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Najświeższe
wiadomości
z powiatu

- Budowa hali sporto-
wej w Starej Kiszewie 
to temat, który poru-

szany jest od wielu lat. 
Jakie mamy wieści dla 

mieszkańców?
- Faktycznie - od wielu 

lat odczuwalny jest brak 
profesjonalnej hali 

sportowej, do-

POWSTANIE HALA SPORTOWA 
W STAREJ KISZEWIE

Rozmawiamy z Andrzejem Hincem, 
zastępcą wójta gminy Stara Kiszewa.

Obiekt, poza dociepleniem, 
zyskał estetyczne wykończenie 
elewacji zewnętrznej. Wcześniej, 
w trakcie obecnej kadencji, na 
terenie gminy Nowa Karczma 
gruntownie przebudowano 
świetlice wiejskie w Grabówku, 
Grabowie Kościerskim, Starym 
Barkoczynie i Liniewku wraz z 
zagospodarowaniem centrum 
wsi. Ponadto zmodernizowa-

no świetlicę wiejską w Nowej 
Karczmie wraz z nową siedzibą 
dla Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej.

Koszty modernizacji: Gra-
bówko – 350311,07 zł, Grabo-
wo Kościerskie – 304057,58 
zł, GOKSiR -  392713,54 zł, 
Stary Barkoczyn – 188607,48 
zł, Liniewko – 633343,75 zł. 

Projekty te uzyskały do� nan-
sowanie z różnych programów 
Unii Europejskiej. Gmina sku-
tecznie aplikowała na realizację 
tych zadań o środki z PROW 
2007 – 2013 z działania „Odno-
wa i rozwój wsi” oraz z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013. 
oprac. DK

stosowanej do prowadzenia za-
jęć wychowania � zycznego dla 
kilku grup jednocześnie, a także 
organizacji rozgrywek i imprez 
sportowych. Dlatego też zde-
cydowaliśmy o wybudowaniu 
pełnowymiarowej hali sporto-
wej, co zwiększy ofertę sporto-
wą i rekreacyjną gminy. Wieści 
dla mieszkańców mamy bar-
dzo dobre. Jesteśmy po wybo-
rze wykonawcy i jeszcze w tym 
roku winny rozpocząć się pra-
ce budowlane w sąsiedztwie 
Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Starej Kiszewie.

- Czy, Pana zdaniem, budo-
wa hali jest konieczna?

- Zdecydowanie tak. Ak-
tywność sportowa jest 

bardzo ważna w życiu 
naszych mieszkań-
ców. Tymczasem 
na terenie gminy 
znajdują się je-
dynie dwie małe, 

przyszkolne sale 
gimnastyczne, służące 

przede wszystkim organiza-
cji zajęć wychowania � zyczne-
go. Proszę zwrócić uwagę, że do 
samego Zespołu Kształcenia i 
Wychowania w Starej Kiszewie 
uczęszcza ponad 470 uczniów. 
Hala w Starej Kiszewie stanie 
się także naturalnym polem 
rozwoju sportu amatorskiego, 

skupionego między innymi 
w stowarzyszeniach. Przecież 
to dzięki nim w rozgrywkach 
biorą udział drużyny Wierzyca 
Stara Kiszewa, Huragan Nowe 
Polaszki oraz drużyna siatkar-
ska kobiet – Kiszewianki.

- Taka inwestycja to duże i 
kosztowne przedsięwzię-
cie. Jak wasz samorząd to 
„udźwignie”?

- Koszt samej inwestycji to 
6,8 mln zł. Cieszymy się, że 2 
mln zł z tej kwoty s� nansuje 
Minister Sportu i Turystyki. 

- Mówimy o budowie „peł-
nowymiarowej” hali. Nie 
dla każdego to określenie 
jest zrozumiałe. Czy mógł-
by Pan przybliżyć czytel-
nikom, jak duży obiekt ma 
powstać?

- Oczywiście. Wymiary 
obiektu są następujące: długość 
- 51,2m, szerokość - 43,8m, 
wysokość - 9,9m. Arena hali 
będzie miała wymiary 20m x 
40m, czyli będzie mieściła peł-
nowymiarowe boiska do piłki 
ręcznej, halowej piłki nożnej, 
piłki siatkowej i koszykówki. 
Halę podzielono na dwie strefy 
funkcjonalne: salę sportową z 
widownią na 325 miejsc sie-
dzących oraz zaplecze socjal-
no-sanitarne.

- W jaki sposób tak duża hala 
będzie wykorzystywana?

- Pełnowymiarowa hala stwa-
rza wiele możliwości. Zgodnie 
z założeniami projektowymi, 
hala sportowa spełniać będzie 
równolegle szereg funkcji. 
Opcja z możliwością podziele-
nia siatką na 3 mniejsze boiska, 
będzie na co dzień pełniła rolę 
sali gimnastycznej dla dzieci i 
młodzieży ze szkoły. Ponadto 
arena, wraz z zapleczem higie-
niczno-sanitarnym, trenerskim 
i sędziowskim, została przysto-
sowana do organizacji zawo-
dów międzyszkolnych i roz-
grywek klasy mistrzowskiej. Po 
zabezpieczeniu parkietu mata-
mi ochronnymi i odpowiedniej 
aranżacji widowni, hala może 
pełnić funkcję sali widowisko-
wej. Poza godzinami lekcji hala 
wraz z pomieszczeniami towa-
rzyszącymi będzie miejscem 
do różnego rodzaju treningów, 
takich jak taniec czy � tness, 
jedna z salek przewidziana jest 
na siłownię. 

- Z pewnością mieszkańcy 
już się nie mogą doczekać 
rozpoczęcia budowy, a 
jeszcze bardziej zakończenia 
inwestycji – kiedy planowo 
ma to nastąpić?

- Jak już wspomniałem, roz-
poczęcie prac ma nastąpić jesz-
cze w tym roku, natomiast za-
kończenie prac planowane jest 
sierpniu 2016 r.

- Dziękuję za rozmowę i życzę 
sukcesu w realizacji inwe-
stycji.

Gmina Nowa Karczma pięknieje
Zakończono termomodernizację świetlicy w Szumlesiu Królewskim. 
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Zakończyły się prace zwią-
zane z rewitalizacją placu 
Św. Jana w centrum Karsina. 
Wartość zadania to 850 tys. 
zł, z czego 200 tys. zł stano-
wiła dotacja ze środków Unii 
Europejskiej. 

W ramach rewitalizacji 
teren placu utwardzono 
stylową kostką brukową. 
W centralnej części stanęła 
piękna, wykonana z jasnego 
piaskowca fontanna, która 
nocą podświetlona jest kolo-
rowymi światłami. Zadbano 
także o odpowiednie wyeks-
ponowanie figury Św. Jana, 
która ponadto została odma-
lowana i zakonserwowana, 
przez co zyskała nowy blask. 
Wokół placu nasadzone zo-
stały ozdobne drzewa oraz 
ustawiono gazony, w których 
w przyszłości posadzone zo-
staną kwiaty. Nie zabrakło 
również miejsca na elementy 
małej architektury takiej jak 
stylowe ławki, zdrój wodny, 
zegar, ozdobne lampy oświe-
tleniowe oraz stojaki na rowe-
ry. Wzdłuż ulicy Zamkowej 
utworzono miejsca parkin-

Już niebawem gmina 
Lipusz będzie mogła 
pochwalić się nowym 
miejscem do kąpieli.  
W najbliższym czasie 
dojdzie do odbioru bardzo 
oczekiwanej rzez miesz-
kańców Lipusza inwestycji. 
W Karpnie nad jeziorem 
Skrzynki Duże powstał 
nowy pomost oraz plaża. 
Już w przyszłe wakacje 
mieszkańcy i goście gminy 
będą mogli wypoczywać 
nad zmodernizowanym 
kąpieliskiem z wytyczony-
mi strefami dla użytkowni-
ków. Będzie to doskonałe 
miejsce rekreacyjne dla 
miłośników letnich kąpieli. 

W miejscu byłego 
pomostu powstał nowy 
o konstrukcji drewnianej 
z balustradą. Pomost ma 
kształt litery H, składa się 
z dwóch ciągów w głąb 
jeziora, gdzie najdłuż-
sze ramie wynosi 33 m, 
natomiast krótsze 24 m 
długości oraz połączeń 
ciągów poprzecznych o 

długości 26 m. Ponadto 
została zmodernizowana 
istniejąca niegdyś plaża 
poprzez wyrównanie 
nierówności i nasypanie 
warstwy piasku płukanego 
morskiego. Istniejącą plaża 
ma wielkość 1454 m2, w 
jej obrębie zostaną zamon-
towane stojaki na rowery 
oraz kosze na śmieci. 

Przedsięwzięcie wpłynie 
na podniesienie atrakcyj-
ności terenu dla mieszkań-
ców oraz przebywających 
w okolicy turystów. Wyko-
nawcą jest firma „Wygoc-
ki” z Ciemina, wyłoniona 
w wyniku przeprowadzo-
nego przetargu. Inwestycja 
wyniesie 144 350,00 zł. 
Gmina obecnie stara się o 
uzyskanie środków unij-
nych na dofinansowanie 
inwestycji. Projekt zajął 1 
miejsce na liście ocenia-
nych operacji przez LGD 
Stolem i może liczyć na 
dofinansowanie w ramach 
PROW. 
Oprac. DK

Budowa kąpieliska 
nad jeziorem Skrzynki Duże

Udana rewitalizacja placu Św. Jana w Karsinie
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gowe na kilkanaście pojazdów. 
W celu zabezpieczenia placu 
przed aktami wandalizmu za-
montowane zostały kamery, 
które całodobowo monitorują 

cały plac. Dzięki realizacji tej 
inwestycji nie tylko poprawiła 
się estetyka miejscowości, ale 
przede wszystkim powstało 
nowe miejsce do wypoczynku 

i rekreacji, z którego dumni 
mogą być wszyscy mieszkańcy 
Karsina i całej gminy.

Oprac. DK

Przy fontannie: projektant Andrzej Ciemiński, przedstawiciele samorządu 
oraz wykonawcy fontanny

Przytarnia z kanalizacją

Zarząd Województwa Po-
morskiego pozytywnie roz-
patrzył wniosek Gminy Kar-
sin o przyznanie środków z 
unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Przytarnia. 
W Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku została w tej spra-
wie podpisana umowa, dzięki 
czemu już we wrześniu ogło-
szono przetarg na wyłonienie 
wykonawcy robót. Wartość 
zadania wynosi ponad 2 mln 
zł, z czego dofinansowanie ze 
środków unijnych - 1,12 mln 
zł. Nowa sieć powinna powstać 
do czerwca przyszłego roku, 
a po jej zakończeniu procent 
skanalizowania gospodarstw 
domowych w Gminie Karsin 
wyniesie ponad 90 %. Do za-
kończenia budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie 
gminy pozostanie ostatni etap 
w miejscowości Wdzydze Tu-
cholskie. Oprac. DK

Podpisano umowę na 
dofinansowanie budo-
wy kanalizacji sani-
tarnej w Przytarni.

Roman 
Brunke, wójt 

Karsina i 
Mieczysław 

Struk, pomor-
ski marszałek
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- Zbliżają się wybory 
samorządowe, co trzeba 
naprawić?

- Priorytet to przywrócić 
dobry wizerunek rady po-
wiatu, przywrócić zaufa-
nie do instytucji i funkcji 
radnego. Te nowe cztery 
lata, które nas czekają, to 
będą bardzo ciężkie lata i 
to trzeba niestety twardo 
powiedzieć. Wielu radnych 
- za niepopularne i ciężkie 
decyzje - będzie „znienawi-
dzonych” przez wyborców. 
Ważne jest jednak to, żeby-
śmy pamiętali, jakich ludzi 
wybieramy właśnie teraz 
w dniu 16 listopada 2014 
r. Decydujemy teraz, czy 
nadal będzie to orkiestra, 
składająca się z grajków, 
którzy grają na tonącym 
okręcie, czy będą to nowi 
ludzie, którzy stworzą dru-
żynę „pierścienia”, a raczej 
powiatu i zrobią wszystko, 
by okręt dopłynął do bez-
piecznego portu. 

Potrzeba nam gospoda-
rzy, ale uważam, że także i 
sprawnych polityków, któ-

- W poprzednim numerze 
gazety opowiadała Pani o 
Instytucie Badań Eduka-
cyjnych. Zaistniała jednak 
pewna okoliczność, by 
jeszcze raz przypomniała 
Pani naszym czytelnikom, 
czym się zajmuje.

- Jestem osobą, która nie 
potra�  usiedzieć bezczynnie. 
To przekłada się również na 
moją drogę zawodową. Pra-
cuję w szkole, jestem polo-
nistką, a także, co dla mnie 
bardzo ważne, wychowaw-
czynią. Poza tym zajmuję się 
redagowaniem tekstów, a w 
wolnych chwilach próbuję 
napisać doktorat.

- Ale to na tym nie koniec, 
prawda? Ta okoliczność, 
o której wspomniałam 
w pierwszym pytaniu, to 
fakt, że kandyduje Pani 
do rady powiatu kościer-
skiego...

- Tak, to prawda. Fakt, że 
kandyduję, jeszcze nic nie 
oznacza. To akurat najmniej 
zależy ode mnie. W tym wy-
padku zadecydują wyborcy.

Dajmy szansę zgodzie
Rozmowa z Ryszardem de Janauis Święćkowskim, kandydatem na radnego powiatu kościerskiego. 

Ryszard Janauis Święćkowski:

Kandydat - 40 lat, dwóch synów i dwie córki. Najstarszy Kor-
dian rozpoczął właśnie studia dzienne na UJ, Wydział Prawa. 
Wiktor, lat 14 sportowiec. Wiktoria, lat 5, uczęszcza do przed-
szkola. Najmłodsza Kornelia ma jeden rok i uczęszcza do 
żłobka. Żona jest nauczycielką języka angielskiego.
Kandydat jest absolwentem 5-letniego Technikum Budow-
lanego, studiów magisterskich Wydział Administracji BWSH 
oraz studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej, Cen-
trum Kształcenia Administracji Publicznej w Warszawie oraz 
wielu innych. 
Startuje z poz. 3 z listy PO z okręgu Miasto Kościerzyna, bez-
partyjny.

wielu wspaniałych i zdolnych 
młodych ludzi. Promujmy 
pozytywne pomysły. Sam z 
podziwem obserwuje m. in. 
kościerskich Wikingów i Sło-
wian z drużyny Ni� haim, któ-
rzy w sposób wyjątkowo cieka-
wy zajmują się rekonstrukcją 
kultury materialnej wczesne-
go średniowiecza. Wspaniały 
pomysł, wspaniali ludzie. Ale 
nie wszyscy kochają historię, 
to oczywiste. Dlatego też uwa-
żam, że warto angażować się 
w inne ciekawe pomysły, które 
wychodzą od młodych i poma-

gać w jak najszerszym stopniu 
w propagowaniu i realizacji 
tych pomysłów.

Nie możemy także zapo-
minać o seniorach i osobach 
niepełnosprawnych. Dla nich 
też musimy znaleźć ciekawe 
propozycje. 

- Czego życzy Pan wybor-
com?

- Mądrości. Myślę, że kościer-
zacy i mieszkańcy powiatu 
podejmą mądre decyzje przy 
urnie. Zawsze podkreślam, że 
ludzie dzielą się na tych, któ-

rzy są ludźmi czynu i na tych, 
co czekają na „mannę z nieba”. 
Wybierzmy tych, do których 
mamy przekonanie i jednocze-
śnie nie bójmy się nowych wy-
zwań - dajmy szansę nowym 
twarzom. 

Przed nami ogromne wy-

zwania, wielkie pieniądze z UE 
do zagospodarowania. Od nas 
tylko zależy, ile nam ich dadzą 
z „centrali”, widząc zgodę w 
powiecie lub „powtórkę z roz-
rywki”. Wybierzmy mądrze i 
mądrych. 
oprac. Aneta Sucharzewska

rzy nie będą mieli komplek-
sów przy załatwianiu spraw 
powiatu na forum zewnętrz-
nym. Ale najważniejsze jest 
to, by nowi radni słuchali 
nas jak najczęściej – nas czyli 
tych, którzy ich na ten urząd 
wynieśli.

- Jaki pomysł na młodych?
- Dajmy im szansę. Pokażmy, 

że powiat jest dla nich atrak-
cyjny. Próbujmy ich zatrzy-
mać poprzez m. in. dostoso-
wanie szkolnictwa do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Mamy 

W służbie społeczeństwu
Rozmowa z Marią Szoską, pedagogiem i mentorem Instytutu Badań Edukacyjnych.

Maria 
Szoska 
z ojcem 
Alojzym

mojego ojca. Trudno mi temu 
zaprzeczyć. Odkąd pamiętam, 
ojciec pełnił służbę publicz-
ną. Wspominam czasy moje-
go dzieciństwa, gdy wszyst-
ko wyglądało jeszcze bardzo 
siermiężnie, pierwsze lata po 
przemianach ustrojowych, 
kiedy zdarzało się, że ojciec 
razem z kasjerką, z ramieniem 
na duszy, jeździł po pieniądze 
dla pracowników na wypłaty, 
bo jeszcze dobrze nie funkcjo-
nował system bankowy, albo 
czasy, gdy w nocy biegł do 
Urzędu Gminy, bo budził nas 
alarm. Dziś może wywołać to 
śmiech zdumienia na twarzy, 
ale tak było. Dla niego to nie 
była zwykła praca, która koń-
czyła się wraz z powrotem do 
domu. Ostatnio oglądałam 
zdjęcie Nowej Karczmy z lat 
60. i 80., to niewiarygodne, jak 
ta miejscowość się rozwinęła. 
Duża w tym zasługa wszyst-
kich mieszkańców, którzy są 
bardzo zaradni i pracowici. 

- Społecznikiem był też 
Pani dziadek, Paweł, który 
kilkadziesiąt lat był sołty-
sem wsi Szatarpy. 

- Mój dziadek był niezwykle 
silną osobą, walczył w armii 

gen. S. Maczka, a po zakoń-
czeniu wojny wrócił do Polski, 
mimo że mógł zostać na Za-
chodzie. Był silnie przywiąza-
ny do ziemi i swoich korzeni. 
Choć nie żyje, stanowi dla 
mnie wzór, który staram się 
naśladować. W moim domu 
wychowywano dzieci poprzez 
pracę.

- Czym zatem chciałaby 
Pani się zająć w radzie po-
wiatu kościerskiego?

- Na pewno w centrum mo-
jego zainteresowania z racji 
wykonywanego zawodu jest 
edukacja dzieci i młodzieży, 
wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zawodowych 
młodzieży wiejskiej, poko-
nywanie barier związanych 
z miejscem zamieszkania. 
Powszechna informatyzacja. 
Poza tym przez wiele lat pisa-
łam w wydawnictwie rozma-
ite wnioski o dotacje do róż-
nych instytucji i organizacji, 
w tym wnioski unijne, więc 
strona zarządzania również 
nie jest mi obca. 

- Skąd zatem taki pomysł?
- Nie podjęłam tej decyzji 

w jednej chwili. Do pewnych 
spraw się dorasta. Wydaje mi 
się, że otrzymałam od życia 
wiele. Miałam duże wsparcie 
ze strony rodziny, możliwość 

zdobycia starannego wykształ-
cenia, rozwijania swoich zain-
teresowań. Traktuję to jako 
dar. Uważam, że nie żyjemy 
tylko dla samych siebie. Czas 
się podzielić tym, co się do-
brego otrzymało i powalczyć 

o lepsze życie nas wszystkich, 
a konkretnie mieszkańców 
gminy i powiatu.

- Czy ta społecznikowska 
żyłka jest u was rodzinna?

- Ma Pani zapewne na myśli 
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POWIAT KOŚCIERSKI DOSKONALE       
WYKORZYSTAŁ SWOJĄ SZANSE
2007-2013 W ocenie Dariusza Męczykowskiego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 

Pomorskiego oraz radnego z Kaszub, powiat kościerski oraz wszystkie samorządy doskonale 
wykorzystały swoją szanse w aplikowaniu środków na inwestycje. Żadne słowa nie wyrażą 
tego lepiej niż fakty zaprezentowane w poniższym zestawianiu.

Budowa regionalnego 
węzła komunikacyjnego 
„Kościerzyna 
– Północ”,  połączenie 
drogi wojewódzkiej 
nr 214 z drogą krajową 
nr 20 –  przygotowanie 
dokumentacji 
technicznej.

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – transport drogowy

Całkowita wartość projektu 211 tys. zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 149 tys. zł

Rozbudowa i przebudo-
wa oczyszczalni ścieków 
w Wielkim Klinczu oraz 
budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla miejsco-
wości Kościerzyna Wy-
budowanie, Skorzewo, 
Nowa Wieś w Aglomera-
cji Wielki Klincz

Inwestycje infrastrukturalne w regionie 
– ochrona środowiska

Całkowita wartość projektu 13,6 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 5,6 mln zł

Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem 
Wielewskim w Wielu, gmina Karsin

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – rozwój turystyki

Całkowita wartość projektu 13,6 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 5,6 mln zł

Pocztówka 
z Kościerzyny 

– Rewitalizacja 
Rynku Miasta

Inwestycje w powiecie 
– rozwój miast

Całkowita wartość projektu 6,6 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 3,3 mln zł

„Słońce dla 
Dziemian” 
– budowa 
instalacji 

solarnych 
w Gminie 

Dziemiany

Inwestycje energetyczne w powiecie

Całkowita wartość projektu 4,1 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 2,99 mln zł

Inwestycje w zdrowie

Całkowita wartość projektu 1,4 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 1,2 mln zł

Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycz-
nego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu 
cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do 
diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub

Modernizacja, 
rozbudowa 

i wyposażenie 
Sali widowi-

skowej 
im. Lubomira 
Szopińskiego 

w Kościerzynie

Inwestycje w kulturze

Całkowita wartość projektu 9,5 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 2,9 mln zł

Inwestycje w powiecie – rozwój dzieci

Całkowita wartość projektu 405 tys. zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 323 tys. zł

Poprawa jakości 
oferty edukacyjnej 

w Powiatowych 
Zespołach Szkół nr 
1, 2 i 3 w Kościerzy-
nie poprzez zakup 

wyposażenia labo-
ratorium oraz sal 

do praktycznej 
nauki zawodu

Inwestycje w edukację
Tytuł projektu: 

„ Akademia młodego e ROLNIKA.” 

Wartość projektu: 1 713 523,77 zł.
Projekt dotyczy podniesienia jakości 
oferty edukacyjnej 8 Techników z wo-

jewództwa pomorskiego, w tym 
w Technikum w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 1 w Kościerzynie
poprzez dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne, doradztwo zawodowe, organi-

zację praktyk i wyposażenie 
w nowoczesny sprzęt.
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-Wyjątkowo dobrze została wykorzystana aplikacja 
2007-2013 dla samorządów w powiecie kościerskim. 
Trafne inwestycje z pewnością przyniosą wymierne 
korzyści dla całego regionu. Z tego powodu w pełni 
wspieram prace wszystkich samorządów z pełnym 
przekonaniem o ich pracowitości, skuteczności 
i zaangażowaniu w działania. Jestem przekonany 
że taka postawa może jedynie przyczynić się do 
jeszcze szybszego rozwoju regionu. Wierzę, że 
mieszkańcy Kaszub potra� ą rozpoznać i docenić 
dobrze wykonaną pracę, tym samym wybrać wła-
ściwe osoby do dalszych działań.

Zachęcamy do zapoznania się
z jego poglądami na pro� lu
na Facebooku
oraz strony internetowej
www.darekmeczykowski.pl

Dariusz Męczykowski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego
oraz radny z Kaszub:

Inwestycje w integrację

Tytuł projektu: „MOPS 
– Można Owszem Pomóc Sobie”

Wartość projektu: ok. 2 mln 700 tys. zł

Projekt dotyczył m.in. działań w ramach Programów 
Aktywności Lokalnej: „Moje Dzieci i Ja” – zapobie-

ganie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie 
kompetencji społecznych rodzin niepełnych z Koście-
rzyny „Nasze podwórko, Nasz sukces” – pobudzanie 

społeczności lokalnej „BEZDOMNI” – działania na 
rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

„NIBUR” – działania na rzecz osób i rodzin doświad-
czających przemocy. 

 
Efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia 

przez 97 uczestników projektu.

Inwestycje drogowe

Łączna wartość inwestycji 3,3 mln zł
Łączna długość inwestycji 4,18 km

Inwestycje w kulturze

Wiele, kościół pw. św. Mikołaja

Nowe aplikacje

TRANSPORT
Modernizacja linii kolejowej nr 201 (Nowa Wieś Wielka 
– Gdynia)

Rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku 
Kaszub oraz północnych dzielnic Gdyni, w tym 
elektry� kacja budowanej linii

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK nr 20

Rewitalizacja linii kolejowych nr 211 Lipusz – 
Kościerzyna i nr 212 Lipusz – Bytów 

Przebudowa DW nr 235, 214 i 221

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona 
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji zbiorowej 
w Powiecie Kościerskim

Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego 
Kościerzyna-Północ – powiązanie DK nr 20 z DW nr 214  

Plany rozwojowe 
dla ziemi kościerskiej
Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: pucki, wejherowski, 
kartuski, gdański, tczewski 

Wiemy jakie są problemy Metropolii Trójmiejskiej!
Wiemy jak je rozwiązać! 

Dzięki współpracy pomiędzy:

– Samorządem Województwa, 
– samorządami lokalnymi
– przedsiębiorcami
– organizacjami pozarządowymi
– Rządem 

uzgodniono szereg konkretnych przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w latach 2014-2020 

Strategia 2020 
regionalne programy 
strategiczne 

zintegrowane 
inwestycje terytorialne 
kontrakt terytorialny

Wybrane projekty z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
oraz Programu Operacyjnego „Ryby” 

– powiat kościerski

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem 
tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków 
i przyłączami dla miejscowości Nowy Klincz, Kościerska 
Huta – Bene� cjent – Gmina Wiejska Kościerzyna, kwota 
do� nansowania – 1 139 000,00 zł; (PROW)

Targowisko Miejskie "Mój Rynek" w Kościerzynie 
– Bene� cjent – Gmina Miejska Kościerzyna, kwota 
do� nansowania – 998 800,00 zł (PROW)

Zagospodarowanie  przestrzeni publicznej poprzez 
urządzenie skateparku 
w Karsinie – Bene� cjent – Gmina Karsin; kwota 
do� nansowania – 25 000,00 zł (PROW)

Dostęp do nowoczesnych technologii szansą rozwoju 
lokalnej społeczności - Bene� cjent – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dziemianach; kwota do� nansowania 
– 19 940,00 zł (PROW)

Wybrane projekty z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
oraz Programu Operacyjnego „Ryby” 

– powiat kościerski

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem 
tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków 
i przyłączami dla miejscowości Nowy Klincz, Kościerska 
Huta – Bene� cjent – Gmina Wiejska Kościerzyna, kwota 
do� nansowania – 1 139 000,00 zł; (PROW)

Targowisko Miejskie "Mój Rynek" w Kościerzynie 
– Bene� cjent – Gmina Miejska Kościerzyna, kwota 
do� nansowania – 998 800,00 zł (PROW)

Zagospodarowanie  przestrzeni publicznej poprzez 
urządzenie skateparku 
w Karsinie – Bene� cjent – Gmina Karsin; kwota 
do� nansowania – 25 000,00 zł (PROW)

Dostęp do nowoczesnych technologii szansą rozwoju 
lokalnej społeczności - Bene� cjent – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dziemianach; kwota do� nansowania 
– 19 940,00 zł (PROW)

GOSPODARKA i TURYSTYKA
Invest in Pomerania - czyli rozbudowa i usprawnienie 
systemu obsługi i przyciągania inwestycji w całym 
województwie 

Pomorski Broker Eksportowy - zwiększenie udziału 
pomorskich przedsiębiorstw w rynkach zagranicznych.

Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków 
wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju 
turystyki kajakowej

OCHRONA ŚRODOWISKA i ENERGETYKA
Mała retencja rzeki Bibrowej łącznie z retencją wód 
opadowych 

Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności 
energetycznej

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej 
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- Na radnego powiatu 
kościerskiego startuje w 
tych wyborach ponad 200 
kandydatów. Dlaczego 
wyborca miałby właśnie na 
panią oddać swój głos? Jakie 
są pani priorytety? 

- Reprezentuję pokolenie 
młodych i przedsiębiorczych 
mieszkańców naszego powiatu. 
Wierzę w rozwój osobisty i edu-
kację niezależnie od wieku, jako 
najpewniejsze narzędzie w wal-
ce z bezrobociem. W ostatnich 
latach byliśmy skuteczni w po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Teraz chcemy być jeszcze 
skuteczniejsi w odpowiednim 
ich dysponowaniu. 

- A kim jest pani z wykształ-
cenia? 

- Mam wykształcenie ekono-

miczne, głównie w dziedzinie 
handlu zagranicznego oraz biz-
nesu elektronicznego. Doświad-
czenie i wiedzę zbierałam w trak-
cie studiów we Włoszech, będąc 
już w Polsce współpracowałam z 
lokalnymi i trójmiejskimi przed-
siębiorcami. Obecnie rozwijam 
rodzinną firmę, a także prowa-
dzę własną galerię rękodzieła. 

- Czy wykształcenie ekono-
miczne i środowisko bizne-
sowe, w którym działa pani 
na co dzień, mogą dać pani 
przewagę jako radnej?

- Nie tyle przewagę, co odpo-
wiednie podejście do kwestii 
problematycznych. Dla każdego 
przedsiębiorcy słowo "problem" 
to nic innego, jak kolejne zada-
nie do wykonania. Nie ma rze-
czy niemożliwych, prawda?

W imieniu młodych 
i przedsiębiorczych
Rozmowa z Małgorzatą Brzoskowską, 
kandydatką na radną powiatu kościerskiego.  

- Część osób, które zagłosują 
16. listopada, urodziło się już 
w latach 90-tych... 

- Te osoby znają tylko demokra-
cję. Nie chcę jednak wyszczegól-
niać jakiejkolwiek z grup społecz-
nych w tym kontekście. 25 lat od 
transformacji to wystarczająco 
długo, byśmy wszyscy odnaleźli 
się w stale zmieniającej się rzeczy-
wistości. Naszym zadaniem jest 
wychwycić szansę, przewagę, jaką 
daje globalizacja i stworzyć dyna-
miczne i odważne społeczeństwo. 
Również w skali powiatu.

- Poprawa bezpieczeństwa 
jest często wymieniania 
wśród obietnic wyborczych. 
Co można przez to rozumieć? 

- To bardzo szerokie zagadnie-
nie. Poprawa infrastruktury musi 
iść w parze z poprawą świado-
mości społecznej. Chcemy pro-
mować nie tylko akcje ogólno-
polskie, takie jak "Bądź widoczny 
na drodze", "10km/h mniej ratuje 
życie – zwolnij!", ale też tworzyć 

inicjatywy lokalnie. Idealne drogi 
nie zwiększą bezpieczeństwa kie-
rowców i pieszych, jeśli staną się 
torem wyścigowym piratów dro-
gowych. I odwrotnie, bez ideal-
nych dróg i ścieżek rowerowych 
nie ma mowy o jakichkolwiek 
gwarancjach bezpieczeństwa. 
Ale nie tylko drogi wymagają 
czujnej uwagi. Nasz region sły-
nie z pięknych i czystych jezior. 
Bezpieczne wody mogą być wi-
zytówką powiatu i magnesem, 
przyciągającym turystów i in-
westorów. Od wielu lat współ-
tworzę struktury kościerskiego 
WOPR. Każdego roku szkolimy 
kilkudziesięciu nowych ratow-
ników wodnych, organizujemy 
pokazy na kąpieliskach, uczy-
my bezpiecznych zachowań 
nad wodą. Współpracujemy z 
policją, strażą pożarną i służba-
mi medycznymi, bo wiemy, jak 
istotna dla bezpieczeństwa jest 
koordynacja działań. I na tej 
płaszczyźnie jest jeszcze sporo 
do zrobienia.  

- Pani Małgorzato, załóżmy, 
że jest osoba, która idąc do 
wyborów jeszcze nie wie, na 
kogo zagłosuje. Co by pani 
jej powiedziała, gdyby ją 
spotkała?

- Powiedziałabym, że samo od-
danie głosu to już mądry wybór i 
połowa sukcesu. Za drugą poło-
wę odpowiem ja.

 
- Dziękuję za wywiad.
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Blisko 17 mln złotych wy-
datkowano na budowę no-
wych sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnych budując ponad 
88 km sieci kanalizacyjnej i 21 
km sieci wodociągowej. Dzia-
łania te były dofinansowane 
ze środków PROW-u. W tym 
czasie zmodernizowano stację 
uzdatniania wody w Łubianie, 
obecnie trwa budowa kolej-
nej stacji w Skorzewie oraz 
projektowana jest moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
w Wielkim Klinczu. Ponad 
16,5 mln złotych wydano na 
budowę i modernizację dróg 
asfaltowych i chodników w 
znakomitej większości miej-
scowości gminy Kościerzyna. 
Dzięki tym środkom zbudo-
wano i zmodernizowano pra-
wie 19 km dróg asfaltowych 
oraz 4,5 km chodników. Po 
raz pierwszy zbudowano dro-
gę wraz ze ścieżką rowerową 
w ramach Programu Odbu-
dowy Dróg Lokalnych tzw. 
Schetynówkę łączącą Łubianę 

z drogą krajową nr 20. Wy-
budowano też dwie drogi za 
kwotę blisko 1 mln zł: Grzy-
bowo-Lizaki i Sycowa Huta-
Lizaki, z udziałem kapitału 
prywatnych firm, które wyło-
żyły na ten cel około 450 tys 
zł. Inwestowano w edukację 
budując m.in. za kwotę 2,8 
mln nowe przedszkole w Sko-
rzewie. W tym czasie zostały 
utworzone nowe przedszkola 
w Niedamowie, Kłobuczynie 
i Wąglikowicach, to ostanie 
współfinansowane przez 2 lata 
ze środków unijnych. Corocz-
nie przeznaczano kwotę ok. 
800 tys. zł na remonty wszyst-
kich szkół. Łącznie na ten 
cel wydatkowano ok. 7 mln 
złotych. Wybudowano z dofi-
nansowaniem z funduszy Unii 
Europejskiej dwa kompleksy 
boisk sportowych ze sztucz-
ną nawierzchnią: w Kaliskach 
i Wielkim Klinczu. Zreali-
zowano za blisko 2,9 mln zł 
dwie duże inwestycje związa-
na z turystyką, w tym projekt 

Stolemowe Szlaki w sześciu 
miejscowościach, w których 
powstała nowa infrastruk-
tura turystyczna służąca tak 
turystom jak i mieszkańcom. 
Za realizację tego projektu 
w miejscowości Kaliska Ko-
ścierskie Gmina Kościerzyna 
otrzymała jako jedna z sześciu 
gmin województwa pomor-
skiego wyróżnienie w konkur-
sie pn. „Najlepsza przestrzeń 
Województwa Pomorskiego 
2014”.  We Wdzydzach wy-
budowano Centrum Usług 
Turystycznych, które oprócz 
funkcji informacji turystycz-
nej jest siedzibą WOPR, które 
na co dzień dba o bezpieczeń-
stwo wszystkich korzystają-
cych z uroków jezior wdzydz-
kich. Wybudowano nowe sale 
wiejskie w Niedamowie i Do-
brogoszczu, obecnie na ukoń-
czeniu jest budowa sali wiej-
skiej w Loryńcu. W 2011 r. 
zakończono budowę nowego 
domu komunalnego w Małym 
Klinczu, gdzie swoje pierwsze 
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Kadencja inwestycji 
w gminie Kościerzyna
Gmina Kościerzyna w kadencji 2010-2014 prawie co czwartą 
złotówkę wydała na działania inwestycyjne. 

Otwarcie 
„schetynówki” 
w Łubianie - 
Zygmunt Szulist, 
Przewodniczący 
Rady Gminy, 
Grzegorz 
Piechowski, Wójt 
Gminy, Marcin 
Żurek, sołtys 
Łubiany, Roman 
Zaborowski, 
senator

mieszkania znalazło 15 rodzin. 
W wielu miejscowościach wy-
budowano i wyremontowano 
place zabaw, m.in. w Pucu, 
Kościerskiej Hucie, Grzybo-
wie, Łubianie, Kaliskach Ko-
ścierskich, Nowe Wsi Kościer-
skiej, Kornem, Małym Klinczu, 
Kłobuczynie i Gostomiu. Re-
alizacja tych uzgodnionych z 
mieszkańcami inwestycji przy-
czyniła się do rozwoju i popra-
wy jakości życia mieszkańców 
gminy Kościerzyna. Pomimo 
rozlicznych inwestycji udało 
się również obniżyć poziom 
zadłużenie gminy z 6,2 mln zł 
do niespełna 3,6 mln zł. Jest to 
dobry prognostyk na zbliżający 
się nowy okres programowania 
Unii Europejskiej – perspekty-
wa finansowa 2014-2020. 
oprac. DK/AS

Wręczenie wyróżnienia 
Grzegorzowi Piechow-

skiemu, Wójtowi Gminy 
Kościerzyna oraz Bożenie 
Cieszyńskiej, sołtys Kalisk 
Kościerskich w konkursie 

„Najlepsza przestrzeń 
Województwa Pomorskiego 
2014” przez wicemarszałka 

Wiesława Byczkowskiego

Nowe przedszkole w Skorzewie
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Modernizacja drogi śródpol-
nej w Głodowie

Na początku września br. za-
kończono modernizację drogi 
śródpolnej w Głodowie. W ra-
mach prac modernizacyjnych 
wykonano asfaltową nawierzch-
nię drogi. Prace modernizacyj-
ne prowadziło Przedsiębiorstwo 
Drogowo–Mostowe „Dromos” 
Sp. z o.o. z Kartuz. Wartość całej 
inwestycji to 259990,64 złotych. 
Na sfinansowanie tej inwestycji 
Gmina Liniewo otrzymała dota-
cję z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 120000 złotych. To 
już kolejna zmodernizowana w 
bieżącym roku droga śródpolna 
na terenie Gminy Liniewo.

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Chróstach Wy-
sińskich

Pod koniec września br. odbył 
się odbiór świetlicy wiejskiej 
w Chróstach Wysińskich po 
przeprowadzonej modernizacji. 
Łączny koszt przeprowadzo-
nych prac modernizacyjnych 
to 51004,25 złotych. Na tę 
inwestycję Gmina otrzymała 
także dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
programu PROW 2007-2013 w 
działaniu „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w wysokości 
24031 złotych.

Budowa drogi 
i chodników w Orlu

Pod koniec września br. za-
kończono prace przy budowie 
drogi i chodników w Orlu. W 
ramach tego zadania wykona-
no utwardzenie drogi. Utwar-
dzenie drogi zostało wykonane 

W Liniewie dużo się dzieje!
Zakończone i realizowane inwestycje 2014 
w Gminie Liniewo.

Trwa przebudowa budynku 
Zespołu Szkół w Lipuszu.

Szkoła jest dla dzieci i mło-
dzieży miejscem szczególnym. 
Spędzają one bowiem w niej 
znaczną część swojego dnia. W 
celu przystosowania Zespołu 
Szkół w Lipuszu do ciągle ro-
snących potrzeb i wymagań, 
obecnie następuje jej rozbudo-
wa o dodatkowe  pomieszcze-
nia. W lipuskiej szkole z roku 
na rok przybywa dzieci. Dzięki 
rozbudowie możliwe będzie 
uniknięcie zmianowości oraz 
poprawią się warunki lokalowe 
świetlicy.

Przedsięwzięcie polega na 
nadbudowie i przebudowie bu-
dynku Zespołu Szkół. Dzięki 
temu przybędą 3 dodatkowe 
sale lekcyjne, powstanie kory-
tarz oraz sanitariaty. Powierzch-

nia użytkowa zwiększy się o 
blisko 300 m kw. W wyniku 
tych działań poprawi się baza 
lokalowa i jakość usług dydak-
tycznych świadczonych w szko-
le. Wykonawcą robót jest firma 
„Domix”, wyłoniona w wyniku 
przeprowadzanego przetargu 
nieograniczonego. Roboty po-
trwają do końca października 
bieżącego roku. Inwestycja w 
całości w całości finansowana 
jest z środków gminy Lipusz. 

Rozbudowa szkoły była bardzo 
potrzebna w związku z wprowa-
dzeniem reformy 6-latków. 

- Inwestycja pozwoli uniknąć 
dwuzmianowości, z czego się 
bardzo cieszę. Powstaną 2 kla-
sy dla młodszych dzieci i 1 sala 
multimedialna - powiedziała 
Barbara Edel, dyrektor Zespołu 
Szkól w Lipuszu. Oprac. DK

Modernizacja z rozmachem
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Budynek Zespołu Szkół w Lipuszu

przy użyciu kostki betonowej. 
Powstały tu także nowe chodniki. 
Wartość całej inwestycji to kwota 
97303,52 złotych. Jest to kolejna 
inwestycja, która zostaje jeszcze w 
tym roku zrealizowana na terenie 
Orla.

Zagospodarowanie 
centrum wsi Orle

Trwają prace przy realizacji 
zadania „Zagospodarowanie 
centrum wsi Orle”. W ramach 
realizowanej inwestycji wykona-
ne zostanie utwardzenie ciągów 
komunikacyjnych, wybudowana 
zostanie altana drewniana w sty-
lu francuskim pokryta dachem 
bitumicznym, będą tu także 
trawniki, zostaną ustawione ław-

ki i latarnie parkowe, nasadzone 
zostaną drzewa, krzewy i kwiaty. 
Cała inwestycja to koszt 135000 
złotych. Inwestycja ta jest współ-
finansowana ze środków PROW 
2007-2013 w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju”. W tym przypadku 
kwota dofinansowania wynosi 
95300 złotych.

Budowa Stacji Uzdatniania 
Wody i sieci kanalizacji sani-
tarnej w Starym Wiecu

Trwają prace przy budowie Sta-
cji Uzdatniania Wody w Starym 
Wiecu i budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w tejże wsi. Na obec-
nym etapie jest realizowany etap 
budowy Stacji Uzdatniania Wody. 
Zadanie to jest finansowane ze 
środków Gminy Liniewo oraz 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” objęte-
go PROW na lata 2007-2013. Na 
obecnym etapie roboty wykonuje 
tu firma Rosmosis – Wawrzyniak 
ze Zdunów. Prace budowlane 
zostały podzielone na trzy eta-
py i potrwają do marca 2015 r. 
Roboty budowlane w zakresie 
budowy stacji uzdatniania wody 
to koszt 1228653,83 zł. Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej to 
koszt 61325,96 zł.

Przebudowa drogi na ulicy 
Staropolskiej w Wysinie

W ramach prac została w paź-
dzierniku br. wykonana pod-
budowa drogi i położona na-
wierzchnia asfaltowa. Całkowity 
koszt inwestycji to 119784,31 
zł. Prace przy budowie dro-
gi prowadzi Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe „Dromos” 
z Kartuz.

Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Iłownicy i sieci wodo-
ciągowej w Liniewie

Została podpisana umowa na 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Iłownicy i  sieci wodociągo-
wej w Liniewie. Zadanie to jest 
finansowane ze środków Gmi-
ny Liniewo oraz Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007-2013. Wartość tej 
inwestycji wynosi 500016,20 zł. 
Wykonawcą tej inwestycji jest 
liniewska firma – Zakład Instala-
cji Sanitarnych i C.O. Jan Miętki. 
Planuje się oddanie tej inwestycji 
do 10 lutego 2015 r.Droga i chodniki w Orlu wybudowane

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Iłownicy 
i sieci wodociągowej w Liniewie

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Wiecu w budowie
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Przedsiębiorstwo Pań-
stwowej Komunikacji Sa-
mochodowej w Starogardzie 
Gdańskim 1 stycznia 2008 r. 
przekształciło się w PKS Sta-
rogard Gd. S.A., gdzie akcjo-
nariuszem większościowym 
jest Starostwo Powiatowe w 
Starogardzie Gd. Czerpiąc 
z bogatych tradycji prze-
wozowych PPKS, spółka 
nadal realizuje autobusową 
komunikację regularną w 
powiecie kościerskim i sta-
rogardzkim.

Powiat kościerski jest 
podzielony na 16 linii ko-
munikacyjnych. Dziennie 
wykonujemy 250 kursów. Z 
naszych usług miesięcznie 
korzysta 100000 osób. Pro-
wadzimy również komuni-
kację miejską w Kościerzy-
nie. W powiecie kościerskim 
zatrudniamy 80 osób.

Z powodu ciągłego rozwo-
ju motoryzacji indywidual-
nej oferta komunikacji au-
tobusowej ciągle ewoluuje. 
Docieramy do najdalszych 
miejscowości gminnych w 
naszym powiecie. Naszymi 
klientami są głównie mło-
dzież szkolna oraz osoby 
starsze. W miejscach, gdzie 
nie mamy zbyt wielu pasa-
żerów, a chcemy utrzymać 
komunikację, rozpoczyna-
my dialog z samorządem 
lokalnym. Dzięki zaangażo-

Historia kolei w Koście-
rzynie miała swój początek 
już w 1885 r., zaś od 1992 
r. na terenie miasta funk-
cjonował Skansen „Paro-
wozownia Kościerzyna”, 
w 2009 r. przekształcony 
w Muzeum Kolejnictwa w 
Kościerzynie. Dziś prezen-
tujemy drugą część cyklu o 
Parowozowni.

Trzon projektu stanowiły 
zwłaszcza prace konserwa-
torskie i budowlane przy 
obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków decyzją 
Pomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Za-
bytków z 17 grudnia 2010 
r. pod numerem A-1868. 
Wpisu tego dokonano nie 
tylko ze względu na walo-
ry architektoniczne i roz-
wiązania konstrukcyjne, 
lecz również ze względu 
na znaczenie Parowozowni 
w dziejach Pomorza. Jest 
ona przede wszystkim na-
macalnym świadectwem 

Pomorskiej kolei skarbnica – cz. II Sieńkowski, konserwator i re-
staurator elementów i detali 
architektonicznych.

Oprócz prac konserwator-
skich i budowlanych, projekt 
zakładał również prace mające 
na celu przekształcenie daw-
nych wnętrz warsztatowych 
w przyszłe sale ekspozycyjne. 
Nowa przestrzeń wystawien-
nicza została wyposażona nie 
tylko w profesjonalne gabloty, 
oświetlenie, lecz również w 
makiety oraz multimedia. 

Mimo, iż Muzeum odwie-
dziły już setki tysięcy osób, to 
jesteśmy pewni, że nowości, 
jakie odtąd może zaoferować, 
skłonią wielu do wizyty w tym 
szczególnym miejscu. Uro-
czyste otwarcie muzeum po 
rewitalizacji z udziałem tysię-
cy zwiedzających, Mieczysław 
Struka, marszałka wojewódz-
twa pomorskiego,   parlamen-
tarzystów, europarlamenta-
rzystów, duchowieństwa oraz 
samorządowców z gospoda-
rzem miejsca,  burmistrzem 
Zdzisławem Czuchą na czele 
odbyło się 2 maja 2014 r. pod-
czas obchodów 10. rocznicy 
wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej oraz tradycyjnej 
Majówki w Parowozowni. 

Warto również dodać, iż 
obecnie trwa realizacja zada-
nia „Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w obszarze 
drogi wojewódzkiej nr 221 
poprzez modernizację ulicy 
Towarowej w Kościerzynie” w 
ramach „Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych- Etap II Bezpieczeństwo- 
Dostępność- Rozwój”. Zadanie 
obejmuje m. in. przebudowę 
ul Towarowej, głównego ciągu 
komunikacyjnego prowadzą-
cego do Muzeum Kolejnic-
twa, zaś przy samym Muzeum 
zbudowanie parkingu dla au-
tokarów i samochodów oso-
bowych.  Od tej pory tysiące 
turystów oraz mieszkańców 
Kościerzyny nie będzie miało 
problemów z dojazdem oraz 
parkowaniem przy Muzeum 
Kolejnictwa. Stanowi ono do-
skonałe uzupełnienie przepro-
wadzonej rewitalizacji.
Oprac. DK

rozwoju II Rzeczypospolitej, 
gdyż powstała w ramach ma-
gistrali węglowej, największej 
inwestycji transportowej ro-
dzącego się państwa polskie-
go. Ponieważ przelotowe pro-
stokątne hale parowozowni z 
okresu międzywojennego są 
już rzadkością, konserwatorzy 
za główny cel postawili sobie 

utrzymanie, a w niektórych 
przypadkach odtworzenie 
dawnego wyglądu obiektu. 
Prace konserwatorskie,, po-
legające głównie na naprawie 
elewacji z uwzględnieniem 
detali architektonicznych, wy-
mianie pokryć dachowych, 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
systemów wentylacyjnych 

oraz oświetlenia, prowadzone 
były pod nadzorem Krystyny 
Żuławskiej-Kantorowskiej, 
inspektor z ramienia Pomor-
skiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków oraz Ma-
rii Zakrzewskiej, konserwator 
detalu architektonicznego i 
rzeźby z ramienia Muzeum. 
Pracami kierował Marek 

Część ekspozy-
cji na terenie 
Parowozowni
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Starogardzki PKS w powiecie kościerskim

PKS Starogard Gd. S.A. jako realizator komunikacji autobusowej w powiecie kościerskim. pokrywamy z linii o większym 
napełnieniu oraz innych dzia-
łalności przewozowych.

Tę stabilizację w naszym 
regionie zakłócił nowy prze-
woźnik, który zaczął funkcjo-
nować od listopada 2013 r. Na 
linię Starogard Gd. – Gdańsk, 
obsługiwaną przez nas 39 kur-
sami, uzyskał pozwolenie na 
23 kursy. Wydający zezwolenie 
zapewnił nas, że nowy prze-
woźnik będzie wypełniał luki 
w liniach, gdzie dotychczasowi 
przewoźnicy nie chcą prowa-
dzić połączeń. Ten stan trwa 
od 30 listopada 2013 r., a nowy 
przewoźnik w naszym regionie 
nie uruchomił nic nowego, a 
nawet wycofał 5 kursów, pod-
mienił autobusy z pierwotnie 
nowych Mercedesów na star-
sze o niższym standardzie i 
komforcie. 

Niestety, mamy tutaj do 
czynienia z ,,misiem”, który 
wyjada miód, a firmie, która 
wypełnia wiele zadań społecz-
nie oczekiwanych pozostaje 
- niestety - tylko ograniczenie 
deficytowych połączeń. Ta sy-
tuacja znajduje zrozumienie 
u niektórych samorządowców 
Sejmiku Województwa Pomor-
skiego, ale przebicie się w celu 
zdecydowanej zmiany polityki 
w tym zakresie wymaga dzia-
łań szerszej grupy z głosem 
większościowym.
Mat. PKS Starogard Gd. S.A.

waniu władz samorządowych 
uruchomiono komunikację 
z dopłatą w Starej Kiszewie 
oraz w gminie Liniewo, gdzie 
wydłużono niektóre kursy lub 
utworzono nowe, aby miesz-

kańcy mieli dojazd do gminy, 
lekarza czy miasta powiatowe-
go. Szczególnie aktywny jest 
samorząd miasta Kościerzyna, 
który czynnie włącza się w 
kształtowanie oferty przewo-

zowej i współfinansowanie 
kursów na terenie miasta Ko-
ścierzyny. Pomimo sprzyjaniu 
wielu samorządów, prowadze-
nie komunikacji autobusowej 
nie jest takie łatwe. Ciągle 

istnieją linie nie cieszące się 
powodzeniem ze względu na 
małe zaludnienie regionu lub 
duży odsetek samochodów 
osobowych w rodzinie. Defi-
cyt, jaki tam odnotowujemy, 

PKS Starogard Gd. S.A. dociera do najdalszych miejscowości gminnych w naszym powiecie
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Szanowni mieszkańcy Gmi-
ny Kościerzyna, zdecydowa-
łem się kandydować do Rady 
Powiatu Kościerskiego. Ta 
decyzja jest efektem długich 
i licznych rozmów ze znajo-
mymi i przyjaciółmi, którzy 
są związani z tym miejscem, 
żyją nim, jego problemami, 
marząc o lepszym i skutecz-
niejszym reprezentowaniu 
nas w powiecie.

Mam 27 lat. Ukończyłem 
studia menedżerskie na 
Wydziale Zarządzania oraz 
administrację na Wydzia-
le Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Pracuję w Urzędzie Miasta 

Andrzej Pollak – wójt 
gminy Nowa Karczma

Krzysztof Recław - kandydat do Rady Powiatu Kościerskiego
Kościerzyna. Osoby z mojego 
otoczenia mówią, że jestem 
osobą ambitną i skutecznie 
dążącą do wyznaczonego celu. 
Jestem otwarty na ludzi i ich 
problemy. Łączę pasję z praco-
witością - aktywnie działam w 
ochotniczej straży pożarnej, a 
moim hobby jest sędziowanie 
meczów piłkarskich. Udzielam 
się również w organizacjach 
pozarządowych.

Jako radny chciałaby szcze-
gólną troską otoczyć młodych 
ludzi, których potrzeby i ocze-
kiwania poznałem podczas 
swoich aktywności. W radzie 
powiatu będę działać na rzecz: 
kreowania przyjaznej atmos-

fery w kontaktach mieszkań-
ców z administracją publicz-
ną, stworzenia warunków do 
właściwego rozwoju młodzie-
ży oraz aktywizacji i ożywie-
nia lokalnego rynku pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych. Na 
co dzień chciałbym pełniej 
włączać lokalną społeczność w 
decyzje samorządu.

Mam nadzieję, że dzięki Pań-
stwa zaufaniu będę mógł to ro-
bić mądrze i skutecznie.
Z poważaniem
Krzysztof Recław - kandydat do 
Rady Powiatu Kościerskiego
Okręg: 2 - Gmina Kościerzyna
LISTA nr 4, POZYCJA nr 7

W młodych siła!

- Wygląda na to, że na 
firmamencie powiatu 
kościerskiego pojawia się 
nowa osobowość. Proszę 
nam coś o sobie opowie-
dzieć.

Mam 24 lata, od urodzenia 
związany jestem z Liniewem, 
gdzie moi rodzice prowadzą 
gospodarstwo rolne. Od 16 
roku życia pracuję, bo nie 
potrafię się nudzić i nic nie 
robić. Od 7 lat pracuję w 
branży turystyczno - hote-
larskiej, odbywałem praktyki 
w prestiżowych hotelach w 
Gdańsku (Mercure Hewe-
liusz, Scandic) oraz w Sopo-
cie, pracowałem w Concordii 
w Skarszewach, a od 4 lat 
zawodowo związany jestem z 
Zajazdem nad Stawem, gdzie 
pełnię funkcję managera 
obiektu. Jednocześnie praco-
wałem i uczyłem się. Ukoń-
czyłem licencjat z zakresu 
Turystyki i Rekreacji.

Czy zna Pan specyfikę 
swojego powiatu? To 
prawda, że w młodości i 
miejscu urodzenia siła, ale 
przecież to nie wystarczy.

Specyfikę powiatu kościer-
skiego znam bardzo dobrze, 
nie tylko dlatego, że jestem 
z tym miejscem powiązany 
rodzinnie i zawodowo, ale 
nawet temat mojej pracy 
licencjackiej wynikał z mo-
jego zainteresowania lokal-
nym środowiskiem: „Atrak-
cyjność turystyczna powiatu 
kościerskiego, szanse i barie-
ry rozwoju”. Wgłębiając się w 
ten temat, zauważyłem wiele 
mankamentów i uniedo-
godnień dla turystów, które 
można zniwelować. Warto 
opracować spójną strategię 
rozwoju powiatu, aby przy-
ciągnąć jeszcze więcej tury-
stów, bo Kaszuby jako naj-
piękniejszy region w Polsce 
na to zasługują. Rozwój tu-
rystyki przyczyni się też do 
zmniejszenia bezrobocia. 

Zatem należy Pan do tych 
szczęśliwców, dla których  
praca jest zarazem ich 
pasją?

Prawda. Uwielbiam po-
dróżować i poznawać nowe 
nieznane miejsca w naszym 
pięknym kraju. Drugą moją 
pasją jest sport, od 5 lat biorę 
udział w rozgrywkach piłki 
nożnej na Orliku w Liniewie, 
od 4 lat jestem uczestnikiem 
powiatowej ligi piłki nożnej 
halowej, wraz z kolegami 
z pracy bierzemy udział w 
rozgrywkach i turniejach w 
siatkówce. Chodzę na basen, 
gram w siatkówkę plażową, 
w tenisa ziemnego, biegam. 

Z Mateuszem Sznazą rozmawia Aneta Sucharzewska.

Zamiłowaniem do sportu i 
zdrowego trybu życia staram 
się zarazić swoją rodzinę, zna-
jomych i wszystkich, których 
spotykam. Uważam, że sport 
daje motywację do działania i 
rozwijania własnej osobowo-
ści. 

Bije od Pana optymizm i 
energia. Zdaje się, że doce-
nili to również czytelnicy 
„Dziennika Bałtyckiego”?

Tak, w 2012 roku zająłem 2 
miejsce w plebiscycie „Dzien-
nika Bałtyckiego” na najsym-
patyczniejszego kelnera powia-
tu kościerskiego, a w w 2013 
roku 3 miejsce. Było to dla 
mnie wyjątkowe wyróżnienie. 
Praca daje mi dużo satysfakcji 
i możliwość poznawania no-
wych ludzi. To miejsce umoż-
liwiające wymianę poglądów 
i wysłuchanie problemów 
mieszkańców; dzięki temu 
wiem, nad czym pracować w 
przyszłości. Choć dla niektó-
rych mój młody wiek może 

stanowić wadę, myślę, że fakt, 
iż mając 24 lata zostałem ma-
nagerem dużego lokalu, świad-
czy o moim zaangażowaniu i 
sumienności. Przykład dobrze 
prosperującego Zajazdu jest 
dowodem, że młody nieko-
niecznie znaczy gorszy, ale po-
przez swoje świeże spojrzenie 
może wnieść nową jakość do 
polityki i zmienić to, czego nie 
udało się dotychczas dokonać, 
bo na pewno nie zabraknie mi 
do tego zaangażowania i deter-
minacji.
Aneta Sucharzewska

Uważam, że sport 
daje motywację 

do działania i 
rozwijania własnej 

osobowości. 

Kandydując na stanowisko Wójta 
deklarowałem otwartość na problemy 
mieszkańców i współpracę ze wszyst-
kimi dla dobra Gminy Nowa Karczma. 
Dzisiaj dziękuję Radzie Gminy, Soł-
tysom i Mieszkańcom za wyjątkową 
atmosferę konsultacji i współpracy. 
Razem pokazaliśmy jak wiele można 
zrobić przez 4 lata. Zbudowano duże 
obiekty sportowe jak sala w Lubaniu, 
czy orlik w Grabowie Kościerskim. 
Dbaliśmy o infrastrukturę społeczną i 
bezpieczeństwo – powstało 5 świetlic 
wiejskich i 3 remizy OSP. Poprawiliśmy 
estetykę i rozwijaliśmy turystykę – po-
przez rewitalizację centrów 2 miejsco-
wości oraz ścieżki i szlaki rowerowe. 
Wykonano nowe nawierzchnie drogo-
we i chodniki. Wykorzystaliśmy pełny 
dopuszczalny limit dofinansowania ze 
środków UE na zadania z zakresu sys-
temów wodno – kanalizacyjnych i już 
dziś spełniamy wymagania KPOŚK, nie 
obawiając się naliczenia kar. Dbaliśmy 
o edukację – nasza oświata plasuje się 
na bardzo wysokim 9 miejscu w Pol-
sce pod względem wskaźnika EWD 
(Edukacyjnej Wartość Dodanej). Pa-
miętaliśmy o najmłodszych – mamy 
jedenaście nowych, pięknych placów 
zabaw. Usprawniliśmy sposób zarzą-
dzania gminą, opracowaliśmy plany 
zagospodarowania przestrzennego dla 
kilku kolejnych obrębów geodezyjnych, 
nieodpłatnie pozyskaliśmy grunty pod 
drogi i inwestycje z ANR. Szukaliśmy 
też oszczędności w bieżącym funkcjo-
nowaniu jak np. zakup energii elek-
trycznej poprzez aukcje elektroniczną. 
Sukcesem było też pozyskanie ogrom-
nej ilości środków z różnych funduszy 
UE, gdzie tylko z PROW zrealizowano 
ponad 20 projektów inwestycyjnych. 
Wszystko to sprawia, że Gmina szybko 
się rozwija i jest uznana za atrakcyjne 
miejsce do zamieszkania. 
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- Jak długo jest Pan związany 
z kościerskim szpitalem?

Ze szpitalem w Kościerzynie 
jestem związany od początku. 
Rozpoczynałem studia jeszcze 
w czasie budowy szpitala. Praco-
wałem jeszcze w starej placówce, 
a od 1999 roku już w nowym 
szpitalu, najpierw na oddziale 
intensywnej terapii. Następnie 
powierzono mi zadanie utwo-
rzenia oraz dalszego prowadze-
nia oddziału ratunkowego. Od 
1 czerwca br. zaproponowano 
mi funkcję dyrektora ds. me-
dycznych naszego szpitala. Nad-
mienię tylko, że podjąłem się 
tego zadania w okresie bardzo 
trudnym związanym ze zmianą 
szpitala w spółkę.

- Jest Pan lekarzem który 
pracował jeszcze w starym 
systemie służby zdrowia 
przed reformą. Jakie zmiany 
zauważa Pan zmiany w 
ochronie zdrowia z perspek-
tywy tylu lat?

To co obserwuję, to mniejsze 
zadowolenie pacjentów z ochro-
ny zdrowia. W mojej ocenie to, 
co obecnie oferujemy pacjentom 
jest na znacznie wyższym pozio-
mie. Dajemy szerszą i nowocze-
śniejszą ofertę medyczną, co jest 
związane z bardzo dużym postę-
pem w medycynie. Okazuje się 
jednak, że oczekiwania pacjen-
tów rozmijają się z tym co oferu-
jemy. Ich oczekiwania są większe. 
Patrząc na to przez tzw. “pakiet 
kolejkowy” które przygotowuje 
Ministerstwo Zdrowia, kiedyś 
były większe kolejki na różnego 
rodzaju zabiegi i pacjenci nie na-
rzekali, a teraz narzekają.

- Z czego może wynikać to, 
że poziom zadowolenia 
pacjentów jest mniejszy?

Wchodzimy tu w obszar psy-
chologii społecznej. General-
nie obserwujemy że poziom 
zadowolenia społecznego jest 
mniejszy niż w czasach, gdy 
większość dóbr w naszym kra-
ju była de� cytowa. Ludzie nie 
mieli telewizora, pralki czy sa-
mochodu, a nie narzekali i byli 
zadowoleni. W tej chwili mają 
te wszystkie dobra i okazuje się 
,że nie przekłada to się na ich po-
czucie satysfakcji. Wnioskuję, że 
w dziedzinie korzystania z usług 
medycznych działają podobne 
mechanizmy.

- Czy poziom zadowolenia ze 
świadczenia usług według 
pacjentów w kościerskim 
szpitalu jest podobny do 
poziomu satysfakcji z korzy-
stania ze świadczeń medycz-
nych  w innych placówkach?

Trudno mi ocenić poziom 
satysfakcji pacjentów korzysta-
jących z usług w innych placów-
kach, natomiast w naszym szpi-
talu od kilku lat systematycznie 
przeprowadzana jest ankieta 
wśród pacjentów dotycząca po-
ziomu ich satysfakcji. Wyniki są 
przychylne, pacjencji są zadowo-
leni z poziomu usług medycz-
nych w naszym szpitalu. Myślę 
jednak, że mimo wszystko w tej 
sferze jest dużo do zrobienia. To 
jest jedno z zadań nad którym 
pracuję. Obserwowałem różne 
placówki, zwłaszcza prywatne, 
podejście do pacjenta jest tam 
często lepiej dostosowane do 
obecnych oczekiwań pacjentów.

W lesie przy grobach po-
mordowanych w Karpnie już 
po raz dwunasty odbyły się 
uroczystości patriotyczno-re-
ligijne. 

W tym roku przypadła 75. 
rocznica mordu ludności cy-
wilnej przez hitlerowskich 
Niemców. W uroczystości 
wzięli udział członkowie ro-
dziny o� ar, kombatanci, harce-
rze, przedstawiciele samorządu 
gminnego, oraz nadleśnictwa 
Lipusz, radni, przedstawiciele 
Koła Łowieckiego Jeleń, Koła 
Rolników, Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipuszu, � r-
my Domix, uczniowie Zespołu 
Szkół w Lipuszu oraz Szkoły 
Podstawowej w Tuszkowach, 
a także liczna rzesza miesz-

kańców gminy Lipusz. Wśród 
przybyłych gości obecny był 
Senator Roman Zaborowski, 
Poseł Jarosław Selin, Wice-
przewodniczący Sejmiku Woj. 
Pom. Dariusz Męczykowski, 
Poseł Stanisław Lamczyk. 
Obchody rozpoczęły się od 
wprowadzenia pocztów sztan-
darowych oraz meldunkiem 
i odprawą warty harcerzy. Na 
myśliwskim rogu sygnały ło-
wieckie zaprezentowała Marta 
Prądzińska z Skwieraw, wpro-
wadzając tym sposobem do 
uroczystości walor obrzędowy 
i artystyczny. Wójt Mirosław 
Ebertowski w swoim przemó-
wieniu przywitał wszystkich 
zgromadzonych, po czym de-
legacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem pomor-

dowanych. Pani Bożena Troka 
- nauczycielka ZS w Lipuszu 
odczytała tekst, którym przy-
bliżyła zebranym okoliczności 
i przebieg tragicznych wyda-
rzeń z 16.X.1939 r. Zwieńcze-
niem była Msza Święta, którą 
koncelebrowali ks. Prałat Jan 
Ostrowski. Oprawą uroczysto-
ści był występ Chóru Para� al-
ny im. Św. Cecylii z Lipusza. 

- Opis przebiegu tego tragicz-
nego zdarzenia znamy z relacji 
p. Józefa Męczykowskiego – 
mówi wójt Mirosław Ebertow-
ski.- W dzisiejszej uroczystości 
wziął udział również krewny 
pana Józefa - Dariusz Męczy-
kowski, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego – przyjaciel naszej 
gminy.

75. rocznica mordu ludności cywilnej w Karpnie

O godzinie 12 wyprowadzono mężczyzn na 
podwórze bankowe. Kazano nam się ustawić 
w kolumnie dwójkowej. Bił dzwon kościelny 
o godz. 12 na Anioł Pański. Prowadzono 
nas w stronę Karpna. Prowadziło nas 21 
uzbrojonych żołnierzy. Na miejscu jeden z 
żołnierzy cofnął się i narysował obcasem na 
polu za obecnym pomnikiem kwadrat 12 na 
12  metrów. Otrzymaliśmy łopaty i kazano 
nam kopać dół na głębokość 80 cm. Po 
godz. 15 dół był wykopany i wtedy przy-
jechał Starosta Modrow. Wygłosił mowę o 
tym jak to Polacy krzywdzą Niemców i za te 
krzywdy musimy ponieść karę. Kazano nam 
wyjść z dołu i ustawić się w dwuszeregu. W 
tym czasie do Konitopu przyjechał żołnierz 
niemiecki, którego oddział stacjonował na 
podwórku u Państwa Januszewskich. Zapy-
tał Panią Januszewską dlaczego płacze?, a 

ona odpowiedziała, że zabrano męża innych 
mężczyzn i zaprowadzono do Karpna. Ów 
żołnierz natychmiast wsiadł na konia i udał 
się do Karpna. Pomylił drogę i pojechał 
do Papierni, kiedy wreszcie przyjechał do 
lasu to na miejscu zobaczył wykopany dół 
i ustawionych mężczyzn do rozstrzelania. 
Zaczął przekonywać aby nie dokonywać 
tego mordu, że to są cywile, doszło nawet 
do ostrej wymiany zdań. Wtedy odstąpiono 
od zamiaru wymordowania wszystkich, 
przeprowadzono selekcję, pozostawiono i 
zamordowano tych, o których pamięć pra-
gniemy w tym momencie uczcić.  
Początkowo na miejsce kaźni przywieziono 
około 50 ludzi, których zatrzymano według 
uprzednio już przygotowanych list. Osta-
tecznie w powyżej opisanych okoliczno-
ściach zastrzelono ponad 20 osób. 

KARTA HISTORII WSPOMNIEŃ JÓZEFA MĘCZYKOWSKIEGO

Kościerski szpital przyjazny ludziom
Rozmowa z dr. n. med. Leszkiem Zwolakiewiczem ordynatorem SOR-u w kościerskim szpitalu.

- Kościerski szpital w ostatnim 
czasie przeżywał dość mocne 
perturbacje, obecnie jest 
oddłużony, w którym miejscu 
teraz jest?

Patrząc z perspektywy czasu, 
obecnie jest chyba w najlepszej 
sytuacji w swojej 15 letniej histo-
rii. Można powiedzieć że mamy 
bardzo dobry nowy start. Szpital 
jest całkowicie oddłużony, mamy 
spore fundusze przeznaczone na 
inwestycje, na zakup sprzętu, na 
tworzenie nowych dziedzin opieki 
medycznej, których tutaj jeszcze 
nie było. Mam tu na myśli plano-
wane otwarcie geriatrii, wejście w 
pakiet onkologiczny, Gastroente-
rologie, psychiatrię dzienną.

- To znaczy że szpital już 
korzysta z tej dobrej sytuacji 
w której się znalazł?

Tak. Mogę powiedzieć że na 
chwilę obecną przygotowywane są 

- Czy Społeczna Rada Szpi-
tala faktycznie wspiera go 
swymi działaniami?

Traktuję radę jako opatrzność, 
która miała jednak duże znacze-
nie przy podejmowaniu decyzji 
przez Urząd i Marszałka. W 
mojej ocenie rola Dariusza Mę-
czykowskiego, wiceprzewodni-
czącego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego jest bardzo duża w 
doprowadzeniu do pomyślnego 
rozwiązania naszej, trudnej jesz-
cze niedawno, sytuacji. Oczywi-
ście słychać głosy krytyczne, że 
tak nie jest. Moim zdaniem, to 
właśnie dzięki niemu szpital jest 
całkowicie oddłużony. Urząd 
Marszałkowski tak naprawdę 
mógł go zamknąć, bo taki wa-
riant też był rozważany.

- A więc jakie obecnie szpital 
ma perspektywy?

Wejście w nowe programy 
Ministerstwa zdrowia , tworze-
nie nowych oddziałów, lepsze 
kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Placówka 
zrobi duży krok do przodu. 
Jednak jeszcze raz podkreślę, że 
musimy pracować nad relacją z 
pacjentem. Ta sfera często jest 
traktowana po „macoszemu”. 
Uważamy mylnie, że pacjent i 
tak przyjdzie do nas, jednak w 
obecnej dobie własnym nogami 
– można powiedzieć – decyduje 
gdzie pieniądze zostaną. On wy-
biera placówkę w Kościerzynie, 
Kartuzach czy Trójmieście. Pój-
dzie tam gdzie będzie bardziej 
przyjaźnie, gdzie będzie cieplej-
sza atmosfera. Poziom medycz-
ny reprezentowany przez pla-
cówkę ma też znaczenie.

- A co z zadowoleniem 
pracowników szpitala? Ten 

rok to też zwolnienia wśród 
personelu.

Od lat analizowałem ankiety 
badające poziom zadowolenia 
pacjentów. Obecnie mam na-
rzędzie badające poziom zado-
wolenia pracowników. Widzę że 
tutaj też jest dużo do zrobienia. 
Być może ten niższy poziom 
satysfakcji pracowników prze-
kłada się na nie najlepsze relacje 
z pacjentami. Najbardziej na 
ten niski poziom zadowolenia 
pracowników mogła wpłynąć 
niepewność związana z zatrud-
nieniem. Nie wiadomo było, 
kto będzie zwolniony, według 
jakiego klucza. Ja jednak chciał-
bym wszystkich uspokoić, idąc 
za zapewnieniami Prezesa, że w 
tej chwili nie są przewidywane 
zwolnienia. Brakuje nam obec-
nie etatów pielęgniarek, leka-
rzy. W perspektywie przyszłego 
roku poziom zatrudnienia po-
winien wzrosnąć.

- Czy szpital w Kościerzynie 
wpisywałby się w ewentual-
ny plan utworzenia uzdrowi-
ska w Kościerzynie?

Traktuję ten pomysł jako bar-
dzo wizjonerski i podziwiam 
burmistrza Zdzisława Czuchę, 
że ma odwagę i wytrwałość w 
dążeniu do realizacji tego pomy-
słu. Miejski obszar funkcjonalny 
w swoim założeniu przewiduje 
wsparcie działań właśnie pod 
kątem utworzenia uzdrowiska. 
Myślę że ta idea, uwzględniają-
ca w dużej mierze szpital jako 
ośrodek centralny dla kom-
pleksowej opieki nad pacjentem 
od diagnostyki, przez leczenie, 
kończąc na rehabilitacji i lecze-
niu sanatoryjnym, jest mówiąc 
krótko genialna.
Aneta Sucharzewska

przetargi na zakup nowego sprzę-
tu z funduszy Agencji Rozwoju 
Przemysłu, a kwota na ten cel to 
ponad 10 mln. zł. Kolejny projekt 
realizowany wspólnie z miastem 
i gminą Kościerzyna, pod nazwą 
Miejski Obszar Funkcjonalny, w 
którym Szpital Specjalistyczny w 
Kościerzynie można powiedzieć, 
że będzie jednym z głównych 
bene� cjentów. Burmistrz Zdzi-
sław Czucha podkreślał, że to 
kolejne pieniądze konieczne do 
zainwestowania w zakup sprzę-
tu, dostosowania budynku do 
nowych projektów czy szkolenia 
personelu.

- Czy te inwestycje przełożą 
się na poziom zadowolenia 
pacjenta?

Zadowolenia nie można kupić, 
tj. zapłacić za niego pieniędzmi. 
Kupujemy sprzęt, nowoczesne 
technologie, natomiast nad kon-
taktem z pacjentem musimy po-
pracować sami. Uważam że w tej 
sferze mamy jeszcze trochę do 
zrobienia.

- Placówka spada z wysokich 
miejsc w wielu rankingach, z 
czego to wynika?

W tych rankingach istotnym 
parametrem była struktura za-
dłużenia, niezbilansowany dług 
pogrążał jednostkę. Był to bardzo 
ważny aspekt wielu rankingów. Z 
drugiej strony coraz więcej szpi-
tali staje do rywalizacji. W wielu 
przypadkach to są jednostki w 
bardzo dobrej kondycji � nanso-
wej. Nasz szpital, trzeba to sobie 
jasno powiedzieć, był na skraju 
upadku. Niedużo nam brakowa-
ło, żeby do tego doszło.



Udzielanie poręczeń spła-
ty kredytów studenc-
kich jest jednym z zadań 
ARiMR.A taka forma po-
mocy to w wielu przypad-
kach jedyny sposób, aby 
wiele osób z terenów wiej-
skich mogło podjąć studia 
wyższe.
-Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom środowisk 
wiejskich Agencja Re-
strukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa rozpo-
częła w 2001 r. udzielanie 
pomocy w uzyskaniu ta-
kich kredytów studentom 
mieszkującym na obszarach 
wiejskich poprzez udziela-
nie poręczeń spłaty kredy-
tów. Dotychczas z tej formy 
pomocy skorzystało  5.431  
studentów, którym Agencja 
udzieliła poręczeń w wy-
sokości  76,4  mln zł.Porę-
czenia Agencji udzielane są 
do 80% lub do 100% wy-
korzystanej kwoty kredytu, 
w zależności od wysokości 
dochodu na osobę w ro-
dzinie studenta - tłumaczą 
przedstawiciele ARiMR.

ARiMR pomaga 
w uzyskaniu kredytów
Ponad 5,4 tys. studentów ze wsi skorzystało już z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w uzyskaniu kredytu studenckiego. Agencja udziela poręczenia spłaty kredytu. Wnioski o kredyt można składać 
do 15 listopada - poinformowała ARiMR.

Pierwszeństwo 
w uzyskaniu 
poręczenia 
kredytu 
studenckiego 
mają studenci 
o dochodach 
na osobę 
w rodzinie 
w wysokości nie 
przekraczającej 
600 zł.

Aktualnie przy udzielaniu 
poręczeń spłaty kredy-
tów studenckich Agencja 
współpracuje z Bankiem 

Polskiej Spółdzielczości 
S.A. oraz SGB-Bankiem 
S.A. powstałym z połącze-
nia Gospodarczego Ban-

ku Wielkopolski S.A. oraz 
Mazowieckiego Banku Re-
gionalnego S.A. Wnioski 
o kredyt studencki można 

składać w ww. bankach do 
15 listopada każdego roku.
Ubiegając się o poręczenie 
Agencji w wybranym przez 
siebie oddziale jednego 
z powyższych Banków, bądź 
w banku spółdzielczym 
działającym w zrzeszeniu 
student powinien: złożyć 
wniosek o udzielenie po-
ręczenia zgodny z wzorem 
określonym przez Agencję 
wraz z dokumentami okre-
ślającymi dochody w rodzi-
nie pozwalające ustalić do-
chód na osobę w  rodzinie 
studenta, zaświadczeniem 
z urzędu gminy o zamiesz-
kaniu na obszarze wsi,u-
stanowić prawne zabezpie-
czenie poręczenia ARiMR 
w formie weksla in blanco 
i podpisać umowę o udzie-
lenie poręczenia spłaty kre-
dytu studenckiego.
Pierwszeństwo w uzyska-
niu poręczenia kredytu 
studenckiego mają studen-
ci o dochodach na osobę 
w rodzinie w wysokości nie 
przekraczającej 600 zł.
(GB)

Zbiory będą większe
Według wrześniowego szacunku GUS, zbiory owoców z drzew 
w 2014 roku zwiększą się o 2,3 proc. i wyniosą 3,6 mln t. 

W porównaniu do lipco-
wego szacunku, prognozy 
odnośnie produkcji zostały 
zachowane. O 2,8 proc. do 
3,17 mln ton zwiększyć mają 
się zbiory jabłek, co będzie 
wynikiem rekordowym. 
Spośród owoców z drzew, 
mniejsze mają być tylko zbio-

ry gruszek - o 1,1 proc. (do 
75 tys. t), a także wiśni - o 5,2 
proc. (187 tys. t) - informują 
analitycy BGŻ.
Spadek zbiorów tych drugich 
spowodowany jest w dużej 
mierze niezebraniem znacz-
nej części owoców. Było to 
konsekwencją niskich cen 

wiśni na krajowym rynku, 
które spowodowały, że wielu 
producentów zdecydowało 
się zostawić owoce na drze-
wach. W 2014 roku zwiększyć 
ma się produkcja warzyw 
gruntowych. GUS szacuje, że 
wzrost ten wyniesie 8,2 proc. 
a zbiory ukształtują się na 

poziomie 4,33 mln ton. Jest to 
o blisko 3 pp. więcej niż spo-
dziewano się jeszcze w lipcu 
tego roku. Korzystny prze-
bieg warunków pogodowych 
latem sprzyjał poprawie plo-
nowania większości warzyw. 
Oczekuje się że najbardziej 
wzrosną zbiory kala� orów 
- o 16,6 proc. (do 245 tys. t), 
buraków ćwikłowych - o 10,7 
proc. (330 tys. t), a także wa-
rzyw pozostałych (pietruszka, 
pory, selery i in.) - o 19,1 proc. 
(837 tys. t). (GB)
Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym
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- Jak rozpoczęła się Pana 
przygoda ze sportem?

- W 1975 roku, jako repre-
zentant szkoły podstawowej 
w Lipuszu, brałem udział w 
mistrzostwach wojewódz-
kich szkół podstawowych, 
gdzie praktycznie bez żad-
nego przygotowania specja-
listycznego zdobyłem dwa 
złote medale w rzucie dys-
kiem i pchnięciu kulą. Było 
to na tyle ważne, iż szkoły 
trójmiejskie liczyły na to, że 
to ich wychowankowie zdo-
będą mistrzostwo. 

- Co działo się dalej?
- Po ukończeniu szkoły 

podstawowej w 1976 roku, 
kontynuowałem naukę w 
Technikum Hodowli Roślin 
i Nasiennictwa w Rzucewie 
koło Pucka. Wtedy na mojej 
drodze pojawił się Wiesław 
Topolewski. W Rzucewie, 
oprócz zdobywania wiedzy 
rolniczej, mogłem trenować 
rzut dyskiem pod okiem wy-
bitnego fachowca. 

- Wtedy pojawiły się kolej-
ne sukcesy?

- Nadspodziewanie szybko, 
bo już w drugim roku na-
uki w Rzucewie, zdobyłem 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski szkół rolniczych w 
rzucie dyskiem. W następ-
nych latach osiągnąłem 
duży postęp. W piątej klasie 
technikum posiadałem już 
pierwszą klasę sportową, co 
zaowocowało powołaniem 
mnie do kadry narodowej 
juniorów. 

- Były też chwile zwątpie-
nia?

- W 1981 roku zmarła moja 
matka i musiałem na rok 
przerwać treningi. Udało się 
do nich wrócić, kiedy ustabi-
lizowała się sytuacja w mojej 
rodzinie. Szybko otrzyma-
łem propozycję współpracy 
z gdyńskim klubem Flota. W 
krótkim okresie, bo zaledwie 
czteroletnim udało mi się 
zdobyć jako senior 7 miej-
sce w kraju i doprowadziłem 
mój wynik w tej dyscyplinie 
do klasy mistrzowskiej. W 
wieku 26 lat zakończyłem 
karierę. Musiałem rzucić 
sport, bo dochody w tam-
tym czasie nie pozwoliły mi 
na utrzymanie mojej założo-
nej już rodziny. 

Liczy się zacięcie 
i hart ducha
Rozmowa z Czesławem Gostomskim, przedsiębiorcą, byłym sportow-
cem, lekkoatletą, mistrzem w rzucie dyskiem oraz społecznikiem.

- I to już koniec przygody ze 
sportem?

- Faktycznie zakończyłem 
wyczynowe uprawianie spor-
tu, jednak czułem pewien 
niedosyt. Moje niespełnione 
marzenia, związane z karie-
rą sportową, przelałem na 
moje dzieci. Z czwórki moich 
potomków najbardziej gar-
nął się do sportu syn Maciej, 
który zaczął trenować piłkę 
nożną. Jego pierwszym klu-
bem był Cartusia Kartuzy. Od 
samego początku chciał być 
bramkarzem. Potem przepro-
wadziliśmy się w moje rodzin-
ne strony, do Lipusza. Maciej 
zaczął kontynuować treningi 
w Kaszubi Kościerzyna pod 
okiem Waldemara Grejmana. 
Gdy miał 15 lat, został niespo-
dziewanie powołany do kadry 
narodowej U-15. Dzięki temu 
mógł dalej się rozwijać w słyn-
nej szkole bramkarzy w Szamo-
tułach. 

- Czy kariera Macieja też się 
zakończyła?

- Absolutnie nie. Po półtora-
rocznym treningu w Szamotu-
łach został zauważony podczas 
meczu kadry reprezentacji 
U-16 przez Dariusza Wdow-
czyka, ówczesnego selekcjonera 
Legii Warszawa. Legia postano-
wiła zainwestować w Macieja, 

podpisując z nim pięcioletni 
kontrakt. W wieku 21 lat wrócił 
na Pomorze m. in. do Drutexu 
Bytovii, ale na tym kariera się 
nie zakończyła. Od dwóch sezo-
nów syn jest pierwszym bram-
karzem ekstraklasowego Lecha 
Poznań. Jestem bardzo dumny 
z osiągnięć mojego syna. Sam 
byłem też jego trenerem. Uczy-
łem go zacięcia, hartu ducha 
i przygotowywałem fizycznie, 
bo sam przecież mam dobre 
przygotowanie lekkoatletyczne. 
Jestem pewien, że Maciej nie 
powiedział jeszcze ostatniego 
zdania w swojej karierze. 

- A lokalnie są wzory do 
naśladowania?

- Tak, zwłaszcza wśród wycho-
wawców sportowców. Bardzo 
mocno wspiera rozwój sportu 
wśród dzieci i młodzieży Darek 
Męczykowski. Znamy się wiele 
lat i wiem, że włożył w promo-
cję sportu dużo wysiłku i zaan-
gażowania. Dobrze, że są takie 
osoby, które na każdej płasz-
czyźnie starają się kształtować 
sportowe środowisko najmłod-
szych. Kształtowanie młodego 
człowieka w podstawowych 
dyscyplinach lekkoatletycznych 
to recepta na osiągnie dobrych 
wyników we wszystkich dyscy-
plinach. 
Oprac. Aneta Sucharzewska

Czesław Go-
stomski zakoń-

czył wyczyno-
we uprawianie 
sportu, jednak 

pasja pozostała
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Podpisanie porozumienia 
pomiędzy Zarządem 
Wojewodztwa 
Pomorskiego a 
reprezentacją Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Kościerzyna, której 
miałem zaszczyt 
przewodniczyć kończy 
żmudny bo prawie 
roczny proces negocjacji 
– komentuje Zdzisław 
Czucha.

Ostatecznie w porozumieniu, podpisa-
nym w dniu 28 października br , znalazło 
się 5 projektów.

W ramach pierwszego priorytetowego  
obszaru współpracy w ramach MOF Ko-
ścierzyna planuje się realizację przedsię-
wzięcia:

1. Budowa węzła integracyjnego w Koście-
rzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją 
dworca kolejowego oraz utworzeniem ko-
munikacji zbiorowej w Powiecie Kościer-
skim. 

Działanie będzie realizowane poprzez 
przeniesienie dworca PKS 

z zabytkowego centrum miasta Koście-
rzyna w granice dworca PKP, skoordyno-
wanie publicznego transportu zbiorowego 
oraz rewitalizację i adaptację w części do 
nowych funkcji, w tym kulturowych, obec-
nego dworca kolejowego 

– w Kościerzynie. Jednocześnie realizacja 
działania pozwoli utworzyć

– w Kościerzynie węzeł integracyjny 
komunikacji publicznej, który umożliwi 
mieszkańcom i turystom dojazd do atrakcji 
turystycznych oraz planowanych do utwo-
rzenia na terenie całego powiatu kościer-
skiego stref aktywności gospodarczej, a 
także wprowadzi komunikację dwustronną 
z obszarem Metropolitarnym. Elementami 
zintegrowanego węzła komunikacyjnego 
będą także podwęzły (mniejsze węzły) ko-
munikacyjne w większych miejscowościach 
okalających Kościerzynę wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą oraz 

infrastrukturą liniową transportu rowero-
wego do głównego węzła integracyjnego w 
Kościerzynie.

W ramach kolejnego obszaru tematyczne-
go, w celu rozwoju bazy zdrowotnej i uzdro-
wiskowej oraz rozwoju usług zdrowotnych 
planuje realizację przedsięwzięcia:

2. Poprawa zdrowotności mieszkańców 
poprzez poprawę dostępności do usług 
zdrowotnych, w tym zwłaszcza dla osób 
starszych oraz wymagających opieki długo-
terminowej. W ramach działania przewidu-
je stworzenie nowych funkcji medycznych 
o charakterze regionalnym w dużej mierze 
dedykowanych osobom w wieku produk-
cyjnym i osobom niepełnosprawnym w 

celu skutecznego powrotu na rynek pracy 
oraz osobom starszym w celu odciążenia 
ich opiekunów na rzecz przywrócenia ich 
na rynek pracy.

Natomiast w celu poprawy stanu środo-
wiska naturalnego oraz zwiększenia efek-
tywności energetycznej i bezpieczeństwa 
energetycznego, a także zapewnienia bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego nie-
zbędna jest realizacja poniższych przedsię-
wzięć:

3. Ziemia Kościerska regionem o wysokiej 
efektywności energetycznej mający na celu 
ochronę powietrza oraz środowiska natu-
ralnego poprzez redukcję emitowanych za-
nieczyszczeń oraz rozbudowę i moderniza-
cję miejskiego systemu dostarczania ciepła 
wraz z wykorzystywaniem OZE.

4. Mała retencja rzeki Bibrowej łącznie 
z retencją wód opadowych - zapewnienie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
poprzez uporządkowanie układu hydrolo-
gicznego miasta Kościerzyna składającego 
się między innymi z Jeziora Kaplicznego, 
Jeziora Wierzysko, rzeki Bibrowej łączą-
cej oba zbiorniki oraz Jeziora Gałęźnego, 
a także uregulowanie gospodarki wodami 
opadowymi.

5. Kompleksowa termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej  Ko-
ścierskiego Obszaru Funkcjonalnego 2013; 
obejmująca zwiększenie bezpieczeństwa i 
efektywności energetycznej Kościerskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, a także redukcję 
emisji zanieczyszczeń powietrza; zwłaszcza 
CO2, a tym samym ochronę powietrza oraz 
środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie:
Budowa zintegrowanego węzła komuni-

kacyjnego Kościerzyna-Północ. Działanie 
zakłada budowę zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego łączącego od północy 
drogę krajową nr 20 na przyszłym węźle 
Wieżyca, obwodnicy miasta Koscierzyna 
z drogą wojewódzką nr 214 i dalej po za-
chodniej stronie miasta do drogi krajowej 
nr 20 na węzeł Koscierzyna Zachód. Wraz 
z wybudowaniem obwodnicy Kościerzyny 
w ciągu DK nr 20 taka konstrukcja ukła-
du drogowego, stanowić będzie połączenie 
najważniejszych dróg dojazdowych do mia-
sta z centrum leczniczym (Szpitalem Spe-
cjalistycznym) 

obsługującym region oraz planowanym 
w tym rejonie obszarem przyszłego uzdro-
wiska - w tym zakresie działanie jest spój-
ne z obszarem tematycznym dotyczącym 
utworzenia w przyszłości  na terenie MOF 
Koscierzyna obszaru uzdrowiskowego. 
Działanie służyć będzie usprawnieniu dro-
gowych powiązań transportowych między 
najważniejszymi ośrodkami aktywności 
gospodarczej w regionie oraz na terenie 
MOF Kościerzyna.

Podpisanie porozumienia otwiera dro-
gę do ubiegania się o środki europejskie 
na wdrożenie wielu ważnych projektow, 
których realizacja poprawi warunki życia 
mieszkańców oraz wzmocni atrakcyjność 
inwestycyjną tak w mieście jak i powiecie 
kościerskim.

Oprac. Aneta Sucharzewska

Kościerzyna aktywna 
w strefie gospodarczej
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Masażu serca, unieruchamiania koń-
czyn i obsługi defibrylatora uczyli się 
członkowie Zarządu Województwa Po-
morskiego i dyrektorzy urzędu. Szkole-
nie prowadzone było przez profesjonal-
nych ratowników medycznych. W tym 
samym dniu dwa defibrylatory AED, 
współfinansowane przez PZU Życie SA, 
zostały zamontowane w dwóch budyn-
kach urzędu, przy ul. Augustyńskiego 
2 oraz Długim Targu 1/7 w Gdańsku. 
Oprócz tego jeden defibrylator znajduje 
się w głównym gmachu UMWP przy ul. 
Okopowej.

Defibrylatory AED w ogromnym 
stopniu zwiększają szanse na przeżycie 
osób poszkodowanych. W niektórych 
przypadkach nagłego zatrzymania krą-
żenia nawet w 50-75 proc. Powyższy 
sprzęt, który znajduje się w UMWP, słu-
ży nie tylko pracownikom, ale również 
szerszej społeczności, w której urząd 
funkcjonuje. 

- Zainteresowanie szkoleniami 
z udzielania pierwszej pomocy wśród 
urzędników marszałka wzrosło po dra-
matycznych wydarzeniach 17 kwietnia 
2012 r., których świadkami i uczestni-
kami byli pracownicy UMWP – mówił 

marszałek Mieczysław Struk. - Przed 
budynkiem urzędu na ul. Okopowej 
doszło do stłuczki, starszy kierowca wy-
magał natychmiastowej pomocy lekar-
skiej. Zastosowanie masażu serca przez 
pracowników urzędu, jeszcze przed 
przyjazdem pogotowia, uratowało mu 
życie. Po kilku tygodniach od zdarzenia 
uratowany przez urzędników mężczy-
zna odwiedził urząd i podziękował za 
udzielenie pierwszej pomocy.

W odpowiedzi na częste pytania pra-
cowników, dyrekcja Urzędu Marszał-
kowskiego zdecydowała o ponownym 
przeprowadzeniu kursów z udziela-
nia pomocy przedmedycznej. Łącznie 
w szkoleniach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej i ob-
sługi defibrylatora, które finansuje PZU 
Życie SA, przeszkolono już 386 pra-
cowników, co stanowi 43 proc. załogi 
ogółem. To jedyny urząd, który szkoli 
swoich pracowników z tego zakresu. 
A chętnych jest znacznie więcej. Pod-
czas ostatniego szkolenia byli wśród 
nich członkowie Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego: marszałek Mieczy-
sław Struk oraz wicemarszałek Hanna 
Zych-Cisoń. MP

Marszałkowie uczą się ratować ludzkie życie
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej potrafi już blisko 
400 pracowników. Teraz pora na szefów. 

Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego, podczas szkolenia z pierwszej pomocy

Kościerzyna została laureatem konkursu 
„Zielone miasta – w stronę przyszłości” będą-
cego prestiżowym, ogólnopolskim konkursem 
organizowanym przez Ministerstwo Środowi-
ska i NFOŚiGW. Konkurs promował działa-
nia zmierzające do zrównoważonego rozwoju 
miast oraz innowacyjność w tych działaniach.

Nagrodzono miasta prowadzące działania na 
rzecz ochrony środowiska i mogące pochwalić 
się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi roz-
wiązaniami. Nagrodą w konkursie był udział 
w jednej z czterech wizyt studyjnych do miast 
europejskich, będących laureatami konkursu 
Komisji Europejskiej Zielona Stolica Europy 
2013; Bristol (Wielka Brytania) Kopenhaga 
(Dania), Sztokholm (Szwecja), Vitoria-Gasteiz 
(Hiszpania). Kościerzyna została wyróżniona 
aż w dwóch kategoriach: "efektywność energe-
tyczna w budownictwie" oraz "ochrona powie-
trza", w związku z czym Kościerzyna mogła 
wytypować dwóch reprezentantów z których 
każdy brał udział w jednej wizycie studyjnej 
(do Kopenhagi oraz Vitoria-Gasteiz).

W gronie przedstawicieli innych samorządów 
miałem możliwość zapoznania się z nowocze-
snymi rozwiązaniami zastosowanymi w mia-
stach Vitoria-Gasteiz oraz Zaragossie. Szcze-
gólnie interesujące sposoby zagospodarowania 
terenów nadrzecznych oraz bagiennych z cała 
pewnością mogą być inspiracją przy projekto-
waniu rozwiązań dla założenia Kościerskiego 
Parku Kultury – komentuje Burmistrz Miasta 
Zdzisław Czucha

oprac. Aneta Sucharzewska

Kościerzyna laureatem 
konkursu
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Mszę koncelebrował biskup 
pelpliński Ryszard Kasyna oraz 
dekanalni duszpasterze rolni-
ków, na czele z ks. kan. Zbignie-
wem Wysieckim. Udział wzięli 
liczni gospodarze i mieszkańcy 
wsi. Obecni byli także: Kazi-
mierz Plocke, wiceminister 
rolnictwa, oraz przedstawicie-
le samorządów i organizacji 
rolniczych. Sejmik pomorski 
reprezentował jego wiceprze-
wodniczący Dariusz Męczy-
kowski.

W stronę zrównoważonego 
postępu

- Dożynki to podziękowa-
nie za trud rolników w danym 
roku - mówi Dariusz Męczy-
kowski, wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa pomor-
skiego, który miał zaszczyt oso-
biście podziękować za liturgię 
w intencji rolników i płodów 
rolnych.

Po mszy oraz poświęceniu 
wieńców podziękował i podzie-
lił się swoimi refleksjami.

- Wywodzę się z rodziny 
o tradycjach rolniczych – doda-
je. - Wiem, jak ważne są nasze 
korzenie i to, skąd pochodzi-
my...

Męczykowski, jako mały 
chłopiec, miał okazję obserwo-
wać przyrodę, jej rozkwit i plo-
ny, ale też pracę starszych braci 
i rodziców oraz ich sąsiadów. 
Uświadomił sobie już wtedy, 
że za tym wszystkim kryje się 
ciężka ludzka praca.

- Całe to piękno, dary, plony 
pochodzą od Pana Boga i czer-
piemy z tego wszyscy – tłuma-
czy. - Te cechy powodują, że 
rolnictwo, tereny wiejskie oraz 
sam rolnik są absolutnie wyjąt-
kowe. Z drugiej jednak strony 
widać wektor pędzącego po-
stępu, gdzie nie zawsze chroni 
się to, co jest istotą wsi, czyli jej 
nieskażoną naturalność. W tę 
odwieczną harmonię zaczyna 
ingerować rozwój  niezgodny 
z odwiecznym rytmem, który 
nie chroni tego, co otrzyma-
liśmy od Pana Boga. W pełni 
popieram postęp w rolnictwie, 
ale zrównoważony! 

Szukając złotego środka

Zdaniem Męczykowskiego, 
ważna jest “metoda złotego 
środka”, która ułatwi pracę na 
polskiej wsi, zagwarantuje jej 
postęp i rozwój, nie niszcząc 
jednocześnie naturalności. Dzi-
siaj Polska jest potegą w wytwa-
rzaniu produktów zdrowych, 

W ocenie wiceprzewodniczacego Dariusza Meczykowskiego, radnego z Kociewia.

Dożynki Kaszubsko-Kociewskie

Dariusz Męczykow-
ski, Wiceprzewod-
niczący Sejmiku 
Województwa 
Pomorskiego, radny 
z terenu Kaszub

tak chętnie kupowanych i poszu-
kiwanych w całej Europie.

- Chemia, wszelkie modyfikacje 
genetyczne, nie są zgodne z natu-
rą – uważa wicprzewodniczący. 
- Skutki spożywania takiej żyw-
ności nie są do końca poznane. 
Nie wiadomo, jakie będą konse-
kwencje dla przyszłych pokoleń. 
Wyznacznikiem postępu nie jest 
chemia w nawozach i roślinach, 
ani klonowanie, czy sztuczne mo-
dyfikacje. Postępem jest wzmoc-
nienie wsi tak, by owoce pracy 
rolnika dawały perspektywy roz-
woju.

Dariusz Męczykowski uczulał, 
jak ważna jest nasza wieś, która 
opiera się na wartościach chrześci-
jańskich, a mieszkańcy znają się tu 
często od pokoleń.

- Taką wieś znam i pamiętam - 
z tradycjami, jako jedną wspólną 
rodzinę - podkreśla. - Tak mnie  
wychowano i mam pełny szacu-
nek dla twórców takiej wsi. Wiara 
jednoczy i daje siły w dziejowych 
zawirowaniach. Kociewiacy i Ka-
szubi nigdy się nie załamali w trud-
nych momentach, skutecznie wal-
czyli. Zawsze byli wsparciem dla 
siebie, byli też blisko Boga. Dziś 
mamy wolną Polskę i wolną wieś - 
piekną i wyjątkową. Możemy czer-
pać z niej pełną radość.

By na wsi żyło się lepiej

- Metropolia jest także waż-
na, ale tereny wiejskie nie mogą 
być zaniedbane – zaznacza wi-
ceprzewodniczący sejmiku. 
- Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, dba 
harmonijnie o to, by rozwój od-
bywał się symetrycznie, zarówno 
w wielkiej metropolii, jak i na wsi. 
Stara się, by w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz innych funduszy, zapobiec 
wyludnianiu się wsi. Wspomaga 
tworzenie lepszych warunków na 
wsi, czego efekty są już widoczne, 
bo coraz więcej ludzi wybiera tu-
taj swoje miejsce do życia. Dzięki 
tym wspólnym działaniom wieś 
się rozwija, powstaje sieć infra-
struktury, pojawiają się coraz licz-
nej żłobki, przedszkola i szkoły. 
Dzieci mają zdrowe warunki roz-
woju, a mieszkańcy wsi są coraz 
bardziej zadowoleni z otoczenia, 
w którym żyją. Dodać należy, że 
Dariusz Męczykowski, zwany 
także “Marszałkiem Polnym”, jest 
ogromnie zaangażowany w dzia-
łania ku poprawie warunków ży-
cia na wsi oraz jej rozwoju. 
(DK, współpr. AS)

Zachęcamy do zapoznania się 
z jego poglądami na profilu 
na Facebooku 
oraz strony internetowej 
http://www.darekmeczykowski.pl
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W Lubaniu k. Ko-
ścierzyny odbyły 
się dożynki die-
cezji pelplińskiej, 
połączone  
z Kaszubską Jesie-
nią Rolniczą
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Pozytywne zmiany 
w powiecie kościerskim 

Lata 2010- 2014 to okres, w 
którym rada powiatu mierzy-
ła się z trudną sytuacją finan-
sową. Na początku kadencji 
zadłużenie jednostki sięgnęło 
50 %. Wysokie zadłużenie, 
skutkujące dużymi wydatkami 
na spłatę odsetek oraz na spła-
ty rat kapitałowych kredytów i 
wykup obligacji, zmusiły Za-
rząd Powiatu do restruktury-
zacji zadłużenia - renegocjacji 
harmonogramów spłat (wy-
kupu obligacji) i zaciągnięcia 
kredytu konsolidacyjnego.

Jak podkreślał starosta ko-
ścierski Piotr Lizakowski – 
obecną sytuację w dużej mie-
rze kształtowali poprzednicy, 
którzy pieniądze publiczne 
przeznaczali m.in. na luksu-
sowe hotele, zakup drogich 
ubrań i kosztowne prezenty 
finansowane z pieniędzy pu-
blicznych. 

-Od początku kadencji zda-
waliśmy sobie sprawę z tego, 
że powiat kościerski nie jest 
w najlepszej kondycji finan-
sowej. Przyczyna tego była 
prosta – poprzedni zarząd źle 
wydatkował pieniądze. Często 
źle sięgano po unijne dofinan-
sowania, a środki z kasy po-
wiatu przeznaczano na bardzo 
drogie i zbyteczne przedmioty. 
W mojej ocenie nie wpłynęło 
to korzystnie na stan obecnego 
budżetu i jako nowa rada sta-
nęliśmy przed trudnym zada-
niem - mówi starosta kościer-
ski Piotr Lizakowski.

Zarząd powiatu zajął się w 
głównej mierze spłatą dawne-
go zadłużenia. W tej kadencji 
zanotowano najwyższą spłatę i 
najniższy przyrost długu. 

Dobiegająca końca kadencja 
była jednak nie tylko czasem, 
w którym spłacano zadłużenia 
poprzedników. Minione czte-
ry lata to też okres, w którym 
mimo kłopotów finansowych 
dokonywano ważnych in-
westycji, co czyniono dzięki 
umiejętnemu zarządzaniu i 
szukaniu konstruktywnych 
rozwiązań. U ich podstaw 
leżała owocna współpraca z 
gminami oraz samorządem 
województwa.

W tej kadencji powiat, miasto 
i wszystkie gminy powiatu ko-
ścierskiego utworzyły Wspól-
ną Ofertę Inwestycją, która jest 
zachętą dla przedsiębiorców 
do rozwijania działalności w 
Kościerzynie i okolicach ob-
darzonych niewątpliwie du-
żym potencjałem i coraz lepiej 
skomunikowanych z Trójmia-
stem, dzięki remontom dróg. 
Efektem tego jest m. in. po-
wstający na terenie Grzybowa 
Zakład Produkcyjny spółki 
Strunobet - Migacz i zakład 
produkcyjny Beverlo – Polska 
Sp. z. o. o, rozbudowujący się 
w Kościerzynie. Niewątpliwie 
w tych jednostkach sporo osób 
znajdzie zatrudnienie, więc 
spadnie liczba bezrobotnych.

Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że Powiatowy Urząd 
Pracy w Kościerzynie w mija-
jącej kadencji pozyskał wiele 
środków na aktywizację osób 
bezrobotnych. Tylko w tym 
roku wraz ze Starostwem zdo-
był on ponad 18,75 mln zł. 
Aktywnie współpracowano z 
przedsiębiorcami, bo to wła-
śnie oni tworzą nowe miejsca 
pracy. To m.in. dzięki temu 

Wyborcy 16 listopada pójdą do urn, aby zagłosować na wybranych przez siebie kandydatów na burmistrza, 
wójta oraz radnych gmin, miasta i powiatu kościerskiego. Nadszedł więc czas na dokonanie podsumowań, 
policzenie zysków i strat. Zobaczmy jak na koniec kadencji wypada powiat kościerski. 

mach uzyskania dofinansowa-
nia przez Pomorska Komendę 
Ochotniczych Hufców Pracy, 
które na co dzień pomagają 
młodym ludziom znaleźć za-
trudnienie. 

Środki finansowe wydawano 
również na infrastrukturę dro-
gową. Oprócz remontów bie-
żących takich jak odnawianie 
nawierzchni oraz naprawa chod-
ników, wykonano kilkanaście 
ważnych inwestycji. W ramach 
tzw. „Schetynówek” pozyskano 
dofinansowanie na odnowienie 
drogi w Lipuszu, a w minionym 
roku zmodernizowano trasę z 
Liniewa do Liniewka. Po wielu 
latach udało się również zli-
kwidowano nieczynny wiadukt 
kolejowy w Wielkim Kliczu, co 
niewątpliwie poprawi bezpie-
czeństwo w tym miejscu.  

Władzom samorządowym 
udało się także zmodernizować 
Powiatowe Centrum Młodzieży 
w Garczynie, które z każdym 
rokiem przyciąga coraz więcej 
turystów z całej Polski. Od nie-
dawna odpoczywający tu mogą 
korzystać z odnowionego kąpie-
liska i przystani wodnej. 

-Mijająca kadencja to trudne, 
ale dobre cztery lata. Mimo czę-
stych mniej lub bardziej gorących 
sporów, a nawet kłótni, radnym 
udało się podjąć wiele konstruk-
tywnych decyzji i dopracować się 
ważnych kompromisów ponad 
politycznymi podziałami. Wciąż 
jest jednak bardzo dużo do zro-
bienia. Mam świadomość tego, 
że sytuacja powiatu jest daleka 
od stabilizacji, a poważny defi-
cyt w budżecie będzie wymagał 
nadal gospodarnego wydatko-
wania pieniędzy. Wierzę jednak, 
że możliwe jest wypracowanie 
takich metod działania, które po-
zwolą na wychodzenie z kryzysu. 
Mam nadzieję, że przyszła rada 
będzie potrafiła lepiej ze sobą 
współpracować, a powiat z roku 
na rok będzie coraz piękniejszy, 
lepiej zorganizowany i przyjazny 
wobec inicjatyw obywatelskich 
oraz przedsiębiorczości miesz-
kańców. Są konkretne propozy-
cje, ale zgodzić się na nie musi 
nowa rada powiatu. Mam taką 
świadomość, że każdy z osobna i 
wszyscy razem możemy tworzyć 
coś, co będzie służyło wspól-
nemu dobru – dodaje starosta 
Piotr Lizakowski.

Warto dodać, że inwestycji w 
tej kadencji na terenie powiatu 
było więcej niż nowego zadłu-
żenia. Przeznaczono na nie bo-
wiem ponad 14 mln zł. 

W tym miejscu warto pogra-
tulować zarządowi powiatu 
kościerskiego, że w tej kaden-
cji potrafił owocnie pracować 
dla dobra swojego samorządu. 
Nie bez znaczenia była też jego 
współpraca z burmistrzem mia-
sta Kościerzyna oraz wszyst-
kimi wójtami oraz naszym 
reprezentantem w sejmiku wo-
jewództwa pomorskiego wice-
przewodniczącym Dariuszem 
Męczykowskim.
Oprac . Aneta Sucharzewska

stopa bezrobocia w powiecie 
kościerskim spadła z 15, 6 % ( 
stan na grudzień 2013 r.) na 12, 
2 % (stan na wrzesień 2014 r.). 
Jest to najlepszy wynik od czasu 
kryzysu gospodarczego w 2008 
r. 

Pozytywne zmiany odczują 
też rolnicy. W celu ułatwienia 
i przyspieszenia zorganizowa-
nia Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego (PODR) w 
nowym miejscu, podczas paź-
dziernikowej sesji powiatowi 
radni zdecydowali o zmianie 
tytułu nieruchomości. Wkrótce 
więc siedziba PODRu zosta-
nie przeniesiona z Gdańska do 
Lubania, co ułatwi rolnikom 
z powiatu kościerskiego pod-

jęcie starań o unijne środki. 
Wymownym dowodem na to, 
że jednostka poważnie myśli 
o inwestowaniu we wsi w po-
wiecie kościerskim może być 
niedawno otwarte Pomorskie 
Centrum Pszczelarskie. Te dzia-
łania z powodzeniem prowadził 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego – Alek-
sander Mach.

Podczas tej kadencji starano 
się inwestować nie tylko w stwa-
rzanie  nowych miejsc pracy, ale 
także w młodzież. Był to główny 
powód dla którego dokonano 
termomodernizacji w Powia-
towym Zespole Szkół nr 2, zli-
kwidowano bariery architekto-
niczne w Powiatowym Zespole 

Szkół nr 1, PZS nr2, PZS nr 3 
i I Liceum Ogólnokształcącym 
oraz dofinansowano budowę 
sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Lubaniu. Dzięki stara-
niu części radnych utworzono 
przedszkole specjalne działa-
jące przy Szkolnym Ośrodku 
Społeczno – Wychowawczym, 
w którym niepełnosprawne 
dzieci mogą liczyć na profesjo-
nalną opiekę i rehabilitacje. 

Rada nie zapomniała również 
o osobach, które dopiero co 
stawiają pierwsze kroki na dro-
dze ku dorosłości. Specjalnie 
dla nich stworzono Młodzie-
żowe Centrum Kariery, Punkt 
Pośrednictwa Pracy, Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego w ra-

Prace nad halą produkcyjną firmy Strunobet w GrzybowieKąpielisko w PCM Garczyn

Na zdjęciu właściciel firmy Strunobet, Henryk Migacz; wójt gminy Kościerzyna, Grzegorz 
Piechowski oraz starosta kościerski, Piotr Lizakowski oglądają teren pod inwestycję
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokoje, 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: 
58 672-60-75.

SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 57 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, wieżowiec, 
Wejherowo. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM ziemię 1.72 ha 
koło Szemuda, tel. 600 994 348

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 

600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ dwu stanowiskowy 
wynajmę od zaraz. Kartuzy, tel. 
695 813 159

LUBOWIDZ mieszkanie 
3-pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 13. Cena 320 
zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

KOREPETYCJE z matematyki - 
student, skutecznie i niedrogo 
30zł/60min. Tel: 607-192-499

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz ma-
tematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

PRACA dodatkowa tylko 
Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Cale trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

SZUKAM pracy jako rozwozi-
ciel jedzenia lub materiałów. 
Samochód Opel Combo C,duży 
bagażnik spal. 7 l/100 km. Tel: 
696-454-028

USŁUGI elektryczne, insta-
latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

TOWARZYSKIE

SPRAGNIONY miłości 46 lat 
zapozna panią z kartuz w wieku 
40-50 lat miłe, puszyste. Tel: 
669-054-507

40 LETNI mężczyzna pozna 
kobietę na dalsze życie. Tel: 
601-775-377. 

SEX-sex-sex To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów. Tel: 514-120-213 Sopot

SKRZYWDZONY przez życie 
46 latek zapozna panią z kartuz 
w wieku 40-50 lat. Może jest 
jakaś pani co jest tak załamana 
jak ja. Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM gęsi, kaczki do 
uboju. Kury nioski i ozdobne. 
Tel: 509-874-681

RÓŻNE

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 
501-534-260

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość: 80cm, 
szerokość 50cm długość 70cm, 
MDF dąb. Cena 120 zł. Tel: 510-
501-955

SPRZEDAM drewno kominko-
we gałęziówkę i do pieców co. 
Tel: 782-846-927

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik 7 kw bardzo 
praktyczna, sęki nie mają 
żadnego znaczenia. Tel: 601-
638-877 

SPRZEDAM pralkę automat 
Beko po wymianie łożysk stan 
dobry, cena 150 zł. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM lampy, bulaje 
okrętowe, mapy, zegary, kolum-
ny kompasowe, dzwony oraz 
inne. Tel: 601-163-000

SPRZEDAM sypialnię(2 łóżka, 
2 szafki, toaletka) antyk, orzech. 
Tel: 604-915-138
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SPRZEDAM wykładzinę 
dywanową 8mx3,5m, brąz, 350 
zł oraz dywan 3mx4m, beżowy, 
200zł. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM kominek bez 
dymowy na paliwo ekologiczne, 
forma mebla, cena 450 zł. Tel: 
604-915-138

SPRZEDAM futro z norek, 
długie, skórki kanadyjskie, stan 
bardzo dobry. Tel: 604-915-138

KUPIĘ spawarkę wirową 
300-500A.lub bester. Tel: 666-
074-990

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor 
sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, otwierane, 
u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-
782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 
kluczy, cena: 400 zł, tel. 501 
539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiąt-
ki z II Wojny Światowej, dojazd 
do klienta, płatność gotówką 
od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 
zł, Wejherowo, tel. 505-56-70-34

pomorski.info

Bądź na bieżąco!
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Grupa dostała się do 
kadry Polski za sprawą 
wywalczenia bardzo 
dobrych wyników na 
Krajowych Mistrzostwach 
Polski w tejże kategorii. 
Przypomnijmy, że zespół 
jest 3-krotnym Mistrzem 
Polski i 2-krotnym Wi-
cemistrzem Polski roku 
2014 w kilku kategoriach 
tanecznych.

Tegoroczne Mistrzostwa 
Świata odbywały się w 
terminie 18/21.09.2014r. 
w Czechach/Usti nad 
Labem. Wzięło w niej 
udział 16 Państw. Polskę 
reprezentowało kilka 
klubów tanecznych: Pech 
Opole, Skorpion Opo-
le, Aferka Poznań, Jast 
Wrocław, Flex Wrocław, 
V2 Warszawa i Paradise 
Karsin. Sił i umiejętności 
wystarczyło na zajęcie 5 
miejsca na  Mistrzostwach 
Świata najmłodszej grupie 
zespołu. Formacja dzieci 
w choreografii tanecznej; 
“Beauty Salon” pokonała 
wiele znakomitych zespo-
łów. Warto podkreślić, że 
udało się pokonać tego-

rocznych mistrzów Polski 
grupę taneczną “Pech” 
Opole. Niewątpliwie jest to 
ogromny sukces tej grupy, 
która dzielnie walczyła do 
końca. Zabrakło trochę 
szczęścia pozostałym tan-
cerzom, którzy uplasowali 
się poza finałem:
–  Klaudia Lipska solo – 7 

miejsce,
–  Mini formacja seniorzy 

– 7 miejsce,
–  Paulina Czucha, Zu-

zanna Laska duet – 9 
miejsce,

–  Mini formacja juniorzy 
– 13 miejsce.

Tancerze zespołu 
„Paradise” potwierdzili 
swoim bardzo dobrym 
występem wysoką formę i 
należy cieszyć się, że nadal 
zaznaczają wysoką pozycję 
wśród najlepszych zespo-
łów świata! Sponsorami 
wyjazdu były gminy Kar-
sin i Czersk oraz rodzice 
tancerzy. 
Oprac. DK/AS

Kolejne sukcesy sportowe na 
swoim koncie zapisał 20-letni 
Patryk Dobek z Osowa, bie-
gacz Sopockiego Klubu Lekko-
atletycznego.

Do niedawna jego koronną 
konkurencją był bieg na 400 
m, lecz w ostatnim czasie za-
czął startować na tym samym 
dystansie w biegach przez płot-
ki. Podczas odbywających się 
w Szczecinie Mistrzostwach 

Polski w Lekkiej Atletyce zdo-
był w tej konkurencji tytuł 
Mistrza Polski. Jego czas 49,65 
sek. to trzeci wynik w historii 
Mistrzostw Polski. Znakomity 
występ dał młodemu sportow-
cowi z Osowa kwalifikację do 
startu w niedawno zakończo-
nych Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Europy w Zury-
chu. Był to debiut Patryka w tej 
konkurencji na dużej między-

narodowej imprezie. W zna-
komitym stylu udało mu się 
awansować do półfinału, uzy-
skując szósty czas eliminacji - 
49,73 sek. W półfinale Patryk 
pobiegł jeszcze szybciej, po-
prawiając swój rekord życiowy 
osiągnął czas 49,13 sekundy. 
Zajął jednak trzecie miejsce, 
tuż za Rosjaninem Denisem 
Kudrjawcewem (49,09 sek.) 
oraz Niemcem Vargiem Ko-

enigsmarkiem (49,12 sek.). Do 
upragnionego finału zabrakło 
mu tylko 0,01 sekundy! Jednak 
postawa Patryka napawa opty-
mizmem biorąc pod uwagę, że 
w biegach przez płotki startuje 
dopiero od niedawna i jeżeli 
poprawi swoją technikę z pew-
nością nie raz zobaczymy go 
jeszcze na podium wielu zawo-
dów sportowych. 
Oprac. DK/AS

- Za nami półmetek pierw-
szej rundy rozgrywek, jak 
można ocenić ten czas?

- W sześciu rozegranych 
dotąd meczach drużyna od-
niosła pięć zwycięstw, kom-
pletując tym samym dziesięć 
punktów. Niestety nie jest to 
wynik, z którego jesteśmy 
do końca zadowoleni. Celem 
tego zespołu jest zwycięstwo 
w każdym meczu, a porażka 
z SMS Płock pokrzyżowała 
nam nieco plany. Póki co je-
steśmy na drugim miejscu w 
tabeli. Do lidera, gdańskiego 
AZS-u  tracimy dwa punkty, 
taką samą stratę do nas ma 
trzeci zespół I-ligowej staw-
ki, AZS Warszawa. Widać 
więc, że w górnej części ta-
beli panuje tłok. 

- Czy UKS PCM Koście-
rzyna rozegrał już mecz z 
liderem z Gdańska?

- W rywalizacji o ligowe 
punkty do konfrontacji jesz-
cze nie doszło, ale zbliża się 
ona wielkim krokami. Mecz 
między naszymi drużyna-
mi zaplanowany jest na 13 
grudnia br., i będzie on koń-
czył pierwszą rundę. Wtedy 
tak naprawdę okaże się, w 
jakim miejscu są jesteśmy. 
Muszę jednak powiedzieć, 
że graliśmy niedawno z 
AZS-em w ramach drugiej 
rundy Pucharu Polski na 
szczeblu regionalnym. Nie-
stety rywal okazał się tego 
dnia lepszy i to on będzie 
grał dalej. My za to możemy 
skupić się już wyłącznie na 
lidze.

Patryk Dobek i kolejne sukcesy
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Patryk Dobek (pośrodku) z Osowa, 
biegacz Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego

Zawsze gramy 
o zwycięstwo
Rozmowa z Marcinem Modrzejewskim, dyrektorem I-ligowego 
zespołu piłki ręcznej kobiet UKS PCM Kościerzyna.

szym sposobem na awans jest  
po prostu zajęcie pierwszego 
miejsca. To jest oczywiście re-
alne, jednak my sami musimy 
odpowiedzieć sobie, czy stać 
nas na grę w najwyższej klasie 
rozgrywkowej? Bez znaczące-
go wsparcia samorządów bę-
dzie to raczej niemożliwe. 

- Skład osoby drużyny daje 
możliwość wygrania tej 
ligi?

- Nasza drużyna każdego 
roku przechodzi przebudowę, 
w ramach której cześć zawod-
niczek odchodzi do wyższej 
ligi. To z punktu widzenia 
szkoleniowego nie jest oczywi-
ście najlepszym rozwiązaniem. 
Mimo wszystko mamy zawsze 
szczęście, że opierając się na 
sprawdzonych, grających w 
Kościerzynie od lat piłkarkach, 
potrafimy zaprosić do współ-
pracy kolejne bardzo warto-
ściowe zawodniczki. Wydaje 
się teraz, że możemy ustabili-
zować skład na długi czas. Ta 
drużyna ma teraz naprawdę 
duży potencjał, w składzie są 
zawodniczki ograne w PGNiG 
Superlidze, a także juniorskie 
mistrzynie Polski. Odpowiada-
jąc wprost na pytanie, jestem o 
tym przekonany.

- Czego zatem życzyć UKS 
PCM?

- Przede wszystkim tego, aby 
omijały nas kontuzje, bo tak 
naprawdę najważniejsze jest 
zdrowie. Jeżeli będzie ono do-
pisywać, o sukcesy nie będzie 
trzeba się martwić. Korzystając 
z okazji chciałbym zaprosić na 
kolejny mecz naszego zespołu. 
Odbędzie się on 8 listopada w 
Wielkim  Klinczu. Początek o 
godz. 16.

- No właśnie, jaki jest cel 
drużyny w tym sezonie?

- Jest to nasz czwarty sezon 
w pierwszej lidze. Pierwszy 
skończyliśmy na trzecim miej-

scu, natomiast kolejne dwa na 
drugim. Dawało to prawo gry 
w barażach o PGNiG Super-
ligę. Rywalki okazywały się 
jednak lepsze. Dlatego najlep-

Grupa „Paradise” 
na Mistrzostwach Świata

Grupa taneczna “Paradise” reprezentowała nasz kraj, 
jak również gminę Karsin i miasto Czersk na naj-
ważniejszej imprezie tanecznej, jaką są Mistrzostwa 
Świata w kategorii tanecznej Street Dance Show. 

Grupa taneczna “Paradise” 
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– To był bardzo emocjonu-
jacy mecz! - mówi trener i 
v-ce przewodniczący sejmiku 
województwa Pomorskiego z 
Kaszub – Dariusz Męczykow-
ski.

Wygraliśmy z Płockiem 
dwoma bramkami co nas 
bardzo cieszy tym bardziej że 
sędziowie nie byli nam przy-
chylni. Sędziowanie kielczan 
zdecydowanie nie było ich 
mocna stroną. Dodatkowo 
obserwator z Łodzi podejmo-
wał niesprawiedliwe i stron-
nicze decyzje. Protest trenera 
Dariusza Męczykowskiego 
okupiony był żółtą kartką dla 
mojej drużyny i aż 12 min. 
karą. Płock dla porównania 
nie otrzymał żadnej kary.

Mimo tych przeciwności 
lepszy zwyciężył bo po gramy 
drużyną.

Dobra atmosfera w druży-
nie i duch walki jest zasługą 
trenera Andrzeja Borow-
skiego oraz całego zarządu 
„Gwiazdy” Karsin. Zespół 
występuje w następującym 
składzie: Brzeziński Adrian, 
Chrzonowski Artur, Cza-
piewski Marcin, Czapiewski 
Mateusz, Drążek Mateusz, 
Kiżewski Adam, Krut Mar-
cin, Małż Adrian, Miszewski 
Marcin, Modrzejewski Ma-
teusz, Rompca Wojciech, Sa-
łata Michał, Seweryn Patryk, 
Sikorski Bartłomiej, Szulc To-
masz, Talapka Artur, Talap-
ka Dawid, Wardyn Marcin, 
Wardyn Radosław, Wieteska 
Dawid, Wieteska Krystian, 
Zaborowski Oktawiusz, Se-
bastian Kartuszyński.

Równie dobre wyniki osią-
gają młodzi piłkarze „Gwiaz-
dy”, którzy biorą udział w 
III grupie pomorskiej ligi B 
Juniorów. Po dziewięciu ko-
lejkach drużyna z dorobkiem 

Wygraliśmy 
mecz

AKTUALNA TABELA GRUPY III A-KLASYGwiazdy z Karsina 
mają dobrą passę
Bardzo dobre wyniki osiąga obecnie drużyna piłkarska „Gwiazdy” Karsin w rundzie 
jesiennej. Dotychczas poniosła tylko jedną porażkę i ma nadal szansę zająć wysokie miejsce 
na zakończenie tej rundy rozgrywek. 

Fo
t. 

m
at

. p
ra

s.

16 punktów zajmuje trzecie 
miejsce w grupie i prowadzi 
zaciętą walkę o zajęcie miej-
sca premiowanego awansem 
do wyższej ligi. Aktualny skład 
zespołu: Lipski Nikodem, Du-
rajewski Dawid, Pryba Dawid, 
Żywicki Julian, Żuchowski Szy-
mon, Brzoska Adrian, Lipski 
Remigiusz, Lorbiecki Adrian, 
Landowski Adrian, Ossowski 

Paweł, Warsiński Dominik, 
Sałata Bartłomiej, Janikowski 
Mateusz, Narloch Kacper, Su-
mionka Paweł, Sumionka Filip, 
Czuryński Bartosz, Dobek To-
masz, Żywicki Patryk, Megger 
Mateusz, Gierszewski Kacper.

Drużyna 
piłkarska 

„Gwiazdy” 
Karsin 

osiąga bar-
dzo dobre 

wyniki

Z początkiem paździer-
nika w Gminie Karsin 
ruszyły zajęcia nowopow-
stałej szkółki żeglarskiej. 

Głównym celem jej 
uruchomienia jest propa-
gowanie wśród młodzieży 
żeglarstwa i aktywnego 
wypoczynku. Uczęszcza 
do niej ok. 40 uczniów klas 
III i IV ze szkół podsta-
wowych z Karsina i Wiela. 
W okresie jesienno-zimo-
wym  odbywać się będą 
zajęcia teoretyczne, które 
prowadzi instruktor Pan 

Czesław Sikora. Latem 
przyszłego roku rozpoczną 
się zajęcia na wodzie, które 
mają być przeprowadzane 
na Jeziorze Wielewskim. 
Od 2015 r. planowane 
jest reaktywowanie klubu 
żeglarskiego Wda Borsk, z 
wykorzystaniem przy-
stani oraz infrastruktury 
dawnego ośrodka Czar-
nowodzianka, którego 
właścicielem jest obecnie 
zapalony żeglarz Pan Tade-
usz Wirkijowski.

Nowa szkółka żeglarska
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Do szkółki uczęszcza ok. 40 uczniów ze szkół 
podstawowych z Karsina i Wiela
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