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Od 11 do 14 sierpnia 2021 roku odbyła się 
wizyta studyjna w Gminie Grue w Norwegii, 
w której udział wzięli Wójt Gminy Puck Tade-
usz Puszkarczuk, zastępca wójta Piotr Neubau-
er oraz pani Wiktoria Gaffke z OKSiT Puck.

Re-wizyta delegacji norweskiej w składzie 
Wójt Gminy Grue pan Rune Grenberg, pani 
doradczyni Anita Saethre Goplen oraz dy-
rektor Muzeum Leśnych Finów pan Dag Ra-
aberg, odbyła się w dniach  od 25 do 28 wrze-
śnia 2021 roku. Goście mieli okazję poznać 
tereny Gminy Puck, obejrzeć Osadę Łowców 
Fok, wziąć udział w zawodach strażackich 
w Strzelnie oraz tradycyjnych wykopkach 
podczas Dnia Ziemniaka w Celbowie. Delega-
cja norweska obejrzała również ostatnio roz-
budowany i unowocześniony Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Łebczu, a także nową Remi-
zę Strażacką w Swarzewie. W szczególności, 
goście zainteresowani byli Dziennym Domem 
Pobytu w Celbowie oraz rozwiązaniami w za-
kresie opieki nad seniorami, które zostaną 
tam wdrożone. Jak podkreślił Wójt zaprzy-
jaźnionej gminy pan Rune Grenberg, na ich 
terenie nie ma takiego domu i propozycja 
Gminy Puck dla seniorów warta jest z pew-
nością przyjrzenia się i zrealizowania również 
i w Gminie Grue.

Głównym celem obu wizyt było wzajemne 
zapoznanie z lokalną kulturą, historią i tra-
dycjami. W trakcie pobytu w Norwegii pod-
pisana została również umowa o współpracy 
w zakresie przygotowania i złożenia wspól-
nego polsko – norweskiego projektu dotyczą-
cego punktów wspólnych i różnic w historii 
i kulturze Kaszubów oraz Leśnych Finów 
w gminie Puck w Polsce oraz w gminie Grue 
w Norwegii. Projekt może uzyskać wysokie tj. 
85% dofinansowanie w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego 2014 – 2021. Kwestie związane z jego 
przygotowaniem i realizacją zostały omówio-
ne podczas obu spotkań i będą stanowiły pod-
stawę dalszej, owocnej współpracy.

Obie wizyty zostały w 100% sfinansowane 

dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy Puck 
środków z Funduszu Współpracy Dwustron-
nej Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2014 – 2021.

źródło: gmina.puck.pl

Wizyta studyjna na terenie 
Gminy Grue w Norwegii
GMINA PUCK | Mimo, że Gminy Puck z Grue dzieli ponad tysiąc kilometrów nawiązały one współ-
pracę by uczyć się od siebie nawzajem i pomagać sobie. Obie delegacje spotykając się miały okazję 
poznawać swoje różnice kulturowe i przyjrzeć im się w praktyce.

Na to zadanie Gmina Krokowa uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach pro-
gramu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia 
w kraju”. W ramach przedmiotowego zadania 
odnowiono kamienną płytę upamiętniającą bo-
haterską postawę żołnierzy Gryfa Pomorskiego, 
odnowiono tablicę informacyjną, zagospodaro-
wano teren wokół pomnika oraz dokonano na-
sadzeń zieleni. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych 
z dopłat ustanowionych w grach objętych mono-
polem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Źródło: krokowa.pl fo
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Rewitalizacji Pomnika Żołnierzy Gryfa 
Pomorskiego
GMINA KROKOWA | We wrześniu odbyło się 
otwarcie zrewitalizowanego Pomnika Żołnierzy 
Gryfa Pomorskiego w Sulicicach.

Tematem, który wymaga ciągłej uwagi samorządowców, są 
drogi. Również na szczeblu powiatowym zdają sobie z tego 
sprawę i sukcesywnie remontują należące do nich na-
wierzchnie. Właśnie ruszyła modernizacja drogi powiatowej 
nr 1506G na odcinku Łebcz-Gnieżdżewo. Koszt przedsię-
wzięcia wynosi 1 576 171,97 zł. Jest to jedno z trzech zadań 
w ramach dwuletniego planu pt. „Remont dróg powiato-
wych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckie-
go” na łączną kwotę 7,5 mln zł, z której połowę stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
-To jest odcinek około 2,5 kilometra. On nie był jeszcze 
specjalnie mocno zdewastowany, ale kiedy tam robio-
no remont przed kilkunastoma laty, poszerzano nieco 
tę drogę. Prawdopodobnie nie wydobyto karpin drzew 
i w efekcie ona się zrobiła bardzo falista na jednym pasie. 
To stawało się niebezpieczne. Udało się zdobyć środki 
rządowe i w tej chwili trwa remont. Od dzisiaj dokładnie 
(13 października) ta droga będzie zamknięta, dlatego że 
tam, gdzie te karpiny spróchniały, trzeba wstawić bloki 
betonowe, żeby ten temat się nie powtarzał w przy-
szłości. Będziemy lać asfalt bez szwa środkowego, co 
spowoduje, że będzie on trwalszy. Tę inwestycję powinni-
śmy zakończyć do końca października, bo trwa ona już od 
sierpnia.” – Tak na temat tego remontu wypowiedział się 
starosta pucki Jarosław Białk. 
Źródło: Powiat Pucki

Rozpoczęto Remont 
dRogi powiatowej
powiat pUcKi | Koszt inwestycji jest nie mały, a sukce-
sywnie będzie powiększany na rzecz remontowania dróg.

Głosy oddawano miedzy innymi na projekty miejskie i wiejskie, 
a z pozostałych środków, prócz przeznaczonych na wygrane projekty, 
zrealizowanych zostanie kilka pomniejszych inicjatyw mieszkańców. 

Projekty miejskie, które zostaną zrealizowane:
1. Agata Holender - Przedszkole Pod Chmurką – Budowa tęczowej 

altany do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu - 49 999,50
2. Anna Dettlaff - Ścieżka Zdrowia – Odzyskać Sprawność - 

49 070,20
3. Klub Piłkarski Jantarek - Strefa TEQ we Władyslawowie - 

49 372,00
4. Sebastian Dettlaff - Stop – Smog zadanie polega na zakupie dro-

na antysmogowe dla Straży Miejskiej we Władysławowie - 48 102,75
Razem: 196 544,45
Zostało: 3 455,55 
Projekty wiejskie, które zostaną zrealizowane:
1. Julita Styn-Parzniewska - Bezpieczny Mieszkaniec II – Projekt 

Polega na Poprawie Bezpieczeństwa Mieszkańców Karwi i okolic 
poprzez zakup Kamer Termowizyjnych oraz Defibrylator AED - 
44 401,00

2. Dariusz Ciskowski - Podniesiene Poziomu Bezpieczeństwa Prze-
ciwpowodziowego oraz Przeciwpożarowego Mieszkańców Jastrzę-
biej Góry i Okolic poprzez Zakup Specjalistycznej Przyczepy Ratow-
niczej do Działań Przeciwpowodziowych i Zaopatrzenia Wodnego 
dla OSP Jastrzębia Góra - 49 900,00

3. Natalia Lipecka-Styn - Plac Zabaw – Leśny Zakątek - 49 848,00 
Razem: 144 149, 00
Pozostało: 5 851, 00
Pozostałe środki pozwolą na zrealizowanie:
Małgorzata Budzisz - Szklane Pułapki – Zakup Naklejek Chronią-

cych Ptaki przez Kolizjami z Szybami Przystanków Autobusowych 
- 450,00

Pozostało: 5 401, 00
Kwota pozostała z Projektów Miejskich: 3 455,55
Kwota pozostała z Projektów Wiejskich: 5 401, 00
Razem: 8 856, 55
Zsumowane pozostałe środki umożliwią zrealizowanie:
Magdalena Wysiecka - Instalacja Zewnętrznego Defibrylatora AED 

na Terenie Miejscowości Ostrowo - 7 814,00
Pozostało: 1 042, 55
źródło: wladyslawowo.pl

Budżet Obywatelski 
2022 znamy wyniki
WŁADYSŁAWOWO | Wybrano te, których chcieli mieszkańcy. Ich 
pomysłowość i zaangażowanie przyniosły bardzo ciekawe efekty.
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Oskar Stuk: Jak przeżyliście czas pan-
demii, który dla branży estradowej wią-
zał się z brakiem występów? 

Kabaret Nowaki: Tak, Jak wszyscy sie-
dzieliśmy pozamykani w domu i ten czas 
przeciekał przez palce. Na początku był 
jeszcze zapał do pracy, a potem on ostygał 
i wdzierała się stagnacja. Nie był to łatwy 
czas, ponieważ od widowni i wyjazdów od 
w jesteśmy uzależnieni. 

Czy udało się Państwu jakoś spożytko-
wać ten czas w sensie artystycznym?

- Próbowaliśmy trochę pracować, ale sie-
dząc w domu, ciężko jest być kreatywnym, 
bo ten czas, gdy byliśmy odcięci od tlenu, 
czyli publiczności i występów. To nie sprzyja 
pracy twórczej. Nie jest tak, że gdy jesteśmy 
zamknięci pół roku, to nagle napisaliśmy 30 
numerów i radośnie fikaliśmy po kątach. 
Wszyscy to przeżywaliśmy. Na początku 
było super, że jesteśmy w domu, bo rzadko 
bywamy, potem już niestety tego tlenu za-
brakło. W tym okresie powstały jakieś nowe 
numery, ale nie jest to wielki wór. 

Jak przerwa pandemiczna zmieniła 
postrzeganie Państwa zawodu? 

- Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że 
bardzo kochamy swoją pracę. Bardzo się 
za tym stęskniliśmy. Powrót był wielką 
radością. 

Na czym polega fenomen Krystyny, 
która jest flagową postacią kojarzoną 
z Państwa kabaretem? 

- Trudno to jednoznacznie określić. Jest 
to tak zagadkowa, magiczna sprawa, która 
postać znajdzie uznanie u ludzi. Myślę, że 
jest to pewna wypadkowa Polek o ostrym 
charakterze. Krystyna powstała ze skeczu 
pisanego na Rybnicką Jesień Kabaretową 
wiele lat temu. Teraz ta postać żyje już 
swoim życiem i my jej do końca nie kon-
trolujemy. 

Państwa najnowszy program nosi na-
zwę „Za granicą żartu”, w którą stronę 
zamierzacie przesunąć tę granicę? 

- Dlaczego ten tytuł? W pewnym sensie 
język kabaretu był na bardzo ugrzeczniony, 
patrząc na współczesną rozrywkę. Wszy-
scy staraliśmy się też nie poruszać tema-
tów uważanych za kontrowersyjne. W tym 
programie przesuwamy trochę tę granicę. 
Stand - up już dawno przesuną ją bardzo 
daleko. Stwierdziliśmy, że w kabarecie też 
możemy sobie pozwolić na trochę ostrzej-
szy język, bo okazuje się, że ludzie to lubią. 
Z całym szacunkiem, kabaret nie może być 
„teatrzykiem dla dzieci”. W tym programie 
żart jest zdecydowanie ostrzejszy. 

Bardzo często decydujecie się Państwo 
na współpracę z innymi kabaretami. Co 
decyduje o powodzeniu tych projektów? 

- To się bierze z tego, że lubimy swoją 
robotę i to nam nie stoi na przeszkodzie. 
My się cechujemy tym, że zapraszani do 
różnych projektów, nie tylko jesteśmy od-
twórcami tego, co nam zaproponują, ale 
też staramy się sporo dorzucać od siebie. 
To jest fajna cecha, że nie jesteśmy bierny-
mi obserwatorami. 

Co Państwa formacji daje cykliczny 
udział w programach telewizyjnych?

- Rozwija wyobraźnie, poszerza hory-
zonty. Wpada się na inne pomysły, które 
można zrealizować u siebie w kabarecie, 
a czasem przy współpracy z innymi. Te-
lewizja pozwala ograć pomysły, przez co 
lepiej wychodzą. 

Jakie wyznaczacie sobie Państwo cele 
na przyszłość? 

- Cały czas chcemy się rozwijać. Dzia-
łamy w branży, która wymaga ciągłej 
kreatywności. Po pewnym czasie mu-
simy przeskakiwać samych siebie. Gdy 
robi się cały czas to samo, to wkrada 
się stagnacja, a jak przestajemy kochać 
swoją pracę, to ją porzucamy, bo bez 
sensu jest robić coś, czego się nie lubi. 
Chcemy, żeby praca mieszała się z przy-
jemnością. 

Na zakończenie: czego można Państwu 
życzyć? 

- Żadnych restrykcji pandemicznych 
i dużo publiczności. O resztę, to już my się 
postaramy. 

Wywiadu udzielili przedstawiciele kabaretu 

Nowaki: Kamil Piróg i Tomasz Marciniak.
Rozmawiał: Oskar Struk.
Materiał jest własnością i powstał na zle-

cenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Jastarni.

Czas pandemii nie sprzyjał 
tworzeniu nowych programów 
PUCK | Przedstawiciel Kabaretu Nowaki, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak przed wystę-
pem w Jastarni opowiedzieli o trudnym czasie pandemii, miłości do swojej pracy czy 
ogromnej tęsknocie za publicznością. 
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Placówka Opiekuńczo- Wycho-
wawcza nr 2 w Kłaninie mieści się 
na drugim piętrze Powiatowego 
Zespołu szkół w Kłaninie. 
1 Października zakończyły się prace 
remontowe. Objęły one: przygoto-
wanie 6 pokoi dla podopiecznych, 
kuchni, świetlicy, pomieszczeń dla 
wychowawcy i pedagoga. Odma-
lowane zostały korytarze i inne 
przestrzenie wspólne. Wymieniono 
również podłogi. 
Docelowo placówka ma być domem 
dla 14 podopiecznych w wieku od 
10 do 18 lat. „Celem nowo powstałej 
placówki jest zapewnienie opie-
ki i wychowania dzieciom oraz 
młodzieży pozbawionej trwale lub 
okresowo opieki rodziny biologicz-
nej. Kadra Placówki oraz instytucje 

współpracujące w swojej pracy 
dążą do tego, by każde dziec-
ko mogło z czasem powrócić do 
rodziny naturalnej, a jeśli nie jest to 
możliwe – przygotować je do samo-
dzielnego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie”. – tłumaczy dyrektor 
placówki Emilia Drzeżdżon. 
Teraz władze placówki przystą-
pią do wyposażenia pomieszczeń 
i nadania im przytulnego charakte-
ru. Wszystkie prowadzone działania 
mają na celu zapewnienie pod-
opiecznym komfortu i ułatwienia 
startu w dorosłe życie. Tego typu 
miejsca służą również przeciwdzia-
łaniu wykluczenia społecznego, 
które często dotyka dzieci i mło-
dzież z rozbitych rodzin.
Źródło: Powiat Pucki

zaKończyły się pRace Remontowe w nowo powstałej placówce
powiat pUcKi | celem placówki jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z rozbitych rodzin. Kolejnym etapem remontu jest umeblowanie pomieszczeń.

fot. gmina.puck.pl 
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Nowe miejsce rekreacji w Dębogórzu
DĘBOGÓRZE | Już na dniach do użytku mieszkańców zostanie oddane 
nowe miejsce, w którym będą mogli wypocząć - skwer przy ul. Pomorskiej.

– Skwer w Dębogórzu to kolejna inwestycja na ma-
pie gminy Kosakowo poświęcona rekreacji i stwo-
rzeniu przestrzeni do spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców na świeżym powietrzu. To pro-
jekt zrealizowany przy wsparciu środków europej-
skich pozyskiwanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, a także przy dobrej 
woli współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim 
i starostwem powiatowym, ponieważ część inwesty-
cji jest realizowana na działkach Skarbu Państwa – 
mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Bardzo 
nas cieszy, że inwestycja dobiegła końca i posłuży 
mieszkańcom nie tylko Dębogórza, ale również po-
zostałej części gminy Kosakowo jako miejsce spę-
dzenia wolnego czasu – dodaje.

Inwestycja budowy skweru została zrealizowana 
zgodnie z założonym harmonogramem. Najmłodsi 

mieszkańcy mogą korzystać z zestawu zabawowego 
ze zjeżdżalnią, linarium i huśtawka. Na terenie po-
wstały również cztery stoliki do gier w szachy i chiń-
czyka. Posadzone zostały drzewa tj. lipy oraz klom-
by z lawendą i ognikiem szkarłatnym. Na skwerze 
powstały również tablice edukacyjne o charakterze 
ekologicznym. Cały teren jest oświetlony i monito-
rowany. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 
700 tys. złotych, z czego 300 tys. zł pochodzi z dofi-
nansowania ze środków unijnych. 

Projekt pn. „Budowa skweru w Dębogórzu z frag-
mentem drogi rowerowej” jest realizowany dzięki 
wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 – 
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) na lata 2014 – 2020 Północnokaszubskiej Lo-
kalnej Grupy Rybackiej we Władysławowie. 
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Jest to kolejny po stawie w Kosakowie zbior-
nik wodny w gminie, który przechodzi rewita-
lizację. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 
około 60 tysięcy złotych. 

-Prace polegają na oczyszczeniu całego zbior-
nika, zarośli, skarpy, całego dna oraz na utwar-
dzeniu pobocza – mówi zastępca wójta gminy 
Kosakowo Marcin Kopitzki. 

Rewitalizacja stawU
pieRwoszyno | z końcem października powinny zakończyć się prace prowadzone przy 
rewitalizacji stawu w pierwoszynie. na ten czas ryby ze stawu zostały zabezpieczone 
i przeniesione do zbiornika w Kosakowie.

fot. UG Kosakowo
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Na początku października bieżącego 
roku, Gmina Puck podpisała umowę 
partnerską dotyczącą realizacji projektu 
pn. „Pomorskie  Żagle Wiedzy – Part-
nerstwo Gminy Kosakowo”. Liderem 
projektu jest Gmina Kosakowo, która 
wraz z partnerami gminą Reda, Gminą 
Wejherowo, Miastem Wejherowo, Gmi-
ną Puck, Gminą Miasta Puck, Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Ekologicznej Szkoły 
Społecznej w Rumi, Yacht Klubem Rewa 
oraz Gminą Mikołajki Pomorskie będzie 
realizować projekt  dotyczący edukacji 
żeglarskiej i morskiej we wszystkich gmi-

nach partnerskich. Projekt skierowany 
jest do uczniów i nauczycieli szkół pod-
stawowych w województwie pomorskim. 
Celem projektu jest podniesienie jakości 
pracy szkół i placówek poprzez komplek-
sowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozu-
mianego jako ścisłe zespolenie systemu 
wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowany-
mi potrzebami ucznia i szkoły. 

W okresie trwania projektu tj. od paź-
dziernika 2021 do końca czerwca 2023 r., 
dla uczniów zorganizowane zostaną zaję-
cia pozalekcyjne – kółka żeglarskie, pro-
wadzone metodą projektu edukacyjnego. 

W ramach zajęć uczniowie będą mogli 
poznać komendy żeglarskie, rodzaje wę-
złów żeglarskich, nauczyć się odczytywać 
mapy akwenów, nauczyć się dokonywać 
pomiarów odległości, a także uczestni-
czyć w zajęciach praktycznych – nauce 
pływania na żaglówkach. Celem zajęć 
praktycznych jest zdobycie kompetencji 
kluczowych oraz rozbudzenie tożsamości 
pomorskiej poprzez praktyczne umiejęt-
ności żeglarskie. Uczniowie będą potrafili 
organizować pracę indywidualną, a także 
nauczą się współpracować w zespole. Do-
datkowo, w ramach projektu uczniowie 
będą mogli skorzystać z doradztwa za-
wodowego, dzięki któremu zapoznają się 
z zawodami morskimi, ich rodzajem spe-
cyfiką ich wykonywania. Zostaną zorga-
nizowane spotkania z przedstawicielami 
stoczni, portu, przystani, zakładów prze-
twórczych, rybaków, bursztynników i in-
nymi przedstawicielami branży morskiej, 
którzy przybliżą uczniom różnorodność 
zawodów związanych z nadmorskim po-
łożeniem regionu. Uczniowie skorzystają 
także z zajęć z ratownikami morskimi 
dotyczącymi bezpieczeństwa na wodzie 
i ratownictwa morskiego.

Ponadto, dla uczniów biorących udział 
w projekcie zostaną zorganizowane jed-
nodniowe wyjazdy edukacyjne, m.in. do 
muzeów, ośrodków oceanograficznych, 
Fokarium Stacji Morskiej w Helu czy Sea 
Park Sarbsk. Wyjazdy edukacyjne mają 
wspomóc kształtowanie przynależności 
uczniów do nadmorskiego regionu, roz-
winąć pasję zainteresowania związane 
z morzem.

W ramach Projektu zostaną zorganizo-
wane także dwa Pikniki Naukowo – Że-
glarskie. Podczas pikników odbędą się 
zawody sportowe dla dzieci, zostaną zor-
ganizowane spotkania ze znanymi żegla-
rzami, Ludźmi Morza oraz przedstawicie-
lami branży morskiej i żeglarskiej.

W projekcie zaplanowano także kursy 
i szkolenia doskonalące dla  28 nauczycie-
li szkół podstawowych Lidera i partnerów. 
W ramach kursów, nauczyciele poznają 
i udoskonalą umiejętności prowadzenia 
zajęć metodą projektu edukacyjnego, 
a także zdobędą niezbędną wiedzę z za-
kresu edukacji morskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 i jest współfinansowany w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Całkowity koszt realizacji projektu wy-
nosi  2 074 723,11 zł, z czego udział na 
zadania realizowane przez Gminę Puck to 
127 892,00 zł.

Edukacja żeglarska
GMINA PUCK | Uczniowie poznają nie tylko węzły żeglarskie, ale i tajniki zawodów mor-
skich. Będą uczestniczyć w spotkaniach z pracownikami stoczni czy portów.
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Wspólnie świętowano 25. letnią tradycję 
organizowania turniejów, podczas których 
począwszy od 1996 roku, Panie mogły pre-
zentować swoje, liczne umiejętności.

W tym roku obyło się bez konkurencji. 
W ramach jubileuszu tegoroczny turniej 
nie miał charakteru konkursowego. Pomi-
mo tego, śmiechu nie było końca. Cztery 
jubileuszowe koła, które nieprzerwanie 
od 25 lat uczestniczyły w każdym turnie-
ju, zaprezentowały swoje zdolności aktor-
skie na scenie. Mowa tu o Kole Gospodyń 
Wiejskich z Władysławowa, Strzelna, Mie-
roszyna i Łebcza. Wszystkie uczestniczące 
w turnieju koła przygotowały także spe-
cjalne, unikatowe kreacje, które mogliśmy 
podziwiać na scenie podczas modowego 
show. Co więcej, mogliśmy spróbować róż-
norodnych potraw, które także przyniesio-
no na tę okazję. Całość turnieju dopełniły 
występy muzyczne: kapeli Plesta, zespołu 
Bursztynki oraz AleBabek.

W związku z charakterem wydarze-
nia uczestnicy powspominali poprzed-
nie edycje na materiale wideo o tytule 
„Przeżyjmy to jeszcze raz” oraz skoszto-
wać jubileuszowego tortu. Część oficjal-
ną zakończyło wręczanie pucharów oraz 
publikacji pamiątkowych Paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich przez Wójta Gminy 
Puck – Tadeusza Puszkarczuk, Przewod-
niczącego Rady Gminy Krokowa – Mar-
ka Krzebietke oraz Zastępcę Burmistrza 
Władysławowa – Kamila Pach.

Podczas jubileuszowego turnieju doce-
niono także wieloletnią działalność prze-

wodniczącej Rady Gminnej KGW w Puc-
ku – Reginy Kwidzyńskiej, która pracy na 
rzecz tego środowiska poświęciła część 
swojego życia, zajmując różne stanowiska 
od struktur lokalnych po wojewódzkie. 
Kwiaty wręczono także Małgorzacie Białk, 
przewodniczącej KGW w Strzelnie, która 
swoją funkcję pełni niezmiennie od 25 lat. 
Po części oficjalnej nie obyło się bez zaba-
wy oraz licznych tańców.

Turniej KGW co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem oraz jest bardzo miło 
wspominany. Z biegiem lat do turniejów 
włączało się co raz więcej Kół. Zaczęło 
się  od 5, obecnie udział w turnieju bie-
rze 25 Kół. 
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Jubileuszowy XXV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
GMINA PUCK | Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Żelistrzewa oraz Radą Gminną KGW w Pucku mieli przyjemność gościć w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie 25 delega-
cji KGW z terenu Ziemi Puckiej, oraz włodarzy z sąsiadujących gmin. 
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Każdy, kto choć raz przebijał się przez 
korki latem na Półwyspie Helskim wie, że 
rozwiązanie problemów komunikacyjnych 
stanowi jedno z największych wyzwań cy-
wilizacyjnych stojących przed ekspertami 
oraz samorządowcami. Z tego powodu 
obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot i burmistrz Jastarni zaprosili miesz-
kańców Półwyspu Helskiego na warsztaty 
#odkorkujMYHEL, które odbyły się 6 
października w Jastarni.  -Półwysep Hel-
ski to wyjątkowa część Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk--Gdynia-Sopot, ważna 
również dla całej Polski, dlatego jednym 
z naszych priorytetów przy planowaniu 
pakietu działań inwestycyjnych i organi-
zacyjnych na nową perspektywę budżeto-
wą Unii Europejskiej jest Plan Mobilności 
dla Półwyspu Helskiego - mówi prezes 
Zarządu OMGGS Michał Glaser. - Jako 
metropolia chcemy wspierać samorzą-
dowców Półwyspu Helskiego w pracach 
nad usprawnieniem komunikacji i stwo-
rzyć konkretny plan działań oraz wizję do 
osiągnięcia. 

Warsztaty podzielone były na trzy bloki 
tematyczne, obejmujące transport kolejo-
wy, wodny i drogowy. Najżywsza dyskusja 

toczyła się w kwestii rozbudowy linii kole-
jowej Reda-Hel. W związku z opracowy-
wanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe  
projektem „Poprawa przepustowości na 
linii nr 213 Reda – Hel”, powstała nawet 
petycja, w której mieszkańcy i miłośnicy 
Kuźnicy mówią „nie” dla dwóch torów 
i stacji przesyłowej wysokiego napięcia 
w ich miejscowości. 

-Zależy nam na zachowaniu obecnego 
wyglądu Kuźnicy. Musimy też pamiętać 
o przyrodzie, która pełni funkcję ochroną. 
Zwiększenie liczby połączeń może zabu-
rzyć unikalny charakter naszej miejsco-
wości oraz negatywnie wpłynąć na stan 
zabudowy domów zlokalizowanych przy 
linii kolejowej- mówi nam Iwona Czapp, 
przedstawicielka Stowarzyszenia Miłośni-
ków Kuźnicy oraz radna Gminy Jastarnia.: 
Po tym, jak zbudowano PKM-kę, studenci 
z Trójmiasta wynajmują stancje w Kartu-
zach, bo tam jest taniej. Pociągi generu-
ją mniej hałasu i są mniej szkodliwe dla 
środowiska niż samochody, a planowane 
inwestycje  wpłyną na większy komfort 
jazdy” – Tak na obawy mieszkańców od-
powiada Jakub Cichosz, przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego.

Warsztaty  #odkorkujMYHEL miały po-
służyć do stworzenia Planu  Mobilności 
dla Półwyspu Helskiego: „W ramach pro-
jektu powstaje Plan Mobilności dla Pół-
wyspu Helskiego. Wraz z mieszkańcami, 
samorządowcami i ekspertami chcemy 
znaleźć najlepsze alternatywy dla komu-

nikacji samochodowej, wykorzystać już 
istniejące zasoby i tak je rozwinąć, aby do-
tarcie na Półwysep Helski i podróżowanie 
po nim było przyjazne dla mieszkańców, 
turystów i środowiska. Stworzymy zestaw 
działań, pokażemy możliwe rozwiązania. 
Plan będzie drogowskazem dla samorzą-

dowców. Dalsze kroki należeć będą do 
nich” – wyjaśnia przedstawicielka organi-
zatorów, Karolina Orcholska, podsumo-
wując warsztaty. Prace nad planem mobil-
ności dla Półwyspu Helskiego potrwają do 
połowy 2022 r.

źródło: Powiat Pucki

30 września był wyjątkowym dniem 
dla uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Jastarni. Tego dnia 
odbyły się uroczyste obchody 55-lecia 
nadania imienia Józefa Wybickiego 
Szkole w Jastarni. Uczniowie upamięt-
nili ten dzień poprzez organizację fe-
stiwalu pieśni i piosenek kaszubskich. 
Zorganizowana została wystawa prac 
Antoniego Wawrzyniaka. Możliwy był 
również zakup reprodukcji jego dzieł. 
Atmosferę wspólnego święta umiliła 
kawiarenka przygotowana przez 
uczniów biorących udział w lekcjach 
języka kaszubskiego. 
Początki szkoły w Jastarni:
W Jastarni stoi budynek szkolny 
z roku 1870. Do tej szkoły chodzi-
li nieliczni już żyjący rybacy. Są 
tacy, którzy pamiętają nawet czasy 
Fryderyka II, kiedy to nauka w szkole 
odbywała się w języku polskim. Aż do 
roku 1927 szkoła miała cztery klasy 
i jednego nauczyciela. Nauka odby-

wała się na dwie zmiany. Uczniów 
wówczas było niewielu: około czter-
dziestu na zmianę. 
W związku z rozwijającym się ruchem 
letniskowym i rozwojem osiedla licz-
ba stałych mieszkańców Jastarni za-
częła szybko wzrastać, zaczęło więc 
przybywać dzieci w wieku szkolnym. 
Dawny budynek szkolny stawał się 
zbyt ciasny, a poziom nauczania nie-
wystarczający. Inspektorat Szkolny 
w Pucku wpadł wtedy na pomysł 
połączenia obu szkół 4-klasowych 
w Jastarni i w Borze i podniesienia 
ilości klas do 6. Założenie było słusz-
ne. Ale większość rodziców sprze-
ciwiła się, by dzieci miały chodzić 
do oddalonej o kilometr sąsiedniej 
szkoły, zamiast jak dotychczas uczyć 
się na miejscu. 
Przez dwa lata trwał formalny strajk 
szkolny, który zakończył się dopiero 
w r. 1930 po przegranej rozprawie 
sądowej w Pucku. Rodzice musieli 
zapłacić grzywnę i zmuszeni zostali 
do posyłania dzieci zgodnie z zarzą-
dzaniem lokalnych władz szkolnych. 
Wtedy uruchomiono 6 klas i przysła-
no jeszcze jednego nauczyciela, było 
ich razem już więc 3. W roku 1935 
uruchomiono już 7 klasę. Cała szkoła 
mieściła się wtedy dwóch budynkach 

szkolnych: w Jastarni i w Borze. 
Jedną izbę wydzierżawiono w pen-
sjonacie prywatnym „Pomorzanka” 
w Jastarni. W roku 1939 było izb 
lekcyjnych 5 i 265 uczniów. Kierowni-
kiem szkoły od roku 1926 był Ignacy 
Sarnowski. Na stanowisku kierownika 
szkoły wytrwał aż do tragicznego 
września 1939r., kiedy to po wkrocze-
niu wojsk hitlerowskich zabrano go 
do obozów w Mauthausen, Dachau 
i Sztuthofie, gdzie przebywał aż 
do wyzwolenia. Po wyzwoleniu nie 
odzyskał dawnych sił i nie objął już 
kierownictwa szkoły w Jastarni.
Krótko po wyzwoleniu, bo już 28 
maja, rozpoczęła się na nowo nauka 
w języku polskim. Rozpoczął ją 
jedyny nauczyciel, który pozostał 
przez cały czas okupacji w Jastarni. 
Kaszub urodzony w Połczynie, Alfons 
Groenwald. Ukrywał się przez rok 
przed przymusowym powołaniem do 
armii niemieckiej, poszukiwany pilnie 
przez Niemców i narażony w każdej 
chwili na śmierć. On to właśnie zabrał 
się do organizowania nauki w szkole. 
Praca nie była łatwa, bo nie było żad-
nych urządzeń, pomocy szkolnych, 
książek. W dodatku naukę utrudniało 
to, że znaczna część dzieci, która 
uczyła się w czasie wojny w języku 

niemieckim, nie umiała dobrze mówić 
po polsku. Trzeba więc było zacząć 
naukę od nauczenia mowy polskiej. 
Kierownikiem szkoły jest Alfons 
Groenwald, który we wrześniu 1959 
r. obchodził jubileusz 30-lecia pracy 
nauczycielskiej w Jastarni. Zastępcą 
kierownika szkoły jest Zygmunt Waw-
rzyńczak, młody entuzjasta regiona-
lizmu kaszubskiego, gdańszczanin 
polskiego pochodzenia. On i starsza 
nauczycielka Stefania Słupska otrzy-
mali w roku 1959 nagrody Inspek-
toratu Szkolnego w Pucku za dobre 
osiągnięcia w pracy zawodowej oraz 
za aktywny udział w środowisku. 
źródło:spjastarnia.szkolnastrona.pl, 
Gmina Puck

szKoła w jastaRni świętUje 55. Rocznicę nadania 
imienia józefa wybicKiego
jastaRnia | w dniu 30 września odbyły się obchody 55-lecia nadania imienia 
józefa wybickiego szkole w jastarni. w programie uroczystości znalazło 
się wiele odwołań do kaszubskiej tożsamości regionu oraz przywiązania do 
tradycji. możliwy był m.in. zakup reprodukcji prac antoniego wawrzyniaka.

fot. spjastarnia.szkolnastrona.pl

Jak rozwiązać problemy komunikacyjne 
na Półwyspie Helskim?

HEL | Odbyły się warsztaty #odkorkujMYHEL. Ich organizatorami byli obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i burmistrz Jastarni. Wnioski wypraco-
wane podczas warsztatów mają posłużyć do stworzenia Planu Mobilności dla Półwyspu Helskiego, który jest podstawą do ubiegania się o środki unijne.
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Niecodziennym wydarzeniem w Zespole Szkół nr 1 we 
Władysławowie był Dzień Indonezyjski, w którym udział 
wzięli m.in. przedstawiciele Konsulatu Indonezji, zastępca 
burmistrza Władysławowo Kamil Pach, dyrektor ZOPO we 
Władysławowie Andrzej Rożek, cała społeczność szkoły 
oraz rodzice uczniów. Inicjatorem i koordynatorem wyda-
rzenia był wieloletni nauczyciel Lambertus Lako Soli.
W ramach Dnia Indonezyjskiego uczniowie technikum 
uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych oraz w za-
jęciach pracowni hotelarskiej, prowadzonych przez gości 
z Indonezji. Odbyły się pokazy kultury, obyczajów i kuchni 
indonezyjskiej. W patio zaprezentowany był pokaz tańca 
i koncert muzyczny wykonany na typowych dla tego kraju 
instrumentach.
Spotkanie było bardzo twórcze i odkrywcze dla obu stron. 
Gospodarze także zaprezentowali swoje umiejętności 
zaproszonym gościom.
Więcej informacji na stronie internetowej i profilu Facebook 
Zespołu Szkół Nr 1
źródło: wladyslawowo.pl

dzień indonezyjsKi
władysławowo | tematami tego niezwykłego spo-
tkania była muzyka, kultura i jedzenie kuchni indone-
zyjskiej. wszystko było egzotyczne, w porównaniu do 
naszej kultury, przy czym zaskakujące i ciekawe dla 
uczestników wydarzenia.

fot. wladyslawowo.pl, FB Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie 
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Każda chętna osoba może wziąć udział w grze terenowej „Nie tylko 
Gwiazda Północy” i poznawać przy tym historyczne ciekawostki o naj-
dalej na północ wysuniętej miejscowości w Polsce. By wziąć w niej 
udział wystarczy pobrać ze strony wladyslawowo.pl mapę z pytaniami 
i punktami, do których trzeba dotrzeć. Odpowiedz na pytania i udaj się 
z nią do Urzędu Miejskiego we Władysławowie, do pokoju 326 na III 
pietrze, by odebrać egzemplarz komiksu „Podróż w czasie windą Świa-
towid”. Cała zabawa potrwa do końca listopada lub wyczerpania nakła-
du komiksu. 

Źródło: wladyslawowo.pl

„Podróż w czasie 
windą Światowid”
WŁADYSŁAWOWO | Wybierz się na wycieczkę po malowniczym 
mieście i odbierz nagrodę, która działa jak teleport do przeszłości.

Stałym punktem kalendarza imprez przy-
gotowanego przez Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni jest widowisko 
kabaretowe, które zwykle odbywało się w listo-
padzie i nosiło nazwę „Kabaretowe Andrzejki”. 
Tym razem jednak wydarzenie zostało prze-
niesione na końcówkę września. Tak powody 
tej decyzji tłumaczy Marta Balicka, dyrektor 
MOKSiR-u w Jastarni: „powód był prozaiczny, 
czyli terminy. My zawsze musimy się dostoso-
wywać do artystów. To jest główna przyczyna, 
bo chętnie zrealizowalibyśmy kabarety w li-
stopadzie, jak to zwykle bywało, ale głównym 
wyznacznikiem są wolne terminy artystów” - 
wyjaśnia nasza rozmówczyni. 

Tym razem gwiazdami wydarzenia był ka-
baret Nowaki, który już po raz drugi wystąpił 
przed lokalną publicznością, która z kabareta-
mi zaznajomiona jest od dawna: „już od kil-
kunastu lat jesień w Jastarni zarezerwowana 
jest dla kabaretów. Jedynym problemem jest 

to, że wszystkie najważniejsze kabarety już 
gościliśmy. Zawsze mamy dylemat: kogo teraz 
zaprosić” – dodaje dyrektor MOKSiR-u Marta 
Balicka. Wybór padł na kabaret Nowaki, któ-
ry wystąpił w nowym programie „Za granicą 
żartu”. Ukazuje on świeże spojrzenie na świat 
humoru i satyry. Nie zabrakło odwołań do 
życia małżeńskiego i innych kwestii obyczajo-
wych, które są częstym tematem poruszanym 
przez artystów. 

Energia Adrianny Borek świetnie współgrała 
z nieco bardziej wywarzonymi, ale celnymi ri-
postami Tomasza Marciniaka i Kamila Piróga. 
Na scenie nie mogło zabraknąć kultowej Kry-
styny, witającej w charakterystyczny dla siebie 
sposób biskupa, który przybył na plebanie, by 
przekazać radosną wiadomość o awansie ks. 
Janusza. Problem w tym, że jego wyjazd do 
Włoch wiąże się z tym, iż zostanie przydzielo-
na mu inna gosposia. Taki obrót spraw spoty-
ka się z wyraźnym sprzeciwem Krystyny oraz 

zwiastuje przezabawne perypetie dla Biskupa. 
Również dzieci w przedszkolu odwiedził nie-
okrzesany generał, który oprócz sprośnych hi-
storyjek z wojska, wraz z panią przedszkolanką 
przedstawił alternatywną wersję bajki o czer-
wonym kapturku. 

Nowy program Kabaretu Nowaki to świeże 
skecze w nieco ostrzejszym wydaniu. Delikatne 
przesuniecie granicy żartu w kierunku wyrazi-
stych ripost, wyszedł artystom na dobre, którzy 
po pandemicznej przerwie wyraźnie stęsknili 
się za widzami, dostarczając im wielu powo-
dów do radości. Z przebiegu wydarzenia za-
dowoleni są również jego organizatorzy: „pro-
gram został bardzo dobrze przyjęty, wszyscy 
się świetnie bawili. Wchodzenie przez artystów 
w interakcję z publicznością też jest odbierane 
pozytywnie. Było widać, że widzowie są stęsk-
nieni za wydarzeniami oraz kontaktem z arty-
stami” - zauważa Adrianna Borek.      

Źródło: Powiat Pucki

Kabaret Nowaki ponownie 
wystąpił w Jastarni
JASTARNIA | Śmichu nie było końca. Na scenie nie mogło zabraknąć niezawodnej Krystyny, satyry 
i nawiązań do relacji małżeńskich. Artyści pokazali nowy program.
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W czasie wykładów multimedialnych młodzież 
poznaje prehistorię swojej kaszubskiej ojczyzny. 
Dla najmłodszych odwiedzających Osadę, prowa-
dzący zajęcia przytaczają legendy i baśnie dotyczą-
ce pomorskiej przeszłości.

Uzupełnieniem prelekcji jest zawsze spacer ścieżką 
edukacyjną w towarzystwie przewodnika, który opo-
wiada o rozmieszczonych w terenie eksponatach.

Nie ma bardziej naturalnej oraz skutecznej meto-
dy nauki i poznawania świata niż wspólna zabawa, 
dlatego dużą popularnością cieszą się zawsze warsz-
taty podstaw garncarstwa. Formowane naczynia 
nawiązują kształtem do tych, które młodzież wcze-
śniej ogląda w muzealnych gablotach. Zabrane do 
domów są cenną pamiątką, wspomnieniem wizyty 
w Osadzie.

Na zdjęciu młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
7 im. Karola Wojtyły w Rumi z animatorami zajęć 
Wiesławą Roszman-Selin i Piotrem Rumanowskim.

Źródło: gmina.puck.pl

Intensywna praca w Osadzie Łowców Fok
GMINA PUCK | Wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego, ruszyły warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Od września Park Kulturowy 
w Rzucewie odwiedziły liczne grupy uczniów. 
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Dla podopiecznych zbieramy:
żywność dla psów i kotów •	

(sucha karma, saszetki, puszki)
obroże, smycze, szelki, •	

legowiska i zabawki
prześcieradła, koce, •	

pościel, ręczniki, kołdry, 
poduszki

artykuły higieniczne dla •	
zwierząt

środki czystości•	
Zakończenie zbiórki plano-

wane jest na 10 listopada 2021 
roku.

Wszystkie wymienione ar-
tykuły można przynieść do 
gminnych placówek kultury 
w godzinach pracy animato-
rek, jak i w remizie OSP Mie-

roszyno w każdy piątek od go-
dziny 18.00.

Do akcji przyłączają się także 
niektóre sklepy z Gminy Puck. 
Znajdziecie tam pojemniki 
oznaczone grafiką akcji, do 
których możecie umieszczać, 
zakupione w sklepie, artykuły 
dla zwierząt. Bardzo prosimy 
o nieprzynoszenie do sklepów 
kołder, poduszek itd.

Nazwy sklepów, które do-
łączają się do akcji będą 
udostępniane w postach na 
mediach społecznościowych 
organizatorów, na przykład 
FB Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mieroszynie. 

Źródło: gmina.puck.pl

Akcja „Pełna miska dla schroniska”
GMINA PUCK | Wraz ze zwartą i gotową do pomocy Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Mieroszynie Gmina zdecydowała się zorganizować szlachetną 
akcję „Pełna miska dla schroniska” – zbiórkę artykułów dla zwierząt ze schronisk z terenów gminy.

Od 4 października trwa 
realizowanie inwestycji 
pn.: „Remont nawierzch-
ni od ulicy Sosnowej 
do wejścia na plażę nr 
66”. W ramach prowa-
dzonych prac wyko-
nany zostanie remont 
istniejącej nawierzchni 
na odcinku około 510 
m od ulicy Sosnowej do 

wejścia na plażę nr 66 w Helu.
W związku z trwającymi robotami na terenie objętym 
inwestycją droga do plaży zostaje tymczasowo wyłączona 
z użytkowania.
Uprasza się mieszkańców oraz odwiedzających o niewkra-
czanie na teren objęty robotami. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji: 14.12.2021 roku.
Źródło: gohel.pl

Remont dRogi do 
zejścia na plażę
Hel | Rewitalizacja drogi potrwa jeszcze jakiś czas, ale 
warto poczekać na jej koniec.

fot. gohel.pl
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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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I wySOką bRaMą

poKÓj

tel. 12 258 XX X6

hel
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

tel. 507 XXX 390

PUCK

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

tel. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

tel. 792 XXX 463

lEŚNIEwO Ul. dŁUGa 72 

Kupię

tel. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

KasaCja 
pojazdÓw 

tel. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
POwYPAdKOwYCh, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

tel. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY

Tel. 514 xxx 213

GaBinEt 
uroLoGiCzny

tel. 693 XXX 836

MeCheliNKi

-USG
-bEzOpERaCyjNIE

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

tel. 63 278 XX 79

PUCK
Ul. SkRzEtUSkIEGO 3 

SKUTECZNE I TRWAŁE 
UWOLNIENIE OD:

•DEPRESJI 
•PALENIA TYTONIU 

•NERWIC 
•ALKOHOLU 

•STRESÓW NARKOMANI 
•NIEPOWODZEŃ ŻYCIOWYCH

bIOENERGOtERapEUta

RóżNE

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

SPAwACZA

KOSAKOwO

tel. 501 XXX 246

reKlama@eXpressy.pl

bEz NaŁOGów
POZNA 
paNIą

aNtykI, paMIątkI 
Z ii wOJNY 

ŚwIatOwEj

MOSTY
ul. polna 2

hel
KOPeRNiKA 5

PUCK

wŁadySŁawOwO

Au
tor

ek
lam

a
potrzebujesz 

reklamy 

możesz tu być
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Biegacze spotkali się 3 października 
przy tabliczce upamiętniającej Jana Paw-
ła II przy Hali Sportowo – Widowiskowej 
w Jastarni, natomiast start „ostry” o 14:00 
nastąpił przy ul. Mickiewicza. Meta znaj-
dowała się przy kościele we Władysławo-

wie. Kijkarze rozpoczęli rywalizację przy 
ul. Helskiej w Kuźnicy i podążyli do mety 
przy kościele we Władysławowie. 

Oto częściowe wyniki:
W rywalizacji półmaratończyków, 

w klasyfikacji open mężczyzn tryum-

fował Dominik Krumin z Wrocławia 
(czas 1:22,39). Drugie miejsce zajął Ma-
rek Dorobczyński z Chałup (1:26,34). 
Na najniższym stopniu podium stanął 
Damian Buczkowski z Władysławowa. 
(1:26,41). W kategorii kobiet pierwsze 

miejsce zajęła Katarzyna Klahs z Połczy-
na (1:35,09). Na drugiej pozycji uplaso-
wała się Gabriela Czyż z Władysławowa 
(1:48,43). Trzecie miejsce zajęła Alicja 
Lademan z Darzlubia. (1:53,51). 

W rywalizacji kijkarzy, w kategorii 
mężczyzn pierwsze miejsce zajął Roman 
Dawidowski z Pucka (1:46,19). Drugie 
miejsce zajął Krzysztof Klebba z Pucka/
Łebcza (1:46,27). Różnica pomiędzy za-
wodnikami była naprawdę minimalna. 
Na trzecim miejscu do mety dotarł Ad-
rian Przerwa z Lublina (1:49,14). W ka-
tegorii kobiet pierwsze miejsce zajęła 
Ewa Raczyńska z Gdyni (1:49,21). Na 
drugiej pozycji uplasowała się Krystyna 
Piernicka z Chwaszczyna (1:54,53). Na 
trzecim miejscu znalazła się Małgorzata 
Zawadzka-Deręgowska z Władysławo-
wa (2:06,51).

Rowerzyści pokonali trasę z Jastarni 
do Władysławowa, ale nie rywalizowa-
li ze sobą. Była to jazda rekreacyjna, bez 
ścigania się. Wszyscy uczestnicy, którzy 
ukończyli rywalizację otrzymali pamiąt-
kowe statuetki z wizerunkiem Jana Pawła 
II oraz okolicznościowe koszulki. Najlepsi 
uczestnicy otrzymali puchary oraz nagro-
dy rzeczowe. Pełne tabele wyników są do-
stępne na FB OSiR we Władysławowie. 

Organizatorem była Parafia pw. WNMP 
we Władysławowie przy współpracy z:

- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie,

- grupą „Biegamy Razem 
Władysławowo”,

- parafiami w Chałupach, Kuźnicy 
i Jastarni,

- Gminą Jastarnia,
- Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych we 
Władysławowie,

- MPWiK „Ekowik” we Władysławowie.
Źródło: wladyslawowo.pl, FB OSiR we 

Władysławowie

XVIII Pielgrzymi Półmaraton 
o Memoriał Jana Pawła II
WŁADYSŁAWOWO | Jak co roku licznie dopisali uczestnicy: biegacze, rowerzyści oraz 
kijkarze. Korzystna aura oraz wysoki poziom organizacyjny wpłynęły na sukces tej 
corocznej imprezy sportowej. 
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