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4 Elektrownia 

atomowa  
na Pomorzu

6 Ponad  
2,4 mln zł dla 
najzdolniejszych 
uczniów  
na Pomorzu

7 Dzięki unijnemu 
wsparciu będą 
kolejne farmy 
fotowoltaiczne

8 Na Pomorzu 
mamy 
młodzieżowy 
sejmik 
województwa 

10 Wojewoda  
uchylił Plan 
Ochrony TPK

14 W 2023 roku za 
prąd zapłacimy 
ponad 54 mln zł
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Po dwóch latach prac, 
rozbudowanej debacie 
regionalnej i trudnych 
negocjacjach program 
Fundusze Europejskie 

dla Pomorza 2021-2027 
został zatwierdzony. 

Decyzja Komisji 
Europejskiej, podjęta na 
początku grudnia 2022, 
otwiera dostęp do nowej 
puli środków unijnych na 
rozwój naszego regionu.

Ł ącznie do wykorzys
tania w latach 2021
2027 mamy ponad 
1,75 mld euro, z czego 
70 proc. to środki Eu

ropejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego (1,25 mld 
euro), a 30 proc. Europejskie
go Funduszu Społecznego Plus 
(0,5 mld euro). W przeliczeniu 
to kwota prawie 8,5 mld zł.

Wsparcie z programu 
obejmie szeroki zakres obsza
rów tematycznych, a podstawą 
jego przygotowania była Stra
tegia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030, wymogi 
unijne wynikające z polityk 
wspólnotowych, np. w zakresie 
klimatu, kapitału społecznego, 
innowacji i cyfryzacji, a także 
dokumenty rządowe.

Największy nacisk zostanie 
postawiony na: adaptację do 
zmian klimatu, ochronę śro
dowiska, oszczędzanie energii 
i odnawialne źródła energii, 
ochronę przyrody oraz czys
ty transport publiczny. Poza 
tym będziemy inwestować 
w rozwój dróg wojewódzkich 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA 2021-2027

Komisja Europejska 
zatwierdziła program 

i tabor kolejowy do obsługi re
gionalnych połączeń pasażer
skich. W obszarze gospodarki 
wsparcie zostanie skierowane 
bezpośrednio na innowacje 
i rozwój pomorskich przedsię
biorców, a także nowoczesne 
technologie cyfrowe.

Wymiar społeczny pro
gramu będzie ukierunkowa
ny na: aktywizację zawodową 
i społeczną, wzmocnienie in
stytucji rynku pracy, kształ
cenie zawodowe, edukację 
włączającą i przedszkolną, 
wsparcie kobiet, seniorów, 
osób z niepełnosprawnościa
mi oraz imigrantów. Zakła
damy też realizację szerokich 
profilaktycznych programów 
zdrowotnych oraz świadczenie 
specjalistycznych usług opie
kuńczych. Uzupełnieniem tych 
działań będą inwestycje w in
frastrukturę, w szczególności 
szkół zawodowych, przedszko
li, ochrony zdrowia. Pomorscy 
urzędnicy planują również 
projekty ukierunkowane na 
rozwój infrastruktury kultu
ry i turystyki, a także odnowę 

zdegradowanych obszarów po
morskich miast.

– Decyzja Komisji Eu
ropejskiej jest dobrym mo
mentem, aby podziękować 
wszystkim partnerom zaan
gażowanym w przygotowanie 
programu, w tym w szczegól
ności samorządom lokalnym, 
organizacjom pozarządowym, 
organizacjom pracodawców 
oraz mieszkańcom Pomorza 
za aktywne włączenie się w ten 
proces – mówi marszałek wo
jewództwa pomorskiego Mie
czysław Struk.

Wraz z zatwierdzeniem 
FEP wchodzimy w fazę jego 
realizacji. Efektywne wdroże
nie zaplanowanej interwencji 
będzie kolejnym olbrzymim 
wyzwaniem. Zwłaszcza, że 
polski rząd ciągle nie wywiązał 
się ze zobowiązań podjętych 
wobec Komisji Europejskiej 
w zakresie przestrzegania rzą
dów prawa. A jest to warunek 
bezwzględnie konieczny, aby 
środki z FEP trafiły fizycznie 
do pomorskich beneficjentów 
realizujących projekty.

Michał Piotrowski
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E lektrownia atomowa to 
sprawa dotycząca nie 
tylko jednej gminy czy 
powiatu. Inwestycja 
oddziaływać będzie na 

całe województwo pomorskie.

Samorządy mają pytania
Została wybrana już 

technologia budowy siłowni 
jądrowej i toczy się postępo
wanie środowiskowe dla tej 
inwestycji.

– Widać, że prace przyspie
szyły, dlatego trzeba usprawnić 
przepływ informacji między 
rządem oraz współpracę na 
poziomie samorządów – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Pomorskie chce się dobrze 
przygotować do tej inwestycji. 
To zadanie, które obejmuje 
dziesiątki dziedzin i zagadnień.

– To nie tylko sam proces 
budowy elektrowni, ale choćby 
przygotowanie terenu budowy, 
jego zaplecza i powiązania tego 
z dziesiątkami firm i zakładów 
w całym regionie i w Polsce – 
podkreśla burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński.

Planując taką inwesty
cję, trzeba pomyśleć nie tylko 
o infrastrukturze.

– Co ze szkolnictwem zawo
dowym? Co z ochroną zdrowia 
mieszkańców, pracowników 
budowy, a w przyszłości także 
samych pracowników elek
trowni? Jaki będzie wpływ 
inwestycji na warunki życia, 
gospodarkę, w tym branżę tu
rystyczną? Czy dalej będzie 
można wypoczywać na pięk
nych bałtyckich plażach. Pytań 
jest wiele – zaznacza marszałek 
Struk.

Elektrownia atomowa, 
która ma powstać 

w gminie Choczewo, to 
projekt strategiczny dla 
całej Polski i największa 

inwestycja w historii 
naszego regionu. 

Wprowadzi ona duże 
zmiany w wielu gminach 

i zmieni krajobraz 
województwa. Dlatego 

samorząd województwa 
wspólnie z lokalnymi 
samorządami będzie 

prowadzić dialog 
z inwestorem i rządem. 

Marszałek województwa 
powoła także zespół 
ekspertów, z którego 

doradztwa będą mogły 
korzystać samorządy 

z całego regionu.

Odpowiedzi wciąż brak
Ale jak dotąd nie ma na nie 

odpowiedzi. Stąd inicjatywa 
marszałka, by ze względu na 
znaczenie inwestycji, skalę jej 
oddziaływania, problematykę, 
samorządy ze sobą współpra
cowały zarówno w zakresie 
identyfikacji oczekiwanych 
inwestycji komplementar
nych, definiowania zagrożeń 
i szans, ale również w ramach 
wielu procedur administracyj
nych związanych z środowi
skowymi uwarunkowaniami 
realizacji inwestycji, decyzją 
lokalizacyjną oraz szeregiem 
innych wynikających z właści
wych przepisów. Już obecnie 
w strukturach pomorskiego 
samorządu, został utworzony 
zespół doradczy składający się 
ze specjalistów z departamen
tów Urzędu Marszałkowskiego 
i Pomorskiego Biura Planowa
nia Regionalnego, którego za
daniem jest przygotowywanie 
stanowisk w sprawach doty
czących inwestycji.

Działajmy razem
Musimy być razem i dzia

łać wspólnie. Takiego zdania 
są samorządowcy z powiatów 
wejherowskiego, puckiego 

i lęborskiego, którzy, na zapro
szenie marszałka województwa 
Mieczysława Struka, przyjecha
li do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

– Wszyscy mamy świado
mość skali inwestycji zwią
zanej z budową elektrowni 
atomowej. Widzimy potrzebę 
przygotowania się do udziału 
w tym procesie – podkreślał 
marszałek Struk.

Aby współpraca była lepsza, 
marszałek zaproponował stwo
rzenie forum samorządowego.

– To właśnie tu będziemy 
mogli regularnie wymieniać się 
informacjami, spostrzeżeniami 
czy uwagami – opisywał.

Ale propozycja samorzą
du województwa jest szersza. 
Powstanie również grupa eks
percka. Będą w niej naukowcy, 
specjaliści i autorytety z różnych 
dziedzin: środowiska, spraw 
ekonomicznych, technicznych, 
zdrowotnych czy społecznych. 
Ich rolą będzie doradztwo we 
wszystkich sprawach, jakie 
zgłoszą członkowie forum.

– Z mojej strony deklaruję 
współfinansowanie pomor
skiego panelu ekspertów – 
poinformował Jarosław Białk, 
starosta pucki. 

Aleksander Olszak

ELEKTROWNIA ATOMOWA NA POMORZU 

Marszałek Struk do samorządów: 
działajmy razem, bo wspólnie 
możemy więcej

Maksymalny obszar realizacji Przedsięwzięcia  
w wariancie lokalizacyjnym Lubiatowo-Kopalino
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Mikołaje 
w pomorskich 
szpitalach
Jak co roku w grudniu 

św. Mikołaj odwiedził 
małych pacjentów szpi
tali w naszym wojewódz
twie. W obdarowywaniu 

najmłodszych pomagał mu 
marszałek województwa po
morskiego Mieczysław Struk 
i pozostali członkowie Zarządu 
Województwa. Gry planszowe, 
pluszowe misie, kredki i kolo
rowanki i inne drobne upo
minki powędrowały do chorych 
dzieci z placówek medycznych 
w Gdańsku, Słupsku, Wejhero
wie, Starogardzie Gdańskim, 
Kościerzynie i Dzierżążnie.
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Ponad 2,4 mln zł  
dla najzdolniejszych 
uczniów na Pomorzu

– Bardzo się cieszę, bo 
w ten sposób została doce
niona moja ciężka praca – 
opowiada Ania, tegoroczna 
stypendystka, uczennica ósmej 
klasy szkoły podstawowej 
z Pręgowa. Stypendium za
mierza przeznaczyć na kursy 
matematyczne.

Krystian, uczeń pierwszej 
klasy liceum ogólnokształcące
go w Gdańsku, na pewno część 
stypendium wyda na szkolenia 
informatyczne. Nauka to jego 
pasja, ale jak podkreśla ma 
sporo czasu także na inne za
interesowania np. sztuki walki.

Jak zaznaczył podczas 
gali stypendialnej w Pol
skiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku wicemarszałek 
województwa pomorskiego 
Józef Sarnowski: „Dzisiejsze 
wydarzenie jest ważnym mo
mentem w życiu wyróżnio
nych uczniów, a także życiu 
tych, którzy towarzyszą im na 
co dzień. Każdy z bohaterów 
tej uroczystości może przyczy
nić się do budowania pomyśl
ności naszego regionu. Życzę, 
aby przyznane środki ucznio
wie spożytkowali na działa
nia, które przyniosą im wiele 
satysfakcji”.

– Dla nas to rzeczywiście 
ważne wydarzenie i nagroda 
za nasze starania – mówią 
Piotr i Mateusz z liceum ogól
nokształcącego w Wejherowie. 

Wysoka średnia ocen, 
uzdolnienia w konkret-

nych przedmiotach 
albo osiągnięcia w kon-
kursach i olimpiadach. 

To najważniejsze kryteria, 
na podstawie których 

uczniowie z pomorskich 
szkół otrzymali stypendia 
marszałka województwa 

pomorskiego. W tym roku 
przyznano 889 stypen-
diów o łącznej wartości 

2,44 mln zł.

Bardzo lubią czytać, więc cześć 
stypendiów przeznaczą na 
książki.

Ostanie dwa lata były nie
zwykle trudne dla systemu 
edukacji. To właśnie w tym 
okresie pomorskie szkoły mu
siały zarówno dostosować się 
do wymogów zdalnego kształ
cenia, jak i przygotować się na 
przyjęcie nowych uczniów – 
uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy.

– Z tym większym uzna
niem należy podkreślić, iż 
mimo nietypowej sytuacji, 
na Pomorzu nie zapominamy 
o rozwijaniu uczniowskich ta
lentów – mówi Adam Krawiec, 
dyrektor Departamentu Edu
kacji i Sportu Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Wyjątkowe 
osiągnięcia tegorocznych sty
pendystów to także zasługa 
tych wszystkich, którzy ich 
wspierali i stworzyli warunki 
do rozwoju ich pasji – dodaje 
Krawiec.

Stypendia marszałka wo
jewództwa pomorskiego przy
znawane są ramach programu 
wspierania edukacji uzdol
nionych dzieci i młodzieży. 
Otrzymują je laureaci lub fi
naliści konkursów i olimpiad, 
jak również uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpod
stawowych wykazujących się 
wysoką średnią ocen oraz 

uzdolnieniami z zakresu kon
kretnych przedmiotów.

Stypendia dla finalistów 
lub laureatów konkursu 
i olimpiady przedmiotowej – 
finansowane są z budżetu 
województwa pomorskiego. 
W tym roku przyznano 50 
jednorazowych stypendiów 
po 2,6 tys. zł.

Stypendia dla uczniów 
szkół podstawowych i ponad
podstawowych, którzy wyka
zują się wysoką średnią ocen 
oraz uzdolnieniami z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, języków ob
cych, matematyki lub przed
siębiorczości – przyznawane są 
w ramach projektu Pomorski 
program pomocy stypendialnej 
finansowanego ze środków eu
ropejskich z RPO 20142020. 
W tym roku są to 434 stypen
dia po 250 zł wypłacane przez 
12 miesięcy (łącznie 3 tys. zł).

Stypendia dla uczniów 
szkół zawodowych, którzy wy
kazują się wysoką średnią ocen 
oraz uzdolnieniami z przed
miotów zawodowych – przy
znawane są w ramach projektu 
Programy motywacyjne dla 
uczniów pomorskich szkół za
wodowych finansowanego ze 
środków europejskich z RPO 
20142020. W tym roku jest 
to 405 stypendiów po 250 zł 
wypłacanych przez 10 miesięcy 
(łącznie 2,5 tys. zł).

Marcin Szumny

Pierwsze stypendia, finansowane z budżetu województwa pomorskiego, zostały przyznane w 2002 r. Nieco później,  
bo od 2008 r., rozpoczęły się wypłaty stypendiów unijnych, a zawodowych od 2017 r. Przez te lata wyróżniono ponad 
10 tys. uzdolnionych młodych Pomorzan, a łączna wartość stypendiów przekroczyła kwotę 30 mln zł.
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W nowosądeckich 
zakładach Newag 
budowane są dwa 
pociągi, które zakupił 
samorząd województwa 
pomorskiego. W przetargu 
zawarta byłą jednak opcja 
rozszerzenia zamówienia 
o kolejne składy. 
Zarząd Województwa 
Pomorskiego podjął 
w grudniu decyzję 
o skorzystaniu z prawa 
opcji i zakupie trzeciego 
pociągu.

D ecyzja dotyczy umowy 
z f irmą Newag na 
dostawę dwóch fa

brycznie nowych pojazdów 
kolejowych o napędzie elek
trycznym, przeznaczonych 
do obsługi wojewódzkich 
przewozów kolejowych. 
W umowie zawarta była 
opcja pozwalająca na zwięk
szenie liczby zamawianych 
pojazdów. I właśnie ta opcja 
została wykorzystana. Za
mówiony został trzeci po
jazd do obsługi połączeń 
regionalnych. Dodatko
wy skład kosztować będzie 
25,9 mln zł netto.

– Z rozmów z przedstawi
cielami spółki Newag wiemy, 
że dostawa pierwszych dwóch 
zamówionych pojazdów zo
stanie przyśpieszona i dotrą 
one do nas w grudniu 2023 
roku, a nie w 2024 roku. Bar
dzo się cieszę, że podpisali
śmy umowę z tak solidnym 
partnerem – mówi Mieczy
sław Struk, marszałek woje
wództwa pomorskiego. (AO)

Ponad 1,6 mln zł 
unijnego dofinansowania 

otrzymają projekty 
budowy systemów 
fotowoltaicznych 

w pomorskich 
miejscowościach. 

Wyprodukują łącznie 
ponad 1 MW mocy. 

Dzięki temu zmniejszy 
się emisja dwutlenku 
węgla, a produkcja 

prądu będzie tańsza.

Odejście od produkcji 
energii z paliw ko
palnych to koniecz
ność. Odpowiedzią 

na zmiany klimatu, rosnące 
ceny jest OZE. I takie wła
śnie inwestycje otrzymują 
dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 
mechanizmu REACTEU. 
Dzięki temu w wojewódz
twie pomorskim wsparcie 
otrzymały 42 projekty. Ich 
łączna wartość ro prawie 
243 mln zł, a kwota unijne
go dofinansowania to około 
174 mln zł. Wszystkie insta
lacje będą mogły wytwarzać 
51 MW odnawialnej energii. 
Efektem tego emisja gazów 
cieplarnianych zmniejszy 
się o około 35 tys. ton rów
noważnika CO2 rocznie.

W ramach podpisanych 
w grudniu 2022 roku umów 
zrealizowane będą trzy pro
jekty. Największy to projekt 
Miejskiego Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kana
lizacji w Lęborku. Dzięki 
ponad 839 tys. zł unijnego 
wsparcia wybudowana zo
stanie instalacja fotowolta
iczna, która zasilać będzie 
oczyszczalnię ścieków. Pla
nowana moc instalacji to 
200 kW. Oprócz tego za
instalowana zostanie także 
pompa ciepła. Drugi projekt 

to budowa systemów foto
woltaicznych w Tczewie, 
Malborku i Kwidzynie. 
W ramach projektu zamon
towane będą urządzenia 
o łącznej mocy produk
cyjnej 0,12 MW. Ostatni 
projekt, na który zostało 
przyznane unijne dofinan
sowanie, to budowa dwóch 
instalacji fotowoltaicznych 
oraz ich podłączenie do 
sieci elektroenergetycz
nej w Gdyni i Wejherowie. 
Ich moc wyniesie 0,2 MW. 
Dzięki wszystkim inwesty
cjom zmniejszą się koszty 
produkcji energii. Ale nie 
bez znaczenia jest również 
kwestia ekologiczna. Każda 
instalacja OZE to mniejsza 
emisja dwutlenku węgla do 
atmosfery, dzięki temu po
wietrze w miejscowościach 
będzie czystsze. 

Umowy na dofinanso
wanie projektów podpisali 
marszałkowie województwa 
Mieczysław Struk i Wiesław 
Byczkowski oraz przedsta
wiciele beneficjentów.

Dzięki unijnemu  
wsparciu powstaną 
kolejne farmy 
fotowoltaiczne

Aleksander Olszak

BĘDZIE 
KOLEJNY EZT 
DLA POMORZA
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Pierwsza sesja nowo 
utworzonego Sejmiku 
Młodzieżowego Woje
wództwa Pomorskiego 
trwała dwa dni. Zaczę

ło się w sobotę od uroczystego 
ślubowania i odebrania nomi
nacji. Był też czas na krótkie 
prezentacje młodych radnych. 
Najmłodsi z nich mają 15 lat, 
najstarsi 19. To uczniowie 
szkół ponadpodstawowych 
z naszego regionu.

– Od teraz będziecie po
dejmowali decyzje istotne 
dla całego województwa, 

Na Pomorzu ma my młodzieżowy 
sejmik wojewódz twa 

Za nami inauguracyjne 
posiedzenie 

Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa 
Pomorskiego pierwszej 

kadencji. Sejmik 
młodych, tak jak 

Sejmik Województwa 
Pomorskiego, liczy 33 
radnych. Obradowali 

oni w urzędzie 
marszałkowskim 

w Gdańsku. Na początek 
wybrano władze sejmiku. 
Przewodniczącym został 

Jakub Hamanowicz, 
wiceprzewodniczącymi 
Olaf Czarniecki i Piotr 

Perzyński, a sekretarzem 
Aleksandra Sowa.

będziecie mieli wpływ na jego 
rozwój, dlatego ważne jest, 
abyście brali pod uwagę in
teres całego regionu – mówił, 
otwierając posiedzenie mło
dych radnych przewodniczą
cy Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Jan Kleinsz
midt. – Cieszę się, że będziemy 
współpracować, że będziecie 
nam doradzać – podkreślał 
przewodniczący.

– Mamy nadzieję, że to 
z was wyłonią się następ
cy, którzy będą w przyszło
ści działać w samorządzie 

regionalnym tak, ażeby Pomo
rze rozwijało się jeszcze bar
dziej i lepiej –  mówił dyrektor 
Sejmiku Województwa Po
morskiego Łukasz Grzędzicki.

Marszałek Mieczysław 
Struk gratulował młodym rad
nym odwagi.

– To ważne, że chcecie dzia
łać i kreować politykę regional
ną. Nie zawsze będzie łatwo, bo 
pewnie będziecie musieli się 
konfrontować z odmiennymi 
opiniami. Ale wasze zdanie jest 
bardzo ważne, będzie się wy
powiadać w imieniu waszego 

Katarzyna  
Piotrowska-Turnowiecka
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Na Pomorzu ma my młodzieżowy 
sejmik wojewódz twa 

pokolenia – mówił marszałek. 
Na co młodzi powinni zwrócić 
uwagę? Na pewno ważną cechą 
radnego jest umiejętność słu
chania innych – zaznaczył Mie
czysław Struk.

O idei samorządności 
opowiadał młodym radnym 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Grzegorz Grzelak.

 
Pierwsze decyzje

Na funkcję przewodni
czącego sejmiku zgłoszono 
czterech kandydatów: Jaku
ba Hamanowicza, Łukasza 

Hinca, Kamilę Jamrowską 
oraz Michała Tyrawskiego. 
Nowy przewodniczący mło
dzieżowego sejmiku podzię
kował kontrkandydatom 
i zaznaczył, że liczy na bardzo 
dobrą współpracę ze wszystki
mi członkami sejmiku.

– Ta młodzież w przyszłości 
obejmie stery w samorządach 
województwa pomorskiego. 
Są otwarci, przebojowi, będą 
się rozwijali i zdobywali do
świadczenie. Tak się składa, 
że wszędzie w Polsce „sejmik 
dorosłych” charakteryzuje się 

wysoką średnią wieku – zazna
cza Łukasz Grzędzicki. U nas 
to 60 plus, teraz mamy rad
nych nastolatków, to prawie 50 
lat różnicy. To na pewno cieka
we doświadczenie – podkreślił.

Młodzi radni będą się 
zajmować przede wszystkim 

opiniowaniem projektów 
uchwał oraz kierowaniem 
wniosków do Sejmiku i Za
rządu Województwa w spra
wach dotyczących młodzieży 
z naszego regionu. Kadencja 
młodzieżowego radnego po
trwa rok.

Bieżące informacje na temat działalności Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Pomorskiego znajdują się na 
stronie: https://mlodziezowysejmik.pomorskie.eu/
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W w o j e w ó d z 
twie pomor
skim jest 9 
parków kra
jobrazowych. 

Każdy park krajobrazowy ma 
uchwalony przez sejmik wo
jewództwa plan ochrony. Taki 
plan został przyjęty na sesji 
24 października 2022 r. dla 
Trójmiejskiego Parku Krajo
brazowego (w którym znajdu
je się 10 rezerwatów przyrody). 
Czym jest ten dokument? 
Plan Ochrony Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego jest 
niezwykle ważnym dokumen
tem planistycznym. Plan spo
rządza się w celu określenia 
kierunków i zasad ochrony 
środowiska przyrodniczego, 
zasobów kulturowych, walo
rów krajobrazowych.

– Dokument przygotowa
ny dla Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego zakładał 

Wojewoda uchylił  
Plan Ochrony TPK

Na listopadowej sesji 
Sejmiku Województwa 

Pomorskiego radni 
przyjęli Plan Ochrony 
Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego. Wojewoda 
pomorski uchylił jednak 
tę uchwałę, co umożliwi 

Lasom Państwowym 
nieograniczoną 

i niekontrolowaną 
wycinkę w TPK. 

Zarząd Województwa 
Pomorskiego uważa, 
że decyzja wojewody 

powinna być zaskarżona 
do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

konieczność ograniczenia 
wycinki drzew i utworzenie 
nowych rezerwatów przy
rody. Co istotne, Lasy Pań
stwowe rozpoczynają właśnie 
aktualizację Planu Urządze
nia Lasu, który zadecyduje 
o gospodarce leśnej na kolej
ne 10 lat. Po uchyleniu planu 
ochrony Lasy Państwowe nie 
muszą uwzględniać jego za
pisów. To może oznaczać dal
sze niekontrolowane wycinki 
i wyniszczenie TPK – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Przyjęty Plan Ochro
ny TPK był m.in. realizacją 
postulatów mieszkańców 
Pomorza, którzy domagali 
się powstrzymania wycinki 
„zielonych płuc Trójmiasta”. 
I właśnie uchwałę Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
w tej sprawie uchylił Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski.

Z decyzją podjętą przez 
wojewodę nie zgada się Zarząd 
Województwa Pomorskiego.

– Zarząd uważa, że decy
zja o uchyleniu Planu Ochro
ny dla Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, który przyjął 
sejmik województwa, powin
na zostać zaskarżona – infor
muje Mieczysław Struk.

Czemu uchwała zo
stała uchylona?  Wojewo
da stwierdził nieważność 
uchwały sejmiku z uwagi na 
nieuwzględnienie w niej wyni
ków audytu krajobrazowego. 
Rozstrzygnięcie uzasadnione 
było także brakiem w planie 
ochrony stref ochrony kra
jobrazów. Zdaniem zarządu 
województwa te argumenty 
są nieprawdziwe, a General
ny Dyrektor Ochrony Środo
wiska już dwukrotnie wyrażał 
stanowisko, że możliwe jest 
uchwalenie planów ochro
ny parków krajobrazowych 
przed uchwaleniem audytu 
krajobrazowego.

– Warto dodać, że sejmi
ki województw lubelskiego, 
mazowieckiego, małopolskie
go i świętokrzyskiego podjęły 
uchwały w sprawie uchwale
nia planów ochrony parków 
krajobrazowych, zaś wojewo
dowie: lubelski, świętokrzy
ski, małopolski i mazowiecki 
nie zakwestionowali podjętych 
uchwał mimo tego, że audyty 
krajobrazowe w tych woje
wództwach nie zostały uchwa
lone – dodaje marszałek.

Również Ministerstwo Kli
matu i Środowiska skutecz
nie ustanawia plany ochrony 
w ramach tych samych prze
pisów i też bez audytu.

Aleksander Olszak
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Dwie karetki wraz 
z wyposażeniem zostały 

przekazane Ukrainie 
przez słupskie pogotowie. 

Natomiast samorząd 
województwa pomorskiego 

kupił generatory prądu. 
Łączna wartość pomocy to 

ponad 270 tys. zł.

To już kolejna pomoc 
z Pomorza, która 
trafiła do Ukrainy. 

Pierwsza karetka została 
wysłana 1 kwietnia. W grud
niu dwa kolejne ambulanse 
marki VW Crafter z 2014 r. 
ofiarowała Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Słupsku. Ka
retki są wyposażone m.in. w: 
nosze, krzesło ratunkowe, 
deskę ortopedyczną i nosze 
podbierakowe. Ich wartość 
to ponad 170 tys. zł. Ambu
lanse trafiły do Odessy i Za
poroża, gdzie mają służyć do 
pomocy poszkodowanym 
w wyniku działań wojennych, 
rannym żołnierzom i ludności 
cywilnej.

– Nasze wsparcie to nie 
tylko odpowiedź na apel 
przewodniczącego Odeskiej 

Regionalnej Administracji 
Państwowej, która prosiła 
o generatory prądu, ale też 
wyraz solidarności z naro
dem ukraińskim – mówi 
marszałek województwa po
morskiego Mieczysław Struk. 
– Do tej pory udało się m.in. 
przywieźć pociągami Ukra
ińców na Pomorze, wysłać 
sprzęt medyczny, materiały 
opatrunkowe oraz karetkę do 
Ukrainy. Pracownicy urzędu 
marszałkowskiego wspoma
gali też punkty recepcyjne. 
Pomagaliśmy, pomagamy 
i będziemy pomagać – pod
kreślił marszałek Struk.

W październiku po
morscy radni zdecydowa
li o przekazaniu 100 tys. zł 
z przeznaczaniem na prze
nośne i stacjonarne źródła 
ciepła i energii dla Ukrainy. 
Za te środki kupiono 10 gene
ratorów prądu, które również 
trafiły do Odessy. Działają 
w tzw. strefach przetrwania, 
czyli specjalnych namiotach, 
gdzie można uzyskać pomoc, 
ogrzać się czy naładować 
telefon. Obwód odeski jest 
partnerskim regionem wo
jewództwa pomorskiego. 
Mieszka w nim 2,3 mln ludzi. 
Na skutek rosyjskich ataków 
często w całym obwodzie nie 
ma prądu, ogrzewania i wody. 
Są też problemy z dostępem 
do Internetu czy telefonii ko
mórkowej. Dlatego przekaza
ne przez pomorski samorząd 
agregaty prądotwórcze stano
wią dużą pomoc.

Ponad 100 nauczycieli 
z Ukrainy ukończyło 

kurs języka polskiego. 
Zaświadczenia udziału 

i ukończenia kursu Pomor-
skiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku 

i certyfikaty Uniwersytetu 
Gdańskiego 25 listopada 

2022 r. odebrało dokładnie 
116 pedagogów. Będą oni 

pracować na Pomorzu.

Organizatorem kursu 
było Pomorskie Cen
trum Edukacji Na

uczycieli w Gdańsku. Projekt 
dofinansowany jest z fundu
szy europejskich. Kursy języka 
polskiego z elementami pe
dagogicznymi były przezna
czone dla obywateli Ukrainy, 
którzy posiadali uprawnienia 
do wykonywania zawodu na
uczyciela uzyskane w swoim 
kraju. Z projektu skorzystało 
138 Ukraińców.

– Podczas zajęć stacjonar
nych zapewnialiśmy opiekę, 

nocleg i pełne wyżywienie nie 
tylko dla nauczycieli z Ukra
iny, ale także dla ich 44 dzieci 
– opowiadała dyrektorka Po
morskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku Ewa 
Furche.

Szkolenie to realizowa
li Wydział Filologiczny Uni
wersytetu Gdańskiego oraz 
konsultanci Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku. Natomiast drugi 
– kontynuacyjny – kurs języka 
polskiego objął 20 nauczycie
li z Ukrainy. Za jego realizację 
odpowiadała Pomorska Fun
dacja Języka Polskiego i Kul
tury Polskiej Polija. 

Jak tłumaczył dyrek
tor Departamentu Edukacji 
i Spotu Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Po
morskiego Adam Krawiec 
chodzi o wsparcie nauczycieli 
z Ukrainy w taki sposób, aby 
mogli swobodnie posługiwać 
się językiem polskim.

– Dzięki temu mogą 
oni pomagać polskim pe
dagogom, a w przyszłości 
uczyć przedmiotów zgod
nie w posiadanymi w swoim 
kraju kwalifikacjami – dodał 
Adam Krawiec.

Już teraz wielu nauczycie
li z Ukrainy pracuje w przed
szkolach, a część z tych, którzy 
ukończyli kurs języka polskie
go wkrótce rozpocznie pracę 
w szkołach.

KARETKI I AGREGATY  
Z POMORZA TRAFIŁY NA UKRAINĘ

UKRAIŃSCY NAUCZYCIELE 
UKOŃCZYLI KURS JĘZYKA 
POLSKIEGO

Dorota Kulka

Dorota Kulka
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DUŻE ZMIANY W KOŚCIERSKIM SZPITALU

Remont, docieplenie 
i przeprowadzki

Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie przeszedł 

dużą metamorfozę. 
Ma wyremontowany 
oddział ratunkowy 

i większą liczbę łóżek, 
a hospicjum stacjonarne 

zostało przeniesione 
do innego budynku. 

Ponadto, wykonano prace 
termomodernizacyjne, 

dzięki którym zmniejszą 
się koszty utrzymania 

placówki.

Co się zmieniło? 
Na Szpital
nym Oddziale 
Ratunkowym 
kościerskiego 

szpitala zwiększyła się liczba 
stanowisk intensywnej terapii. 
Jest też więcej łóżek na obsza
rze obserwacyjnym, wydzielono 

Dorota Kulka

obszar dziecięcy. Pojawiła się 
nowa winda, przebudowa
no też łazienki. Jest też nowy 
sprzęt umożliwiający m.in. 
wykonywanie zdjęć RTG oraz 
bronchofiberoskopii przy łóżku 
pacjenta. Inwestycja koszto
wała ponad 5,9 mln zł, z tego 
fundusze europejskie z POIŚ 
to ponad 4,2 mln zł, a prawie 
1,7 mln zł dołożył szpital z wła
snych środków.

W kilku budynkach szpi
talnych wykonano prace ter
momodernizacyjne. Polegały 
m.in. na dociepleniu ścian, 
stropodachów i dachów oraz 
wymianie okien.

– W dobie szalejącej infla
cji i rosnących rachunków za 
energię elektryczną, a także 
w trosce o poprawę efektyw
ności energetycznej regionu 
i redukcję zanieczyszczeń do 
powietrza dofinansowaliśmy 
termomodernizację budynków 

szpitala – podkreśla marszałek 
województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk, który poja
wił się na uroczystym zakoń
czeniu inwestycji.

Wartość projektu wyno
si ponad 14,5 mln zł, z czego 
ponad 11,5 mln zł to fundusze 
europejskie, samorząd wo
jewództwa przekazał prawie 
1,5 mln zł, około 900 tys. zł 
pochodziło z budżetu pań
stwa, a szpital dołożył prawie 
630 tys. zł. Drugi etap inwesty
cji – realizowany w 2023 roku 
– dotyczy instalacji paneli foto
woltaicznych. Dzięki temu pla
cówka ma zmniejszyć zużycie 
ciepła oraz częściowo pokryć 
zapotrzebowanie na energię 
z odnawialnych źródeł.

Nową lokalizację zyska
ło też stacjonarne hospicjum, 
w którym zwiększyła się rów
nież liczba łóżek. Na potrzeby 
hospicjum oddano m.in. 11 sal 
chorych z łazienkami i gabinet 
zabiegowy. Ponadto, powstał 
ogród zimowy z dostępem 
z siedmiu sal. Wymieniono 
windy, są też nowe meble i wy
posażenie niemedyczne.

– W kościerskim szpitalu 
powstało miejsce, w którym 
osoby nieuleczalnie chore oto
czone opieką medyczną, psy
chologiczną i duchową oraz 
mogą spędzić trudny dla nich 
czas w godnych warunkach – 
tłumaczy członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego 
Agnieszka KapałaSokalska.

Koszt inwestycji to pra
wie 4,9 mln zł, z czego 
samorząd województwa po
morskiego przekazał prawie 
1,9 mln zł, a prawie 390 tys. zł 
dożył szpital.
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Nagroda Pomorska 
Gryf Gospodarczy 
jest przyznawana 
od 2000 r. wspól
nie przez organiza

cje samorządu gospodarczego 
i marszałka województwa po
morskiego. Celem konkursu 
jest pokazanie sukcesu po
morskich firm, promowanie 
postaw przedsiębiorczych i do
brych praktyk w biznesie. Co 
ważne, oceny dokonują przed
stawiciele Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, czyli osoby 
na co dzień związane z bizne
sem. Wnioski analizowane są 

NAJLEPSZE FIRMY WYRÓŻNIONO GRYFAMI GOSPODARCZYMI

To oni budują markę 
biznesową Pomorza

To jedna z najważniejszych 
i najbardziej cenionych 
wśród przedsiębiorców 

nagród na Pomorzu. 
W finale 23. edycji 

konkursu o Nagrodę 
Pomorską Gryf 

Gospodarczy, jak co 
roku, wyłonione zostały 
firmy wytyczające nowe 

kierunki rozwoju oraz 
mające największy wpływ 

na gospodarkę naszego 
regionu. 

także przez wiodącą instytu
cję doradczą PwC, która jest 
partnerem merytorycznym 
konkursu.

– Na Pomorzu niezwy
kle cenimy sobie rozpozna
walność naszego regionu, 
a tę rozpoznawalność budują 
m.in. marki biznesowe, które 
tworzą przedsiębiorcy. Chciał
bym pogratulować sukcesów 
tym przedsiębiorcom, którzy 
ubiegają się o statuetkę Gryfa 
Gospodarczego. Jesteście 
najlepszymi ambasadorami 
naszego regionu i kreatorami 
marki Pomorze – powiedział 

na wstępie gali finałowej wi
cemarszałek województwa 
pomorskiego Leszek Bonna.

Spośród 87 podmiotów za
kwalifikowanych do konkur
su, kapituła nominowała 30 
firm i 4 gminy w dziewięciu 
kategoriach. Ostatecznie na
grodzeni zostali liderzy: in
nowacji, eksportu, inwestycji, 
odpowiedzialności społecz
nej i kształcenia zawodowe
go, a także gmina przyjazna 
przedsiębiorcom. W tym 
roku nie wskazano laureatów 
w kategoriach Lider inwesty
cji (mikro i małe przedsiębior
stwo) oraz Pomorski startup. 
Nowością był natomiast Lider 
rozwoju kompetencji, czyli 
kategoria skierowana do 
przedsiębiorstw, które inwe
stują w szkolenia lub kursy 
podnoszące umiejętności 
pracowników.

Tradycyjnie nagrodom 
przyznawanym przez kapitułę 
towarzyszył również ogłosze
nie zdobywcy statuetki Gryfa 
Medialnego, która wręczana 
jest jednemu z uczestników 
przez media i instytucje pa
tronujące konkursowi.

Marcin Szumny

LAUREACI 
KONKURSU

Lider innowacji – mikro i małe przedsiębiorstwo: Marine Technology sp. z o.o. z Gdyni
Lider innowacji – średnie i duże przedsiębiorstwo: Iglotex SA ze Skórcza
Lider eksportu – mikro i małe przedsiębiorstwo: ATM Lighting sp. z o.o. z Gdańska
Lider eksportu – średnie i duże przedsiębiorstwo: MARKOS z Głobina
Lider inwestycji – średnie i duże przedsiębiorstwo: Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
Lider odpowiedzialności społecznej – mikro i małe przedsiębiorstwo: Port Service sp. z o.o. z Gdańska
Lider odpowiedzialności społecznej – średnie i duże przedsiębiorstwo: Baltic hub Gdańsk
Lider kształcenia zawodowego: AJ Fabryka Mebli sp. z o.o. z Redzikowa
Lider rozwoju kompetencji: Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. z Gdańska
Lider zielonej transformacji: Grupa Kapitałowa Omida z Gdańska
Gmina przyjazna przedsiębiorcom: Dzierzgoń
Gryf Medialny: RADMOR SA z Gdyni
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W 2023 roku za prąd 
zapłacimy ponad 54 mln zł

Zarząd Województwa 
Pomorskiego zatwier
dził wynik negocjacji 
prowadzonych w ra
mach postępowania 

w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na kompleksową dostawę 
energii elektrycznej, obejmują
cą sprzedaż energii elektrycznej 
oraz świadczenie usługi dystry
bucji energii elektrycznej w ra
mach grupy zakupowej.

Spółka EnergaObrót SA 
zaproponowała rozliczenie 
według cen spotowych na bazie 
notowań dostępnych na Towa
rowej Giełdzie Energii. Zgodnie 
z niedawno przyjętą ustawą za
mrażającą ceny prądu jednost
ki samorządu terytorialnego 
lub podmioty świadczące usłu
gi na rzecz takich jednostek 
(także spółki) będą miały za
stosowaną cenę maksymalną, 
która wyniesie 790 zł/MWh 
netto (w tym stawka podat
ku akcyzowego w wysokości 
5 zł/MWh). W przypadku, jeże
li notowania energii elektrycz
nej na giełdzie zaczną spadać, 
istnieje możliwość, że zasto
sowane względem członków 
grupy zakupowej ceny będą 
niższe niż wspomniana cena 
maksymalna.

Druga z firm dostarczają
ca energię do jednostek zloka
lizowanych na południowym 
obrzeżu województwa po
morskiego, tj. Enea SA złożyła 
ofertę ze stałą ceną w wyso
kości 1338,35 zł/MWh netto. 
W tym przypadku w praktyce 
także zostanie zastosowana 
cena maksymalna w wysokości 
790 zł/MWh netto, jednak nie 
ma możliwości jej obniżenia, 
gdyby poziom ceny giełdowej 
był niższy.

– Rządowe rozwiązania 
prawne mające na celu ochro
nę odbiorców energii przed 
nadmiernym wzrostem cen 
zostały wprowadzone bardzo 
późno. W związku z tym, spółki 
energetyczne nie będąc pewne 
swoich uprawnień i możliwości 
rozliczania rekompensat, jakie 
mają otrzymać, całkowicie 
wstrzymały procesy ofertowa
nia swoich klientów – wyjaśnia 
Stanisław Szultka, przewodni
czący komisji przetargowej 
i dyrektor Departamentu Roz
woju Gospodarczego UMWP.

Dlatego właśnie w przypad
ku grupy zakupowej UMWP, 
pomimo tego że postępowa
nie rozpoczęło się 6 września 
2022 r., oferty zostały złożone 
dopiero po trzech miesiącach, 
na przełomie listopada i grud
nia 2022 r. 

W grupie zakupowej zna
lazły się w sumie 43 podmioty 
podległe UMWP. Są to m.in.: 
spółki przewozowe, szpitale 
oraz instytucje kultury. Suma 

globalna, jaką grupa zaku
powa UMWP będzie musia
ła przeznaczyć w przyszłym 
roku na energię elektryczną, 
uwzględniając fakt spodziewa
nego przyszłorocznego wzrostu 
wysokości podatku VAT do po
ziomu 23 proc. (co już dzieje 
się w przypadku cen gazu), to 
ponad 54 mln. zł.

– Znaczny wzrost cen ener
gii jest wyzwaniem dla każdej 
z tych instytucji. Wszyscy za
stanawiamy się, jak ciąć koszty, 
jednocześnie nie zmniejszając 
liczby kursujących pociągów, 
nie ograniczając dostępu do 
placówek medycznych czy 
nie zamykając teatrów i mu
zeów – zaznacza Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

Już w zeszłym roku ceny 
energii były znacząco wyższe 
w porównaniu z rokiem 2020, 
a dziś znów szybują w górę.

– Rok temu rząd tę sytu
ację tłumaczył pandemią, dziś 
tłumaczy wojną w Ukrainie. 
A prawda jest taka, że zwyczaj
nie zmarnowaliśmy szansę na 
rozwój OZE i do dziś uparcie 
trzymamy się przestarzałego 
węgla. Szacujemy, że gdyby 
nie ograniczenia wprowadzo
ne ustawą odległościową przez 
PiS, dzisiaj moglibyśmy na 
terenie województwa pomor
skiego rocznie produkować 
ok. 5300 GWh energii odna
wialnej, co zaspokajałoby ok. 
60 proc. rocznego zużycia ener
gii. – dodaje marszałek Struk.

Michał Piotrowski

W województwie pomorskim moc lądowych farm wiatrowych

0,815 
GW

1,135
GW

1,8 
GW

2017 2020

Gdyby nie „ustawa 
antywiatrakowa” 
moc lądowych farm 
wiatrowych wynosiłaby 
obecnie 

1,8 GW  w naszym 
województwie*

* Szacunek własny na podstawie 
danych URE przedstawiających 
przyrosty mocy w energetyce 
wiatrowej

Zatem zamiast   
    5317 
GWh

moglibyśmy 
obecnie 

produkować

   2929 
GWh

 

Gdyby nie „ustawa 
antywiatrakowa” 
województwo pomorskie 
miałoby prawie dwa razy 
taką produkcję z OZE 
i zaspokajałoby ok. 60% 
całkowitego rocznego 
zużycia energii elektrycznej
(w 2020 roku zużycie wynosiło 
8790 GWh)

Wniosek:

60%

W 2023 roku Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Pomorskiego oraz 
jednostki i spółki mu 
podległe zapłacą za 
energię elektryczną 

ponad 54 mln zł. 
To o 63 proc. więcej 
niż w roku ubiegłym 
i 91 proc. więcej niż 

jeszcze dwa lata temu.
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Pomorski Inkuba
tor Kultury działa 
w Gdańsku przy ul. 
Słowackiego 21, a po
wstał z inicjatywy śro

dowiska artystycznego naszego 
regionu przy wsparciu marszał
ka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz To
masza Kloskowskiego, prezesa 
Portu Lotniczego Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy. PIK to nie tylko 
ośrodek twórczej pracy, ale też 
swego rodzaju szkoła wiedzy 
o prowadzeniu kariery i reali
zacji projektów artystycznych. 
Oferowany tutaj kulturalny 
knowhow obejmuje doradz
two, szkolenia i mentoring 
oraz wsparcie kuratorów wy
staw i specjalistów z zakresu 
art businessu.

– Chcemy, żeby był to 
ośrodek budowania wspólno
ty artystów indywidualnych, 
zwłaszcza tych młodych, któ
rzy mogą się tu rozwijać, 
kształcić i podpatrywać innych 

Pomorski Inkubator  
Kultury działa  

już dwa lata

W ciągu ostatnich 
dwóch lat w Pomorskim 

Inkubatorze Kultury 
ponad 150 artystów 

przygotowało 
i zrealizowało wiele 
wystaw, spektakli 

i koncertów. Jubileuszowe 
spotkanie, zorganizowane 

w listopadzie 2022 r., 
było więc dobrą okazją 

do podsumowania 
dotychczasowej 

działalności tego ośrodka 
oraz zaprezentowania 

dzieł artystów 
współpracujących z PIK.

znakomitych artystów, a w naj
bliższej przyszłości pokazać 
swoje prace szerszej publicz
ności – mówi marszałek Mie
czysław Struk.

Zapisując się do PIK ar
tyści otrzymują możliwość 
korzystania z trzech pracow
ni plastycznych (malarstwa, 
rzeźby i ceramiki), pracow
ni tanecznoteatralnej oraz 
pracowni prób muzycznych. 
Dodatkowo, dla twórców do
stępne są tam też magazyny do 
przechowywania prac, mate
riałów i narzędzi. PIK pomaga 
również tym artystom, których 
działalność została osłabiona 
przez pandemię COVID19.

– Ponadto, dwukrotnie 
wystawialiśmy prace arty
stów PIK na Uliczce Pomor
skiej podczas Jarmarku św. 
Dominika, stworzyliśmy PIK 
Art Gallery w Lądku Zdroju 
z możliwością rezydencji dla 
artystów oraz ufundowaliśmy 
stypendium na mistrzowskich 

warsztatach we włoskiej Pie
trasancie – informuje Janusz 
Gawrysiak, pomysłodawca 
utworzenia PIK.

Aktualnie w PIK tworzy 
około 50 twórców przybyłych 
z całego świata, m.in. kijowski 
malarz Denis Chyżewski, któ
rego wystawę można oglądać 
na terenie gdańskiego lotni
ska. Natomiast w siedzibie 
PIK prezentowane są dzie
ła ceramików: Karola Elasa 
Necla – przedstawiciela ka
szubskiej rodziny, która od 
ponad 10 pokoleń zajmuje się 
tradycyjnym garncarstwem, 
oraz Joseph’a Abi Yaghi – mi
strza tradycyjnej ceramiki 
libańskiej, od kilkunastu lat 
tworzącego na Pomorzu. Ich 
wystawę dopełnia malarz, 
grafik i twórca instalacji ar
tystycznych Hans Drieenhu
izen, Holender mieszkający 
na co dzień w Straszynie pod 
Gdańskiem. Razem z jego in
stalacjami swoje prace swoje 
pokazuje graficzka Agnieszka 
Rózga Micewicz.

– PIK, który jest miejscem 
realizacji artystów pomorskich 
wszystkich dyscyplin, to też 
miejsce bogate i różnorodne 
kulturowo. Właśnie takim klu
czem dobraliśmy tym razem 
pomorskich artystów, którzy 
prezentują swoje prace na wy
stawie naszego dwulecia. Arty
stów, którzy żyją na Pomorzu 
i mówią nie tylko po polsku 
czy kaszubsku. Mówią też po 
holendersku, ukraińsku czy 
arabsku – podkreśla Janusz 
Gawrysiak.

Marcin Szumny
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