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O godzinie 20:00 spod Domu Ludowe-
go w Białogórze ruszy parada otwierają-
ca nocne wydarzenie. Wystąpią na niej: 
Orkiestra OSP Wierzchucino oraz swój 
pokaz przedstawią szczudlarze.

Następnie na plaży przy wejściu 33 
w Białogórze odbywać się będą warsztaty, 
zaraz po uroczystym otwarciu przez Wójta 
Gminy Krokowa. Warsztaty z jakich będzie 
można skorzystać to: tworzenie kwiato-
wych wianków, tworzenia latawców, kora-
lików z makaronu i malowanie muszelek. 
Na wydarzeniu zaprezentują się też KGW 
Brzyno i KGW Brzeźno Lęborskie.

To nie koniec atrakcji, bo zaplanowano 

jeszcze zumbe, animacje dla dzieci, pokaz 
ognia, losowanie nagród za uczestnictwo 
oraz koncert Kapeli Kaszubskiej „Czarne 
Kapelusze” i występ Agaty Gawińskiej – 
Finalistki Bursztynowych Kluczy. Dodat-
kowo, dla jeszcze lepszego klimatu każdy 
uczestnik wydarzenia może przebrać się 
w morskim klimacie. Na koniec plano-
wana jest wspólna zabawy przy muzyce 
z Beach Bar.

Organizatorem wydarzenia 25 czerwca 
jest Stowarzyszenie Turystyczno – Histo-
ryczne „Babnica”.

Źródło: Białogóra – Stowarzyszenie 
„Babnica”fo
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Otwarcie sezonu letniego
GMINA KROKOWA| Z tej okazji zaplanowano wiele atrakcji, imprez i warsztatów m.in. z tworzenia latawców. Na koniec wydarzenia, czekać 
będzie huczna impreza.

W Jastarni miało miejsce Wielkie wydarzenie muzycz-
ne w Parku Miejskim. Mieszkańcy gminy byli światkami 
wyjątkowego koncertu, poświęconego nietuzinkowej 
artystce. Nosi on nazwę „Tribute to Violetta Villas”. 
Czas spędzony w towarzystwie przebojów wspaniałej 
polskiej Primadonny - Violetty Villas. Śpiewaczki nazy-
wanej „głosem ery atomowej”, posiadającej czterookta-
wową skalę głosu, słynącej ze swego charakterystycz-
nego wizerunku wykreowanego na styl hollywoodzkiej 
gwiazdy lat 60., któremu pozostawała wierna. Wyróż-
niała się nie tylko głosem, ale także niespotykaną na 
ówczesne czasy osobowością, która sprawiała, że nie 
można było pomylić ją z nikim innym. 
W koncercie zabrzmiały najpiękniejsze utworu z reper-
tuaru gwiazdy, te znane i mniej znane, o przepięknych 
melodiach i głębokich treściach. Usłyszeliśmy między 
innymi energetyczne „Nie ma miłości bez zazdrości”, 
romantyczny i pełen temperamentu „Pocałunek ognia”, 
koloraturową „Granadę” czy wzruszający „List do 
matki”, który w tym wyjątkowym dniu nabrał szczegól-
nego wymiaru. To jednak tylko część niesamowitego 
repertuaru. Okazji do zachwytu było znacznie więcej! 
Obdarzona niesamowitą skalą głosu Joanna Nawrot 
świetnie oddała klimat koncertu. Momentami można 
było odnieść wrażenie, że jej wykonania nie różnią się 
niczym od oryginału. Wyjątkowe możliwości wokalne 
artystki sprawiły, że licznie zgromadzeni w parku miej-
skim słuchacze odbyli nostalgiczną podróż do świata 
Violetty Villas. Również towarzyszący jej muzycy 
z Baltic Quasideon Group odegrali swoją rolę w odbio-
rze tego koncertu. Każdy z nich nie po raz pierwszy 
w Jastarni udowodnił, że jest wirtuozem swojego 
instrumentu. Tak trafnie dobrana kompozycja sprawiła, 
że przeboje Violetty Villas wybrzmiały w sposób, który 
idealnie współgra z tak wyjątkowym świętem, jakim 
jest Dzień Matki.
Źródło: Oskar Struk

NostalgiczNe przeboje 
Violetty Villas 
uświetNiły Dzień Matki
jastarNia | Violetta Villas to jedna z największych 
dam w historii polskiej muzyki. jej nostalgiczne 
przeboje i charakterystyczny sceniczny styl na stałe 
wpisały się w krajobraz muzyczny naszego kraju. to 
właśnie przeboje tej nietuzinkowej wokalistki uświet-
niły Dzień Matki w jastarni.

fot. mOkSiR Jastarnia
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Oskar Struk: w jakich okolicznościach 
odkryliście w sobie pasję do koszy-
kówki?

Yachters: Nasza pasja narodziła się na 
podwórku. Cały czas graliśmy w koszy-
kówkę uliczną w Jastarni i we Włady-
sławowie. Gdy byliśmy w podstawówce 
i gimnazjum, to nasz nauczyciel wycho-
wania fizycznego Pan Arkadiusz Dettlaff 
zaszczepił w nas pasję do koszykówki. 
Mieliśmy liczne zajęcia z koszykówki. 
Rywalizowaliśmy na szczeblu mistrzostw 
powiatu.

- Jak powstał zespół Yachters?
- Od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, 

żeby pograć sobie w jakiejś lidze. Nazwa 
drużyny pochodzi od ul. Jachtowej we 
Władysławowie, przy której trenujemy. 
Znaleźliśmy ligę, zebraliśmy się w skła-
dzie, w którym trenujemy od zawsze. Jako 
drużyna zaczęliśmy się spotykać we wrze-
śniu ubiegłego roku. Udało nam się zebrać 
16 osób i gramy w Trójmiejskiej Lidze Ko-
szykówki. 

- Jesteście z różnych miejscowości. Jak 
udaje się wam logistycznie zorganizo-
wać kwestię treningów i dojazdów na 
mecze?

- Dzień kosza to jest dzień święty. Każ-
dy na czas treningu ogarnia sobie wol-
ne. Widzimy się trzy razy w tygodniu. 
Spotykamy się w hali, która akurat jest 
dostępna. Spotykamy się w różnych miej-

scowościach, żeby każdy miał w miarę 
blisko. Gdy niedostępne są hale w Pucku 
i Jastarni, to jeździmy do Łebcza. Dzięki 
uprzejmości Pana Sebastiana z MOKSiR
-u w Jastarni, ta hala stała się naszą stałą 
miejscówką. Dużo dała nam rywalizacja 
ze starszymi podczas zajęć organizowa-
nych przez MOKSiR Jastarnia.

- Jakie uczucia towarzyszyły wam pod-
czas debiutanckiego meczu?

- Była to ogromna ekscytacja, bo zawsze 
do tego dążyliśmy, żeby móc z kimś rywa-
lizować. Atmosferę podgrzali nasi kibice. 
Każda z drużyn mówiła nam, że zazdro-
ści nam takiej publiki. Tak się stworzyła # 
Yachtersfamily. Pierwszy mecz był taki, że 
w sumie nie wiedzieliśmy z czym to się je. 
Gdy zobaczyliśmy tak wielu naszych kibi-
ców, to było nam dużo łatwiej. Musieliśmy 
się też przyzwyczaić do panującej tam linii 
sędziowania. Pierwszy mecz przegraliśmy. 
Panował niedosyt, ale byliśmy z siebie za-
dowoleni, że w ogóle udało nam się wy-
startować.

- Wedle jakiego klucza wybieracie 
skład na mecz?

- Przed meczem wybieramy skład. Dzie-
limy minuty tak, żeby każdy dostał swoją 
szansę. Wiadomo, że są lepsi i gorsi za-
wodnicy. Wystawiamy dwie piątki, tak by 
w czwartej kwarcie grała ta teoretycznie 
mocniejsza. Ostateczne decyzje należą do 
kapitana, Kacpra.

- Jak można wesprzeć wasze działania?
- Najważniejszą kwestią jest dostępność 

hal. Bardzo trudno się trenuje, gdy z przy-
musu musimy rozbić się na dwie ekipy. 
Problem stanowią też dojazdy. Główny 
problem to hale, które także musimy opła-
cać z własnej kieszeni. Gdyby jakaś gmina 
pozwoliłaby trenować nam za darmo, to 
byłoby to spore ułatwienie. Dużo pomógł 
nam Pan Sebastian Lenc, który udostęp-
nia nam halę w Jastarni po zajęciach. Jest 
to na tyle oryginalny projekt w powiecie, 
że warto go wesprzeć, żebyśmy mogli się 
dalej rozwijać. Przydałby nam się też tre-
ner, który zająłby się nami kompleksowo. 
Koszykówka wymaga ciągłej komunikacji. 
Potrzebna jest nam osoba, która na bieżą-
co będzie korygować nasze błędy.

- Co jest największą wartością tego 
projektu?

- Chcemy promować koszykówkę w po-
wiecie puckim i angażować kolejne oso-
by. Najważniejsze jest to, że stworzyła się 
wokół nas społeczność, która nas wspiera. 
Rodzice, znajomi. Dzięki naszemu profi-
lowi na Instagramie można śledzić nasze 
postępy. Nasz operator kamery - Andrzej, 
prowadzi transmisję na żywo. Naprawdę 
ogromne wsparcie od ludzi daje nam kopa 
do dalszej pracy.

- Jakie macie plany na kolejny sezon?
- Po przerwie letniej musimy się jak naj-

szybciej spotkać. Chcemy kontynuować 
ten projekt. Zobaczymy, w jakim składzie 
przystąpimy do rozgrywek. Może dołączą 
do nas nowe osoby. Chcemy podjąć roz-
mowy z miastem, żeby stworzyć w waka-
cje turniej pod naszym szyldem i zaprosić 
do rywalizacji wszystkich wczasowiczów.

- Skąd czerpiecie w sobie tyle pozytyw-
nej energii?

- Z pasji do koszykówki. Czerpiemy 
wzorce z USA. Tam koszykówka jest 
strasznie wesoła, aż chce się w nią grać. 
Nasza grupa wsparcia dodaje nam otuchy 
i sprawia, że chcemy to robić dalej.

- Jak na waszą inicjatywę wpłynął fakt, 
że pochodzący z Jastarni Adam Łapeta 
jest zawodowym koszykarzem?

- Miało to spore znaczenie. Część z nas 
swój pierwszy mecz koszykówki na żywo 
oglądała kilka lat temu, gdy Adam przyje-
chał do Gdyni z drużyną z Ostrowa Wiel-

kopolskiego. Był najlepszym zawodni-
kiem swojego zespołu i zdobył kluczowe 
punkty wsadem. Mogliśmy go zobaczyć 
na żywo. Wtedy rozkwitła nasza zajawka 
na kosza.

- Czego można wam życzyć?
- Rozwoju i tego, żeby ten projekt trwał. 

Ciągłej pasji do koszykówki.

Wywiadu udzielili Yachters w składzie: 
Kacper Dettlaff (kapitan), Krzysztof Ka-
miński Mateusz Orzeł, Jakub Zaręba, 
Dominik Szewczuk, Dawid Herrmann.

Rozmawiał: Oskar Struk.

Yachters: Nasz zespół to szansa na 
promocję koszykówki w powiecie
POWIAT | W kolejnej rozmowie z ciekawymi osobowościami z powiatu puckiego, głos oddaliśmy młodym koszykarzom z powiatu puckiego. Pomimo 
tego, że są z różnych miejscowości to założyli zespół Yachters, by móc rywalizować w amatorskiej Trójmiejskiej Lidze Koszykówki.
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Zainicjowany przez emerytowanego Naczel-
nika Wydziału Geodezji, Kartografii i Kata-
stru Starostwa Powiatowego w Pucku - Marka 
Cygierta proces objęcia ewidencją gruntów 
pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki 
Gdańskiej odbił się szerokim echem w Polsce. 
Niedawno gościem programu „Polska i Świat” 
TVN24 był m.in. Wicestarosta Pucki, Tomasz 
Herrmann, który opowiedział o tym, jak dzięki 
wysiłkowi geodetów z Powiatu Puckiego, Powiat 
Nowodworski, Gdynia. Miasto Gdańsk i So-
pot, jednostki administracyjne, leżące u brzegu 
akwenu znacząco zwiększyły swoje rozmiary. 
Powiat Pucki dzięki nowemu podziałowi, wzbo-
gacił swój metraż o 28 tys. hektarów, czyli o po-
łowę Miasto Gdańsk stało się powierzchniowo 
większe od Warszawy, a rodzima Jastarnia do-

równała wielkością Wenecji. Taka zamiana ma 
znaczenie wizerunkowe, inwestycyjne i urbani-
styczne. Pozytywnie wpłynie na atrakcyjność 

powiatu, dla którego każdy dodatkowy skrawek 
ziemi, także tej pod wodą jest na wagę złota.

Źródło: Oskar Struk
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Lekarze ze Szpitala Puckiego szkolą
POWIAT | Szpital Pucki jest cenionym w Polsce ośrodkiem leczenia przepuklin. Medycy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Na terenie powiatowej lecznicy zorga-
nizowano warsztaty pod nazwą „Trendy 
i rekomendowane metody w laparosko-
powej chirurgii przepuklin z wykorzy-
staniem setów chirurgicznych” to temat 
warsztatów dla lekarzy, zorganizowanych 
w Szpitalu Puckim we współpracy z pro-
ducentem narzędzi medycznych - Aescu-
lap Chifa Sp. z o.o.

Warsztaty podzielone zostały na część 
teoretyczną, na której medycy zapozna-
li się z najnowszymi rekomendacjami 
dotyczącymi operacji przepuklin pa-
chwinowych metodą laparoskopową i na 
część praktyczną, podczas której prowa-
dzący warsztaty – dr n. med. Andrzej 
Lehmann, ordynator oddziału chirurgii 
ogólnej, zaprezentował uczestnikom 4 
operacje. Dzięki różnorodności przepu-
klin pachwinowych u pacjentów, uczest-
nicy warsztatów mogli zobaczyć, jak we 

właściwy sposób należy zaopatrywać tę 
chorobę.

Operacja przepukliny pachwino-
wej metodą laparoskopową, polega na 
niewielkich nacięciach skóry brzucha 
i wzmocnieniu miejsca przepukliny ma-
teriałem syntetycznym, tzw. siatką. Ope-
racja odbywa się w znieczuleniu ogól-
nym, a minimalna inwazyjność zabiegu 
umożliwia bardzo szybki powrót do peł-
nej aktywności fizycznej.

Operacje metodą laparoskopową są no-
woczesnymi i mało inwazyjnymi metoda-
mi leczenia, które od dawna są stosowane 
w Szpitalu Puckim. Dzięki temu szkole-
niu lekarze z innych ośrodków mogli ze 
szczegółami zapoznać się z tą metodą. 
Przekazywanie wiedzy i doświadczenia 
w służbie pacjentom jest fundamentem 
integracji środowiska medycznego.

Źródło: Oskar Struk fo
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Z okazji Święta Miasta Helu odbędzie się nie tylko 
koncert lokalnych artystów, ale i też różne pokazy. 
Poniżej prezentujemy plan imprezy:

Bulwar Nadmorski
10:00 – poświęcenie kutrów i łodzi rybackich•	
11:00 - Msza Święta w intencji miasta, mieszkań-•	
ców i rybaków
od 17:00 – Otwarcie imprezy i start Quizu, wodo-•	

wanie albumu, koncert Młodych Talentów z Bi-
blioteki, pokaz iluzjonisty, rozstrzygnięcie Quizu, 
koncert szantowy zespołu „Trzy Majtki” oraz wy-
stęp Formacji Chatelet

Dodatkowo, by uwiecznić te chwilę, dostępna bę-
dzie fotobudka. Podczas imprezy otwarta będzie ka-
wiarenka Klubu Seniora „Jantar”. Wydarzenie odbę-
dzie się 29 czerwca br.

Źródło: UM Hel
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Święto Miasta
HEL | Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców i gości. Zaplanowano konkurs wiedzy i koncert.

W 2022 roku Samorząd Powiatu Puckiego 
uczynił z tego zadania jeden ze swoich 
priorytetów inwestycyjnych. Tematem wy-
magającym ciągłej uwagi samorządowców 
są drogi. Również władze powiatu puckiego 
zdają sobie z tego sprawę, dlatego każdego 
roku podnoszą jakość podległym im na-
wierzchni. W ostatnim czasie wydały 3 mln 
670 tysięcy złotych na zapewnienie bezpie-
czeństwa pieszych w kilku niebezpiecznych 
miejscach Ziemi Puckiej. Mowa o przebudo-
wie przejść dla pieszych w gminach Puck, 
Krokowa i Kosakowo oraz ich doświetleniu. 
Powiat wybudował też kilka tzw. wynie-
sionych skrzyżowań, które wymuszą na 
kierowcach zdjęcie nogi z gazu.
-Te inwestycje nie byłyby możliwe bez 

wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, tłumaczy starosta pucki, Jarosław 
Białk.
Źródło: Oskar Struk

iNwestycje Drogowe w powiecie puckiM 
w służbie poprawy bezpieczeństw
powiat | 3 mln 670 tysięcy złotych wydał powiat pucki na zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych w kilku niebezpiecznych miejscach ziemi puckiej.

Powiat Pucki znacznie większy! 
Nowe odkrycie naukowców
POWIAT | W magazynie „Polska i Świat” emitowanym w TVN24 przestawiono materiał, z którego wynika, że dzięki nowemu poddziałowi 
geodezyjnemu Zatoki Gdańskiej i Puckiej zwiększyła się powierzchnia, niektórych nadmorskich miast. Np. powiat pucki wzbogacił swoją 
objętość o 28 tys. hektarów, czyli o połowę!
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komisja europejska zatwierdzi-
ła krajowy plan odbudowy, czy 
to dobra wiadomość?

Zanim odpowiem, to ważne przy-
pomnienie. Po pierwsze zatwier-
dzenie planu nie oznacza wypłaty 
pieniędzy, których uruchomienie 
obwarowane jest realizacją tzw. 
kamieni milowych, a więc przywró-
ceniem praworządności w Polsce. 
Po drugie środki, które napędzają 
już teraz gospodarki krajów UE, 
w Polsce zostaną uruchomione 
z dużym opóźnieniem i będziemy 
mieli mniej czasu na ich wydanie, 
co na pewno wpłynie negatywnie 
na efektywność projektów. Nale-
ży również wspomnieć, że Polska 
już utraciła możliwość uzyskania 
zaliczki 4 mld Euro, o którą można 
było się ubiegać w 2021 r. Konflikt 
rządu Zjednoczonej Prawicy z UE 
naprawdę dużo nas kosztował, bo 
musimy do powyższego rachun-
ku doliczyć niemal miliard złotych 
kary nałożonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE. 

wróćmy zatem do pytania: 
czy takim razie to dobra wido-
mość?

Oczywiście, że tak i trzeba się 
cieszyć z tego, że Komisja Euro-
pejska chce odblokowa

 te środki, bo - parafrazując byłą 
premier - te pieniądze się Polkom 
i Polakom należą. Niezrozumiały 
jest natomiast upór rządu w tej 
sprawie, bo 36 mld Euro na rozwój 
to niebagatelna kwota dla kraju, 
który zmaga się z poważnym kry-
zysem. Są to przede wszystkim 
pieniądze dla przedsiębiorców, 
których możliwości inwestycyj-
ne zostały mocno ograniczone 
przez kryzys i drenujący finanse 
firm tzw. Polski Ład. To również 
niebagatelne pieniądze dla samo-
rządów, które zmagają się z po-
ważnym ubytkiem w dochodach. 
Przypomnę, że nasza prognoza 
przewiduje, że Polski Ład pozbawi 
tylko pomorskie samorządy około 
2 miliardów dochodów rocznie. 
Z drugiej strony inflacja i rosnące 
koszty energii i usług powodują, 
że wyraźnie zahamowały inwe-
stycje w samorządach, a niektóre 
mają problem ze sfinansowaniem 
zadań własnych.

przecież rząd uruchomił spe-
cjalny program skierowany do 
samorządów.

Owszem, ale podkreślmy dobit-
nie – rząd najpierw ubezwłasno-

wolnił samorządy zabierając im 
pieniądze z dochodów własnych 
(którymi mogły rozporządzać 
zgodnie z lokalnymi priorytetami), 
a teraz rozdaje środki „znaczone”, 
w dodatku zaciągnięte na kredyt. 
W przypadku naszego regionu 
ubytek obliczany na ponad 2 mi-
liardy złotych zrekompensowano 
pieniędzmi z kredytu w kwocie 
1,5 miliarda złotych. W innych re-
gionach jest podobnie. Co gorsza 
wiele samorządów po pierwszej 
edycji konkursu ogłosiło prze-
targi, w których proponowane 
dziś ceny są znacznie wyższe od 
szacowanych. Te samorządy mają 
teraz problem z zabezpieczeniem 
wkładu, bo nie posiadają wystar-
czających środków własnych. 
Koło ratunkowe rzucone przez 
rząd może dla wielu okazać się 
kołem z betonu. 

to znaczy, że program który 
ma umożliwiać samorządom 
inwestowanie nie spełnia tego 
zadania?

Dużo bardziej proinwestycyjnie 
zadziałałoby nie zabieranie do-
chodów samorządom niż tworze-
nie kredytowanych programów, 
których zasady powodują wzrost 
kosztów inwestycji. Zresztą nie 
jest to pierwszy nieudany pro-
gram rządowy mający „pobudzić 
gospodarkę” (wszyscy znamy 
chociażby Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych). Tymczasem 
mamy spadek inwestycji w relacji 
do PKB (16,6% w 2021 – W 2015 
r. było to 20,1%) i to w momencie 
kiedy średnia unijna rośnie. Zda-
je się więc, że osławione rządo-
we programy nie działają. Więcej 
- cała polityka rządu prowadzi 
nas do coraz głębszego kryzysu, 
a skończyć może się recesją. 

rząd za kryzys obwinia wojnę 
i covid.

Bądźmy poważni. Oczywiście 
za część efektu inflacyjnego od-
powiada tocząca się wojna, ale 
rosnącą dynamicznie inflację 
mieliśmy już na przełomie 2019 
i 2020 roku, czyli przed pande-
mią. A jej przyczyną były wydatki 
i zła polityka makroekonomiczna 
rządu. Kolejne kryzysy tylko infla-
cję wzmocniły, a obecnie jest ona 
tak wysoka, że w całości pożera 
podwyżki pensji, zaś różnica po-
między pensją nominalną i realną 
rośnie. Polskie społeczeństwo 
ubożeje i nie zmienią tego kolej-

ne dodruki pieniędzy i „dosypy-
wanie” ich w różne miejsca. Co 
gorsza lawinowo rośnie dług pań-
stwa, który spłacać będą kolejne 
pokolenia. 

jest aż tak źle?
Niestety, dzisiaj wszyscy płaci-

my rachunek za rządy PiS. Płacą 
go szpitale w coraz wyższych 
kosztach funkcjonowania, samo-
rządy borykające się z realizacją 
własnych zadań, wyśmiewani 
przez rząd przedsiębiorcy w co-
raz wyższych obciążeniach fiskal-
nych, kredytobiorcy w wyższych 
ratach za zakup wymarzonego 
mieszkania, czy młode małżeń-
stwa chcące kupić mieszkanie, 
które nie mogą tego zrobić ze 
względu na drastyczną obniż-
kę zdolności kredytowej. Płacą 
wszyscy i na każdym kroku. 

Nie ma na to jakiejś recepty?
Zdaniem ekonomistów jest kilka. 

Jedną z nich jest polepszenie re-
lacji w UE oraz odmrożenie środ-
ków unijnych, o którym rozma-
wialiśmy na początku, a co może 
stanowić osłonę dla rosnących 
kosztów realizowanych inwesty-
cji. Nie tylko KPO, ale uruchomie-
nie pieniędzy w ramach nowego 
budżetu z pewnością da silny 
impuls inwestycyjny i rozwojowy. 
Jest to tym bardziej ważne, że 
Unia kładzie nacisk na inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz 
jej oszczędzanie, czy ekologiczny 
transport publiczny. Ma to nieba-
gatelne znaczenie nie tylko dla 
naszego środowiska naturalnego 
ale również jest ważne w obliczu 
toczącej się wojny i wyzwań ener-
getycznych z tym związanych. 
Potrzebujemy również stabilne-
go i przewidywalnego systemu 
podatkowego oraz wiarygodnej 
polityki makroekonomicznej, za-
równo fiskalnej jak i pieniężnej. 
Dzisiaj Prezes NBP, jednej z naj-
ważniejszych instytucji Państwa 
Polskiego jest obiektem kpin 
i osobą niewiarygodną, a przepi-
sy podatkowe zmieniają się jak 
w kalejdoskopie. Wybór Adama 
Glapińskiego na drugą kadencję 
nie jest niestety dobrym progno-
stykiem na przyszłość.

rząd jednak zapowiada kolejne 
programy socjalne…

To zdaje się jest jedyna oferta 
tego rządu, która niestety przy-
nosi mieszkańcom coraz mniejsze 

korzyści. Przy tak dużej inflacji 
kolejne transfery finansowe mają 
coraz mniejsze znaczenie, bo nie 
rozwiązują źródła problemu, któ-
rym jest drożyzna. Można powie-
dzieć, że rząd chce zasypywać 
problem coraz większą ilością, 
coraz mniej wartego pieniądza. 
To prosta droga do hiperinfla-
cji, którą mieliśmy w latach 90. 
ubiegłego wieku. Warto również 
pamiętać, że w ostatecznym ra-
chunku najwięcej na inflacji za-
wsze tracą grupy najsłabsze, te 
które rząd rzekomo chce chronić. 
Właściwie trudno znaleźć obszar 
naszego państwa, który ten rząd 
uporządkował.

to znaczy?
Narastają nierozwiązane pro-

blemy w obszarze bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rząd nie 
dość, że zahamował rozwój zie-
lonej energii, to doprowadził do 
gigantycznego marnotrawstwa 
przy budowie bloku energetycz-
nego w Ostrołęce – bezpowrotnie 
utracono 1,3 mld złotych. Rząd 
sprzedaje majątek niezwykle do-
chodowej Grupy Lotos, w dodat-
ku za małe pieniądze i w momen-
cie, kiedy w Ukrainie trwa wojna, 
co wydaje się wprost działaniem 
antypolskim. Narastają problemy 

w służbie zdrowia, psychiatria 
a w szczególności dziecięca leży 
na łopatkach i nawet nasze wysił-
ki mogą okazać się niewystarcza-
jące w obliczu kryzysu i bierności 
rządu. Mamy do czynienia z kry-
zysem demograficznym i tylko 
cztery polskie województwa, 
w tym pomorskie, się nie wylud-
niają. O polskim systemie eduka-
cji, kondycji zawodu nauczyciela 
nie ma nawet co wspominać, bo 
razem z ministrem edukacji tkwi-
my w XIX wieku.

Dosyć ponura konstatacja…
Ale prawdziwa. Nie jest jednak 

tak, że sytuacja jest bez wyjścia. 
Dzisiaj Polska nie jest odporna 
na kryzysy, a trudno nie odnieść 
wrażenia, że obecny rząd do tych 
globalnych dorzuca własne – cho-
ciażby nikomu niepotrzebny kry-
zys w relacjach z Unią Europej-
ską. W wielu obszarach państwo 
polskie potrzebuje uporządkowa-
nia i impulsów rozwojowych. Po-
trzebuje tego i Polska powiatowa 
i metropolia. Trzeba dać nadzieję 
na to, że Polska może być nowo-
czesnym, demokratycznym pań-
stwem, w którym dbamy o śro-
dowisko naturalne i dostrzegamy 
wszystkich obywateli, w szcze-
gólności tych wykluczonych.
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Krajowy Plan Odbudowy, czyli rząd rzuca 
koło ratunkowe. Z betonu.

Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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Powiat Pucki aktywnie wspiera 
uchodźców z Ukrainy

POWIAT | Trwająca dłuższy czas agresja Rosji na Ukrainę zmusiła władze powiatu puckiego do aktywnego włączenia się w pomoc na rzecz obywateli 
Ukrainy. Odbywa się ona na wielu płaszczyznach.

Jednym z pierwszych, priorytetowych 
zadań było zapewnienie zakwaterowania 
osobom uciekającym przed wojną. W tym 
celu Powiat Pucki zawarł 14 umów z pen-
sjonatami, hotelami i domami wczasowy-
mi, w których przyjąć można ponad 600 
osób. Ziemia pucka stała się miejscem 
pobytu tymczasowego głównie dla matek 
z dziećmi i osób starszym, którym dzięki 
wsparciu Wojewody Pomorskiego, zapew-
niony został nocleg i wyżywienie. Bywa tak, 
że dla części osób Polska jest tylko krajem 
przejazdu. Goszczą u nas na krótko, szuka-
jąc swojego miejsca w Szwecji, Dani czy na 
zachodzie Europy. Są też osoby, które nie 
mają się, gdzie podziać i zostaną na tere-
nie Polski aż do ustania konfliktu. Z myślą 
o nich władze powiatu puckiego stworzy-
ły Powiatowe Biuro Pomocy Obywatelom 
Ukrainy, gdzie w języku polskim i ukraiń-
skim udzielane są podstawowe informacje 
m.in. w zakresie wymogów prawnych ko-
niecznych do uzyskania numeru pesel.

Osoby przebywające w miejscach za-
kwaterowania zbiorowego, mogą również 
liczyć na wsparcie powiatowych jednostek 
i instytucji podczas spotkań. Zespół skła-
dający się z przedstawicieli Powiatowego 

Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Pucku codzien-
nie odwiedza kolejną grupę uchodźców, 
prezentując oferty pracy, ofertę edukacyj-
ną, wsparcie psychologiczne czy pomoc 
rodzinom. Spotkania są bardzo dobrym 
źródłem informacji o gościach, co w znacz-
nym stopniu pozwala zdiagnozować Ich 
potrzeby. Jest to bardzo dobra baza do dal-
szych działań, mających na celu asymilację 
gości zza wschodniej granicy.

Umowa zawarta przez Powiat Pucki 
z Wojewodą Pomorskim zapewnia nocleg 
i wyżywienie, natomiast pozostałe pro-
dukty pierwszej potrzeby należy zabezpie-
czyć z innego źródła. W tym celu w bu-
dynku warsztatów Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Pucku powstał Powiatowy magazyn po-
mocy humanitarnej. Samorządy, przed-
siębiorcy oraz instytucje zaopatrzyły go 
w niezbędne produkty, takie jak długoter-
minowa żywność, środki higieny osobistej 
czy medykamenty.

-Zapasy magazynu bardzo szybko się 
kurczą, dlatego będąc wdzięczni za do-

tychczasowe wsparcie, bezustannie apelu-
jemy o kolejne dary. Bardzo dużą pomoc 
okazał nam nasz partnerski powiat Trier 
– Saarburg, od którego otrzymaliśmy 
transport z niezbędnymi rzeczami. Część 
z nich trafiał już do osób mieszkających 
pod opieką powiatu, a materiały medycz-

ne powędrują do szpitala na Ukrainie. - 
informuje Starostwo Powiatowe.

Warta docenienia jest również sponta-
niczna akcja mieszkanki Powiatu Puckie-
go, Pani Eweliny Piwowarskiej, dzięki któ-
rej magazyn wzbogacił się o bardzo dużą 
ilość ubrań ofiarowanych przez mieszkań-

ców niemieckiego miasta Pfaffenhofen. 
Ostatnią aktywnością samorządu powia-
towego była organizacja lekcji języka pol-
skiego dla dorosłych. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 16.03.2022 roku o godzinie 
17:30. w PCKZIU w Pucku.

Źródło: Oskar Struk
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Koszt remontu tej części placówki wyniósł 
1.936.227, 13 zł. Ochrona zdrowia zawsze była 
jednym z priorytetów polityki prowadzonej 
przez władze powiatu puckiego. Z tego 
powodu Starosta, Jarosław Białk podjął 
decyzję o rozpoczęciu gruntownego remontu 
Szpitala Puckiego. Ta słuszna decyzja ma już 
wymierne efekty. Bowiem odbyło się uroczy-
ste otwarcie oddziału pediatrycznego.
Jego modernizacja jest pierwszym etapem 
gruntownego remontu, jaki przechodzi Szpi-
tal Pucki. Koszt prac w tej części placówki 
wyniósł 1.936.227, 13 zł. Obejmowały one rów-
nież termomodernizację. Z kolei cały remont 

pochłonie około 11,5 miliona złotych. Środki 
pozyskane na ten cel w znacznym stopniu 
pochodzą ze źródeł zewnętrznych. W ra-
mach prac zostały wymienione wszystkie 
instalacje techniczne i teletechniczne oraz 
drzwi. Wyremontowano wszystkie pokoje, 
które od teraz będą jednoosobowe i wypo-
sażone w oddzielne toalety. Powstała także 
sala zabaw dla małych pacjentów, zaplecze 
socjalne i kuchenne dla rodziców oraz nowe 
pomieszczenia dla lekarzy i białego perso-
nelu. Wchodzimy w XXI wiek - mówią władze 
Szpitala Puckiego i powiatu puckiego.
Źródło: Oskar Struk

Nowy oDział peDiatrii szpitala 
puckiego poNowNie otwarty
powiat | 25 maja br. to ważna data w historii szpitala puckiego. tego dnia został otwar-
ty, odnowiony odział pediatryczny.

fot. Starostwo Powiatowe w Pucku/konrad kędzior

Z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Jastarni przygoto-
wał moc atrakcji. Był to bardzo 
twórczy czas, służący rozwijaniu 
wyobraźni i umiejętności pla-
stycznych. W programie znalazły 
się m.in. pokazy i warsztaty mega 
baniek, modelowanie balonów, 
wyścigi zwierząt, czy przestrzen-
ne klocki konstrukcyjne. Każdy 
chętny mógł zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w fotobudce. 
Możliwość rozładowania energii 
gwarantowały maty do skakania. 
Zdolności plastyczne można było 
doskonalić przy pomocy ekranów 
do malowania farbkami. Najważ-
niejsza była możliwość spotkania 
i wspólnej zabawy w tym szczególnym dla dzieci dniu. Za całą oprawę odpowiadał sprawdzony już Balonowy 
Twister. Jak zwykle popularnością ciszyły się wata cukrowa i popcorn. Na twarzach najmłodszych przez cały czas 
gościł uśmiech. Dopełnieniem tego wydarzenia była piękna, słoneczna pogoda, która sprawiała, że czas spędzony 
w parku miejskim upłynął szybko i w miłej atmosferze.

Również w Kuźnicy nie zabrakło wielu ciekawych wydarzeń. Odbyły się liczne konkursy m.in. malowania kredą. 
Dzięki uprzejmości Surfcenter i Centrum Sportu Kuźnica miały miejsce zajęcia windsurfingowe, rejs motorówką 
po zatoce, czy przejażdżka rowerem wodnym. Dzieci mogły również zapoznać się z podstawami żeglarstwa. Jak 
zwykle hitem było malowanie twarzy i bańki mydlane w rozmiarze XXL. Wspólna zabawa trwała od godz. 10:00 
do 13:00. Taplanie się w wodzie było źródłem ogromnej radości.

Źródło: Oskar Struk
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Dzień Dziecka w Gminie 
Jastarnia pełen uśmiechu
JASTARNIA | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni tradycyjnie pamiętał o najmłodszych 
przy okazji ich święta. W programie znalazły się wspólna zabawa, w parku miejskim, którą zapewnił Balo-
nowy Twister. Z kolei w Kuźnicy panował bardziej wodne klimaty. Wszystko dzięki uprzejmości Surfcenter 
i Centrum Sportu Kuźnica.
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Panie Prezesie, czym właściwie jest Pol-
ska Strefa Inwestycji? 

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy 
instrument wsparcia dla przedsiębiorców 
planujących nowe inwestycje. Jednym 
z jej kluczowych zadań jest przyznawanie 
ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. 
Pomoc udzielana jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług, 
niezależnie od wielkości firmy oraz jej 
lokalizacji. Limit pomocy uzależniony 
jest od wysokości wydatków na inwesty-
cje lub kosztów zatrudnienia, położenia 
oraz statusu przedsiębiorstwa – najwięk-
sze wsparcie otrzymują MŚP. Specjalne 
preferencje mają także miasta, tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Najpro-
ściej ujmując, Polska Strefa Inwestycji, 
pozwala na zwolnienie z podatku docho-
dowego, za każdą wydaną złotówkę na 
inwestycje w produkcję lub świadczenie 
nowoczesnych usług. 

Jaką rolę w tym wszystkim pełni Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna? 

Strefa jest jednym z 14 podmiotów re-
gionalnych, które odpowiedzialne są za 
kompleksową obsługę inwestorów w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. Służymy 
przedsiębiorcom wsparciem na każdym 
etapie realizacji ich projektów, w tym 
pomocą o charakterze konsultacyjno-
doradczym. Współpracujemy z lokalny-
mi władzami, ośrodkami naukowymi, 
instytucjami otoczenia biznesu, aby za-
pewnić odpowiednie wsparcie dla firm. 
Pomagamy w przygotowaniu terenów 
inwestycyjnych i organizacji wszystkich 
niezbędnych kroków prowadzących do 
rozpoczęcia inwestycji. Obecnie mamy 
204 przedsiębiorców, którzy stworzyli 1 
900 miejsc pracy, a nakład inwestycyjny 
osiągnął poziom ponad 6,8 mld zł. 

Jak ubiegać się o decyzję o wparciu? 
Podstawą udzielenia pomocy publicz-

nej przedsiębiorcy jest wydana decyzja 
o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od 
spełnienia kryteriów ilościowych, czyli 
minimalnych nakładów inwestycyjnych, 
uzależnionych od rozmiaru przedsię-
biorstwa oraz stopy bezrobocia w danym 
powiecie. 

Limit zwolnienia z podatku dochodo-
wego liczony jest jako procent od kosz-
tów nowej inwestycji lub 2-letnich kosz-
tów zatrudnienia nowych pracowników. 
Obecnie ulga dla województwa pomor-
skiego wynosi 30% dla dużych przed-
siębiorstw, 40% dla średnich, a 50% dla 
mikro i małych przedsiębiorstw.

W celu uzyskania wsparcia, poza mini-
malnymi nakładami, inwestor musi rów-
nież spełnić tak zwane kryteria jakościo-
we. Kryteria podzielone zostały na dwie 
grupy. W ramach pierwszej premiowane 
są działania związane z rozwojem gospo-
darczym na przykład rozwój naukowy, 
przynależność do Krajowego Klastra Klu-
czowego, czy posiadanie statusu MMŚP. 
Grupa druga przewiduje punkty za roz-
wój społeczny m.in. oferowanie stabilne-
go zatrudnienia, prowadzenie działalności 
o niskim negatywnym wpływie na środo-
wisko, czy wsparcie rozwoju pracowników 
poprzez podnoszenie kwalifikacji i współ-
pracę ze szkołami branżowymi. 

Dlaczego przedsiębiorca powinien wy-
brać Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną? Czym PSSE różni się od innych 
Stref? Co poza zwolnieniem z podatku 
może uzyskać inwestor współpracując 
z PSSE?

Jesteśmy regionalnym centrum obsługi 
inwestorów w ramach Polskiej Strefy In-
westycji. Działamy na terenie 226 gmin 
we wschodniej części województwa po-
morskiego i w województwie kujawsko-
pomorskim. W związku z tym, przedsię-
biorstwo, które inwestuje na tym terenie 
i ubiega się o wsparcie, powinno złożyć 
wniosek do naszej Spółki. 

To czym Strefa wyróżnia się od innych 
to między innymi parki naukowo - tech-
nologiczne. Nasz Gdański Park zapewnia 

kompleksowe wsparcie rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz startu-
pów, szczególnie w dziedzinie ICT, bio-
technologii i energetyce. Z kolei Bałtycki 
Port Nowych Technologii zlokalizowany 
na terenie dawnej Stoczni Gdynia tworzy 
ekosystem wspierający przemysł morski. 

Bardzo zależy nam na rozwoju regio-
nu, w którym działamy. Realizacja na-
szych celów przyczynia się nie tylko do 
rozwoju przedsiębiorczości, ale także 
wpływa na jakość życia mieszkańców, 
między innymi dzięki nowym miejscom 
pracy. Powołana przez nas Rada Rozwo-
ju Obszaru Gospodarczego, składająca 
się z przedstawicieli każdego powiatu 
z obszaru PSSE, kształtuje rozwój ekono-
miczny w obu województwach, tworząc 
odpowiednie warunki dla biznesu. 

W celu rozwijania nowoczesnego sys-
temu kształcenia z zakresu robotyzacji 
i automatyzacji w 2019 roku utworzyli-
śmy jeden z pierwszych w Polsce ośrod-
ków, który umożliwia podnoszenie kom-
petencji związanych z automatyką oraz 
robotyką. Ośrodek nosi nazwę Centrum 
Programowania Robotów Przemysło-
wych i zlokalizowany jest w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym. 
CPRP okazało się sukcesem w kształ-
ceniu przyszłej kardy, dlatego w 2022 
roku otrzymało ono wsparcie z Fundacji 
Velux na dalszy rozwój w wysokości 6,5 
mln zł. W ramach dofinansowania po-
wstanie między innymi specjalistyczny 

symulator spawalniczy, doposażone zo-
staną pracownie robotyki oraz druku 3D. 
W ośrodku uczniowie uzyskają wsparcie 
edukacyjne dopasowane do ich indywi-
dualnych potrzeb, dzięki czemu podnio-
są swoje kompetencje i zdobędą nowe 
kwalifikacje z zakresu programowania 
robotów, spawania i druku 3D. Planu-
jemy rozszerzać projekt, obecnie trwają 
prace nad otwarciem filii CPRP w Gru-
dziądzu oraz we Włocławku. 

Podejmuje także działania wspierają-
ce rozwój zielonej gospodarki. W 2021 
roku rozpoczeliśmy przygotowania do 
własnych inwestycji w budowę trzech 
farm fotowoltaicznych. Energia w nich 

wyprodukowana zostanie zaoferowana 
strefowym inwestorom oraz skonsumo-
wana w obiektach Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego. W dwóch 
z nich Spółka uzyskała decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, 
w jednej czeka na zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zainteresowanych zieloną energią in-
westorów nie brakuje, jeden z projektów 
realizowany jest w celu odsprzedaży ca-
łości wyprodukowanej energii elektrycz-
nej jednemu z największych inwestorów 
PSSE z branży produktów budowlanych. 
Drugi projekt będzie przeznaczony dla 
inwestora z branży elektrycznej. W obu 
przypadkach głównym celem nabyw-
ców jest pozyskanie zielonej energii do 
procesów produkcyjnych i tym samym 
redukcja tzw. Śladu węglowego. Trzeci 
projekt realizowany jest na własne po-
trzeby Spółki w celu zasilenia kompleksu 
budynków Gdańskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego. W tym roku uru-
chomiliśmy także instalację fotowolta-
iczną na dachu GPN-T. 

Podsumowując inwestor, który chce 
dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji 
nie tylko otrzymuje pomoc w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. 
Może skorzystać ze wsparcia naszych 
ekspertów, którzy oferują doradztwo 
inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu 
wykwalifikowanej kadry. Oferujemy sze-
reg spotkań, konferencji, szkoleń, które 
mają na celu nie tylko edukację bizneso-
wą, ale także sprzyjają budowaniu relacji 
biznesowych. Strefa posiada także nie-
ruchomości, które oferuje potencjalnym 
inwestorom, a w razie potrzeby pomaga 
wyszukać działkę dostosowaną pod wy-
magania przedsiębiorstwa. 

Ulgi podatkowe na 
realizację nowych 
inwestycji
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, dzięki któremu przedsiębior-
cy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób 
prawnych lub fizycznych. O tym, jak otrzymać wsparcie oraz jak ubiegać się 
o wydanie decyzji pytamy Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Przemysława Sztanderę.
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