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Coraz liczniejsza „rodzina” Gowina

Objawiona miłość...

Choć są z nami od 2013 r., to dopiero niedawno zyskali zainteresowanie 
mediów i społeczeństwa. Partia „Porozumienie” rozrasta się również na 
Pomorzu.   str. 4

Orszaki Trzech Króli przeszły ulicami wielu miast i miasteczek Polski.  
Nasza redakcja odwiedziła Gdańsk i Wejherowo. Aby powitać Świętą Rodzinę 
przybyły prawdziwe tłumy!   str. 6, 14

Wybierzcie najpopularniejszych  
Pomorzan za rok 2017!
Od lutego rusza kolejny plebiscyt na najpopularniejszych  
10 Pomorzan – Homo Popularis. Jakie są zasady tego pierwszego  
i zarazem najstarszego konkursu na Wybrzeżu?   str. 11



Największy 

Park Rozrywki
na Pomorzu

//ESCAPEROOMS // PARKOUR//
//GOKARTY ELEKTRYCZNE //
//TRAMPOLINY // KALISTENIKA //
i wiele innych

Więcej informacji
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na zdjęciu Weronika

Raport mówi, że w Dolnej Saksonii w latach 
2014-2016 przestępczość wzrosła aż o 10,4%. 
Co więcej, w 92,1% za taki stan rzeczy odpo-
wiadają przybysze z północnej Afryki. Ofiarą 
zabójstw najczęściej padają inni imigranci, ale 
już w przypadku gwałtów sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej. Naukowcy podają, że ofiarami 
przemocy seksualnej są częściej Niemki – aż 
w 58%. Niemcy zauważyli, że w ciągu ostatnich 
kilku lat do ich kraju przyjechało z północnej 
Afryki najwięcej chłopców i młodych mężczyzn. 
Dziwnym zbiegiem okoliczności statystyki 
wykazały, że największy odsetek czynów ka-
ralnych odnotowuje się w przedziale wiekowym 
od 14 do 30 lat.

Przy tych wszystkich nowo odkrytych da-
nych i wnioskach, o których nikt wcześniej 
w Niemczech „nie pomyślał” pojawia się klu-
czowe pytanie: co z tym fantem zrobić? Czy 
rząd naszych zachodnich sąsiadów wreszcie 
doznał olśnienia i obudzi się z kilkuletniego 
snu, czy może nadal będzie konsekwentnie 
realizował politykę miłości do imigrantów 
kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli? 
Jak też to się stało, że nikt wcześniej w RFN 
nie zauważył zagrożenia jakie przynoszą ze 
sobą islamscy imigranci? Dlaczego obywatelom 
tego kraju mydlono oczy nazywając kolejne 
akty terroryzmu „incydentami” w których 
udział wzięli „Niemcy”, ale nikt nie mówił ja-
kiego pochodzenia byli to „Niemcy”? Dlaczego 
w kraju tak doskonale rozwiniętym i potężnym 
gospodarczo popełniane są tak karygodne 
błędy w polityce społecznej, która gloryfikuje 
przybyszy zza Morza Śródziemnego? Kto na 
tym korzysta?

Dziwnym trafem w „rasistowskiej”, „ciem-
nej” i „zacofanej” Polsce nawet najstarsze 
babcie zwane niegdyś bardzo często (ostat-
nio trochę rzadziej) „moherowymi beretami” 
wiedzą o tym, że przybyszów z zupełniej innej 
kultury i mentalności należy się obawiać. Tym 
bardziej, że owe grupy, czy nawet jednostki 
mają za nic zasady gospodarzy i w życie wpro-
wadzają własne, niestety delikatnie mówiąc, 
niezbyt przyjazne Polakom. Obserwując jednak 
sytuację z punktu widzenia  areny europejskiej 
możemy dojść do wniosku, że Polska i Węgry 
widzą i mówią truizmy, podczas gdy kraje 
przyjazne imigrantom wiedzą lepiej! W pew-
nym momencie doszliśmy do kuriozum, gdzie 
wszyscy stoimy w jednym miejscu, jesteśmy 
cali mokrzy i podczas gdy Polacy oraz Węgrzy 
mówią, że pada deszcz, Niemcy i Francuzi 
cali przemoczeni wciąż utrzymują, że świeci 
słońce, a pogoda jest iście plażowa. Właści-
wie każdy może się przecież oszukiwać, ale 
w jakim celu? Co to wnosi? Dlaczego reali-
zacja polityki przesadnie tolerancyjnej odby-
wa się kosztem mieszkańców kraju, którzy 
na niego pracują, płacą podatki, ostatecznie  

rząd robi im wodę z mózgu...
Obserwując sytuację na ulicach, w miejscach 

publicznych na terenie krajów europejskich, 
zdecydowanie najlepiej wygląda ona właśnie 
w naszym kraju. Dla przykładu możemy podać 
chociażby noc sylwestrową. Jak to wyglą-
dało? W Niemczech i Francji setki żołnierzy 
na ulicach, odgrodzone „bezpieczne strefy”, 
w Londynie prócz żołnierzy betonowe zapory. 
Wynik? Kilkaset zamieszek i ataków, także na 
tle seksualnym. Oczywiście nigdzie w oficjal-
nych komunikatach nie znajdziemy informacji 
o narodowości sprawców. A sylwester w Polsce? 
Największym zagrożeniem były oblodzone 
drogi... W imprezach na świeżym powietrzu 
wzięło udział tysiące rodaków, nie było jednak 
żołnierzy ani zapór. Efekt? Nie licząc wypadków 
na drogach i kilku „wypadków” związanych 
z niewłaściwym korzystaniem z fajerwerków 
największym „skandalem” były występy ar-
tystów z playbacku. 

Wracając jednak do raportu niemieckich 
kryminologów, to choć informacje w nim za-
warte są dosyć istotne, to nie znajdziemy ich 
we wszystkich polskich mediach. Co więcej, jest 
to niezwykle trudne. Próżno szukać informacji 
o takowym raporcie w największych polskich 
serwisach, należących przeważnie do grupy 
niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier 
Axel Springer. Takiej informacji nie znajdziemy 
też mediach spółki Agora, będącej właścicie-
lem m.in. „Gazety Wyborczej”. Najwyraźniej 
filtrowanie informacji w ramach przyjaźni 
niemieckiej wciąż działa skutecznie.

My jesteśmy jednak najbardziej ciekawi, 
jak dalej potoczą się sprawy z polityką przyj-
mowania uchodźców w Niemczech. Czy raport 
ukazujący prawdę czarno na białym będzie 
miał jakiś wpływ na podejmowane działa-
nia? Czy może Polska nadal będzie oskarża-
na o rasizm i nietolerancję oraz zmuszana 
do przyjmowania imigrantów, a co za tym 
idzie do obniżenia poczucia bezpieczeństwa 

obywateli w ich własnym kraju? Ile jeszcze 
aktów bestialstwa na europejczykach będzie 
musiało się zdarzyć, by Europa wreszcie za-
dbała o swoich mieszkańców? I finalnie, gdyby 
zdarzył się cud i nasi sąsiedzi odstąpiliby od 
tej miłości i bezgranicznej tolerancji, ciekawi 
jesteśmy, jaka byłaby wówczas reakcja pol-
skich-niemieckich mediów. Być może wkrótce 
się o tym przekonamy...

IT

Czyżby Niemcy wreszcie przejrzeli na oczy?
To się wydaje aż tak nieprawdopodobne, że sami nie możemy w to uwierzyć. A jednak. Kilka dni temu niektóre niemieckie 
media ujawniły raport, który dla tamtejszego rządu  przygotowali kryminolodzy. Z badań pod kierownictwem uznanego 
naukowca Christiana Pfeiffera wynika, że za wzrost przestępczości w Niemczech w przeważającej części odpowiadają... 
imigranci! Niesłychane! Skąd takie wnioski? Jak naszym sąsiadom udało się odkryć tę nikomu nieznaną dotąd prawdę? 
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem odkrycia.
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„Zmiany” to słowo nie tylko robi furorę w speechach mówców motywacyjnych. Rekonstrukcje, przetasowania i wszelkie 
możliwe manewry – to ostatnio dzieje się w klubach dwóch największych partii w kraju.

Partia Jarosława Gowina ujrzała światło dzienne już jakiś czas temu, bo w 2013 roku – choć faktem jest, że na języki 
weszła niedawno.

Czy owe roszady przyniosą jakikolwiek 
pozytywny skutek w wyborach najpierw do 
samorządu, a potem tych parlamentarnych? 
Tego nie wiemy i pozostaje nam raczej bacznie 
się wszystkiemu przyglądać... Jeszcze z koń-
cem roku PO RP wybrała zarządy oddziałów 
regionalnych partii, o czym pisaliśmy w po-
przednim numerze. Wiemy więc kto poszefuje 
na Pomorzu, ale co ze strukturami krajowymi? 

I tu mamy powtórkę z rozrywki, Pomorza-
nie znowu we władzach centralnych! Trójka 
naszych parlamentarzystów ponownie stoi 
przed nie lada wyzwaniem. Wicemarszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz został wiceprze-
wodniczącym Platformy RP, a szef pomorskich 
struktur Sławomir Neumann objął funkcję 
przewodniczącego Klubu Parlamentarnego 
PO. Członkinią zarządu krajowego została 

Agnieszka Pomaska – szefowa partii w Gdań-
sku. Chciałoby się tym samym rzec – idzie 
nowe-stare, ale należy pamiętać, że czasy 
dla PO nastały zupełnie inne. Dziś to nie oni 
rozdają karty, a będą starali się je odzyskać 
asy. Z przekraczającym obecnie 40% poparciem 
dla PiS będzie ciężko, aczkolwiek w polityce, 
jak w sporcie – dopóki piłka w grze, dopóty... 
no sami wiecie co...

Działalność rozpoczęła pod nazwą „Pol-
ska Razem Zjednoczona Prawica”, a dziś, 
po dość czasowej transformacji nazywa 
się po prostu „Porozumienie”. Wszystko 
za sprawą poszerzenia jej grona. Jarosław 
Gowin do swoich szeregów „przygarnął” 

Stowarzyszenie „Republikanie”, działa-
czy, którzy opuścili partię „Wolność” oraz 
Chrześcijański Ruch Samorządowy. Szere-
gi nowej-starej partii zasilili także nasza 
pomorska posłanka Magdalena Błeńska 
(dawniej w Kukiz'15) i Zbigniew Grylas 
(Nowoczesna). Wraz ze zmianą członków 
zmieniła się także struktura organizacyjna. 
Wiceprezesami Zarządu Krajowego zostali 
Karol Rabenda i poseł Magdalena Błeńska, 
która w Sejmie pozostaje jednak posłem 
niezrzeszonym. Dotychczasowe zarządy wo-
jewódzkie od tej pory stały się nieaktualne 
i są sukcesywnie zastępowane zarządami 
okręgowymi, obejmującymi swoim zasięgiem 
okręgi wyborcze do Sejmu RP.  Warto także 
nadmienić, że wraz z końcem listopada 
Zarząd Krajowy partii wybrał prezesów 
zarządów okręgowych „Porozumienia” także 
dla naszego województwa, którymi zostali 
Monika Baran - prezes okręgu gdyńsko-
-słupskiego (nr 26) i Karol Rabenda – prezes 
okręgu gdańskiego (nr 25). 

Jak widzimy, partia Jarosława Gowina 
ma się dobrze i wciąż się rozrasta. Do jego 
„rodziny” partyjnej dołączają inne, mniejsze, 
czasem dla przeciętnego Polaka nieznane 
stowarzyszenia czy struktury. „Przytulenie 
się” do Gowina wydaje się więc dla nich 

szansą, by zaistnieć na krajowej scenie 
politycznej i by wreszcie ktokolwiek chciał 
ich wysłuchać. A w grupie siła! Oby do tej 
pory niesłyszani, mogli dojść do głosu… 
Może coś wreszcie się zmieni – na korzyść 
Polski oczywiście!

Czy nasi pomogą Platformie?

Coraz liczniejsza „rodzina” Gowina

Monika Baran -  prezes okręgu gdyńsko-słupskiego (nr 26) Karol Rabenda - prezes okręgu gdańskiego (nr 25)

Sławomir Neumann 
- przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Agnieszka Pomaska – członkini zarządu krajowego POBogdan Borusewicz -  wiceprzewodniczący PO RP



aktualności

5

Dobrze, że są w naszym kraju, a także i pomorskim środowisku osoby dumne z tego, że wywodzą się z danej mniejszo-
ści narodowej, mają inną kulturę, tradycję, wyznają odmienną religię. A co jeszcze ważniejsze, że to wszystko w piękny 
sposób pokazują otoczeniu. 

Basil Kerski ponownie został powołany na stanowisko 
dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności przez pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Był jedynym kan-
dydatem, który startował w konkursie i dzięki pozytywnej 
rekomendacji komisji, przez kolejne pięć lat będzie szefo-
wał gdańskiej instytucji.

Jakub Szadaj, przewodniczący gdańskiego oddziału Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów oraz przewodniczący Niezależnej 
Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP został nagrodzony przez pre-
zydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w dziedzinie kultury za 
kultywowanie tradycji żydowskiej i pokazywanie wielokulturowości 
Gdańska w jego licznych aspektach. Należy jednak zaznaczyć, że rok 
2017 jest dla laureata wyjątkowym, bowiem przypada pięćdziesiąt 
lat jego działalności na rzecz kultury żydowskiej i innych mniejszości 
w stolicy Pomorza. A tak kuluarowo w tym też roku urodził się mu 
kolejny wnuk – syn Dawid Szadaj i synowa Anna Jamróz-Szadaj – 
Miss Polski 2009, doczekali się pierwszego potomka – nota bene 
o imieniu Jakub). 

Ale wróćmy do wyróżnienia – Jakub Szadaj nagrodę odebrał 
jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - 18 grudnia, a do-
ceniony został za całokształt dotychczasowych działań. Szadaj 
swoją aktywność rozpoczął w 1967 roku w gdańskim oddziale 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Później reaktywował 
towarzystwo rozwiązane w 1968 roku. Przez wiele lat zajmował się 
szeroko pojętą działalnością kulturalną, ale nim mógł znaleźć się 
w owej sytuacji warto podkreślić, że był działaczem opozycyjnym 
i antykomunistycznym w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w RP  
zainicjował też Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej oraz prezentował 
kulturę żydowską podczas kolejnych edycji „Biografii Gdańskich”. 
Nieustannie pracuje na rzecz propagowania swojej kultury, kultywo-
wania tradycji oraz promocji różnych narodowości zamieszkujących 
Gdańsk, nie tylko Żydów. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje 

pokoleniom. Jako jeden z nielicznych Pomorzan jest przyjacie-
lem Gdańskiego Seminarium Duchownego, wyróżnionym tytułem 
„Amicus Noster” oraz członkiem kapituły ekumenicznej nagrody 
„Człowieka Pojednania i Pokoju”, która co roku przyznawana jest 
w Sanktuarium w Łęgowie, wybitnym postaciom reprezentującym 
różne profesje (do tej pory otrzymali ją m.in.: Adam Daniel Rotfeld, 
prof. Jerzy Buzek, Krzysztof Zanussi czy Jakub Błaszczykowski). 

Jak sam mówi, jest dumny z osiągnięć swojego zespołu i podczas 
drugiej kadencji zamierza zachować jakość oferty i jednocześnie 
wzmocnić pozycję ECS jako jednej z najważniejszych instytucji kultury 
i miejsca pamięci w Polsce i Europie. Z pytaniem do naszej redakcji 
zwracają się jednak Czytelnicy – kim jest obecny szef ECS-u. Dlatego 
wyjaśniamy! Basil Kerski urodził się 19 listopada 1969 r. w Gdańsku 
jako syn irackiego lekarza i Polki. Mieszkał kilka lat w Iraku, kilka 
w Polsce, od 1979 r. w Berlinie Zachodnim, gdzie pracował jego ojciec. 
Tam też studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie. 
W latach 1998–2010 był dyrektorem Federalnego Związku Towarzystw 
Niemiecko-Polskich, założonego w 1986 stowarzyszenia łączącego 
ponad 50 jednostek. W latach 2001–2005 był wykładowcą 

w Instytucie im. Otto Suhra na Wolnym 
Uniwersytecie w Berlinie, w 2011 r. 

prowadził zajęcia w Instytucie Histo-
rii Uniwersytetu Humboldta. W tym 
samym roku został wybrany no-
wym dyrektorem Europejskiego 
Centrum Solidarności po Macieju 
Ziębie, który podał się do dymisji. 
Wielokrotnie odznaczany. W 2005 

r. został uhonorowany Złotym Krzy-
żem Zasługi RP. Jest też kawalerem 

Orderu Zasługi RFN.

A wszystko za sprawą planetarium w gdańskim Centrum Hewe-
lianum, którego realizacja rozpocznie się w połowie 2018 roku. 21 
grudnia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz sekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin 
podpisali umowę o dofinansowanie projektu, którego efektem ma być 
rozbudowa i przebudowa Centrum Hewelianum. Oprócz powstania 
planetarium, prace obejmować mają także rekonstrukcję odcinka 
Muru Carnota. Projekt ma na celu jeszcze większe poszerzenie oferty 
turystycznej tego miejsca. Planetarium, którego budowa zakończy się 
w 2020 roku ma wpłynąć na zwiększenie liczby turystów chętnych 
odwiedzić gdańskie centrum nauki. Obecnie jest to około 160 tys 
osób rocznie. Jesteśmy przekonani, że od 2020, dzięki powstającym 
nowościom gości będzie znacznie więcej!

W trosce o korzenie, tradycję, przynależność...

Kolejna kadencja dyrektora ECS

fo
t. 
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S
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Kosmos dla każdego  
także w stolicy Pomorza
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W Święto Objawienia Pańskiego już po raz ósmy 
gdańskimi ulicami przemaszerował Orszak Trzech 
Króli. Tłumy gdańszczan, turystów, ale także przy-
jezdnych z całego Pomorza, z koronami na głowach 
i śpiewnikami kolęd w rękach ruszyli ulicami Starego 
Miasta. Na czele przemarszu, dumnie na koniach 
paradowali Trzej Królowie. Uczestnicy wydarzenia 
pokonali trasę wyruszając spod Bazyliki Mariackiej 
aż do Zielonej Bramy, gdzie na specjalnie przygo-
towanej scenie czekała Święta Rodzina. A samą 
paradę rozpoczęło powitanie gdańszczan przez pre-
zydenta Pawła Adamowicza, oraz modlitwa Anioł 
Pański, którą poprowadził bp Zbigniew Zieliński. 
Obecny był także proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. 
prałat Ireneusz Bradtke. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął nie tylko gdański magistrat, 
ale przede wszystkim J.E. metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź.

Warto zaznaczyć, że parada sama w sobie nie 
jest tylko przemarszem, a świetnie wyreżyserowaną 
inscenizacją. Przy ul. Piwnej i Tkackiej królowie za-
trzymują się na rozmowę z królem Herodem, który 
przemawia z okna Zbrojowni. Następnie po przejściu 
ul. Długą, pod pomnikiem Neptuna odbywa się walka 
dobra ze złem, czyli aniołów z diabłami. Potem Trzej 
Królowie docierają pod scenę, gdzie składają dary 
przed Świętą Rodziną. Całość wieńczy koncert kolęd 
w wykonaniu dzieci oraz Chóru Gdańszczan. Tych 
z Państwa, którzy nie mieli okazji być na wydarze-
niu zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, ale żeby 
uroczystość naprawdę przeżyć duchowo trzeba być 
na gdańskiej starówce osobiście! Zapraszamy za rok!

Orszak Trzech Króli to stosunkowo nowa, 
ale jakże piękna tradycja! Nasza redakcja 
tradycyjnie musiała uczestniczyć w tym wy-
darzeniu! A było jak zwykle – świątecznie, 
barwnie i nastrojowo. 

Mogłoby się wydawać, że o II wojnie światowej wiemy już wszystko, albo 
przynajmniej bardzo dużo. Z całą pewnością do wiadomości publicznej 
podane jest wiele informacji, ale czy wszystkie z nich to fakty? A jak 
wiemy – contra factum nullum argumentum! Więc… sięgnijcie po tę nie-
znaną prawdę do nowej książki Michała Romana Wierzbickiego „Wokół II 
Wojny Światowej”. 

Autor nie pisze o rzeczach oczywistych, ale bazując na wywiadach i wspomnie-
niach uczestników lub bezpośrednich świadków wydarzeń uzupełnia lukę w naszej 
wiedzy, którą mamy z powszechnych podręczników. I jak się okazuje jest co pro-
stować! Znakomicie chociażby opisuje relacje między osobami, a nawet narodami 
uczestniczącymi w owym konflikcie zbrojnym. W książce znajdziemy m.in. infor-
macje o życiu prywatnym Adolfa Hitlera, jego upodobaniach oraz zachowaniu za 
zamkniętym drzwiami, a także o tym, jakie miejsce zajmowała Ewa Braun u boku 
wodza. W książce przeczytamy też szczegółowo o hitlerowskiej okupacji Torunia oraz 
zbrodniach w Łomżyńskiem.

Ale czy Michał Wierzbicki ogranicza się jedynie do wydarzeń ściśle związanych 
z działaniami zbrojnymi? Dzięki Bogu - nie! Już we wstępie bowiem opisuje nieznaną 
powszechnie historię... powstania AIDS! Nikt nigdy dotąd tak bezpośrednio nie na-
pisał, kto ponosi odpowiedzialność za wygenerowanie i rozprzestrzenienie się tego, 
jednego z najgroźniejszych wirusów na Ziemi. „Przecież to męskie pary homoseksu-
alne z udziałem czarnej i białej rasy wygenerowały śmiercionośnego wirusa HIV oraz 
zakaziły nim ludność całej kuli ziemskiej. Aktualnie nie wiemy jeszcze, czy te wirusy 
zostaną farmakologicznie do końca opanowane, czy też będą podlegały replikacji 
w nowych odmianach coraz trudniejszych do leczenia. Według „L'EUROPEO” wirusa 
AIDS wygenerował sympatyczny i powabny młodzian z Karaibów steward lotniczy 
Gay Gaetan Dugas, król erotycznych imprez. Tylko w USA w krótkim czasie zaraził 
53 tys. osób, a zmarł 30 III 1984 w Quebec w wieku zaledwie 32 lat. Wielu ludzi 
w dzisiejszych zdegenerowanych społeczeństwach nie wie, że jeszcze kilkaset lat temu 
w Europie nie znano pojęcia pedofilii. A za niezwykle rzadkie wówczas tego typu 
zbrodnie wobec dzieci winowajcy ginęli na stosie.” - pisze Wierzbicki. Dalej opisuje 
Polskę po 1918 roku, ujawnia też nieprzekazane do publicznej wiadomości informa-
cje związane z katastrofą gibraltarską, w której zginął generał Władysław Sikorski.

Niestety, informacje, które autor podaje w swojej książce są dla wielu ludzi nie-
wygodne. Podążając za dzisiejszym mainstreamem pewnych rzeczy bowiem lepiej 

nie mówić i nie pisać... Wiemy 
także, że gdański IPN odmówił 
Wierzbickiemu wydania książ-
ki tłumacząc, że nie zajmuje się 
działalnością wydawniczą. Na 
osłodę autorowi przekazano tyl-
ko, że mogą jedynie zrecenzować 
książkę jako wartą przeczytania 
pozycję. Co ciekawe, gdybyśmy 
zajrzeli na listę publikacji IPN-
-owskich jeszcze sprzed kilka lat, 
moglibyśmy się złapać za głowę!

Po książkę Michała Wierzbic-
kiego z całą pewnością warto 
sięgnąć. Jest to lektura nie tylko 
dla fanów historii, ale dla każde-
go z nas. Ma bardzo patriotyczny 
wymiar i pokazuje wojenne fakty, 
jakich na próżno szukać w oficjal-
nych publikacjach. Wspomnienia 
świadków historii rzucają zupeł-
nie nowe światło na niektóre, 
nawet powszechnie znane fakty 
historyczne, przedstawiają kon-
tekst zdarzeń i niejednokrotnie 
zaskakują. A po przeczytaniu 
książki ma się wrażenie, że lepiej 
wyciągnąć wniosków się nie da 
niż po fakcie i na własnych błę-
dach. Z serca polecamy!

Tajemnice II wojny światowej  
nie ujrzą światła dziennego?

Objawiona miłość...



aktualnościaktualności

Tłumy w koronach na głowie maszerowały Długim Targiem, aby dotrzeć do Świętej 
Rodziny

Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Starego Miasta

Podczas przemarszu realizowane były fragmenty inscenizacji np. 
walki aniołów z diabłami

Nasza reporterka dostrzegła w tłumie przewodniczącego 
NSZZ Solidarność Piotra Dudę oraz wiceministra infra-
struktury Kazimierza Smolińskiego Królowie w towarzystwie aniołów dotarli szczęśliwie do Świętej Rodziny

Maryja, Józef i Jezus -  w żłóbeczku, ku zaskoczeniu wielu nie było lalki, jak to się zdarza  
w większości orszaków, ale mały chłopiec 

„Król” Michał Targowski składa swój 
dar Dzieciątku

W orszaku uczestniczy co roku bardzo dużo dzieci i młodzieży  
z gdańskich szkół 

Bp Zbigniew Zieliński pobłogosławił zebranych. Na zdjęciu także proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. 
prałat Ireneusz Bradtke oraz aktor Michał Juszczakiewicz
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O tym, że w Polsce nietrudno znaleźć przykłady nepotyzmu i kumoterstwa, nie trzeba nikomu  powtarzać. W Malborku 
za kadencji obecnego burmistrza Marka Charzewskiego takich przykładów nie trzeba długo szukać. Posiadanie władzy 
daje poczucie bezkarności, a publiczne dobra traktuje się jako własne i rozporządza nimi wedle własnego uznania, „roz-
dając” nie tak jak się to powinno robić!

Któż z nas nie zna szekspirowskiej historii miłości Romea i Julii... Jednakże tragicz-
ne dzieje najsłynniejszych kochanków w literaturze kojarzą nam się głównie z XV 
wieczną włoską scenerią. A co gdyby zakochanych przenieść do współczesności? 

Czy w Malborku jest atrakcyjniejsze miej-
sce niż to nad Nogatem naprzeciwko Zamku 
Krzyżackiego? Raczej nie, bo to właśnie 
stamtąd rozciąga się najprawdopodobniej 
najpiękniejszy widok w mieście i okolicach. 
Jak łatwo się domyślić, cena działki w ta-
kim miejscu powinna mieć niebagatelnie 
wysoką wartość. I pewnie ma, ale przecież 
nie jest problemem obniżyć jej wartość, by 
sprzedać ją komuś „zaufanemu”. Mowa 
dokładnie o działce nr 63/50 – przed po-
działem, a po podziale 63/60 i 182/11 przy 
ul. Wałowej. Nasz Czytelnik, a mieszkaniec 
Malborka zwrócił się w sprawie sprzedaży 
owej działki do CBA. Zauważył, że działki 
te o łącznej powierzchni 1231m² zostały 
sprzedane za kwotę zaledwie 107.208zł, czyli  
87,09 zł/m²! Dla porównania, działki nr 
26/14 i 26/15 obr. 3, przy ul. Brukowej znaj-
dujące się w znacznie mniej atrakcyjnej loka-
lizacji zostały wycenione przez tego samego 
rzeczoznawcę na kwotę 329,84 zł/m2, czyli 
na kwotę prawie czterokrotnie wyższą! Jak 
widzimy, cena działki została drastycznie 
obniżona. A szkoda, bo sprzedaż gruntu 
w tak dobrym miejscu powinna przynieść 
duży dochód miastu Malbork z korzyścią 
w pierwszej kolejności dla mieszkańców. 
Co więcej, zagospodarowanie takiego tere-
nu powinno być dobrze przemyślane i jak 
najlepiej spożytkowane.

Skąd taka „promocja” na najbardziej 
atrakcyjne działki w mieście? Sprawdźmy, 
kto został szczęśliwym nabywcą terenu przy 
ul. Wałowej. W przetargu na zakup działki 
wystartowały tylko dwie osoby: Henryk Wojt-
czak -  długoletni pracownik Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku 
na stanowisku kierowniczym, oraz do dnia 
dzisiejszego - kierownik budowy sieci wo-

dociągowych, kanalizacji sanitarnych desz-
czowych itp., finansowanych przez Miasto 
Malbork oraz Tomasz Cicherski, który jest... 
zięciem pana Wojtczaka! Ostatecznie parcela 
z pięknym widokiem na Zamek Krzyżacki 
trafiła do państwa Tomasza i Alicji Cicher-
skich. Brawo Wy!

Mieszkańcy Malborka jednak mają swój 
rozum i nie umknęło ich uwadze, że infor-
macja o przetargu oraz o planach sprzedaży 
działki nie była specjalnie eksponowana ani 
podawana do wiadomości opinii publicznej. 
Tak, jakby ktoś celowo nie chciał, by w prze-
targu wystartowało więcej osób lub nawet 
nikt nie zauważył, że tak atrakcyjne miejsce 
jest „oddawane” bez pomysłu i za bezcen! I tu 
nasuwa mi się pytanie... Ile trzeba zapłacić, 
aby być tak „indywidualnie” potraktowanym 
w przetargu? A może inaczej, jak Państwo 
Tomasz i Alicja Cicherscy sobie na takie 
przywileje zasłużyli? Kto odpowiada za ta-
kie warunki przetargu? Kto na tym zyskał 

oprócz samych nabywców nietuzinkowego 
terenu w Malborku? Co na to wszystko mal-
borczycy? Czy nie sprzeciwiają się temu, że 
ich miejski majątek, własność wspólna jest 
(sprze) dawana za bezcen?

Burmistrz Malborka Marek Charzewski 
najwyraźniej zapomniał, że rolą włodarza 
jest gospodarzenie majątkiem wspólnym 
zgodnie z prawem. A co jeśli nie dopilno-
wał tego incydentu i ktoś inny z urzędu 
dopuścił się tego czynu bez jego wiedzy? 
Obowiązkiem burmistrza jest wtedy oddać 
sprawę do prokuratury. Oby tak zrobił! Bo 
inaczej mogłoby wyjść na to, że dba o ludzi... 
ale tylko „swoich” nie bacząc ani na dobro 
obywateli, ani miasta. Na całe szczęście 
zbliżają się wybory samorządowe. Malbor-
czycy widzą co się dzieje w mieście i za te 
załatwiane „po cichu” i zamiatane pod dywan 
nieuczciwe poczynania rozliczą obecnych 
miejskich „oprawców”. Oby!

Ewa Perłowska

W takiej właśnie odsłonie będziemy mogli podziwiać „Romea i Julię” w Teatrze Miejskim 
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. W tytułowych rolach zobaczymy Macieja Wiznera 
i Martę Kadłub. Słynni kochankowie również będą musieli zawalczyć o swoje uczucie 
wbrew swoim „rodzinom”, które w tej realizacji będą... kibicami dwóch klubów piłkarskich. 
Miłość nastolatków stanie się ofiarą kibolskiej nienawiści. Jak słynny tragiczny romans 
odnajdzie się w obecnej rzeczywistości? O tym będziemy mogli się przekonać już od 20 
stycznia. Jedno jest pewne: talent reżyserski Krzysztofa Babickiego oznacza nietuzinkowy 
spektakl i nie lada emocje! Zapraszamy więc do gdyńskiego teatru!

„Promocyjne” ceny działek w Malborku...  
I to z widokiem na zamek!

Tragiczni kochankowie  
we współczesnym świecie

aktualności

Taki widok będą mieli nabywcy działki przy ulicy Wałowej 
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Przedświąteczna sesja sejmiku wojewódz-
twa pomorskiego, czyli ostatnia w minionym 
roku upłynęła w dosyć gorącej atmosferze. 
Wszystko za sprawą debaty i głosowania 
nad przyjęciem budżetu województwa na 
2018 rok. Był to główny, choć nie jedyny te-
mat, ale za to okraszony nie lada emocjami!

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem, bo roz-
daniem nagród i wyróżnień w konkursie fotogra-
ficznym „Krajobrazy Pomorskie”. Nagrody wręczył 
marszałek Mieczysław Struk oraz przewodniczący 
SWP Jan Kleinszmidt. W konkursie ukazującym pięk-
no naszego regionu zwyciężyła fotografia Krzysztofa 
Chrabąszczewskiego pt. „Wschód słońca nad Kręp-
cem”. Drugie miejsce zajął Arkadiusz Kuźmiński 
zdjęciem „Plaża Jantar”, a trzecie Witold Hintzke za 
obraz „Wschód Las, Jastarnia”. Laureaci otrzymali 
nagrody pieniężne od 300 do 700 zł oraz rzeczowe.

Radni SWP powitali w swoich szeregach także 
nowego członka, Romana Dambka, który podczas 
ostatniej sesji złożył ślubowanie. Został członkiem 
klubu radnych PiS i zajął miejsce Adama Śliwic-
kiego, który złożył rezygnację z mandatu radnego 
w związku z przejęciem obowiązków wójta gminy 
Krokowa. W dalszej kolejności radni przeszli do 
głosowania nad budżetem województwa na nowy 
rok. Zebrani najpierw wysłuchali skarbnika woje-
wództwa Henryka Halmanna oraz przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów Jacka Bendykowskiego. 
Przypomnijmy, że projekt budżetu zapowiada  ponad 
1,1 mld zł wpływu przy wydatkach ponad 1,2 mld 
zł przy najniższym w historii deficycie budżetowym 
w wysokości niecałych 80 mln zł. Najwięcej środków 
pochłonie transport, a dalszej kolejności zdrowie 
i kultura. Podczas debaty radni PiS krytykowali 

przygotowany budżet. Radny Jerzy Barzowski zwrócił uwagę na nadmiar autokorekt 
budżetu wprowadzanych do projektu oraz zarzucił koalicji PO-PSL, że jest to „budżet 
wyborczy”. Z tą uwagą nie zgodził się marszałek Struk, który zauważył, że nigdy 
dotąd radni opozycji nie przyjęli pozytywnie budżetu przygotowanego przez koalicję 
rządzącą. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zwrócili uwagę, że podczas prac 
nad budżetem nie wpłynął ani jeden wniosek od radnych PiS. Podczas głosowania 
za przyjęciem uchwały opowiedziało się 21 radnych, natomiast 5 głosowało przeciw. 
Tym samym budżet na 2018 rok został przyjęty.

Radni SWP przyjęli także rezolucję w obronie nauki języka kaszubskiego. Zgodnie 
ze zmianą podziału subwencji oświatowej wprowadzoną przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie nauczania języka kaszubskiego zostanie 
zmniejszone o ok. 13 mln zł. Zwracając uwagę na to, jak ważny dla kultury i tożsa-
mości Pomorza jest język kaszubski, radni pomorscy wyrazili dezaprobatę dla działań 
ministerstwa. - Język kaszubski to część naszej tożsamości, o zachowanie której od 
dawna zabiegamy. Ograniczenie jego finansowania, to działanie wymierzone przede 
wszystkim w szkoły wiejskie i osłabienie szans na przetrwanie jedynego języka re-
gionalnego w Polsce oraz dziedzictwa kulturowego z nim związanego - powiedział 
marszałek Mieczysław Struk. Rezolucję podczas głosowania poparli radni koalicji 
PO-PSL oraz 3 radnych PiS.

IT

Budżet 2018 przyjęty, 
ale okraszony emocjami!

W sejmikowym gronie przywitano nowego radnego Romana Dambka  
– prezesa Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organiza-
cji Wojskowej „Gryf Pomorski", który zasiadł obok Danuty Sikory  
i Mirosława Batrucha

Nagrodzeni w konkursie fotograficznym „Krajobrazy Pomorskie” wraz z marszałkiem Mieczysławem Strukiem 
oraz przewodniczącym SWP Janem Kleinszmidtem

Skarbnik województwa  
pomorskiego  

Henryk Halmann

Dyrektor Związku Gmin 
Pomorskich  

Bogdan Dombrowski
Na sesję przybywają włodarze pomorskich 

gmin. Na zdjęciu wójt gminy Mikołajki 
Pomorskie Kazimierz Kulecki

aktualności
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Pomorscy uczniowie już odliczają dni do ferii zimowych, które w tym roku przypadają na okres od 29 stycznia do 11 lutego. 
Dzieciaki cieszą się, że wreszcie będzie można dłużej pospać i odpocząć od nauki. Ale jednocześnie czas ten to wyzwanie. 

Świąteczny prezent od marszałka Mieczysława Struka otrzymała niedawno gmina Cedry Wielkie. 

Bo jak wartościowo wypełnić plan dnia, aby 
bawiąc się jednocześnie uczyć? To zdanie nie 
tylko pedagogów, ale jednocześnie samorządu. 
Takie dobre praktyki widzimy w Kosakowie, 
gdzie uczniowie będą mogli skorzystać z bo-
gatej oferty zajęć: sportowych i świetlicowych 
w gminnych szkołach, modelarni oraz zajęć 
tańca kaszubskiego. W przerwie międzyseme-
stralnej dzieci z gminy Kosakowo będą mogły 
również korzystać z pływalni w promocyjnej 
cenie. Podobnie rzecz ma się w bliższej Gdań-
skowi, gminie Kolbudy, która znana jest z tzw. 
„Ferii na stoku". Tam też się niezwyle dużo 
dzieje, a czas dzieciom wypełniają różne formy 
zajęć sportowo-edukacyjnych. Ale wróćmy do 
nadmorskiej gminy. Gmina Kosakowo od lat 
podejmuje działania, by być coraz bardziej 
przyjazną dla najmłodszych mieszkańców. Od 
kilku lat uczniowie mogą bowiem korzystać 
z bezpłatnego transportu komunikacją miejską. 
Kosakowo było pionierem w tym rozwiązaniu, 
które teraz wprowadza lub ma w planach wpro-
wadzić coraz więcej gmin. Co więcej, z bezpłat-
nych przejazdów korzystać może także opiekun 
dziecka zamieszkałego w określonej odległości 
od najbliższej placówki edukacyjnej. 

Na chwilę przed Bożym Narodzeniem w Filharmonii Bałtyckiej wójt Janusz Goliński podpisał z Zarzą-
dem Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Pętla Żuławska - rozbudowa portu 
jachtowego w Błotniku”. Koszt inwestycji to blisko 2,7 mln złotych z czego 2 249 014,36 zł stanowi dofi-
nansowanie z RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu zaplanowano rozbudowę przystani 
w Błotniku obejmującą m.in.: wykonanie 3 pomostów i stanowiska do obsługi tramwaju wodnego w tech-
nologii pływającej, poszerzenie istniejących dojść z gretingu drewnianego, zabezpieczenie dalb, zamonto-
wanie dwóch prefabrykowanych pochylni prowadzących na pomosty pływające oraz wysunięcie drabinek 
umożliwiających wejście z niższych pomostów na wyższe, utwardzenie placu do zimowania jachtów wraz 
z oświetleniem, adaptację i zmianę sposobu użytkowania budynku przepompowni na funkcję usługową 
dla turystów wraz z rozbudową obiektu i wykonaniem oszklonego tarasu - ogrodu zimowego. Zakończenie 
inwestycji z uwagi na duży zakres prac przewidziano na październik 2019 roku.

Samorząd przyjazny dzieciom i portfelowi rodziców

Port jachtowy w Błotniku zyska nowy blask!

Aby urozmaicić dzieciom 
i młodzieży czas w ferie 
trzeba mieć gdzie. Cieszy 
zatem fakt, że gmina Ko-
sakowo cały czas rozwija 
swoje możliwości jeśli 
chodzi o infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną.  
Pamiętamy chociażby 
XVII edycję konkursu 
„Budowniczy Polskie-
go Sportu", w którym 
gmina Kosakwo oraz wójt 
Jerzy Włudzik otrzymali 
wyróżnienie „Inwestor na 
Medal". Laur przyznano 
za zaangażowanie gminy 
w rozwój własnej bazy 
sportowej, a tym samym 
rozwój nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej woje-
wództwa pomorskiego, 
rozwój sportu i rekreacji 
wśród dzieci, młodzieży 
i społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem inicjatywy budowy 
nowoczesnego Centrum 
Sportowego w Kosako-
wie. Warto nadmienić, 
że samo centrum zostało 
wyróżnione jako Sporto-
wy Obiekt Roku 2016. 

aktualności
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Z początkiem lutego na nasze łamy powraca plebiscyt na 10 najpopularniejszych Pomorzan - Homo Popularis. Ale nic bez 
Was! Już niebawem będziecie mogli zgłaszać swoich pretendentów do tego tytułu. Ze wszystkich nazwisk nadesłanych do 
redakcji Wieczoru, w ciągu miesiąca wybierzemy 60 najczęściej powtarzających się. A potem to już tylko od Was zależy kto 
znajdzie się w finałowej 10!

Pomysł na organizowanie plebiscytu Homo Popularis zrodził się 
w 1992 roku, kiedy to na Wybrzeżu podobne inicjatywy nie miały jeszcze 
miejsca. Jako pierwsi w wolnej, demokratycznej Polsce zainauguro-
waliśmy wybór najpopularniejszych postaci regionu. Finał pierwszej 
edycji - Homo Popularis za rok 1992 - odbył się w lutym 1993 roku 
w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Pierwszą statuetkę 
otrzymała wówczas Pierwsza Dama RP Danuta Wałęsa. Zainteresowanie 
tym wydarzeniem było ogromne, o czym może świadczyć obecność na 
finale korespondentów BBC. Kolejne edycje również cieszyły się dużym 
powodzeniem. A przez lata w gronie laureatów znaleźli się m.in.: 
marszałek Senatu RP prof. dr hab. Longin Pastusiak, aktorka filmowa 
i teatralna Katarzyna Figura, marszałek Senatu RP Maciej Płażyński, 
marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, dowódca Marynarki Wojennej 
RP adm. floty Ryszard Łukasik, bp Jan Bernard Szlaga, premier Leszek 
Miller, poseł Jarosław Sellin, metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź czy rektor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, wcześniej 
Pomorzanin, szef tutejszej ŻW – gen. Bogusław Pacek. 

Ideą Homo Popularis było i jest uhonorowanie statuetką osób, które 
cieszą się na Pomorzu dużą popularnością. Wiek, zawód i zakres dzia-
łania nie są określone, dlatego laureatami plebiscytu zostają ludzie 

wszelkiej profesji; politycy, naukowcy, lekarze, sportowcy, duchowni, 
artyści, biznesmeni, restauratorzy. Jedynym miernikiem jest popu-
larność, a decydentami Czytelnicy „Wieczoru". To oni na specjalnych 
konkursowych kuponach oraz za pomocą poczty mailowej  typują 
pretendentów do tytułu Homo Popularis i ostatecznie rozstrzygają, 
kto znajduje się w finałowej 10. Więcej informacji wkrótce!

Wybierzcie najpopularniejszych Pomorzan za rok 2017!

aktualności
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Laureaci w roku 2015: - Danuta Sikora - radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, współinicjatorka powstania pomnika „Inki” w Gdańsku, Krzysztof Babicki - dyrektor arty-
styczny Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, prof. Adam Jedliński - adwokat, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowego 
w Gdyni, w imieniu którego statuetkę odebrała córka Martyna Jedlińska, dr Henryk Jan Lewandowski - kanclerz kapituły Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, 
wykładowca akademicki, pisarz, podróżnik, Michał Owczarczak - wicewojewoda pomorski, prof. Bogusław Pacek - generał dywizji Wojska Polskiego w st. spocz., b. rektor Akademii 
Obrony Narodowej, Józef Sarnowski - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, społecznik, Jarosław Sellin - poseł na sejm RP, Michał Targowski - dyrektor Miej-
skiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie, Leszek Miller – b. premier, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 Laureaci za rok 1992, a wśród nich m.in.: prezydentowa Danuta Wałęsa, kapelan Solidarności, ks. prałat Henryk Jankowski, prezydent Gdyni Franciszka Cegielska, prof. Zbigniew 
Gruca, prezydent Gdańska Franciszek Jamroż, Miss Wybrzeża Katarzyna Tomczyk, prof. Jerzy Młynaczyk
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W tym roku przedsiębiorców czeka wiele zmian. I nie są to drobne, kosmetyczne poprawki w prawie. Na prowadzących 
firmę spadnie część obowiązków kontrolnych, będą musieli zadbać o dane osobowe klientów, będą też spore zmiany 
w opłatach w ZUSie. Nowości przygotowano także dla firm posiadających kasy fiskalne. Od połowy roku będą też zmiany 
w sposobie płatności i rozliczeń podatku VAT.

Jednolity Plik Kontrolny
JPK co prawda nowością nie jest, bo już od 

połowy 2016 roku obowiązkiem przesyłania 
pliku były obciążone większe firmy, jednak 
już od tego roku obowiązek ten spoczywa na 
wszystkich firmach, nawet tych jednooso-
bowych. Przedsiębiorcy muszą gromadzić 
i przesyłać fiskusowi dane ze swoich syste-
mów księgowych w formie pliku w formacie 
XML według ustalonej odgórnie struktury 
i schematu. Firmy będą więc musiały wysyłać 
maksymalnie siedem plików, ale nie każde 
przedsiębiorstwo musi generować wszystkie. 
Plik JPK_KR zawierać ma dane z ksiąg rachun-
kowych, JPK_WB – wyciągów bankowych, 
JPK_EWP – ewidencji przychodów, JPK_FA 
– faktur VAT, JPK_VAT – ewidencji zakupu 
i sprzedaży VAT, JPK_MAG – stan magazynu, 
JPK_PKPIR – podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów. Plik JPK_VAT wszystkie firmy 
muszą przesyłać fiskusowi w każdym mie-
siącu. Oznacza to, że pierwszy plik z danymi 
za styczeń 2018 muszą stworzyć i wysłać 
w lutym. Przedsiębiorcy mogą przygotować 
i wysyłać ten plik samodzielnie, mogą też 
skorzystać z usług firm udostępniających pro-
gramy pozwalające odpowiednio przygotować 
potrzebne dane. Ci, którzy korzystają z usług 
biur księgowych, mają ten kłopot z głowy, 
choć muszą się liczyć z tym, że wzrosną ceny 
usług księgowych.

Wyższe składki, jeden rachunek,  
zwolnienie z opłat – czyli zmiany w ZUS

Składki na ZUS tradycyjnie wzrosną. Przed-
siębiorcy będą płacić miesięcznie 520,36 zł 
składki emerytalnej, 213,26 zł rentowej, 65,31 
zł chorobowej (dobrowolnie), 47,98 zł wy-
padkowej oraz 65,31 zł na Fundusz Pracy, 
co razem daje 912,22 zł. Wysokość składki 
na ubezpieczenie zdrowotne nie jest jeszcze 
znana. Udogodnieniem dla przedsiębiorców 
ma być jeden, indywidualny rachunek, na któ-
ry właściciele firm będą przelewać wszystkie 
składki, a to ZUS zajmie się podziałem środ-
ków. Dotychczas każdą składkę przedsiębiorcy 
wpłacali na odrębny rachunek. Informacja 
o numerze konta jest wysyłana listem pole-
conym, swój indywidualny numer można też 
sprawdzić na stronie internetowej eskladka.
pl wpisując swój NIP i np. PESEL. Jednak to 
ułatwienie niesie za sobą pułapkę: wpłacona 
kwota w pierwszej kolejności zostanie prze-
znaczona na uregulowanie należności wobec 
ZUS, zatem jeżeli ktoś ma zaległości w ZUS, 
może zostać nieświadomie pozbawiony innych 
świadczeń. Warto zatem monitorować, czy nie 
mamy żadnych nieuregulowanych należności 
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Tzw. konstytucja biznesu to pakiet zmian 
w kilku ustawach, które są niejako ukłonem 
w stronę nowych przedsiębiorców rozpoczy-

nających działalność. Zgodnie z zasadami 
przez pierwsze pół roki działalności nowy 
przedsiębiorca nie będzie musiał w ogóle 
płacić składek na ubezpieczenie społeczne, 
a następnie przez dwa lata będzie płacić niż-
sze składki, tak jak jest to obecnie. Pojawia 
się także nowa forma prowadzenia biznesu, 
tzw. działalność nierejestrowana. Osoby pro-
wadzące taką działalność będą zwolnione z z 
obowiązku płacenia składek na ZUS. Warun-
kiem skorzystania z takiej możliwości jest 
brak prowadzenia działalności gospodarczej 
w ciągu ostatnich pięciu lat oraz osiąganie 
dochodu poniżej połowy minimalnego wyna-
grodzenia (czyli od 2018r. 1050 zł).

Nowe składki ZUS:
520,36 zł – emerytalna

213,26 zł - rentowa
65,31 zł chorobowa (dobrowolnie)

47,98 zł - wypadkowa
65,31 zł - Fundusz Pracy

razem - 912,22 zł

Obowiązkowa możliwość płatności  
bezgotówkowych

Prawdopodobnie w 2018 roku wszyscy 
przedsiębiorcy mający kasę fiskalną będą 
musieli oferować klientom przynajmniej jedną 
formę płatności bezgotówkowej: kartą płat-
niczą, przelewem bankowym lub aplikacją 
mobilną. Jednak w ramach projektu „Polska 
bezgotówkowa” firmy będą mogły skorzystać 
z dofinansowania, dzięki któremu przedsię-
biorca przez rok nie będzie płacił prowizji 
kartowych ani za korzystanie z terminalu 
płatniczego.

Split payment i inne zmiany w VAT
Od wielu lat obowiązuje już zasada, że 

firma, której nie zapłacono za towar i usłu-
gę, może odzyskać zapłacony podatek VAT, 
jeśli od daty płatności minęło 150 dni. Od 
tego roku jest to 120 dni. Być może w 2018 
roku podobna zasada będzie obowiązywać 
w podatkach PIT i CIT. Po upływie 120 dni 
niezapłaconą fakturę przedsiębiorca będzie 
mógł odliczyć od przychodów, dzięki czemu 
zapłaci mniejszy podatek. Natomiast dłużnik 
po upływie tego czasu będzie musiał doliczyć 
sobie do przychodu kwotę, której nie zapłacił, 
więc podatek zapłaci wyższy. Od 1 lipca tego 
roku pojawi się tzw. „split payment”, czyli 
mechanizm podzielonej płatności. Na razie 
stosowanie tego rozwiązania będzie dobro-
wolne. Na przykład sprzedając daną usługę 
za kwotę netto + VAT, kwota netto trafia na 
rachunek bieżący firmy a kwota VAT na drugi 
rachunek VAT. Podatnik będzie mógł dyspo-
nować środkami na rachunku VAT, ale tylko 
na określone cele, np. do zapłaty podatku 
VAT. Żeby jednak przelać środki z rachunku 

VAT na rachunek bieżący firmy, wymagana 
będzie zgoda naszelnika US. „Split payment” 
skróci do 25 dni zwrot przez US na rachunek 
VAT nadwyżki VAT. Wobec firmy stosującej 
to rozwiązanie, US może też odstąpić od kar 
przewidzianych w ustawie o VAT.

RODO w służbie ochrony danych osobowych
Zmiany, które dotkną wszystkich przed-

siębiorców przewiduje też rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie 
RODO. Zmiany te dotyczą także wszystkich 
instytucji, które obracają danymi osobowymi. 
Nowe regulacje mają na celu zwiększenie 
kontroli nad gromadzonymi danymi oraz 
zabezpieczenie ich przed wyciekiem. Rozpo-
rządzenie nie mówi jednak, jakie konkretnie 
działania muszą podjąć przedsiębiorcy. Wia-
domo, że 25 maja każda z firm będzie musiała 
poinformować wszystkie osoby, których dane 
posiada, w jakim celu przechowuje dane, jakie 
są to dane, czy udostępnia je innym pod-
miotom, kto w firmie odpowiada za ochronę 
danych osobowych i o prawie złożenia skargi 
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Firmy będą musiały sprawdzić, 
w jakich celach klient wyraził zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych, a zgoda ta nie 
może być wykorzystana szerzej. Przedsiębior-
stwa będą też musiały wypracować procedury 
dotyczące bezpieczeństwa i przepływu da-
nych osobowych oraz dostosowania do nich 
systemów informatycznych. Gdy dojdzie do 
wycieku danych, firma musi poinformować 
o tym klientów w ciągu 72 godzin od jego 
wykrycia. Właściciel firmy, który nie dopełni 
obowiązków informacyjnych i nie zabezpieczy 
odpowiednio posiadanych danych osobowych, 
będzie musiał zapłacić karę w wysokości 20 
mln euro lub 4% rocznych obrotów.

red

Rok 2018 rokiem zmian dla przedsiębiorców!
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Okres karnawału już się rozpoczął, a że w tym roku będzie dość krótki, warto spędzić go w jak najlepszym stylu. Wobec 
tego mamy propozycję nie do odrzucenia! Karnawał w towarzystwie gwiazdy światowej sławy. Pewnie już wiecie o kogo 
chodzi wszak wydarzenie zapowiadamy od dawna! 

Święta to czas spotkań w rodzinnym domu z bliskimi, czas łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd. Tak przynajmniej Boże 
Narodzenie spędza większość z nas. Niestety nie każdy ma taką możliwość. Świąt w domu nie mogli spędzić np. pacjenci 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w nowodworskim szpitalu. 

O randze tego koncertu może już świadczyć fakt, że patronat hono-
rowy nad nim objął sam metropolita gdański J.E. abp Sławoj Leszek 
Głódź. Tak drodzy Państwo, to będzie muzyczne wydarzenie roku, 
przynajmniej na Pomorzu. Alicja Węgorzewska już 14 stycznia o godz. 
17:00 w Starym Maneżu zaśpiewa w koncercie z muzyczną wizytówką 
Pomorza – Cappellą Gedanensis! Jak już jakiś czas temu zdradził nam 
dyrektor zespołu Marek Więcławek, koncert będzie dla każdego, i fanów 
muzyki operowej, ale też i tych którzy wolą nowoczesne, „luźniejsze” 
wykonania. No i dla samej Alicji warto być!

Mezzosopranistka zarówno z wykształcenia, zawodu jak i zamiło-
wania zasłynęła występami na największych i najważniejszych scenach 
świata, m.in. w Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie, a nawet w Kuwejcie 
i Bahrajnie. Przez lata kariery zbierała znakomite recenzje krytyków 

z całego świata. Choć jest divą wielkiej sztuki operowej, nie odcina się 
się od lżejszej muzyki popularnej. Dała się nam poznać jako charyzma-
tyczna jurorka telewizyjnego programu „Bitwa na głosy”, zasiadała 
też w jury Konkursu Piosenki Eurowizji. Nagrała piosenkę na rzecz 
dzieci z autyzmem wraz ze światowymi gwiazdami... hip-hopu, takimi 
jak Snoop Dogg, Kurtis Blow czy Curtis Young. A w  Starym Maneżu 
wraz z Cappellą Gedanensis, tenorem Mikołajem Adamczakiem oraz 
skrzypkiem Bogdanem Kierejszą wykonają wybrane przeboje ope-
retkowe i musicalowe. Koncert z całą pewnością będzie doskonałym 
zastrzykiem dobrej energii na cały 2018 rok! Usłyszymy m.in. polki 
i walce, czyli muzykę klasyczną w najprzyjemniejszej formie. Nie może 
Was tam zabraknąć!

MR

Na szczęście dyrekcja i pracownicy placówki dołożyli wszelkich 
starań, by także dla ich pacjentów ten świąteczny czas był wyjątkowy. 
20 grudnia odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna dla pacjentów 
ZOL-u i ich rodzin. Ks. Mariusz Pietrzykowski odczytał Ewangelię 
oraz pobłogosławił opłatek. Życzenia pacjentom i ich rodzinom zło-
żył m.in. prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 
w Malborku Paweł Chodyniak, starosta nowodworski Zbigniew Ptak 
czy wicestarosta malborski Waldemar Lamkowski. A skoro święta, 
to muszą być i prezenty. A te dla pacjentów szpitala przyniósł sam 
św. Mikołaj ze swoim małym pomocnikiem! Warto nadmienić, że 
wszystkie potrawy podczas spotkania zostały przygotowane przez 
pracowników szpitala we własnym zakresie. Ale to nie wszystko! 

Odwiedzając po raz kolejny nowodworski szpital mieliśmy okazję 
podziwiać postępy prac rewitalizacyjnych szpitala. A te idą pełną parą 
i to w jakim tempie! Zaledwie trzy tygodnie po uroczystym oddaniu 
do użytku pracowni USG, gotowa była już pracownia rentgenowska. 
Goście mogli zobaczyć efekt remontu, a po salach oprowadzał dyrek-
tor  placówki Bogdan Kułakowski. Przy tej okazji ks. Pietrzykowski 
poświęcił także wyremontowaną pracownię RTG, by jak najlepiej 
służyła pacjentom. Szkoda tylko, że nie wszystkie modernizacje 
szpitali w naszym regionie przebiegają tak sprawnie jak w szpitalu 
w Nowym Dworze Gdańskim. Dlatego jest z kogo brać przykład.

Królowa opery już niebawem wystąpi dla gdańszczan!

Mikołaj pamięta o wszystkich

Mikołaje oraz prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku 
Paweł Chodyniak i dyrektor szpitala Bogdan Kułakowski

Goście Wigilii podzielili się opłatkiem. Na zdjęciu starosta nowodworski Zbigniew Ptak 
oraz radna SWP Maria Pawłowska
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W Święto Objawienia Pańskiego uroczyste Orszaki Trzech Króli przeszły nie tylko w Trójmieście. Wiele innych pomorskich 
miast zorganizowało podobne wydarzenia, w których wzięły udział tłumy mieszkańców. My tym razem zajrzeliśmy do Wej-
herowa, gdzie wydarzenie to wygląda bardzo widowiskowo. M.in. dlatego, że miasto podobne doświadczenia realizuje od 
lat. Nie dalej niż na wiosnę będziemy uczestniczyli w kolejnej spektakularnej inscenizacji „Misterium Męki Pańskiej". 

Wejherowski Orszak Trzech Króli wyruszył 
spod Pałacu Przebendowskich, który w tym 
dniu „zagrał” rolę pałacu Heroda. Zebrani wej-
herowianie mogli zobaczyć scenki związane ze 
Świętem Trzech Króli odgrywane na balkonie 
pałacowym przez aktorów ze Stowarzyszenia 
Misternicy Kaszubscy pod kierownictwem Woj-
ciecha Rybakowskiego. Do zebranych przemówił 
dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat 
Daniel Nowak. Następnie Orszak ruszył ulicą 
Zamkową na Plac Jakuba Wejhera. Wśród ze-
branych dostrzegliśmy znanego społecznika, 
mecenasa kultury, radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Jarosława Biereckiego. Na 
Placu Jakuba Wejhera Trzej Królowie złożyli 
dary Świętej Rodzinie. Tegorocznymi, wyjątko-
wymi „gośćmi”, którzy również oddali pokłon 
nowo narodzonemu Jezusowi byli bohaterowie 
historii Wejherowa - siostra Alicja Kotowska 
i ks. prałat Edmund Roszczynialski zabici 
podczas II wojny światowej przez hitlerow-
ców. Podobnie jak w innych miastach, wszyscy 
uczestnicy wejherowskiej parady otrzymali 
korony i śpiewniki. Zabrzmiały najpiękniejsze 
kolędy, które pomagali mieszkańcom śpiewać 
muzycy zespołu „Fucus” z solistą Rafałem 
Rompcą. Patronat honorowy nad obchodami 
objął prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
oraz starosta wejherowska Gabriela Lisius.

Ta piękna, choć stosunkowo nowa tradycja 
przyjmuje się w kolejnych miastach Polski. 
W Wejherowie orszak odbywa się już od kilku 
lat i uczestniczy w nim coraz większa liczba 
mieszkańców. Wydarzenie trzeba jednak zoba-
czyć i przeżyć osobiście. Nim jednak zaprosimy 
Państwa na uroczystości za rok, już na wiosnę 
warto odwiedzić miasto. Przed świętami Wiel-
kiej Nocy na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie 
„Misterium Męki Pańskiej", ale o tym napiszemy 
niebawem! 

Pokłonili się Dzieciątku 

Na zdjęciu:  kierownik „Misterników Kaszubskich”, członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Wojciech Rybakowski, ks. prałat Daniel Nowak, ks. prałat Tadeusz Reszka, radny 
Sejmiku Województwa Pomorskiego Jarosław Bierecki

Mieszkańcy Wejherowa i turyści przywitali Świętą Rodzinę
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śmietanka towarzyska

Andrzej Gołota skończył 50 lat. Z tej 
okazji polskie tabloidy rozpisały się 
o życiu sportowca, wspominając cytu-
jąc i... przekręcając fakty!

Kto z Państwa nie był w szymbarskim Centrum Edukacji i Promocji Regionu? Chyba każdy! 
Nie dość, że z roku na roku atrakcji w tym miejscu przybywa to jeszcze i po zwiedzaniu moż-
na się dobrze posilić! Ale czyja to zasługa?

Andrzej Gołota nie był jednym z najbar-
dziej pracowitych sportowców. Swoje treningi 
wykonywał i owszem nawet dość sumiennie, 
ale te ogólnorozwojowe i chociażby bieganie 
zastępował innymi formami „rekreacji”, czasem 
także tymi biernymi. Na jednym ze spotkań 
z naszym zespołem redakcyjnym - jako dżen-
telmen - próbował nalać dziennikarce wody. 
Na próżno, bo jego prawa ręka była na tyle 
uszkodzona, że nie miał siły utrzymać w gó-
rze przez chwilę litrowego dzbanka. Wiemy 
też z usług jakich lekarzy korzystał, niemniej 
jednak nie był z nich zadowolony, a co gorsza 
nawet wypowiadał się na ich temat nie do końca 
dobrze, także pokażemy Państwu jak wyglądała 
jedna z jego wizyt... u stomatologa (na naszym 
zdjęciu). Z czego jak z czego, ale z tych usług 
medycznych był w pełni zadowolony! Proszę 
spojrzeć tylko jak pozuje dla naszej reporterki 

do pamiątkowego foto wraz z szefem NZOZ 
Dentical dr. Januszem Janczakiem! 

Ach te wspomnienia, mamy ich trochę... 
Część w pamięci, a wiele na stałe w sercu... 
Pisać by długo, łamów ubywa! Więc w tym 

miejscu składamy Andrzejowi życzenia! „Duży 
Andrzeju”, bo tak mówili na niego przyjaciele 
– kolejnych 50 lat! Może mniej szalonych niż 
te minione, ale za to w większym zdrowiu! 
Pomyślności!

Na właśnie, dobre pytanie, choć o szefie kuchni z szymbarskiego hotelu, który właściwie nadzoruje wszyst-
kie tamtejsze potrawy, trafiające do gości i turystów, pisaliśmy już niejednokrotnie. To Henryk Stankiewicz, 
który potrafi proste jedzenie zamienić w spektakularne dania. Przygotowywane przez niego jedzenie jest 
zawsze idealnie przyprawione, świeże, a menu bardzo urozmaicone. Kilka ładnych lat temu zachwalał go 
sam premier Leszek Miller, któremu na obiad szef kuchni zaserwował łososia podanego na placku ziemnia-
czanym. Dopełnieniem tego dnia były oczywiście warzywa, a wszystko to bardzo estetycznie podane. Tak 
właściwie to ciężko teraz wspominać to co pan Henryk „wyprawia” w kuchni, wszak jesteśmy w redakcji, 
a tu pod dostatkiem mamy tylko kawy... I od tych wszystkich smakowitości dzieli na 50 km... Ale jak tylko 
będziemy na Kaszubach – wiemy gdzie udać się w pierwszej kolejności!

Kontrowersyjne pół wieku, a co dalej?

W jedzenie wkłada duszę, a my jemy sercem!

Podobno w Denticalu nigdy nie boli, nawet nie bolało pacjentów lata, lata temu!

Dawno... ale prawda! Mistrz Andrzej Gołota po wizycie w NZOZ Dentical we Wrzeszczu wraz z szefem przychodni dr. Januszem Janczakiem 
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Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne Medical
oferuje:

• POZ – Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
(dorośli i dzieci)

• Tomograf komputerowy

• Rezonans magnetyczny

• USG 3D i 4D, USG Doppler

• Kolonoskopia i gastroskopia

• Laboratorium analityczne

• Centrum rehabilitacji

• Medycyna pracy

• Stomatologia

• Apteka

Nasi lekarze specjaliści:

• Neurolog

• Ortopeda

• Kardiolog

• Kardiolog dziecięcy

• Endokrynolog 

• Okulista

• Ginekolog

• Dermatolog

• Urolog 

• i inni

83-110 Tczew

ul. Wojska Polskiego 5a

tel. 58 501 01 01, 58 501 01 00

czynne w godzinach:

7.00 – 20.00
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Najstarsza z córek b. prezydenta RP Lecha Wałęsy wkrótce zostanie mężatką! W Wigilię przyjęła oświadczyny swojego 
wieloletniego partnera, przedsiębiorcy, radnego miasta Gdańska Lecha Kaźmierczyka, z którym często widywana jest na 
niedzielnych mszach w kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

Urodzona w 1979 roku Magda była już 
kiedyś mężatką, jednak małżeństwo zostało 
unieważnione. Z tego związku ma jednego syna, 
Szymona. Rodzicami chrzestnymi najstarszej 
z córek byłego przywódcy „Solidarności” byli 
Anna Walentynowicz i Bogdan Borusewicz. Jako 
dziecko chciała zostać tancerką i... zakonnicą! 
Taką też drogę wybrał dla niej ojciec. W pewnym 
sensie spełniły się oba te plany. Wałęsówna 
najpierw uczyła się w szkole baletowej. Była 
jedną z najbardziej utalentowanych i pracowi-
tych tancerek. Dostała kilka ważnych, głównych 

ról w baletach i zapowiadała się na gwiazdę. 
Niestety, szanse na wielką karierę zaprzepa-
ściła jej kontuzja kolana. Przeszła operację, 
później jeszcze chwilę tańczyła zespołowo. 
Ostatecznie z powodu niedoleczonej kontuzji 
porzuciła taniec. Przez pewien czas nie wiedzia-
ła co ze sobą zrobić. Później skończyła studia 
teologiczne. Obecnie pracuje jako katechetka 
i unika mediów, choć jeszcze nie tak dawno na 
swoim facebookowym profilu odniosła się do 
oskarżeń rzucanych na jej ojca. „Boli mnie serce. 
Mój ojciec, którego nie miałam, jest niszczony. 

Mój ojciec, który poświęcił dla walki o wolną 
Polskę, małżeństwo i rodzinę, jest poniewierany 
na zamówienie polityczne. Znam mojego tatę. 
Można mu wiele zarzucić, ale nie to, że zdradził, 
że się sprzedał, że współpracował z SB” - napi-
sała, a jej post publikowały niemal wszystkie 
media. Magdzie i jej narzeczonemu życzymy 
wszystkiego, co najlepsze we wspólnym życiu, 
przede wszystkim spokoju którego w rodzinie 
Wałęsów wiecznie brakowało. 

IT

Magdalena Wałęsa po raz drugi na ślubnym kobiercu
Już narzeczeństwo Z ukochanym tatą

Na ślubnym kobiercu z pierwszym mężem, z którym związek potem unieważniono Chrzest syna Szymona. Obok siostra Maria Wiktoria

Codzienny trening był nieodłącznym elemen-
tem jej życia

O powodzenie postępów w tańcu Magdy troszczył się sam dyrektor Szkoły 
Baletowej Bronisław Prądzyński 

Magda Wałęsa na scenie...  
Widać, że była w swoim żywiole!

śmietanka towarzyska
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śmietanka towarzyska

Wydawałoby się, że nie tylko, ale na tym przy-
jęciu dominowała rodzina i wnuki! A Juliana to 
już nikt z naszej redakcji nie poznaje, tak chłop 
wyrósł na babcinym wikcie...

Przyjęcie urodzinowo-imienionwe z początkiem stycz-
nia wyprawiła tradycyjnie obecnie sołtys, wcześniej 
posłanka „Samoobrony" Danuta Hojarska. Goście czyli 
przede wszystkim rodzina, ale też i mieszkańcy Lubie-
szewa bawili się w wiejskiej świetlicy, która powstała 
wiele lat temu z inicjatywy posłanki. I w tym miejscu 
chciałoby się zacytować wręcz historyczne porzekadło, 
ale oczywiście z należytą parafrazą: „U Hojarskiej jedz, 
pij i popuszczaj pasa". Stoły uginają się tu bowiem od 
jedzenia, goście są miło obsługiwani przez kelnerów, a i 
porozmawiać jest z kim. Bo na przyjęciu goszczą nie tylko 
tzw. sami swoi, ale także lokalni politycy, biznesmeni 
czy samorządowcy. Przy naszej części stołu siedział 
chociażby wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Józef Sarnowski. Nam nie pozostaje nic 
innego, jak zaprosić Państwa do obejrzenia naszej foto-
relacji, a i pani Dance życzyć tyle energii i charyzmy co 
do tej pory! Wszak to jej znak rozpoznawczy nie tylko 
na Pomorzu, ale w całym kraju!

U babci na imieninach...

Z życzeniami przybyła rodzina i przyjaciele, a na naszym zdjęciu po lewej, córka Paulina 
Hojarska

Jak sto lat to tylko głośno i koniecznie na stojąco!

Na przyjęcie przybył przyjaciel p. 
Danki - wiceprzewodniczący SWP Józef 
Sarnowski 

O oprawę muzyczną zadbał Zbyszek 
Mytkowski z zespołem 

U babci na imieninach – to zdjęcie mówi wszystko, bo na nim szczęśliwa babcia z wnu-
kami! Nie posłanka, nie sołtys, a babcia – to najważniejsza obecnie rola pani Danki!

Jak na panią Dankę przystało – 
pyszne, domowe wypieki
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Wiele się mówi w ostatnim czasie mówi się o potrzebie dbania o środowisko. Miasta, które często są najbardziej dotknięte 
zanieczyszczeniem, wdrażają liczne rozwiązania mające na celu ochronę Matki Natury. Ale czy tylko w dużych aglomera-
cjach środowisko potrzebuje naszego wsparcia? Oczywiście, że nie! 

I stało się. Na rewitalizację śródmieścia Starogardu Gdańskiego mieszkańcy miasta nie muszą  już dłużej czekać! Jeszcze 
w grudniu prezydent Janusz Stankowiak podpisał z marszałkiem Mieczysławem Strukiem umowę na dofinansowanie zadania.

Wdrażanie eko-rozwiązań jest ważne na każdym terenie, a samorządy powin-
ny wspierać i zachęcać swoich mieszkańców do dbałości o środowisko. I na całe 
szczęście, niektóre tak właśnie robią. W gminie Kolbudy chociażby ruszył właśnie 
program „Zielone Kolbudy”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli otrzymać 
dotacje na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkal-
nych (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła). Ci, którzy 
zdecydują się na taki krok mogą liczyć na pokrycie nawet 50% procent kosztów 
inwestycji. Dotacja nie może jednak przekroczyć 5 000 zł. Wnioski o dofinansowanie 
mieszkańcy gminy mogą składać od 15 do 31 stycznia, ale o wsparcie finansowe 
mogą się ubiegać osoby stale zamieszkujące i posiadające tytuł własności do 
nieruchomości położonej na terenie gminy Kolbudy. Odnawialne źródła energii 
mogą być montowane wyłącznie na budynkach mieszkalnych, które mają nadany 
numer porządkowy dla posesji. 

Taka postawa lokalnych samorządów cieszy! Bo przecież cele takiego programu 
jak „Zielone Kolbudy” jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków 
finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska. A możliwość uzyskania 
takiej dotacji jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym do zakupu i montażu 
odnawialnych źródeł energii, tym samym odciążając nieco naturę!

Miasto otrzyma na tę inwestycję ponad 
11mln zł ze środków unijnych. Planowane 
w ramach projektu pięć zadań zrealizuje w la-
tach 2018-2020. Starogard bowiem znalazł się 
w gronie 15 beneficjentów, którzy otrzymali 
w tym roku dofinansowanie na rewitalizację 
miast. – Każdy z  projektów, które otrzyma-
ły wsparcie był przygotowywany przez wiele 

lat. Wymagał ogromnej pracy i wysiłku, wielu 
uzgodnień i poprawek. Nie na wszystkie po-
mysły starczyło pieniędzy. Rozumiemy jednak 
skalę potrzeb miast. Dlatego zdecydowaliśmy 
się objąć programem wszystkie miasta woje-
wództwa pomorskiego, nie tylko powiatowe, 
jak planowaliśmy na początku. Najważniejsze 
było, aby za tymi projektami szły kwestie spo-

łeczne  – mówił marszałek Mieczysław Struk.
Warto podkreślić, że Starogard Gdański na 

rewitalizację otrzymał 11,3 mln zł. Dodatkowo 
pomoc otrzyma Centrum Wsparcia Rodziny, 
a łączna kwota wsparcia to 16 mln zł. Zadanie 
zaplanowane na lata 2018-2020, obejmuje 
pięć kwestii - cztery inwestycyjne i jedno spo-
łeczne. W 2018 roku przebudowany zostanie 
budynek po b. szkole nr 5, który znajduje się 
przy ul. Kościuszki 65. Powstanie tam Cen-
trum Wsparcia Rodziny. Miasto otrzymało na 
jego funkcjonowanie 95% dofinansowania, 
czyli ponad 2,8 mln zł. W ciągu trzech lat, od 
2018 r. zmodernizowane zostanie 30 budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych w obrębie Śród-
mieścia wraz z zagospodarowaniem obszaru 
wokół każdej nieruchomości. Dotyczyć to będzie 
wyłącznie wspólnot mieszkaniowych, bloków 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynków 
stanowiących własność gminy. Clou to jednak 
ulice Śródmieścia. - W obszarze rewitalizacji (...) 
realizujemy cały szereg zadań. Najważniejsze 
z nich to przebudowa Rynku, rewitalizacja 
Parku Miejskiego czy zakończona niedawno 
przebudowa ul. Kościuszki. Projekt, na który 
teraz otrzymaliśmy dofinansowanie, pozwoli na 
rozszerzenie zakresu naszych działań. W nad-
chodzącym 2018 roku planujemy przebudowę 
byłej „piątki" oraz ul. Chojnickiej do ronda wraz 
z ul. Rycerską - powiedział Przemysław Biesek 
-Talewski, zastępca prezydenta miasta.

Moda na ekologię - to dobra moda!

Starogardzianie czekają, a ona tuż tuż!

czytaj nas również na www.wieczorpomorze.pl
Prezydent Janusz Stankowiak podpisał z marszałkiem Mieczysławem Strukiem umowę na dofinansowanie rewitaliza-
cji śródmieścia Starogardu Gdańskiego
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Wejherowscy radni byli jednogłośni: miasto otrzymało oficjalnie swoje kaszubskie „imię” - Wejrowò. Zaproponowana 
wcześniej kaszubskojęzyczna nazwa miasta została pozytywnie zaopiniowana w konsultacjach społecznych przez samych 
wejherowian oraz Radę Języka Kaszubskiego przy zarządzie głównym ZK-P w Gdańsku. 

Jeszcze na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia gościliśmy 
w gronie tych, którzy na co dzień dbają najlepiej o swoje małe ojczyzny! 
Oczywiście o sołtysach mowa i naszym zacnym Stowarzyszeniu Sołty-
sów Województwa Pomorskiego, które jak zwykle nie próżnuje.

Pomysł nadania miastu Wejherowo 
oficjalnej kaszubskiej nazwy pojawił się 
w minionym roku, a jego autorem było Sto-
warzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej 
„Kaszëbskô Jednota” i ZK-P o. Wejherowo. 
Od 25 sierpnia do 2 października zdanie na 
ten temat mogli wyrazić sami mieszkańcy 
w konsultacjach społecznych. Okazało się, 
że pomysł został pozytywnie przyjęty przez 
aż 86% głosujących wejherowian. Przed świę-
tami uchwałę o nadaniu miastu kaszubskiej 
nazwy jednogłośnie przyjęła Rada Miasta. 
Teraz wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy 
trafi do wojewody, a następnie do właściwego 
ministra. Nowa nazwa na tablicach pojawi 
się w tym roku. 

Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
podkreśla, że Wejherowo jest ściśle związane 
z kulturą Kaszub i nazwa w tym języku jest 
niejako dbałością i kultywowaniem tejże. - 
Wejherowo nazywane jest „duchową stolicą 
Kaszub”, ze względu na Kalwarię Wejhe-
rowską; stanowi centrum życia duchowego 
w regionie, stąd decyzja, aby to zaakcento-
wać nazwą miasta w języku kaszubskim. 
Staramy się kultywować tradycję, a przede 
wszystkim zależy nam na uatrakcyjnieniu 

miasta - mówi prezydent Hildebrandt. Trudno 
się z tymi słowami nie zgodzić. Tym bardziej, 
że np. w Słowniku Geograficznym Królestwa 
Polskiego z XIX w. Wejherowo nazywane jest 
nawet stolicą Kaszub! 

Tym razem jednak SSWP wraz z prezesem Janem Zaborowskim nie zabiegało 
o kolejne wsparcie pomorskiej wsi. A było iście nastrojowo i świątecznie. Członkowie 
stowarzyszenia bowiem podzielili się opłatkiem. I to nie byle gdzie bo w swojej 
siedzibie i sztandarowej miejscowości pomorskich sołtysów – w Grzybowie, 
pow. kościerski. Był oczywiście opłatek, błogosławieństwo, koncert kolęd oraz 
przede wszystkim święty Mikołaj. To on rozdawał dzielnie prezenty zebranym, 
szczególnie dzieciakom, co widać na naszym zdjęciu. Ale chyba najlepszym 
zwieńczeniem tego wydarzenia i jego niecodziennej atmosfery będzie przytoczenie 
dewizy SSWP: „Człowiek nie jest tym wielki co posiada, lecz tym czym dzieli się 
z innymi”. Oby więcej takich ludzi, którzy nie tylko biorą, ale przede wszystkim 
dają – tego sobie wszyscy w nowym roku życzymy!

Bo warto dzielić się z innymi!

Duchowa stolica Kaszub wreszcie po kaszubsku!

Błogosławieństwo na święta i nowy rok oraz opłatek

Prezenty rozdawał Mikołaj – Jan

Kalwaria Wejherowska jest czwartą z kolei kalwarią 
powstałą w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej po 
Zebrzydowskiej, Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem 
jej utworzenia był wojewoda Jakub Wejher. Na co 
dzień jest miejscem do którego przybywają tłumy wier-
nych (Kalwarię można zwiedzać o każdej porze roku, 
najlepiej z przewodnikiem. Opiekunowie sanktuarium 
- Ojcowie Franciszkanie, oprowadzają grupy zorganizo-
wane po kościele klasztornym i całej kalwarii). Warto 
tu jednak być szczególnie przed świętami Wielkiejnocy 
i osobiście zobaczyć - Misterium Męki Pańskiej (na 
naszym zdjęciu)
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2 grudnia 2017... Ach co to był za dzień... I to nie tylko dla miłośników sportowego pływania w lodowatej wodzie, ale także 
dla wszystkich kibiców, którzy zawitali do gdańskiej mariny. Już drugi raz z kolei w stolicy Pomorza odbyły się Międzyna-
rodowe Mistrzostwa Polski Morsów w pływaniu ekstremalnym na czas. A frekwencja w zawodach przeszła najśmielsze 
oczekiwania nawet samych organizatorów – rywalizowało bowiem 215 osób z całego świata... Tam musiało się dziać!

Mistrzostwa zorganizowane zostały z wielką sportową i organi-
zacyjną pompą, do czego od kilku lat przyzwyczaił nas już prezes 
Polskiej Fundacji Morsów Lech Bednarek. A swoją obecnością uro-
czystość otwarcia uświetnił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
Była także oprawa muzyczna oraz wręcz happeningowy przemarsz 
zawodników z Narodowego Muzeum Morskiego do mariny, gdzie 
odbyły się zawody. - Sport ten coraz bardziej się rozwija, robi się 
coraz bardziej modny, jednak to wiąże się z dodatkowymi wyzwa-
niami dla organizatorów. „Obawiam się”, że możemy tego sami 
jako PFM nie udźwignąć. Oczywiście zawody zawsze możemy 
przygotować, ale chcemy aby wszystko, jak w minionych latach 
było dopięte na ostatni guzik, bo przecież wiadomości, także i te 
sportowe z Gdańska idą na cały świat. Dlatego oficjalnie chcę 
poinformować, że od następnego roku zawody będą się odbywać 
przy współpracy Polskiej Fundacji Morsów z MOSiR Gdańsk. Cieszy 
mnie fakt, że mój entuzjazm podziela dyrektor Leszek Paszkowski 
i jestem pewien, że włoży w te wydarzenie wiele serca. Uważam, 
że razem i dla MOSiR-u i PFM owa współpraca będzie zaszczytem, 
a Gdańsk zyska nowe sportowe wydarzenie i to o europejskiej 
randze – mówi prezes PFM Lech Bednarek. - I choć wydawać by się 
mogło, że takie zawody przygotowuje się szybko to już dementuję 
takie twierdzenia. Oprócz rywalizacji sportowej zawodnicy muszą 
poczuć także klimat Polski i naszego pięknego Gdańska. Dlatego 
chociażby oficjalne zakończenie było z przeogromnym gdańskim 
akcentem, bo odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności, 
symbolu naszego miasta, znanego w całej Europie, a chyba nawet 
i na świecie – dodaje prezes Bednarek. Warto nadmienić, że owe 
wydarzenie Polska Fundacja Morsów zorganizowała już 6 razy: 
w Warszawie (o mistrzostwo Warszawy), a międzynarodowe zawody 
odbyły się w minionych latach w Charzykowych, Sopocie, Gdyni 
i dwa razy w Gdańsku. 

I choćby niektórym z Państwa mogło się wydawać, że PFM nieco 
spocznie teraz na laurach, mamy zupełnie inne wiadomości. Już 
niebawem, bo w lutym – zawodnicy i członkowie PFM wyruszają 
na zawody do Nowego Jorku. Jeszcze przed Mistrzostwami Europy 
w Gdańsku, będą mieli więc okazję zweryfikować swoją formę 
w zawodach. Ale prezes Bednarek nie byłby sobą, gdyby podczas 
spotkania z nami nie zaznaczył na początku, tego co przyświeca 
pracy jego fundacji: „prewencja, ratowanie życia ludzkiego – to nasza 
podstawowa misja, to najważniejszy aspekt naszej pracy” - Fundacja 
prowadzi szkolenia strażaków straży pożarnej na instruktorów nauki 
pływania. Obecnie zajęcia prowadzimy w sześciu gminach, a wła-
ściwie już jesteśmy na finiszu. Nasza akcja sprawdziła się i została 

entuzjastycznie odebrana nie tylko przez pomorskich włodarzy, ale 
także przez samych szkolonych, którzy mogą teraz ratować ludzkie 
życie z dodatkowymi kwalifikacjami. Naszym marzeniem jest aby 
w każdej pomorskiej gminie przeprowadzić takie szkolenia! Ale do 
tego trzeba mieć partnerów – mówi Lech Bednarek. 

Nie mniej jednak kolejną istotną sprawą jest basen. I z tym 
oczekiwaniem naprzeciw wychodzi PFM, która może zapewnić 
i dostarczyć taki napowierzchniowy zadaszony obiekt. Tym samym, 
w małych gminach, które nie mają bezpiecznych kąpielisk, już nie 
mówiąc o pływalniach można szkolić ratowników, a potem dzieciaki. 
Sfinansowanie budowy takiego basenu nie jest drogie, a potencjal-
ne koszta poniesione np. przez samorząd są na tyle atrakcyjne, że 
nie sposób się nad tym przedsięwzięciem nie pochylić! - Obecnie 
najważniejszym zadaniem PFM jest zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci. Stąd stale będę powtarzał moje ulubione powiedzenie: 
„nauczyliście dzieci chodzić, nauczcie je też pływać”. Mój apel skie-
rowany jest nie tylko do rodziców, ale także pedagogów, trenerów, 
instruktorów, ale także włodarzy. I to nie mogą być puste słowa, 
bo czas wziąć się do merytorycznej pracy. W naszym kraju nie ma 
antidotum na utonięcia. Co roku w okresie letnim głównie czytamy 
tylko nagłówki gazet: „Chłopiec utopił się na oczach ratowników”, 
„Dziecko utonęło podczas biwaku” itd. Nie jestem w stanie na to 
patrzeć i siedzieć bezczynnie, trzeba temu zapobiegać, odpowiednią 
edukacją oczywiście – dodaje prezes PFM.

Orliki podbiły Polskę! Czy „delfinki” powtórzą ten sukces?
Prezes Polskiej Fundacji Morsów Lech Bednarek
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odkrywamy Pomorskie

Wystarczy raz znaleźć się na terenie gminy Stara Kiszewa, by raz na zawsze ulec jej urokowi. Wspaniałe krajobrazy 
stworzone przez naturę, a to wszystko uzupełnione ciężką pracą i pomysłowością włodarzy sprawia, że kaszubska gmina 
jest jedną z najlepszych destynacji dla turystów zakochanych w naszym regionie. Szczególnie tych, którzy szukają ciszy 
i spokoju.

Dzięki czystym jeziorom teren gminy jest idealny do uprawiania 
sportów wodnych: pływania, żeglarstwa czy kajakarstwa. Gmina 
stale uatrakcyjnia swoją infrastrukturę turystyczną, by sprostać 
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających turystów. W Starej 
Kiszewie znajduje się już profesjonalna przystań kajakowa z za-
pleczem sanitarnym i rekreacyjnym dla turystów i mieszkańców 
gminy. Stara Kiszewa włączona jest także do projektu Pomorskie 
Szlaki Kajakowe finansowanego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego, w ramach którego w najbliższych dwóch 
latach prowadzone będą działania zwiększające atrakcyjność tu-

rystyczną miejsca. W ramach inwestycji do 2019 roku powstaną 
nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej m.in., stanice 
kajakowe, przystanie, pomosty służące turystyce wodnej, slipy do 
wodowania kajaków, przenoski. Miejsca te będą też wyposażone 
m.in. w stojaki na kajaki, ławostoły, wiaty, ławki, kosze na śmieci, 
paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno-promocyj-
ne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy 
solarne. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak czekać na nową 
infrastrukturę rekreacyjno-sportową. A do lata wbrew pozorom 
niewiele czasu!

Taki obiekt napowierzchniowy basenowy zadaszony pokazujemy 
na zdjęciach. Warto jednak go zobaczyć na żywo. Funkcjonalny, 
ma kilka zastosowań, może służyć także jako zbiornik retencyjny. 
Ponieważ jego koszt nie jest duży, niemal każda szkoła może się 
cieszyć takim obiektem. - Funkcje tego basenu to nie tylko miejsce 
rekreacji i nauki pływania, to także miejsce do szkolenia ratowników, 
płetwonurków, aqua aerobicu i jego licznych odmian. Basen ten ma 
także funkcje hydromasażu. Może być miejscem rekreacji w wodzie 
dla osób, które boją się otwartych kąpielisk (taki basen można zo-
baczyć na plaży w Sopocie lub w miejscu z obiektem pokazowym 
w siedzibie Tadeusza Konkola w Starkowej Hucie – red.). Obiekt 
taki jest nie tylko bezpieczny, funkcjonalny, jest miejscem rozrywki, 
sportu, ale przede wszystkim - edukacji, która potem może być na 
wagę złota... A często nawet więcej - życia! Dodatkowym atutem 

basenów jest fakt, że wraz z obiektami typu orlik mogą tworzyć 
pełną infrastrukturę rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży. 
Wykorzystując zaplecze sanitarne i szatnie, które już są przy orli-
kach, taki „delfinek” (nazwa stworzona przez prezesa PFM Lecha 
Bednarka) uzupełni znacznie „wartość” sportową tego miejsca, za 
nieduże pieniądze. Ale nie to jest ważne! Rekreacja, zabawa, sport 
owszem, ale najpierw życie, które jest na wagę złota, czego uczymy 
się przy każdym spotkaniu z załogą Polskiej Fundacji Morsów. Oby 
więcej takich pasjonatów, a z tego świata może coś jeszcze będzie...

Ewa Perłowska

Wciąż będą się rozwijać!

A podczas festiwalu wraz z mieszkańcami bawią i inte-
grują się sami włodarze: wójt Marian Pick oraz sekretarz 
gminy Andrzej Hinc

Gmina Stara Kiszewa to miejsce szczególnie polecane latem, kiedy oprócz korzystania z dóbr natury można delekto-
wać się także licznymi imprezami plenerowymi. Na naszym zdjęciu festiwal „Kiszewskie smaki” - polecamy!

W Przywidzu kilka dni temu odbyło się noworoczne spotkanie przywidz-
kich morsów. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili członkowie PFM 
wraz z prezesem Lechem Bednarkiem. Należy jednak podkreślić, że człon-
kowie PFM i osoby startujące w zawodach uprawiają inny rodzaj morsowa-
nia niż to, które odbyło się w gdańskiej gminie. Oni są wyczynowcami. Nie 
mniej jednak dopingowali swoich kolegów i przekazywali niezbędne rady. 

Zdjęcie basenu to oczywiście wersja jeszcze bez obudowy, przy której obiekt wygląda 
zupełnie inaczej
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Wydawałoby się to nie aż takie najważniejsze, a jednak. Od dróg zaczyna się niemal wszystko, bo kto zechce wybudować 
fabrykę, nawet na bardzo atrakcyjnym terenie, jeśli drogi dojazdowe będą w opłakanym stanie. Dlatego każda inwestycja 
w infrastrukturę drogową jest na wagę złota! A i bezpieczeństwa również!

O tym, jak istotny jest rozwój nie tylko wielkich metropolii, 
ale także obszarów wiejskich, wiedzą chyba wszyscy. Dlate-
go dziś tak ważne jest aby włodarz danej miejscowości umiał 
wykorzystać szanse jakie dają fundusze unijne. I tu mamy 
dobre wieści nie tylko z pomorskich aglomeracji. 

Cieszą zatem dobre wieści z Pomorza. Jeszcze z końcem grudnia 
nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej ulicy Ks. Pułkownika 
Wryczy w Wielu (p. kościerski). Była to największa tegoroczna 
inwestycja drogowa samorządu, której wykonanie było niezwykle 
istotne dla mieszkańców Wiela i całej gminy Karsin. Na uroczy-
stość zaproszeni zostali mieszkańcy miejscowości, przedstawiciele 
samorządu, sołectwa, wykonawcy robót oraz wszyscy, którzy przy-
czynili się do realizacji tego zadania. Uroczystą oprawę zapewnił 
zespół folklorystyczny „Kaszuby" gminy Karsin, a uczestników 
przywitał włodarz Roman Brunke, opowiadając jednocześnie o re-
alizacji inwestycji. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. proboszcz 

Jan Flisikowski, dokonał poświęcenia drogi, a zebrani udali się na 
poczęstunek. Swoją obecność mieszkańców gminy zaszczycił poseł 
na sejm RP Stanisław Lamczyk, który od wielu lat wspiera lokalne 
działania. Ale ad rem. W ramach budowy zrealizowano szeroki za-
kres prac. Powstało 1160 m jezdni asfaltowej wraz z obustronnymi 
chodnikami i zjazdami na posesje z kostki betonowej. Wybudowano 
nową kanalizację deszczową. Koszt robót wyniósł 1.905.076,58 zł, 
z czego 63,5% to dofinansowanie ze środków unijnych, z PROW 
na lata 2014-2020. W przyszłym roku gmina planuje w podobnym 
zakresie przebudować ulice Rozalii Narloch, Słoneczną i Na Skarpie 
w Karsinie. 

Brawo Powiśle! Brawo dalsze rejony 
naszego województwa, a mianowicie 
– Mikołajki Pomorskie! I choć gmina 
ta znajduje się wręcz na skraju pomor-
skiego, już od jakiegoś czasu zaznacza 
swoją obecność, choćby przez dynamicz-
ny rozwój. To właśnie dzięki pieniądzom 
z UE, w gminie zostaną przeprowadzo-
ne dwie ważne dla mieszkańców inwe-
stycje. Pierwsza to Stacja Uzdatniania 
Wody oraz budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Mikołajki Pomorskie, 
Kołoząb, Krastudy oraz Nowe Minięta. Udzielając dofinansowania UE 
chce wspierać inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Drugim „bene-
ficjentem” w gminie będzie Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach 
Pomorskich, który zostanie przebudowany. Realizacja tego przedsię-
wzięcia ma podnieść jakość życia mieszkańców, będąc jednocześnie 
odpowiedzią na potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Oba 
przedsięwzięcia są realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. 
Ale nie byłoby tego wsparcia bez chęci i determinacji włodarzy gmi-
ny, którzy dbają o rozwój swojej małej ojczyzny. I cieszy to, że nawet 
w niewielkich gminach naszego województwa są tacy, którym „chce 
się chcieć”! Gratulujemy!

Od dróg wszystko się zaczyna...

Merytoryczna praca,  
a potem korzyści!

O zrównoważony rozwój gminy dba 
wójt – Kazimierz Kulecki wraz ze 
swoimi współpracownikami

Przecięcia wstęgi dokonali: wójt Roman Brunke, proboszcz wielewskiej parafii Ks. Jan Flisikowski, przewodniczą-
cy RG Bogdan Piankowski, kierownik budowy Katarzyna Przybyła, prezes PUDM S.A. dr Stanisław Kamiński oraz 
radny z Wiela Jerzy Stoltmann

Specjalne podziękowania za osobiste zaangażowanie przy 
doprowadzeniu do budowy ulicy Ks. Pułkownika Wryczy 
otrzymał radny Jerzy Stoltmann

odkrywamy Pomorskie
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Co nam przyniesie Nowy Rok 2018? Każdy 
chciałby to wiedzieć, ale bardziej kompetent-
ny w takim temacie będzie choćby Jasnowidz 
z Człuchowa niż ja. Oczywiście wszystkim na-
szym Czytelnikom, sobie także, życzę aby Nowy 
Rok 2018 przyniósł zdrowie, radość, sukcesy, 
szczęście itd. Ale Pan Edward pisząc do redakcji 
dopytuje, co nowy rok przyniesie przedsiębior-
com? Jak czytam w korespondencji od niego 
„Jestem przedsiębiorcą z 10 letnim stażem. Jakie 
niespodzianki ze strony państwa (prawa) czekają 
mnie w tym roku? Czy ma Pan, dla osób które 
prowadzą własny biznes, jakieś wskazówki, 
przestrogi, sugestie?”.

Drogi Panie Edwardzie, co do wskazówek 
i sugestii to będziemy musieli wymienić się nimi 
poza łamami prasy, żeby inni nie skorzystali, 
bo przecież nie wszyscy muszą inwestować w to 

samo. Ale na poważanie, co do niespodzianek ze strony zmieniającego 
się w Polsce prawa, warto uczulić na kilka spraw. Po pierwsze nie od dziś 
wiadomo, że premierowi Morawickiemu, jeszcze jako wicepremierowi, los 
przedsiębiorców leżał szczególnie na sercu. Stąd jego prace nad „Pakietem 
100 zmian” i „Konstytucją Biznesu”. Idea wszystkich tych zmian była 
jedna: ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. To się już reali-
zuje na wielu płaszczyznach związanych z rejestrowaniem działalności, 
obowiązkami podatkowymi itd. Ale nie może Pan Edwardzie zapominać, 
że nasze państwo ułatwia, pomaga gdzie i jak może, ale też rozlicza. 
O płaceniu podatków, o których pisałem już na tych łamach, pamiętać 
trzeba, bo rząd jest szczególnie wyczulony na sumienne realizowanie tego 
obowiązku, a jak rząd to i cała administracja mu podległa. 

W pierwszej połowie 2018 roku wejdą w życie nowe unijne przepisy 
o ochronie danych osobowych, nazywane potocznie RODO. Aktualnie 

trwają jeszcze prace nad polskimi przepisami wykonawczymi, ale już 
wiadomo, że pojawią się nowe obowiązki dla przedsiębiorców z tego tytułu. 
Pewnie więc pora zainteresować się ochroną danych osobowych w swojej 
działalności gospodarczej, nawet najmniejszej. Nie da się nie zauważyć, 
że zagadnienie to jest coraz bardziej istotne w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej, szczególnie w kontekście rozwoju handlu on-line. 

Ustawa o jawności życia publicznego, która ma zastąpić ustawę o do-
stępie do informacji publicznej, wyprowadza szereg nowych obowiązków 
nakładanych na przedsiębiorców, choć raczej dużych. Będą oni musieli 
przyjąć kodeksy etyki i działań przeciw-korupcyjnych. O tym, że aktualne 
polskie władze wyczulone są na kwestię walki z korupcją nie muszę nikogo 
przekonywać. Trzeba o tym pamiętać w każdej działalności gospodarczej. 

Pan Edward nie napisał nic więcej ponad to, że od dekady jest przed-
siębiorcą. Wnioskuję trochę intuicyjnie, że tak zwanym mikro czyli często 
jednoosobowym. Tacy właśnie najmniejsi przedsiębiorcy będą musieli 
w 2018 roku wprowadzić w swojej księgowości jednolity plik kontrolny, 
którym większe podmioty posługują się już od pewnego czasu. Jest to 
ujednolicony model sprawozdawczości przesyłany co miesiąc do urzędu 
skarbowego. Administracji podatkowej daje on większą kontrolę bez ko-
nieczności opuszczania siedziby, a dla przedsiębiorcy powinien skutkować 
krótszymi i rzadszymi kontrolami w siedzibie przedsiębiorcy. W tle jest 
oczywiście wspominana już walka z oszustwami podatkowymi. Zmiany 
podatkowe zaplanowane na rok 2018 raczej nie dotyczą przedsiębiorców 
ale najmniej zarabiających oraz artystów i twórców pracujących w opar-
ciu o umowę o dzieło. Może warto jednak, aby przedsiębiorcy tacy jak 
Pan Edwardzie sami wywołali dyskusję o prowadzeniu w Polsce euro 
w jakiejś ustalonej, choć pewnie odległej perspektywie? Dla eksporterów 
i importerów kwestia wahań kursów walut jest na pewno istotna. Jed-
nego możemy być na rok 2018 pewni: jeszcze wiele zmian przed nami, 
ustawodawca jest dość płodny, a wola polityczna w kierunku ułatwień 
dla biznesu widoczna nie od dziś. Więc wszystkiego co najlepsze Panie 
Edwardzie i wszyscy Państwo! 

Co Nowy Rok 2018 przyniesie Panu Edwardowi i nam wszystkim?

Tomasz Bojar-Fijałkowski 
- doktor prawa, kiedyś 
manager i urzędnik, od 
dekady wykładowca, kie-
dyś z Gdyni, potem z So-
potu, teraz ze wsi, od 
kilku lat tata, od zawsze 
kolekcjoner krawatów.

Prawnym okiem

Nowy rok można witać na różne sposoby. Choć najczęściej mówiąc o imprezie sylwestrowej mamy na myśli zabawę przy 
muzyce z lampką szampana i pokazem fajerwerków o północy, to nie jest to jedyna praktykowana forma uroczystego za-
kończenia mijającego roku. Sylwestra można także spędzić na sportowo! 

31 grudnia w samo południe odbył się 
tradycyjny mecz, w którym po przeciwnych 
stronach boiska spotkali się Starzy i Młodzi 
sportowcy amatorzy sympatyzujący ze śro-
dowiskiem Spółdzielni Pracy Usług Wyso-
kościowych ,,Świetlik”. Nieprzypadkowo na 
ogrodzeniu boiska wywieszone były trzy pił-
karskie koszulki, bowiem spotkanie odbyło się 
jak zwykle ku pamięci Macieja Płażyńskiego 
i Arkadiusza „Arama” Rybickiego, którzy zgi-
nęli w katastrofie smoleńskiej oraz Andrzeja 
Kawy. Wszyscy trzej za życia brali aktywny 
udział w sportowych zmaganiach kończą-
cych rok, byli też przyjaciółmi zawodników. 
W drużynie Starych zagrali m.in. prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski, organizator spotka-
nia radny miasta Gdańska Andrzej Kowalczys 
oraz dawno niewidziany Tomasz Arabski, były 

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przy-
pominamy, że to trzecie nazwisko jest chyba 
najbardziej kontrowersyjne, bowiem Arabski 
został oskarżony o niedopełnienie obowiąz-
ków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Smoleńsku, jego proces został 
wytoczony przez kilka rodzin ofiar katastro-
fy smoleńskiej. Sprawa jest wciąż w toku, 
ale Arabski jakiś czas temu zniknął z życia 
publicznego. Należy nadmienić, że choć jest 
to coroczną tradycją, tym razem na meczu 
zabrakło byłego premiera, a obecnie szefa 
Rady Europejskiej Donalda Tuska. 

Dzień później odbyło się z kolei sportowe 
rozpoczęcie nowego roku 2018. Tym razem 
w piłkarskim pojedynku wzięli udział Old-
boje Lechii Gdańsk i zespół Samorządowcy 
i Przyjaciele. 

Za radnym Maciejem Kowalczysem na boisko wchodzi 
były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz 
Arabski

Sylwester na boisku ku pamięci przyjaciół 

odkrywamy Pomorskie
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Zdrowie

Fit, light i inne bzdury, na które nabieramy się w sklepie podobno dodają nam zdrowia... Nic bardziej mylnego! Produkt „fit” 
może być jedynie fantazją producenta. Najlepszym więc wyjściem z podstępnej polityki koncernów spożywczych i kosme-
tycznych jest czytanie etykiet produktów które kupujecie! Pod hasłem fit kryje się mnóstwo nieścisłości. Nabieramy się 
więc na slogany reklamowe i myślimy, że kupujemy zdrową żywność.

Współcześnie staramy się żyć zdrowo. Jest 
to tym bardziej cenne, gdy zewsząd dotyka 
nas promieniowanie emitowane przez urzą-
dzenia elektroniczne, smog czy inne jesz-
cze groźniejsze zanieczyszczenia powietrza. 
Większość z nas regularnie ćwiczy, a także 
dba o zbilansowaną dietę, bogatą w składniki 
odżywcze. Ale czy na pewno robiąc zaku-
py wybieramy dobrze? Poniżej publikujemy 
„ściągę żywieniową” - tego oczywiście przed 
czym należy uciekać! Bo często skompli-
kowana nazwa nie oznacza nic dobrego... 

Aspartam E951 - bardzo popularny słodzik 
chemiczny, który występuje w produktach 
typu light. Składa się z trzech związków 
metanolu (powoduje ślepotę), kwasu aspa-
raginowego (wywołuje raka mózgu) oraz 
fenyloalaniny (jest odpowiedzialna za za-
burzenia emocjonalne). Osoby wrażliwsze, 
które po raz pierwszy mają styczność z tą 
substancją, dostają wysypki, mają problemy 
z widzeniem, a także miewają bóle głowy. 
Aspartam to składnik, który w organizmie 
gromadzi się powoli, zaburzając pracę mózgu 
i układu hormonalnego.  
Azotyn sodu E250 - czyli substancja konser-
wująca i odpowiedzialna za różową barwę 
mięsa. Najczęściej znajduje się w kiełbasach, 
wołowinie, szynkach, parówkach, a więc 
w prawie wszystkich przetworach mięsnych! 
Jego dzienne spożycie nie powinno przekro-
czyć 0,06 mg/kg  masy ciała. Nadużywanie 
tego składnika wywołuje zatrucie organizmu, 
a w konsekwencji nawet astmę, zapalenie 
nerek, zawroty głowy. Substancja ta ma dzia-
łanie rakotwórcze. 

Chlorowodorek - składnik, który występuje 
pod różnymi nazwami. Na etykietach znaj-
dziemy więc m.in. chlorowodorek pirydoksy-
ny lub chlorowodorek tiaminy. Okazuje się, 
że są to formy chemiczne witamin z grupy 
B. Firmy dodają je do produktów, aby móc 
umieszczać informacje o wyższej zawartości 
witamin. A wcale nie są one zdrowe! Do tej 
pory nie wiadomo w jakim stopniu są wchła-
niane przez organizm. Warto więc sięgać po 
naturalne witaminy, które będą w znacznie 
lepszym stopniu przyswajane i bezpieczne! 

Cukier biały, sacharoza - dostarcza organi-
zmowi jedynie pustych kalorii. Energia, która 
jest wówczas wytwarzana, przychodzi szybko 
i na bardzo krótki czas. Nadmierne spożycie 
tej substancji powoduje otyłość wśród dzieci 
i dorosłych, ponieważ biały cukier zatrzymuje 
wodę i sól w organizmie, co więcej ważne 
składniki naszego pożywienia są zużywane 
przy jego metabolizmie – więc jeszcze „wycią-
ga" z nas składniki odżywcze. Białego cukru 
lepiej wystrzegać się w zupełności, ale nawet 

nieduże ilości mogą zagrażać organizmowi... 
Tzn.? Regularne sięganie po tę substancję 
powoduje: senność i drastyczny spadek naszej 
zdolności oceny i zapamiętywania, niepokój, 
problemy z koncentracją, próchnicę, obniżenie 
odporności organizmu, otyłość, cukrzycę, 
kamienie i uszkodzenia nerek, zakłóca przy-
swajanie wapnia i magnezu. Niestety cukier 
to największy sprzymierzeniec raka odbytu, 
prostaty, piersi. Powoduje także zakażenia 
grzybicze, osłabia wzrok, powoduje choroby 
żołądka i jelit przede wszystkim, a także co 
niesamowicie istotne – osteoporozę! Macie 
w dalszym ciągu ochotę na ciastka?

Pamiętaj: jeśli widzisz na opakowaniu nazwę 
związku, której nie potrafisz wymówić,  
lub jej nie znasz, nie kupuj lepiej tego 

produktu. Dodatkowo jeśli żywność ta ma 
super niemożliwie piękny kolor i długi termin 

ważności odłóż to z powrotem na półkę!

Glutaminian sodu (znany także jako MSG lub 
E621) - odpowiedzialny jest za wzmocnienie 
smaku wielu produktów. Okazuje się, że spo-
żywanie go w nadmiarze może spowodować 
m.in. drętwienie ciała, osłabienie organizmu, 
zaburzenia pracy serca oraz koncentracji. Ist-
nieje wiele badań naukowych, które wskazują, 
że może on powodować nadwagę i otyłość. 

Kwas fosforowy - stosowany jest w ga-
zowanych napojach w celu rozpuszczenia 
dwutlenku węgla. Spożywany w nadmiarze 
powoduje demineralizację kości, co grozi 
ich osłabieniem oraz zwiększa ryzyko psu-
cia się zębów, niszcząc ich szkliwo. Silnie 
pobudza także układ nerwowy. Dodajmy, 
że kwas fosforowy w wojsku stosowany 
jest do czyszczenia rdzy z pancerników.  

Syrop kukurydziany (glukozowo-frukto-
zowy) - czyli częsty dodatek do przekąsek, 
słodyczy i płatków śniadaniowych, to istny 
sprawca otyłości. Znajdziemy go także w  
napojach izotonicznych i energetyzujących, 
alkoholowych, mlecznych napojach fermen-
towanych, lodach, dżemach, galaretkach, 
wsadach owocowych do jogurtów czy kon-
serwach rybnych, A na organizm działa 
tak jak Państwo się domyślają: powoduje 
szybkie tycie i chroniczną otyłość, nastawia 
organizm na produkcję tkanki tłuszczowej, 
zwłaszcza gromadzącej się wokół narządów 
wewnętrznych, zwiększa ryzyko wystąpie-
nia cukrzycy typu 2, potęguje apetyt, prowadzi 
do reaktywnej hipoglikemii (gwałtownych 
zmian poziomu insuliny oraz glukozy we 
krwi), podwyższa poziom lipoproteiny niskiej 
gęstości i trójglicerydów, przyczynia się do 
zwiększenia możliwości wystąpienia zespołu 

jelita drażliwego, może powodować zaćmę cu-
krzycową. Radzimy unikać go jak ognia...

Olej palmowy utwardzony -  zmniejsza 
płynność, elastyczność i przepuszczalność 
błon komórkowych, wykazuje silne dzia-
łanie miażdżycorodne, podnosząc ryzyko 
incydentów sercowo-naczyniowych, ponie-
waż zwiększa poziom złego cholesterolu LDL 
i obniża poziom dobrego HDL. Przyczynia się 
do zwiększenia ryzyka choroby wieńcowej, 
powoduje otyłość, głównie brzuszną, może 
powodować rozwijanie się cukrzycy typu 2. 
Znajduje się w niemal każdym produkcie z du-
żym terminem przydatności, gdyż można go 
wtedy przechowywać długo i bez warunków 
chłodniczych tj. ciastkach, dżemach, słodkich 
deserach, batonikach, a nawet mrożonkach. 
Z utwardzonego oleju palmowego chętnie ko-
rzystają restauracje i bary typu fast-food, jego 
zaletą jest bowiem niska cena i łatwy dostęp. 
Z olejem palmowym mamy do czynienia, gdy 
w składzie podanym na etykiecie znajdziemy 
także nazwy: olej roślinny, tłuszcz roślinny, 
tłuszcz roślinny utwardzany.

Białko sojowe – to główne źródło białka 
w tzw. batonach proteinowych, spożywane 
głównie przez sportowców. Nazywane jest 
inaczej „białkiem śmieci” w branży spożyw-
czej, bowiem pochodzi z genetycznie mody-
fikowanej soi, która następnie poddana jest 
obróbce chemicznej. Inaczej mówiąc – chcąc 
zjeść zdrowo zróbmy sobie lepiej w domu 
sami batoniki białkowe, korzystając z białek 
ze sprawdzonych źródeł. 

Zagęszczacze - (substancje chemiczne 
zagęszczające) – tj. sorbitol, syrop sorbi-
tolowy, mannitol, erytrozyna, tartrazyna. 
Występują najczęściej w jogurtach, sosach, 
majonezach, napojach owocowych. Lepiej 
dołożyć kilka złotych i kupić majonez z mniej 
szkodliwym składem niż ten z dużą ilością 
którejś w tych substancji. 

Jedzenie uśmierca! Czytajcie etykiety!
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Z hulaszczego życia prosto w sidła miłości...

Psycholog radzi

dr Michał Antoniszyn  
– psychoterapeuta 
z wieloletnim stażem

Celebryci w świecie zdominowanym przez media społecznościowe znani są z tego, że chwalą się niemal każdą sekundą swo-
jego życia, często w ten sposób budując markę utożsamianą ze swoją twarzą. Posiłki w drogich, ekskluzywnych restauracjach, 
sportowe samochody, imprezy do białego rana – pstryk i właśnie ta chwila ujęta w kadrze trafia do setek tysięcy odbiorców. 

Piszę do Pana nie mając nadziei na to, że dostanę jakąkolwiek odpowiedź. Moja 
niewiara bierze się stąd, że pisałam o swoim problemie już do kilku gazet, ale nigdy nie 
otrzymałam żadnej odpowiedzi. Nie należę do grupy młodziutkich dziewcząt (mam 33 
lata) i przez wiele lat wiodłam życie – jak to się mówi potocznie – łatwe, lekkie i przyjemne. 
Miałam wielu adoratorów, bawiłam się w najlepszych klubach w kraju, stać mnie było na 
wynajmowanie eleganckiego mieszkania. Z pieniędzy i prezentów, które otrzymywałam 
od swoich przyjaciół, korzystała praktycznie cała moja rodzina. Wszyscy wiedzieli albo 
przynajmniej domyślali się tego, czym się zajmuję, ale jakoś nigdy nikt mnie nie potępił, 
nie zwrócił uwagi czy chociażby nie przestrzegł, że to, co robię, nie ma sensu. Przyznaję, 
że nie wybiegałam myślą naprzód, wydawało mi się, że tak już zawsze będę sobie żyła na 
luzie, w dobrobycie i bez większych zmartwień. Nigdy niczego nikomu nie zazdrościłam, 
a szczególnie rówieśniczkom, które szybko powychodziły za mąż i uwikłały się w życie 
z pijakami i chorowitymi dziećmi. Najwięcej z mojej pomocy skorzystała moja siostra, 
obecnie lekarka. Ona lubiła się ładnie ubrać, mieć dobre perfumy i często to wszystko ode 
mnie otrzymywała. Nigdy niczego jej nie pożałowałam, bo niby czemu miałam żałować. 
W końcu to była siostra, a i mnie na niczym nie zbywało. Nie wiem, jak długo wiodłabym 
takie życie, gdyby nie to, że poznałam mężczyznę, w którym się zakochałam. Tak, w wieku 
32 lat zakochałam się po raz pierwszy. Tym mężczyzną jest Paweł, którego poznałam 
dzięki siostrze. Jest, podobnie jak ona, lekarzem. Niczym szczególnie się nie wyróżnia, 
ale ja straciłam dla niego głowę od pierwszego momentu, jak go tylko ujrzałam. On też 
nie pozostał obojętny. Już pierwszego wieczoru wyznał mi miłość... Nie posiadałam się 
ze szczęścia. Wydawało mi się, że chwyciłam Pana Boga za nogi. Moje szczęście trwało 
jednak krótko. Do chwili jak siostra dowiedziała się o naszym romansie. Bez żenady wy-
znała mojemu chłopakowi, że prowadzę żywot prostytutki i że Paweł powinien trzymać 
się ode mnie jak najdalej. Chociażby ze względu na możliwość załapania HIV. Rozmowa 
między mną, a Pawłem nie była przyjemna. Krzyczał, że uważał mnie za uczciwą, prawie 
niewinną dziewczynę, że zawiódł się na mnie, że już nigdy nie uwierzy żadnej kobiecie, bo 
wszystkie są takie jak ja. (Paweł ma za sobą bardzo nieudane małżeństwo). Nie miałam 
wiele na swoje usprawiedliwienie, chociaż z pewnością nie byłam prostytutką czekającą 
na klienta w barze albo w agencji towarzyskiej. Nie mogę tylko zrozumieć zachowania 
siostry, która postąpiła wobec mnie wyjątkowo wrednie. Przecież nigdy jej niczego nie 
żałowałam. Niekiedy budzę się w nocy i zastanawiam, jak mam się zemścić na siostrze 
za doznaną krzywdę. Jak Pan sądzi czy mam jeszcze jakąkolwiek szansę u Pawła? Od 
naszego rozstania minęły cztery miesiące, a ja nie mogę o nim zapomnieć.         Justyna

Podejrzewam, że emocje na tyle 
opadły, że już może Pani z siostrą 
porozmawiać na spokojnie. A taka 
rozmowa między Wami jest moim 
zdaniem konieczna. Musi jej pani 
uświadomić, że jej zachowanie jest 
mocno nietypowe. Rzadko się zda-
rza, żeby siostra siostrze zrobiła taki 
perfidny „prezent”. Podejrzewam, że 
zachowanie siostry ma głębszy pod-
tekst. Czy nie sądzi pani, że obie za-
angażowałyście się uczuciowo w tym 
samym mężczyźnie? Możliwe, że ona 
też była zakochana w Pawle i dlatego 
zrobiła wszystko, żeby zrazić go do pani. W zasadzie tylko to 
może usprawiedliwić jej postępek. Niezależnie od pobudek, 
jakimi kierowała się siostra, to, co zrobiła, wystawia jej jak naj-
gorsze świadectwo. Myślę, że mimo wszystko zamiast obmyślać 
zemstę, powinna pani zdobyć się na wybaczenie. Siostra i tak 
jest wystarczająco nieszczęśliwa, zakompleksiona, żeby jeszcze 
dokładać do tego wszystkiego swoją niechęć. Wydaje mi się, że 
powinna Pani zaaranżować spotkanie z Pawłem i spróbować 
mu na spokojnie wszystko wyjaśnić. Ostatecznie jest dorosły 
i powinien zrozumieć, że każdemu człowiekowi zdarza się po-
pełniać błędy. Jego zachowanie świadczy, że jest on człowiekiem 
chwiejnym emocjonalnie. A to jak się zachował,  nie świadczy 
o wielkiej miłości do Pani. Może się jednak mylę. Oby! Widzę 
nikłą nadzieję na porozumienie między Wami. Wiele jednak 
zależy od tego, jak będzie wyglądało wasze wspólne spotkanie. 
Musi Pani wziąć pod uwagę, że on już przeżył jedno wielkie 
rozczarowanie nieudanym związkiem małżeńskim. I teraz dmu-
cha na zimne, bo boi się ponownego zranienia, rozczarowania 
i popełnienia błędu. Ale trudno też od kobiety w Pani wieku 
wymagać życia bez przeszłości. W tym przypadku, należałoby 
jednak o swojej przeszłości mówić powściągliwie. Pokazać, że 
jest Pani atrakcyjną kobietą, która podoba się mężczyznom. 
Życzę powodzenia.

Ekshibicjonizm w sieci...

Z psychologicznego punktu widzenia nikt kto trzyma normę nie jest 
w pełni zadowolony z tego co ma. Nawet milioner, który chociaż ma już 
duży majątek, wielki dom i super samochód pracuje cały czas, aby jeszcze 
bardziej powiększyć swój status materialny. Chociaż do grobu tego nie 
weźmie, sama chęć posiadania i chwalenia się tym, że ma więcej niż inni, 
napędza go do dalszego działania. Dlatego dla celebrytów więc pokazywanie 
wszystkiego w mediach społecznościowych ma sens! Ale co robić, gdy nasi 
wszyscy znajomi nagle stali się facebookowymi celebrytami... O czym to 
świadczyć? Podpytujemy ekspertów. 

Nadmierne pokazywanie się w internecie tzw. internetowy ekshibicjonizm 
to niestety „dolegliwość” wielu młodych ludzi. Młodzież prowadzi na swoich 
portalach społecznościowych życie na pokaz, udowadniając znajomym, że 
prowadzi równie udane i modne w grupie rówieśniczej życie, co gwiazdy ze 
szklanego ekranu. Prywatność nie ma w tej chwili znaczenia – liczy się tylko 
to, co pokazuje się innym. Kreacja, a nie naturalność, by chociaż na chwilę 
zdobyć popularność, „fejm” w sieci – mówi psycholożka Anna Sitkowska. 
- Pokazywanie swojego wizerunku w internecie pozwala nam przybierać 
różne maski. Publikować przeidealizowane zdjęcia, których wspaniały efekt 
uzyskiwany jest przy pomocy programów do obróbki grafiki. Online znika 
też nieśmiałość, dlatego coraz popularniejsze jest chwalenie się na portalach 
społecznościowych udaną imprezą, nowym partnerem życiowym lub długo 
oczekiwaną pociechą. Kiedy logujemy się, wchodzimy do życia na pozór 
idealnego – dodaje psycholog.

Wydawałoby się, że życie w sieci to same przyjemności. Niestety, nieko-
niecznie. Przytoczymy Państwu pewną historię, która także krąży w sieci. 

- Marta i Klaudia to siostry. Nieuwaga jednej z nich podczas prowadzenia 
samochodu sprawiła, że obie znalazły się w szpitalu. Podczas, kiedy post 
Marty o wypadku polubiło trzysta osób, Klaudię odwiedziły jej trzy najlepsze 
przyjaciółki. O Marcie nie pamiętał nikt... Ta krótka anegdotka pokazuje, 
jak bardzo życie w sieci czyni nasze realne życie puste, w którym coraz 
bardziej doskwiera nam samotność. Wylogujmy się więc z sieci i zacznijmy 
żyć prawdziwym życiem, a zapewniam, będzie ono o wiele ciekawsze!

Nadmierne korzystanie z Internetu to zjawisko coraz bardziej powszechne. 
Nałogowy internauta w wirtualnym świecie spędza sporą część dnia, zanie-
dbując codzienne obowiązki. Siecioholizm to choroba, która może nieść za 
sobą poważne konsekwencje. Skutki uzależnienia od „bycia online” mają 
charakter fizyczny, psychologiczny, moralny, społeczny i intelektualny. Zda-
niem lekarzy i psychologów taka ucieczka od realnego świata to objaw głęb-
szych problemów takich jak m.in. nieśmiałość, niska samoocena, negatywne 
strategie radzenia sobie ze stresem oraz depresja. Uzależnienie od Internetu 
prowadzi do do niszczenia się wzroku, skrzywienia kręgosłupa,  negatyw-
nego samopoczucia, poczucia rozdrażnienia, a także nieprzespanych nocy. 

Utrata kontroli nad korzystaniem z sieci nazywana jest przez psycho-
logów zespołem uzależnienia od internetu. W miarę jak zaburzenie to się 
rozwija, u chorego spada poziom satysfakcji. Żeby znów dobrze się czuć wie, 
że musi jeszcze więcej czasu spędzać przed monitorem. Kiedy nie korzysta 
z komputera lub telefonu czuje się przerażony i rozdrażniony. Z czasem 
frustracja ta wzrasta. Jeśli więc zauważymy ten problem u nas czy naszych 
znajomych należy udać się do specjalisty. 

Psychologia
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Czucie ostrego smaku to jeden z najdziw-
niejszych ludzkich zmysłów. Próżno bowiem 
szukać na języczku kubeczków smakowych, 
które zawierałyby receptory „ostrości” podob-
ne do tych dla słodyczy, goryczy, kwaśności 
czy słoności. Pikantne sensacje są efektem 
pobudzenia receptorów bólowych w błonie 
śluzowej. Innymi słowy - ostre jest dla nas 
niebezpieczne, więc organizm stosownie nas 
przed tym ostrzega. Trudno w to, co prawda 
uwierzyć, próbując pepperoni, sosu tabasco, 
czy zielonych jalapeno, ale zawarta w tych 
produktach substancja zwana kapsaicyną 
faktycznie może być niebezpieczna – zakłóca 
pracę układu nerwowego i wywołuje silny 
skurcz oskrzeli. Może być więc groźnie, ale 
takie efekty występują jednak dopiero wtedy, 
gdy zjemy coś naprawdę ostrego. 

Do Księgi Rekordów Guinessa trafiła niedawno absolutna rekor-
dzistka w tej dziedzinie – indyjska papryka Bhut Jolokia, której ostrość 
przekracza milion jednostek w tzw. Skali Scoville'a (dla porównania: 
przeciętny sos tabasco ma 2,5 tys. jednostek, a pieprz kajeński – 30-50 
tys.). „Nazwę Bhut Jolokia można przetłumaczyć jako „papryka duch”. 
To pewnie dlatego, że po zjedzeniu takiego warzywa można wyzionąć 
ducha” - żartuje dr Paul Bosland, dyrektor Instytutu Papryki Chili na 
University of New Mexico.

A teraz trochę o ostrości w innym wymiarze. W naszych kontaktach 
międzyludzkich! Niestety w dalszym ciągu żyjemy w świecie zazdrośni-
ków, gdzie niektórzy znajdując zło w drugim człowieku,  dowartościowują 
własną osobę. Stąd takie zachowania przekładają się na świat plotek, 
złośliwości i pomówień. Jeśli ona lub on jest gorszy to ja jestem szczę-
śliwy, lepszy, piękniejszy. Taki obraz pojawia się w polityce, zakładach 
pracy i, co smutniejsze, w naszym życiu towarzyskim. Najszczęśliwsze 
narody zamieszkują małe państwa zachodniej Europy i kraje o ciepłym, 
słonecznym klimacie. Wielu ludzi sądzi, że większa gotówka pozwoli 
im na rozrywki, które czynią ich szczęśliwymi, dlatego gromadzą róż-
ne dobra. Niestety nie jest to wyznacznik szczęścia. Gdyby wszystkie 
składane bliskim i znajomym życzenia spełniły się, świat byłby pełen 
ludzi promieniujących zadowoleniem z życia i radością. Tak jednak 
nie jest. Może również dlatego, że sami do końca nie wiemy, na czym 
polega szczęście, że czasami nie potrafimy tego odnaleźć ani zauważyć. 
Szczęście to „pełne i trwałe zadowolenie z całości życia” - tak określa 
je wybitny polski filozof Władysław Tatarkiewicz.

A jak było przez wieki? Już starożytni filozofowie w swoich roz-
ważaniach poświęcali szczęściu wiele uwagi. Platon, tak jak później 
filozofowie chrześcijańscy, twierdził, że nie da się go osiągnąć w życiu 
doczesnym, natomiast Arystoteles przeciwnie – „szczęście jest w zasięgu 
ręki, a droga do niego prowadzi przez rozum”. Amerykański psycholog 
Michaly Csikszeutmihaly uważa, że szczęście to coś więcej niż zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb. Określił to wspaniałe uczucie jako 
„flow” (przypływ), jednak do szczęścia potrzebne są cele. Cytując słowa 
Bertranda Russela „żebracy nie zazdroszczą milionerom szczęścia, lecz 
oczywiście zazdroszczą innym żebrakom, którym idzie lepiej”. Robert 
Emmous z University of Kalifornia odkrył, że kto umie wymienić pięć 
rzeczy, za które jest wdzięczny, jest szczęśliwy, ma więcej optymizmu.

Powinno się więc korzystać z własnej mądrości, doświadczeń i wraż-
liwości. Nie czyń innej osobie krzywdy, pomówień, zła – to i Ciebie 
ominie zło. Pielęgnuj w sobie dobro skierowane do bliskiej Ci osoby. 
Niezależnie przecież od indywidualnych skłonności ludzie często wpa-
dają w sidła narzuconego społecznie stylu życia. Człowiek winien być 
szczęśliwy, a przynajmniej prezentować się światu jako taki. W myśl 
starej zasady: jak Cię widzą, tak cię piszą. Czy europejscy turyści muszą 
spoglądać na naszą społeczność jak na świat pesymistów? Proponuję 
spojrzeć na świat oczami optymistycznymi, zaakceptować zmienność 
losu. Niesie dobre i złe dni, ale nawet po najgorszej burzy zapala się 
na horyzoncie słońce, tak więc w swym postępowaniu wypatruj słońca! 
Unikaj smutasów i zazdrośników. Powodzenia!

Kultura bycia

dr Henryk Jan  
Lewandowski  
– wykładowca 
akademicki, pisarz, 
publicysta, kanclerz 
Kapituły Stowarzyszenia 
Absolwentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego

Turystyka i obyczaje

• krzyże i pierścienie atlantów
• wahadła 
• piramidki i piramidy
• różdżki
• generatory energii
• amulety i talizmany

• remedia do feng shui
• neutralizatory, 

odpromienniki adr
• święta geometria
• anioły
• literatura specjalistyczna

Grzegorz Ciszak
60-175 Poznań, 
ul. Malwowa 34

Tel./fax. 61 867 72 74
biuro@ciszak.pl

Sklep / biuro
godziny otwarcia:

pon - pt: 9.00 - 17.00
sobota: 10.00 - 14.00

www.ciszak.pl

Produkcja i sprzedaż przyrządów
Radiestezyjnych i różdżkarskich:

sklep internetowy: www.ciszak.pl

GABINET MEDYCYNY WSCHODNIEJ
BAYALAG ERDEM GONCHIG

• hirudoterapia (leczenie pijawkami)
• akupunktura i masaż leczniczy
• schorzenia kręgosłupa
• choroby serca
• bóle stawów, głowy
• reumatyzm
• choroby układu krążenia
• nadciśnienie
• zakrzepica, żylaki, hemoroidy
• obrzęki nóg

Gdańsk Wrzeszcz ul. Sobótki 3/1
tel. 885 813 048

GABINET MEDYCYNY WSCHODNIEJ
BAYALAG ERDEM GONCHIG



Jak zacząć nowy rok, aby był lepszy od 
poprzedniego? Ludzie często zastanawia-
ją się, jak tu coś poprawić, udoskonalić... 
Często wtedy mówi się, że „nie żyją”, nie 
ma ich tu i teraz, rozmyślają o przeszłości 
lub odwrotnie, myślą za dużo o przyszłości, 
czyli włączają do swojego życia obawy, lęki 
- czy sobie poradzę etc. Jak zacząć zatem ten 
nowy rok, aby spokojnie wyciągnąć wnioski 
i ruszyć „do góry”?

    Piotr

To pytanie trafiło idealnie w naszą ostat-
nią lekturę. Wraz z żoną czytaliśmy niedawno 
„Potęgę teraźniejszości” Eckharta Tolle. Jak 
zawsze na dwa egzemplarze, z mazaniem po 
książce i notatkami na marginesach. Takie 
ważne książki zawsze czytamy w ten sposób,  
potem wracamy do wybranych fragmentów 
i dyskutujemy na ich temat. Na początku 
muszę zaznaczyć, że to nie jest łatwa książ-
ka. Wymaga sporej dawki pokory. I chęci do 
zmiany sposobu myślenia. Skorzystasz z niej 
tylko, jeśli naprawdę chcesz coś zmienić 
w swoim życiu. Ale warto spróbować!

Tolle twierdzi, a ja się z nim całkowicie 
zgadzam, że czas nie przedstawia żadnej 
wartości, ponieważ jest urojeniem. Jedy-

nym cennym punktem jest punkt całkowicie 
wyłączony z czasu, czyli teraźniejszość. Im 
bardziej skupiasz uwagę na przeszłości (która 
jest tylko pamięciowym śladem minionej 
teraźniejszości) i przyszłości (która z kolei 
jest zaledwie wyimaginowanym, zaprojekto-
wanym przez twój umysł, teraz), tym mniej 
dostrzegasz teraźniejszość. A jest to jedyna 
przestrzeń, w której naprawdę toczy się Two-
je życie.  Życie trwa tu i teraz. Tylko teraz 
jesteś obecny. Jeśli jesteś pochłonięty prze-
szłością lub przyszłością, zawsze będziesz 
odczuwał niechęć do obecnej chwili. Nigdy 
nie pozwolisz jej być. A zatem nie dajesz 
sobie szansy naprawdę żyć – istnieć – cie-
szyć się – być szczęśliwym…. Tak naprawdę 
w zupełności wystarczy, jeśli bez zastrzeżeń 
pogodzisz się z obecną chwilą. Poczujesz się 
wtedy swobodnie w teraźniejszości i wobec 
samego siebie.

Nasuwa się Wam się pewnie skojarzenie 
z Horacym i jego carpe diem – „chwytaj dzień, 
bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam 

przyszłość zgotują 
bogowie…” (Pieśni 
1, 11, 8). Kierunek 
dobry, ale jedynie 
pod warunkiem, że 
będziemy te słowa 
rozumieć tak, jak 
rozumieli je epiku-
rejczycy (celem życia 
jest szczęście i har-
monia, a źródłem 
nieszczęścia wszelki 
lęk), a nie tak, jak rozumieli je hedoniści, 
dla których oznaczały jedynie wezwanie 
do korzystania z przyjemności i spełniania 
wszelkich zachcianek fizycznych. Zatem 
jeśli zdobędziemy się na szczerość wobec 
samych siebie i poważniej zastanowimy 
nad tymi słowami oraz weźmiemy sobie do 
serca tę bezcenną radę, możemy zmienić 
w swoim życiu wszystko. Teraz w Twojej 
głowie powinno pojawić się mnóstwo pytań. 
Bo naturalną koleją rzeczy jest, że przefiltru-
jesz to przez swoją indywidualną sytuację, 
swoje przeżycia, swój stan… i będziesz się 
zastanawiał, jak to zrobić, od czego zacząć.

A książka, o której mówię odpowie na każ-
de pytanie i każdą Twoją wątpliwość, a druga 
część „Praktykowanie potęgi teraźniejszości” 
wskaże praktyczne rozwiązania, pomoże krok 
po kroku wejść do świata, w którym nie ma 
trosk i obaw, jest za to radość i spokój. Mała 
próbka, proste ćwiczenie świadomego prze-
żywania teraźniejszości. Skup swoją uwagę 
na tym, co dzieje się teraz. Na smaku kawy, 
promieniach słońca lub dźwięku deszczu… 
Zacznij obserwować wszystko dookoła łącz-
nie z sobą samym. Świadome obserwowanie 
siebie i swoich myśli pozwoli Ci wyelimino-
wać ze swojego życia wiele zachowań, które 
całkowicie pozbawiają je sensu, a skieruje 
uwagę na to, co jest rozwijające i pomocne. 
Trudne, ale możliwe. Powodzenia!

rozmaitości

Kontrowersje

Żyć tu i teraz
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Na pytania naszych Cztelników odpowiada światowej sławy bioenergoterapeuta Zbyszek Nowak. Tym razem zagadnienie jak na 
tę porę przystało – iście noworoczne!

Zbyszek Nowak
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A to znacie?
Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła mi 
rozwodem. Wyrzucała mi, że nie dbam o nią, 
już jej nie kocham i nie pamiętam nawet daty 
jej urodzin.
- Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada - po-
wiedziałem.
- Och, kochanie, jednak pamiętasz - powiedziała 
udobruchana żona.
A ja byłem w szoku. Szansa jak 1 do 365... 

Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą samo-
chodem i mówi:
- Pani nie ma powietrza w oponach.
- Wiem, ale tylko na dole. Na górze mam. 

Powiedz mi, Tomasz, dlaczego często odwiedzasz 
swój klub nocny z żoną?
- Ponieważ jest to jedyny lokal, który jest jeszcze 
otwarty po śniadaniu, kiedy moja żona skończy 

się ubierać i malować.

Tonący statek. Członek załogi mówi do kapitana:
- Kapitanie, statek tonie, musimy uciekać!
Na co kapitan:
- Kapitan idzie na dno ze swym statkiem... A więc 
mianuję cię kapitanem tego statku! 

Żołnierz pisze z koszar list do ojca, ze dostał 
kilę. Ojciec odpisuje mu:
„Ja się tam, synu, nie znam na tych waszych woj-
skowych odznaczeniach, ale noś to z honorem”. 

Mieszkanie, środek nocy. Facet ubrany na czarno, 
na głowie kominiarka, budzi drugiego. Obudzony 
pyta ze strachem w głosie:
- Kim pan jest?
- Włamywaczem.
- Czemu mnie pan budzi?
- Chciałem pana o coś zapytać.
- Słucham.
Włamywacz oświetla latarką mieszkanie.

- Pan tak żyje?  

Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi i z 
trudem próbuje go zmierzyć. 
Po pewnym czasie podchodzi do niej facet, wy-
rywa kij, kładzie go na ziemi i pomaga jej go 
zmierzyć.
Blondynka na to:
- Ale proszę pana, chciałabym sprawdzić jaki ten 
kij jest wysoki, a nie jaki jest długi...

Kowalska przez całe życie zadręczała męża. 
Kiedy wreszcie umarł zatęskniła za nim i po-
stanowiła wywołać jego ducha. Kiedy jej się to 
udało, zapytała:
- Jak ci jest na tamtym świecie?
- Bardzo dobrze.
- Lepiej niż przy mnie?
- O wiele lepiej.
- To opowiedz mi, jak wygląda życie w raju.
- Ale ja wcale nie jestem w raju...

www.wieczorpomorze.pl

rozmaitości

Jak dzwonić z kulturą?
W dzisiejszych czasach telefon to nieodłączny element życia codziennego. Być bez telefonu, 
to jak być „bez ręki”. Ale jak z niego korzystać z pełną kulturą? Jak robić to taktownie?  
Na co zwrócić uwagę by rozmowy przeprowadzać uprzejmie, sprawnie i rzeczowo? 

Specjaliści savoir-vire mówią, że nie należy niepokoić nikogo tele-
fonami przed godz. 8:00 rano ani po godz. 21:00. Niedopuszczalne 
jest dzwonienie po godz. 22:00. Tylko bardzo ważna sprawa uspra-
wiedliwia zbyt wczesną lub zbyt późną porę rozmowy. Natomiast 
zupełnie obcej osobie nie wypada dzwonić po godz. 20:00, wyjątkiem 
jest coś naprawdę istotnego. Podobnie w stosunkach biznesowych: 
nie dzwonimy między 20:00 a 8:00 rano, ani w niedziele. Absolut-
nie wykluczone jest dzwonienie w sprawach zawodowych w ważne 
święta np. Wigilię, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc. Jeśli już 
mamy naprawdę pilną sprawę i musimy kogoś niepokoić rozmową 
o nieodpowiedniej porze, koniecznie przepraszamy i wyjaśniamy 
powód naszego telefonu. Taka rozmowa musi być jednak krótka 
i rzeczowa, nie rozwodzimy się, nie opowiadamy, nie rozpoczynamy 
pogawędek. Kiedy zorientujemy się, że rozmówca jest zajęty lub gdy 
to wyraźnie usłyszymy – przeprośmy i rozłączmy się jak najszybciej.
A co robimy, gdy już się dodzwonimy? Jeśli dzwonimy do osoby obcej 
lub dalszego znajomego, obowiązkowo musimy się przedstawić. Ta 
zasada dotyczy też sytuacji, gdy dzwonimy na czyjś numer domo-
wy. Zanim jednak to uczynimy, rozmowę rozpoczynamy od „dzień 
dobry” lub „dobry wieczór” w zależności od pory dnia. Podstawową 
zasadą jest, ze osoba podnosząca słuchawkę nie ma obowiązku 
się przedstawiać. Wystarczy, że powie „halo” czy „słucham”. To na 
osobie dzwoniącej spoczywa obowiązek przedstawienia się i wyja-
śnienia celu rozmowy. Wciąż jeszcze są osoby, które dzwoniąc do 
kogoś od razu pytają „kto mówi?” albo „gdzie się dodzwoniłem?”. 
Osoba odbierająca słuchawkę nie ma obowiązku się legitymować ani 
odpowiadać na tego typu pytania. Nigdy nie zaczynamy rozmowy 
od „proszę z panem X”, nawet jeśli to właśnie z tą osobą chcemy 
rozmawiać. Zawsze należy się najpierw przywitać, przedstawić i wy-
jaśnić, o chodzi. W przeciwnym razie osoba podnosząca słuchawkę 
i tak może nas zapytać „kto mówi?”. Jeżeli dzwonimy natomiast do 
jakiejś firmy lub urzędu i łączymy się najpierw z ogólną infolinią, 
poprośmy o połączenie z osobą kompetentną, przedstawiając krótko 
sprawę, w jakiej dzwonimy. 
Jeżeli odbieramy telefon służbowy pracując w urzędzie, banku itp. 
odbierając telefon zaczynamy od „dzień dobry”, po czym od razu 
podajemy nazwę instytucji, swoje imię i nazwisko, a dopiero potem 
dodajemy „słucham”. Wszystko po to, by osoba dzwoniąca nie miała 
wątpliwości, że dodzwoniła się pod właściwy adres. W razie braku 

informacji o nazwie instytucji, zapewne od razu pojawi się pytanie 
„czy dodzwoniłem się do...?”, co dodatkowo zabiera czas obu stronom.
Kiedy dzwonimy do kogoś prywatnie, i chcemy „pogadać”, koniecz-
nie najpierw zapytajmy, czy nie oderwaliśmy rozmówcy od jakiegoś 
ważnego zajęcia, czy ma czas i ochotę z nami pogawędzić. Jeśli nie, 
pewnie sam zaproponuje, że oddzwoni w wolnej chwili, a jeśli takiej 
propozycji nie usłyszymy, możemy go zapytać kiedy będzie wolny 
i wówczas zadzwonić ponownie. A co wtedy, gdy mamy do prze-
kazania krótki komunikat, a rozmowca rozpocznie długi monolog, 
który dodatkowo trudno przerwać? Wtedy mamy dwie opcje: albo 
po kilku minutach podać konkretny powód, dla którego musimy się 
rozłączyć, albo cierpliwie wysłuchać tych opowieści. Czasami przy 
wybieraniu numeru tel. zdarzają nam się pomyłki. I co wtedy? Zda-
rza się, że gdy zaraz po odebraniu telefonu usłyszymy głos, którego 
się nie spodziewaliśmy, natychmiast odkładamy słuchawkę. Jest to 
bardzo nietaktowne. Skoro już odrywamy kogoś od być może ważnego 
zajęcia, wypada za kłopot przynajmniej przeprosić. 

Savoir-vivre

Podsumowując:
• Jeżeli umawiamy się z kimś na telefon o konkretnej godzinie, bądźmy punk-

tualni.
• Gdy do kogoś dzwonimy, a ten nie odbiera, zwykle czekamy pięć sygnałów 

i odkładamy słuchawkę.
• Rozmowę zawsze kończy osoba dzwoniąca.
• Jeśli połączenie zostanie przerwane, oddzwania ta osoba, która rozmowę za-

inicjowała.
• Gdy korzystamy z automatycznej sekretarki, nie musimy oddzwaniać do 

wszystkich, którzy nas o to proszą.
• Pod żadnym pozorem nie wykorzystujemy telefonu służbowego do rozmów 

prywatnych. Nawet jeśli chcemy „pogadać” z koleżanką z innego działu, czas 
i miejsce pracy nie jest odpowiednią sposobnością.

• Bezwzględnie wyłączamy telefon wchodząc do: kościoła, teatru, opery, 
filharmonii, szkoły, jak również na uroczystościach rodzinnych typu: chrzciny, 
wesele, przyjęcie komunijne, urodzinowe, kolacja wigilijna czy śniadanie wiel-
kanocne.

• W miejscach publicznych dźwięki powinniśmy mieć wyciszone lub ustawione 
tylko na wibracje. Nawet, jeśli nasz dzwonek to najprzyjemniejsza dla ucha 
melodia. Co by było, gdyby wszystkim dookoła nagle zaczęły dzwonić telefo-
ny w tym samym czasie?

• W momencie gdy dzwoni nasz telefon komórkowy, a w pomieszczeniu nie 
jesteśmy sami, mówiąc „przepraszam”, oddalamy się na pewną odległość lub 
wychodzimy z pomieszczenia (zasada ta dotyczy np. przedziału w pociągu). 
Pamiętajmy że nasze rozmowy prywatne w czasie pracy powinny być ograni-
czone do minimum!






