
-Tak, dlatego przy okazji zmian perso-
nalnych w naszej spółce ABRUKO, która 
odpowiada za część przygotowań do se-
zonu, postawiłam tej firmie i jej kierow-
nictwu wysokie wymagania. Z przyjem-
nością zauważam, że spółka daje radę, a ja 
i mieszkańcy cieszymy się, że gmina 
pięknieje. 

- Turyści i wczasowicze już pukają do 
drzwi. Pani burmistrz, czy gmina 

Władysławowo jest już przygotowana do 
letniego sezonu? 

- Kończymy ostatnie inwestycje. 30 
czerwca wszystko będzie zapięte na ostat-
ni guzik. 

- A co pani przygotowała dla turystów 
tegolata? 

- Piękną pogodę przede wszystkim 
(śmiech), cudną przyrodę i kaszubską 
gościnność. 

- Burmistrz Władysławowa ma wpływ na 
pogodę, to dobrze wiedzieć... 

z Szotlandu miałabym leniuchować? Moi 
przodkowie w grobach by się przewracali! 
Możemy i musimy tworzyć infrastrukturę 
zaplecza. Porządne drogi, estetyczne place 
i ulice to nasza powinność, a nie hotelarzy. 
Tak samo zagospodarowanie miejsc 
publicznych czy organizacja otwartych dla 
wszystkich imprez plenerowych. Niech się 
przyjezdni cieszą, że odpoczywają w 
ładnych miejscach, gdzie nie można się 
nudzić i niech do nas wracają, a stali 
mieszkańcy niech będą dumni z gminy, w 
której żyją. Dopiero co oddaliśmy do 
użytku nowy teren rekreacyjny na 
Szotlandzie. Wprawdzie urządzała go 
miejska firma Abruko, ale jaki był przy tej 
inwestycji wkład wysiłków lokalnych 
społeczności! Imponujący! 

- Tak mnie nauczono w domu rodzinnym. 
Wpojono, że do pracy i do kościoła należy 
się starannie ubrać, bo poprzez to wyraża 
się szacunek dla instytucji i osób, które się 
tam spotyka. Widzę zresztą, że nasze 
mieszkanki, jak to kobiety, też lubią ładne 
rzeczy. Ale powiem pani w zaufaniu, ze 
uwielbiam choćby jakimś szczegółem 
podkreślić swe miejscowe, lokalne 
pochodzenie - jakąś biżuterią z burszty-
nem, jakim haftem czy ozdobą torebki... 
Przecież nasze tradycje są piękne. W na-
szym mieście też musi być ładnie, kolo-
rowo, atrakcyjnie. A proszę się przyjrzeć, 
jak pięknie elementy haftu kaszubskiego 
zostały wykorzystane w urządzeniu no-
wego skweru na Szotlandzie! 

 
- A poważnie. Gmina nie ma bezpośred-
niego wpływu na sektor turystyczny, nie 
prowadzi hoteli, nie oferuje posiłków, czasy 
kiedy działania takie podejmowały organy 
administracji minęły 25 lat temu. Dziś 
gmina ma za zadanie stwarzać warunki do 
tego, aby prywatni przedsiębiorcy chcieli 
inwestować, tworzyć atrakcje i miejsca 
pracy. 

- To poważne zadanie. A już myślałam, H że 
możecie tylko łeżeói czekać..; 
- Sama pani chyba bynie szafnęła 

takiego kawału roboty?; 

- No skąd, i po co? Mam przecież współ-
pracowników, pomocników i mieszkań-
ców, którym zależy na tym samym. Kiedy 
zaczęłam zarządzać gminą, postawiłam 
sobie za cel, aby ona piękniała, stawała się 
coraz atrakcyjniejsza, ciekawsza dla tury-
stów. Stąd powołałam Centrum Kultury, 
Promocji i Sportu. Ono właśnie organi-
zuje latem koncerty, bezpłatne, dostępne 
dla wszystkich, które przyciągają nie tylko 
miejscowych, gości z Trójmiasta, ale 

 

 

 

 

 

 

 

- Uchodzi pani za estetkę, prawda? 
Zawsze elegancko ubrana, od fryzjera, 

z biżuterią? 

z całej 
Polski. 

- Ą drogi, zieleń i plaże? To chyba klucz 
do serc turystów. Za coś dostaliście 

przecież godło „Teraz Polska"? 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Trzy piony 
przedsiębiorstwa 

ABRUKO 
Błękitna Flaga. Bezpieczne plaże. Barwne 
skwery i place. 

Mówi dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 
- prezes ABRUKO Sp. z o.o. we Władysławowie. 

 
- Naszym zadaniem jest nasze oczy. A czekamy 
przygotować miasto do już na różne inne rośliny 
sezonu od strony infra- wieloletnie, 
struktury: ulic, kwiatów, -Zarządzamy też plażami 
parków i plaży. Po zeszło- gminnymi organizując na 
rocznym sukcesie renowacji nich obsługę ratowniczą 
Skweru Gen. Hallera przy i sprzątając je każdego ran- 
ni. Morskiej, która uzyskała ka o świcie. W tym roku 
spore uznanie w branżo- udało nam się uzyskać 
wych pismach, w tym roku godło „Błękitna Flaga" dla 
zrealizowaliśmy jeszcze kąpieliska nr 9 we Włady- 
większą inwestycję - urzą- sławo wie. Jest to wyróżnie- 
dzenie skweru w dzielnicy nie dla najlepszych miejsc 
Szotland nad Zatoką Pucką. a kryteria dotyczą czystości 
Było to tym trudniejsze, że wody, jakości piasku, atrak- 
pracowaliśmy w obszarze cji, pomocy dla niepełno- 
NATURA 2000 i sąsiedz- sprawnych, pojemników 
twie rezerwatu przyrody do segregacji odpadów, 
Słone Łąki. Efekt bardzo urządzeń sportowych jak 
nas cieszy. do nordic walking. My spel 
-Przygotowaliśmy kolejne niliśmy wszystkie te wymo- 
przestrzenie publiczne dla gi i dostaliśmy to branżowe 
mieszkańców i turystów, wyróżnienie plaży. Inwe- 
kończymy remonty dróg stujemy też w obiekty ra- 
i chodników. Kolorów i to townicze. Od poprzedniegc 
dosłownie nabiera nasza lata ratownicy w Jastrzębiej 
miejska zieleń. Miasto za- Górze dysponują obiektem 
kwita nie tylko sezonowymi nie gorszym niż z serialu 
kwiatami ale i tymi, które „Słoneczny patrol", 
zasadziliśmy w roku 2013. Oczywiście musimy też 
Cieszymy się, bo nasi goście zadbać o czystość ulic, 
widzą te starania naszych chodników i placów, dlate- 
ekip i naszej architekt krajo- go letni sezon, kiedy gminę 
brązu. Co prawda nie osią- Władysławowo odwiedzają 
gnęliśmy jeszcze wszystkie- setki tysięcy turystów, jest 
go co zaplanowaliśmy, ale dla nas okresem wytężonej 
po krokusach i tulipanach pracy. Ale po efektach nas 
aktualnie surfmie cieszą poznacie! 
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