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ВСТУП

Одним з найскладніших завдань влади на всіх її рівнях, включаючи органи місцевого самоврядування,
є передбачення і визначення напрямків розвитку.
Починаючи працювати над стратегією розвитку
Картузького повіту до 2040 року, ми взяли до уваги
два основні принципи: з одного боку, ми прагнули опрацювати напрямки і пріоритети подальшого
розвитку, а з іншого боку, ми пам’ятали, наскільки
важливою є побудова довіри і залучення до роботи над документом усіх зацікавлених сторін цього
процесу. Стратегія має шанс бути успішною лише
у тому випадку, якщо ми будемо солідарно співпрацювати для загального блага в інтересах як теперішніх, так і майбутніх мешканців Картузького
повіту.

Kartuzy zзlotu
Картузи
висоти
ptaka
пташиного польоту
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Гребінь Картузького повіту

Картузький повіт – є одним з субрегіонів у Польщі,
який найбільш динамічно розвивається, а значна
частина енергії, що призводить до цього зросту,
утворюється всередині нього, завдяки близькій
відстані до Триміста - Гданська, Гдині та Сопоту.
Ми важлива і невід’ємна частина Гданської метрополії. За останні роки Картузький повіт пережив
період важливих структурних змін. Ми очікуємо
на подальші зміни у різних сферах, зокрема, в економіці, просторі, культурі та демографії. Внутрішні
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та зовнішні чинники створюють цілий ряд можливостей, які потрібно використати, але також і загроз, яких потрібно, по мірі можливості, уникнути.
Ми хочемо, наскільки це можливо, в найкращий
спосіб підготуватися до викликів, які виникають
перед нами, опираючись на наші сучасні знання,
можливості та участь.
Ключовою роллю у розробці стратегії, є роль жителів різних соціальних груп. Лише громадяни, які
спільно створюють стратегію, можуть забезпечити її подальшу реалізацію. У процесі створення
документа ми вказали на особливе місце молоді.
Саме вони - сучасні учні, а у майбутньому, можливо, керівники – будуть мати користь і отримувати
результати від прийнятих нами рішень. Це вони
будуть жити, працювати, відпочивати в такому
повіті, який ми починаємо створювати разом з моменту реалізації цієї стратегії. Зрештою, це вони
через 20 років будуть оцінювати слушність прийнятих сьогодні рішень та відчувати їх наслідки.
З цієї причини ми не могли ігнорувати аргументів
молодих людей, які часто дивували нас своєю зрілістю і свіжістю.

Збирання полуниці
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Ми не хотіли також створити стратегію, яка була б
еквівалентною списку завдань Ради староства. Для
задоволення потреб, можливо, найбільшого числа
мешканців, ми хочемо вибрати напрямки дій, які
зміцнюватимуть суспільний, економічний, культурний і природний потенціал нашого мікрорегіону таким чином, щоб не лише теперішні, але і
майбутні покоління могли тішитися проживанням,
відпочинком, працею – тобто, тим всім, що становить хороше життя, в Картузькому повіті. При
цьому всьому ми пам’ятаємо про нашу кашубську
ідентичність та історію, розглядаючи її як міцну
основу, на якій ми будуватимемо майбутнє та багатство, яким ми хочемо поділитися. За допомогою
документа ми також хочемо вказати процеси, що
відбуваються у нашому повіті, щоб бути готовими
до різних сценаріїв, залежних від тих процесів. Ми
хочемо точно і помірковано накреслити місію по-

віту, щоб підвищити його значення у метрополії,
воєводстві, країні та Європі.
Стратегія, яку ми підготували - це компроміс, розроблений з урахуванням інтересів різних соціальних груп та їх очікувань, на стику інтересів, викликів, можливостей та місцевих умов. Часовий
горизонт документа не випадково є довготерміновим, це дозволяє подивитися на ситуацію збоку, з
переспективи, яка дає ширший погляд, виходячи
за межі сучасності. Ми хочемо, щоб цей документ
стояв вище операційних програм, інвестиційних
планів, пов’язаних з просторовою економікою, підприємництвом та суспільним розвитком, які в короткостроковій перспективі будуть реалізовувати
дії, ініційовані різними групами населення, органами місцевого самоврядування, підприємцями. Ми
розробили пріоритети, завдання та цілі для забезпечення довгострокового, гармонійного розвитку Картузького повіту. Ми ставимо перед собою
амбітні завдання та віримо, що їх реалізація буде
постійно покращувати зовнішню конкурентоспроможність, надовго посилить внутрішню згуртованість Картузького повіту. Ми сподіваємося, що
обрана нами методологія забезпечить ефективне
використання суспільного, економічого, просторового та культурного потенціалу, принесе багатосторонні і, що більш важливіше, довготривалі
результати.

Яніна Квєцєнь – Картузький
староста

Яніна Квєцєнь
Картузький староста
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УМОВИ
РОЗВИТКУ
КАРТУСЬКИЙ ПОВІТ
Розташування повіту – Картузи
www.kartuskipowiat.com.pl
www.spow.kartuzy.ibip.pl/public/
Площа 1 121 км2
Кількість населення 131 071 особа

Природа повіту
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Картуський повіт - це один з 16 земельних повітів
Поморського воєводства, розташований у західній
частині Гданської метрополії, в самому центрі Кашуб.
Повіт був створений у 1999 році, з розташуванням
місцевої влади повіту в Картузах. Як адміністративна одиниця, Картузький повіт - другий за величиною
відносно кількості жителів у повіті в Поморському
воєводстві. З 2011 року він входить до складу Метрополісного Простору Гданськ-Гдиня-Сопот, де
після Гданська, Гдині і Вейхеровського повіту є четвертою за величиною адміністративною одиницею
на правах повіту. Гданська метрополія, з кількістю
населення близько 1,3 мільйонів осіб, це один з найважливіших міських просторів Центральної Європи
та басейну Балтійського моря, які найбільш динамічно розвиваються. Картузький повіт, завдяки своєму
місцю розташування - це не просто житлова база і
резервуар працівників для мегаполісного центру, але
завдяки структурі економіки і суспільному потенціалу - це важлива частина позалокального та позарегіонального значення. Це знаходить свій відбиток в
ухваленій у 2015 році Стратегії Метрополіcного Простору Гданськ-Гдиня-Сопот (OMG-G-S) до 2030 року,
в якому східну частину повіту розташовано в зоні
сильної урбанізації, а західну - в зоні зовнішнішньої метрополії, прогнозуючи подальший розвиток
регіону. Накреслений в документі вектор розвитку,
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАРТУЗЬКОГО ПОВІТУ 2040

Густина населення 117 осіб/км2
Норма урбанізації 17,2%
Норма безробіття 3,5%
Гміни на території повіту –
Хмєльно, Картузи, Пшодково,
Сєраковіце, Сомоніно,
Стенжица, Сулєнчино, Жуково
Структура грунтів у повіті –
– орні грунти: 437,19 км2
– ліси: 336,30 км2
– луки та пасовища: 168,15 км2
– поверхневі води: 56,05 км2
– урбанізовані територіії: 123,31 км2
Цікаві місця –
– Кашубський музей в Картузах,
– Церква в Картузах,
– Примонастирський костел в Жукові
– Музей кашубської кераміки
намиста в Хелмні,
– Центр Освіти та Популяризації
Регіону в Шимбарку,
– Вєжица,
– Святилище Королеви Кашуб
в Сянові
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Поморська Метрополісна Колія

вводить східну частину повіту у сферу простору Зінтегрованих Територіальних Інвестицій OMGGS, які
служать зміцненню метрополісних функцій регіону.
Варто додати, що Картузький район виділяється також на фоні метрополії, воєводства та країни одним
з найвищих показників соціального та економічного
розвитку, також він має позитивний прогноз збільшення кількості жителів. Розташування Картузького повіту є одним із основних його козирів розвитку,
обумовленим сусідством з економічним, соціальним
та культурним центром мегаполісу - Гданськом і
другим центром - Гдинею. Таким чином, з півдня
і півночі він межує з сильно урбанізованою зоною
метрополісного простору, а з заходу- оточують його
території відпочинку та сільськогосподарські угіддя
центральної частни Поморського воєводства. Картузький повіт належить до найбільш добре розташованих регіонів у Польщі, поєднуючи високі природні
цінності Кашубської Швейцарії з доступом до сучасної транспортної інфраструктури, близькістю до
моря та центру мегаполісу. Третій за величиною аеропорт у Польщі – аеропорт Леха Валенси у Гданську
знаходиться всього за 3 км від східного кордону повіту і дуже добре сполучений з його районами. Близькість Західної Кільцевої Дороги Триміста робить
можливим пряме сполучення з автомагістраллю
A1, яка з’єднує Гданськ з півднем Польщі та Європи.
Один з найбільших морських портів, який динамічно розвивається – порт у Гданську, знаходиться приблизно в 20 кілометрах від кордону повіту.
Територія повіту є добре пов’язана густою мережею
громадських доріг, загальна довжина яких перевищує 1800 км, з яких майже 800 км – це тверді дороги,
що становить в середньому 71,4 км таких доріг на
100 км2 площі повіту, при 56,2 км на 100 км2 в Поморському воєводстві. Цю систему доповнює мережа 500км трас, яка постійно розвиваається і 12 км
велосипедних доріжок; Планується наступні 25 км
трас та 140 км доріжок. Завдяки ефективній співпраці різних щаблів самоуправління, були приготовані чергові значні дорожні інвестиції, які поєднують
Картузький повіт з центром Гданської метрополії та
іншими регіонами країни, в тому числі Кільцева Ме-
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трополії Триміста і Кашубська Траса. З 2015 р. східну
частину повіту, в тому числі міста Картузи і Жуково
з’єднує з Гданськом лінія Поморського метрополітену, завдяки якій розвивається привабливий для
мешканців та відвідувачів громадський транспорт.
Це важлива перспектива для подальшого розвитку
міст, які переймають функції локальних центрів, що
користають з привабливості житлової нерухомості в
густонаселеній та сильно урбанізованій частині мегаполісу. Гміни Сомоніно та Стенжица користуються залізничними сполученнями лінії Косцєжина
- Гданськ Вжещ - Гдиня. Стратегічні плани розвитку
залізниці та громадського транспорту передбачають відновлення функціонування залізничної лінії
Прущ Гданські – Картузи – Сєраковіце - Лемборк, як
продовженння траси PKM, що кардинально змінить
спосіб добирання мешкаців на роботу, на навчання
чи до інституцій. Скорочення часу проїзду до центру
метрополії суттєво впливає на підвищення житлової привабливості та інвестицій в Картузький повіт.

Сучасна спортивна інфраструктура
шкіл

Врезультаті вступу Польщі до Європейського Союзу
до цих пір на території Картузького повіту всього було
реалізовано або реалізується 908 проектів загальною
вартістю близько 1,7 млрд. злотих, при дофінансуванні у розмірі 919 мільйонів злотих. Це означає, що в
середньому, у повіті 54% починань фінансуються з фондів ЄС. Таким чином, Картузький повіт знаходиться
на п’ятому місці (за Гданськом, Гдинею, Пуцьким та
Слупським повітом) з точки зору кількості реалізованих проектів і на дуже високому 4-му місці (після
Гданська, Гдині і Гданського земного повіту) з точки
зору розміру залучених коштів. Потрібно звернути
увагу на дуже велику участь і ефективність муніципалітетів повіту при отриманні коштів ЄС, які підтримують і часто обумовлюють реалізацію інвестиційних
проектів, які полягають в реконструкції та розбудові
освітньої, спортивної, дорожньої, публічної, відпочинкової інфраструктури, а також тієї інфраструктури, яка підтримує розвиток підприємництва. Більшість з них - це проекти, спрямовані на збереження
природних цінностей та захист навколишнього середовища, а також для зміцнення суспільного капіталу,
включаючи освіту.
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На озерах Кашубської Швейцарії

Природний ріст років 2006 - 2017
РІК
2017

131,071

2016

128,925

2015

127,098

2014

125,076

2013

123,094

2012

121,358

2011

118,087

2010

116,000

2009

114,083

2008

112,221

2007

110,086

2006

108,560
100,000

150,000

КІЛЬКІСТЬ ЖИТЕЛІВ
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Природне середовище повіту є однією з найважливіших його цінностей. Воно складається з унікального рельєфу землі, води, зелених зон, в тому числі,
передусім лісів та багатого і різноманітного світу
рослин і тварин. Повіт займає 1 121км2 і це сьомий
за величиною район у воєводстві з різноманітною і
збалансованою просторовою структурою. Основною формою використання площі в повіті є орні
землі, що займають 39% площі повіту та ліси, у тому
числі Мірачовскі ліси або Картуський ліс, що охоплює 30% повіту. Луки та пасовища займають 15%,
а урбанізовані території - 11%. Крім того, 5% площі
займають поверхневі води, серед яких більше 100
озер з площею більше 5 га. До найбільших озер належать: Нижнє Радунське (737,2 га) та Говідлінськє
(401 га), Верхнє Радунське (388 га), Мауш (384 га)
та Остшицькє (309 га). У Картузькому повіті знаходиться 14 природних заповідників, загальна поверхня яких становить понад 800 га та Кашубський
ландшафтний парк. Цікавинкою регіону є найвища
природна вершина на Центральноєвропейській низовині – Вєжица (328,7 м н.п.м.), що піднімається
над численними мальовничими пагорбами провідних морен, які формують унікальний ландшафт Кашубської Швейцарії.
Повіт населяє майже 129 тис. жителів (дані з 2016
року). На території повіту знаходиться два міста –
Картузи і Жуково, створюючи місько-сільські комуни, які населяють відповідно 33 400 і 34 448 осіб, а
також шість сільських комун: Сєраковіце (19 106 жителів), Стенжица (10 131), Сомоніно (10 304), Пшодково (8 824), Хмєльно (7 426 жителів) і Суленчино (5
386). Повіт характеризується динамічним зростанням кількість жителів: згідно прогнозів, до 2050 року
кількість мешканців збільшиться на 40% (близько
50 000 осіб), і це є одним із найвищих показників у
Польщі. Середній природний ріст знаходиться на
рівні 8,12 (найвищий він в комуні Сєраковіце - 12,6
і це єводночас найбільший приріст в Поморському
воєводстві і один з найвищих в країні), спостерігається також збільшення притоку нових мешканців,
як з Гданської метрополії, так і інших регіонів Польщі та з-за кордону.

Освіта є важливим елементом розвитку нашого повіту. У 2015 році тут функціонувало 125 шкіл, у тому
числі 66 початкових, 32 гімназії, 7 базових професійних училищ, 2 спеціальні школи з підготовки до
праці, 6 загальноосвітніх ліцеїв, 6 техніків, 1 професійна школа та 5 шкіл для дорослих. В цих закладах
навчається майже 22 000 студентів, отже річна кількість випускниуів понадгімназійних шкіл значно
перевищує 1000. Шкільну мережу доповнюють 13
недержавних шкіл, якими керують фонди, товариства, приватні особи і костел. Школи Картузького
повіту успішно підносять якість освіти на кожному
з рівнів. З огляду на невелику відстань, освітня пропозиція на території повіту доповнюється середніми і вищими навчальними закладами Триміста,
включаючи Гданський університет, Гданську Політехніку, Гданський Медичний університет, Морську
Академію або Військово-морську академію в Гдині.
Економічний потенціал Картузького повіту базується на традиційних галузях економіки, з урахуванням зросту значення її сучасних відгалужень.
Сільське господарство, включаючи органічне землеробство, відіграє важливу роль в економічній
структурі, особливо на півдні і в західні частині повіту, але вона опирається в основному на невеликі
сімейні господарства і ферми. З території повіту на
локальний ринок потрапляє багато оаочів та фруктів, особливо полуниці, але також і м’ясо, молочні
продукти, крупи і пропашні культури. У повіті немає важкої промисловості, а решта промислового
виробництва, яка сконцентрована в східній частині
району, представлена переважно малими та середніми підприємствами зі сфери виробництв будівельних матеріалів, харчової промисловості, виробництва машин та обладнання, а також послуг, зокрема
столярних. Важливим сектором економіки повіту є
будівництво. Майже 3000 фірм, які зареєстровані в
цій галузі, виконують замовлення з регіону, країни
та з-за кордону. З ними тісно зв’язаний транспорт
та логістика, які розвиваються особливо динамічно також за рахунок хороших транспортних каналів, на які опираються північно-східні адміністративні кордони повіту. Інші галузі, такі як торгівля
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАРТУЗЬКОГО ПОВІТУ 2040

Екологічне сільське господарство на
Кашубах
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чи послуги, виконують перш за все локальну роль
в обслуговуванні мешканців і в невеликій мірі мають стратегічний характер. Постійно зростає роль
туризму як галузі економіки, що базується на унікальних природних цінностях Кашубської Швейцарії. Яскравим показником позитивних економічних
змін Картузького повіту є регулярний спад рівня
безробіття, який в 2016 році складав 4,2% і був на
3,1% нижчим ніж середній показник у Поморському воєводстві. За останні 10 років безробіття в повіті
знизилося аж на 10,3%.

Туризм та відпочинок - Радунські
озера
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Територія Картузького повіту, з огляду на його унікальні природні цінності, багату культуру, комунікаційну доступність та існуючу інфраструктуру для
проведенння вільного часу, багато років є улюбленим місцем відпочинку для жителів Гданська, Гдині
і Сопоту, а в останні роки – все частіше і мешканців
інших регіонів Польщі та Європи. Відчутною є зміна
у виборі приїжджих способу для релаксу, який колись означав в основному користування приватниими будиночками, розсіяними навколо озер. Власники, що походять з Триміста користувалися своєю
сільською нерухомістю в основному влітку, не генеруючи при цьому значного туристичного руху. Сьогодні ми можемо спостерігати постійне збільшення
кількості туристів, які відвідують наш повіт, у зв’язку з чим поступово збільшується кількість об’єктів
та місць для ночівлі, а конкуренція та вимоги відвідувачів впливають на поліпшення стандартів відпочинку та збагачення і різноманітність супровідної
пропозиції. На даний час на території повіту працює
понад 300 різного роду об’єктів, що пропонують
проживання. Завдяки інвестиціям органів самоврядування та приватних інвесторів, збільшується
інфраструктура, яка дає можливість активного проводження вільного часу як для приїжджих, так і для
мешканців повіту. Оренда спортивного та водного
обладнання, причали, місця, призначені для купання, підйомники, бази агротуризму, спа-центри,
тематичні парки, піші, велосипедні та байдарочні
туристичні маршрути і багато іншого є основою як
для сезонного, так і для зміцнення цілорічного туристичного руху на території повіту.

Кашубська культура є важливим багатством повiту
та її мешканців, вона будує відчуття спільноти, ідентичності. Спадщина, традиції кашубів, включаючи
мову, письмо, музику, звичаї, дизайн та ремесла, і
архітектуру, говорять про винятковість та унікальність нашої малої вітчизни у масштабі всієї країни.
Культура Кашуб передається природним способом
наступним поколінням, як в родинних будинках,
так і в школах, в яких діти можуть брати участь в
лекціях з кашубської мови. Крім цього, важливими осередками збереження та пропагування кашубської культури є локальні культурні центри та
музеї. До найважливіших місць на мапі значимості
Кашуб належить, без сумніву, Кашубський Музей в
Картузах, Центр Освіти та Пропагування Регіону в
Шимбарку чи Музей кашубської кераміки намиста
в Хмєльні. Важливу роль також відіграє Жуківська
Школа Кашубської Вишивки, яка має вплив на дизайн усіх Кашуб. Зберіганню пам’яті, культивуванню традицій та вірувань також служать осередки
релігійного культу загальнонаціонального рівня, в
тому числі Святилище Королеви Кашуб в Сянові,
пречудова церква в Картузах разом з залишками
монастирського комплексу, а також костел у Жукові, який залишився після монастиря Норбертанок і
який є найстарішим об’єктом у повіті.
Картузький повіт організовує регулярні святкування, на які збирається багато мешканців та приїжджих, такі як Дні Картузького Повіту, Кашубська
Бесіда, Фестиваль Музичних Приємностей в Остшиках та Обжинки Картузького Повіту. На території
повіту відбуваються також великі святкування, які
виходять за межі даної території, такі як, наприклад,
популярне з вісімдесятих років XX ст. Збирання Полуниці на Золотій Горі чи більш відома Енергійна
Маївка в Стенжиці. Крім того, кожне місцеве самоврядування піклується про культурну пропозицію і
розваги у своїй місцевості, особливо в літній період,
диференціюючи її характер, завдяки чому задовольняє потреби різних груп одержувачів.
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Процес розробки стратегії, як правило, такий же
важливий як і її остаточий результат. Нашою метою було створення документа у співпраці з можливо найширшим колом зацікавлених жителів та при
підтримці зовнішніх експертів. Важливими також
виявилися висновки, які були зроблені з реалізації
попередньої стратегії, яка мала місце в 2006-2015
роках.
Головну роль у процесі складання документа виконувала, скликана Картуським Старостою. Програмна Рада Стратегії Розвитку Картузького Повіту
2016-2040, яка складалась з представників різних середовищ. Для роботи ми намагалися залучити групи
жителів, у тому числі мерів та міських голів, повітових радників та парламентарів, громадських діячів,
підприємців, журналістів та молодь. Засідання Програмної Ради відбувалися при підтримці зовнішніх
експертів. Широка та відкрита формa Програмної
Ради, яка виконувала консультативну роль, а також
пропонувала ідеї, є одним з найважливіших досягнень процесу розробки стратегії. Встановлення діалогу, побудова та підтримка довіри, можливість
зустрітися у відкритій атмосфері представникам
різних середовищ та зацікавлень, дає підставу для
подальшої праці Програмної Ради як органу моніторингу та оцінки впровадження нової стратегії.
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ПРІОРИТЕТИ
РОЗВИТКУ

Врезультаті аналізу та дискусій ми обрали три
основні позасекторні пріоритети, які повинні братись
до уваги при кожній дії, яка буде здійснюватись
на території повіту. Вибрані пріоритети мають
надавати ширший контекст, зазначеним у наступній
частині стратегічним цілям, і відповідатимуть
найважливішим викликам розвитку Картузького
повіту і ґрунтуватимуься на його внутрішніх та
зовнішніх умовах.

Культура / Спадщина

Музей Кашубської Кераміки Намиста

04

Вплив природних умов на життя жителів і їх
відповідальність за збереження природних ресурсів
формують основу матеріальної і нематеріальної
культури Кашуб. Повага до традицій в поєднанні
з навчанням і включенням сучасних елементів до
традиційної культури, стануть основою збереження
культурних цінностей Кашуб, зміцнення цих значень
в локальній культурі. Дбаючи та шануючи доробок
попередніх поколінь ми хочемо, передусім, дивитися
в майбутнє. Наша спадщина - це не тільки ліси та
озера, мова і вишивка, пісні і архітектура, а також
традиційно важливі кашубські цінності - такі як
чесність, працьовитість, підприємництво, почуття
обов’язку.
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Вживання табака
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Співпраця / Відкритість

Технологія / Smart

Співпраця та вміння ділитися ресурсами є
важливим завданням для місцевих громад. Повіт
так чи інакше є колективним обов’язком всіх
мешканців, інституцій, муніципалітетів, фірм
та організацій, а це значить, що спільне благо
вимагає співпраці всіх зацікавлених сторін.
Процес планування інвестицій позалокального і
позарегіонального значення (транспорт, установи
культури, спортивна база) з інвентаризацією
інвестиційних територій у масштабах повіту, з
метою пошуку ключових інвесторів, повинен
відбуватися у співпраці адміністрації з локальним
суспільством, яка неможлива без відкритості та
компромісу між різними людьми, стилями життя
та мислення, участі мешканців та позаурядових
організацій та різних неформальних груп.
Відкритість є необхідною щодо щораз швидших
культурних та політичних змін, означає вона
толерантність та повагу права до відмінностей,
при одночасному пошуку таких рішень, які
приведуть до суспільного ладу і гарантуватимуть
безпеку всіх мешканців повіту.

Ми живемо в епоху динамічного розвитку
сучасних технологій, особливо інтелектуальних,
комп’ютерних, комунікаційних та Інтернет-технологій, що несе за собою великі виклики та
можливості. Потрібно забезпечити доступ, в тому
числі старшим особам і дітям, а також навчити їх
користуватися технологіями, але також і широко
використовувати ці технології для кращої взаємодії
з мешканцями, шляхом створення та доступу
до баз даних, дослідження явищ та процесів, які
мають безпосередній вплив на якість життя.
Використання у цій сфері технологій smart є
необхідним, адже це дозволить підняти рівень
інветицій зі збереженням просторового порядку,
розвитку суспільної комунікації, планування
дорожнього руху, адміністрації та обслуговування
життя мешканців, дослідження суспільної думки,
покращення безпеки та якості життя.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАРТУЗЬКОГО ПОВІТУ 2040
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Створення умов для оптимального, багатовимірного
і постійного розвитку всього повіту на основі відкритості,
культури, сучасних технологій, з допомогою підтримки
суспільного капіталу та економічного потенціалу,
дотримуючись законів збереження природних цінностей.

Ми віримо, що в 2040 році, завдяки використанню
наших пріоритетів розвитку, ми будемо
впізнаваним соціально-економічним центром
Кашуб, повітом, з величезною внутрішньою
єдністю, який успішно конкуруватиме з іншими
регіонами воєводства, країни і Європи, який
затримуватиме своїх тогочасних і притягуватиме
нових мешканців, підприємців, туристів.
Картузький повіт завдяки відкритості та співпраці
всіх мешканців стане найкращим місцем для
життя, праці та відпочинку в Гданській метрополії
і всьому Поморському воєводстві.

МІСІЯ
КАРТУЗЬКИЙ ПОВІТ
2040

Як мешканці Картузького повіту ми усвідомлюємо
різнорідність та багатство історії та місця, яким
є Кашуби, почуваємо себе відповідальними не
лише за себе, сучасних жителів, але також і за тих,
які будуть жити у Картузькому повіті в наступні
десятиліття. Ми хочемо, шануючи цінності та
ресурси, які ми використовуємо і які примножуємо,
зробити Картузький повіт місцем для хорошого
життя.

Папський вівтар в Сєраковіцах

24
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СТРАТЕГІЧНІ
ТА ДЕТАЛЬНІ ЦІЛІ

Хороша стратегія розвитку показує довгострокові
та амбіційні цілі, а також визначає рамки їх
подальшого впровадження. Стратегічні цілі
повинні виходити за рамки поточних, щоденних
потреб і вказувати напрямки розвитку, залучати
всі зацікавлені сторони процесу і сміливо дивится
в майбутнє, на яке ми хочемо впливати.
Врезультаті роботи та консультацій з експертами
під час засідань Програмної Ради Стратегії, було
виокремлено чотири стратегічні сфери, яким було
призначено найважливіші цілі:

Простір
Проживання
Навчання
Освіта

Праця
Підприємництво

04
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Мобільність
Транспорт
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Навчання протягом всього життя

Навчання / Oсвіта

Простір / Проживання

Соціальні, технологічні та економічні умови, які
постійно змінюються, ставлять перед нами особливо
життєві питання, які повязані з необхідністю
безперервного навчання та отримання знань
та зберігання інформації. Вміння навчатися і
адаптуватися до змін стосується кожного і на кожному
етапі життя є однією з ключових компетенцій сучасної
людини.

Якість простору для життя безпосередньо впливає на
привабливість з огляду на постійне місце проживання
та на відпочинкову привабливість повіту, забезпечує
постійне збільшення кількості жителів і людей,
які відвідують район. При управлінні простором
потрібно також мати наувазі постійне піднесення
його цінності (якості) на урбанізованих територіях, на
яких давно проживають люди, обладнавши їх новими
функціями або зміцнювати та вдосконалювати
існуючі. Здеградована інфраструктура та простір,
як природний, так і культурний, можуть сприяти
регресу та депопуляції повіту.

Пристосування освіти до викликів, які постійно
змінюються, стає основною ціллю розвитку. До
найважливіших стратегічних цілей у цій сфері
належать:
постійне підвищення якості суспільного
капіталу всіх мешканців, у тому числі
громадського та культурного;
формування просуспільних основ, цінностей та
вмінь хорошого життя;
підвищення якості та доступності формальної,
неформальної та позаформальної освіти на
кожному етапі життя людини;

Інвестиція в молодих

створення, зміцнення і здатність ділитися
живою кашубською культурою.

Тому нашою основною метою є постійне і рівномірне
поліпшення якості простору усього повіту, чого
ми хочемо досягти завдяки реалізації наступних
стратегічних цілей:

Зрівноважений простір

створення збалансованого простору при
раціональному використанні та охороні
природних цінностей;
підтримка різних форм екологічного розвитку
і припинення деградації навколишнього
природного середовища;

Охорона природи

створення умов для активного використання
вільного часу жителями та відвідувачами;
покращення порядку, просторового ладу та
естетики в будівництві та організації простору
загального використання;
інтеграція інвестиційної пропозиції на
території повіту;
розвиток сучасних систем безпеки;
підтримка розвитку інфраструктури по сусідству
з інтеграційними вузлами і залізничними
станціями (Transit Oriented Development);
поліпшення благополуччя всіх мешканців.

28
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Інтеграція транспорту

Мобільність / Транспорт

Робота / Підприємництво

Доступність базових послуг стає однією з мірил
якості життя. Скорочення часу проїзду і пошук
нових комунікаційних рішень, а також формування
єдиної та зінтегрованої інфраструктури є
величезним викликом. У зв’язку зі зростаючими
і непростими щодо вирішення
проблемами
автомобільної комунікації, потрібно також
розвивати інші, альтернативні форми мобільності
у повіті, в тому числі мультимодальні та активні.

Одним з основних чинників, що впливають на
високий рівень життя мешканців та напрямки і
масштаби міграції - це можливість забезпечити
їх цікавою та задовільною працею. Ринок праці
постійно змінюється, а потреба в кваліфікованих
працівниках, відповідно до потреб галузей, що
розвиваються, залежить від економічної ситуації,
яка лише невеликою мірою формується локально.
Розвиток підприємства на основі суспільних та
середовищних ресурсів повіту, запровадження
нових трендів і відкритість по відношенню до
нових ринків, інвестицйна пропозиція, що залучає
зовнішній капітал, може вплинути на утримання
і забезпечення працевлаштування для мешканців
повіту та метрополії, поліпшення умов праці та
збагачення населення.

Основною метою є поліпшення пропускної
спроможності для максимально можливої кількості
користувачів, якій мають служити наступні
стратегічні цілі:
створення спільної, сполученої системи
громадського транспорту по всьому районі;

Мережа велосипедних трас

вдосконалення сполучень повіту з центром
метрополії, як за допомогою автомобільного,
так і залізничного транспорту;

Покращення матеріальних основ життя мешканців
є нашою головною метою, яка буде реалізована з
допомогою створення організаційних матеріально-технічних умов для:

підтримка розвитку залізничної мережі, в тому
числі сполучення з Картуз до Сєраковіц,
Лемборку і Косцєжини, а також збільшення
кількості рейсів PKM;

розвитку місцевого підприємництва, в тому
числі сімейних фірм;

розвиток доріг та парковок, включаючи
Метрополісну Кільцеву Триміста, трасу S6 та
кільцеві Картуз і Сєраковіц;
збільшення частки мобільної, велосипедної
та інтермодальної активності у громадському
транспорті.

Інноваційні інвестори

Локальне підприємництво

залучення інвесторів, що пропонують
високоякісні робочі місця;
інтенсифікації туризму та послуг, які
базуються на основі використання природних
і культурних цінностей;
pозвитку підприємств, які опираються на
інновації, творчість і високі технології;
розвитку сільського господарства та
переробки.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
ТА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ

Це відкирта і еластична система,
що дозволяє швидко реагувати
на зміни, нові потреби та умови,
які на даний момент ми не
спостерігаємо.

04

Стратегія є інструментом планування з досить
високим рівнем узагальнення. Окреслена в ній
місія повіту, основні (стратегічні) та більш детальні
цілі знайдуть свою конкретизацію в Операційних
Програмах - інструментах з коротшою, 2-5-річною
перспективою.
На створення операційних програм буде впливати
існуючий і майбутній правовий порядок, стратегічні
документи іншого гатунку, а також політична та
економічна ситуація в регіоні, країні та Європі.
Операційні програми завжди будуть створюватися
на основі вибраних стратегічних цілей та пріоритетів
розвитку, будуть затверджені рішеннями Картузької
районної ради та реалізовуватися Правлінням
Повіту. Багаторічна перспектива операційних
програм сприяє моніторингу та оцінці результатів
виконаних дій по відношенню до понесених витрат.
Органом, який перевіряє якість та ефективність дій
буде Рада повіту. Консультативну роль у процесі
реалізації стратегії здійснюватиме Програмна Рада
Стратегії Розвитку Картузького Повіту. Цей процес
будуть супроводжувати організовані Повітовим
Староством зустрічі з експертами, семінари,
дискусії або замовлені аналізи та документи, які
досліджують доцільність та ефективність дій. Це
забезпечить участь громадськості і дозволить
суспільству здійснюваи оцінку.
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Стратегія була підготовлена
групою майже з 80 осіб з різних

АВТОРИ/КОМАНДА/ПРОГРАМНА РАДА

середовищ Картузького повіту,
а також зовнішніх експертів, які
разом створили Робочу Групу
і Програмну Раду, яка під час
спільних зустрічей допрацьовувала
деталі цього документа.

До Робочої Групи, скликану розпорядженням Стасрости, увійшли:

До складу Програмної Ради, разом з Робочою Групою, на різних етапах
праці, увійшли наступні особи, які представляють різні управління,

Яніна Квєцєнь – Картузький Староста – Голова Групи

адміністративні одиниці та суспільне середовище:

Маріуш Чепчинські – Кафедра Просторової Економіки Інституту
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Географії Гданського Університету – Експерт, Професор

Аліція Адамчик – Міська Рада в Картузах

Матеуш Шульц – Директор відділу Стратегії та Розвитку Повіту

Томаш Бельгру – Заступник мера Картуз

Барбара Капіца – Директор Повітового Управління Праці в Картузах

Сильвія Бянковска – Міська Рада в Картузах

Габріела Голата – Директор Повітового Центру Допомоги Родині

Ева Божестовска – Радник Картузького Повіту

в Картузах

Гелена Бронк – Учениця

Йоланта Терса – Директор Відділу Освіти

Анна Бичковска – Асистент Війта Гміни Хмєльно

Войцєх Окрой – Директор Відділу Культури та Пропагування

Анджей Бичковскі – Директор Будинку Суспільної Допомоги в Кобисеві

Александра Кучковска – Керівник Сектору охорони здоров”я та співпраці

Марек Бичковскі – президент Правління Кашубського Народного Університету

з позаурядовими організаціями – Повітове Староство в Картузах

Йоанна Бистрон – Учениця

Здзіслав Ліпковскі – Радник Картузького Повіту – Голова Комісії

Войцєх Цибуля – Рада Гміни в Стенжиці

Стратегії та Розвитку Повіту

Даніель Добка – Повітове Староство в Картузах

А також працівники Віділу Стратегії та Розвитку Повіту:

Збігнєв Дисаж – Рдник Картузького Повіту

Анна Кулєша-Карассек

Збігнєв Фулярчик – заступник Війта Гміни Сєраковіце

Івона Формеля

Ян Герас – Заступник Директора Повітового Управління Праці в Картузах

Евеліна Чая

Рафал Глазік – Головний Секретар Польського Союзу Активної Мобільності

Кшиштоф Мунько

Мєчислав Гжегож Голунскі – Мер Картуз
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Кароль Гуральскі – Голова Правління Повітового Центру Здоров`я в Картузах
Івона Гурска – Віцепрезидент фірми ПБ „Гурскі”

Анджей Млинскі – Голова Правління Товариства Локальна Туристична Організація
„Вершина Вєжица”

Бернард Груча – Війт Гміни Сулєнчино

Радослав Пек – Секретар Карртузького Повту

Єжи Гжегожевскі – Війт Гміни Хмєльно

Мартина Пліхт – Центр Освітніх Ініціатив в Картузах

Адам Юлке – Голова Правління фірми ELWOZ

Єжи Поблоцкі – Директор Відділу Комунікації Повітового Староства в Картузах

Даміан Качмарек – Голова суспільного кооперативу „Lary Bar”

Евгеніуш Причковскі – Радник Картузького Повіту

Войцєх Канковскі – Мер Жукова

Анджей Пуздровскі – Директор Правління Повітових Доріг в Картузах

Барбара Конколь – Директор Кашубського Музею в Картузах

Гжегож Рек – Радник Картузького Повіту

Тадеуш Кобєля – Війт Гміни Сєраковіце

Здзіслав Сокул – Член Правління Картузького Повіту

Кшиштоф Кольке – Голова WKS FC Говідліно

Мірослав Шутенберг – Віцеголова Ради Картузького Повіту

Анна Котловска-Бронк – Рада Гміни Сулєнчино

Матеуш Шиналєвскі – Редактор порталу kartuzy.info

Єжи Ковалєвскі – Заступник Війта Гміни Сомоніно

Даміан Трибулль – Учень

Сильвія Кришевска – Староство Повітове в Картузах

Тадеуш Трибусь – Повітовий Комендант Поліції в Картузах

Маріан Кришевскі – Війт Гміни Сомоніно

Даріуш Тризна – Редактор – Кашубський Кур`єр

Ірена Кульвіковска – Директор Гмінного Осередку Культури в Сєраковіцах

Мар’я Вента-Барляк – Радник Картузького Повіту

Мар’я Курек-Куманська – Директор Відділу Будівництва Повітового

Анджей Вижиковскі – Війт Гміни Пшодково

Староства в Картузах

Даріуш Зелевскі – Голова Ради Позаурядових Організацій Картузького Повіту

Пьотр Куропатвінскі – Польський Союз Активної Мобільності

Ярослав Зєльонка – Віцепрезидент Правління Туристичного Товариства Кашуби

Барнім Квідзінські – Учень
Едмунд Квідзінські – Повітовий Комендант Державної Пожежної
Служби в Картузах, Радник Картузького Повіту
Кацпер Лябуда – Учень
Радослав Лябуда – Учень
Станіслав Лямчик – Посол у Сеймі РП
Пьотр Лєщинскі – Член Правління Картузького Повіту
Александра Лєвіч – Центр Освітніх Ініціатив в Картузах
Ванда Лєв-Кєдровска – Голова Товариства Вчителів Кашубської Мови
Анджей Лейк – Радник Картузького Повіту
Евеліна Ліля – Директор Бюро Локальної Рибацької Групи Кашуби
Богдан Лапа – Картузький Віцестароста
Мірослав Ленцкі – Радник Картузького Повіту
Аліц’я Мазур – Директор Відділу Сільського Господарства і Охорони
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Середовища Повітового Староства в Картузах
Гжегож Мікіцюк – Повітовий Центр Допомоги Родині
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