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wYbIerAM POMOrsKIe

Pomorskie szpitale w czołówce międzynarodowego plebiscy-
tu; imprezy i wydarzenia kulturalne mające szansą odbyć się 
mimo pandemii; nowinki z rynku motoryzacyjnego - to wszyst-
ko i jeszcze więcej w najnowszym magazynie „Wybieram 
pomorskie”. Dziś oddajemy kolejne – już trzecie – wydanie 
poświęcone naszemu regionowi. Zachęcamy do lektury!
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Kolejna hala sportowa

Władze powiatu wspólnie z gm. 
Żukowo rozpoczęły działania w kie-
runku realizacji zadania inwestycyj-
nego „Budowa hali widowiskowo 
– sportowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu przy Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących 
oraz SP1 w Żukowie”. 
str. 2

trzecIa fala pandemII

Rekordy zakażeń, zamknięte ko-
lejne branże i znaczące zmiany 
w harmonogramie rządowego 
programu szczepień przeciwko 
COVID-19 – to najnowsze infor-
macje dotyczące trwającej pande-
mii koronawirusa. A jak wygląda 
sytuacja w powiecie kartuskim? 
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Władze Powiatu Kartuskiego wspólnie 
z Gminą Żukowo rozpoczęły działania 
w kierunku realizacji nowego zadania in-
westycyjnego pn. „Budowa hali widowisko-
wo – sportowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących oraz Szkole Podsta-
wowej Nr 1 w Żukowie”. W tym celu został 
wyłoniony Wykonawca, którego zadaniem 
będzie przygotowanie koncepcji oraz do-
kumentacji projektowej dla budowy hali 
widowiskowo - sportowej w Żukowie. Sta-
rosta kartuski Bogdan Łapa oraz wicesta-
rosta Piotr Fikus podpisali kilka dni temu 
umowę z Ireneuszem Tackowiakiem. Przy 
podpisaniu umowy obecny był również za-
stępca burmistrza gminy Żukowo Tomasz 
Szymkowiak, gdyż powiat kartuski planuje 
realizację tego zadania wspólnie z gminą 
Żukowo przy wsparciu dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych - Ministerstwo Sportu 
(z Programu Sportowa Polska w wypadku 
ogłoszenia kolejnej edycji). 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła fir-
ma Elta-Pro Ireneusz Tackowiak z siedzibą 
w Chmielnie, oferując wykonanie dokumen-
tacji na kwotę 109.470,00 zł brutto. Umowa 
na zadanie została podpisana. Termin reali-
zacji całości dokumentacji określony został 
na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zlecona do wykonania dokumentacja 
będzie obejmować w pierwszej kolejności 

opracowanie koncepcji budowy, a następnie 
powstanie pozostała dokumentacja projek-
towa niezbędna dla uzyskania pozwolenia 
na budowę oraz wyłonienia wykonawcy 
i zrealizowania robót budowlanych.

Planowana hala widowiskowo - sportowa 
ma służyć w pierwszej kolejności uczniom 
szkół: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie i Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Żukowie oraz mieszkań-

com. Zakłada się dodatkowo, iż będą tam 
mogły odbywać się wydarzenia sportowe 
z udziałem publiczności. Ponadto należy 
nadmienić, iż w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanej inwestycji znajduje się także 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
co również wskazuje na potrzebę realizacji 
zadania.

Przewiduje się, iż w hali dostępna będzie 
widownia na co najmniej 150 osób a także 

wyposażenie obejmujące inną niezbędną 
infrastrukturę.

Zadanie będzie realizowane wspólnie 
przez Powiat Kartuski i Gminę Żukowo 
z założeniem uczestnictwa w finansowaniu 
inwestycji po 50 %. Ponadto planuje się 
wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie 
jego realizacji ze źródeł zewnętrznych (np. 
z Programu Sportowa Polska).
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Będzie kolejna hala sportowa
POWIAT | W Żukowie zostanie zbudowana nowa hala sportowa. Wyłoniono już firmę, która wykona niezbędną dokumen-
tację, i podpisano umowę. 

Stypendia starosty kartuskiego 
dla najlepszych sportowców
POWIAT | Stypendia Sportowe Starosty Kartuskiego 2021 dla najlepszych sportowców, którzy uzyskują 
znakomite wyniki we współzawodnictwie, zostały przyznane. 

Starosta Kartuski za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
przyznał stypendia 51 sportowcom. Stypendia Spor-
towe Starosty Kartuskiego przyznane są na okres 10 
miesięcy, tj. od marca do grudnia 2021 roku.

Stypendia otrzymały następujące osoby (wszystkie 
kwoty są podane brutto miesięcznie): Marcel Kur-
jańczyk – żeglarstwo – 150 zł, Paweł Kajeta – żeglar-
stwo – 200 zł, Filip Nowak – żeglarstwo – 150 zł, 
Alicja Płotka – koszykówka – 150 zł, Weronika Mar-
szalik – żeglarstwo – 200 zł, Pola Kostuch – żeglar-
stwo – 200 zł, Izabela Satrjan – żeglarstwo – 200 zł, 
Dawid Płotka – żeglarstwo – 150 zł, Jakub Biedrzyc-
ki – judo – 200 zł, Hubert Biedrzycki – judo – 200 zł, 
Oskar Malik – lekkoatletyka, piłka nożna – 200 zł, 

Karolina Miller – judo – 200 zł, Nikodem Grzenko-
wicz – kolarstwo – 200 zł, Wojciech Ceniuch – ko-
larstwo – 200 zł, Szymon Pomian – kolarstwo – 200 
zł, Adam Woźniak – kolarstwo – 200 zł, Marcel Mo-
dliński – kolarstwo – 200 zł, Dawid Michna – tenis 
stołowy – 200 zł, Samuel Michna – tenis stołowy – 
200 zł, Filip Ciszkiewicz – żeglarstwo – 200 zł, Paweł 
Teclaf – szachy – 350 zł, Igor Tarasiuk – żeglarstwo 
– 150 zł, Kalina Szostek – windsurfing – 150 zł, Mar-
ta Rompska – koszykówka – 100 zł, Nikola Litwin – 
koszykówka – 100 zł, Anna Majkowska – koszyków-
ka – 100 zł, Katarzyna Balerstet – koszykówka – 100 
zł, Martyna Bronk – koszykówka – 100 zł,  Wanesa 
Furman – koszykówka – 100 zł, Agata Makurat – 
koszykówka – 350 zł, Agata Gilmajster – koszyków-
ka -200 zł, Cyntia Formela – koszykówka – 200 zł, 
Aleksander Mielewczyk – zapasy – 250 zł, Gevorg 
Sahakyan – zapasy – 450 zł, Nikodem Drewa – za-
pasy – 300 zł, Andrzej Drewa – zapasy – 200 zł, Au-
relia Godzińska – zapasy – 150 zł, Dominika Konkel 
– zapasy – 200 zł, Jakub Myszk – zapasy – 200 zł, 
Paweł Janzen – zapasy – 200 zł, Olivier Dobka – za-
pasy – 200 zł, Krzysztof Różnicki – lekkoatletyka – 
500 zł, Wojciech Serkowski – lekkoatletyka – 150 zł, 
Janina Dmochowska – żeglarstwo – 150 zł, Nikola 
Zaborowska – kickboxing - 200 zł, Karina Pioch – 
kickboxing – 150 zł, Armin Wilczewski – kickbo-
xing – 200 zł, Damian Czaja – kickboxing – 150 zł, 
Oskar Leonarczyk – zapasy – 200 zł, Artur Pituła – 
zapasy – 150 zł, Igor Dąbrowski – zapasy – 200 zł.

/raf/

Pierwszy numer nowego biuletynu
PowiAt | w ręce mieszkańców powiatu kartuskiego trafił pierwszy, bezpłatny egzem-
plarz biuletynu „Poznaj powiat kartuski”, wydany przez starostwo Powiatowe. 

Jak informują przedstawiciele Starostwa Powiatu Kartuskie-
go, które jest wydawcą biuletynu: „znajdziecie w nim Państwo 
najważniejsze informacje o sprawach dotyczących naszego 
powiatu, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, bieżących 
inwestycjach i zagadnieniach istotnych dla regionu.
Pragniemy ponadto podzielić się ciekawostkami historycznymi 
i nie tylko, pokazywać sylwetki ludzi oraz instytucji związanych 
z powiatem kartuskim. Zależy nam na tym, żeby w każdym wyda-
niu biuletynu znalazły się różnorodne wiadomości z powiatu i me-
tropolii, które mamy nadzieję zainteresują Naszych czytelników.
Istotną część publikacji poświęcamy działalności samorządu 
powiatowego i edukacji obywatelskiej. Na przykładzie konkret-
nych inwestycji wyjaśniamy procedury wydatkowania środków 
publicznych i podejmowania decyzji przez poszczególne organy 
zarządzające powiatem.

Przyświecało nam przekonanie, że biuletyn stanie się ważnym narzędziem bieżącej 
polityki informacyjnej urzędu. Pokazujemy w nim pracę instytucji starostwa i związanych 
z powiatowym samorządem placówek czy jednostek mu podległych.
Ważną część periodyku stanowi informator, w którym znajdą Państwo dane teleadresowe 
do najważniejszych instytucji z terenu powiatu. Dodatkową stanowi zamieszczenie w for-
mie wkładki aktualnych rozkładów jazdy autobusów”.
Biuletyn został wydany w nakładzie 3 000 egzemplarzy drukowanych, które będziemy 
kolportować na terenie powiatu, głównie w urzędach gmin, jednostkach organizacyj-
nych powiatu, budynkach użyteczności publicznej tak, aby trafił do najszerszego kręgu 
odbiorców. W formie elektronicznej jest dostępny poniżej. Publikacja jest bezpłatna dla 
czytelników, a jej wydanie w całości finansowane jest z budżetu powiatu.
Jak zauważył Bogdan Łapa Starosta Kartuski: - Udział mieszkańców w zarządzaniu 
sprawami lokalnymi to także szansa na sprawniejsze, bardziej efektywne rozwiązywanie 
zbiorowych problemów, na budowanie trwałego porozumienia z mieszkańcami. Nie jest to 
możliwe bez pełnej, rzetelnej i cyklicznej informacji o lokalnym samorządzie, o jego inicja-
tywach i podjętych działaniach, które wprost przekładają się na jakość życia obywateli. 
Mam nadzieję, że Poznaj powiat kartuski – biuletyn informacyjno-promocyjny, który po 
raz pierwszy trafia do rąk mieszkańców, wypełni tę misję. Życzymy przyjemnej lektury.
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wsPółPrAcując zbudują drogi
PowiAt | współpraca samorządów: Powiat Kościerski, Powiat Kartuski, gmina Koście-
rzyna i gmina stężyca.

Robocze spotkanie Starosty Powiatu 
Kościerskiego Alicji Żurawskiej z Starostą 
Bogdanem Łapą i Wicestarostą Piotrem 
Fikusem w Kartuzach. Tematem spotkania 
była współpraca samorządów w zakre-
sie rozbudowy infrastruktury drogowej. 
Powiat Kościerski i Gmina Kościerzyna 
wspólnie realizują budowę drogi Gostomie 
- Korne. Oba samorządy wspólnie z Fir-
mami Transportowymi, którzy obecnie 
transportują kruszywo że żwirowni drogą 
powiatową po terenie Gminy Stężyca 
sfinansowały dokumentację projektową. 
Powiat Kościerski będzie realizował odci-
nek ponad 5 km Gostomie-Owśnice, zaś 

Gmina Kościerzyna odcinek około 4 km 
Owśnice-Korne. Planowana budowa obu 
dróg to rok 2021-2023, przy dofinanso-
waniu z FDS i FIL. Nowa droga znacząco 
poprawi bezpieczeństwo Mieszkańców 
Powiatu Kartuskiego i Gminy Stężyca, 
gdyż transport o dużym tonażu zosta-
nie przekierowany nową drogą do drogi 
krajowej Nr 20 w Kornym. Powiat Kartuski 
i Gmina Stężyca zadeklarowały pomoc 
przy współfinansowaniu budowy tej drogi. 
Bardzo dziękujemy Staroście Kościerskiej 
za owocne i konstruktywne spotkanie. 
„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. 
/raf/
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W przypadku węzła Żukowo prace drogowe 
zauważyć możemy przede wszystkim przy ul. 
Gdyńskiej w Żukowie, gdzie powstaje ścieżka 

rowerowa. Po świętach Wielkanocnych plano-
wane jest rozpoczęcie prac budowlanych na ul. 
Pożarnej w Żukowie, w tym przypadku aura 

zimowa nie pozwoliła na wcześniejsze prace 
w tym miejscu. W kwietniu również uzupeł-
niana będzie masa asfaltowa na przygotowa-
nych odcinkach ścieżek.

W przypadku węzła Rębiechowo, obecnie 
prace prowadzone są równolegle na: drodze 
powiatowej Miszewo-Rębiechowo; drodze 
gminnej, ul. Mickiewicza w Chwaszczynie; 
drodze gminnej w Lniskach (Jarzębinowa) oraz 
w Leźnie (Jarzębinowa oraz Pałacowa i Św. Flo-
riana) do sołectwa Czaple; ul. Akacjowa w Rę-
biechowie. 

W kwietniu rozpoczną się prace wzdłuż DK 
nr 20 w Miszewie, natomiast w czerwcu po-
winno nastąpić zakończenie prac budowlanych 
całego węzła.

Łączna wartość robót budowlanych węzła 
w Żukowie opiewa na kwotę ok. 14,5 mln zł 
z czego ok. 5,8 mln zł stanowi dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W przypadku węzła Rębiechowo wartość za-
dania to ok. 24,5 mln zł. Projekt współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wy-
sokość dofinansowania to ok. 8,8 mln zł.

/raf/

Trwają prace przy  
węzłach integracyjnych
Gm. ŻukOWO | Trwają prace drogowe przy realizacji węzłów Żukowo i Rębiechowo. W przypadku 
pierwszego z nich wykonanie prac szacuje się na ok. 80 proc., w przypadku drugiego ponad 20 proc..
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Obiekty sportowe 
dla zawodowców
SIERAkOWICE | Co najmniej do 9 kwietnia nadal wstrzymana zo-
staje m.in. organizacja zajęć sportowych  na obiektach sportowych 
w Sierakowicach oraz Kamienicy Królewskiej.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów do 9 kwietnia ko-
rzystanie z infrastruktury sportowej jest możliwe jedynie w przypadku 
spełnienia łącznie następujących warunków:

- wyłącznie w przypadku sportu zawodowego 
- organizowania wydarzeń sportowych bez udziału publiczności. 
W związku z powyższym nadal wstrzymana zostaje m.in. organizacja 

zajęć sportowych  na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012” w Siera-
kowicach oraz Kamienicy Królewskiej prowadzonych przez lokalnych 
animatorów sportu. Niezależnie od powyższego dodać należy, że zakaz 
obejmuje również (dozwolone do dnia 26 marca 2021 roku) prowadze-
nie działalności związanej ze sportem dzieci i młodzieży uczestniczącej 
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 
polski związek sportowy. 

Dodatkowo zakaz prowadzenia działalności obejmuje m.in.: baseny 
(wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność lecz-
niczą i dla członków kadry narodowej), stoki narciarskie, kluby fitness 
i siłownie.

Podobne zasady dotyczą wszystkich obiektów sportowych w całym 
powiecie kartuskim (oraz w całym kraju).

/raf/

Piękna Wieś Pomorska
SIERAkOWICE | Rozpoczyna się kolejna, już 29 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021.

Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch katego-
riach „Wieś” i „Zagroda” (zagroda rolnicza) w trzech 
etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
Karty zgłoszeń są przyjmowane do 15 kwietnia 2021 r.

Dodatkowo Gmina Sierakowice zaprasza do nad-
syłania zgłoszeń w kategorii „Zagroda nierolnicza” 
– w tej kategorii zmagania odbędą się  na etapie 
gminnym - wyklucza się udział laureatów I miejsc 
zdobytych w poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa war-
tości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego 
pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także pod-
niesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów 
wiejskich  i integracja społeczności lokalnej. Organi-
zatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2021 jest 
Województwo Pomorskie. Partnerami  i organizacyj-
nymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w woje-
wództwie pomorskim.

Konkurs ma promować aktywny udział społecz-
ności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swo-
jego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przy-
czynić się do identyfikacji i analizy możliwych do 
przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń należy składać w Urzędzie Gminy 
Sierakowice w biurze podawczym lub drogą elektro-
niczną na adres  Sierakowice@sierakowice.pl w ter-
minie do 15 kwietnia 2021 r. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Referacie Rolnictwa, p. 108 tel. 
586819530, 586819529, 58681927.

Oceny dokonuje komisja gminna powołana przez 
Wójta Gminy, która następnie do 1 czerwca 2021r. 
zgłasza do eliminacji powiatowych, laureatów 
pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś 
i Zagroda Rolnicza.
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Wczoraj (we wtorek) Ministerstwo Zdrowia 
przekazało informacje o 20 870 nowych zaka-
żeniach w ciągu ostatniej doby. Zmarło 461 
pacjentów z Covid-19. Zajętych jest ponad 3 
tysiące respiratorów i ponad 31 tys. łóżek co-
vidowych. 

Przypomnijmy, że do tej pory „rekordowy” był 
ubiegły tydzień – tylko w ciągu jednej doby po-
twierdzono 34 151 nowych przypadków, a zmar-
ło 520 osób. W województwie pomorskim licz-

ba zakażonych wzrosła o 989 (rekordowo było 
to ok. 2 tys.). W powiecie kartuskim we wtorek 
liczba zakażonych wyniosła 54, 1 osoba zmarła. 
Liczba wykonanych testów wyniosła 224. 

Od ubiegłej soboty wprowadzono kolejne 
obostrzenia. Restrykcje, które obowiązywały 
wcześniej, zostały utrzymane, Wprowadzone 
zostały natomiast kolejne: wielkopowierzch-
niowe sklepy meblowe i budowlane (o po-
wierzchni powyżej 2 tys. m kw.) są zamknięte. 

W placówkach o powierzchni powyżej 100 m 
kw. i na pocztach  limit 1 osoba/m kw. W ko-
ściołach limit 1 os/20 m kw. Salony fryzjerskie 
i kosmetyczne - zamknięte. Żłobki i przedszko-
la: nieczynne (ale opieka będzie świadczona dla 
dzieci medyków oraz służb mundurowych). 
Obiekty sportowe wyłącznie dla sportu zawo-
dowego. Rekomendacja pracy zdalnej. Przed-
stawiciele rządu zaapelowali także, aby zbliża-
jące się Święta Wielkiej Nocy spędzić wyłącznie 
w wąskim gronie najbliższej rodziny. 

Wczoraj poinformowano o sporych zmia-
nach w programie szczepień. Premier Mo-
rawiecki zapowiedział: „do końca sierpnia 
chcemy zaszczepić wszystkich chętnych”. Jak 
rząd ma zamiar to osiągnąć? Zapowiedziano, 
że powstaną nowe punkty i miejsca szczepień: 
szpitale tymczasowe, w każdym powiecie jeden 
szpital tradycyjny oraz jeden punkt prowadzo-
ny przez samorząd, punkty drive thru, zakłady 
pracy, apteki, przychodnie POZ.  Dzisiaj Sejm 
przyjął ustawę, która rozszerza kwalifikację pa-
cjenta do szczepienia, będzie się ona odbywać 
na podstawie kwestionariusza wypełnianego 
przez pacjenta.  12 kwietnia startują zapisy na 
szczepienia dla rocznika 1962 roku. Każdy ko-
lejny dzień to otwarcie zapisów dla następnego 
rocznika.

Rafał Korbut

Zmiany w rządowym 
programie szczepień
POWIAT | Rekordy zakażeń, zamknięte kolejne branże i zmiany w harmonogramie szczepień – to naj-
nowsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa. A jak wygląda sytuacja w powiecie kartuskim? 

sPotKAnie z ministrem Piotrem müllerem
PowiAt | starostwo Powiatowe w Kartuzach gościło w tym miesiącu ministra Piotra müllera. 

Z inicjatywy Członka Zarządu Powiatu Kar-
tuskiego Andrzeja Leyka, Przewodniczący 
Rady Powiatu Mieczysław Woźniak i Wice-
starosta Kartuski Piotr Fikus spotkali się 
z Ministrem Piotrem Müllerem. Wizyta miała 
charakter roboczy i dotyczyła współpracy 
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrz-
nych przez Zarząd Powiatu Kartuskiego. 
- Otrzymaliśmy zapewnienie, że jeszcze 
w marcu br. zostaną przydzielone środki 
finansowe Samorządom z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samo-
rządowych – wyjaśnia wicestarosta Piotr 
Fikus. - Zwróciliśmy się z prośbą do Ministra 
o pomoc i wsparcie przy: realizacji budowy 
OMT (chodzi o wybudowanie krótkiego 

odcinka drogi pomiędzy drogą krajową nr 
20 i drogą wojewódzką nr 211 na wysoko-
ści Borkowa), budowie nowego wiaduktu 
w Niestępowie (wniosek na budowę złożono 
10 lutego br. do Ministerstwa Infrastruktury) 
oraz przyśpieszenie budowy 2 chodników 
przy drodze krajowej nr 20 w miejscowo-
ściach: Tuchom i Babi Dół (Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski przekazał 
GDDKiA dokumentacje projektowe na te 
chodniki). 
Wyżej wymienione inwestycje znaczą-
co wpłyną na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i kierujących pojazdami na terenie 
Powiatu Kartuskiego.
/raf/
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Pieszy widoczny, 
czyli bezpieczny
Gm. PRZODkOWO | Bądź widoczny i bezpieczny - doświetlenia 
przejść dla pieszych w gminie Przodkowo.

Gmina Przodkowo w trosce o bezpieczeństwo pieszych we współ-
pracy z firmą Energa Oświetlenie zamontowała doświetlenie na dwóch 
przejściach dla pieszych w Przodkowie.

Doświetlenie przejść dla pieszych opiera się na zastosowaniu dwóch 
kierunkowych opraw LED, które emitują światło skierowane na obszar 
przejścia (nie oślepiają kierowców) doświetlając sylwetki przechodzą-
cych osób.

Dodatkowe oświetlenie zostało zamontowane na przejściach dla pie-
szych: przy stacji benzynowej i Biedronce w Przodkowie. 

/UGP/

Dotacje na remont zabytków
POWIAT | Podpisanie umów na prace konserwatorskie zabytków z obszaru powiatu kartuskiego.

W piątek 19 lutego nastąpiło podpisanie 
umów w sprawie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane na zabytki wpisane do rejestru zabyt-
ków z obszaru powiatu kartuskiego.

Umowy podpisane zostały z następują-
cymi beneficjentami:

- parafią rzymskokatolicką p.w. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie 
na wymianę pokrycia dachu w kościele 
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła w Chmielnie ( 90.000,00 zł) podpisał 
ksiądz dr Tomasz Rakowski,

- parafią rzymskokatolicką p.w. Wniebo-
wzięcia N.M.P., 83-300 Kartuzy, ul. Klasz-
torna 3 na remont wnętrz Eremu w dawnej 
Kartuzji Gdańskiej w Kartuzach (85.000,00 
zł) podpisał ksiądz Prałat Piotr Krupiński,

- parafią rzymskokatolicką p.w. Św. Jana 
Ewangelisty, 83-331 Przyjaźń, ul. Spa-
cerowa 1 na prace konserwatorskie przy 
elementach zabytkowych, z których ma 
powstać ołtarz główny w kościele p.w. Św. 
Jana Ewangelisty w Przyjaźni (41.500,00 
zł) podpisał ksiądz proboszcz Grzegorz 
Rutana.

- parafią rzymskokatolicką p.w. Św. Józe-
fa, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 8 na 
remont oraz konserwacja elewacji kościoła 
p.w. Św. Józefa w Pomieczynie wraz z wymia-
ną stolarki okiennej (etap III - 111.985,00 zł) 
podpisał ksiądz Kanonik Henryk Zieliński .

Umowy ze strony Powiatu Kartuskiego 
podpisali Starosta Kartuski Bogdan Łapa 
i Wicestarosta Piotr Fikus.
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Szpitale z Pomorza 
wśród najlepszych

― Szpitale z Pomorza znalazły się wśród najlepszych 
w Polsce według rankingu amerykańskiego, 

opiniotwórczego magazynku. ―

Cztery szpitale z województwa po-
morskiego zostały docenione w ran-
kingu World’s Best Hospitals 2021. 
Chodzi o UCK w Gdańsku, Coperni-
cus, szpitale w Kościerzynie i Słup-
sku. Oceniano ponad 2 tys. szpitali 
z 25 krajów. Plebiscyt, po raz trzeci, 
był organizowany przez amerykań-
skie wydanie tygodnika „Newswe-
ek” oraz firmę Statista Inc.
Ranking został opublikowany na stro-
nie internetowej amerykańskiego 
„Newsweeka” oraz w wydaniu pa-
pierowym.
Które pomorskie szpitale docenio-
no? W rankingu znalazło się 48 
szpitali z Polski. Najwięcej, bo 
aż sześć placówek z Warszawy 

zasłużyło na wyróżnienie. Kolejne 
miejsca zajęły Kraków (4 szpitale), 
Lublin (4 szpitale), Poznań (4 szpi-
tale) oraz Bydgoszcz (3 szpitale). 
Na pierwszym miejscu w kraju zna-
lazło się Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego (90,02 proc.). 
Drugą lokatę zajęło Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
(88,42 proc.), a trzecią pozycję 
zdobył Szpital Specjalistyczny im. 
Ludwika Rydygiera w Krakowie 
(82,50). Z województwa pomor-
skiego w rankingu na kolejnych 
miejscach znalazły się też trzy szpi-
tale marszałkowskie: Copernicus 
(23. miejsce – 74,94 proc.), Szpi-

tal Specjalistyczny w Kościerzynie 
(41. miejsce – 70,14 proc.) oraz 
Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. Janusza Korczaka w Słupsku 
(43. miejsce – 69,93 proc.).
Co brano pod uwagę? W plebiscy-
cie znalazło się 2 tys. najlepszych 
placówek medycznych z 25 krajów. 
Wybierano je przeprowadzając 
międzynarodową ankietę interneto-
wą, w której wzięło udział ponad 
70 tys. lekarzy, kierowników szpi-
tali i pracowników służby zdrowia. 
W ocenie brano pod uwagę m.in.: 
satysfakcję pacjentów, ich bezpie-
czeństwo, środki higieny i jakość 
leczenia w ocenianych placówkach.
/raf/

Mimo trwającej pandemii, 
na Pomorzu nie zabrak-
nie inicjatyw kulturalnych 
w 2021 roku.  

Urząd Marszałkowski po-
informował o przyznaniu 
grantów dla artstów – na 
ten cel przeznaczono 1,4 
mln zł. 
Granty były przyznane 
w otwartym konkursie 
ofert dla projektów z do-
tacją do 40 tys. zł i powy-
żej tej kwoty. Do urzędu 
wpłynęły 182 oferty na 
ponad 7,5 mln zł. Zarząd 
województwa dofinan-
sował 67 projektów (19 
projektów w konkursie 
z ofertą od 40 tys. zł 
i 58 projektów do 40 tys. 
zł). Łącznie na wsparcie 
działań kulturalnych w ra-
mach grantów samorząd 
przeznaczył 1,4 mln zł.
– To niewątpliwie dobra 
wiadomość, że w bieżą-
cym roku, mimo panującej 
pandemii i niepowodzenia 
wielu projektów w roku 
2020, wciąż mamy wiele 
mocnych wniosków od or-
ganizacji pozarządowych, 
dotyczących zarówno 
wydarzeń odbywających 
się cyklicznie od wielu lat, 
jak i zupełnie nowych, au-
torstwa młodych organiza-
cji i artystów – komentuje 
Władysław Zawistowski, 
dyrektor Departamentu 
Kultury UMWP. – Należy 
sobie tylko życzyć, by 
zewnętrzne przeszkody 

nie stanęły na drodze ich 
realizacji, a ewentualnie 
podjęte działania alterna-
tywne, m.in. on-line, stały 
się inspiracją do poszu-
kiwania nowego języka 
artystycznej ekspresji. 
Dofinansowanie uzyskały 
m.in. festiwale filmowe, 
muzyczne, przeglądy 
piosenki oraz plenery ma-
larskie. Wydane zostaną 
także książki i magazy-
ny artystyczne. Wśród 
projektów, które otrzymały 
granty, znalazły się m.in. 
55. Festiwal Pianistyki 
Polskiej w Słupsku, 27. 
Komeda Jazz Festival, II 
Międzynarodowy Konkurs 
Literackiej Twórczości 
Młodzieży „Witkacy. 
Napisane dzisiaj”, Sopot 
Film Festival 2021 – 
21. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy, VIII 
Międzynarodowy Plener 
Malarski Artystów Nie-
profesjonalnych „Śladami 
Maxa Pechsteina”, jak 
również nowe inicjatywy, 
w tym Festiwal „Kobiety 
w Muzyce/Women in 
Music”. Nowością wśród 
priorytetów konkursu 
była kategoria warsztatów 
i szkoleń dla kadr kultury. 
Dlatego część środków 
została przeznaczona do 
rozwój osób na co dzień 
pracujących w różnych in-
stytucjach kultury, trzecim 
sektorze i freelancerów 
związanych z branżą.
/raf/

Będą festiwale 
i plenery?

fot. Pomorskie.eu
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Pasja dodaje skrzydeł... 
od trzydziestu lat

Tomasz Podsiadły, 
aktor, reżyser, kon-
feransjer, człowiek 
przekuwający sztukę 
w biznes. Choć trud-
no w to uwierzyć, 
obchodzi w tym roku 
trzydziestolecie pra-
cy artystycznej. O to, 
jak to możliwe i ile 
zmieniło się w jego 
życiu w ciągu tych 
trzech dekad pytała 
Agata Braun.

W siedzibie Loży Gdańskiej 
Business Centre Club odbyło się 
uroczyste regionalne podsu-
mowanie Finału XVIII edycji 
Konkursu „Urząd Skarbowy 
Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Coroczny konkurs organizowany 
jest przez Business Centre Club 
we współpracy z Ministerstwem 
Finansów oraz Krajową Admini-
stracją Skarbową.
W tym roku wyróżniono 64 urzę-
dy. Najwięcej urzędów zostało 
nagrodzonych w województwach: 
śląskim – 9, mazowieckim – 7, 
kujawsko-pomorskim – 6 oraz 
zachodniopomorskim – 6. Wśród 
najwyżej ocenionych urzędów 
skarbowych i uznanych przez 
pomorskich przedsiębiorców za 
najbardziej przyjazne znalazły się:
- Urząd Skarbowy w Starogardzie 
Gdańskim oraz Naczelnik Urzędu 
Małgorzata Resmerowska
- Urząd Skarbowy w Chojnicach 
oraz Naczelnik Urzędu Maria 
Lipińska
- Trzeci Urząd Skarbowy w Gdań-
sku oraz Naczelnik Urzędu Bohdan 
Kaczmaryk
- Pomorski Urząd Skarbowy 
w Gdańsku oraz Naczelnik Urzędu 
Krzysztof Zdunek.

Tomasz, ile Ty masz właściwie 
lat?
A na ile wyglądam?

Trzydzieści parę…
Jesteś miła, wyglądam na więcej. 
Mam czterdzieści cztery lata.

Czterdzieści i cztery. Trzydzie-
stolecie pracy, jak to możliwe?
Wiek znamienny. A trzy-
dziestolecie wynika z tego, że 
pierwszy raz na scenie staną-
łem w wieku 14 lat w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Dokładnie 
9 listopada 1991 roku.

Nie próbowali Cię przez te trzy 
dekady znieść ze sceny?
Wielokrotnie. Szczególnie, 
gdy pracowałem w teatrze na 
etacie. Na ich szczęście sam 
odszedłem, a na moje, znowu 
pokochałem teatr.

Cofnijmy się do Twojego debiu-
tu. Masz czternaście lat, stoisz 
na scenie - gdzie się wtedy 
widziałeś za trzydzieści lat? 
Jaką miałeś wizję siebie?
Pamiętam, że po trzeciej próbie 
generalnej, czyli po pierwszym 
spotkaniu z publicznością, 
podszedł do mnie któryś z doro-
słych aktorów i zapytał, czy mi 
się coś stało, bo zmienił mi się 
głos. Chyba z nerwów, choć ja 
zupełnie tego nie zauważyłem. 
Gdy miałem czternaście lat, 
wydawało mi się, że trzy dekady 
później będę starym człowie-
kiem. Zawsze chciałem pracować 
w teatrze. Wiedziałem, że będę. 
Wychowywałem się z babcią, 
która była śpiewaczką operową, 
znałem realia tego świata. Nie 
myślałem na pewno, że będę re-

żyserował, a nie grał. Właściwie 
wcale nie chciałem reżyserować.

Dlaczego?
Reżyseria wydawała mi się 
najmniej prestiżowa. Pracę w te-
atrze widziałem przez pryzmat 
sceny i braw. Reżyser sterował 
wszystkim z tylnego siedzenia, 
a mnie interesowało wyłącznie 
granie. Wiąże się z tym anegdota. 
Pracując nad „Księciem i żebra-
kiem”, reżyser (Jarosław Kilian) 
wziął rodziców kolei i moich na 
rozmowę, mówiąc: „Zobaczycie 
Państwo, Patryk będzie aktorem, 
a Tomek zostanie reżyserem”. 
Co u Patryka nie wiem, choć 
aktorem nie został…

Z czysto biznesowego punktu 
widzenia, aktorzy nie mają 
zbyt wielu możliwości dobre-
go zarobku.
Ze strony biznesowej bycie 
reżyserem, jest o wiele bardziej 
intratne rozwojowo i finan-
sowo. Faktem jest, że gdy 
aktor otrzyma rolę w serialu to 
właściwie osiąga rozpoznawal-
ność i stabilizację. Może także 
spełniać swoje marzenia arty-
styczne w teatrze, choć niestety 
najczęściej gdzieś na prowincji. 
Może się też szybko wypalić. 
Porzuciłem granie na rzecz 
reżyserii naturalnie i mimo-
chodem. Znasz mnie i wiesz, że 
mam jakiś imperatyw we-
wnętrzny, który ciągnie mnie 
do zarządzania, to chyba u mnie 
rodzinne. Marzenia o serialach 
skończyły się wraz z decyzją 
o pozostaniu w Trójmieście.

Cały wywiad czytaj w 94 
numerze Expressu Biznesu

To, co jest jednym z wyznaczników rozwoju 
gminy, to realizowane inwestycje. W Ko-
sakowie sporo się dzieje w tej dziedzinie. 
Jakie zatem największe inwestycje udało się 
zrealizować w ostatnim czasie?
Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie 
udało się zrealizować w ostatnich latach, jest 
budowa ulicy Derdowskiego. To całkowicie 
nowe połączenie pomiędzy gminą Kosakowo 
a miastem Gdynia. Zadanie kosztowało po-
nad 10 mln zł. Kolejna z ważnych inwestycji 
to budowa ulicy Kościuszki w miejsco-
wości Pogórze. To także było kosztowne 
zadanie, które pochłonęło blisko 10 mln zł 
(na jego realizację otrzymaliśmy prawie 3 
mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 
a dodatkowo fragmenty tej drogi zbudowali 
inwestorzy zewnętrzni). Idąc dalej, bardzo 
ważnym i dużym przedsięwzięciem, które 
także z sukcesem udało się zrealizować, była 
budowa nowego budynku szkoły w Pogó-
rzu. Został oddany do użytku we wrześniu 
ubiegłego roku, a wartość prac wyniosła 
blisko 25 mln zł. Oczywiście jest też cały 
szereg mniejszych inwestycji, jak budowa no-
wego bosmanatu w Rewie. Zadanie zostało 
ukończone w ubiegłym roku, kosztowało ok. 
1,5 mln zł i było dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Dzięki temu ostatniemu 
przedsięwzięciu gmina zyskała niesamowity 
potencjał w zakresie rozwoju żeglarstwa. 

A jakie inwestycje trwają obecnie i jakie są 
zaplanowane?
Jeśli chodzi o trwające, przykładem może 
być budowa nowej remizy strażackiej dla 

OSP Kosakowo (za ponad 2 mln zł). 
Dodatkowo, w tym roku planu-
jemy zmodernizować całą ulicę 
Rzemieślniczą, na którą pozyskali-
śmy ponad 2 mln dofinansowania 
(wartość całej inwestycji to ponad 
4 mln zł). Dużą, trwającą inwe-
stycją jest również modernizacja 
hydroforni w miejscowości 
Suchy Dwór. Umowa jest już 
podpisana, prace powinny 
zakończyć się w tym roku. 
Kolejne dwa duże wyzwania 

(tym razem związane z oświatą), które mamy 
zaplanowane, to budowa dwóch przedszkoli: 
w Mostach i w Mechelinkach. Rozpoczęcie 
prac w Mostach planowane jest w tym roku, 
a zakończenie w przyszłym. 

Kosakowo jest gminą turystyczną, a dla 
turystów ważna jest łatwość przemiesz-
czania się. Znakomitym rozwiązaniem, 
łączącym zarówno możliwość zwiedzenia 
atrakcyjnych miejsc, a równocześnie ak-
tywne spędzanie czasu jest system roweru 
metropolitalnego MEVO. Co prawda pierw-
sza próba wprowadzenia tego systemu na 
Pomorzu zakończyła się fiaskiem, ale trwają 
przygotowania do jego reaktywacji. Jakie 
korzyści dla gminy Kosakowo widzi Pan 
w tym systemie?
W pierwszym cyklu wprowadzania MEVO 
na Pomorzu gmina Kosakowo nie wzięła 
udziału. Zgłosiliśmy natomiast akces do 
obecnego, drugiego podejścia. Mamy pod-
pisane wstępne porozumienie i czekamy na 
kolejne etapy. Uważam, że korzyści dla gmi-
ny z MEVO będą bardzo duże. To z jednej 
strony ważny, kolejny element komunikacji 
dla naszych mieszkańców, a z drugiej strony 
produkt, z którego będą mogli korzystać 
turyści. Oprócz funkcjonującej komunikacji 
autobusowej, do Gdyni, Pucka czy Rumi będą 
mogli dostać się komunikacją rowerową. 
Gmina wspiera działania wielu instytucji, 
klubów i organizacji działających bezpośred-
nio na rzecz mieszkańców, co roku przyzna-
jąc granty. W jakich dziedzinach i na jak duże 
wsparcie gminy mogą liczyć te podmioty?
Na wsparcie klubów, stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na terenie naszej gminy 
przeznaczyliśmy w tym roku 300 tys. zł. 

Urzędy przyjazne 
przedsiębiorcom
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Po pierwsze: 
oświata, drogi i kolej

Trójmiasto znalazło się w pierwszej 
piątce w kategorii  FDI Strategy dla 
miast średniej i małej wielkości oraz 
kategorii FDI Strategy – Rising 
Cities w rankingu fDi Global Cities 
of the Future 2021/2022. Miasta 
zostały ocenione pod wzglę-
dem potencjału gospodarczego, 
przyjazności dla biznesu, kapitału 
ludzkiego i stylu życia, dostępności 
i efektywności. Tym, co wyróżnia 

Trójmiasto na tle innych polskich miast, jest świadomość wartości dodanej 
różnorodności i jej ogromnego potencjału pobudzania rozwoju gospodarczego i społecznego.

Trójmiasto w ścisłej czołówce

Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo 
w rozmowie z naszym dziennikarzem 
mówi o zrealizowanych już inwesty-
cjach, planach wdrożenia systemu 
roweru metropolitalnego w gminie 
oraz wyzwaniach, które stoją przed 
Kosakowskim samorządem. 
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Młodzi pod opieką 
przedsiębiorców

Nawet 30 tysięcy zł dla najładniejszej wsi na 
Pomorzu - rusza konkurs Piękna Wieś Pomorska. 
Można już nadsyłać zgłoszenia w konkursie Pięk-
na Wieś Pomorska. Oceniany będzie między 
innymi wygląd zabudowań i terenów zielonych. 
Liczyć się będzie pielęgnowanie miejscowych 
tradycji, promowanie lokalnych produktów czy 
wyrobów rzemieślniczych. Nagrody zostaną 
przyznane również najpiękniejszym zagrodom.
To już 28. edycja konkursu. Wyniki poznamy 
jesienią.  W 2020 r. konkurs wygrała wieś Bo-
rzechowo w gminie Zblewo.
Piękna Wieś Pomorska to organizowany już od 
prawie 30 lat konkurs, w którym pomorskie wsie 
rywalizują o tytuł tej najpiękniejszej.
– To wyjątkowy konkurs, który pokazuje jak 
w ciągu lat zmieniają się nasze pomorskie 
wsie. Jak pięknieją, jak dbają o nie mieszkań-
cy – mówi Józef Sarnowski, członek zarządu 
województwa pomorskiego. – Celem konkursu 
jest promowanie najlepszych wzorców działa-
nia lokalnych społeczności. To także poprawa 
estetyki, stanu środowiska oraz pielęgnacja 
dziedzictwa kulturowego.
Konkurs ma dwie kategorie. Wybierana będzie 
najpiękniejsza wieś oraz najpiękniejsza zagroda.
Ta jedyna, najpiękniejsza pomorska wieś 
otrzyma 30 tys. zł nagrody. Wygrana za zajęcie 
drugiego miejsca wynosi 20 tys. zł a trzeciego 
miejsca 10 tys. zł. Z kolei za zajęcie pierwsze-
go miejsca w kategorii „Zagroda” zwycięzca 
otrzyma 5 tys. zł. Zdobywca drugiego miejsca 
otrzyma 4 tys. zł. a trzeciego 3 tys. zł. W każdej 
kategorii oprócz miejsc na podium przyznane 
zostaną również trzy wyróżnienia. W pierwszej 
kategorii po trzy tys. zł, a w drugiej po 1 tys. zł. 
Łączna pula nagród to 84 tys. zł.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, 
powiatowy i wojewódzki.
– W każdym etapie specjalna komisja będzie 
wizytować zgłoszone do konkursu wsie i zagro-
dy. Komisja, oceniając wsie, będzie zwracać 
uwagę przede wszystkim na jej ogólny wygląd 
wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, 
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowe-
go wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie 
mieszkańców – wyjaśnia Sarnowski.
Natomiast przy ocenie zagrody będzie liczyć się 
jej stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, 
a także stan sanitarny posesji i jej wpływ na 
środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie 
tradycji miejsca.
Wojewódzka Komisja Konkursowa musi dokonać 
oceny wsi i zagród do 15 września 2021 r.
/raf/

Która wieś 
oKaże się 
najpięKniejsza?

Właściciele firm, menedżerowie za-
rządzający projektami i zespołami 
oraz szkoleniowcy specjalizujący się 
w umiejętnościach biznesowych two-
rzą przestrzeń, w której młodzi ludzie 
z regionu mogą przygotować się do 
funkcjonowania na rynku pracy. Projekt 
ten nosi nazwę Akademia Alkantara, 
a prowadzi go Fundacja Inspirujące 
Przykłady. Są w niego zaangażowani 
także doradcy zawodowi z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Program stypendialno-edukacyjny Aka-
demia Alkantara ma nauczyć młodych 
tego, czego nie dają im uczelnie, a co 
będzie im potrzebne, aby odnaleźć się 
na rynku pracy.
– Chcemy aby absolwenci programu 
rozumieli zasady na jakich funkcjonują 
przedsiębiorstwa, szczególnie od stro-
ny finansowej, a także umieli współpra-
cować. Pokazujemy im jak się pracuje 
w zespołach projektowych, dużą wagę 
przykładamy do komunikacji – mówi 
Maciek Borówka, przedsiębiorca, twór-
ca programu.
Program Akademia Alkantara jest skie-
rowany do maturzystów z Pomorza i in-
nych regionów Polski, którzy chcieliby 

studiować kierunki techniczne lub eko-
nomiczne na trójmiejskich uczelniach. 
Składa się z dwóch części: funduszu 
stypendialnego, który służy jako pomoc 
w finansowaniu potrzeb związanych ze 
studiami w Trójmieście oraz z angażu-
jących zajęć, warsztatów biznesowych 
prowadzonych przez doświadczonych 
praktyków, wsparcia mentora oraz płat-
nej praktyki zawodowej.
Rekrutacja odbywa się w szkołach 
średnich. Zainteresowani kontaktują 

się z wychowawcą lub doradcą zawo-
dowym obecnym w placówce, który do 
zgłoszenia dołącza także swoją opinię 
na temat ucznia. Później z młodzie-
żą kontaktują się doradcy zawodowi 
z Centrum Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej (CIiPKZ) Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Proces 
wspierają także doświadczeni praktycy 
HR, którzy „tworzą ostatni szczebel 
w drabinie weryfikacyjnej”. Cały pro-
ces trwa kilka miesięcy.

― Pracodawcy tworzą przestrzeń, w której młodzi ludzie z regionu 
mają przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. ―

Mała Kapituła Pomorskiej Nagrody Arty-
stycznej w kategorii Kreacje Artystyczne 
z 93 kandydatur wybrała 10. Spośród 
23 zgłoszeń w kategorii Nadzieja Arty-
styczna jury nominowało 3 kandydatów 
i 3 spośród 14 propozycji w kategorii 
Mecenat Kultury. Kapituła nominowała 
kandydatów 8 marca 2021 r.
Kandydatów do nagrody można było 
zgłaszać do 15 lutego br. Mogli to być 
zarówno debiutanci, młodzi artyści, 
jak i twórcy sztuki z dużym dorob-
kiem. Kapituła konkursowa honoruje 
autorów za wybitne dokonania arty-
styczne w ubiegłym roku oraz mece-
nasów kultury, którzy przyczynili się 
do powstania wydarzenia. Laureatów 
poznamy późną wiosną podczas 
gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku. Będzie to okazja nie tylko 
do poznania tegorocznych laureatów 
PNA, ale także do uhonorowania lau-
reatów za rok 2019 i wręczenia statu-
etek. Ubiegłoroczna gala – w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii w Pol-
sce i z wprowadzeniem obostrzeń do-
tyczących organizacji wydarzeń kultu-
ralnych – nie odbyła się w tradycyjnej 
formie, lecz została zastąpiona filmo-

wym ogłoszeniem laureatów w sieci.
Nominacje do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej za rok 2020. 
Pomorska Nagroda Artystyczna przy-
znawana jest w trzech kategoriach. 
Nagradzając Kreację Artystyczną ka-
pituła honoruje wydarzenie artystycz-
ne, jakie miało miejsce w minionym 
roku. W kategorii Pomorska Nadzieja 
Artystyczna statuetką nagradzany jest 
artysta, niekoniecznie debiutujący, 
którego dokonania artystyczne są za-
uważalne i rokują wielkie nadzieje na 

przyszłość. W kategorii Mecenat Kul-
tury nagradzane są osoby lub firmy 
wspierające kulturę.
Przyznawana jest również indywidual-
na nagroda specjalna. 
Na 3 laureatów Pomorskich Kreacji Ar-
tystycznych czekają statuetki i nagrody 
pieniężne, podobnie jak na Nadzieję 
Artystyczną.  Przyznana zostanie rów-
nież indywidualna nagroda specjalna 
– Wielka Pomorska Nagroda Artystycz-
na – którą marszałek województwa po-
morskiego wręczy twórcy za całokształt 
wybitnych osiągnięć artystycznych. 
Laureat dostanie statuetkę i nagrodę 
pieniężną. W kategorii Mecenat na wy-
różnionego czeka statuetka.
Kreacje artystyczne: Dorota Androsz, 
Iwona Berent, Łukasz Długosz, Robert 
Florczak, Mieczysław Jaroszewicz, Do-
rota Karaś i Marek Sterlingow, Robert 
Kwiatkowski, Krzysztof Matuszewski, 
Mariusz Waras, Małgorzata Żerwe. 
Nadzieja: Hanna Pozorska, Wojciech 
Stachura, Agata Woźnicka.
Mecenat: Port Lotniczy Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy, VBW sp. z o.o, Ziaja Ltd 
Zakład Produkcji Leków sp. z o. o.
/raf/

pomorsKie nagrody artystyczne
― Projekt muzyczny, reżyseria spektaklu muzyczno-taneczno-plastycznego, społecznie zaangażowane 
instalacje artystyczne. Jakie jeszcze działania artystyczne zostały docenione przez kapitułę konkur-
sową jednej z najważniejszych nagród marszałka województwa pomorskiego? ―

fot. UMWP



Profesor nauk technicznych, 
doktor habilitowany w dziedzi-
nie urbanistyki i planowania 
przestrzennego, stypendysta 
Fulbrighta. Profesor Piotr Lorens 
jest znanym i cenionym teorety-
kiem i praktykiem w dziedzinie 
architektury i urbanistyki. Od 
wielu lat związany z Politechni-
ką Gdańską, od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura 
Architekta Miasta. Jego kandy-
datura została wyłoniona w kon-
kursie ogłoszonym przez Urząd 
Miasta Gdańsk.
Do głównych zadań architekta 
będzie należało m.in.: kreowa-
nie wizji i strategii rozwoju prze-
strzennego, prowadzenie analiz 
urbanistycznych na potrzeby wy-
branych inwestycji i inicjowanie 

dyskusji – w tym z udziałem in-
westorów i społeczności lokalnej 
- nad kształtem architektonicznym 
ważniejszych inwestycji i kluczo-
wych przestrzeni publicznych, 
inicjowanie dialogu społecznego 

i poszukiwanie najlepszych roz-
wiązań dla obszarów konflikto-
wych/strategicznych w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej, inicjowanie projektów 
planów miejscowych

Ciekawostki z rynku 
motoryzacyjnego

― Elektryczny Ford Mustang, a z drugiej strony sportowa, mała Toyota z potężnym, 
turbodoładowanym silnikiem benzynowym. A do tego odświeżona wersja SUV-a Jaguara. ―
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Przedstawiamy ciekawostki mi nowinki ze świata motoryzacji na Pomorzu. 

W pół godziny sprzedali wszystkie auta
Toyota GR Yaris – czy to mały, miejski samochód? Nic bardziej mylnego! To prawdziwa wyścigów-
ka. GR oznacza, że znany od dawna Yaris został przygotowany przez fabryczny zespół wyścigowy 
Gazoo Racing. Gdy tylko auto pojawiło się na rynku, natychmiast znalazło nabywców. Toyota Motor 
Poland przeznaczyła zatem na polski rynek kolejne 300 sztuk. Te wyprzedały się błyskawicznie – 
w zaledwie pół godziny. Niektórzy klienci kupowali auto „w ciemno”, bez oglądania. 
Cóż takiego wyjątkowego jest w Toyocie GR Yaris? W niewielkim i lekkim aucie umieszczono 
turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, z którego „wyciśnięto” aż 261 KM. Moc przekazy-
wana jest na wszystkie 4 koła poprzez manualną, 6-biegową skrzynię. 
Toyota wyprodukowała serię 40 tys. sztuk GR Yarisa na cały świat. To pierwsze od lat auto marki 
posiadające homologację do WRC od ponad 20 lat. 

Znamy cenę Mustanga Mach-E
Mustang Mach-E to najgorętsza premiera w marce Ford od wielu lat. Po wielu miesiącach wycze-
kiwania, w końcu możemy poznać polskie ceny tego wyjątkowego modelu. Auto w podstawowej 
wersji (75 kWh, 269 KM) z napędem RWD można kupić już za niewiele ponad 216 tys. zł. Ceny 
zmieniają się wraz z pojemnością baterii i rodzajem napędu. Najmocniejsza wersja – 351-konna 
z napędem AWD – kosztuje nieco ponad 286 tys. zł. Czas ładowania wynosi od 38 do 45 minut, 
a zasięg auta od 400 do 610 km. Różnice w cenach między RWD, a AWD wynikają nie tylko 
z możliwości technologicznych, ale także różnią się wyposażeniem. Główne elementy dodatkowe 
w Mustang Mach-E AWD to między innymi 19-calowe felgi, szyby boczne w przednich drzwiach 
z dodatkową warstwą akustyczną, czy kamera parkowania z tyłu. W ofercie znajdują się dodatko-
wo dwa pakiety technologiczne, zawierające m.in. nagłośnienie, system rozpoznawania znaków 
ograniczenia prędkości, kamerę 360 st., asystenta parkowania i inne. 

Jaguar F-Pace po lifcie
Niewielkie zmiany w wyglądzie zewnętrznym, nieco większe wewnątrz i najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne – tak Jaguar odświeżył jeden ze swoich najlepiej sprzedających się 
modeli: F-Pace. Samochód zaprezentowano w salonie w Gdańsku. Model debiutował na rynku 
w 2016 roku i od razu został doceniony przez klientów, cieszy się sporym powodzeniem, dlatego 
też Jaguar nie zdecydował się na wprowadzenie dużych zmian, skupił się bardziej na dopraco-
waniu pewnych elementów. Auto otrzymało nowe węższe reflektory, nowe klosze tylnych lamp, 
zmieniono końcówki wydechu. Wewnątrz: większe wyświetlacze, pokrętło do zmiany biegów za-
stąpiono krótką dźwignią, odświeżono cały kokpit (znajdziemy tu drewno i aluminium). 
Auto dostępne jest w kilku wariantach: z silnikami benzynowymi (204 i 250 KM) lub wysokopręż-
nymi (163, 204 i 300 KM). Ceny odświeżonego auta zaczynają się od 240 tys. zł. 

miasto ma nowego architekta 
― Prof. Piotr Lorens został nowym architektem miasta Gdańsk. Od kwietnia stanie 
na czele nowo powstałego Biura Architekta Miasta. ―

Gdyński skwer 
w nieBiesKim odcieniu

Skwer Arki Gdynia, znajdujący 
się przy Bulwarze Nadmor-
skim, rozbłysł klimatycznym, 
niebieskim światłem. To pierw-
sze tak oświetlone miejsce 
w mieście.

Zakończyła się kolejna in-
westycja w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Skwer Arki 

Gdynia oferuje teraz nie tylko 
efektownie zagospodarowaną 
zieleń i nowoczesne siedzi-
ska. Wieczorem ta popularna 
przestrzeń rekreacyjna rozbły-
ska klimatycznym, niebieskim 
blaskiem.
Na początku skwer zyskał prze-
strzenne litery, w następnym 
etapie zmieniono zagospoda-
rowanie zieleni i układ ścieżek 
spacerowych oraz elementów 
małej architektury - pojawiły się 
m.in. designerskie, "falujące" 
ławki. Na koniec pojawiły się 
latarnie z energooszczędny-
mi oprawami LED. To, co je 
wyróżnia, to niebieskie pod-
świetlenie słupów, które nadaje 
miejscu wyjątkowy charakter.
/raf/
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Tradycje i  zwyczaje  świąteczne
Wielkanoc jest najstarszym i naj-
ważniejszym świętem chrześci-
jańskim. Celebruje się Misterium 
Paschalne Jezusa Chrystusa. 

Tradycje i zwyczaje wielkanocne są 
zależne od regionu, w którym miesz-
kamy. Jednak wszędzie święto roz-
poczynamy od niedzieli Palmowej, 
zwanej kiedyś niedzielą Wierzbną 
lub Kwietną. niegdyś strojono wła-
sne, kolorowe palemki, które robio-
no z gałązek wierzbowych, buksz-
panu, kwiatów lub nawet suszo-
nych ziół. W dzisiejszych czasach 
ludzie często decydują się na za-

kup już gotowej palemki. z przygo-
towaną, kolorową palemką zazwy-
czaj udajemy się do kościoła na po-
święcenie, ponieważ przypisywa-
no jej magiczne właściwości, które 
miały zapewniać rodzinie szczęście. 
zwyczaj święcenia pokarmów 
w Wielką Sobotę ma korzenie po-
gańskie, jednak został uświęcony 
przez Kościół. Dzisiaj stroimy wikli-
nowy koszyczek i wkładamy do nie-
go pokarm. zawartość święconki jest 
zależna od regionu, w którym miesz-
kamy, jednak w każdym koszyczku 
znajduje się jajka, chleb, kiełbasa, 
sól, baranek, chrzan i kawałek ciasta. 

z przygotowanym koszyczkiem wiel-
kanocnym udajemy się do Kościoła 
na symboliczne święcenie pokarmu. 
Dawniej święcono wszelkie pokarmy, 
które miały zostać spożyte podczas 
śniadania wielkanocnego. Wszyst-
kie dania układane były w wielkich 
koszach i zanoszono je do Kościoła. 
Malowanie jajek jest zdecydowanie 
najciekawszym zwyczajem dla dzie-
ci. Kolorowe pisanki, to jedne z głów-
nych pokarmów koszyka wielkanoc-
nego i najbardziej kojarzą się malu-
chom z Wielkanocą. zwyczaj wywo-
dzi się ze starosłowiańskich wierzeń. 
Jajko podobnie jak dzisiaj zwiasto-

wało początek nowego życia. Kie-
dyś malowanie jajek było zadaniem 
kobiet. Mężczyznom nie wolno było 
tego zadania wykonywać jak i prze-
bywać w pomieszczeniu, gdzie pi-
sanki były malowane. Kolor jajek 
mógł być tylko czerwony, ponieważ 
według legendy Maria Magdalena, 
po zmartwychwstaniu Jezusa, spo-
strzegła, iż zakupione przez nią jaj-
ka zabarwiły się na kolor czerwony.  
Poniedziałek Wielkanocny jest rów-
nież kolejnym wesołym dniem i do-
brą zabawą dla najmłodszych. Koja-
rzy nam się przede wszystkim z ob-
lewaniem wodą innych. Ten zwyczaj 

również pochodzi od pogan, a jego 
symbolem jest oczyszczenie z zimo-
wego brudu i budzenie się przyro-
dy na wiosnę. Dzisiaj na Poniedziałek 
Wielkanocny często mówi się śmi-
gus-dyngus. Kiedyś były to dwa od-
rębne zwyczaje. Śmigus był to zwy-
czaj oblewania się zimną wodą, aby 
się oczyścić oraz smagania gałązka-
mi po nogach. natomiast dyngus 
polegał na wykupieniu się od oble-
wania wodą i smagania. Panna mo-
gła wykupić się przez podarek tra-
dycyjnej pisanki lub innej potrawy 
z świątecznego stołu i nie być przy 
tym oblewana i smagana.
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Najpiękniejsze ozdoby Wielkanocne
Na gminny konkurs na 
najpiękniejsze ozdoby 
Wielkanocne wpłynęło 
ponad 60 prac. 

Jak zwykle uczniowie 
przodkowskich szkół - bo 
do nich w szczególności 
był on skierowany - zasko-
czyli organizatorów swo-
ją pomysłowością. Jury 
oceniające praca miało 
ogromny problem z wy-
borem tych „najpiękniej-
szych”, bo każda ozdoba 
miała swój urok.
Tematem konkursu były-
„Ozdoby Wielkanocne” 
a zadaniem uczestników 
było przedstawienie ele-
mentów związanych z tra-
dycją Świąt w trzech ka-
tegoriach: pisanka, palma 
oraz zając.
Jury w składzie Maria Sta-
sik, Magdalena Potrykus, 
Danuta Rzepka i Katarzy-
na Markowska po obejrze-
niu i wnikliwej ocenie, po-
stanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody i wyróż-
nienia:
Kategoria zając Wielka-
nocny: i miejsce - Oliwia 

Formela, SP Szarłata; na-
talia Hewelt, SP Wilano-
wo; ii miejsce - Maja To-
karska, SP Pomieczyno; 
Alan Formella, SP Pomie-
czyno; Tymon Skerka Po-
lański, SP Wilanowo; iii 
miejsce - Wiktoria Albec-
ka, SP Pomieczyno; Aga-
ta Hirsz, zofia Riegel, SP 
Przodkowo; Wyróżnienia: 
Faustyna Sychowska, Po-
mieczyno; Piotr Jakubow-
ski, SP Przodkowo; Anna 
i Klaudia nadolskie, SP Po-
mieczyno; Oliwier i Lila Si-
czek, SP Przodkowo. 
Kategoria Pisanka Wielka-
nocna: i miejsce - Antoni 
Walkusz, SP Pomieczyno; 
Agata Kolka, SP Szarłata; 

Monika Krefta, SP Przod-
kowo; ii miejsce - Wikto-
ria Konkel, SP Przodko-
wo; Wiktoria Drawc, SP 
Czeczewo; Gracjan Cie-
rocki, SP Przodkowo; iii 
miejsce - zofia Drążkow-
ska, SP Przodkowo; klasa 
iii SP Szarłata; Wyróżnie-
nia: Franciszek Riegel, SP 
Przodkowo; Bartosz Sie-
bert, SP Przodkowo.
Kategoria Palma wielka-
nocna: i miejsce - Dag-
mara Data, SP Przodko-
wo; Błażej Data, SP Przod-
kowo; Filip Górlikowski 
i Rozalia Szabłowska, SP 
Przodkowo; ii miejsce - 
Karolina Rzeszewicz, Mi-
chał Hinz i Marcin Hinz, 
SP Przodkowo; Antonina 
Pobłocka, SP Wilanowo; 
iii miejsce - Maksymilian 
Mazur, SP Czeczewo; Pola 
Pietras, SP Przodkowo. 
Ponieważ prac wpłynę-
ło bardzo dużo postano-
wiono, że gablocie wysta-
wienniczej umieszczone 
zostaną prace nagrodzone 
a pozostałe udekorują inne 
miejsca w Przodkowie.
/UGP/
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W mammografii finansowanej przez NFZ w ra-
mach Programu Profilaktyki Raka Piersi można 
wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania 
i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 
lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu 
raka piersi a także:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

- lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponow-
nej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie do dyspozycji Pań w miejscowości: 

- Stężyca – 16 kwietnia w godzinach od 8.00 do 
14.00 przed Domem Sportowca, przy Ośrodku Zdro-
wia, ul. Abrahama 11

- Sierakowice - 17 kwietnia w godzinach od 10.00 
do 16.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. ks. B. 
Sychty.

W 2021 roku po raz pierwszy z badania w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać 
Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały 
z decyzją o realizacji badań. Systematyczność w prze-
strzeganiu terminów kolejnych badań mammogra-
ficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagro-
żenia w bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby 

oraz rozpoczęcie natychmiastowego i skutecznego 
leczenia, które daje niemal 100% gwarancję powrotu 
do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formu-
larz. Przed połączeniem telefonicznym prosimy przy-
gotować dowód osobisty w celu weryfikacji upraw-
nień do badania. Na badanie prosimy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo Pań oraz personelu medycznego badania są 
wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzia-
nych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX 
MED środków ostrożności w zakresie wyposażenia 
techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak 
i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagno-
stycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko 
trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania nie-
zbędnego dystansu. Przed badaniem pracownicy 
medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wy-
pełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki 
do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zro-
zumienie dla podjętych środków ochrony oraz o sta-
wienie się na badanie w maseczce ochronnej, a także 
w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

/raf/

Bezpłatna 
mammografia
SIERAkOWICE, STĘŻYCA | W ślad za ogólnopolską kampanią promo-
cyjną Ministerstwa Zdrowia pn. „Planuję Długie Życie” w Sierakowicach, 
Stężycy będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne.
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Jest praca
Szukamy ambitnych i pozytywnych oSób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

jubileusz. 100 lAt PAni gertrudy
gm. PrzodKowo | Pięknego jubileuszu dożyła mieszkanka naszej gminy Pani gertruda 
wiśniewska, która urodziła się 17 marca 1921 roku w Hopach.

Z okazji 100 urodzin z życzenia-
mi kolejnych lat życia odwiedził 
ją wójt Andrzej Wyrzykowski, 
który złożył Dostojnej Jubilatce 
życzenia, wręczył kwiaty i upo-
minki.  Podczas wizyty Jubilatce 
towarzyszyła najbliższa rodzina 
- córka oraz wnuczka z mężem. 
Wszyscy wspólnie wypili kawę 
i rozmawiali o przeszłości ale 
i obecnych czasach.
Jeszcze raz składamy na ręce 
Szanownej Jubilatki najserdecz-
niejsze gratulacje oraz życzenia 
dalszych długich lat w zdrowiu 
i szczęściu rodzinnym.
/UGP/
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