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Lodówka społeczna
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fot. Anna Adamczyk

Lodówka społeczna, zwana też jadłodziel-
nią, to przeszklona witryna chłodnicza stoją-
ca w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. 
Idea jest prosta. Masz za dużo jedzenia? 
Wkładasz je do lodówki, a każdy może po-
tem takie jedzenie stamtąd zabrać. Dzięki 
temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, 
dzielisz się nim z każdym, kto tego potrze-
buje. Do lodówki można włożyć konserwy, 
jogurty, pieczywo, sery, owoce czy przygo-
towane w domu potrawy, których po prostu 
zrobiliśmy za dużo. Trzeba jednak pamiętać, 
że jedzenie nie może być przeterminowa-
ne, a gotowe potrawy muszą być szczelnie 
opakowane z dokładną datą przygotowania 
i opisem. Zasady korzystania ze społecznych 
lodówek są umieszczone na jej drzwiach 

Wszyscy widzimy ile jedzenia się marnu-
je, a z drugiej strony ile osób znajduje się 
w trudnej sytuacji materialnej i z pewno-
ścią chętnie skorzystaliby z żywności, której 
mamy nadmiar.

Żywność będzie systematycznie spraw-
dzana przez pracowników ośrodka pod ką-
tem przydatności do spożycia. Opracowano 
również regulamin korzystania ze społecznej 
lodówki, który został zaakceptowany przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Kartuzach. Produkty niezdatne do 
spożycia bezpłatnie będzie odbierać firma 
Elwoz Eco, która przekazała także pojemnik 
na odpady.

Lodówka, której zakup został częściowo 
dofinansowany przez Centrum Handlowe 
Expert mieści się na parterze Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku 
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sie-
rakowicach. Lodówka została zlokalizowana 
w tym miejscu dzięki uprzejmości zarządcy 

budynku, dra Stanisława Czerwonki, kierow-
nika KCM.

Zarówno ofiarodawcy żywności jak i po-
trzebujący mogą z niej korzystać w godzi-
nach pracy ośrodka.

Zachęcamy do skorzystania z lodówki, 
każdego, kto będzie w potrzebie. Każdy kto 
z niej korzysta z  robi to na własną odpowie-
dzialność.

Regulamin korzystania ze społecznej lo-
dówki:
1. Ze społecznej lodówki może korzystać 
każdy, kto tego potrzebuje.
2. Bierzesz jedzenie na własną odpowiedzial-
ność.
3. Nie bierz wszystkiego – dziel się jedzeniem 
z innymi potrzebującymi.
4. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spo-
życia, z aktualną datą ważności.
5. Produkty o charakterystycznym zapachu 
wkładaj do szczelnych opakowań.
6. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi 
ulotkami.

PRODUKTY, KTÓRE MOŻNA UMIE-
ŚCIĆ W LODÓWCE SPOŁECZNEJ:
1. Produkty, które sam mógłbyś zjeść i chciał-
byś dostać.
2. Żywność, która jest świeża i nie przekro-
czyła terminu ważności do spożycia określo-
nej na opakowaniu.
3. Żywność, która przekroczyła datę mini-
malnej trwałości – „najlepiej spożyć przed”, 
ale nie przekroczyła terminu przydatności 
do spożycia – „należy spożyć do”(określenie 
„należy spożyć do” wskazuje nam do kiedy 
spożycie danego produktu jest na pewno 
bezpieczne dla zdrowia).
4. Produkty suche: kasze, ryże, makarony, 
mąki, cukry, ciastka itd. (wszystkie muszą 

być w nieuszkodzonych opakowaniach).
5. Produkty w opakowaniach zamkniętych 
typu konserwy, słoiki, próżniowe itp.
6. Sery, jogurty, twarogi w oryginalnie za-
mkniętych opakowaniach.
7. Zapakowane pieczywo i inne wyroby pie-
karnicze.
8. Warzywa i owoce.
9. Wyroby/przetwory własne, np. ciasto, 
zupa, starannie i szczelnie zapakowane, z na-
klejonym opisem i datą przygotowania.

PRODUKTY, KTÓRYCH NIE NALEŻY 
UMIESZCZAĆ W LODÓWCE SPOŁECZ-
NEJ:
1. Produktów nadpsutych i przeterminowa-
nych, wykazujących oznaki popsucia, ma-
jących nietypowy zapach, kolor lub wydęte 
wieczka.
2. Produktów już napoczętych, np. otwartych 
puszek, słoików.
3. Produktów, które przekroczyły termin 
przydatności do spożycia – adnotacja „nale-
ży spożyć do”.
4. Surowych jaj oraz produktów na ich ba-
zie, np. ciast z kremem, śmietaną, domowych 
majonezów lub produktów z innym podob-
nym nadzieniem podatnym na zepsucie.
5. Surowego mięsa oraz produktów z niego 
przyrządzonych, np. tatar.
6. Produktów wymagających głębokiego 
schłodzenia i mrożonek.
7. Produktów wymagających warunków 
chłodniczych, które przebywały poza lodów-
ką dłużej niż 30 minut.
8. Produktów, które miały kontakt z odpada-
mi spożywczymi, komunalnymi lub znajdo-
wały się w kontenerach na odpady.
9. Alkoholu i środków odurzających.

Źródło: sierakowice.pl

SIERAKOWICE | Z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowi-
cach została uruchomiona pierwsza w powiecie kartuskim społeczna lodówka.

Uroczyste ŚlUbowanie 
Uczniów w czeczewie
GMina PrzoDKowo | Dzieci z tej szkoły rozpoczęły 
przygodę z edukacją na słodko.

Dnia 12 października uczniowie klas Ia i Ib zostali pasowa-
ni na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Ze 
względu na trudny czas pandemii, złożyli uroczyste Ślubo-
wanie na Sztandar Szkoły w obecności rodziców, Dyrekto-
ra, swoich wychowawczyń oraz przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego. Po części artystycznej, w której zaprezen-
towali wierszyki i piosenki, zostali obdarowani pięknymi 
upominkami oraz słodkim poczęstunkiem przygotowany-
mi przez Rodziców, którzy w ten sposób okazali radość 
z przyjęcia ich dzieci w poczet nowych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II.
źródło:UG Przodkowo

Nowe wiaty 
przystankowe
CHWASZCZYNO | Powstały dzięki współpracy wielu chętnych 
ludzi, ich zaangażowaniu i pomysłowość.

Nowe wiaty przystankowe to efekt współpracy przedsiębiorców, 
Urzędu Gminy Żukowo i Sołectwa Chwaszczyno. Pomysł wpadł do 
głowy sołtys wsi Chwaszczyno Aleksandrze Nosel. Wiedząc jacy 
przedsiębiorcy są w Chwaszczynie, zawsze chętni do pomocy i finan-
sowego wsparcia, że może znajdzie się firma, która zasponsoruje wiaty. 
Stare były zniszczone i już czas był na ich wymianę. Postawiano tez na 
nowoczesny wygląd. Niestety koszty są bardzo duże i było potrzebne 
solidne wsparcie do zrealizowania pomysłu. Wszystko się udało  i każ-
da z firm, która zakupiła wiatę sfinansowała ją w całości i zgodziła się 
praktycznie od razu. 

Ze środków funduszu sołeckiego i środków Urzędu Gminy Żuko-
wo zakupiono dwie, zaś siedem to darowizny. Zostało jeszcze kilka do 
wymiany. 

Serdeczne podziękowania od sołtys wsi Chwaszczyno Aleksandry 
Nosel w imieniu całej rady sołeckiej i osobistym składa właścicielom 
firm: Eko- Krusz,  Fb-Jelcz, Triada, Marcopol, Kolanko, DST, SIM 
i Panu Burmistrzowi Gminy  Żukowo Wojciechowi Kankowskiemu za 
przychylność i sfinansowanie wiaty. 

Producentem wiat jest firma „ Sopel”
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Już 29. października filię w Chwaszczy-
nie odwiedzi Magdalena Majcher - au-
torka poczytnych powieści obyczajowych 
z rozbudowanym tłem społecznym. Zade-
biutowała w 2016 roku i dotychczas wy-
dała ponad dwadzieścia książek. Uważa, 
że najważniejszym pytaniem, na które 
musi odpowiedzieć swoim czytelnikom, 
jest nie “co się stało?”, ale “dlaczego tak się 
stało?”. Uwielbia wplatać w fabułę wątki 

historyczne i psychologiczne. Lubi nie-
oczywiste rozwiązania. Nie wyobraża so-
bie życia bez pisania i podróżowania. Jest 
zakochana we wszystkim, co hiszpańskie: 
języku, kulturze, zabytkach, krajobrazach, 
pogodzie, literaturze, serialach i piłkar-
skiej reprezentacji. Jej najbardziej popu-
larne książki to m.in.: Światło, które nigdy 
nie gaśnie, Światło, które rozjaśnia mrok, 
Obca kobieta, Małe wielkie sekrety, Moc-

na więź oraz Saga nadmorska.
2 tygodnie później, 10. listopada biblio-

tekę w Żukowie odwiedzi Hanna Cygler, 
która debiutowała w 2003 roku książką 
3 razy R. Od tej pory napisała już ponad 
dwadzieścia książek. Pisze powieści oby-
czajowe, współczesne i historyczne, często 
wykorzystuje historie z życia wzięte. Sama 
o sobie „Piszę dla przyjemności, a nie dla 
męki twórczej. Tak postanowiłam już przy 

mojej pierwszej powieści” .Znamy ją z ta-
kich tytułów jak Czas zamknięty, Poko-
nani, Głowa anioła, Tryb warunkowy czy 
Kolor bursztynu. Porozmawiamy m.in. 
o książce Nowe niebo.

17. listopada do filii w Baninie prosto 
z Krakowa przyjedzie Lucyna Olejniczak. 
W młodości była emigrantką zarobkową, 
pracowała we Francji oraz w Stanach 
Zjednoczonych. To zaszczepiło w niej 
miłość do podróżowania i poznawania 
nowych ludzi. Obecnie z każdej podróży 
wraca z bagażem doświadczeń i chęcią 
przelania ich na karty swoich książek. 
Autorka m.in książek pt.: Dagerotyp. 
Tajemnica Chopina, Wypadek na ulicy 
Starowiślnej, Jestem blisko, Apteka pod 
Złotym Moździerzem oraz bestsellerowej 
serii Kobiety z ulicy Grodzkiej.

24. listopada w Bibliotece w Żukowie nie 
lada gratka czeka dużych i małych podróż-
ników - spotkanie z Tatianą Slowi oraz 
Magdaleną Świerczyńską-Dolot, dzienni-
karkami Radia Gdańsk i autorkami Zgub-
nika Pomorskiego, w którym poszukamy 
kaszubskich miejsc mocy, wież księżni-
czek, stolemów i wysp... To książka pełna 
magii, ale także informacji praktycznych. 
Wskazuje miejsca, które niedostępne są 
dla podróżujących z wózkami i te, gdzie 
można przewinąć malucha. Autorki zale-
cają gubienie się (w sposób kontrolowany) 
na fantastycznych Kaszubach.

Na to spotkanie zapraszamy rodziców 
i dzieci. Tym drugim zapewnimy plastycz-
ne warsztaty wokół kaszubskiej magii.

3. grudnia zrobi się u nas baaardzo świą-
tecznie, gdyż zaprosimy Was na spotkanie 
z Magdaleną Witkiewicz - bestsellerową 
polską autorką. Uwielbiana przez kobie-

ty, od lat wzrusza i motywuje swoje czy-
telniczki, nie tylko w Polsce, ale również 
za granicą. Jej książki czytają Wietnamki, 
Litwinki i Amerykanki. W swych powie-
ściach porusza trudne tematy samotności, 
poszukiwania sensu życia, dokonywania 
niełatwych wyborów, miłości. Nazywana 
specjalistką od szczęśliwych zakończeń, 
opowiada o poważnych sprawach w lek-
kim, a czasami nawet w bardzo lekkim 
stylu. Mistrzyni świątecznych klimatów 
pojawi się u nas w przedświątecznej aran-
żacji ze swoją najnowsza książką Drzewko 
szczęścia.

Cykl spotkań 8. grudnia zakończy Wio-
letta Piasecka, która spotka się z dziećmi 
ze szkół z Banina, Chwaszczyna i Żuko-
wa. Pisarka ma w dorobku książki dla 
dzieci, jak również scenariusze teatralne, 
wiersze, teksty piosenek oraz słuchowisk 
radiowych. W 2020 r. otrzymała stypen-
dium Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
projekt „Zakochaj się w słowach, sięgnij 
po marzenia”. Latem 2021 r. ukazała się jej 
trzecia powieść obyczajowa dla dorosłego 
odbiorcy -Przyjdzie pogoda na szczęście. 
Na wszystkie spotkania obowiązują za-
pisy telefoniczne lub osobiste w naszych 
bibliotekach. Liczba miejsc ograniczona, 
zatem śpieszcie się bo tegoroczna jesień 
zapowiada się u nas wyjątkowo gorąco. 
Podczas spotkań możliwa będzie rozmo-
wa z gośćmi, zakup książek (płatność go-
tówką) i zdobycie autografów. Dla osób, 
które wezmą udział we wszystkich 5 spo-
tkaniach (oprócz ostatniego - to spotkanie 
dla grup szkolnych) mamy wyjątkowe li-
terackie nagrody!

Szczegóły na www.bibliotekazukowo.pl

KaszUbsKa GwiôzDKa zawitała w nowyM sączU
GMina sieraKowice | Kaszubska Gwiôzdka pojawiła się na scenie Małopolskiego centrum Kultury „sokół”, by wziąć udział w uro-
czystej gali. czym jednak jest ten zwyczaj?
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Maraton dobrych spotkań 
w Bibliotece Samorządowej

ŻUKOWO | Wszyscy trzymamy kciuki by scenariusz lockdown’u z ubiegłego roku się nie powtórzył, a biblioteki zostały otwarte cały rok. Pozostając w pełni 
tej wiary Biblioteka postanowiła zrobić niespodziankę Czytelnikom i przygotować serię spotkań z naprawdę wyjątkowymi kobietami.

Gwiôzdka to grupa kolędnicza składająca 
się wyłącznie z kawalerów, którzy w strojach 
Gwiazdora, konia i jego przewodnika, kozła, 
policjanta, kominiarza, dziada i baby, barana, 
bociana, diabła, śmierci i czasem niedźwie-
dzia, przy akompaniamencie akordeonisty, 
w Wigilię Bożego Narodzenia w niezwykle 
barwny i żywiołowy sposób kolędują od domu 
do domu odwiedzając nawet kilkadziesiąt 
gospodarstw z własnej i sąsiednich wsi. 
Aby upowszechnić informacje o tym nie-
zwykle cennym zjawisku kulturowym, które 
swoimi korzeniami sięga wieków średnich, już 
w 2014 roku Pani Iwona Świętosławska - etno-
graf z Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy 
wsparciu ówczesnych pracowników GOK, 
rozpoczęła prace badawcze nad Gwiazdkami 
z Gminy Sierakowice. W ramach tych prac 
powstał film „A wczora z wieczora”, wydana 
została książka „Chceta wa lëdzë gwiôzdkã 
widzec?”, a także opracowano zgłoszenie 
tego zwyczaju na Krajową listę niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego.

Decyzja Ministra Kultury o wpisie na tą wy-
jątkową listę zapadła pod koniec 2019, jednak 
oficjalna Gala Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego odbyła się dopiero w tym roku. 
Wpisany zwyczaj dotyczy grup funkcjonują-
cych w gminie Sierakowice i jako depozytariu-
sze wymienieni są przedstawiciele zespołów 
kolędniczych z Tuchlinka, Smolnik, Gowidlina, 
Tuchlina, Puzdrowa i Mojusza.
We wtorek, 19 października 2021 r. w Mało-
polskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu odbyła się uroczysta gala, podczas 
której Joanna Cicha-Kuczyńska - radca Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa wręczyli depozytariu-
szom oficjalne decyzje o wpisie zwyczajów 
na Krajową listę niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego. W latach 2019-2021 na tą 
listę wpisano aż 3 zwyczaje z województwa 
pomorskiego. Poza Gwiazdkami są to trady-
cyjne szkutnictwo z Pucka oraz carillonowa 
muzyka w Gdańsku.
Zapis wideo z uroczystej gali w Nowym Sączu 
można obejrzeć na YouTube Małopolsie Cen-
tru Kultury SOKÓŁ. 
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Ankieterzy firmy GlobalECO mają za zadanie 
pomóc mieszkańcom wypełnić deklarację, któ-
rą mieszkaniec podpisuje i przekazuje ankiete-
rowi. Deklaracje następnie zostaną przekazane 

do Urzędy Gminy Sierakowice i wprowadzone 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. W ten sposób bez wychodzenia z domu 
mieszkańcy będą mogli wypełnić ustawowy 

obowiązek i uniknąć wysokich kar. Poniżej 
znajduje się wykaz ankieterów, którzy posiada-
ją imienne upoważnienie Wójta Gminy Siera-
kowice i będą zbierali dane od mieszkańców.

Pamela Rytt, Anna Rytt, Nikola Rytt, Ad-
rian Tokarski, Hubert Tatara, Monika Prokop, 
Bartłomiej Wosik, Tomasz Życzkowski, Jakub 
Korpal, Janusz Kozakiewicz, Weronika Wika, 
Paweł Sałata, Krzysztof Getman-Wosik. Upo-
ważnienia dla tych osób są  ważne do dnia za-
kończenia inwentaryzacji tj. do 30-11-2021r.

Dodatkowych informacji na temat inwenta-
ryzacji można uzyskać w Referacie Ochrony 
Środowiska, pok. 302 Urzędu Gminy w Sie-
rakowicach przy ul. Lęborskiej 30, pod nr 
tel. (58)681-95-42, (58) 681-95-79 lub pisząc 
na adres email: laska.mariusz@sierakowice.
pl. Planowany termin zakończenia inwentary-
zacji to 30-11-2021r.

Deklaracje można składać również przez in-
ternet - za pomocą profilu zaufanego czy e-d-
owodu, wysłać listem poleconym albo złożyć 
deklarację bezpośrednio w urzędzie gminy.

Druki deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania 
paliw dostępne są na stronie sierakowice.pl. 

Źródło: sierakowice.pl 

Ankieterzy ruszają w teren! 
Pomogą mieszkańcom
SIERAKOWICE | Do 30 listopada 2021 właściciele lub zarządcy budynków powinni złożyć deklara-
cję o posiadanym rodzaju kotła i stosowanym opale. Chcąc ułatwić mieszkańcom wypełnienie tego 
obowiązku, na zlecenie Gminy Sierakowice na terenie gminy pojawią się ankieterzy firmy GlobalECO.

bezPłatna MaMMoGrafia
sieraKowice | w Polsce od 2006 roku realizowany jest 
Program Profilaktyki raka Piersi, skierowany do Pań 
w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebada-
nie jak największej populacji Polek.

Przede wszystkim badanie ma na celu wykryć potencjalną cho-
robę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaź-
nik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego 
w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.
Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, 
skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję po-
wrotu do zdrowia. Mammografia pozwala na wykrycie zmian 
bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy 
nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych.
LUX MED Diagnostyka pojawi się w Sierakowicach – 19 listo-
pada 2021 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej, ul. Ks. B. Sychty
W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 
lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammo-
grafii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka 
i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej 
zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze zło-
śliwym w piersi. Badanie jest bezpłatne, finansowana przez 
NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego.
Uprzejmie prosimy o rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub 
na www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień 
do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy 
przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były 
one wykonane w pracowni LUX MED. W związku z epidemią 
Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i per-
sonelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych 
środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w masecz-
ce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.mammo.pl.
źródło: sierakowice.pl
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fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

W Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach odbyła się 
gala wręczenia Nagród Starosty Kartuskiego. Tegoroczna 
19. edycja wyłoniła 90 laureatów, z których każdy otrzymał 
jednorazowe stypendium w wysokości 1.200 zł.
Wręczana od 2003 roku Nagroda Starosty Kartuskiego jest 
najlepszym dowodem na to, że w powiecie kartuskim zde-
cydowanie nie brakuje uczniów uzdolnionych i zaintereso-
wanych działalnością prospołeczną, naukową, pozaszkolną. 
Przez ten okres ponad 900 uczniów - młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, a obecnie ponadpodstawowych, 
zostało objętych jednorazowym wsparciem Powiatu, łączną 
kwotą przekraczającą 850.000 zł.
Zgodnie z regulaminem stypendialnym wśród nagrodzo-
nych są uczniowie, którzy wyróżniają się wiedzą i bogatymi 
zainteresowaniami. Są to laureaci i finaliści różnego rodzaju 
konkursów i olimpiad najwyższego szczebla, medaliści 
współzawodnictwa sportowego. Liczną grupę stanowią ci, 
którzy włączają się w działalność kulturalną i wolontariat, ak-
tywnie działają na rzecz tożsamości i kultury kaszubskiej.

oDebrali naGroDy 
starosty KartUsKieGo
Powiat | na co dzień z pozoru zwykli uczniowie, jednak 
przy bliższym poznaniu okazują się być młodymi artysta-
mi, społecznikami czy zapalonymi sportowcami.
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4 października 2021 roku był ważnym 
dniem dla 60 seniorów z gminy Żukowo. Tego 
dnia w Centrum Kultury SPICHLERZ w Żu-
kowie odbyła się uroczysta inauguracja I roku 
akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Żukowie.

Idea powstania Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku stworzona została w ramach projektu Po-
wiatu Kartuskiego pn. Zintegrowany system 
usług społecznych Powiatu Kartuskiego – PO-
KOLENIA realizowanego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, a możliwa 
dzięki zaangażowaniu i partnerstwu Gminy 
Żukowo w realizację tego działania.

Zgromadzonych gości i słuchaczy przywi-
tali Starosta Kartuski Bogdan Łapa, Członek 
Zarządu Powiatu Kartuskiego Iwona Formela 
a także Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech 
Kankowski.

Szczególnym punktem programu było wrę-
czenie studentom Uniwersytetu III Wieku 
w Żukowie, indeksów.

W uroczystości poza słuchaczami żukow-
skiego uniwersytetu wzięli udział wójtowie 
gmin i przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, którzy są partnerami projektu a także 
liczne reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu powiatu kartuskiego oraz Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Kartuz.

Inicjatywa powołania Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku to idealne rozwiązanie dla aktyw-
nych seniorów. Głównym celem działalności 
tego podmiotu ma być upowszechnianie ak-
tywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej 
seniorów, promowanie wśród nich zdrowego 
trybu życia i dbałości o utrzymywanie relacji 
międzyludzkich. Koordynatorem tego zada-
nia przewidzianego w projekcie jest Ośrodek 
Kultury i Sportu w Żukowie.

Zwieńczeniem uroczystości inaugurującej 
rok akademicki był koncert Hanny Śleszyń-
skiej. Zaprezentowany przez artystkę spektakl 
muzyczno – kabaretowy rozweselił wszystkich 
i został przyjęty gromkimi brawami.

Seniorzy z indeksami
POWIAt | Inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyniosła seniorom dużo 
radość. Przed nimi ciekawe zajęcia i nowe znajomości.

sPotKanie członKów PolsKieGo związKU 
niewiDoMych w raMach obchoDów Dnia białeJ lasKi
Powiat | Międzynarodowy Dzień białej laski to święto osób niewidomych i niedowidzących. Dzień, w którym przypomi-
nają zdrowej części społeczeństwa, że są takimi samymi obywatelami kraju i świata jak wszyscy inni ludzie.

Co prawda nie widzą obrazów, ale 
doświadczają życia innymi zmysłami 
i pragną żyć i być traktowani jak inni. 
Z tej okazji 30 września br. członkowie 
Polskiego Związku Niewidomych Koło 
Powiatowe w Kartuzach spotkali się, 
aby uczcić swoje święto.
W uroczystościach uczestniczyli Bogdan 
Łapa, Starosta Kartuski oraz Mieczysław 
Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz. 
Decyzją Prezydium Zarządu Okręgu 

Polskiego Związku Niewidomych obaj 
zostali uhonorowani Odznaką Przyjacie-
la Niewidomego. Wyróżnienia przyznano 
za „szczególną wrażliwość i pomoc na 
rzecz środowiska osób niewidomych 
i słabowidzących”.
Dziękuję Polskiego Związkowi Niewido-
mych Kole Powiatowemu w Kartuzach, 
na czele z p. Prezes Janiną Doba, za 
to wyróżnienie. To ogromny honor 
i zaszczyt, które zobowiązuje. Mogliście 

na mnie liczyć kiedy straciliście swoją 
siedzibę, zapewniam, że możecie na 
mnie polegać również w przyszłości. 
– dziękował Bogdan Łapa, Starosta 
Kartuski.
Z okazji święta, składamy osobom nie-
widomym i niedowidzącym serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności, wy-
trwałości w pokonywaniu codziennych 
trudności, dużo zdrowia i uśmiechu, 
z którym łatwiej iść przez życie.

Spotkanie autorskie 
z Martyną Bundą
POWIAt | Sala wypełniła się po brzegi. Autorka opowiadał o kulisach 
swojej twórczości i życiu prywatnym.

W środę, 8 października Starosta Kartuski Bogdan Łapa zapraszał do 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach na spotkanie 
autorskie z Martyną Bundą – reporterką prasową, autorką nagradza-
nych powieści „Nieczułość” i „Kot niebieski”.

Martyna Bunda – dziennikarka i pisarka pochodząca z Kartuz. 
Ukończyła studia z zakresu polityki społecznej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Przez siedem pełniła funkcję kierowniczki działu kra-
jowego w tygodniku Polityka. Za swoją debiutancką powieść Nieczu-
łość otrzymała Nagrodę Literacką Gryfia oraz Pomorską Nagrodę 
Literacką Wiatr od Morza, a dodatkowo nominację do Nagrody Li-
terackiej Nike. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grand Press za 
teksty reporterskie. W 2020 nominowana do Nagrody Literackiej m. 
st. Warszawy za powieść Kot niebieski.

Martyna Bunda to autorka, która wprost w mistrzowski sposób bu-
duje i podtrzymuje napięcie między myśleniem magicznym i nauko-
wym, między tym co racjonalne a tym co instynktowne. Jej powieści 
są intrygujące, wolne od oczywistych odniesień.

Wizyta pisarki była szansą na poznanie kulisów jej twórczości, inspi-
racji i artystycznych zamierzeń, a także życia prywatnego.

Na zakończenie można było poprosić autorkę o dedykację i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie.

Rozmowę poprowadził Piotr Smoliński.

fot. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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Bezpłatna aplikacja dla mieszkańców

Rozwój edukacji przedszkolnej

ŻUKOWO | Za jej pośrednictwem nikogo nie ominą ciekawe wydarzenia z gminy. A czy Ty już masz tą apke?

ŻUKOWO | Umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane. Z otrzymanych środków powstaną 
nowe placówki edukacyjne. Wsparcie otrzyma 11 przedszkoli funkcjonujących przy gminnych szkołach.

Aplikacja wysyła powiadomienia o wydarzeniach, komunikaty 
dotyczące ważnych spraw, a na dodatek znajdują się w niej dane 
kontaktowe do wszystkich referatów Urzędu Gminy w Żukowie. 
Pozwala także sprawdzić stan jakości powietrza, czy też wskaże 
dane kontaktowe do najważniejszych punktów medycznych na te-
renie gminy. Apke można pobrać na telefony z systemem Android, 
jak i te z iOS całkowicie za darmo.  zródło: zukowo.pl

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego samorządowcy podpisali umowy na wsparcie 
projektów związanych z edukacją przedszkolną. Gmi-
na Żukowo pozyskała aż 2 695 949,30 zł dofinansowa-
nia na zadanie o wartości 3 171 705,06 zł.

- Bez tak sporego wsparcia realizacja tego zdania by-
łaby niemal niemożliwa – mówi Burmistrz Wojciech 
Kankowski. – Dziękuję Panu Marszałkowi za dofi-
nansowanie. Troska o najmłodszych to zawsze dobrze 
wydane pieniądze, tym bardziej, że dzięki projektowi 
zwiększamy też ilość miejsc w przedszkolach, a niko-
mu nie trzeba tłumaczyć w jakim tempie przybywa 

nam mieszkańców, również tych najmłodszych.
Dzięki przedsięwzięciu wsparcie otrzyma 11 przed-

szkoli funkcjonujących przy gminnych szkołach. W Tu-
chomiu i Borkowie utworzenie nowych miejsc dla dzie-
ci będzie współfinansowane właśnie z tego projektu.

Projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gmi-
nie Żukowo” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Edukacja, 
Działania 3.1. Edukacja

źródło: zukowo.pl
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GMinny PUnKt inforMacyJny 
ProGraMU „czyste Powietrze”
sieraKowice | Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom 
Gminy sierakowice aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego 
czyste Powietrze.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego 
porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, a Gminą Sierakowice.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu 
zachęci mieszkańców do skorzystania z do-
finansowania m.in. do wymiany kotłów, prze-
prowadzenia prac termomodernizacyjnych, 
a w efekcie do poprawy jakości powietrza na 
terenie Gminy Sierakowice.
Osoba do kontaktu: Ewelina Kamińska,
tel. 58 681 95 58, email:
kaminska.ewelina@sierakowice.pl
Urząd Gminy Sierakowice ul. Lęborska 30, 
pok. 316.
Szczegółowe informacje na temat Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal 
beneficjenta dostępne są na stronie
https://wfos.gdansk.pl/.
Przed wizytą załóż konto na Portalu Bene-
ficjenta, które jest niezbędne w procedurze 
aplikowania o dofinansowanie.
Na stronie sierakowice.pl można pobrać plik 

z informacjami na temat Programu czyste 
Powietrze.
źródło: sierakowice.pl
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Nekrologi i Kondolencje
Zamów!

d.bieszke@expressy.pl | 660 731 138
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Wymagania 18+

Lilan PHU ul. Oliwska 185 •	
Chwaszczyno 

Sklep Gminna Spółdziel-•	
nia ul. Oliwska 62 Chwasz-
czyno 

Toyota Salon ul. Oliwska •	
58 Chwaszczyno 

Myjnia Samochodowa ul. •	
Gdyńska 59 Chwaszczyno

Pizzeria Gorący Piec ul. •	
Gdyńska 103/2 Chwasz-
czyno 

Eko – Krusz ul. Polna 13b •	
Chwaszczyno 

Cała Gruzja ul. Rolnicza 2 •	
Miszewo

Sklep ul. Gdańska 176 Pę-•	
powo

Sklep ul. Gdańska 121 Pę-•	
powo

VW Muzeum i Restaura-•	
cja ul. Armii Krajowej 50 Pę-
powo

AUTOMIRAS ul. Gdańska •	
62 Pępowo 

KOSTBET ul. Miszewko 39 •	
Banino

Kwiaciarnia ul. Lotnicza •	
62  Banino

Gzella Sklep Mięsny ul. •	
Borowiecka 2 Banino 

Biblioteka ul. Lotnicza 29 •	
Banino

Ośrodek Zdrowia ul. Lot-•	
nicza 31 Banino

Bank Spółdzielczy ul. •	
Lotnicza 27 Banino

Apteka Kaszubska ul. •	
Lotnicza 62 Banino

DELIKATESY Max&Xavier •	
ul. Lotnicza 62 Banino

Bar u Daniela Pizzeria ul. •	
Lotnicza 34A Banino

Cukiernia Raszczyk ul. •	
Północna 22 Banino

Sklep Alkoholowy ul. Pół-•	
nocna 22 Banino

Delikatesy POLKA ul. Klo-•	
nowa 4a Banino

Klub Biznesu ul. Sienkie-•	
wicza 12 Żukowo

Urząd Gminy ul. Gdańska •	
52 Żukowo

Gminna Spółdzielnia „Sa-•	
mopomoc Chłopska” ul. 
Gdańska 38 Żukowo 

Gminna Spółdzielnia Ma-•	
gazyn ul. 3 Maja 9 Żukowo 

Gminna Spółdzielnia Biu-•	
ro Magazynu ul. 3 Maja 9 
Żukowo

Gminna Spółdzielnia Żu-•	
kowo Sklep ul. 3 Maja 13 Na 
Grobli Żukowo

Centrum Handlowe Bycz-•	
kowski ul. Gdańska 59A  Żu-
kowo   

Sklep Maroko ul. Długa •	
36A Kiełpino 

Kiełpino Restauracja •	
„Dziki Sad” Kiełpino 

Urząd Gminy ul. Gdańska •	
52 Somonino

Sklep motoryzacyjny ul. •	
Wolności 44A Somonino 

Sklep Spożywczy ul. •	
Gdańska 38 Somonino 

Delikatesy „Delux” ul. •	
Kartuska 16A Pomieczyno 
gm. Przodkowo 

Sklep Al. Lipowa 79 Po-•	
mieczyno gm. Przodkowo

Delikatesy Lewiatan ul. •	
Gdańska 1 Przodkowo

Delikatesy Kaszubskie ul. •	
Gdańska 8 Przodkowo 

Cukiernia – Piekarnia •	
Jańca ul. Gdańska 1a Przod-
kowo

Gzella Sklep Mięsny ul. •	
Gdańska 1a Przodkowo

Siesta Alkoholowy ul. •	
Gdańska 6d 

Stacja Lotos-Optima ul. •	
Gdańska 16 Przodkowo 

Urząd Gminy ul. Kartuska •	
21 Przodkowo 

Sklep Spożywczy ul. Kar-•	
tuska 7 Przodkowo  

Nasz Sklep ul. Długa 2 •	
Grzybno

Sklep Spożywczy ul. •	
Przodkowska 5 Grzybno 

Hotel Miłosz Kaszuby •	
i Restauracja ul. 3 Maja 43 
Kartuzy

PUP – Powiatowy Urząd •	
Pracy ul. Mściwoja II 20 Kar-
tuzy

Market Maroko ul. Mści-•	
woja II 13 Kartuzy 

Starostwo Powiatowe ul. •	
Kartuska 1 Kartuzy

Wydział Komunikacji ul. •	
Gdańska 26 Kartuzy 

Urząd Miasta ul. Hallera •	
1 Kartuzy

Dom Kultury ul. Klasztor-•	
na 1 Kartuzy

Centrum Handlowe „ZI-•	
GERT” Kartuzy

Sklep Mięsny ul. Dworco-•	
wa 18A Kartuzy 

Cukiernia ul. Dworcowa •	
18A Kartuzy

Piekarnia Przyjaciel Pie-•	
karza ul. Dworcowa 18A 
Kartuzy 

Muzeum Kaszubskie im. •	
F. Tredera w Kartuzach ul. 
Kościerska 1e Kartuzy 

Górski P. B. ul. Kościerska •	
15 Kartuzy 

Nadleśnictwo Kartuzy ul. •	
Mościckiego 4 Kartuzy

Delikatesy u Irenki ul. •	
Kartuska 7 Brodnica Górna

Delikatesy Top Market ul. •	
Kartuska 2 Brodnica Górna

Restauracja Złota Rybka •	
Brodnica Górna

Sklep Spożywczy przy ul. •	
Jeziorna 1 Brodnica Dolna

Sklep Spożywczy Lewia-•	
tan ul. Kartuska 13  Mie-
chucino 

Zakład Handlowo – Usłu-•	
gowy (wulkanizacja) ul. Po-
morska 16 Miechucino

Necel Ceramika ul. Gryfa •	
Pomorskiego 65 Chmielno

Urząd Gminy i USC ul. •	
Gryfa Pomorskiego 22 
Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury •	
ul. Gryfa Pomorskiego 20 
Chmielno 

Sklep Groszek ul. Gryfa •	
Pomorskiego 37 Chmielno 

Sklep Lewiatan ul. Gryfa •	
Pomorskiego 71 Chmielno 

Kiosk ul. Świętopełka 2 •	
Chmielno  

Dom Kultury ul. Kartuska •	
27 Sierakowice 

Urząd Gminy ul. Lębor-•	
ska 30 Sierakowice

Bank Spółdzielczy w Sie-•	
rakowicach ul. Kartuska 3 
Sierakowice 

Samopomoc Spółdziel-•	
nia Sierakowice i Delikatesy 
ul. Kartuska 4 Sierakowice

Sklep Spożywczy PHU •	
„RIBENA” ul. Kartuska 2 Sie-
rakowice 

Urząd Gminy Sulęczyno •	
ul. Kaszubska 26 Sulęczyno 

Gminny Ośrodek Kultu-•	
ry ul. Zielona Droga 1 Su-
lęczyno

Sklep Spożywczo – Prze-•	
mysłowy ul. Żeromskiego 2 
Sulęczyno

Sklep Spożywczy ul. Ko-•	
ścielna 3 Sulęczyno 

Bank Spółdzielczy ul. •	
Aleja Zwycięstwa 1 Sulę-
czyno

Sklep Kebab ul. Wybic-•	
kiego 4 Klukowa Huta gm. 
Stężyca 

TARTAK WEDAM  ul. Św. •	
Benona 17A Stężyca

Urząd Gminy Stężyca ul. •	
9 Marca 7 Stężyca 

Apteka przy Samodziel-•	
nym Publicznym ZOZ ul. 
Abrahama 4 Stężyca 

Delikatesy Stencel ul. •	
Dąbka 1 Stężyca 

Nasz Dach ul. Damorki •	
Stężyca

Sklep Mięsny ul. Jana III •	
Sobieskiego 7A Stężyca 

Sklep Spożywczy ul. Jana •	
III Sobieskiego 7A Stężyca 

Delikatesy ul. Sobieskie-•	
go  Stężyca 

Pizzeria Pepperoni ul. So-•	
bieskiego   Stężyca

Sklep Spożywczo – Mo-•	
nopolowy ul. Sobieskiego   
Steżyca

Sklep Szymek ul. Sobie-•	
skiego 19   Stężyca

Market Lewiatan ul. Ra-•	
duńska  Stężyca 

Sklep Spożywczo – Prze-•	
mysłowy ul. Dr Majkow-
skiego   Stężyca

Delikatesy Centrum •	
u Młynarza ul. Sychty  Stę-
życa

Delikatesy Premium ul. •	
Sychty  Stężyca 

Stacja paliw Moya Stę-•	
życa

Hurtownia Ogrodnicza •	
Gedam ul. Gryfa Pomor-
skiego 8 Stężyca  

tu nas znajdziesz
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czy wyrok trybunału Konstytucyjne-
go, to koniec Polski w Unii?

Ten wyrok, to zdecydowanie atak na 
Unię Europejską, a właściwie atak na 
Polskę i Polaków, ponieważ Unia to na-
sza wspólna organizacja, która przesta-
nie istnieć, jeśli jej członkowie przesta-
ną przestrzegać obowiązujących w niej 
reguł, na które się umówili. Polski rząd 
stracił właśnie wiarygodność umacnia-
jąc nielegalnie powołane ciało sędziow-
skie. To krajowe ustawy, które niszczą 
wymiar sprawiedliwości są niezgodne 
z europejskim prawem, którego mamy 
obowiązek przestrzegać. Wyrok TK to 
skandal, grożący nie tylko utratą unij-
nych funduszy dzięki którym nasz kraj 
się rozwija, a pokolenie naszych dzieci 
zdążyło dorosnąć w lepszym świecie. To 
atak na podstawowe wartości, na miliony 
Polaków, którzy wybrali Unię Europejską 
i chcą w niej pozostać. 

a zjednoczona europa to faktycznie 
lepszy świat?

Wystarczy spojrzeć jak dzięki unijnym 
środkom w ciągu ostatnich lat zmieniło 
się wokół nas niemal wszystko. Woje-
wództwo Pomorskie od początku obec-
ności w UE otrzymało 48 mld zł z Brukseli 
na rozwój. Jednak UE to o wiele więcej niż 
pieniądze. To wspólnota, której częścią 
się czujemy. To nasze wspólne wartości: 
poszanowania godności osoby ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, poszanowania praw czło-
wieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. To otwarte granice. Ponad 
80% mieszkańców naszego regionu opo-
wiedziało się w referendum w 2003 roku 
za przystąpieniem do UE, a teraz garstka 
ludzi chce nas z niej wyprowadzić. 

teraz na pewno tych pieniędzy popły-
nie do Polski zdecydowanie mniej.

Choć polski rząd zdążył już odpalić 
kampanię pt. „770 miliardów dla Polski”, 
Komisja Europejska wstrzymała wypłatę 
środków dla Polski w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy m.in ze względu na ła-
manie zasady praworządności. I trudno 
się dziwić władzom UE, że straciły cierpli-
wość i sięgają po coraz ostrzejsze formy 

nacisku na polski rząd. Tak ostentacyjne 
lekceważenie zasady praworządności 
mogłoby ujść we Wspólnocie Niepodle-
głych Państw, ale nie w Unii Europejskiej. 
Ta zasada wpisana jest w traktat, którego 
ratyfikację podpisał śp. Prezydent Lech 
Kaczyński. Szkoda tylko, że ofiarą tej po-
lityki mogą paść beneficjenci środków 
unijnych, czyli mieszkańcy Polski i oczy-
wiście Pomorza. 

a jeśli Polska w ogóle nie dostanie unij-
nych pieniędzy - co to będzie oznacza-
ło dla Pomorza? 

Katastrofę. Tzw. Polski Ład szykuje 
cięcie budżetów samorządów. Dla Po-
morza, dla gmin, powiatów i samorządu 
województwa oznacza to prawie 1 mi-
liard złotych rocznie mniej w budżetach. 
Mniej na edukację, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną czy infrastrukturę. 
Ze zmniejszonymi budżetami samorzą-
dów czeka nas inwestycyjna i cywiliza-
cyjna katastrofa. Chyba, że Prezes NBP 
wydrukuje brakujące 770 miliardów. Ale 
wówczas czeka nas jeszcze gorszy sce-
nariusz - wenezuelski. Albo może pre-
mier Morawiecki pożyczy te pieniądze 
w Chinach? 

co możemy zrobić w tej sytuacji?

Jestem przekonany, że obywatele gło-
śno zademonstrują jak ważne jest dla 
Polaków członkostwo w Unii. Musimy 
stanowczo protestować przeciwko pró-
bom polexitu. I to natychmiast, zanim 
Zjednoczonej Prawicy przyjdą do gło-

wy kolejne antyunijne pomysły. Jestem 
przekonany, że jeśli będziemy działać 
razem, solidarnie, to uda nam się obro-
nić nasz kraj przed ostrym zwrotem na 

wschód. Starsi z nas dobrze pamięta-
ją ten kierunek. Niestety, jak pokazują 
ostatnie wydarzenia, część z rządzących 
ewidentnie za tym kierunkiem tęskni.

PiS zaczyna wyprowadzać Polskę z Unii! 
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Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej, są niezgodne z polską konstytucją. To otwarty atak na 
Unię Europejską, który grozi katastrofą dla całej Polski i utratą unijnych funduszy. O tej sytuacji rozmawiamy z Mieczysławem Stru-
kiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Kuriozalny wyroK TK w sprawie unijnego prawa
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Rozwojowy rok w Gminie Tczew
―  Cały świat wspólnymi siłami walczy z panującą pandemią koronawirusa, jest to ważny 
cel do osiągnięcia, abyśmy mogli wrócić do „normalności”. Spójne działania wszystkich na 

rzecz uzyskania odporności przeciwko COVID-19 pozwolą samorządom i przedsiębiorstwom na 
współpracę, która będzie przynosiła owoce dla mieszkańców.  ―

Pandemia COVID-19 jest szcze-
gólną sytuacją w historii Świata, 
kraju i gmin. To zupełnie nowe 
doświadczeniem, zarówno dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, 
sfery publicznej oraz momentem 
do zmiany wielu aspektów funk-
cjonowania. 
Aby pomóc w naprawieniu szkód 
gospodarczych i społecznych, ja-
kie wyrządziła pandemia korona-
wirusa, Komisja Europejska, Par-
lament Europejski oraz szefowie 
państw i rządów UE zatwierdzili 
plan odbudowy dla Europy. Ma on 
pomóc w wyjściu z kryzysu oraz 
zapewnić podstawy dla bardziej 
nowoczesnej i zrównoważonej Eu-
ropy. Długoterminowy budżet UE 
w połączeniu z NextGenerationEU, 
tymczasowym instrumentem pobu-
dzającym ożywienie gospodarki, 
to największy pakiet środków, jaki 
został dotychczas sfinansowany 
z unijnego budżetu. Łączna kwota 
1,8 bln euro pomoże odbudować 
gospodarkę Europy po kryzysie 
wywołanym COVID-19.
Gmina posiada korzystną sytuację 
demograficzną, którą charaktery-
zuje rosnąca liczba mieszkańców, 
wysoki odsetek dzieci i młodzie-
ży, wysokie wskaźniki urodzeń. 
Mieszkańców gminy cechuje wy-
soka aktywność ekonomiczna, 
widoczna w niskich wskaźnikach 

bezrobocia oraz wysoki poziom 
przedsiębiorczości mieszkańców, 
widoczny w liczbie firm oraz dy-
namice ich wzrostu. 
Niewątpliwie wysoka aktywność 
inwestycyjna w zakresie mieszkal-
nictwa, widoczna w liczbie nowo 
powstałych mieszkań, wskazuje na 
atrakcyjność terenów zarówno dla 
developerów, jak i mieszkańców, 
którzy chcą mieszkać na terenie 
Gminy Tczew. Biorąc pod uwa-
gę bezpieczeństwo publiczne, 
niskie wskaźniki przestępczości 
oraz wysokie poczucie bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców – 
Gmina Tczew jest przyjazna dla 
mieszkańców. 
W zakresie komunikacji spo-
łecznej administracji lokalnej ze 
społecznością gminy zachodzą 
zmiany, postawiono na likwidację 
bariery mieszkaniec – samorząd. 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Au-
gustyniak wykorzystuje każdą wol-
ną chwilę na spotkania, rozmowy 
z mieszkańcami. Pakiety powi-
talne wprowadzone dla nowona-
rodzonych mieszkańców gminy 
cieszą się taką popularnością, że 
inne gminy zaczęły wprowadzać 
podobne rozwiązania.
Kolejne inwestycje realizowane 
dzięki dofinansowaniom zewnętrz-
nym pozwalają na spełnienie my-
śli przewodniej – „Rozwój Gmi-

ny Tczew”. Kolejne remontowane 
drogi, budowa nowej świetlicy, 
budowa przedszkola, placów za-
baw – to tylko część wszystkich 
zadań inwestycyjnych, które są 
przeprowadzane w 2021 roku. - 
Pozyskane środki zewnętrzne na 
inwestycje w gminie pozwalają 
na zrealizowanie jeszcze większej 
ilości zadań. – mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak
Integracja mieszkańców i wspiera-
nie aktywności społecznej – jako 
bezpośrednia odpowiedź na po-
trzeby mieszkańców, w szczegól-
ności osób starszych, młodzieży, 
systemu pomocy społecznej, or-
ganizacji społecznych wymagała 
dostosowania do obecnie panu-
jących przepisów i ograniczeń. 
Z tego zadania samorząd Gminy 
Tczew wywiązuje się idealnie. 
Wszystkie wydarzenia społeczne 
w świetlicach wiejskich, festyny, 
koncerty, odbywają się w w reżi-
mie sanitarnym i z poszanowaniem 
wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Dodatkowo do wydarzeń w sołec-
twach wplata się promocję oraz 
bezpośrednio akcję związane ze 
szczepieniami przeciwko COVID-
19 – aby ciągle dbać i pamię-
tać o wspólnej trosce o zdrowie 
mieszkańców i bezpieczny powrót 
do „normalności”. 
Kolejnym istotnie wspieranym 
działaniem jest ochrona środowi-
ska – w tym inwestycji w zakresie 
OZE, jakości wód, podnoszenie 
świadomości ekologicznej – jako 
odpowiedź na potrzeby poprawy 
jakości życia mieszkańców i re-
alizacji celów zrównoważonego 
rozwoju. Projekty z usuwaniem 
niebezpiecznych elementów, czy 
budową przydomowych oczysz-
czalni – potwierdzają to, że gmi-
na „stawia na środowisko”.
Kluczową sprawą jest wzmocnie-
nie potencjału instytucjonalnego 
gminy – aby efektywniej i lepiej 
wykorzystać dostępne środki ze-
wnętrzne na realizację polityki 
rozwoju lokalnego gminy Tczew 

oraz lepiej przygotować się do 
wyzwań przyszłości. Setki spo-
tkań odbywanych przez władze 
gminy z Wójtem Krzysztofem Au-
gustyniakiem na czele wspierają 
wzmacniania potencjału instytu-
cjonalnego oraz inwestycyjnego 
gminy. Aby podtrzymać potencjał 
wzrostu konkurencyjności lokalnej 
gospodarki, a tym samym wzmac-
niać potencjał ekonomiczny bu-

dżetu gminy i dochody mieszkań-
ców wspólnie tworzymy warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze Gminy Tczew.
- Pomimo trudnego okresu, pa-
trzymy z dużą dozą optymizmu 
w przyszłość. Nasza gmina jest 
gminą rozwijającą się, i tego roz-
woju będziemy pilnować w kolej-
nym okresie. - mówi Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak.
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5 trendów biurowych
po pandemii
Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody 
decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wyko-
nywać swoje służbowe obowiązki. Ta elastyczność stanowi 
wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować 
takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich 
przychodzić. Eksperci firmy doradczej CBRE wskazują na 
5 trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby 
przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

Ponad 360 tysięcy pasażerów 
obsłużył w sierpniu Port Lotni-
czy Gdańsk. To o połowę więcej 
niż w roku ubiegłym, a już tylko 
o ponad jedną trzecią mniej 
niż w rekordowym 2019 roku. 
W całym roku 2021 z usług 
gdańskiego lotniska skorzysta-
ło już ponad milion pasażerów.  

Najwięcej osób przyleciało i odlecia-
ło z Gdańska w niedzielę 15 sierpnia, 
w sumie 14 060 osób. Pasażerowie 
w sierpniu 2021 najchętniej wybierali 
loty z Gdańska do Londynu (27 640 
pasażerów), Oslo (22 276) i Sztok-
holmu (16 990). Dobrze rozwija się 
ruch czarterowy. W sierpniu 2021 
było ponad 235% więcej pasażerów 
w czarterach niż w roku ubiegłym. 
Startów i lądowań linii czarterowych 
było dwukrotnie więcej niż w 2020. 
Najwięcej turystów poleciało do Tur-
cji, Grecji i Bułgarii. 

- Pękł nam pierwszy milion i idziemy 
po więcej. Zdajemy sobie oczywiście 
sprawę z zagrożeń wynikających 
głównie z ryzyka rozprzestrzenienia 
się czwartej fali Covid-19, ale mamy 
nadzieję, że skala zaszczepienia Po-
laków i Europejczyków nie zatrzyma 
ich w podróżowaniu – powiedział To-
masz Kloskowski, prezes Portu Lotni-
czego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Optymistycznie wyglądały także 
dane o Load Factor, czyli wypełnieniu 
pasażerami pojedynczych samolo-
tów. W sierpniu w linii Swiss do Zury-
chu było w każdym samolocie średnio 
ponad 90% zajętych miejsc. Podobne 
dane zanotowały linie lotnicze LOT 
w połączeniach z grecką wyspą Kos, 
Ryanair w lotach do Dublina, a Wizz 
Air w rejsach do Barcelony i Alesund. 

Port Lotniczy Gdańsk ma w 2021 roku 
w siatce 91 połączeń, do 23 państw 
(w tym do Polski), na 76 lotnisk, reali-
zowane przez 8 przewoźników.

Elastyczność na rynku pracy nie 
jest niczym nowym, jednak ni-
gdy wcześniej nie pracowaliśmy 
zdalnie na taką skalę. Obnażone 
zostały wady ciągłego home 
office, związane m.in. z bra-
kiem interakcji z innymi czy 
zachwianym work-life balance. 
Mimo to, wielu pracowników 
nie wróci na stałe do biura. 
A jak już się tam pojawią, będą 
oczekiwali takich udogodnień, 
których praca w domu nie ofe-
ruje. Chodzi m.in. o atrakcyjną 
przestrzeń do pracy wspólnej. 
1. Biuro jako przestrzeń do 
wymiany myśli i wspólnych 
spotkań – to główne oczeki-
wanie pracowników, którzy po 
wielu miesiącach pracy zdalnej 
łakną kontaktu z innymi. Biuro 
powinno nie tylko ofero-
wać komfortową przestrzeń 
do pracy, ale też zapewniać 
miejsce do relaksu, gdzie można 
swobodnie porozmawiać 
z kolegami z zespołu. Jeżeli do 
tego dorzucimy wygodne sale 
konferencyjne, pokoje do pracy 
zespołowej czy atrakcyjną prze-
strzeń wspólną, gdzie mogą się 
spotkać wszyscy pracownicy, 
mamy pewność, że nasze biuro 
nie będzie świeciło pustkami.  
2. Bezpieczeństwo w miejscu 
pracy jeszcze nigdy nie było tak 
istotne. Biuro powinno spełniać 
normy BHP i maksymalnie 
ograniczać rozprzestrzenianie 
się wirusa. Podstawowe środki 
to m.in. regularna dezynfekcja, 
udostępnianie środków odkaża-
jących, maseczek i rękawiczek 
pracownikom czy odpowiednia 
odległość między biurkami. Te 
wszystkie elementy pełnią waż-
ną rolę psychologiczną – dają 
bowiem pewność pracowni-
kom, że ich pracodawca dba 
o ich bezpieczeństwo w czasie 
wykonywania pracy. 
3. W interesie pracodawców 
jest troska o zdrowie swoich 

pracowników – ich lepsza 
kondycja to mniej nieobecności 
w pracy. To tym istotniejsze, że 
pandemia odbiła się nega-
tywnie na psychice i zdrowiu 
wielu osób. Dlatego właśnie 
nowoczesne biura powinny 
zachęcać do dbania o siebie. Po-
mysły są różne: od stref relaksu, 
zapewnienia dostępu do porad 
dietetycznych w miejscu pracy, 
programów zachęcających do 
ćwiczeń, zdrowych przekąsek 
dostępnych w dystrybutorach 
z żywnością, po zajęcia gimna-
styczne w przerwie obiadowej. 
4. Pandemia uświadomiła fir-
mom, jak ważne i potrzebne są 
biura wyposażone w najnowsze 
technologie.  Przede wszystkim, 
odpowiednie i nowoczesne 
systemy do telekonferencji 
pozwalają na integrację rozpro-
szonych zespołów, a to aktual-
nie priorytet. Równie istotne są 
rozwiązania wspierające bezpie-
czeństwo i komfort pracow-
ników. W najnowocześniej-
szych obiektach można m.in. 
zarezerwować godzinę przyjścia 
do biura, co pozwala uniknąć 
kolejek, bezdotykowo wjechać 
windą na wybrane piętro czy 
skorzystać z aplikacji, żeby 
zarezerwować salę konferen-
cyjną na spotkanie z własnym 
zespołem czy klientem. 
5. Indywidualne podejście
Każdy pracownik ma inne po-
trzeby i inne obawy związane 
z powrotem do biura. Dlatego 
firmy w miarę możliwości po-
winny postawić na indywidu-
alne podejście. Warto najpierw 
poznać potrzeby i oczekiwania 
kadry, a następnie wypracować 
plan powrotu, który będzie 
optymalny dla wszystkich. Na-
leży jasno określić tryb powrotu 
do biur, model pracy i planowa-
ne udogodnienia, które mogą 
wpłynąć m.in. na komfort pracy 
wspólnej.

Politechnika Gdańska była jednym z uczest-
ników projektu badawczego „BioBIGG: 
Bioekonomia w Obszarze Południowego 
Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu 
biomasy i rozwoju terenów zielonych”. Kie-
rownikiem projektu z ramienia Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu 
Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas 
niewykorzystanych i nowych zasobów 
biomasy, w szczególności odpadów z łań-
cucha przetwórstwa spożywczego, takich 
jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, 
drewna oraz przemysłu przetwórczego. 
Produkty te mogą być przetworzone do 
szeregu produktów spożywczych lub 
niespożywczych, poprawiających wyko-
rzystanie biomasy, która bezpowrotnie 
byłaby stracona – zaznaczył prof. Dariusz 
Mikielewicz. 

Efektami projektu są opracowania dotyczą-
ce możliwego wykorzystania biomasy, po-
strzeganej dotychczas jako odpad. Tematy, 
które opracowała grupa z Instytutu Energii, 
to m.in.: nowy sposób wykorzystania 
młóta przez małe lokalne browary, którego 
efektem mógłby być niskoalkoholowy od-
żywczy napój z dużą zawartością błonnika 
i białka roślinnego; produkcja kosmetyków 
naturalnych na bazie ekstraktów z wytło-
ków z marchwi; sposób na zagospodarowa-
nie podłoża popieczarkowego, produkcja 
bioplastików z odpadów ziemniaczanych 
oraz analiza możliwości zagospodarowania 
nadmorskich łąk solnych pod kątem ich 
innowacyjnego wdrażania skutkującego 
rozwojem biogospodarki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przy-
gotował najbardziej innowacyjne i ekono-
micznie atrakcyjne możliwości pilotażowe 
i inwestycje, widziane w perspektywie 
transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspie-
rające małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkre-
ślił profesor Mikielewicz, z jednej strony 
obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw bioeko-
nomią i produktami uzyskanymi na bazie 
konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich 
brakuje wiedzy na temat bioekonomii i kon-
kretnych rozwiązań, duża część nie posiada 
też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produk-
cja i wykorzystanie zasobów biologicznych, 
innowacyjne procesy biologiczne i zasady 
zapewniające produkcję w zrównoważony 
sposób, a także produkty przemysłowe 
i energetyczne. Tym samym bioekonomia 
może być opisana jako kolejna fala rozwoju 
gospodarczego, kształtująca społeczeństwo 
po epoce paliw kopalnych, w którym wpro-
wadzane są nowe materiały i produkty z bio-
masy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby 
biologiczne stanowią unikalną platformę 
dla innowacji i możliwości biznesowych. 
W wielu krajach małe i średnie przedsię-
biorstwa są kluczowymi instytucjami wpły-
wającymi na innowacje na bazie biomasy. 

Wszyscy partnerzy projektu mają duży 
udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich 
i aglomeracjach znajdują się zakłady produk-
cji żywności i zakłady chemiczne. Podczas 
realizacji projektu BioBIGG, zespół przepro-
wadził szereg wizyt studyjnych w przedsię-
biorstwach przetwarzających szeroko pojętą 
biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; 
Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użran-
kach; Cukrownia w Malborku, Tartak 
Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia 
w Mełnie.

Duży ruch w Porcie 
Lotniczym Gdańsk

GosPoDaRka

Nowe zastosowanie 
biomasy

kosmetyki naturalne na bazie 
ekstraktów z wytłoków z marchwi czy 
bioplastiki z resztek ziemniaczanych 
– między innymi takie mogą być 
zastosowania biomasy, do tej pory 
uważanej za bezużyteczny odpad. 
Badania na ten temat prowadzą 
naukowcy z Politechniki Gdańskiej. 
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W raporcie Business Environment Assessment 
Study ocenie poddanych zostało siedem ob-
szarów: infrastruktura, przestrzenie biurowe, 
wsparcie administracji publicznej, potencjał 
edukacyjny, kadrowy i biznesowy oraz jakość 
życia. Na pytania odpowiadało 809 respon-
dentów - osób zajmujących stanowiska pre-
zesów, członków zarządów czy dyrektorów 
departamentów firm, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat zdecydowały się rozpocząć nowe 
inwestycje w Polsce. Najwyższe oceny w ra-
porcie Trójmiasto otrzymało za takie aspekty 
jak: miejsce do życia (7,8 p.), potencjał eduka-
cyjny (7,7 p.) oraz infrastruktura (7,6 p.). 
Udział Trójmiasta wraz z całym województwem 
pomorskim w bezpośrednich inwestycjach za-
granicznych w Polsce stanowi ok. 13 proc. 
ich wartości. W regionie działa prawie 3,8 
tys. firm z udziałem obcego kapitału. Według 
BEAS magnesem, który przyciąga inwestorów 
do Trójmiasta, jest obecność odpowiedniej 
infrastruktury transportowej i połączeń kolejo-
wych, zarówno krajowych, jak i międzynaro-
dowych. Transport drogowy był w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie wskaźnikiem, który odnoto-
wał najwyższy wzrost z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 
p. w 2021 r.
- Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na 
jego strategicznym nadmorskim położeniu na 
przecięciu dwóch transeuropejskich korytarzy 

transportowych oraz dostępie do dużej licz-
by zróżnicowanych talentów. Położenie mało 

kluczowy wpływ na naszą tożsamość gospo-
darczą – szeroko rozumiany sektor morski 

wraz z portami od lat był integralną częścią 
rozwoju gospodarczego Pomorza – tłuma-
czy Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in 
Pomerania.
Wartością dodaną dla pomorskiego potencja-
łu inwestycyjnego jest również wysoka dostęp-
ność nowoczesnej powierzchni biurowej – jej 
zasoby wynoszą obecnie ponad 888 tys. m 
kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w budowie. 
Wysoki w Trójmieście jest potencjał edukacyj-
ny. W aglomeracji istnieje osiem publicznych 
wyższych uczelni, w tym Uniwersytet Morski 
w Gdyni jako największa państwowa uczel-
nia morska w Europie oraz 14 prywatnych. 
W Trójmieście studiuje dziś 75,6 tys. osób. 
Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze 
inżynierii (16,6 tys.), finansach (12,7 tys.), 
a następnie w IT (5,3 tys.).
Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich po-
zycjach w rankingach miejskich i nie inaczej 
było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wy-
sokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, 
gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. 
miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii 
„Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infra-
struktury i łączności oraz 9. miejsce w katego-
rii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kategorii 
„Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, a na 5. 
znalazła się Gdynia. 

TrójmiasTo w czołówce 
regionów atrakcyjnych 

dla inwesTorów
―  Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex 
aequo z Poznaniem w ocenie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej 
– wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, 
która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją innych 

ośrodków w kraju.  ―

Malbork to miasto z historią 
i tradycjami ale również z am-
bicjami na rozwój i lepszą 
przyszłość.
Kluczowymi elementami roz-
kwitu są dobra komunikacja 
i nowe inwestycje, dlatego 
władze nie ustają w stara-
niach zmierzających do po-
prawy warunków i niezmien-
nie ubiegają się o obwodnicę 
i o szybki remont biegnącej 
przez miasto niedokończonej 
drogi krajowej 22 jak rów-
nież o pozyskanie nowych 
terenów niezbędnych pod 
inwestycje komunalne oraz 

przemysłowe. Zagadnienia te 
sygnalizują zarówno władzom 
centralnym, regionalnym 
i pomorskim posłom.
- Wciąż mamy nadzieję na 
ich przychylność i zrozumie-
nie faktu, że województwo 
pomorskie ma niebywały 
skarb w postaci największego 
gotyckiego ceglanego zamku 
na świecie, wpisanego na 
światową Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO 
- atut ten warto wykorzystać 
– mówi Jan Tadeusz Wilk 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Malborka. 

Atrakcyjność warowni i jego 
otocznie już wkrótce podnio-
są modernizowane obecnie 
bulwary nad Nogatem oraz ak-
tualnie budowany, duży, nowo-
czesny plac zabaw w sąsiedz-
twie zamku. Wartość zadania 
przekracza 12 mln zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest 
na czerwiec 2022 r. Bulwary 
stworzą niezwykle ciekawą 
i przyciągającą przestrzeń do 
spacerów, rekreacji i odpo-
czynku zarówno dla turystów 
jak i mieszkańców. Miasto 
zyska nowe oblicze, w którym 
królować będzie rzeka.

Malbork – przyszłość tworzymy w oparciu o tradycję  



Przystań powstała z prefabrykowanych po-
mostów pływających z trapami zejściowy-
mi, które tworzą zamknięty port w kształcie 
litery „C”. Plan zakłada cumowanie 73 jed-
nostek. Przygotowano slip (miejsce wodo-
wania żaglówek) dla jednostek pływających 
o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 
wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojni-
ce, stojaki na koła ratunkowe i postumenty 
oświetleniowe. 
Oprócz infrastruktury wodnej na terenie 
przystani wybudowano także budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, pomiesz-
czeniami technicznymi i salą szkoleń dla 
około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu po-
jawiła się m.in. wiata z zabudowanym pale-
niskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 
połączona z salą szkoleniową, umożliwia-
jąc organizowanie wydarzeń żeglarskich 
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali 
szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wy-
budowano również hangar do przechowy-
wania sprzętu pływającego. 
- Konsekwentnie budujemy infrastrukturę 
dla żeglarzy i to jest kolejny punkt na na-
szej mapie. Akurat ta przystań, to element 
większej całości ważnego programu stawia-
jącego na rozwój turystyki w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
To nie jedyna inwestycja żeglarska w Gdań-
sku. Na początku września została podpisana 
umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Gór-
ki Zachodnie, a już 21 września nastąpi prze-
kazanie terenu budowy. Umowa przewiduje 
realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wo-
dzie. Po zakończeniu prac cumować będzie 
mogło w marinie ponad 180 jednostek.

- Rozbudowa portu jachtowego w Górkach 
Zachodnich to kolejny projekt, który wpi-
suje się w program ożywienia i rozwoju 
turystyki wodnej – powiedział Alan Alek-
sandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwe-
stycji. - Niedawno oddawaliśmy do użytku 
przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy 
cały pakiet projektów realizujących przysta-
nie kajakowe w różnych punktach miasta, 
a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na 
Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Za-
chodnie. Jest to projekt korzystający z do-
finansowania unijnego, z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację całego zakresu zadania wy-
konawca robót firma NDI S.A. z Sopotu 
będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to po-
nad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie 
unijne wynosi 12 mln zł.
Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest 
m.in. wykonanie ścian oporowych (prze-
ciwpowodziowych), demontaż istniejące-
go żurawia i montaż nowego na nabrze-
żu „S”. Wybudowany zostanie fragment 
kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru 
ścieków do zbiornika bezodpływowego, 
fragment sieci energetycznej, kanalizacja 
kablowa oraz teletechniczna. Teren zosta-
nie oświetlony, planowane jest także wyko-
nanie nowej nawierzchni i trawników oraz 
małej architektury.
- Wykonawca ma doprowadzić do miejsc 
cumowania wszystkie media, czyli energię 
i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co 
ważne droga dojazdowa do przystani jest 
przewidziana również do realizacji, ale już 
w drugim etapie – powiedziała Ewa Zieliń-
ska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” przewi-
dziano rozbiórkę starych drewnianych po-
mostów i budowę nowych, pływających oraz 
falochronu. Prowadzone będę także m.in. ro-
boty czerpalne w basenie portu jachtowego 
i akwenie Wisły Śmiałej. Przebudowane zo-
staną nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. 
- Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie 
odświeżone, w pierwszym etapie liczba 
miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, dru-
gim etapie o następne 53 miejsca. To już pią-

ta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek 
Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dy-
rektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.
Wykonawca robót musi zadbać również 
o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, po-
stumenty oświetleniowe zasilające wypo-
sażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych 
i rampa dla osób niepełnosprawnych.

PrzysTań jachTowa 
gotowa, czas na marinę 
―  Na Wyspie Sobieszewskiej powstała przystań jachtowa, która już wkrótce trafi pod opiekę 
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Koszt inwestycji, to 6,5 mln zł. Na początku września pierwsze 

jednostki będą mogły zacumować w nowym miejscu.  ―
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Bohaterem tego spotkania  był Gevorg 
Sahakyan - jeden z najbardziej utytuło-
wanych polskich zapaśników ostatniego 
dziesięciolecia. Dwukrotny brązowy me-
dal mistrzostw świata Budapeszt 2018 
i Oslo 2021, wicemistrz Europy z Buka-
resztu 2019, złoty medal Wojskowych Mi-
strzostw Świata z roku 2014, trzykrotny 
medalista memoriału im. W Pytlasińskie-
go oraz pięciokrotny mistrz Polski Senio-
rów to naprawdę imponująca metryczka. 

Wiele ciepłych słów skierował do mi-
strza Michał Kowalski, dyrektor Central-
nego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olim-
pijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we 
Władysławowie. W spotkaniu z Gevorgiem 
nie mogło zabraknąć  trenerów klubowych 
tj. Bartłomiej Pryczkowski, Marcin Dobka 
i Łukasz Konkel, a także młodzieży zapa-
śniczej Cartusii, dla której jest wzorem. 

Gratulacje  za osiągnięte wyniki prze-
platały się  z życzeniami sukcesu w kolej-
nych mistrzostwach  oraz udanego startu 
na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. 
Mistrz jest człowiekiem bardzo skrom-
nym, jego odpowiedzią na składane wie-
lokrotnie życzenia było proste: Dziękuję 

bardzo za wszystko wszystkim i Bogu.
Lista gości doborowa Mieczysław Grze-

gorz Gołuński - Burmistrz Gminy Kartu-
zy, Mariusz Treder - przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kartuzach wraz z radnymi 
Andrzejem Borzestowskim, Andrzejem 
Dawidowskim, Ryszardem Duszyńskim 
i Tyberiuszem Krygierem, Kazimierz Klas 

– prezes klubu GKS Cartusia Kartuzy, Da-
riusz Las - Kierownik Wydziału Promocji 
i Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi, Zbigniew Grzegorowski - Prezes 

Pomorskiego Okręgowego Związku Zapa-
sów,  Pomorskie Zrzeszenie LZS reprezen-
tował Z-ca Prezesa Jan Trofimowicz.

źródło: GKS Cartusia

Na turniej przyjechało 6 najlepszych drużyn z całe-
go województwa. Szachiści  SP nr 1 w Żukowie wy-
grali 4 mecze i tylko 1 przegrali. W klasyfikacji koń-
cowej zajęli fantastyczne II miejsce, zdobywając tyle 
samo tzw. dużych punktów meczowych co zwycięz-
cy- SP de La Salle z Gdańska. Do wyłonienia zwycięz-
cy potrzebna była dodatkowa punktacja, tzw. małych 
punktów, a tutaj lepsi byli mistrzowie Gdańska.

Wszyscy reprezentanci SP nr 1 Żukowo w czasie 
turnieju grali z maksymalnym skupieniem i dali 
z siebie wszystko. Wielkie brawa należą się: Zofii Fa-
bian – Zosia w finale zajęła I miejsce na I szachow-
nicy (obsadzonej przez najlepszych szachistów), 
Patrycji Grobelniak – Pati w finale wygrała aż 4 par-
tie, Michałowi Socha – Michał wygrał ważne par-
tie w półfinale województwa, Wiktorii Grobelniak 
– Wiki bardzo pomogła drużynie w mistrzostwach 
powiatu i półfinałach województwa, a w finałach 
zdobyła 3,5 pkt., grając z najlepszymi dziewczętami 
z innych drużyn, Dimie Haladzhy – Dima pomógł 
wygrać w mistrzostwach gminy, a następnie jako za-

wodnik rezerwowy dodawał ekipie pewności siebie 
i dbał o dobrą atmosferę.

Warto dodać, że żukowska drużyna była jedyną 
drużyną na wszystkich zawodach (także igrzyskach 
młodzieży i licealiadzie), w której większość stanowi-
ły dziewczyny.

Teraz drużyna będzie przygotowywać się do udzia-
łu w Ogólnopolskich Finałach Igrzysk Dzieci w Sza-
chach Drużynowych.

źródło: zukowo.pl

d.bieszke@expressy.pl
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KUPIĘ DZIAŁKĘ ROLNĄ, SIEDLISKOWĄ, 
REKREACYJNĄ W OKOLICY LASU, JEZIORA

tel: 575-266-455

KartUscy seniorzy nie PróżnUJą
zaPasy | wysiłek się opłacił. zawodnicy wracają z lejnymi osiągnięciami na swoich 
kontach sportowych.

Czołowi zawodnicy GKS Cartusia w kategorii 
senior, Geovrg Sahakyan i Aleksander Mielew-
czyk wystartowali w Polskiej Lidze Zapaśniczej. 
Geovrg Sahakyan walczy w barwach MKZ Unii 
Racibórz w kat.77kg, a Aleksander Mielewczyk 
reprezentował AKS Białogard w kat.77kg.
Wyniki meczów:
AKS BIAŁOGARD - SOBIESKI POZNAŃ 5:4
AKS Białogard z Unią Racibórz – 4:5
MKZ UNIA RACIBÓRZ - KS SOBIESKI 

POZNAŃ : 4:5
Komplet zwycięstw dla Unii Racibórz od-
niósł świeżo upieczony brązowy medalista 
mistrzostw świata z Oslo 2021, wygrywa-
jąc kolejno z Janem Chojnackim(Poznań) 
i w bratobójczej walce odniósł zwycięstwo nad 
Aleksandrem Mielewczykiem(AKS).
Aleksander Mielewczyk poza porażką z klu-
bowym kolegą odniósł wysokie zwycięstwo 
z Janem Chojnackim(Poznań).

fot. FB GKS Cartusia

Sukcesy młodych szachistów
SZACHY | Mają za sobą wygrane na mistrzostwach gminy, powiatu, czy nawet półfinałach wojewódz-
kich. Dobra passa doprowadziła ich na 50 Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych.

Mistrz na sali kartuskiej „ jedynki”
ZAPASY | Od 46 lat na sali SP. Nr I zawsze w tym czasie odbywa się trening zapaśniczy. Tym razem inny nastrój, sporo gości - przybyli z gratulacjami i życzeniami.
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