
Godło:  KOPCIUSZEK 

To nie jest bajka 

 To nie jest za siedmioma górami, to nie jest za siedmioma lasami, to jest tu, całkiem 

blisko….  To nie działo się bardzo dawno! To stało się  10 lat temu …    

Wtedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a było to 1 maja 2004 roku. Od tej pory co roku 

otrzymujemy od Unii coraz więcej funduszy na szpitale, ośrodki zdrowia, baseny, place zabaw, 

boiska, wyposażenia szkół, na odnowienie budynków oraz zabytków, a także na budowę ulic, 

ścieżek rowerowych i chodników. Dzięki temu Polska coraz bardziej się rozwija. I to wcale nie 

jest bajka… 

          W ostatnich latach, więc wcale nie tak dawno,  także mój region dostawał wiele dotacji od 

Unii Europejskiej. I to naprawdę nie jest bajka … 

          Nie dzieje to się daleko, tylko tutaj – całkiem blisko … Blisko mojej miejscowości, która 

znajduje się w powiecie świeckim. Ważne jest to, że dużo pieniędzy przeznaczono na drogi 

powiatowe, co zapewnia lepszy i bezpieczniejszy dojazd. A nasze drogi naprawdę były w złym 

stanie! Drogi nie mają już dziur i są szersze, zatem podróżowanie jest przyjemniejsze. Łącznie 

przez te 10 lat wydano aż 30,4 mln zł, z czego Unia pokryła ponad połowę kosztów. W Świeciu 

odnowiono  byłą jednostkę wojskową, a pomieszczenia przeznaczono na potrzeby administracji 

miasta, oprócz tego powstał nowy plac zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej, boisko do 

streetballa. Te inwestycje to pomoc UE w wysokości 6,6 mln zł. Wypiękniało także Stare Miasto, 

pojawiła się fontanna, nowa nawierzchnia placu na rynku, a to dzięki kolejnej pomocy 

finansowej w wysokości 5,35 mln zł. I to wcale nie jest bajka… 

          A ja mieszkam w  Jeżewie. Moja gmina w latach 2007-13 otrzymała dotację wynoszącą 

1,1 mln zł na sieć kanalizacyjną z przyłączeniami i przepompowniami w miejscowościach takich 

jak: Jeżewo, Czersk Świecki i Jaszcz. W Czersku Świeckim zbudowano także stację uzdatniania 

wody oraz sieć wodociągową. Dwie piąte kosztów tej inwestycji pokryła Unia. W Jeżewie 

powstały także podjazdy, parking i chodnik, co kosztowało 204 tys. zł. W tym przypadku także 

Unia pokryła większość kosztów. Dzięki temu moja miejscowość jest coraz piękniejsza i milej 

spędza się w niej czas. W latach 2012-13 w pobliskich Laskowicach zainwestowano w sieć 

kanalizacyjną. Od Unii Europejskiej otrzymano milion złotych na tę inwestycję. W Pięćmorgach 

250 tys. zł  Unia przeznaczyła na budowę świetlicy wiejskiej. Wybudowana świetlica ożywiła 

życie w tej zamierającej wsi, w której mieści się tylko jeden sklep. Od momentu wybudowania  

mieszkańcy tej wsi spotykają się w świetlicy przy różnych okazjach, np. było wspólne 



kolędowanie, były jasełka, Dzień Babci, Dzień Kobiet i Dzień Dziecka. Dzieci zamiast siedzieć 

przed komputerami chodzą, by ćwiczyć role do przedstawień i powoli zmienia się sposób życia 

mieszkańców tej wsi. I to wcale nie jest bajka … 

Jednak najbardziej cieszy mnie to, że dotacja od Unii Europejskiej wynosząca 24 tys. zł 

umożliwiła zagospodarowanie parku nad jeziorem Jeżewko, a ja mieszkam w pobliżu tego parku. 

Teraz jest więcej atrakcyjnych miejsc, z których można się cieszyć. Od tego czasu park stał się 

ulubionym miejscem spacerów jeżewian. Chyba lepiej wyjść na rodzinny spacer i mile spędzić 

czas niż siedzieć w domu. I to wcale nie jest bajka… 

Naprawdę bardzo ciekawe jest działanie zmierzające do zapewnienia dostępu do Internetu 

dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Jeżewo. Ma ono na celu zapewnienie dostępu 

do Internetu czterdziestu rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. W mojej klasie są takie osoby, 

które dzięki tej akcji wreszcie mają w domu komputer i mogą korzystać z Internetu jak każdy z 

nas. Dzięki temu te osoby nie są już izolowane, nie są gorsze. Kwota dofinansowania tego 

projektu  wynosi 570 tys. zł. Poza tym nasza szkoła staje się nowocześniejsza dzięki tablicom 

multimedialnym, które pojawiły się wraz z realizowanym przez szkołę projektem unijnym. I to 

też wcale nie jest bajka… 

          W sąsiedniej gminie, w której mam rodzinę, w Drzycimiu za unijne środki wybudowano 

sieć kanalizacji sanitarnej, rozbudowano świetlicę gminą, poodnawiano i przebudowano wiele 

ulic. Zainwestowano także w boiska sportowe, co daje kolejny przykład możliwości rozwoju 

fizycznego młodego pokolenia czy też zwiększa się aktywność starszych osób. Za te wszystkie 

inwestycje zapłacono 8,8 mln zł, a Unia dała nam na to 3,04 mln zł. I to wcale nie jest bajka … 

          To tylko kilka przykładów z gmin naszego powiatu, a przecież Unia Europejska pomaga 

całej Polsce i nie tylko. Środki unijne, które dostajemy przeznaczane są na różne inwestycje, ale 

wszystkie mają jeden cel - ułatwić nam życie, dlatego szanujmy to i cieszmy się, że Polska jest 

członkiem Unii Europejskiej, bo to wcale nie jest bajka! 

 

Aha, na logo wybrałam postać Kopciuszka, bo tej postaci z baśni się udało, a i mi się udało, bo 

urodziłam się w dobrych czasach, kiedy moje strony stają się coraz piękniejsze, kiedy nie muszę 

się wstydzić, że mieszkam w Jeżewie, że mieszkam w Polsce. Tak, tak, to nie jest bajka! 


