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Druga tura wyborów samorządowych na Pomorzu!  
Gdzie przyniosła zmiany?
4 listopada 52,78% uprawnionych do głosowania Pomorzan poszło do urn zagłosować w drugiej turze wyborów 
samorządowych na wójta, burmistrza i prezydenta. W niektórych gminach wynik wyborów był do przewidzenia, a innym 
przyniósł duże niespodzianki! Gdzie nastąpiła zmiana włodarza, a gdzie nie?

Hel - Urzędujący 
burmistrz Klemens 
Adam Kohnke prze-
grał w drugiej turze z 
b. włodarzem miasta 
Mirosławem Wądołow-
skim. Na zwycięzcę zagło-
sowało 57,45% wyborców. Burmistrz 
Kohnke nie krył zaskoczenia wynikiem 
wyborów, choć przyznał, że mieszkańcy 
miasta mogli nie docenić jego działań 
naprawczych wyciągających Hel z 
długów, gdyż „programy naprawcze 
mają to do siebie, że nie są ani spekta-
kularne ani popularne, bo nikt nie lubi 
zaciskania pasa”. 

Gmina Tczew - Zmia-
na w gminie wiejskiej 
Tczew! Urzędujący 
dotychczas wójt Roman 
Rezmerowski w II turze 

został pokonany przez 
Krzysztofa Augustyniaka, 

który dotąd pełnił funkcję przewodni-
czącego Rady Gminy. Na nowego wójta 
zagłosowało 54,43% wyborców, a na 
ustępującego włodarza – 45,57%

Tczew - Tutaj zmiany 
na najważniejszym 
stanowisku nie będzie. 
Obecny prezydent mia-
sta Mirosław Pobłocki 

uzyskał 66,84% głosów 
pokonując kandydata PiS 

Tadeusza Dzwonkowskiego – urzędu-
jącego starostę powiatu tczewskiego. 
Przegrany przyznał, że liczył na lepszy 
wynik, „bliższy remisu”. 

Chmielno - Dotychcza-
sowy wójt gminy Jerzy 
Grzegorzewski zdecy-
dował, że nie będzie 
ubiegał się o reelekcję 
(został radnym powiatu 
kartuskiego). Wyborczych 
kandydatów na jego miejsce było aż 
czterech. W II turze zmierzyli się Maria 
Piotrowiak i Michał Melibruda. 4 
listopada mieszkańcy gminy Chmielno 
opowiedzieli się za Melibrudą oddając 
na niego 60,16% głosów.

Pelplin - W Pelplinie 
także nastąpi zmiana. 
Pełniący obowiązki 
burmistrza (po rezy-
gnacji ze stanowiska 
Patryka Demskiego, który 
objął funkcję wiceprezesa LOTO-
SU) Tomasz Czerwiński przegrał 
w II turze z Mirosławem Chyłą. Na 
nowego burmistrza zagłosowało 62,4% 
wyborców.

Gmina Puck - W gminie 
wiejskiej Puck nie 
będzie zmiany na 
stanowisku wójta. 
Choć urzędujący Tade-
usz Puszkarczuk miał 
przeciwko sobie młodą, 
ambitną i zaangażowaną przedsiębior-
czynię Katarzynę Burchacką-Klimczuk, 
mieszkańcy gminy postawili jednak 
na doświadczenie, oddając na niego 
58,06% głosów.

Kolbudy – W II turze 
Robert Aszyk zmierzył 
się z Andrzejem Chru-
ścickim. Kolbudzia-
nie jednak większym 
zaufaniem obdarzyli 
Chruścickiego oddając na 
niego 54,75% głosów.

Gmina Starogard Gdański 
- Przez następne 5 lat 
gminą wiejską Starogard 
Gdański będzie rządzić 
kobieta – Magdalena  

Forc-Cherek, która w II  
turze wyborów samorządo-

wych pokonała nie byle kogo, bo wice-
marszałka województwa pomorskiego 
Krzysztofa Trawickiego, który jest samo-
rządowcem o wielu lat! Nową panią wójt 
poparło 62,04% głosujących.
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Tymi statystykami zawstydziliśmy świat!
Polacy wyjątkowo potrafią tracić pamięć! Szczególnie kiedy dotyczy to ich przewinień i niewygodnych faktów! Nie lubimy 
pamiętać o tym, co obliguje nas do pewnych powinności. Z szacunku do kraju rezygnujemy dla europejskiej mody.  
Ale co ciekawe... trend ten, który przez ostatnie kilka lat święcił triumfy, robi wyraźny krok w tył!

Są media! Ale gdzie ich autorytet?
Wyraźnie pokazał to Narodowy Marsz Nie-

podległości. Przez jednych wychwalany pod 
niebiosa, przez innych nazywany „manifesta-
cją bolszewików chronionych przez rząd”. Nie 
zamierzam tu oczywiście moralizować nikogo, 
ani podważać jego przemyśleń, a posłużę się 
faktami. Chyba, że niektórzy stwierdzą, że to 
za mało przekonujące, więc pod lupę pójdą 
liczby. Nim jednak przeleję cokolwiek na pa-
pier zawsze pytam swoje otoczenie: jak wy 
interpretujecie Marsz Niepodległości? Usły-
szałam mnóstwo opinii, a gdy do tego doszły 
media społecznościowe prawie oszalałam. 
Ten szum informacyjny w głowie pozwolił 
mi wyciągnąć jeden i to banalny wniosek, 
że opinia o marszu w głowach Polaków była 
adekwatna do obejrzanych obrazków. A to 
zależało już tylko od tego jaką telewizję moi 
współrozmówcy oglądali! TVN skupił się na 
„kąciku” (zresztą bardzo małym w stosunku 
do wszystkich uczestników marszu) ONR-u 
i odpalaniu rac (to jeszcze nie przestępstwo!). 
TVP, która przez ostatnie lata mogłaby tańczyć 
krakowiaka ze stacją prowadzoną przez Piotra 
Koryckiego (też potrafi umiejętnie wypaczać 
sens i obraz rzeczywistości), pokazywała czoło 
marszu i podniosłą, aczkolwiek spokojną 
atmosferę. Jako, że mnie przez lata praca 
w mediach nauczyła pokory i traktowania tego 
co widzę w telewizji zupełnie „na chłodno” 
pokazuję liczby!

„27:1”
W tym roku w Marszu Niepodległości 2018, 

który odbył się po porozumieniu rządu i na-
rodowców (po tym jak prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała marszu), 
dominuje liczba „0”! Ale nie jest to ranking 
niechlubny, a wprost przeciwnie! Bo takie 
wnioski po 11 listopada pokazują, że wygrywa 
Polska, polscy patrioci, którzy kochają nasz 
kraj, są z niego dumni i chcą demonstrować 
swoje pochodzenie z biało-czerwoną flagą 
w dłoni. Oni cały czas pamiętają! Jak to zwykł 
mawiać Piłsudski „Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje się jedynie 

zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane te-
rytorium”. A Polacy pokazują, że przy historii, 
tradycji i polskiej spuściźnie są gotowi cały 
czas trwać! A teraz zapowiadane dumne „0”:

0 – tylu było rannych podczas 
Marszu Niepodległości 2018

0 – tyle było ofiar śmiertelnych 
podczas Marszu Niepodległości 2018
0 – tylu było napadniętych podczas 

Marszu Niepodległości 2018
0 – tylu było okradzionych podczas 

Marszu Niepodległości 2018
0 – tyle było spalonych 

samochodów na trasie marszu
0 – tyle zdewastowano witryn 

sklepowych na trasie marszu
0 – tyle było okradzionych sklepów 
zlokalizowanych na trasie marszu

0 – tyle było spalonych 
budynków na trasie marszu 

Jak pokazało nasze magiczne „0” Polacy 
stanęli na wysokości zadania. Z Ronda Dmow-
skiego wyruszyło bowiem ponad 250.000 
manifestantów. I tak właśnie świętujmy 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, w ślad za słowami Józefa Piłsudskiego: 
„Niepodległość nie jest nam dana raz na za-
wsze”. Szanujmy więc fakt, że urodziliśmy się 
w wolnej Polsce (lub dla innych „teoretycznie 
prawie wolnej”). I z szacunku do ojczyzny, 
dalej idźmy w ślad za Ziukiem, kontynuując 
we współczesności jego myśl: „Jako jedyny 
polski oficer służby czynnej, który dotąd nigdy 
przed nikim nie stawał na baczność, staję 
oto na baczność przed Polską”. Stawajmy na 
baczność przed Polską, przed naszym domem, 
ojczyzną, schronieniem każdego dnia!

A ja skromny dziennikarzyna, w spódnicy 
i blond kosmykiem włosów pozwolę sobie na 
koniec przytoczyć słowa mojego wielkiego 
autorytetu (mam skrytą nadzieję, że i Państwa 

również) – Polaka, którego pokochał świat, 
św. Jana Pawła II: 

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. 

Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest 

matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też 
ma prawo do miłości szczególnej”.

MR

Dwutygodnik Pomorski
od 1990 roku
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Od wielu lat na Warszawskim Marszu Niepodległości obecny jest senator z Kaszub Waldemar Bonkowski 
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Wspomnień, historii i nie tylko czar…
Zapewne większość Czytelników słyszała o tzw. zerowej grupie podatkowej, do której zalicza się członków najbliższej 
rodziny, zwolnionych z obowiązku płacenia podatku od otrzymanego spadku lub darowizny. Wśród podmiotów 
uprawnionych znajdują się: małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczymowie i macochy. 

Pozostały wspomnienia listopadowych 
dni pamięci narodowej. Dla poszukiwaczy 
ciekawostek, podpowiadam o bibliotece 
cyfrowej Biblioteki Narodowej, w której 
odnajdziemy utrwalone dzieła naszej histo-
rii począwszy od Kroniki Galla Anonima, 
poprzez dzieła literackie naszych wybitnych 
pisarzy i ich rękopisy, po prace malarzy 
i wiele innych. Na stronie polona.pl na wiele 
godzin możemy zanurzyć się w dawnych 
latach polskiej tradycji i kultury. Problem, 
nie tylko z historią, mają natomiast osoby 
uprawiające strzelectwo, kolekcjonujące 
broń czy też jej repliki. Prace nad ustawą re-
gulującą działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybucho-
wymi, bronią i amunicją, w istotny sposób 
zmierzają do istotnych ograniczeń na tym 
polu, aż do zakazu posiadania wcześniej 
zgodnie z prawem nabytych przedmiotów. 
Co o tym prawo własności? Zoba-
czymy, a tymczasem kul-
tywowanie 

tradycji strzeleckiej stanie się zapewne 
utrudnione. Trwają również prace nad 
uporządkowaniem stawek podatku VAT 
i wprowadzeniem instytucji Wiążącej In-
formacji Stawkowej. Jeśli zakończy się to 
sukcesem, przedsiębiorcy zyskają pewność 
w swojej działalności, przynajmniej co do 
stosowania stawki tego podatku. Ale tak 
jak z elektronicznymi zwolnieniami lekar-
skimi może być problem.Wszyscy przedsię-
biorcy prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie przechowywania akt osobowych 
i płacowych, powinni zwrócić uwagę, że 
pozostało już tylko półtora miesiąca na uzy-
skanie wpisu do rejestru przechowawców 
akt osobowych i płacowych prowadzonego 
przez marszałków województw. Zapomi-
nalscy mogą zapłacić karę nawet do 100 
tysięcy złotych, dlatego warto dopełnić 

procedury, co można dokonać 
korespondencyjnie. Problem 
dotyczy, w związku ze skró-
ceniem okresu przechowywa-
nia akt pracowniczych, także 
wszystkich zatrudnionych, 
którzy będą mogli w sposób 
prosty uzyskać niezbędne 
informacje co do historii 
swojego zatrudnienia.

Przedsiębiorcy, a tak-
że więcej zarabiający, 
doczekali się też 14 li-
stopada orzeczenia 
Trybunału Konstytucyj-
nego w sprawie ustawy 
znoszącej górny limit 
tzw. 30-krotności dla 
składek na ZUS. To 
ważne orzeczenie 
dla budżetów firm, 
pracodawców i osób, 
których dochody 
przekraczają ten 
limit. Dowiedzieli-
śmy się, że można 
spoglądać na fi-
nanse obywateli 
przez pryzmat 
potrzeb budże-
towych, ale jak 
senatorzy źle 
użyją karty 
do głosowa-
nia, to jest 
to jednak 
nieważne. 
Dla zain-
teresowa-

nych sygnatura wyroku Trybunału Kp 1/18. 
Czy zamiar powróci? I gdy już o składkach 
ZUS mowa, to przypominam o ciekawym 
obowiązku wynikającym z dokształcania 
naszych dzieci. Otóż wiele osób udzielając 
korepetycji nie rejestruje tej działalności. 
Wykonywanie przez nich działalności nie-
rejestrowej /możliwe gdy przychody nie 
przekraczają 1050 zł miesięcznie/ ma ten 
skutek, że składkę ZUS za korepetytora 
powinni zapłacić rodzice. Powinni podpisać 
umowę zlecenia, zgłosić do ubezpieczenia 
społecznego, składać miesięczne deklaracje 
i płacić składkę. Przysłowiowego konia 
z rzędem temu kto obowiązku tego dopełnia.

W ostatnich dniach powiedzenie „na-
grałem Ci robotę” nabrało też nowego zna-
czenia. Ale to już było i tylko się powtarza, 
a zatem historia jest jednak ciekawa. Szko-
da, że w tych nieakceptowanych ciemnych 
barwach. Jako, że prawne aspekty zmian 
naszej codzienności staramy się Państwu 
prezentować, dla czaru dawnych lat, kar-
ta z naszej historii. Też wydrukowane po 
fakcie. Jako, że mieszkamy nad naszym 
morzem, warto przypomnieć, że rozkazem 
z dnia 28 listopada, dzień przed ukazaniem 
się poniżej publikowanej karty Dziennika 
Praw, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
utworzył marynarkę polską, a pułkownika 
marynarki Bogumiła Nowotnego mianował 
szefem Sekcji Marynarki przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych. Podobno powróci do 
Gdyni.

Ignorancja prawa szkodzi! Ignorancja historii również!

Donat Paliszewski 
- adwokat
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Czy sprawiedliwości wreszcie stanie się zadość? 
Wiele lat zajęło Polsce i Polakom odkłamanie prawdy o Żołnierzach Wyklętych, z których wielu zostało skazanych na 
śmierć za działalność na rzecz ojczyzny, jej wolności i suwerenności. Jeszcze więcej lat zajmuje nam ukaranie sprawców tych 
straceń, ówczesnych „sędziów”. Jest to sprawa o tyle trudna, że wielu z nich już od dawna nie żyje. Tych, którzy żyją, nie 
zostało wielu i są już w podeszłym wieku. Warto się zatem pospieszyć, by sprawiedliwości w końcu stało się za dość.  
Bo chodzi przede wszystkim o honor!

Niedawno minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew 
Ziobro oraz dyrektor Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu prok. Andrzej Pozorski ogłosili, że wydano Europejski Nakaz 
Ścigania Stefana Michnika, komunistycznego sędziego, skazującego 
na śmierć polskich bohaterów. Nie jest to jednak pierwsza próba po-
stawienia Michnika przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Taki 
nakaz wydano już bowiem w 2010 r., ale wówczas sąd w Uppsali, gdzie 
od 50 lat mieszka były komunistyczny sędzia uznał, że czyny, które 
są mu zarzucane w świetle prawa szwedzkiego zostały przedawnione, 
a oskarżony jest obywatelem Szwecji. Jaka jest szansa, że tym razem 
uda się sprowadzić Stefana Michnika do Polski? Przede wszystkim 
zarzutów jest o wiele więcej – bo aż 30 i są one znacznie poważniejsze. 
Jak powiedziano podczas konferencji, są to przestępstwa stanowiące 
zbrodnie komunistyczne wyczerpujące znamiona zbrodni przeciwko 
ludzkości, w tym wydawanie bezprawnych wyroków śmierci wobec 
żołnierzy polskiego podziemia.

W mediach lewicowych natychmiast rozpętała się dyskusja, że 
decyzja ta ma charakter polityczny, bo obecnej władzy chodzi tylko 
o pogrążenie redaktora naczelnego Adama Michnika, przyrodniego 
brata poszukiwanego komunisty. I „niestety” - na lewicowych dzien-
nikarzy Polacy wylali wiadro zimnej wody. Nawet sympatycy opozycji 
i GW w komentarzach przyznawali, że Stefan Michnik to zbrodniarz 
i musi za to odpowiedzieć. Co więcej, to dumny z siebie zbrodniarz, 
bo jeszcze w 1999 r. mówił, że „czuł zadowolenie, wydając wyroki na 
wrogów”. Czy w jego przypadku jest jakakolwiek okoliczność łagodząca? 
Adam Michnik, naczelny GW oraz naczelny megaloman opozycji stale 
przeświadczony o tym, że wszystko, co związane ze sprawiedliwością 
i patriotyzmem jest wymierzone w niego w swojej książce „Między 
Panem a Plebanem” tak tłumaczył swojego brata: „Kiedy zapadały 
najgorsze wyroki, Stefan był dwudziestoparoletnim człowiekiem, 
który niewiele rozumiał z tego, co się działo. Naturalnie to go nie 
usprawiedliwia, ale nie uzasadnia też aż takiego eksponowania jego 
roli w stalinowskich zbrodniach sądowych”. Czy to jednak jest logiczne 
uzasadnienie? Czy można twierdzić, że dwudziestokilkuletni człowiek 
nie ma sobie wykształtowanego poczucia moralności? Nie mówimy 
przecież o kilkunastoletnim dziecku tylko o dorosłym człowieku, 
na dodatek sędzi! Ilu z nas skazywało lub byłoby w stanie skazać 
kogokolwiek na śmierć i nie miałoby w sobie wewnętrznych oporów 
przed czymś tak okrutnym? Tylko dewianci byliby do tego zdolni, bo 
człowiek w tym wieku ma już świadomość, co jest dobre, a co złe! 

O tym, że Adam Michnik jest bardzo przewrażliwiony na punkcie 
swojego brata, mieliśmy okazję nie jeden raz się przekonać. Na każde 
pytanie o Stefana reaguje nerwowo, a nawet agresywnie. Nawet gdy 
podczas publicznego spotkania ktoś rzucił w jego stronę pytanie „co 
słychać u brata?” naczelny GW niczym zwykły cham i prostak zaczął 
obrzucać pytającego wulgaryzmami. Zresztą czegóż innego mogliby-
śmy się spodziewać po kimś, kto z lubością szkaluje i opluwa Polskę 
i Polaków w zagranicznych, przede wszystkim niemieckich mediach.

Podobno pierwsze głosy o tym, że należy zająć się sprawą posta-
wienia Stefana Michnika przed polskim wymiarem sprawiedliwości 
pojawiały się już czasie rządów opozycji, nikt jednak nie odważył się 
„podnieść ręki” na niego ze strachu przed... Adamem Michnikiem, 
który był postacią niezwykle potężną i wpływową. Dopiero obecna 
władza, której strach przed wpływami Michnika nie odstrasza (już 
prędzej naczelnego GW przeraża siła obecnej władzy) poczyniła realne 
kroki w celu skazania zabójców polskich bohaterów, co jest oczywiście 
sprawą przede wszystkim honorową. Nawet gdyby Stefana Michnika 
udało się doprowadzić przed polski sąd, trudno wyobrazić sobie, że 
np. pozbawienie wolności 89-letniego dziś komunisty będzie dla niego 
jakąś szczególną karą, gdyż całe życie spędził bezkarnie na wolności. 
Chodzi jednak o honor – nie tylko skazanych przez niego Żołnierzy 
Wyklętych, ale wszystkich Polaków!

Izabela Trela
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I sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego
Zgodnie z zarządzeniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku inauguracyjna Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 
VI kadencji odbyła się 19 listopada. W sali im. Lecha Bądkowskiego spotkali się nowi i nowi-starzy radni, by złożyć 
ślubowanie i wybrać skład prezydium sejmiku. Zaskoczeń i zmian nie było!

Uroczyście przysięgam...
Zgodnie z prawem pierwszą sesję SWP poprowadził przewod-

niczący senior, czyli najstarszy wiekiem radny Zenon Odya. Sesję 
rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, po czym 
radni złożyli ślubowanie słowami: „Uroczyście ślubuję rzetelnie 
i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec 
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa 
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczy-
pospolitej Polskiej". 

Jan Kleinszmidt ponownie przewodniczącym SWP
W dalszej części obrad radni wybierali przewodniczącego Sej-

miku Województwa Pomorskiego. Zgłoszono dwie kandydatury: 
szef radnych klubu KO w sejmiku Ryszard Świlski przedstawił 
jako kandydata Jana Kleinszmidta, a Piotr Zwara w imieniu grupy 
radnych – Dariusza Męczykowskiego. Nad przebiegiem głosowania 
czuwała komisja skrutacyjna, w której składzie znaleźli się: Wiesław 
Byczkowski – przewodniczący, Leszek Bonna – wiceprzewodniczący 
oraz Agnieszka Kapała-Sokalska i Marta Cymańska – członkinie 
komisji. W głosowaniu wzięli udział wszyscy 33 radni. 19 głosów 
„za” i 2 ”przeciw” uzyskał Jan Kleinszmidt i po raz kolejny objął 
funkcję przewodniczącego SWP. Z kolei drugi kandydat – Dariusz 
Męczykowski – uzyskał 14 głosów „za” i 18 „przeciw”. – Bardzo 

dziękuję za wybór i mam nadzieję, że będzie to dobra kadencja 
dla mieszkańców Pomorza i całego regionu – powiedział po gło-
sowaniu Jan Kleinszmidt. Kolejnym punktem obrad były wybory 
wiceprzewodniczących sejmiku. Ryszard Świlski w imieniu radnych 
KO zgłosił kandydatury dotychczasowych zastępców: Grzegorza 
Grzelaka, Hanny Zych-Cisoń oraz Józefa Sarnowskiego. Z kolei 
Jerzy Barzowski w imieniu radnych klubu PiS jako kandydata 
zgłosił Piotra Karczewskiego. W głosowaniu tajnym wybrani zo-
stali: Grzegorz Grzelak, Hanna Zych-Cisoń oraz Józef Sarnowski. 
Tak jak w poprzedniej kadencji w prezydium nie znalazł się nikt 
z opozycji sejmiku.

Pomorze na razie „bez” marszałka
Podczas I sesji nie dokonywano wyboru marszałka ani członków 

zarządu województwa pomorskiego. Takie głosowanie ma odbyć się 
tydzień później – 26 listopada. Czy wiadomo już, jakie propozycje 
zostaną wysunięte? Marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk zapytany przez dziennikarzy wymienił dwa dobrze 
znane nazwiska: Wiesława Byczkowskiego i Ryszarda Świlskiego, 
czyli członków zarządu w minionej kadencji. Dwóch pozostałych 
nazwisk jeszcze nie ma. - W ciągu tego tygodnia będziemy prowa-
dzić konsultacje i z Nowoczesną i Polskim Stronnictwem Ludowym 
odnoście kolejnych nazwisk – powiedział marszałek Struk.

IT

Nowy Sejmik Województwa Pomorskiego powołał 
także dziewięć komisji, które będą rozpatrywać 
i przygotowywać sprawy dotyczące prac sejmiku. 
Są to:

• Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu,
• Komisja Budżetu i Finansów,
• Komisja Współpracy Międzyregionalnej 

i Zagranicznej,
• Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej 

i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
• Komisja Samorządu Terytorialnego 

i Bezpieczeństwa Publicznego,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny,
• Komisja Strategii Rozwoju 

i Polityki Przestrzennej,
• Komisja Ochrony Środowiska.

W tej kadencji w Sejmiku Województwa 
Pomorskiego znalazły się tylko dwa kluby: 
Koalicji Obywatelskiej, której szefem został 
wicemarszałek Ryszard Świlski oraz Prawa 
i Sprawiedliwości z Jerzym Barzowskim 
jako przewodniczącym. Mimo, iż w składzie 
Sejmiku znalazło się dwóch radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, nie stworzyli oni klubu. 
Dariusz Męczykowski z PSL zapowiadał jednak 
dziennikarzom, że planuje stworzyć własny klub 
nie związany z żadną partią, do którego będzie 
chciał zaprosić radnych z klubów PO i PiS. Nie 
podał jednak konkretnych nazwisk. Nie ma także 
sygnałów, że któryś z radnych planuje przystąpić 
do radnego PSL-u. Marszałek Mieczysław Struk 
zaznaczył natomiast, że radni KO są lojalni wobec 
swoich wyborców i nie zamierzają opuszczać 
szeregów klubu.

6

Przysięga radnych SWP nowej kadencji

Zgodnie z protokołem pierwszą sesję SWP poprowadził 
przewodniczący senior, czyli najstarszy wiekiem radny 
Zenon Odya
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Nowe  
twarze  
w Sejmiku
Województwa
Pomorskiego

Agnieszka Owczarczak  
zastąpiła  
przewodniczącego  
Bogdana Oleszka w RMG
Agnieszka Owczarczak, radna z Przymorza 
i Zaspy i jednocześnie dotychczasowa 
wiceprzewodnicząca odebrała 19 listopada 
insygnia przewodniczącej Rady Miasta Gdańska. 
Na stanowisku tym zastąpiła wieloletniego 
przewodniczącego Bogdana Oleszka, któremu 
podczas I sesji gdańskich rajców dziękowała za 
„pomoc w nauce samorządności”.

Urodzona w 1979 roku w Gdańsku, jest córką byłego 
wiceprezydenta miasta Gdańska Zbigniewa Czepułkow-
skiego. Nic więc dziwnego, że od wczesnych lat młodości 
właśnie z tą sferą związała swoje życie zawodowe. 
Ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny na 
Wydziale Ekonomicznym oraz Organizacja i Zarządzanie 
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zna 
biegle w mowie i piśmie język angielski, uczy się także 
niemieckiego i francuskiego. Należała do Stowarzysze-
nia „Młodzi Demokraci”, w którym prężnie działając 
poznała swojego przyszłego męża Michała. Pełniła 
wówczas funkcję sekretarza, a później przewodniczącej 
Koła Gdańskiego. Agnieszka Owczarczak jest członkinią 
Platformy Obywatelskiej od początku istnienia partii, 
także wiceprzewodniczącą gdańskich struktur partii. 

Od wielu lat radna miasta Gdańska z okręgu nr 5 
(Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, 
Przymorze Małe), w kadencji 2014-2018 pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej RMG. Była przewodniczącą Komisji 
Kultury i Turystyki oraz Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego, a w poprzednich kadencjach - człon-
kiem Komisji Rewitalizacji, Komisji Turystyki i Promocji 
Miasta oraz Komisji Edukacji, a także reprezentowała 
RMG w Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych. 

Prywatnie jest żoną Michała Owczarczaka, byłego 
wicewojewody pomorskiego, mają dwoje dzieci – córkę 
Polę i syna Franciszka (wielkiego orędownika i kibica 
piłki nożnej, a szczególnie gdańskiej Lechii). Nowa prze-
wodnicząca RMG jest wielbicielką podróży i literatury. 
Jej pasją są także języki obce.

Magdalena Sroka

Marta CymańskaKarol Guzikiewicz

Agnieszka Kapała-Sokalska Danuta Rek

Aleksandra Jankowska w rozmowie z Dariuszem Męczykowskim i Kazimierzem Klawiterem

Sylwia Laskowska-Bobula

Danuta Wawrowska
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Biało-czerwono od Helu po Giewont!
To był biało-czerwony dzień nie tylko w Warszawie! W gdańsku frekwencja na Paradzie Niepodległości przerosła 
oczekiwania samych organizatorów. Według szacunków w tradycyjnym pochodzie wzięło udział aż ok. 30 tys. osób! 

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018

Z racji wyjątkowej rocznicy tegoroczna parada nie 
zakończyła się na Targu Węglowym, ale przeszła dalej, 
na Długi Targ, gdzie wykonano pamiątkowe Historyczne 
Zdjęcie Gdańszczan. Chętnych do wspólnej fotografii 
było tylu, że nie mieścili się na Długim Targu! Dzięki 
specjalnemu aparatowi z matrycą 100 mln pikseli każda 
osoba na zdjęciu będzie mogła się bez trudu rozpoznać 
na zbliżeniu. Kopia fotografii trafi do Muzeum Gdańska. 

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym to szczególne i symboliczne 
miejsce, gdyż – przypomnijmy - Parada Niepodległości nawiązuje do tradycji dawnych 
spotkań, które odbywały się pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. Przychodzenie 
pod pomnik Jana III Sobieskiego i organizowanie tam demonstracji traktowane było 
jako wrogi akt wymierzony przeciw ówczesnemu państwu, a uczestnicy takich spotkań 
często byli dotkliwie karani 

Olbrzymi orszak 
z zabytkowymi 
pojazdami, grupami 
rekonstrukcyjnymi, 
pomorską młodzieżą 
i pozostałymi 
uczestnikami parady 
ruszył ulicami: 
Podmłyńską, Wielkie 
Młyny, Rajską, Jana 
Heweliusza, Korzen-
ną, Kowalską aż pod 
pomnik Króla Jana 
III Sobieskiego przy 
Targu Drzewnym
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Głos zabrał także 
gospodarz parady, 
prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz: - Rodacy, 
dzisiaj jest ten dzień 
– urodzin niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Te urodziny obejmują 
pokolenia, które były 
przed nami jak i te, które 
przyjdą po nas. Bo naród 
to wspólnota pokoleń, 
solidarna wspólnota 
pokoleń. Szliśmy dzisiaj 
w tej paradzie otwarcie, 
radośni i uśmiechnięci. 
Dzisiaj różnice nie są 
ważne, dzisiaj jesteśmy 
wspólnotą i obyśmy 
zawsze byli wspólnotą

Parada Niepodległości w Gdańsku organizowana jest od 2003 r. przez Stowarzyszenie SUM. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta Gdańska i regionu 
gdańskiego. Wydarzenie z 11 listopada wchodzi w skład tryptyku obok: Misterium Męki Pańskiej i Orszaku Trzech Króli

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018

W Paradzie Niepodległości co roku uczestniczą władze miasta Gdańska, z prezydentem Pawłem Adamowiczem i radnymi miasta Gdańska oraz władze województwa pomorskiego 
z marszałkiem Mieczysławem Strukiem oraz radnymi SWP 

Przy monumencie Sobieskiego wypuszczono kilkanaście białych gołębi podarowanych 
przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

W pardzie uczestniczyła Pani Niepodległość. Dumnie krocząc,  
w biało-czerwonych barwach pozdrawiała gdańszczan

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia gdańszczan, zebrani mieszkańcy pozostali przed 
Zieloną Bramą, by wspólnie śpiewać piosenki patriotyczne i celebrować 11 listopada!
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Gdyńskie urodziny Niepodległej
Świętowanie Niepodległości w Gdyni również trwało 
cały weekend. Głównym punktem sobotnich obchodów 
był Piknik Wojskowy „Służymy Niepodległej”, który 
odbywał się na Molo Południowym. Na wydarzeniu 
zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
oraz prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka 
uczestnicy mogli podziwiać m.in. pokazy sprzętu 
wojskowego, występy artystyczne i wysłuchać koncertu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz 
skosztować żołnierskiej grochówki. Piknik zakończył 
uroczysty Capstrzyk Niepodległości (sygnał wykonywany 
na trąbce, oznajmujący koniec zajęć dziennych i wzywający 
do spoczynku i ciszy nocnej lub apelu wieczornego).

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018

Clou obchodów było odśpiewanie hymnu 
państwowego z jednoczesnym wciągnię-
ciem flagi na maszt. – Dzięki Józefowi 
Piłsudskiemu, pomimo wielu trudności 
piętrzących się przed młodym państwem, 
Polska nie tylko zmartwychwstała, 
ale też we wszystkich dziedzinach 
uczyniła wielki krok naprzód. Odzyskana 
wtedy wolność spowodowała ożywienie 
gospodarcze. Wielki wysiłek finansowy 
skoncentrowano wtedy wokół budowy 
portu i rozbudowy Gdyni. Dlatego na 
przypomnienie zasługują także ci wszy-
scy, którzy przyczynili się do powstania 
i rozwoju naszego miasta: budowniczy 
portu, nauczyciele, kupcy, rybacy, robot-
nicy niekwalifikowani. To oni ciesząc się 
z niepodległej Polski wspierali rozwój 
małej i dużej ojczyzny. Pamiętajmy o 
zwykłych ludziach, którzy mieli marzenia, 
nadzieję i energię, którzy zmieniając 
Gdynię, zmieniali Polskę. Chciałabym ży-
czyć wszystkim satysfakcji z posiadania 
wolnej ojczyzny. Świętujmy radośnie  
i z optymizmem pod biało-czerwoną 
flagą. Niech ten dzień nas jednoczy tak, 
jak sto lat temu zjednoczył wszystkich na 
tej ziemi– mówiła przewodnicząca Rady 
Miasta Gdyni Joanna Zielińska

Kulminacyjnym punktem gdyńskich obchodów stulecia niepodległości była wielka 
parada, która w samo południe 11 listopada wyruszyła spod dworca PKP i prowadzona 
przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, przeszła historyczną ulicą 10 
lutego na Skwer Kościuszki, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości z udziałem 
m.in. parlamentarzystów, władz miasta, kombatantów i dowództwa Marynarki Wojen-
nej

Wśród oficjeli świętujących 100-lecie niepodległej Polski: poseł Tadeusz Aziewicz, senator Sławomir Rybicki, prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, szef PiS 
na Pomorzu, poseł Janusz Śniadek, szef szkolenia 3 Flotylli Okrętów kmdr. dr. Kazimierz Pulkowski

Okazywanie radości z 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości miało 
wiele twarzy. I nie tylko ludzie dekorowali 
się biało-czerwonymi symbolami. Bo jak 
pokazuje nasze zdjęcie... swoich pupili 
także!

Pod Pomnikiem Polski Morskiej nie mogło zabraknąć licznej reprezentacji Marynarki 
Wojennej

Kwiaty pod Pomnikiem Polski Morskiej składa delegacja Marynarki Wojennej.  
Pośrodku: szef szkolenia 3 Flotylli Okrętów kmdr dr Kazimierz Pulkowski



Gazeta Wieczór Pomorze 11

Biało-czerwona na najwyższym gdańskim maszcie!
Jako, że zdaniem wielu Gdańsk to najpiękniejsze 
miasto w Polsce, to także i obchody jubileuszowe 
100-lecia niepodległości były jednymi 
z najpiękniejszych, najbardziej podniosłych 
i tłumnych (a o nich aż na kilku stronach 
tego wydania). Ponadto w przeddzień Święta 
Niepodległości przy Centrum Hewelianum 
na najwyższym maszcie w Gdańsku zawisła 
największa flaga Polski! 

- Mam nadzieję, że Święto Niepodległości nie będzie 
dla nas świętem jednego dnia, ale będzie świętem, 
które nosimy w sercu w każdy dzień roku. Ten maszt 
jest widoczny z każdego punktu miasta i mam 
nadzieję, że nasz patriotyzm będzie też widoczny 
z każdego punktu i będziemy zawsze spoglądając 
na tę flagę podążać drogą patriotyzmu niezależnie 
od przekonań i poglądów. Jesteśmy w mieście 
wolności, równości i solidarności i ważne, aby to 
nas prowadziło i jednoczyło – mówił Paweł Golak, 
dyrektor Centrum Hewelianum.

Punktualnie w południe zgromadzeni w Hewelianum mieszkańcy wraz z muzyczną wizytówką Pomorza Cappellą Geda-
nensis odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Jednocześnie odbyło się podniesienie flagi na maszt

Aż 42-metrowy maszt wymaga odpowiedniej wielkości flagi! Ta, która powiewa na Górze Gradowej ma 
5 m długości, 8 m szerokości i waży aż 20 kg! 

Odbył się również pokaz musztry w wykonaniu Garnizonu 
Gdańsk. Oddano też salwę honorową oraz zademonstro-
wano wystrzał z armaty

Po zakończeniu uroczystości przy maszcie goście udali się do budynku Wozowni Artyleryjskiej, aby podziwiać 
pokaz mody z dawnej epoki oraz zaśpiewać najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne wraz z Cappellą Gedanen-
sis. Uroczystości towarzyszyło także wręczenie nagród w konkursie „Kolory Niepodległości” organizowanym przez 
Pałac Młodzieży, którego partnerem jest Hewelianum. Odbyły się też trzy „Spacery z duchami Góry Gradowej”

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018
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Most Stulecia Niepodległości Polski oficjalnie otwarty!
Ma 173 metry długości, ze skrzydłami – 181,5 m. Otwiera się w 150 sekund i łączy Wyspę Sobieszewską z Wiślinką 
w gminie Pruszcz Gdański. Na dodatek nosi nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski i został oficjalnie otwarty 
w wigilię wielkiej rocznicy! 

Uroczystości otwarcia mostu na Wyspę Sobieszewską towarzyszyło 
wiele biało-czerwonych akcentów, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, 
a w niebo poszybowało 100 balonów w naszych barwach narodo-
wych. Po pokazie otwierania mostu i uroczystym przecięciu wstęgi 
uczestnicy uroczystości przeszli przez most barwnym korowodem 
prowadzonym przez Orkiestrę Pstrąg, a chwilę później po nowym 
moście przejechały pierwsze samochody. 

Most 100-lecia nad Martwą Wisłą ma zapewnić bezpieczne 
i stałe połączenie Wyspy Sobieszewskiej z Wiślinką. Do tej 

pory, od 1973 roku, prowadził tu bowiem most pontonowy. 

Sterowanie mostem odbywa się z pulpitu znajdującego się w nowym 
budynku technicznym obsługi mostu. W tym celu powstało specjalne 
oprogramowanie, które regulowane jest specjalnym mechanizmem. 
Umożliwi to bezpośredni nadzór nad podnoszeniem i opuszczaniem 
klap przęsła w trakcie otwierania i zamykania mostu. W razie awarii 
w dostawie prądu, energię elektryczną niezbędną do uruchomienia 
mostu zapewni awaryjny agregat prądotwórczy zlokalizowany obok 
budynku technicznego obsługi mostu. Przy zamknięciu przęseł pod 
zamkniętym mostem przepływać będą mogły statki mierzące do 5 
metrów, ale co ważne uzależnione to będzie także od poziomu wody. 
Koszt inwestycji to ponad 59 mln złotych z wyraźnym wsparciem  
Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 27,59 mln zł.

IT

-Pamiętam ten moment, kiedy staliśmy po drugiej 
stronie i podpisywaliśmy list intencyjny. Było wtedy 
wielu wątpiących. Okazuje się jednak, że wiara 
i determinacja czyni to, co powinna. Ogromne 
brawa dla pana prezydenta Adamowicza za 
niezwykłą walkę o ten most. Gratuluję i bardzo 
się cieszę, że ten most łączy dwie najpiękniejsze 
gminy na Pomorzu: gminę Gdańsk i gminę Pruszcz 
Gdański! - mówiła wójt gminy Pruszcz Gdański 
Magdalena Kołodziejczak.

- Mosty łączą i to nie tylko brzegi. 
Mosty łączą ludzi i jesteśmy 
szczęśliwi, że udało nam się ten 
most na Wyspę Sobieszewską 
ukończyć. Dziękuję budowlańcom 
za to, że zdążyli, bo było naszym 
marzeniem aby właśnie ten 
most oddać do użytku przed 11 
listopada. Bardzo dziękuję za 
wsparcie mieszkańców Wyspy 
Sobieszewskiej, które cały 
czas czuliśmy, także za Waszą 
cierpliwość, Waszą otwartość. 
Na ręce wojewody pomorskiego 
składam też podziękowania dla 
rządu, który udzielił nam 50% 
dofinansowania na realizację tego 
projektu. Niech żyje Gdańsk! Niech 
żyje Wyspa Sobieszewska! Niech 
żyje Polska! - mówił prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz.

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018

100 biało-czerwonych balonów 
poszybowało w niebo z okazji 
otwarcia mostu Pierwsze przejście nowym mostem

Most ma 173 metry długości, ze skrzydłami – 181,5 m. Otwiera się w 150 sekund i łączy Wyspę Sobieszewską z Wiślinką w gminie 
Pruszcz Gdański

Wstęgę przecinali gospodarze: prezydent Paweł Adamowicz, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak 
oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich
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Bez niego nie byłoby niepodległości!
To jedna z najważniejszych osób w historii naszego kraju i ojciec naszej 
suwerenności. Nic zatem dziwnego, że Gdańskie obchody 100-lecia 
niepodległości Polski rozpoczęły się od uroczystości pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu w przeddzień Święta Niepodległości hołd 
marszałkowi złożyli lokalni samorządowcy, kombatanci, uczniowie szkół 
mundurowych oraz mieszkańcy miasta. 

W imieniu włodarza Gdańska głos zabrał zastępca prezydenta miasta ds. polityki 
społecznej Piotr Kowalczuk. - Sto lat ojczyzna nasza jest niepodległa. Wywalczyli ją 
konkretni ludzie. To nie jest tak, że coś zrobiło się samo, to nie jest tak, że coś dzieje 
się bez udziału konkretnych osób. I tak jak marszałek Piłsudski wtedy, tak i my dzisiaj 
powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie jest nasze miejsce na kolejne lata 
świetności Rzeczypospolitej. Każda i każdy z nas powinien zapytać samego siebie: 
jakie jest nasze miejsce w umiłowanej ojczyźnie, co my chcemy dla niej zrobić, co dla 
nas znaczy wolność, co dla nas znaczą ideały, o których mówił marszałek Piłsudski. 
Pewnie gdy patrzy na nas dzisiaj myśli „są od lewej do prawej”. Dla niego nie było 
lewej ani prawej. Dla niego była ojczyzna, walczył o nią z każdym, kto podniósł na nią 
rękę. Budował i jednoczył wokół tego, co najważniejsze.- mówił wiceprezydent Gdańska.

 - Bardzo się cieszę i gratuluję gminie 
Gdańsk, panu prezydentowi, 

wykonawcom i wszystkim 
zaangażowanym w ten 

projekt, że to się udało 
jeszcze w tym roku 
skończyć mimo różnych 
trudności i że właśnie 
dzisiaj, w wigilię święta 
niepodległości możemy 
ten most otworzyć. 

Czekaliśmy wszyscy na to 
przez wiele lat. Ten most 

pontonowy, z którego wszyscy 
korzystaliśmy przejdzie do 

historii i będziemy go już tylko 
wspominać – powiedział wojewoda 

pomorski Dariusz Drelich.

Świętujemy 100 lat Niepodległej!                             2018

Pod pomnikiem wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego odegranego przez Orkie-
strę Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas sobotnich uroczystości uczniowie 
pierwszych klas szkoły mundurowej „Spartakus” złożyli ślubowanie na sztandar Związ-
ku Piłsudczyków. Odczytano także Apel Pamięci, po którym wykonano salwę honorową 
dla uczczenia stulecia niepodległości Polski

Przy pomniku marszałka Piłsudskiego: marszałek 
Mieczysław Struk, kmdr Sławomir Ziembiński oraz 
Piłsudczycy o. pomorski 

Most poświęcił bp Zbigniew Zieliński

Pierwszy przejazd samochodów 
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Czy podejrzany o przestępstwa kryminalne może pełnić  
funkcję publiczną? Czy układy są ponad prawem?
Wstyd, hańba i wiele innych słów pokrewnych usłyszałam od wielu ludzi z którymi poruszyłam temat wyborów 
samorządowych w rozsławionej na całą Polskę gminie Daszyna? I ta teraz podobnie jak nasz pomorski Hel swego 
czasu, nie schodzi z ust dziennikarzy! Z Helu lata temu kpili Polacy w związku z aferą korupcyjną (która zakończyła się 
szczęśliwie dla oskarżonych – uniewinnieniem). Jednak do naszej redakcji dotarły niedawno informacje, że Warszawa 
być może jeszcze raz zajmie się aferą łapówkarską z udziałem posłanki Beaty Sawickiej i burmistrza Helu Mirosława 
Wądołowskiego. Ale ad rem do gminy Daszyna. Choć już na wstępie ręce opadają...

Tu doszło już do absurdu na skalę światową! I to jest temat - doty-
czący polskiego prawa - dla organów europejskich! Czemu nie „czepią” 
się takich zakamarków naszej „praworządności”. Jak osoba podejrzana 
o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzanie państwowych pieniędzy 
może w ogóle ubiegać się o pełnienie funkcji publicznej? Śmiech przez 
łzy, żałość i wstyd. Bo w tej gminie obecny wójt i jednocześnie kan-
dydat w kolejnych wyborach prowadził kampanię wyborczą siedząc 
w areszcie. O tempora o mores! Zbigniew W., bo niestety ale pana wójta 
nawet nazwiska przytoczyć nie możemy - wygrał w II turze wyborów 
samorządowych. I jego elektoratu nie zniechęciło nawet śledztwo 
toczące się w jego sprawie. 

Przypomnijmy, że Zbigniew W. od maja br. przebywa 
w areszcie i jest podejrzany o 92 przestępstwa i kierowanie 

zorganizowaną grupą przestępczą. Domniemuje się, że miał 
wyłudzać dopłaty do produkcji rolnej z ARiMR w Łęczycy. 

Ale to nie wszystko, bo prawdopodobnie odpowiadał 
będzie także za fałszowanie dokumentów!

 I tacy ludzie proszę Państwa są wybierani ponownie... Jak to 
skomentować? A może skorzystać z rady mądrzejszych od siebie i po 
prostu docenić milczenie? Tylko pytanie, które nurtuje mnie mimo 
wszystko... Czy społeczność wybiera takiego kandydata, bo mu ufa, czy 
chce z nim robić po prostu lewe interesy? Warto nadmienić także, że 
wójt Daszyny, Zbigniew W. w 2010 r. był już skazany. Wtedy chodziło 
o nielegalne polowanie na dziki. Można by rzec – mniejsze zło, ale od 
tych „mniejszych” występków się zaczyna. Niestety, bo nie wyobra-
żam sobie jak można powierzyć funkcję publiczną osobie, która ma 
zatargi z prawem?! I tak wójt Zbigniew W. przeprowadził skuteczną 
kampanię zza krat bo w II turze głosowało na niego 740 osób, prze-
ciw było 281. A na koniec pytanie czysto techniczne, a może raczej 
stricte społeczne – kto będzie gospodarzem Daszyny w czasie kiedy 
pan wójt siedzi w więzieniu? Odpowiedź jest prosta... Jego zastępca! 
A co ze ślubowaniem na urząd wójta i oficjalnym mianowaniem na 
gospodarza? Odbędzie się prawdopodobnie gdy ten będzie przebywał 
na przepustce! Taki mamy klimat, taki mamy kraj, takie mamy prawo. 
Dlatego przy takim braku myślenia logicznego Polaków jeszcze długo 
będziemy zwykłą klasą robotniczą dla zachodnich narodów europejskich!

***

A wracając do naszego pięknego miasta Hel. Nasza redakcja 
doczekała się interwencji ze strony oburzonego naszymi materia-
łami burmistrza Wądołowskiego. Problem jest w tym, że w naszych 
artykułach raczymy przypominać o tej jakby nie patrzeć ogólnopol-
skiej aferze, nota bene bardzo niechlubnej. Niestety pan burmistrz 
czuje się przez nas pokrzywdzony. Oczywiście adwokaci obu stron 
na razie „korespondują ze sobą”. Jednakże nasza krytyka jest bar-
dziej ad rem niż ad personam. Nikogo nie nazywamy „złodziejem” 

czy „oszustem”. Przede wszystkim negujemy korupcję i wszelkie 
tego typu tematy i zachowania, w których może być poszkodowany 
zwykły obywatel, Kowalski czy Nowak. Jeśli pan Wądołowski nie 
jest winny, bo o pani Sawickiej tego powiedzieć nie możemy, gdy 
są nagrania na których mówi „Ja muszę coś z tego mieć” i wyraź-
nie chodzi tu o pieniądze – historia na pewno przyzna mu rację! 
Bóg zresztą też! Natomiast publicznie ośmielę się przypomnieć, 
że art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie pra-
sowym Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 mówi, że „Nie wolno utrudniać 
prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić 
krytyki”. Nie możemy niestety prostować materiału, bez podania 
dowodów na zawarcie w nim nieprawdziwych informacji. W ten 
sposób bowiem próbuje się zablokować krytykę dziennikarską, co 
jest niezgodne z prawem i grozi odpowiedzialnością karną wg. art. 
43. „Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia 
dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania 
materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji 
prasowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz art. 
44. 1. „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności” z Ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. o prawie prasowym Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24. 

 
Ewa Perłowska

czytaj nas również na www.wieczorpomorze.pl
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19 listopada w sali Wety Ratusza Głównomiejskiego odbyła się 1 sesja nowo wybranej Rady Miasta Gdańska 2018-2023. 
Otworzył ją b. już przewodniczący Bogdan Oleszek. Było sporo emocji, kwiaty, podziękowania oraz piękne deklaracje. 
Mamy nadzieje, że ujrzą one światło dzienne!

Ich nie będzie w Radzie Miasta Gdańska
Zaczynamy nietypowo, bo od tych, któ-

rzy ponownie w radzie nie zasiedli. W nowej 
kadencji nie zobaczymy jednej z najbardziej 
konserwatywnych radnych, historyczki Anny 
Kołakowskiej, która nie mieszka już w Gdań-
sku. Z grona radnych PiS miejsca na liście nie 
dostał Piotr Walentynowicz. Dotychczasowi 
radni: Grzegorz Strzelczyk, Jaromir Falandysz, 
Anna Wirska, Jerzy Milewski, Piotr Czauderna, 
Mariusz Andrzejczak, Magdalena Olek, Beata 
Wierzba nie ubiegali się o reelekcję. 

Idzie młodość
Miejsce „starych wyżeraczy" zajęli nowi 

radni: Kacper Płażyński, Andrzej Skiba, Wal-

demar Jaroszewicz, Joanna Cabaj, Kamila 
Błaszczyk, Przemysław Malak, Krystian Kłos, 
Anna Golędzinowska, Karol Rabenda, Romuald 
Plewa, Jan Kanthak, Elżbieta Strzelczyk, Łu-
kasz Bejm, Jan Perucki, Karol Ważny, Dawid 
Krupiej, Andrzej Stelmasiewicz.

Pierwsza sesja. Nietypowa sesja!
Po pierwsze nie odbyła się w siedzibie gdań-

skich rajców. Po drugie tylu zmian dawno 
nie było! Obrady rozpoczął już tradycyjnie 
przewodniczący Bogdan Oleszek, a zaświad-
czenia o wyborze na radnego wręczył Marek 
Horodniczy. Tekst ślubowania odczytał naj-
młodszy wybrany radny, Jan Perucki i radni 
złożyli ślubowanie. Jedni ślubowali ot tak, 

po prostu, inni zaprzęgali do tego Boga. Tak 
czy tak – mamy wiele nowych nazwisk, które 
warto poznać!

Owczarczak za Oleszka
Radykalną zmianą wizerunku RMG jest 

przede wszystkim nowa przewodnicząca gdań-
skich rajców. Wieloletniego przewodniczącego 
Bogdana Oleszka zastąpiła Agnieszka Owczar-
czak. Wybór nowego przewodniczącego Rady 
Miasta, to pierwsza uchwała jaką podjęli radni 
w nowej kadencji. I tak Owczarczak otrzymała 
28 głosów „za”, 3 osoby wstrzymały się od 
głosu. Zaznaczmy, że była ona jedyną kan-
dydatką na to stanowisko. 

... i nowi wiceprzewodniczący!
Po wyborze przewodniczącej RMG, radni 

w tajnym głosowaniu wybrali jej zastępców, 
a wśród nich znaleźli się: Beata Dunajewska 
(Wszystko Dla Gdańska), Mateusz Skarbek 
(Koalicja Obywatelska) i Piotr Gierszewski 
(Prawo i Sprawiedliwość).

Kolejne ślubowanie tego samego prezydenta
Jak pokazała wola ludu – w Gdańsku bez 

zmian na fotelu gospodarza. Po raz kolejny 
więc ślubowanie złożył „nowy-stary” prezydent 
Paweł Adamowicz. W swoim przemówieniu 
podziękował obywatelom Gdańska za pójście 
do urn. - Codziennie my, samorządowcy, zda-
jemy egzamin z naszego mandatu. Mandat 
to zaufanie, więź z wyborcami, z tymi, któ-
rzy na nas głosowali, jak i tymi, którzy na 
nas nie głosowali. Obywatelskość to nie tylko 
płacenie podatków - co też jest ważne, ale też 
akt wyborczy. Przed nami ważne wyzwanie: 
aby jak najwięcej mieszkańców wzięło udział 
w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych 
w Polsce oraz do Parlamentu Europejskiego.

Kobieta pokieruje nową, odmłodzoną Radą Miasta Gdańska!
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Wzajemne gratulacje prezydenta Pawła Adamowicza oraz nowej przewodniczącej RMG Agnieszki Owczarczak
Pierwszym pomysłem nowej przewodniczącej jest usta-
nowienie roku 2019 „Rokiem Wolności"

Nowa Rada Miasta Gdańska, podczas I sesji 19 listopada



16 Gazeta Wieczór Pomorze

śmietanka towarzyska

Świat muzyki... to świat nader trudny! Okraszony wyzwaniami, obiekcjami słuchaczy, często głoszonymi zbyt brutalnie, ich 
wybrednymi gustami oraz mainstreamem przez który trudno się przebić młodym i zdolnym. Utwierdzają nas w tym liczne 
telewizyjne talent show, które potrafią wypromować młodego artystę, ale także publicznie zmieszać go z błotem. A w przy-
padku gdy już jego nazwisko wejdzie na języki społeczeństwa – będzie rządził nim producent muzyczny! A artysta, no cóż... 
będzie miał tu najmniej do powiedzenia. 

W ostatnim numerze krótko przypominaliśmy imponującą historię zasług mistrza i legendarnego trenera, ojca judo w Polsce 
Ryszarda Zieniawy. Choć można pomyśleć, że judo to raczej mało popularny w Polsce sport, to jednak postać trenera Zie-
niawy wzbudziła w naszych Czytelnikach wiele pozytywnych emocji. I opinii również! 

A co z twórcami i wykonawcami muzyki 
klasycznej? Czyż ich świat nie jest światem 
trudniejszym? Czy utwory wielkich mistrzów 
nie są muzyką rozumianą tylko przez nieliczne 
grono odbiorców? I czy w ogóle są doceniane, 
tak jak być powinny? Niestety dziś w czasach 
stałego omamiania nas reklamami i tren-
dami koncernów marketingowych, niewielu 
jest w stanie odróżnić chłam puszczany na 
szklanym ekranie, od nut, które naprawdę 
warto usłyszeć... Ubolewam nad tym również, 
że nie każdy jest w posiadaniu wiadomości, 
które dobitnie mówią, że to właśnie muzyka 
klasyczna działa zbawiennie na nasz organizm! 
Przede wszystkim jest świetnym narzędziem 
stymulującym wszechstronny rozwój, pobudza 
różne rodzaje inteligencji (np. emocjonalną, 
interpersonalną, duchową) oraz łączy obie pół-
kule mózgowe i wprowadza w stan równowagi 
całe nasze ciało! Co więcej, aby ją zrozumieć 
wystarczy dać sobie trochę czasu i mieć zwy-
czajne chęci. Tyle wystarczy. Wtedy każdy 
„popłynie” tak jak to było ze mną!

Dla przekonanych, ale także tych, którym 

właśnie staramy się udowodnić wartość mu-
zyki klasycznej mamy dobre wieści. Trójmiej-
skie środowisko muzyczne zasiliła niedawno 
młoda, dobrze zapowiadająca się, a również 
i niesamowicie odważna artystka. Pochodzi 
stąd, ale swoją karierę rozpoczęła w Pozna-
niu. A zaczęło się od Poznańskiej Akademii 
Muzycznej i wspaniałej profesor Małgorzaty 
Woltmann-Żebrowskiej. To bowiem ona wy-
kształciła swoją studentkę tak, że już kilka 
miesięcy po obronie dyplomu, była dojrzała 
muzycznie i psychicznie do wspólnego wy-
stępu z takimi sławami jak Bogusław Morka 
czy Maciej Miecznikowski! Kasię Bierecką 
nieraz Państwo widzieli na naszych łamach. 
Z okazji światowej premiery „Pustej nocy” 
była także twarzą okładki Gazety Wieczór 
Pomorze w październiku. I pewnie nie zdziwi 
Państwa jak o tej młodej, pomorskiej solistce 
jeszcze przeczytacie! I to z pewnością nie tylko 
u nas. Talentu bowiem i wrażliwości może jej 
pozazdrościć wielu, a i ujmujący, czysty głos 
to niemała konkurencja dla innych śpiewaczek 
na Pomorzu!

Wśród licznych odbiorców, którzy odezwali 
się do nas w związku z owym artykułem znalazł 
się także były uczeń mistrza, który nie tylko 
dostarczył nam kilku ciekawych informacji o mi-
strzu, ale też podzielił się z nami prywatnymi 
fotografiami z Panem Zieniawą. Pan Michał 
Kaczmarek, oprócz tego, że od półwiecza oso-
biście zna mistrza judo oraz był jego podopiecz-
nym, to jeszcze miał przyjemność jako jedyny 
przeprowadzić z Ryszardem Zieniawą wywiad, 
gdy ten prowadził zajęcia na uniwersytecie 
w Tajpej, stolicy Tajwanu. I mimo że, Ryszard 
Zieniawa sam był wybitnym zawodnikiem, 
w historii polskiego sportu zapisał się przede 
wszystkim jako trener naszych mistrzów. I tu, 
za panem Michałem prostujemy: spod skrzy-
deł mistrza Zieniawy wyszedł m.in. Janusz 
Pawłowski, który był dwukrotnym medalistą 
– nie mistrzem – Igrzysk Olimpijskich. Na IO 
w Moskwie w 1980 roku zdobył brązowy, a w 
Seulu w 1988 roku – srebrny medal. Na tych 
samych igrzyskach drugi podopieczny mistrza 
Zieniawy – Waldemar Legień został złotym 
medalistą. To był największy, choć nie jedyny 
sukces trenerski Ryszarda Zieniawy, który przy-
niósł mu zwycięstwo w plebiscycie Przeglądu 
Sportowego na najlepszego trenera roku 1988. 

O wielkości trenera najlepiej świadczą jego 

uczniowie – i to wszyscy, bez wyjątku! Nasz 
Czytelnik, pan Michał, także przez lata był 
związany ze sportem: był Prezesem Pomor-
skiego Okręgowego Związku Judo i od dawna 
działa na rzecz sportu w naszym regionie, za 
co w 2016 r. został nagrodzony przez marszał-
ka województwa pomorskiego Mieczysława 
Struka. I tu sprawdza się chińskie przysłowie. 

„Gdy wieje wiatr zmian, jedni budują mury, 
inny wiatraki”. Jak widać uczniowie Zieniawy 
wzorowo odrobili swoje „domowe zadanie” 
i dobrze słuchali trenera, bo w piękny sposób 
przekazują mądrości swojego mistrza i ideę 
judo przyszłemu pokoleniu. I choć każdy dzień 
przynosi zmiany, ich wiatraki kręcą się bardzo 
sprawnie!

Porzuciła Poznań... Wraca do Gdyni!

O wielkości mistrza świadczą jego uczniowie
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Lipiec 2017 r. Ryszard Zieniawa w rozmowie z z Januszem Pawłowskim, prof. Markiem Adamem  
i Radosławem Laskowskim (AWFiS) 



Wystarczy spojrzeć na nasze zdjęcie, bo takiej przyjaźni przecież nikt się nie spodziewał! Jeszcze niedawno poróżnieni 
o obecność wojska 1 września na Westerplatte... A dziś trzymają się za rękę... 

Na przestrzeni blisko 20 lat dał Polakom wiele powodów do 
radości i dumy. Zresztą jak każdy sportowiec, który zdobywa dla 
naszego kraju tytuły mistrzowskie na najważniejszych imprezach 
światowych. Nie każdy jednak z naszych legendarnych mistrzów 
znalazł się w tak trudnej sytuacji. Tomasz Gollob – najwybitniejszy 
i najbardziej utytułowany polski żużlowiec dziś walczy o powrót do 
zdrowia i normalnego życia. 

Chcemy tego czy nie. Ryszard Petru wraca do 
polityki jak bumerang. Tym razem z nową partią 
„TERAZ”, którą założył niedawno z koleżankami 
z Nowoczesnej, Joanną Scheuring-Wielgus i Joan-
ną Schmidt.

Oczywiście takie cuda tylko na 100-lecie 
niepodległej RP! I to nie fotomontaż. Naszej 
reporter zdarza się robić zdjęcia nadgorliwie 
(zdaniem niektórych) i aż zanadto liczbo-
wo. Ale tym razem uwieczniła taki „miły” 
widok. Dawnej koledzy, dziś polityczni opo-
nenci, którzy bardzo często w mediach nie 
zostawiają na sobie suchej nitki. Razem! Za 
rękę! Rozkoszny widok! Paweł Adamowicz, 
na otwarciu Mostu 100-lecia Niepodległej 
RP na Wyspie Sobieszewskiej, zupełnie bez 
politycznego zastanowienia hapssss łapie 
za rękę wojewodę pomorskiego Dariusza 
Drelicha. Ale ten jak pokazuje jedno z na-
szych zdjęć, szybko zdaje sobie z tego sprawę 
i obawia się prawdopodobnie prezesa. Mamy 
nadzieję, że konsekwencji politycznych za ten 
„występek” nie poniesie, choć jego mina (być 
może prorocza) mówi zupełnie coś innego!

Nie będzie to łatwe, bo w wyniku wypadku z kwietnia 2017 odniósł 
bardzo poważne obrażenia, m.in. rozległe uszkodzenia rdzenia kręgowe-
go, stłuczenia serca, klatki piersiowej i płuc. Jak na prawdziwego mistrza 
przystało, Tomasz Gollob się nie poddaje! Jest w trakcie czasochłonnej 
rehabilitacji, na początku tego roku odbywał ją także w Chinach. Jego stan 
z miesiąca na miesiąc się poprawia, psychiczny także. Jak mówił nam jego 
b. trener i odkrywca wielkiego talentu żużlowca Gerard Sikora: Tomasz jest 
coraz silniejszy psychicznie, ma ogromną chęć do życia i wielką nadzieję na 
powrót do zdrowia! Osobiście bardzo wierzę w wyzdrowienie Tomka i takie 
credo przekazuję mu przy każdym spotkaniu! Wiara, jak wiemy, potrafi góry 
przenosić, ale warto ją wesprzeć działaniem! My, Pomorzanie także możemy 
pomóc Tomkowi i w ten sposób odwdzięczyć mu się za chwile wzruszeń i ra-
dości, którą nam dawał swoimi zwycięstwami. Każda najmniejsza „cegiełka” 
jest dla polskiego żużlowca kolejnym promykiem nadziei na wyzdrowienie. 
I oby ona nie zgasła, a zapłonęła z jeszcze większą mocą!

Co nowego wniesie partia Petru na scenę politycz-
ną? Jakie poglądy i założenia zamierza prezentować 
Polakom? Jeszcze nie wiemy, wiemy natomiast, że – jak 
twierdzą założyciele – zamierzają poszerzać ofertę partii 
opozycyjnych, by obywatele mieli większy wybór. Czym 
jednak TERAZ będzie się różnić od Nowoczesnej? Praw-
dopodobnie niczym, bo ojciec założyciel jest ten sam. 
Ale trzeba jednak przyznać, że determinacja Ryszarda 
Petru jest godna podziwu. To żywy przykład osoby, którą 
„wyrzucają drzwiami, więc wchodzi oknem”. Najwy-
raźniej scena polityczna to dla założyciela nowej partii 
miejsce szczególne, gdzie – jak widać – bez końca może 
grać swój spektakl. Jakie sceny tym razem zobaczymy? 
Sami jesteśmy ciekawi... Byle mało było w tym kabaretu!

Takie cuda tylko na 100-lecie niepodległości!

Każda pomoc na wagę złota!

Przestarzała Nowoczesna?  
TERAZ czas na nowość!
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Pieniądze można wpłacać na konto:
SANTANDER WBK 

24 1090 2590 0000 0001 3520 7574 z dopiskiem
„Pomoc dla Tomasza Golloba”



3 listopada, dokładnie w Wigilię Św. Huberta w Rekowie Górnym k. Redy odbył się już tradycyjny tu, odpust ku czci świę-
tego. I choć tutejsza kaplica, nota bene pod wezwaniem świętego z  Liège, z zewnątrz wygląda skromnie, w środku jest 
miejscem wartym zatrzymania... I zwiedzenia kawałek po kawałku...

Na uroczystości przybyły tłumy nie tyl-
ko tutejszej społeczności, ale także goście 
z okolicy. Nie zabrakło licznego grona naj-
ważniejszych tego dnia – myśliwych, któ-
rych podczas mszy św. pobłogosławił bp. 
pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbi-
gniew Zieliński. Hubertus to święto myśli-
wych, leśników i jeźdźców. Nazwa pochodzi 
od świętego Huberta, którego wspomnienie 
liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone 
jest 3 listopada. Pomysłodawcą szczególnej 
celebracji tego dnia w Rekowie Górnym jest 
organizator święta, na co dzień przewodni-
czący Rady Miejskiej w Redzie, społecznik, 
a z zamiłowania myśliwy - Kazimierz Okrój. 
A hubertowska tradycja, tu na Kaszubach, 
to nie tylko łowy, także wyjątkowa muzyka, 
malarstwo, poezja, i niepowtarzalny klimat 
myśliwskich domów i leśniczówek. Cieszy 
także fakt, że tradycja św. Huberta jest coraz 
bardziej żywa. I tak szczególnie od roku 1993, 
kiedy ustanowiony został Order Świętego 
Huberta nadawany za szczególne zasługi dla 
kultury łowieckiej. 

- Ten odpust jest niezwykle bogaty przez 
zaangażowanie w niego bardzo wielu osób, 
wielu środowisk, społeczności związanej z tą 
ziemią. (…). Rekowo Górne, tę kaplicę należy 
doceniać. To jak z domem, gdy się go wy-
buduje nabiera on wyjątkowego znaczenia. 
Wyrażam wdzięczność wobec tych, którzy tę 
kuźnię, teraz tę kaplicę powołali do istnienia. 
Należy o nich pamiętać i naszą wdzięczność 
wyrażać w naszych staraniach o to miejsce 
dziś i jutro – mówił podczas mszy św. bp. 
Zbigniew Zieliński. 

Wiele źródeł utrzymuje, że św. Hubert 
prowadził najpierw życie hulaszcze, jednak 
gdy polując w górach ardeńskich napotkał 
białego jelenia, wówczas przeżył swoistego 
rodzaju nawrócenie, które stało się począt-
kiem jego nowej życiowej drogi. Miał wtedy 
usłyszeć głos Stwórcy ostrzegający go przed 
jego niepohamowaną pasją i nakazujący mu 

udanie się do Lamberta, biskupa Maastricht. 
Przejęty objawieniem, św. Hubert udał się na 
służbę Bożą do owego biskupa, rozpoczął 
studia teologiczne, potem działalność mi-
sjonarską i z rąk papieża Sergiusza przyjął 
biskupią sakrę. Jako biskup odniósł wiele 
sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary 
w Chrystusa. W roku 727 za doczesne za-
sługi w krzewieniu chrześcijaństwa został 
ogłoszony świętym. Dziś jest patronem my-
śliwych, leśników, strzelców, sportowców, ku-
śnierzy, matematyków i jeźdźców, 

- Pragnę serdecznie podziękować całej służ-
bie liturgicznej oraz naszej społeczności, która 
dba o wszystko, także pani sołtys Alicji, na 
którą zawsze możemy liczyć. Dziękuje całemu 
kołu Gospodyń Wiejskich, pani dyrektor i na-
szej szkole podstawowej. Na scenie występują 
nasze dzieci, pomaga na w tym MOSiR. Niech 
dobry Bóg wszystkim którzy przyczynili się do 

organizacji tej uroczystości udzieli wszystkich 
potrzebnych łask. I naszemu pomysłodawcy 
wydarzenia, panu Kazimierzowi Okrojowi, 
samorządowi redzkiemu, wszystkim zaanga-
żowanym w organizację tego dnia - mówił ks. 
proboszcz Fabian Tokarski, z parafii NMPNP 
w Redzie-Rekowie.

Po mszy św., na odpuście zwanym Huber-
tusem, odbyła się część artystyczna w wyko-
naniu dzieci z tutejszej szkoły podstawowej. 
Czuć było także magię myśliwskich zwycza-
jów. Iście myśliwski poczęstunek zainau-
gurowały grochówka, mięsiwa, oraz ciasta 
przygotowane przez tutejsze gospodynie. 
Po biesiadzie ważnym punktem spotkania 
były hubertowiny, czyli zwyczaj polowania 
zbiorowego o charakterze szczególnie uroczy-
stym, z zachowaniem historycznych wzorców 
i ceremoniałów. 

Każdy z nas może odnaleźć hubertowską świętość

odkrywamy Pomorskie

We mszy św. bierze aktywnie udział tutejsza młodzież i dzieci

W podziękowaniu za wieloletnie uczestnictwo w odpuście i wspieranie tego wydarzenia, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój, także w imieniu tutejszych 
myśliwych podarował J.E. metropolicie gdańskiemu abp Sławojowi Leszkowi Głódziowi 
obraz. Jak powiedział: A teraz zobaczcie na co biskup spojrzy, gdy nie będzie mógł 
przyjechać do nas myśliwych!

Podarunek przewodniczący Okrój złożył na ręce bp. Zbigniewa Zielińskiego, który zadeklarował, że obraz zawiśnie  
na jednej ze ścian w siedzibie metropolity na gdańskiej Oruni



19

odkrywamy Pomorskie

Kaplica pw. św. Huberta w Rekowie Górnym powstała w 2004 roku. 
Poświęcił ją ówczesny metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. 
Podczas tych kilkunastu lat kaplica przeszła kilka renowacji zainstalowano 
nowe nagłośnienia, oświetlenia, elektryczne ogrzewanie ławek, powstała 
nowa aranżacja prezbiterium i pozostałych elementów, obrazów; naprawa 
elementów dachu i elewacji zewnętrznej, renowację przeszła zakrystia. 
Znajduje się tu także instrument organowy. 

- Nie zawsze odpusty i święta odbywają się 
z udziałem biskupów, a u nas w Rekowie tak! 
W związku z tym chciałbym wyrazić wielką 
wdzięczność ks. abp. Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi za to, że jak nie może to kieruje 
do nas bp. Zielińskiego na ten odpust. 
Wdzięczni są nie tylko myśliwi, ale także 
mieszkańcy Rekowa Górnego. Chciałbym 
także podziękować naszym lokalnym 
księżom oraz mieszkańcom. Ja widzę to 
jak corocznie, z jakim zaangażowaniem 
szczególnie panie przygotowują teren na 
którym mamy się spotkać, otoczenie kaplicy, 
krzyży. Wiem ile godzin panie tu spędzają!  
Na chwałę Boga! Takie rzeczy tylko tu, w Rekowie 
Górnym! - mówił Kazimierz Okrój, pomysłodawca 
i główny organizator uroczystości ku czci św. Huberta w Rekowie Górnym, na 
co dzień przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

Hubertowska msza św. odbywa się co roku w kaplicy pw. św. Huberta  
w Rekowie Górnym. Jak zwykle kościół po brzegi wypełniają wierni 

 Nie zabrakło myśliwskiego poczęstunku

Mszę św. odprawił bp. Zbigniew Zieliński. Na drugim planie, u góry znany obraz ukazujący polującego w Górach 
Ardeńskich, Huberta, który napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu

Włodarz gminy Puck, wójt Tadeusz Puszkarczuk wspiera 
rozwój młodych talentów z terenu gminy

Ks. proboszcz Fabian Tokarski, z parafii 
NMPNP w Redzie-Rekowie
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Kamienice nad Motławą zachwycają od lat!  
Ale czy wiemy czyja to zasługa?
Gdy kilkanaście lat temu chodziłam do jeszcze do gimnazjum pamiętam szczególnie wycieczki klasowe do Gdańska. I nie 
zamierzam tylko pisać o podziwach jakich tu doświadczyłam, ale także o tym co odrzucało turystów od stolicy Pomorza. 
Nawet takich nastolatków jak wówczas ja!

Mowa oczywiście o terenach Wyspy Spichrzów. Ruiny, gruzy, 
a gdzieniegdzie nawet małe wysypiska śmieci. Wielu moich kolegów 
i koleżanek było zaskoczonych, że tu przy takiej pięknej ul. Długiej, 
Neptunie, Zielonej Bramie ciągnie się to... Od oceny jak zwykle jestem 
daleka, bo wiem, że człowiekowi po prostu tego robić nie wolno. To 
uczyni historia i Bóg. I tak minęły lata, a Wyspa Spichrzów, jakby 
dostała nowe życie. Nic zatem dziwnego, że panowie Zbigniew 
Nowak i Wojciech Ciurzyński są dziś na językach gdańszczan. Ale 
czy ktoś z nas zadaje sobie pytanie – jak to się stało, że nasze Stare 
Miasto wygląda dziś tak, a nie inaczej? Czy ktoś z Państwa wie, 
jak wyglądały losy kamienic chociażby nad Motławą i dlaczego one 
od rozsławiają Gdańsk swoją wyjątkowością i nie ma na nich ani 
odrobiny śladu wojny?

Po licznych rozmowach z gdańszczanami dotarliśmy m.in. do 
jednego z gdańskich biznesmenów, oczywiście dziś już na zasłu-
żonej emeryturze. Stanisław Dawid, bo o nim mowa, przez dziesiąt 
lat prowadził biznes bursztynniczy. Mało kto wie, że to właśnie on 
stoi za rekonstrukcją 14 kamienic począwszy od Żurawia do Bra-
my Mariackiej. - Wyspa Spichrzów jest odbudowywana, co cieszy 
oczywiście nas wszystkich, ale dlaczego nikt się w Gdańsku nie 
zapyta się kto zrekonstruował po wojnie zdewastowane kamienice 
u brzegu Motławy? One wyglądały dokładnie tak samo jak Wyspa 
Spichrzów przed rozpoczęciem robót przez inwestorów Nowaka 
i Ciurzyńskiego. Gruzy i nic więcej! - mówi Stanisław Dawid. To 
bowiem on, za inspiracją Stanisława Michela, znanego polskiego 
architekta, który był autorem projektu odbudowy przeszło 100 
kamienic w obrębie Głównego Miasta Gdańska, „zakasał rękawy” 
i zmobilizował do współpracy innych. Efekt? Takim wizerunkiem 
Długiego Pobrzeża cieszymy się już ponad 40 lat!

Zapytany przez nas jak to się stało, że był w posiadaniu tak 
dużych środków finansowych, Stanisław Dawid odpowiedział:  
- Miałem kilka sklepów bursztynniczych, w których każdego dnia 
był bardzo duży utarg, więc pieniędzy na moje i mojej rodziny życie 
nigdy mi nie brakowało. Serce pękało jednak kiedy po wojnie Gdańsk 
w wielu miejscach przypominał gruzowisko. Postanowiłem zatem 
włożyć prywatne pieniądze w rekonstrukcję kilku kamienic. Finalnie 
wyszło 14. Budowa przebiegała sprawnie, kamienice szybko rosły 
aż do 3 piętra! Całość oglądali i konsultowali nawet profesorowie 
z Politechniki Gdańskiej. Zdziwienia przed rozpoczęciem przeze 
mnie rekonstrukcji nie kryli wówczas gdańscy urzędnicy. Oni po 

prostu nie wierzyli, że może ot tak przyjść ktoś i chcieć przywrócić 
temu znowu życie! Wychodzę z założenia, że jak coś robić to tylko 
dobrze i tak też było przy tych budowach. A wspierali mnie nie tylko 
przyjaciele z Gdańska, ale z całego Pomorza. Nawet koledzy z kółka 
rolniczego spod Nowego Dworu przyjeżdżali traktorami, bo trzeba 
było robić wykopy. Oczywiście wszystko ja to finansowałem. A dziś... 
no cóż... zostały piękne kamienice, ale ja jak każdy mężczyzna mam 
ambicje coś po sobie zostawić, tak aby moja rodzina i przyjaciele, 
ale inni też rozpowszechniali trudną, ale i piękną historię grodu 
nad Motławą! Mam więc swoją cegiełkę w odbudowie powojennego 
Gdańska. Dlaczego nie miałbym być z tego dumny?

Odcinek kamienic na linii Żuraw i Brama Mariacka wyglądały 
zatrważająco, choć lepsze byłoby stwierdzenie, że ich po prostu 
już nie było. Dziś tłumy turystów i ogromne liczby wycieczek prze-
chadzają się nad Motławą. Robią pamiątkowe zdjęcia, ale niestety 
mało kto wie kto stoi za dzisiejszym wyglądem tej części starówki. 
- Mam ogromną stratyfikację, że dokonałem tej rekonstrukcji. Szko-
da tylko, że mało kto wie jaka jest jej historia, ile wymagała mojej 
pracy i wysiłku. O kosztach tu już nie wspominam, bo było mnie 
stać na takowe przedsięwzięcie. Wiedzą o tym też osoby, które tam 
mieszkały i dalej mieszkają. Wracam myślą do tamtych rozmów, 
kiedy specjaliści mówili do mnie, że 30 lat nic się tu nie budowało 
i sami nie dowierzali, że uda mi się to zrobić. Ja jednak byłem tak 
zdeterminowany, że to musiało się udać! To dla mnie ogromna 
wartość sentymentalna i mój wkład w budowanie powojennego 
Gdańska - kwituje Stanisław Dawid.

***

Jaka jest dokładna historia rekonstrukcji kamienic nad Motła-
wą? Jak powstawało z martwych Długie Pobrzeże? Czy czytają ten 
materiał jacyś świadkowie tamtych wydarzeń? Jeśli tak zapraszamy 
do kontaktu z naszą redakcją i dzielenia się swoją wiedzą. Wiedzą, 
na wagę złota!

EP

Stanisław Dawid – gdański biznesmen, specjalizujący się kilkadziesiąt lat w branży 
bursztynniczej. Rodem z Warmii, z miejscowości Brzozówka. Pomysłodawca i autor 
rekonstrukcji 14 kamienic nad Motławą, zlokalizowanych od Bramy Mariackiej 
do Żurawia.
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Zainteresowanie samorządów terytorial-
nych ofertą towarzystw ubezpieczeń wza-
jemnych wydaje się oczywiste. Mogą one 
pozwolić na spore oszczędności w budżetach 
samorządowych, głównie dzięki oferowa-
nym niższym składkom. Jednak by docenić 
konkurencyjność TUW-ów na rynku ubezpie-
czeniowym należy uzmysłowić sobie, czym 
różnią się od ubezpieczycieli komercyjnych. 

Po pierwsze TUW-y są wolne od 
konieczności osiągniecia zysku, który 
zadowoliłby akcjonariuszy – jak jest 

w przypadku towarzystw działających 
w formie spółki akcyjnej. Brak wymogu 

osiągnięcia odpowiedniego zysku 
wpływa więc na kalkulację składki. 

- Tak, ale trzeba wiedzieć, że zysk, jeżeli 
zostanie wypracowany, to i tak zostaje w TU-
W-ie. Natomiast składka na ubezpieczenie ma 
wystarczyć na pokrycie kosztów odszkodo-
wań i świadczeń oraz kosztów związanych 
z działalnością zakładu, takich jak likwidacja 
szkód czy koszty administracyjne – wyjaśnia 
Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspie-
rania Ubezpieczeń Wzajemnych. – Pomija 
się tutaj Inne czynniki, które wpływają na 
wysokości składki, a również wynikają z cha-
rakteru działalności TUW-ów, to ograniczenie 
kosztów związanych z reasekuracją, czyli 
przerzucaniem części ryzyka, jakie zakład 
ubezpieczeń za opłatą przenosi na inną insty-
tucję finansową. W TUW taki niedobór, który 
powstał na skutek ujemnego wyniku, może 
być uzupełniony przez dopłaty członków.

Oznacza to, że kiedy likwidacja 
szkód jest wyższa niż wpływy ze 

składek członków TUW-u, samorząd 
będzie musiał dodatkowo zapłacić. 
Jednak do tej pory nie zdarzyło się, 
by jakiś TUW wystąpił do członków 
o dopłaty. Towarzystwa wzajemne 

rezygnują z tego przywileju, bo przede 
wszystkim kierują się perspektywą 
dalszej współpracy z samorządami. 

Jeżeli chodzi o ubezpieczycieli komercyj-
nych, to ich składki mają już wliczony koszt 
reasekuracji. Oferta TUW-ów dla samorządów 
niesie jeszcze jedną korzyść. Samorząd bo-
wiem może mieć swój własny TUW, w którym 
ubezpieczony będzie sam samorząd oraz 
jednostki mu podległe. – Oznacza to kon-
solidację podmiotów w jednym zakładzie 
ubezpieczeniowym, co z kolei przekłada się 
na możliwość pełnej kontroli nad wydatkami 
związanymi z ubezpieczeniami oraz nad wła-
ściwym zakresem ochrony ubezpieczeniowej 
– dodaje Jarosław Bierecki. – Dzięki temu ob-
niża się nie tylko wydatki związane z obsługą 
ubezpieczeń, ale także unika dublowania 
ubezpieczeń w ramach samorządu. Ważne 
jest również, że taki samorządowy TUW 
może z łatwością pozyskiwać dodatkowe 
środki z funduszu prewencyjnego, który jest 
tworzony na poczet finansowania działań 
mających zapobiegać powstawaniu szkód. 
Fundusz taki tworzony jest z 1% wpłaconych 
składek – a to są niemałe kwoty, którymi 
można sfinansować np. zabezpieczenie po-
siadanego majątku – wyjaśnia prezes FUWU.

Jarosław Bierecki zwraca także uwagę, 

że korzystanie z oferty TUW-ów to także 
spore ułatwienia proceduralne. Samorządy 
chcąc zawrzeć umowę na usługi, dostawy 
czy roboty budowlane, zobowiązane są 
do zorganizowania przetargu. Tak też jest 
z ubezpieczeniami. – Chyba, że skorzystają 
z oferty TUW – zauważa Jarosław Bierecki. 
– Zgodnie z ustawą o działalności ubezpie-
czeniowej, umowy ubezpieczenia zawierane 
z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych 
przez samorządy będące członkami tego 
towarzystwa, nie podlegają przepisom o za-
mówieniach publicznych. W konsekwencji 
samorządy terytorialne mają wpływ na pod-
pisaną umowę. Mogą bowiem negocjować 
jej warunki. W przypadku komercyjnych 
towarzystw samorządy mają do dyspozycji 
oferty zgłoszone do przetargu – mogą z nich 
skorzystać lub je odrzucić. 

Korzyści z propozycji ubezpieczycieli wza-
jemnych wiążą się więc z oszczędnościami, 
które przekładają się na większe możliwości 
samorządowych budżetów. Dają także moż-
liwość kształtowania zakresu ochrony oraz 
ograniczają formalności i procedury. O takich 
korzyściach przekonali się samorządowcy 
zarówno z małych gmin, jak i dużych miast, 
np. Łodzi. To dobra wskazówka dla nowych 
radnych.

Wybory samorządowe za nami. W miastach, gminach, 
powiatach zasiadają nowo wybrani radni, którzy muszą się 
zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Wśród nich jest jak naj-
efektywniejsze wykorzystanie własnego budżetu! Chodzi 
przecież o realizację potrzeb mieszkańców, organizację życia 
na wspólnym terenie czy spełnienie obietnic wyborczych. 
Konieczne są też oszczędności. Dotychczasowe samorządy 
odważnie weryfikowały swoją politykę w kwestii ubezpie-
czeń i zaczęły korzystać z oferty towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych (TUW).

Samorządy terytorialne wybierają TUW-y

Jak założyć TUW i jakie czekają nas korzyści?
Zainteresowanie TUW-ami jest wiodące w branży rolniczej, ale dla samorządów oferta 
jest również interesująca. Warto zatem zapoznać się z ogólnodostępnym przewodni-
kiem po świecie TUW-ów, dedykowanym właśnie dla kierujących samorządami. 

„TUW – bezpieczeństwo i oszczędność dla jednostek samorządu te-
rytorialnego” to poradnik, który znajduje się na: www.fwuw.pl 

Kompleksowo wyjaśnia on nie tylko procedury założenia i rejestracji TUW, ale również 
pokazuje, którą formę wspólnoty ubezpieczeniowej warto wybrać w danej sytuacji. Co 
można ubezpieczyć w TUW-ie samorządowym oraz jakie mogą być tego korzyści. Lektura 
dla samorządowców zdecydowanie polecana!
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Tłumnie, świątecznie, biało-czerwono!

Podniośle i uroczyście

Tłumy z biało-czerwonymi flagami, melodie pieśni patriotycznych i przede wszystkim – celebrowanie wspaniałej rocznicy 
wspólnie... Nie tylko w wielkich miastach tak wyglądały obchody stulecia niepodległości Polski, bo mniejsze samorządy 
wcale nie ustępują metropoliom! 

odkrywamy Pomorskie

W gminie Kolbudy uroczystości rocznicowe były nie tylko piękne 
i podniosłe, ale co najważniejsze tłumne! Rozpoczęły się już w przed-
dzień Święta Niepodległości biało-czerwonym korowodem, który 
przeszedł ulicami miejscowości w asyście Policji i Straży Gminnej do 
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, 
gdzie przeprowadzono rodzinny quiz historyczny. Uczestnicy znakomi-
cie poradzili sobie z niełatwymi pytaniami przygotowanymi przez jury 
dotyczącymi dziejów naszej ojczyzny. 11 listopada sala gimnastyczna 
kolbudzkiej placówki ponownie wypełniła się po brzegi mieszkańcami 
gminy i gośćmi, którzy uczestniczyli w uroczystej akademii, podczas 
której 161 najzdolniejszych uczniów, sportowców i artystów z terenu 
gminy odebrało od wójta Leszka Grombali i przewodniczącego Rady 
Gminy Wiesława Rusieckiego stypendia i okolicznościowe dyplomy. 
W akademii uczestniczył także nowo wybrany wójt gminy Andrzej 
Chruścicki, który już niebawem przejmie obowiązki po ustępującym 
wójcie Leszku Grombali. Celebrowanie stulecia niepodległości Polski 
zwieńczono świątecznego wieczora słuchając patriotycznego „Koncertu 

dla Niepodległej” w wykonaniu gminnego chóru Camerata Santa Ce-
cilia pod batutą Tatiany Adamkowicz. Przy fortepianie zasiadł Ignacy 
Jan Wiśniewski odpowiedzialny także za aranżacje, na kontrabasie 
zagrał Maciej Sadowski, a na perkusji – Adam Golicki.

W akademii uczestniczył także nowo wybrany wójt gminy Andrzej Chruścicki

161 najzdolniejszych uczniów, sportowców i artystów z terenu gminy Kolbudy otrzymało 
od wójta Leszka Grombali i przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Rusieckiego 
stypendia i okolicznościowe dyplomy

100-lecie ze słowem Bożym głowy gdańskiego Kościoła
Nie każdy samorząd może doświadczyć takiego zaszczytu! 13 listopada br. gminne obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości w Cedrach Wielkich swoją osobą uświetnił J.E. metropolita gdański gen. abp Sławoj Leszek Głódź. 
Słowo Boże więc tego dnia było wyjątkowe!

Ale nie tylko z obecności głowy gdańskiego Kościoła organizatorzy 
święta mogli być dumni, bowiem ten dzień zapamiętany zostanie 
przez pokolenia na długo. Ale o tym za chwilę. Bo pierwszeństwo 
ma oczywiście msza święta, która odbyła się w kościele parafialnym 
pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i dała początek uroczy-
stym obchodom! Koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego abp 
Sławoja Leszka Głódzia oraz księży z Dekanatu Żuławy Steblewskie. 
Następnie zebrani wraz z władzami i orkiestrą na czele przeszli pod 
pomnik 100-lecia odzyskania Niepodległości. I to on jest doskonałym 
symbolem, ale i świadkiem historii. To on za kilkadziesiąt lat przypo-
mni lokalnej społeczności nie tylko o jubileuszowych wydarzeniach, 
ale i o wartościach które ze sobą niosły. 

A na jubileuszowych uroczystościach 13 listopada było chyba 
wszystko co być powinno! Wspólne śpiewanie hymnu narodowego, 

Wśród zebranych na uroczystościach, m.in.: metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, członek Zarządu Województwa Pomorskie-
go Ryszard Świlski, starosta gdański Stefan Skonieczny, przewodnicząca Rady Gminy 
Cedry Wielkie Bożena Daszewska, gospodarz gminy wójt Janusz Goliński
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Mają nowe miejsce! I tylko dla siebie!
Otwarty w połowie października, już dobrze służy 
starogardzkim seniorom. Dzienny Dom SENIOR+ 
w Starogardzie Gdańskim, to nowe miejsce na rozrywkowej 
mapie Starogardu Gdańskiego, dedykowane dojrzałym 
mieszkańcom. To właśnie tu wszyscy powyżej 60. roku 
życia mogą aktywnie spędzać czas! 

Na utworzenie i wyposażenie placówki Starogard otrzymał ponad 
200 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 700 tys. zł. – Jesteśmy 
jedną z 330 placówek tego typu, które powstają w Polsce w tym roku, 
w tym 100 dziennych domów, a tylko 4 z nich mieszczą się na Pomorzu. 
Możemy być dumni, że w Starogardzie Gdańskim także doczekaliśmy 
się takiego domu. Dzisiaj oficjalnie go otwieramy, ale jak widzą Pań-
stwo na ulotkach, zajęcia ruszą 5 listopada. Serdecznie zapraszamy 
na nie osoby, które skończyły 60 lat i nie są już aktywne zawodowo. 
Tutaj otrzymają pomoc w czynnościach dnia codziennego. Będą mogły 
korzystać z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Rozwijać swoje zain-
teresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach edukacyjnych, 
kulturalno-oświatowych oraz sportowych – mówiła Urszula Ossowska, 
która jako dyrektor MOPS, będzie sprawować nadzór nad placówką.

Dom poświęcił ks. dziekan Józef Pick. Symboliczną wstęgę przecięli 
prezydent miasta Janusz Stankowiak, przewodniczący Rady Seniorów 
Bogdan Adam, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Maria Szumacher oraz przewodniczący Rady Miasta 
Jarosław Czyżewski. – Kiedy na początku swojej kadencji powołałem 
do życia Radę Seniorów, nie spodziewałem się, że będzie ona działać 
aż tak aktywnie i co najważniejsze skutecznie. To właśnie z inicjatywy 
jej członków powstał Dzienny Dom SENIOR+. Mam nadzieję, że będzie 
spełniał oczekiwania wszystkich starogardzkich seniorów – powiedział 
prezydent Janusz Stankowiak.

– Takie miejsce było w naszym mieście bardzo potrzebne, dlatego 
wyszliśmy z inicjatywą, by powstało. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę. 
Zwiedziłem obiekt. Bardzo mi się podoba. Jest świetnie przygotowany. 
Już teraz wiem, że każdy senior znajdzie tu coś dla siebie – stwierdził 
przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam.

Dzienny Dom SENIOR+ w Starogardzie Gdańskim zapewni miejsce 
30 osobom, które będą mogły w nim przebywać od poniedziałku do 
piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) przez 
8 godzin dziennie. Nabór uczestników zajęć miał formę otwartą. Do 
DDS+ przyjmowane są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+, 
w szczególności: samotne, ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną 
i niepełnosprawnością, po chorobie, przebywające w trudnych warun-
kach mieszkaniowych, dotknięte przemocą w rodzinie czy wykazujące 
ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Pobyt w DDS+ związany jest z comiesięczną opłatą, której wysokość 
uzależniona jest od dochodu seniora. 

uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Głos zabrali także 
gospodarze uroczystości: wójt Janusz Goliński i przewodnicząca 
rady gminy Bożena Daszewska, dziękując gościom i mieszkańcom 
gminy za ich obecność, podkreślili wagę tego wydarzenia oraz 
przytoczyli fragmenty historii dążenia Polski do niepodległości. 
Głos zabrali również wojewoda Dariusz Drelich, a generał bryga-
dier Związku Piłsudczyków RP Tomasz Stanisław Madeja wręczył 
wójtowi Januszowi Golińskiemu najwyższą odznakę - Honorowy 
Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP. A postawiony specjalnie 
na tę rocznicę monument - symbol 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, ma upamiętniać zarówno tych, którzy sto lat 
temu wywalczyli wolność, jak i tych, którzy przez cały ten okres 
strzegli naszej ojczyzny. Na zakończenie uroczystości wręczone 
zostały medale upamiętniające tę niezwykłą rocznicę, wyróżniające 
lokalnych społeczników i działaczy za codzienny wkład w rozwój 
ojczyzny. Tym razem tej małej, bo gminnej - Cedr Wielkich, ale dużej 
w sercach mieszkańców i obdarowanych.

Dom poświęcił ks. dziekan Józef Pick. Obok Urszula Ossowska, która, jako dyrektor 
MOPS, będzie sprawować nadzór nad placówką

Symboliczną wstęgę przecięli prezydent miasta Janusz Stankowiak, przewodniczący 
Rady Seniorów Bogdan Adam, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych Maria Szumacher oraz przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski

Prezydent Starogardu sprawił seniorom wielką niespodziankę. Specjalnie dla nich ze 
swoim recitalem „Punkt widzenia” wystąpiła dama polskiej piosenki Irena Santor

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie przez wójta Janusza Golińskiego i zaproszo-
nych gości, a następnie poświęcenie go przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka 
Głódzia pomnika z okazji 100-lecia Polski Niepodległej
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Pomorskie samorządy rozpoczęły kolejną kadencję!
Inauguracyjne sesje rad powiatów, gmin i miast już w większości za nami. Jak zmieniły się składy zarządów powiatów na 
Pomorzu? Gdzie będą nowi starości, a gdzie zobaczymy znane już twarze?

POWIAT WEJHEROWSKI - Starostą po-
wiatu wejherowskiego po-
nownie została Gabriela 
Lisius. Na to stanowisko 
nie zgłoszono innych kan-
dydatów, a za urzędującą 
starostą opowiedziało się 
24 radnych, 5 było „prze-
ciw”. Podobnie sprawa się 
ma w przypadku stanowi-

ska wicestarosty. Jedynym kandydatem był 
Jacek Thiel, którego poparło 25 radnych, 4 
było „przeciw”. O stanowisko przewodni-
czącego rady powiatu ubiegało się dwóch 
radnych: Józef Reszke i Krzysztof Bober. 
Pierwszego z nich poparło aż 23 na 29 rad-
nych, dzięki czemu przez następne 5 lat 
Józef Reszke będzie kierował radą powiatu 
wejherowskiego. W głosowaniu wyłoniono 
też dwóch wiceprzewodniczących: Bogda-
na Tokłowicza (wybrany jednogłośnie bez 
kontrkandydatów) oraz Genowefę Słowi 
(zwyciężyła z Krzysztofem Boberem).

POWIAT GDAŃSKI - W powiecie gdań-
skim starostą nadal będzie 
Stefan Skonieczny, który 
w głosowaniu nie miał 
żadnych kontrkandyda-
tów i uzyskał poparcie 13 
radnych. Jego zastępcą, 
a zarazem wicestarostą 
pozostanie Marian Ci-
chon. Oprócz tego zarząd 

ma jeszcze trzech członków wyłonionych 
w głosowaniu: Barbarę Biedrzycką, Jaro-
sława Karnatha oraz Michała Trembacza.
Na stanowisko przewodniczącego rady 
powiatu gdańskiego zgłoszono dwie kan-
dydatury: Bogdana Dombrowskiego oraz 
Józefa Srokę. Radni postawili na pierwszego 
z nich oddając na niego 13 głosów „za”. 
W prezydium znaleźli się także: Dorota Bąk 
i ponownie Andrzej Pastuszek.

POWIAT KARTUSKI - Po 20 latach z sta-
nowiska starosty zrezy-
gnowała Janina Kwiecień. 
Zastąpił ją Bogdan Łapa, 
dotychczasowy wicesta-
rosta, który po wyborze 
podziękował ustępującej 
staroście za wiele lat 
owocnej współpracy. 
Przejść szkołę zarządza-

nia samorządem pod takimi skrzydłami to 
znakomite doświadczenie, które z całą pew-
nością pomoże w zarządzaniu Perłą Kaszub. 
Wicestarostą kartuskim został natomiast 
Piotr Fikus, którego poparło 17 radnych. 
W zarządzie powiatu znalazły się też trzy 
osoby zgłoszone przez Bogdana Łapę: ustę-
pująca starosta Janina Kwiecień i Andrzej 
Leyk, a etatowym członkiem została Iwona 

Formela. Starosta Janina Kwiecień na prze-
wodniczącego rady powiatu zaproponowała 
Mieczysława Woźniaka, który sprawował 
tę funkcję dwie ostatnie kadencje. Nie miał 
kontrkandydatów, a radni ponownie obda-
rzyli go zaufaniem oddając 18 głosów „za”. 
Z takim doświadczeniem samorządowym nie 
jest to zaskoczeniem! Wiceprzewodniczącymi 
rady powiatu zostali Mirosław Szatemberg 
i Eugeniusz Pryczkowski.

POWIAT TCZEWSKI - Taka sytuacja to 
rzadkość! Nowym starostą 
powiatu tczewskiego zo-
stał przewodniczący rady 
miasta Tczew poprzedniej 
kadencji, Mirosław Augu-
styn, któremu tym razem 
nie udało się uzyskać 
mandatu radnego miasta. 
„Na pocieszenie” został 

więc starostą tczewskim będąc kandydatem 
spoza rady powiatu. Na tym stanowisku 
zastąpił Tadeusza Dzwonkowskiego, który 
w tych wyborach bez powodzenia ubiegał 
się o fotel prezydenta Tczewa. Wicestarostą 
tczewskim został z kolei Piotr Cymanowski, 
któremu w tych wyborach także nie udało 
się uzyskać mandatu radnego powiatu. Po-
zostali członkowie zarządu powiatu to radni 
tej kadencji: Waldemar Pawlusek i Bogdan 
Badziong. Na przewodniczącego rady powia-
tu radni wybrali Marka Modrzejewskiego. 
W prezydium znaleźli się także Alicja Ga-
jewska oraz Witold Sosnowski.

POWIAT MALBORSKI - Radni powiatu 
zdecydowali, że starostą 
malborskim nadal będzie 
Mirosław Czapla, któ-
ry w głosowaniu zdobył 
bezwzględną większość 
głosów. Jego konkurentką 

była Agnieszka Grzegorzewska. Na stano-
wisku wicestarosty także nie ma zmiany 
– funkcję tę w kolejnej kadencji będzie spra-
wował Waldemar Lamkowski. W zarządzie 
pojawiły się nowe nazwiska. Członkami 
zarządu zostali Przemysław Wądołowski 
oraz Bogdan Kułakowski – dotychczasowy 
przewodniczący rady powiatu, natomiast 
etatowym członkiem zarządu nadal będzie 
Piotr Szwedowski. Nowym przewodniczącym 
rady powiatu malborskiego głosami radnych 
został Krzysztof Osijewski, który zastąpił 
Bogdana Kułakowskiego. Zmienił się także 
wiceprzewodniczący rady – po Włodzimierzu 
Załuckim zastępcą przewodniczącego będzie 
Sławomir Zirra.

POWIAT NOWODWORSKI - W obecnej 
kadencji zmienia się staro-
sta nowodworski. Po Zbi-
gniewie Ptaku, który po 
wielu latach zrezygnował 
z tej funkcji, nową gło-
wą powiatu będzie Jacek 
Gross, przewodniczący 
rady powiatu minionej 
kadencji. Na stanowisku 

wicestarosty nie ma zmiany – w tej ka-
dencji tę funkcję nadal będzie sprawować 
Barbara Ogrodowska. Nowi są natomiast 
członkowie zarządu – radni w głosowaniu 
wybrali Marcina Głowackiego, Andrzeja 
Sobocińskiego i Tomasza Szczepańskiego. 
Przewodniczącym rady powiatu nowodwor-
skiego po Jacku Grossie głosami radnych 
został Robert Ciżmowski. Wiceprzewodni-
czących będzie dwóch – nie jak w minionej 
kadencji jeden. Radni zdecydowali, że w tej 
kadencji zastępcami przewodniczącego będą: 
Włodzimierz Seroka i Lubomir Głowacki, 
który w poprzedniej kadencji był członkiem 
zarządu powiatu.
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Bezsprzecznie, ma Pani rację, co do jednego: 
nie wolno stawiać sprawy na ostrzu noża, bo 
to niczym pozytywnym nie zaowocuje. Chciał-
bym, aby Pani mnie dobrze zrozumiała – przede 
wszystkim od Pani zależy przyszłość Waszego 
związku. Jeśli zachowa się zdrowy rozsądek, 
jeśli ma Pani tyle intuicji kobiecej i cierpliwości, 
z pewnością uda się ten związek utrzymać. Nie 
wolno jednak pod żadnym pozorem ograniczać 
swobody swojego partnera, dysponować jego 
czasem czy mówić, co jest dla niego lepsze, a co 
gorsze. Nie może Pani dla swojego dobra wpro-
wadzać radykalnych zmian do życia ukochanego. 
Niech przychodzi wtedy, kiedy mu to odpowiada. Niech się stopniowo 
przyzwyczaja, uzależnia od Was. Trwałość i szczęście Waszego związku 
nie zależy od tego czy zamieszka z Panią.

Co bym stanowczo odradzał? Natarczywe namawianie do spotkań, wy-
muszanie odwiedzin, absorbowanie swoimi domowymi sprawami. Proszę 
się zachowywać jak kobieta, która cieszy się, gdy odwiedza ją ukochany 
mężczyzna, ale nie rezygnuje z tego powodu ze swoich zainteresowań, nie 
zaniedbuje swoich znajomych. Musi Pani bardziej dbać o siebie, a nade 
wszystko stać się bardziej tajemniczą. Pod żadnym pozorem nie można 
narzucać się, nie można rezygnować z niczego, co mogłoby sprawiać 
przyjemność. Od czasu do czasu należy wybrać się do kina, do teatru, 
do znajomych, ale bez swojego ukochanego. Odnoszę wrażenie, że Wasz 
związek ma większe szanse, niż gdy zamieszkacie razem. Pani partner 
ma już za sobą nieudane małżeństwo. I pewnie gdyby porozmawiała 
Pani z jego byłą żoną, to okazałoby się, że on nie jest wcale taki święty 
(zapewniam, że od żadnego rozwodnika czy rozwódki nigdy jeszcze nie 
usłyszałem, iż do rozpadu małżeństwa doszło z ich winy). Proszę już nie 
wracać do tematu wspólnego zamieszkania i nie wyciągać zbyt pochop-
nych wniosków z decyzji ukochanego. Życzę wszystkiego najlepszego. 

Psycholog radzi
Zamieszkać z ukochanym?

dr Michał Antoniszyn  
– psychoterapeuta 
z wieloletnim stażem

Mam 36 lat, od czterech lat jestem rozwiedzio-
na. Nie z własnej winy. Wychowuję dwoje dzieci 

w wieku szkolnym. Do końca ubiegłego roku było 
mi bardzo ciężko i samotnie. Ale w czasie ostat-

niego Sylwestra, którego spędzałam u siostry 
poznałam Jego – Olka. Olek jest dwa lata ode mnie 

starszy, też ma za sobą nieudane małżeństwo, 
jedno dziecko, którym zajmuje się była małżon-
ka. Od razu przypadliśmy sobie do gustu. Wraz 

z poznaniem Olka moja samotność skończyła się. 
Przychodzi do nas bardzo często, pomaga w robieniu 

zakupów, w przygotowywaniu posiłków. Niekiedy 
zostaje na noc. Jest nam ze sobą bardzo dobrze. 

Dzieci za nim wprost przepadają. Jak Olka nie ma 
dwa dni, są niespokojne i pytają się czy nie jest 
chory. Zaproponowałam mojemu ukochanemu, 

by się do nas przeprowadził (mam duże mieszka-
nie), ale on kategorycznie odmówił. Wydawał się 

nawet zaskoczony moją propozycją. Było mi z tego 
powodu bardzo przykro. Myślałam, że on poważnie 

myśli o naszej przyszłości, ale wyszło niestety na 
to, że jestem dla niego przelotną znajomością. 
Nie chcę stawiać sprawy na ostrzu noża, gdyż 

boję się, iż to mogłoby spowodować natychmiastowy 
zwrot w naszych stosunkach. Martwię się jednak 

o dzieci, które bardzo kochają Olka i jego zniknięcie 
z naszego domu będzie dla nich ciężkim przeży-

ciem. Bardzo proszę o wypowiedzenie się na temat 
naszego związku. Jak Pan ocenia jego szanse?

Mariola 

Przykładowy trening tabaty:
• przez 20 sekund w każdym bloku czterominutowym wykonujemy jak najwię-

cej powtórzeń danego ćwiczenia (np. pompek, pajacyków)
• mamy 10 sekund odpoczynku po każdych 20 sekundach treningu
• podczas treningu wykonujemy kilka czterominutowych bloków ćwiczenio-

wych

SportProf. Izumi Tabata wiedział co robi!
Czy słyszeliście o tabacie? Przebojem weszła do klubów fitness. No i na niej nie obowiązuje strój typowo do „tego” rodzaju 
fitnessu. Wystarczy wygodny dres lub spodenki i koszulka by móc w pełni uprawiać tabatę. Mamy po prostu czuć się 
super wygodnie!

Ojcem tego efektywnego treningu był prof. Izumi Tabata, który 
w celach badawczych pracował z olimpijczykami. Za cel postawił 
sobie stworzenie treningu, który ma zaprzęgnąć organizm do tak in-
tensywnej pracy, że przez 4 minuty uzyskuje się niesamowite efekty. 
Zwiększa się bowiem wydolność ćwiczących, zarówno tlenowa jak 
i beztlenowa organizmu. A teraz od początku i dla początkujących! 

Tabata to czterominutowy interwałowy trening metaboliczny, 
w równomierny sposób angażujący bardzo wiele mięśni naszego cia-
ła. To idealny trening dla osób, które chcą schudnąć czy przyśpieszyć 
metabolizm. Tabata w znaczny sposób przyśpiesza spalanie tkanki 
tłuszczowej. Ćwiczenia wykonuje się 2 lub 3 razy w tygodniu. Składają 
się z czterominutowych bloków, każdy o niezwykłej intensywności. I co 
najważniejsze trening wykonujemy pod ciężarem własnego ciała. Nie 
tylko redukujemy kalorie i tkankę tłuszczową, ale także zwiększamy 
wytrzymałość i wydolność organizmu. Podczas treningu w związku 
z jego dużą intensywnością należy zadbać o nawodnienie organizmu, 
nie tylko wodą, ale także niezbędnymi elektrolitami. Tabata opracowana 
została w 1990 roku przez japońskiego naukowca Izumiego Tabatę. 
Początkowo trening był przeznaczony dla zawodowych łyżwiarzy, 
jednak z czasem zyskał popularność wśród innych. 

Podczas uprawiania tabaty naprzemiennie wykonujemy  dwa rodzaje wysiłku:
anaerobowy, czyli intensywny trening interwałowy, podczas którego 
ćwiczymy wytrzymałość beztlenową. Kiedy wykonujemy ćwiczenia 
anaerobowe, nasze mięśnie pracują tak intensywnie, że krew nie 
nadąża z dostarczeniem do nich odpowiedniej ilości tlenu. (odbywa 
się wówczas proces spalania bez udziału tlenu).
aerobowego (tlenowego), czyli umiarkowanego treningu (mięśnie nie są 
obciążone nadmiernym wysiłkiem, co pozwala dostarczyć do nich tlen). 

rozmaitości
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Taka rocznica to powód 
do wielkiej dumy!
I tak tego dnia czuli się nie tylko mieszkańcy 
wielkich metropolii, ale także mniejszych 
miast naszego kraju. Stolica Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego świętowała stulecie niepodległości 
przez kilka dni, wypełniając je interesującymi 
eventami! Było sportowo, muzycznie, radośnie 
i oczywiście biało-czerwono!

Jako pierwsi obchody rocznicowe rozpoczęli uczniowie wejherowskich szkół. Każda 
miała swój pomysł na uczczenie wielkiej rocznicy: odbywały się debaty, koncerty, 
akademie. Szczególną inicjatywą wykazała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6, 
która już 7 listopada w autobusach komunikacji miejskiej śpiewała pieśni patriotyczne 
z biało-czerwonymi flagami w strojach z okresu międzywojennego. Akcja odbyła się 
w ramach projektu rządowego „Godność, Wolność, Niepodległość”, do którego przystąpiła 
wejherowska placówka. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych, które na naszym zdjęciu

Jak powiedziały władze Wejherowa: - Możemy być szczęśliwi i zadowoleni z wolnej i niepodległej 
Polski. Mamy się czym pochwalić, przede wszystkim efektami naszej pracy. Sami decydujemy 
i tworzymy wszystko. Walczymy o własny byt, ale i o pozycję w Europie. Polacy są wyjątkowo zdolni 
i utalentowani, mają wiele pomysłów naukowych i twórczych. Możemy być dumni, że świętujemy 
stulecie odzyskania niepodległości w naszym kraju, w naszej pięknej Ojczyźnie. – mówił prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, współorganizator miejsko-powiatowych obchodów. - 
Cieszę się ogromnie, że możemy wszyscy tutaj się spotkać i uczestniczyć w tym wspaniałym święcie 
radości. Dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, ale o te wartości takie jak wolność, pokój 
i niepodległość wszyscy musimy dbać, ucząc się i pracując – dodała starosta Gabriela Lisius

Natomiast świąteczny dzień 11 listopada rozpoczął się na sportowo od biało-czerwonego V Niepodległościowego Marszu Nordic Walking. Kilkudziesięciu uczestników 
dumnie przyozdobionych w biało-czerwone kotyliony przemaszerowało wspólnie ok. 7 kilometrów. A już o godz. 11:00 rozpoczęła się uroczysta msza św. za Ojczyznę 
w kolegiacie im. Świętej Trójcy. Był też barwny korowód niepodległościowy ulicami Wejherowa z udziałem Marynarki Wojennej

Ale uroczysta parada to nie wszystko! Na zakończenie Święta Niepodległości wieczorem w Filharmonii 
Kaszubskiej Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku wystawił widowisko z cyklu „Niepodległa” 
pt. „12 opowieści na Dobre Czasy”, a w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej miał 
miejsce Maraton Pieśni Patriotycznej

Było także pamiątkowe zdjęcie wejherowian oraz uroczysta parada do Parku Miejskiego, gdzie w dalszej 
części uroczystości wybrzmiały piosenki patriotyczne przy akompaniamencie orkiestry dętej.  
Na uczestników czekała też tradycyjna żołnierska grochówka
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Witam serdecznie po dłuższej przerwie. 
Ostatnio pisałam latem o wystawie w Sopo-
cie, a tu, ZNOWU ZIMA i temat powraca jak 
bumerang. Oby ta zbliżająca się pora roku 
była w miarę łagodna i łaskawa dla nas i na-
szych czworonogów. W tym felietonie chcę 
przypomnieć i podać kilka wskazówek dla 
właścicieli przede wszystkim psów, ale też 
kotów i innych udomowionych zwierzaków, 
by zadbali o to, by w dobrych warunkach 
przetrwały kolejną zimę. 

Mimo, że wydaje się to oczywiste i nie 
trzeba nikomu o tym przypominać, to jednak 
każdego roku cierpi i umiera z zimna, głodu 
i pragnienia wiele zwierząt, zwłaszcza psów, 
a powodem jest brak odpowiedzialności, za-
niedbanie i znieczulica właścicieli. Dotyczy to 
przede wszystkim psów tzw. podwórzowych, 
które bez względu na porę roku egzystują 
w zewnętrznych kojcach i przy budach. Znamy 
wiele ras psów, które są stworzone do stróżo-
wania i przebywania zimą na zewnątrz i żadna 
krzywda im się nie dzieje. Psy te mają gęste 
futro z podszerstkiem i dobrze znoszą mrozy 
pod warunkiem, że mają porządny, zadaszony 
kojec a w nim budę ocieploną i dostosowaną 
do wielkości psa, a w tej budzie suchą słomę, 
którą trzeba często dokładać. Obowiązkiem 
właściciela psa podwórzowego, jest codzienne 

wyprowadzanie go z kojca, żeby się wybiegał 
i załatwił, a kojec trzeba sprzątać, odśnieżać 
i codziennie uzupełnić świeżą wodę. Pokarm 
zimą powinien być bardziej kaloryczny, poda-
wany 2 razy dziennie i niezamarznięty. Psy 
krótkowłose, nie mające podszerstka, jak np. 
amstaffy, dogi, pinczery czy boksery, bardzo 
źle znoszą zimowanie w budach - marzną, 
cierpią, chorują, więc zimą, należy je trzymać 
w domu lub w innym ogrzewanym pomiesz-
czeniu i regularnie wyprowadzać na spacery. 

Te porady i zalecenia, które zgodnie z pra-
wem są obowiązujące w myśl Ustawy o Ochro-
nie Zwierząt, nijak się mają do rzeczywistości, 
zwłaszcza na wsi, gdzie większość psów 
wegetuje w nieludzkich warunkach i wiele 
z nich nie przeżywa zimy. Rozpadające się 
budy, łańcuchy, niedożywienie, pasożyty, złe 
traktowanie, to codzienność wiejskiego psa. 
Ale, widać światełko w tunelu. Coraz częściej 
władze gmin, nauczyciele wiejskich szkół, 
a nawet ksiądz z ambony, poruszają temat 
dobrostanu zwierząt, by zmienić mentalność 
właścicieli tych psów, bo same przepisy nie 
wystarczają.

Inne problemy mają psy miejskie, trzymane 
w mieszkaniach. Zimą dni są krótkie, ciemno, 
zła pogoda, powodują, że spacery trwają kilka 
minut, dookoła bloku, tylko w celu załatwienia 

wiadomych potrzeb, 
a dłuższy spacer naj-
wyżej w weekendy, na 
jakiś rodzinny wypad 
za miasto, albo na 
działkę. Więc tysią-
ce miejskich psów 
leżą w przegrzanych 
mieszkaniach, gnu-
śnieją, tyją, łysieją 
razem z właściciela-
mi, którym nie chce 
się ruszyć, a życie 
ucieka. A przecież 
zima z psem też może być fajna - zabawy na 
śniegu, bieganie z psem, rzucanie aportu, 
układanie śladu, ciągnięcie sanek, psy to 
uwielbiają, coś się dzieje, byle razem z panem 
lub panią. To również dla Państwa, samo zdro-
wie przecież. Wzrasta odporność, poprawia 
się kondycja, podobno na psich łapach ucieka 
się przed zawałem. Więź psa z właścicielem 
rośnie w oczach i o to przecież chodzi. Jeszcze 
jest lepiej, gdy dobierze się kilka osób z psa-
mi. Znam takich entuzjastów, spotykają się 
regularnie i biegają z psami na smyczy, bez 
względu na pogodę. Tylko później trzeba pa-
miętać, by psom po spacerze dokładnie umyć 
i wytrzeć łapy, żeby zmyć sól, którą posypane 
są chodniki. Wracamy do domu zrelaksowani 
i dotlenieni, a sen będzie zdrowy i głęboki. 
Spróbujcie Państwo, gorąco polecam!

Znowu zima!

Justyna Bielicka 
- doświadczona kynolog 
i miłośniczka 
czworonogów

Kynolog radzi
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Nowy wójt, nowe spojrzenie, nowe działania
Wybory samorządowe w gminie Mikołajki Pomorskie przyniosły zmiany i duże zaskoczenie! Urzędujący 
włodarz Kazimierz Kulecki już po I turze pożegnał się ze stanowiskiem na rzecz nowej pani wójt – Marii 
Pałkowskiej-Rybickiej. Jaki jest pomysł nowej włodarz na gminę? 

Żegnając się mieszkańcami gminy po 12 latach sprawowania urzędu, 
wójt Kazimierz Kulecki podziękował mieszkańcom za obdarzenie 
zaufaniem przez wiele lat i zaznaczył, że wiele udało się zrobić dla 
gminy i jej mieszkańców. - Kończąc działalność na stanowisku wójta 
gminy Mikołajki Pomorskie, pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim mieszkańcom gminy, że dzięki Waszemu zaufaniu oraz poparciu 
mogłem przez 12 lat stać na czele naszej społeczności. Traktuję to jako 
wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Swoją pracę traktowałem jako służbę 
i starałem się wykonywać ją jak najlepiej. Oczywiście zawsze można 
inaczej. Mam świadomość, że nie był to czas wolny od błędów. Wszyst-
kich zatem, których po drodze zawiodłem – przepraszam. - napisał 
ustępujący wójt i złożył życzenia nowym władzom gminy z panią wójt 
na czele. - Na koniec pragnę pogratulować nowo wybranym radnym 
oraz Pani Wójt. Żywię nadzieję, że mój następca będzie kontynuował 
rozpoczęte prace. Życzę aby udało się spełnić wszystkie oczekiwania 
oraz obietnice. - dodał.
Nowo wybrana wójt Maria Pałkowska-Rybicka urzędowanie rozpoczęła 
oficjalnie 19 listopada składając ślubowanie podczas I w tej kadencji 
sesji rady gminy. Jak będą wyglądać Mikołajki Pomorskie pod jej rzą-
dami? Nowa wójt jest specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych realizowaniu wielu projektów unijnych skierowanych do 
mieszkańców, zajmuje się tym od kilkunastu lat. Już podczas kampanii 
wyborczej zapowiadała, że chce dokończyć rozpoczęte inwestycje, a w 
podczas swojego urzędowania będzie stawiać na dwie kwestie: inte-
grację i rozwój gminy. - Znam naszą gminę, mieszkam w Mikołajkach 
od urodzenia, od wielu lat pracuję charytatywnie w Parafialnym Kole 
Caritas pomagając najuboższym i inicjując wiele wydarzeń kultural-
nych i rozrywkowym jak; Mikołaj dla dzieci, Dzień Seniora , Kawa Cud 
św. Antoniego, ale największa satysfakcję sprawia mi organizowanie 

wycieczko-pielgrzymek, po ilości uczestni-
ków widać zainteresowanie i to, że oferta 
kulturalna jest bardzo uboga w naszej 
gminie. Moje działania na polu społecznym 
i samorządowym potwierdziły, że losy naszej 
gminy i Mieszkańców nie są mi obojętne, człowiek 
jest zawsze na pierwszym miejscu. Wiem, że razem będziemy realizo-
wać program, który przyczyni się do tego, że Urząd stanie się bardziej 
przyjazny dla mieszkańców, że gmina Mikołajki Pomorskie stanie się 
lepsza i bardziej otwarta na Wasze głosy -  zapewniała jeszcze jako 
kandydatka na najważniejszy urząd w gminie.
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Ewolucja zadbała o to, by przygotować nas 
do życia na afrykańskiej sawannie, gdzie trwała 
ostra walka o przetrwanie i nie było miejsca na 
pomysły z bajkowych krain. Jednak szanse na 
przeżycie zwiększał mózg zdolny do abstrak-
cyjnego myślenia, a wraz z pojawieniem się 
świadomości narodziła się potrzeba sięgania 
poza to, co oczywiste. Nasz umysł ma niezwykłą 
potrzebę wyjaśniania i porządkowania świata, 
a pierwsi ludzie nieustannie napotykali zjawiska, 
których nie potrafili pojąć ani wytłumaczyć. Po-
żary, błyskawice i zaćmienia słońca nie mieściły 
się w prostych ramach rzeczywistości, a przecież istniały. Skoro więc nie 
pochodziły z tego świata, stworzyliśmy dla nich miejsce w równoległej 
krainie – bogów. Tak człowiek po raz pierwszy sięgnął umysłem do innego 
świata. A przecież wszystkie religie zakładają istnienie duchowych świa-
tów. W takim kontekście Ziemię można by zdefiniować jako „wyrzutnię” 
prowadzącą w różne wymiary czy regiony zaświatów. Można z niej trafić 
do piekła, w otchłań czyśćca lub do raju – do światów istniejących rów-
nolegle z naszym, tyle, że w innym, pośmiertnym wymiarze. 

Starożytni Grecy wierzyli, że dusze zmarłych wędrują do Hadesu, gdzie 
potępieni (Tantal, Syzyf, Danaidy) doznają okrutnych tortur, a większa 
część umarłych wiedzie życie cieni oczekujących na powtórne wcielenie. 
Te wyobrażenia przeniknęły do świata etruskiego i rzymskiego, a przefil-
trowane przez Biblię zostały przyjęte częściowo także przez judaizm. Tam 
wszystkie dusze schodzą do Szeolu, gdzie za zamkniętymi bramami wiodą 
żywot cieni, a ich los zależy od poprzedniego życia i postępowania ich po-
tomków. Szeol był mroczną otchłanią, która nigdy nie wypuszczała swoich 
łupów. Od II w. n.e. zaczęła się krystalizować idea Sądu Ostatecznego, 
na którym wybrani przez Pana oraz męczennicy za wiarę dostąpią życia 
wiecznego, a pozostali – wiecznego potępienia. Wtedy w Szeolu pojawili 
się też aniołowie zbuntowani przeciw Stwórcy. Świat rządzony przez 
szatana jest makabryczny. W apokryficznej „Apokalipsie Piotra” piekło 
jest opisane jako wypełnione szlamem i krwią jezioro, bulgocące ekskre-
mentami, w których zanurzani są potępieni. Chrześcijańska apokaliptyka 
wpłynęła na wyobrażenia Gehenny w Koranie, gdzie grzesznicy będą pojeni 
skażonymi płynami i chłostani żelaznymi rózgami. Muzułmanie, Żydzi 
i protestanci negują istnienie czyśćca. Zgodnie z doktryną chrześcijańską 
w świecie tym dusze ludzi w stanie łaski muszą najpierw odpokutować 
swoje winy - nie są bowiem dość doskonałe, aby od razu wejść do krainy 
mlekiem i miodem płynącej, gdzie – jak obiecał Jezus – każdy otrzyma 
życie wieczne. W raju muzułmanów oprócz cherubinów i tronu Bożego są 
piękne hurysy i drzewa ciężkie od owoców. Indiański świat pozagrobowy 
jest przeciwieństwem świata żywych: rzeki płyną tam do tyłu, a ludzie 
tańczą ze skrzywionymi stopami. W dzisiejszych czasach wiara w życie 
po śmierci nie osłabła, nie znikło kanoniczne wyobrażenie niebiańskiego 
raju. Zastąpiły je plastikowe Edeny – twór kultury psychodelicznej. To 
wędrowanie w świecie Chrystusa Zmartwychwstałego, dla tych, których 
świat zmarłych jest dalszym życiem i podróżowaniem.

Dla mnie każda podróż jest niezapisaną księgą. Tylko ode mnie zależy, 
czym ją wypełnię. Wymaga to przede wszystkim wyjścia poza swój krąg 
cywilizacyjny i otwarcia się na odmienne kultury, religie, obyczaje. Jeśli 
się uda, jeśli zdołamy nawiązać kontakt z ludźmi pod wieloma względa-
mi od nas różnymi, możemy liczyć na niezwykłą nagrodę. Mamy wów-
czas, w tej nowej rzeczywistości, np. jakiejś afrykańskiej czy azjatyckiej 
wiosce, wrażenie, że rodzimy się na nowo. Niestety takie indywidualne 
eksplorowanie nie jest dla każdego. A może inaczej, nie każdy go może 
doświadczyć! Turystyka stała się bowiem przemysłem, który szybko 
i sprawnie obsługuje masowo turystów. Nie wszyscy jednak akceptują taki 
model zwiedzania świata. Wyspecjalizowane firmy wożą, karmią, dbają 
o rozrywkę i w z góry ustalonym terminie zapewniają powrót do domu. 
Większość jest zadowolona, ale niektórzy pytają – gdzie tu miejsce na 
przygodę, która powinna towarzyszyć podróżom? Życzę więc Państwu, 
a szczególnie tym, którzy planują urlop w grudniowym czasie świątecznym 
zadowolenia z odkrywania nowego oraz bezpiecznych podróży!

Z tamtego  
do tego świata

dr Henryk Jan  
Lewandowski  
– pisarz, publicysta, 
kanclerz Kapituły Stowa-
rzyszenia Absolwentów 
Uniwersytetu 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

rozmaitości



rozmaitości

A mają do powiedzenia tylko tyle, że przy podejmowaniu minimum 
kilkuset decyzji dziennie nasz mózg de facto prawie nie korzysta 
z wolnej woli, a jedynie poddaje się otaczającym nas bodźcom. 
Pasożyty, choroby, poziom komfortu życia, wszędzie atakująca nas 
oficjalna i podprogowa reklama, nawyki, tradycje i uprzedzenia, 
emocje i nastroje, wreszcie samo ciało - to wszystko zdaniem au-
torów opracowania wpływa na nasze decyzje. I (żeby było jasne) ja 
się z wynikami tych obserwacji całkowicie zgadzam.

Wiem, co pasożyty potrafią wyrabiać ze swoim żywicielem. Prątki 
gruźlicy na przykład, zmuszają człowieka do podchodzenia niena-
turalnie blisko do drugiej osoby, żeby ułatwić sobie skolonizowanie 
nowego osobnika. Większość pasożytów każe nam dostosować naszą 
dietę do ich potrzeb. Jemy, to co nam szkodzi – cukier, węglowo-
dany i nic nie możemy na to poradzić. Przynajmniej tak nam się 
wydaje. Wiem też, jak choroba (ból, osłabienie, stres, niepewność) 
wpływa na wszystko co mówimy i robimy. W chorobie stajemy się 
innymi ludźmi. 

Wiem, co się dzieje, kiedy poddajemy się emocjom. W emo-
cjach i to nie tylko tych złych, ale w każdych, jesteśmy mistrzami 
popełniania wszelkich możliwych błędów. Wiem, że w sytuacji 
niekomfortowej (zmęczenie, obawa, stan zagrożenia i wiele wiele 
innych) podejmujemy decyzje krańcowo odmienne od tych, które 
podjęlibyśmy w stanie spokoju i relaksu. Zgadzam się także z tym, 
że łatwo ulegamy wszelkim wpływom i manipulacjom ze strony 
innych ludzi. Nawet, jeśli zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy pod-
dawani pewnego rodzaju praniu mózgu, wiemy że reklama to tylko 
reklama, a rzeczywistość jest zupełnie inna niż na obrazku, nawet 
perfumy w butelce słabiej pachną niż te w testerze.

Jest też dla mnie sprawą oczywistą, że społeczno-kulturowa, bądź 
też religijna tradycja, a także codzienne nawyki mają ogromny wpływ 
na podejmowane przez nas decyzje. Niestety w tym przypadku, już 
nie tylko te drobne i mniej istotne, ale także na te fundamentalne, 
najważniejsze i przynoszące najpoważniejsze konsekwencje. Oto, 
co po głębszym zastanowieniu, mówi człowiek chory na cukrzycę, 
który stoi przed koniecznością podjęcia decyzji amputacji stopy 
i początkowo nadal nie chce słuchać o tym, że są inne sposoby. Że 
radykalna zmiana sposobu odżywiania, witaminy i minerały, po-
wrót do aktywnego trybu życia, wreszcie energoterapia, oczywiście 
wszystko to równolegle i pod kontrolą medycyny tradycyjnej – dają 
olbrzymią szansę uratowania nogi. „Ja nie mam nic przeciwko me-
dycynie naturalnej, ale w moim przypadku to nawyki pokoleniowe 
dają znać o sobie. Człowiek jak rodzi się, tylko otwiera oczy, to co 
widzi poza mamą? To oczywiście twarz lekarza, który jest teraz 
i będzie zawsze. Gdy mamy katar, czy kaszel, gdy nas coś boli albo 
dzieje się jakieś nieszczęście ze zdrowiem, zawsze spotykamy się 
z lekarzem i od niego oczekujemy wiedzy i przynajmniej cudownej 
tabletki, która raz dwa postawi nas na nogi. Szybko zapominamy, 
jak leczyły nas nasze babcie i mamy. Od lekarzy oczekujemy szybkiej 
pomocy, często z pogranicza cudu. Nie chcemy pamiętać o tym, 
że nasze problemy to często skutek naszego życia. Eksploatujemy 
swoje organizmy nie dając im wytchnienia. Przychodzi czas gdy 
one mówią au, boli! Później widzimy nasze zmęczenie i coraz więk-
sze problemy z zasypianiem i wstawaniem, ale pędzimy dalej. Ja 
wiem, że ta cała cukrzyca i teraz rany, to wyłącznie moja zasługa. 
Był czas gdy można było to zatrzymać, ale nam się chciało żyć. 
Szkoła, dużo kolegów i koleżanek, imieniny i urodziny, zawsze 
były okazje, żeby poszaleć. Jak nie było okazji, to też zawsze były 
inne okazje. Jednym słowem było za dużo i za często. Bardzo długo 
zamęczaliśmy swoje organizmy, czasem żyliśmy tak jakby każdy 
dzień miał być tym ostatnim. Byliśmy młodzi i bardzo nierozsądni. 
Nie było mowy abym zaniedbał pracy, czy odpuścił przyjemności, 
rodzina zawsze priorytetem ale zdrowie na końcu! Słowo lekarza 

jest dla mnie święte i cały czas oddaję się w jego ręce. Ufam jego 
wiedzy, intencji i chyba to mój problem. Zrzuciłem na lekarzy od-
powiedzialność za wszystkie swoje błędy teraz widzę, że moje ciało 
i zdrowie, to mój problem i moja sprawa. Pojawiła się cukrzyca, 
a ja dalej myślałem, że jakoś to będzie. Mogłem dbać o siebie, a nie 
chojrakować.(…) Niestety nigdy nie miałem siły, żeby powiedzieć 
stop swoim nawykom, wadom i przyjemnościom” [Jan Rosti, Moje 
z martwych wstanie, tom 1, str. 59. Wydawca: ELJA]

Ze wszystkimi podanymi w artykule przykładami, jak już wspo-
mniałem, się zgadzam. Jedno z czym się nie zgadzam, to z twier-
dzeniem, że tak być musi. Uważam, że przy pewnym poziomie 
świadomości, przy odpowiedniej dawce myślenia o tym i zwracania 
bacznej uwagi na wszystko w każdej chwili – posługując się bez-
stronną, rzeczową obserwacją – jesteśmy jednak w stanie przejąć 
nad swoimi decyzjami większą kontrolę niż się wydaje psychiatrom 
i psychologom. To jest wyłącznie kwestia nastawienia się od samego 
początku na właściwą kolejność zdarzeń.

Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, 
czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi 

myślami tworzymy świat. [Gautama Budda].

Tak. To jest ta właściwa kolejność. I każdy może w każdym 
momencie swojego życia zastanowić się nad tym głęboko. I zacząć 
działać. A ja jestem blisko, żeby w tym pomóc i wzmocnić Was na 
drodze tej najważniejszej przemiany.

Wasz Zbyszek Nowak

O kreowaniu rzeczywistości to co winniśmy wiedzieć!
W ostatnim numerze magazynu FOCUS (nr 11 z 1 XI 2018 r.) przeczytałem artykuł pt. „Co tobą steruje?”, który bardzo wpisuje 
się w prowadzone przez nas rozważania na temat możliwości świadomego kreowania rzeczywistości wokół nas. FOCUS to 
pismo popularno-naukowe, więc dowiemy się z niego jedynie tego, co odkryli i zbadali uczeni i czym chcą się z nami – zwykły-
mi śmiertelnikami – podzielić. 

Kontrowersje
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NAJBLIŻSZE SPOTKANIE  
ZE ZBYSZKIEM NOWAKIEM  

NA POMORZU!
Gdynia, hotel Hotton, ul. Św. Piotra 8.

1 grudnia. godz. 11.00





HOTEL SZYMBARK


HOTEL SZYMBARK

ul. Szymbarskich Zakładników 12
83-315 SZYMBARK

www.cepr.pl   •  www.hotelszymbark.pl
tel./fax rezerwacja: +48 58 736 62 40

kom.: +48 609 350 488,  +48 725 994 001
e-mail: recepcja@hotelszymbark.pl



2018/20192018/2019
Sylwester Oferujemy 3-dniowy PAKIET SYLWESTROWY 

od 30.12.2018 r. do 01.01.2019 r. 
• 2 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym,
• 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje,
• Bal Sylwestrowy z udziałem DJ i pokazem fajerwerków,
• Koncert Noworoczny na Największym Fortepianie Świata w Sali Promocji Regionu,
• Noworoczna Msza Św. w kaplicy pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego,
• Kulig z pochodniami po malowniczych okolicach Szymbarka z ogniskiem w lesie, 

kaszubskim grzańcem i pieczeniem kiełbasek,
• Spotkanie z Kaszubską Tabaką,
• Wypiek chleba w oryginalnym kamiennym piecu chlebowym,
• Wieczór Piwny w Browarze Kaszubska Korona połączony z degustacją piwa 

i możliwością zabawy przy muzyce tanecznej,
• Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu wraz z przewodnikiem 

(m.in. Dom Sybiraka, Największy Fortepian Świata, Dom do Góry Nogami, Najdłuższa 
Deska Świata, Browar Kaszubska Korona),

• Bezpłatny parking,
• Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie hotelu,
• Bezpłatna sauna sucha.

Oferujemy 3-dniowy PAKIET SYLWESTROWY Oferujemy 3-dniowy PAKIET SYLWESTROWY 
2019 r.2019 r.

• Koncert Noworoczny na Największym Fortepianie Świata w Sali Promocji Regionu,

w cenie 
950 
zł/os.

w cenie 
550 
zł/os.

300 
zł/os.

Oferujemy 2-dniowy PAKIET SYLWESTROWY 
od 31.12.2018 r. do 01.01.2019 r.

• 1 nocleg w komfortowym pokoju dwuosobowym,
• 1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacja,
• Bal Sylwestrowy z udziałem DJ i pokazem fajerwerków,
• Koncert Noworoczny na Największym Fortepianie Świata w Sali Promocji Regionu,
• Wypiek chleba w oryginalnym kamiennym piecu chlebowym,
• Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu wraz z przewodnikiem (m.in. Dom 

Sybiraka, Największy Fortepian Świata, Dom do Góry Nogami, Najdłuższa Deska Świata, 
Browar Kaszubska Korona),

• Bezpłatny parking,
• Dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie hotelu,
• Bezpłatna sauna sucha.

Cena Balu Sylwestrowego poza pakietem wynosi
Możliwość skorzystania ze sportów zimowych na stoku 

Koszałkowo i Kotlinka oraz wypożyczenia sprzętu.

P R O M O C J A !
• Wszystkim, którzy dokonają rezerwacji Pakietu Sylwestrowego 

do 15 listopada 2018 r. oferujemy 50 zł zniżki od osoby,
• Rezerwacja oferty możliwa jest przy wpłacie zadatku w wysokości 50% wartości 

wybranego pakietu,
• Możliwość skorzystania z dodatkowych noclegów z rabatem 20%.

CENTRUM OFERUJE:
• POZ – Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dorośli i dzieci)
• Najlepszej jakości tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny
• USG 3D i 4D, USG Doppler
• Kolonoskopię i gastroskopię
• Laboratorium analityczne
• Centrum Rehabilitacji
• Medycynę pracy
• Stomatologię
• oraz szeroki wachlarz lekarzy specjalistów!

ul. Wojska Polskiego 5a
83-110 Tczew

tel. 58 501 01 01, 58 501 01 00
czynne w godzinach:

7.00 – 20.00

CHCESZ LECZYĆ SIĘ BEZ BÓLU?

SZUKASZ NAJLEPSZEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

I WYKWALIFIKOWANYCH LEKARZY SPECJALISTÓW W 
TWOJEJ OKOLICY?

CHCESZ LECZYĆ SIĘ NIE RUJNUJĄC BUDŻETU  
DOMOWEGO?

CENTRUM  
DIAGNOSTYCZNO-SPECJALISTYCZNE 

MEDICAL ZAPRASZA!

SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!



Dyrektor 
Wejherowskiego Centrum Kultury
Jolanta Rożyńska


