenie. Wszystko to dzięki de-
cyzji Zarządu Województwa Pomor-
skiego o przyznaniu  71 milionów zł 
dofinansowania z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego, która umożliwi 
wymianę oświetlenia zewnętrznego, 
oszczędność energii, lepsze oświe-
tlenie dróg i chodników w naszym 
regionie. Modernizacja rozpocznie   
się jeszcze w tym roku   
i potrwa około dwóch lat. Wymienio-
nych i zmodernizowanych  zostanie 
prawie 30 000 punktów świetlnych 
w technologii LED. Zmniejszy to 

zużycie energii oraz emisję dwutlen-
ku węgla o 7000 ton rocznie. Oświe-
tlenie wymienione zostanie m.in.   
w Czersku, Człuchowie, Gdańsku, 
Kościerzynie, Luzinie, Miastku, Rzecz-
nicy, Słupsku, Sopocie, Starogar-
dzie Gdańskim, Sztumie i Żukowie.  
Projekty polegają na ograniczeniu 
zużycia energii elektrycznej poprzez 
modernizację systemu oświetlenia ze-
wnętrznego, co wynika z gminnych 
dokumentów z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej. Cała inwestycja bę-
dzie kosztowała 88 milionów złotych, 
71 milionów dofinansuje Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

                      Małagorzata Pisarewicz

Oświetlenie LED, czyli  
jaśniej i oszczędniej   
w gminach na Pomorzu

Fot. ©Depositphotos/gyn9037

żeniem do praktycznej nauki zawodu. 
Przyznane środki wspierać będą rów-
nież 793 nauczycieli i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy 
uczestniczyć będą w kursach doszka-
lających, szkoleniach u pracodawców, 
spotkaniach branżowych oraz studiach 
podyplomowych.  Ponadto prawie 18 
tys. uczniów skorzystać będzie mo-
gło ze staży i praktyk organizowanych 
u pracodawców. Uczniowie zostaną 
również objęci wsparciem w postaci 
doradztwa indywidualnego oraz gru-
powego, a prowadzone kursy w ramach 
których uzyskają certyfikaty i zaświad-
czenia pozwolą im rozwijać swoje kom-
petencje zawodowe.  

Czy środki unijne wspierają również 
inne formy edukacji?

Projekty współfinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 oferują 
wsparcie na każdym etapie edukacji. 
Ponad 37 mln zł przeznaczono na 
tworzenie i utrzymanie miejsc opie-
ki nad dziećmi do lat 3. Pieniądze te 
umożliwią utworzenie  987 nowych 
miejsc opieki, a także pozwolą prawie 
400 osobom powrócić na rynek pracy 
po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka. Poza tym w żłobkach będzie 
można dostosować pomieszczenia do 
potrzeb dzieci, zakupić pomoce do 
prowadzenia zajęć opiekuńczo – wy-
chowawczych i edukacyjnych, a także 
wyposażyć place zabaw wraz z bez-
pieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. 
W ramach wsparcia w wysokości ponad 
103 mln zł utworzonych zostanie 4356 
miejsc wychowania przedszkolnego,  
a 751 nauczycieli nabędzie kompeten-
cje zawodowe. Uczniowie oraz nauczy-
ciele ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjów skorzystają z dotacji w ramach 
największego konkursu pod względem 
kwoty przeznaczonej na dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Ponad 253 mln zł pozwoli przy-
gotować do dalszych etapów kształcenia 
i poruszania się na rynku pracy prawie 
94 tys. uczniów, z kolei 9,5 tys. nauczy-
cieli będzie mogło doskonalić swoje 
kompetencje zawodowe. Dodatkowo 
w nowoczesny sprzęt do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych wyposażonych zo-
stanie aż 720 szkół.
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Działająca w województwie pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich ciągle się rozwija. W rok 2017 weszła z nowymi usługami, dzięki  

którym chce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby osób zainteresowanych pozy-
skaniem środków unijnych.

Konsultanci Punktów Infor-
macyjnych Funduszy Euro-
pejskich to osoby pierwszego 

kontaktu w sprawach pozyskiwania 
środków unijnych. A że nowa per-
spektywa unijna na lata 2014-2020 
to duża szansa dla wielu podmiotów 
na dynamiczny rozwój dzięki środ-

kom unijnym, dlatego pracownicy 
Punktów nie mogą narzekać na brak 
pracy. W 2016 roku konsultanci Punk-
tów Informacyjnych zlokalizowanych  
w województwie pomorskim obsłużyli 
5 716 osób, udzielili 17 376 konsul-
tacji telefonicznych i 674 mailowych, 
przeprowadzili i zorganizowali 151 
szkoleń lub spotkań informacyjnych,  
z których skorzystało łącznie 3 396 
osób.

Cenne źródło wiedzy

Punkty Informacyjne świadczą kom-
pleksowe usługi z zakresu informo-
wania o możliwościach uzyskania 
wsparcia dotacyjnego i zwrotnego  

z Funduszy Europejskich. Podstawo-
we usługi świadczone przez Punkty to: 
konsultacja bezpośrednia (gdy zainte-
resowana osoba przychodzi po prostu  
z pytaniem do Punktu Informacyjne-
go), telefoniczna oraz mailowa. Kon-
sultacja bezpośrednia może zostać po-
głębiona i dotyczyć trudności klienta 

na etapie przygotowania wniosku lub 
jego problemów przy realizacji i rozli-
czaniu projektu. Punkty Informacyj-
ne prowadzą także spotkania infor-
macyjne, mające charakter krótkiego 
przedstawienia aktualnych i ważnych 
dla potencjalnych beneficjentów in-
formacji (np. zasad konkretnego na-
boru) oraz szkolenia, na których szcze-
gółowo omawiane są specjalistyczne 
zagadnienia z zakresu pozyskiwania  
i rozliczania środków unijnych. Często 
zdarza się, że szkolenia są prowadzo-
ne przez wybitnych ekspertów, którzy 
specjalizują się wąskich dziedzinach, 
takich jak pomoc publiczna czy ocena 
oddziaływania na środowisko, związa-
nych z procesem pozyskania środków 

unijnych czy po prostu procesem inwe-
stycyjnym. Konsultanci organizują też 
tzw. Mobilne Punkty Informacyjne, 
czyli konsultacje w innej gminie niż 
lokalizacja Punktu, mogą również –  
w szczególnych sytuacjach – odbyć indy-
widualną konsultację w biurze klienta. 
   Nowe usługi Sieci to przede wszyst-
kim organizacja spotkań informacyj-
nych w szkołach ponadgimnazjalnych 
i na uczelniach. Dzięki nim młodzi 
ludzi będą mogli poznać m.in. moż-
liwości otrzymania dotacji „na start” 
po zakończeniu szkoły, kształcenia  
w szkołach zawodowych (których 
rozwój jest finansowany z UE) czy 
realizowania na studiach pierwszych 
projektów badawczych. Dodatkowo 
od nowego roku bardziej powszechny 
będzie udział konsultantów w różne-
go typu imprezach zewnętrznych, np.  
w roli prelegentów na konferencjach 
czy ze stoiskiem na imprezach targo-
wych czy plenerowych. 

Sześć punktów  
informacyjnych

Zapraszamy do skorzystania z usług 
Punktów Informacyjnych zlokalizo-
wanych w województwie pomorskim  
i sięgnięcia po unijne środki na roz-
wój w 2017 roku. Obecnie skorzy-
stać można z sześciu Punktów: dwóch  
w Gdańsku (jeden w budynku Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego, drugi w siedzibie Agencji 
Rozwoju Pomorza) oraz w Słupsku, 
Wejherowie, Malborku i Chojnicach. 
Dane teleadresowe Punktów są dostęp-
ne na stronie www.funduszeeuropej-
skie.gov.pl oraz stronie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020: 
www.rpo.pomorskie.eu. Wszystkie 
usługi świadczone przez Punkty In-
formacyjne Funduszy Europejskich są 
bezpłatne.

Marcin Twardokus

Fot. Sławomir Lewandowski
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Skąd zdobyć pieniądze na utworzenie  
instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat? 

Osoby, które chciałyby utworzyć placówkę opieki dla dzieci mogą skorzystać ze 
środków finansowych na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3. Wsparcie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, budżetów gmin oraz programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus". 

W ramach każdego z 16 Re-
gionalnych Programów 
Operacyjnych przewidzia-

ne są również środki finansowe m.in. 
na tworzenie miejsc już w funkcjo-
nujących instytucjach opieki, a tak-
że tworzenie nowych placówek wraz  
z finansowaniem przez pierwszy okres 
funkcjonowania. W województwie 
pomorskim w 2016 roku rozstrzy-
gnięto pierwszy konkurs wybiera-
jąc do dofinansowania 15 projektów  
o łącznej wartości przekraczającej 11 
mln zł.  Realizacja tych projektów 
umożliwi utworzenie 362 miejsc opie-
ki nad dziećmi oraz powrót 110 osób 
na rynek pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  

Beneficjenci

W ramach tego konkursu podpisano 
już umowy z następującymi beneficjan-
tami: Kids Planet Aleksandra Tocha 
– Aktywizacja zawodowa dwudziestu 
rodziców opiekujących się dziećmi do 
lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie 
bieżącego funkcjonowania dwudzie-
stu nowych miejsc opieki w Żłobku 
Niepublicznym „Kids Planet”; Hurt-
-Detal Halina Ogonowska – Klub 
Dzięcięcy "Maluszek" w Starogardzie 
Gdańskim; IGD Consulting sp z o.o. 
– Mama w pracy – aktywizacja zawo-
dowa osób po przerwie wynikającej  
z opieki nad dziećmi w wieku do lat  
3 poprzez utworzenie instytucji dzien-
nych opiekunów; Little Umbrella 
sp. z o.o. – Mamo tato idź do pracy! 
Projekt wspierania rodziców powra-
cających na rynek pracy w opiece nad 
dzieckiem do lat 3; Żłobek Tęczowy 
Domek Anna Dwojak – Najmłodsi 
i ich rodzice ze wsparciem Tęczowego 
Domku; Usługi opiekuńczo-specjali-
styczne Anna Ramczyk – Zwiększenie 

aktywność zawodowej osób opiekują-
cych się dziećmi do lat 3 poprzez utwo-
rzenie żłobka na terenie gminy Lębork.  
Informacje na temat kolejnych podpi-
sanych umów można śledzić na stronie 
internetowej www.rpo.pomorskie.eu 
w zakładce poznaj projekty. Kolejny 
nabór wniosków o dofinansowanie  
w województwie pomorskim na dzia-
łalność związaną z opieką dzieci do lat 
3 zaplanowano na 2017 roku.  

Środki z budżetu gminy  
i budżetu państwa

Środki finansowe na utworzenie in-
stytucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do 3 lat mogą również pochodzić 
ze środków budżetu gminy. Gmina 
może zlecić wykonywanie zadań wła-
snych innym podmiotom np. oso-
bom fizycznym, osobom prawnym 
oraz jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości praw-
nej. Podmioty te w imieniu gminy 
tworzą i prowadzą instytucje opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie  
z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. O szczegółowe infor-
macje na temat ewentualnej współpra-
cy najlepiej pytać w urzędach gminy.   
   Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej co roku 
ogłasza konkurs „Maluch+” w ramach 
którego można otrzymać dofinanso-
wanie nawet do 80 proc. kosztów pro-
jektu. Program ten jest skierowany nie 
tylko do gmin, ale też do podmiotów 
prywatnych, czyli osób fizycznych, 
prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, np. fundacji lub stowarzy-
szeń. Udział w programie umożliwia 
uzyskanie dofinansowania na zakła-
danie i utrzymanie żłobków, klubów 
dziecięcych oraz dziennych opiekunów.   
  Wytyczne dotyczące form opieki, 
wymagań oraz warunków lokalowych 
jakie należy spełnić podejmując decy-
zję o utworzeniu instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do 3 lat dostępne są 
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej www.mpips.
gov.pl w zakładce wsparcie dla rodzin 
z dziećmi. 

Piotr Cygert

 
Wiesław Byczkowski
wicemarszałek województwa pomorskiego

– Fundusze europejskie są bardzo dobrym rozwiązaniem 
dla tych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działal-

ność i warto po nie sięgać, jeśli tylko mamy taką możliwość. Gorąco zachę-
cam do aplikowania o wsparcie na działalność związaną z opieką dzieci 
do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Jestem prze-
konany, że dzięki tym środkom powstanie w naszym województwie sieć 
instytucji opiekuńczych, które ułatwią młodym rodzicom godzenie obo-
wiązków zawodowych z rodzinnymi ponieważ obecnie bywa to niełatwe. 
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Głosowanie na „Pomorskie Sztormy 2016" zakończone, a 10 laureatów odebrało już 
prestiżowe statuetki. Plebiscyt zorganizowany został przez „Gazetę Wyborczą Trój-
miasto" we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Laureaci wybrani zostali w dziedzi-
nach: „Biznes” – nagrody przy-
znane zostały w kategoriach  In-

westycja, Firma i Młody Przedsiębiorca 
Roku, „Kultura” – Wydarzenie, Artysta 
i Odkrycie Roku oraz „Sport” – nagro-
dzone zostały: Sportowiec, Drużyna  
i Odkrycie Roku. Nagrodę w katego-
rii „Pomorskie Euroinspiracje” wrę-
czył marszałek Mieczysław Struk.  
– Samorząd województwa pomor-
skiego włączył się po raz kolejny  
w organizację tego wyjątkowego ple-
biscytu, ponieważ chcieliśmy wspólnie 
z mieszkańcami naszego regionu oraz 
dziennikarzami odpowiedzieć na pyta-
nia, które inwestycje zasługują na wy-
różnienie, które wydarzenia kultural-
ne minionego roku są niezapomniane  
i kto jest najlepszym sportowcem, za-

sługującym na otrzymanie statuetki 
„Pomorskiego Sztormu 2016 roku”. 
Chcieliśmy wyróżnić inwestycje, wyda-
rzenia i osoby w pomorskiej kulturze, 
sporcie i biznesie. Zaproponowaliśmy 
dodatkową kategorię „Pomorskie Eu-
roinspiracje 2016”. Stautetka dedyko-
wana jest najlepszemu przedsięwzięciu 
finansowanemu z funduszy unijnych, 
które jest obecnie realizowane i stano-
wi korzyść nie tylko dla lokalnej spo-
łeczności, ale dla całego regionu – czyli 
dla nas wszystkich. Plebiscyt to także 
forma podziękowania dla osób kre-
atywnych i przedsiębiorczych, którzy  
w swoim działaniu dostrze-
gają potrzeby innych – mó-
wił marszałek Mieczysław Struk.  

                          Małgorzata Pisarewicz

Fot. Sławomir Lewandowski

Fot. Sławomir Lewandowski
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Fot. Sławomir Lewandowski

Laureaci Pomorskie Sztormy 2016  

SPORT
Odkrycie roku – Klaudia Maruszewska (Jantar Ustka)
Drużyna Roku– Lechia Gdańsk   
Sportowiec Roku – Angelika Cichocka (SKL)

BIZNES
Młoda Firma Roku – Baltica Bicycles
Firmą Roku –  Sunreef Yachts

KULTURA
Odkrycie Roku – Patryk Hardziej, grafiki i ilustrator
Człowiek Roku – Paweł Machcewicz, dyrektor MIIWŚ 
Wydarzenie Roku – Musical „Notre Dame de Paris" 
(Teatr Muzyczny w Gdyni) 

POMORSKA EUROINSPIRACJA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku za projekt „Ochrona 
bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza"  

MEDAL KARTY TRÓJMIASTA 
Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Mieczysław Struk
tel. 58 32-68-500, faks 58 32-68-503
e-mail: marszalek@pomorskie.eu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Wiesław Byczkowski
tel. 58 32-68-520, faks 58 32-68-511
e-mail: w.byczkowski@pomorskie.eu

Krzysztof Trawicki
tel. 58 32-68-504, faks 58 32-68-507
e-mail: k.trawicki@pomorskie.eu

Ryszard Świlski
tel. 58 32-68-516, faks 58 32-68-507
e-mail: r.swilski@pomorskie.eu

Paweł Orłowski
tel. 58 32-68-508, faks 58 32-68-511
e-mail: p.orlowski@pomorskie.eu

SEJMIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Przewodniczący: Jan Kleinszmidt
tel. 58 32-68-736, faks 58 32-68-739
e-mail: sejmik@pomorskie.eu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
Henryk Halmann
tel. 58 32-68-576, faks 58 32-68-579
e-mail: h.halmann@pomorskie.eu

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
– DYREKTOR GENERALNY UMWP
Sławomir Kosakowski
tel. 58 32-68-512
e-mail: dgu@pomorskie.eu  
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Owca pomorska to rodzima odmia-
na polskich owiec długowełni-
stych, którą można podzielić na 

dwa typy: kaszubski i koszaliński (środ-
kowopomorski). Typ kaszubski został 
wytworzony na podłożu prymitywnych 
owiec utrzymywanych przez ludność ka-
szubską byłych województw gdańskiego  
i elbląskiego. Już w II połowie XVII wieku 
Kaszubi i Kociewiacy zaczęli swoje owce 
krzyżować „fagasami” – tak bowiem nazy-
wano owce żuławskie, należące do kolo-
nistów holenderskich, którzy osiedlali się 
w widłach rzek Wisły i Nogatu. Wszakże 
związki historyczne i folklorystyczne owcy 
pomorskiej z ludnością Kaszub i Kociewia 
są głęboko wpisane w obyczaje i krajobraz 
tych obszarów. Zwierzę to doskonale zno-
si nadmorskie warunki klimatyczne i na-
daje się do tradycyjnego chowu w małych, 
nieintensywnych systemach. Jako stara 
rasa hodowlana chętnie utrzymywana jest 
w niewielkich populacjach w gospodar-
stwach ekologicznych czy agroturystycz-
nych ze względu na bezinwestycyjny chów 
i obecność zielonych terenów, będących 
atrakcją dla turystów. Dostarczają one 
doskonałej wełny, wysokiej jakości mięsa  
i mleka, które jest łatwo przyswajalne 
przez organizm człowieka. Jagnięcina jest 
niezwykle wartościowa, ma wysoką zawar-
tość kwasu linolowego, który jest dostar-
czany wyłącznie w diecie, bo organizm go 
nie wytwarza samoczynnie. Mięso mło-

dej jagnięciny czy baraniny, czyli tak do 
roku, jest chude i sprężyste w strukturze. 
Im starszy żywiec, tym grubsza warstwa 
twardego tłuszczu, dający specyficzny za-
pach i posmak. Doskonale wie o tym pani 
Zofia Sawicka prowadząca gospodarstwo 
agroturystyczne „Nad strumieniem” pod 

Kwidzynem, gdzie serwuje udziec barani 
z owcy pomorskiej z czosnkiem. Przepis 
ten pochodzi z książki z 1939 r. pt. „Jak 
gotować” M. Disslowej. Według metody 
wykonania udziec barani (bez kolanka) 
trzeba obrać ze zbędnego tłuszczu, wy-
myć, nasolić i naszpikować czosnkiem po-
krojonym w cienkie piórka. Następnie na 
rozpuszczonym maśle obsmażyć. Włożyć 
do rondla, wylać na dnie wody i dodać 
pokrojoną marchew, pietruszkę, cebulę, 

seler. Dusić pod przykrywką, mieszając  
i dolewając wody, aby się sos nie przypalił. 
Kiedy mięso zmięknie, pokroić w plastry, 
kładąc na talerzu przy kości i polewając 
przecedzonym sosem. Pod Słupskiem, we 
wsi Dębnica Kaszubska, popularna jest 
młoda jagnięcina używana do pierogów 
dębnickich z jagnięcymi podrobami. 
Od lat Państwo Jońca popularyzują je  
w gospodarstwie agroturystycznym  
„U Marysi” oraz na licznych konkur-
sach, zdobywając tytuł najlepszej potra-
wy 2014 r. w konkursie „Bursztynowy 
Laur Marszałka Województwa Pomor-
skiego”. O smaku pierogów decydują 
składniki farszu, których głównym są 
płucka jagnięce i /lub inne podroby, np. 
serca, żołądki, kawałek mięsa czy wątrób-
ki. Po oczyszczeniu i ich umyciu, zamoczyć  
w zsiadłym mleku i odstawić na noc. Rano 
obmyć i gotować dodając ziele angielskie, 
liść laurowy, czosnek i sól. Po ugotowaniu 
ostudzone podroby zmielić na grubym 
sitku wraz z przesmażoną wcześniej cebu-
lą (kilka sztuk). Dodać garść ugotowanej 
i posiekanej słodkiej kapusty. Doprawić 
rozmarynem, cząbrem oraz mieszanką 
suszonych warzyw. Włożyć do rondla  
i udusić, odstawić do rana. Tak przygoto-
wany farsz pierogowy jest delikatny i wy-
kwintny, zastępując z powodzeniem mię-
sne farsze, wciąż droższe od podrobów.  

                   Opr. Aleksandra Raczyńska

Pomorskie smaki
Z LISTY PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

Fot. Dawid Gonciarz


