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Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie, podpisał w Urzę-
dzie Marszałkowskim umowę o 
do� nansowanie projektu „Upo-
rządkowanie gospodarki ścieko-
wej poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach 
Wocławy i Stanisławowo w gmi-
nie Cedry Wielkie”. Projekt jest 
do� nansowany w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Kolejna 
inwestycja z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej będzie obej-
mowała wykonanie 7 km kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Stanisławowo. Dzięki wybudo-
wanej infrastrukturze około 120 
mieszkańców zyska dostęp do 
odprowadzania ścieków. Umo-

DOŻYNKI W CEDRACH WIELKICH
Dożynki gminne, czyli uroczystość będąca wyrazem szacunku dla rolniczego trudu 
w pozyskaniu plonów,  odbyły się w Cedrach Wielkich.

Obchody rozpoczęły się odprawieniem dziękczynnej mszy św. w miejscowym kościele para� alnym 
p. w. Świętych Aniołów Stróżów, koncelebrowanej przez ks. prałata Franciszka Fecko oraz księży z gminnych para� i. 
Pod koniec nabożeństwa starostowie tegorocznych dożynek, rolnicy z Giemlic - Bożena Tarasiuk i Jan Szaniawski - przekazali Januszowi 
Golińskiemu, wójtowi gminy, chleb upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż. Natomiast ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia wieńców 
dożynkowych przyniesionych do kościoła przez 12 sołectw. Potem dożynkowy korowód, prowadzony przez orkiestrę, udał się na główne 
miejsce obchodów - plac przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich. Więcej – s. 3 
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Kanalizacja w Stanisławowie i Wocławach
Podpisano umowy w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej 
w dwóch gminach powiatu gdańskiego. 

W Koszwałach
najpiękniej 
W gminie Cedry Wielkie roz-
strzygnięto konkurs „Piękna 
Wieś”. Nagrodę za ogólny 
wizerunek wsi otrzymało 
sołectwo Koszwały. 
W kategorii „zagroda 
rolnicza” komisja przyznała 
dwie nagrody. Pierwszą 
nagrodę otrzymali Jolanta i 
Zdzisław Koseda z Długiego 
Pola, a drugą Ewa i Andrzej 
Tymoszukowie z Trutno-
wa. W kategorii „zagroda 
nierolnicza” przyznano trzy 
nagrody według następu-
jącej klasy� kacji: I miejsce 
- Teresa i Werner Kossowscy z 
Błotnika, II miejsce - Ewa i Ta-
deusz Miękusowie z Cedrów 
Małych i III miejsce - Alicja 
Budziaszek z Wocław.
Oprac. DK

wa gwarantuje do� nansowanie 
inwestycji w wysokości 1377848 
zł. Nowo wybudowana sieć ka-
nalizacyjna odprowadzi ścieki do 
centralnej oczyszczalni ścieków 
w Cedrach Wielkich. W założe-
niach projektowych przewidziano 
budowę kanalizacji grawitacyjno-
tłocznej, o łącznej długości prawie 
4 km. Oprac. DK

Wójt Janusz 
Goliński i 
Mieczysław 
Struk, mar-
szałek woj. 
pomorskie-
go, podpisu-
ją umowę  
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W kolbudzkiej bibliotece 
chętnie goszczą dzieci i mło-
dzież. W tym roku odbyły się 
już cztery spotkania dla grup 
ze szkół i przedszkoli.

Jeszcze przed wakacjami 
bibliotekę odwiedziły Pszczół-
ki z Gminnego Przedszkola w 
Kolbudach i młodzież z klasy 
V z kolbudzkiego Zespołu 
Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego. Dla 
przedszkolaków warsztaty 
literacko-plastyczno-mu-
zyczne poprowadziła Dorota 
Głośnicka, autorka wierszy 
i opowiadań dla dzieci. 
Piątoklasiści zapoznali się z 
księgozbiorem regionalnym. 
Zgromadzone w bibliote-
ce książki, foldery, mapy i 
czasopisma, w których można 
znaleźć informacje z zakresu 
historii, geogra� i, turystyki, 
środowiska przyrodnicze-
go, a także bieżącego życia 
społecznego, zaprezentowała 
i omówiła Bożena Szpadzik, 
dyrektor biblioteki.

Do placówki zawitały 
również maluchy z grupy 
Tropicieli i Krasnoludków 
z przedszkola „Magiczny 
Kuferek”. Dzieci z zaintereso-
waniem słuchały, jak zapomi-
nalski pająk ze zbiorku opo-
wiadań „Zabawne zwierzaki” 

gubił buty, liczyły znikające 
Murzyniątka z wiersza Anto-
niego Marianowicza, uczyły 
się piosenki o „Czterech 
Murzynkach” i poznawały 
matematykę z „Sumem” Jana 
Brzechwy. Tropiciele przeka-
zali bibliotece własnoręcznie 
wykonaną książkę „Urodziny 
Paka”.

Wizyty w bibliotece pozwa-
lają zapoznać się z księgozbio-
rem i czasopismami dla dzie-
ci. Natomiast wspólne zabawy 
literackie oraz możliwość 
zadawania pytań zachęcają do 
czytania i poznawania świata 
przez książkę, a także budują 
wrażliwość na piękno języka.

Warto przypomnieć, że 
Gminna Biblioteka Publicz-
na brała również udział w 
programie jednodniowych 
praktyk dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W 
ramach projektu „XI Dzień 
Przedsiębiorczości” Ania 
Miotk, uczennica Liceum 
Straży Granicznej z Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Żukowie, 
zapoznała się ze stanowiskiem 
pracy, zakresem obowiązków 
i zadaniami bibliotekarza 
Anny Graczyk, opiekuna 
praktyk.
Oprac. DK W skład obiektu wejdzie scena 

z zadaszeniem i widownią, kom-
pleks urządzeń rekreacyjnych ze 
ścianką wspinaczkową, ścieżka 
dydaktyczno - spacerowa oraz 
kilka pawilonów.

O zagospodarowaniu terenu 
w centrum Kolbud, na którym 
jeszcze kilka lat temu mieściły się 
ogródki działkowe, mówiło się od 
dawna. W miejscowości brakuje 
bowiem miejsca przeznaczonego 
dla wypoczynku mieszkańców. 
Zgodnie z założeniami projektu 
„Park kulturowy” - bo taką ro-
boczą nazwę zyskała planowana 

inwestycja - w centrum Kolbud 
powstanie miejsce odpoczynku 
mieszkańców, które dzięki swojej 
funkcjonalności będzie doskona-
le integrowało gminną społecz-
ność. Projektowane zadaszenia 
pozwolą na przeprowadzanie 
wielu imprez plenerowych, ta-
kich jak kiermasze, wystawy, 
czy festyny. Scena z miejscami 
siedzącymi dla kilkuset osób po-
zwoli z kolei na organizowanie 
koncertów dla znacznie szerszej 
publiczności, niż ma to miejsce w 
istniejącej gminnej sali koncerto-
wej. . Oprac. DK

Pomimo niesprzyjającej po-
gody na Przystani Żeglarskiej 
w Błotniku odbyła się druga 
już edycja imprezy „Złap 
wiatr w Żuławski Kliwer”. 
Podczas rozegranych z tej 
okazji wyścigów w klasie 
OPTIMIST reprezentanci 
gminy Kolbudy nie mieli 
sobie równych.

W zmaganiach najmłod-
szych żeglarzy zwyciężył 
Fryderyk Aszyk. Trzecie 
oraz piąte miejsce w regatach 
przypadły również reprezen-
tantom gminy Kolbudy.

Podczas festynu rozegrano 
również pierwsze samo-

rządowe zawody kajakowe. 
Gminę Kolbudy reprezento-
wali Marek Goliński, zastępca 
wójta gminy Kolbudy oraz 
Bartłomiej Papis, pracownik 
kolbudzkiego Urzędu Gminy. 
Załoga z Kolbud prowadziła 
od startu do mety, jednak 
ostatecznie została sklasy� -
kowana na trzecim miejscu, 
gdyż bojkę wyznaczającą linie 
start-meta minęła z niewła-
ściwej strony.

- Najważniejsze jest jednak 
to, że wszyscy dobrze się 
bawili - podsumował zawody 
Leszek Grombala, wójt gminy 
Kolbudy. Oprac. DK

Trzech gimnazjalistów 
z Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i Gimna-
zjalnego w Kolbudach zna-
lazło się wśród laureatów 
Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych.

Zaświadczenia laureatom 
wręczyła osobiście Elżbieta 
Wasilenko, Pomorski Ku-
rator Oświaty. Uroczystość 
odbyła się w auli Politech-
niki Gdańskiej, a wśród 
nagrodzonej młodzieży 
znaleźli się gimnazjaliści 
ZKPiG w Kolbudach: 
Judyta Burandt - biologia, 
Beata Rutkowska - biologia 
oraz Dominik Gulgow-
ski - matematyka, fizyka, 
chemia.

Kolbudzcy uczniowie 
w konkursach pokonali 
etap szkolny, rejonowy 
i wojewódzki. Laureaci 
konkursów przedmioto-
wych przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponad-
gimnazjalnej, niezależnie 
od ustalonych przez szkołę 
kryteriów oraz otrzymu-
ją celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. 

Laureaci konkursów 
matematycznego, fizycz-
nego, chemicznego oraz 
biologicznego zwolnieni 
są z części matematyczno-
przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego.

Warto również dodać, że 
w minionym roku szkol-
nym gmina Kolbudy mogła 
pochwalić się największą 
liczbą laureatów w olim-
piadach przedmiotowych 
gimnazjalistów wśród 
wszystkich gmin wiejskich 
w województwie pomor-
skim. Oprac. DK

Kolbudy znów górą! Oni mają talent!

Biblioteka miejscem spotkań Park kultury i relaksu
Park kulturowy z prawdziwego zdarzenia 
powstaje w Kolbudach, na terenie po byłych 
ogródkach działkowych.

- Chcemy, aby to miejsce stało się prawdziwą wizytówką 
naszej gminy. Teren po byłych ogródkach działkowych wydaje 
się być do tego celu po prostu idealny. Położony w ścisłym 
centrum Kolbud, nie koliduje jednocześnie z istniejącymi 
zabudowaniami. Dzięki temu, że w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie przebiega droga wojewódzka, trudno sobie 
wyobrazić teren lepiej skomunikowany. Jeżeli dodamy do tego 
fakt, że w rejonie, o którym mówię, znajduje się również uroczy 
stawek, uzyskamy obraz terenu po prostu stworzonego do 
realizacji inwestycji służącej odpoczynkowi i rekreacji.

Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy:

Na całym tere-
nie przyszłego 
parku powsta-
ną chodniki i 
ścieżki space-
rowe z których 
część będzie 
poprowadzona 
na palach (po-
dobne rozwią-
zanie można 
już oglądać w 
parku na gdań-
skiej Zaspie)
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Gminę Kolbudy reprezentowali Marek Goliński, 
zastępca wójta oraz Bartłomiej Papis, pracownik UG 
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Otrzymali je: Justyna Sło-
wińska, Mirosław Tarasiuk, 
Jan Babul, Dorota Zwolak, 
Werner Kossowski, Emilia 
Cyman, Jerzy Tymoszuk. W 
trakcie uroczystości ogłoszo-
ne również zostały wyniki w 
ramach konkursów: „Piękna 
Wieś”, „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy” i „Tradycyj-
ny chleb dożynkowy”.

Na scenie prezentowały 
swoje umiejętności dzieci i 
młodzież z gminnych szkół, 
chór „Rapsodia”, „Female 
Band” i zespół Midnight z 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich. 
Wystąpił również chór dzie-
cięcy „Żuławskie Słowiki” z 

Wocław, Zespół „Tęczowy 
Mix” z Cedrów Wielkich, ze-
spół taneczny ,,Stars’’, uczen-
nice z SP Wocławy, Giemlice, 
Cedry Małe i Cedry Wielkie, 
oraz gościnnie uczniowie z 
Pruszcza Gdańskiego i Suche-
go Dębu.

Dodatkowymi atrakcjami 
były: występ wokalny pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich 
Cedry Wielkie i Leszkowy, 
pokaz tańca towarzyskiego, 
pokaz mody ,,Strój rolnika na 
wesoło’’ przygotowany przez 
uczniów. Ponadto występowa-
li uczestnicy projektu „Taniec, 
moja pasja”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Żuławy 
Gdańskie, pod kierunkiem 

Elżbiety Skirmuntt-Kufel.
Uczestnicy dożynek mieli 

okazję do degustacji potraw 
serwowanych przez sołectwa: 
Trutnowy, Cedry Wielkie, 
Leszkowy. Na przygotowa-
nych stoiskach panie często-
wały domowymi pierogami, 
barszczem, chlebem ze smal-
cem i ogórkiem, ciastem i 
owocami. Piękna pogoda 
sprzyjała również uczestni-
kom zabawy tanecznej, trwa-
jącej do rana przy dźwiękach 
zespołu Relaks. 
Oprac. DK

Powiat gdański inwestuje 
w ścieżki rowerowe. Jednym 
z większych przedsięwzięć 
w tym zakresie była budowa 
Szlaku Menonnonitów, o 
długości niespełna 30 km.

Nowy rowerowy trakt 
prowadzi bezpieczną trasą 
poprzez gminy: Przejazdo-
wo – Wiślina – Wróblewo 
(odnoga: Grabiny-Zame-
czek) – Wocławy – Trut-
nowy – Cedry Wielkie 
– Kiezmark. Kilka tygodni 
temu powiat oddał do użyt-
ku rowerzystów także drogę 
technologiczną, biegnącą 
wałem wyremontowanego 
Kanału Raduni.

- Coraz więcej mieszkań-
ców Pomorza przesiada się 
na rowery. Dzięki Szlakowi 
Mennonitów oraz ścieżce 
na Kanale Raduni możliwe 
jest obecnie przejechanie 
z Gdańska na Żuławy i 
odwrotnie, czyli z Żuław na 
Główne Miasto w Gdańsku 
–  mówi Cezary Bieniasz-
Krzywiec, starosta gdański. 

- Dodatkowo powiat gdań-
ski wybudował, przy okazji 
innych inwestycji, dziesięć 
kilometrów dróg rowero-
wych. Wkrótce powstaną 
ich kolejne fragmenty. 

Dopiero co zakończyły 
się, lub właśnie trwają, 
prace przy ścieżkach przy 
ulicach Obrońców We-
sterplatte i Gałczyńskiego 
w Pruszczu Gdańskim. 
Ścieżki rowerowe uzupełnia 
mapa szlaków rowerowych, 
którą można znaleźć na 
stronie www.turystyczny.
powiat-gdanski.pl. Przy 
czym należy podkreślić, że 
szlaki zostały tak zaprojek-
towane, aby wiodły leśnymi 
i polnymi duktami, mało 
uczęszczanymi drogami 
gminnymi i powiatowymi, 
które tylko z konieczności 
przecinają ruchliwe drogi 
wojewódzkie. Wzorem były 
trasy rowerowe na wyspie 
Bornholm, które umożli-
wiają dokładne zwiedzenie 
całej wyspy. Oprac. DK

Warto chodzić do bibliotek. 
Przekonali się o tym uczestni-
cy zwołanych przez dyrekto-
ra Ośrodka Kultury, Sportu i 
Biblioteki Publicznej spotkań 
organizacyjnych w Straszynie i 
Wiślinie. Jednak zamiast Grze-
gorza Cwalińskiego zebrania 
poprowadziła… Halinka Kiep-
ska! Gwiazda serialu „Świat we-

dług Kiepskich” Marzena Kipiel
–Sztuka, która przyjechała do 
gminy Pruszcz Gdański, by dać 
koncert w OKSiBP w Cieplewie, 
postanowiła także spotkać się z 
mieszkańcami.

- Myśleliśmy, że to może 
spotkanie na temat nowej sie-
dziby biblioteki. A tu taka 
niespodzianka! – cieszyli się 

mieszkańcy Straszyna. Aktor-
ka zdradziła wiele szczegółów 
z planu serialu „Świat według 
Kiepskich” (w którym od 15 lat 
wciela się w   Halinkę) oraz z ży-
cia prywatnego. Bardzo chętnie 
rozdawała autografy na limito-
wanych pocztówkach i pozowa-
ła do zdjęć.
Oprac. DK

Rolnicy z nagrodami
Jednym z ważniejszych punktów obchodów dożynkowych w Cedrach Wielkich było wręcze-
nie przez Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu, Bogdana Dombrowskiego, wiceministra 
administracji i cyfryzacji oraz Janusza Golińskiego, wójta gminy, honorowych odznaczeń 
„Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżniającym się rolnikom z gminy.

Nowe, powiatowe 
ścieżki rowerowe
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Wzorem dla powiatu gdańskiego były trasy rowerowe 
na wyspie Bornholm

Halinka Kiepska 
w Straszynie
Biblioteki w Straszynie i Wiślinie odwiedziła Marzena Kipiel-Sztuka, czyli 
popularna Halinka ze „Świata według Kiepskich”. Nic nie podejrzewający 
uczestnicy spotkań bibliotecznych mieli nie lada niespodziankę!

Spotkanie z po-
pularną aktorką
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Przedstawiciele GOM pod-
sumowywali trzy lata swojej 
działalności podczas specjalnej 
konferencji prasowej. Paweł Ada-
mowicz, prezes GOM i prezydent 
Gdańska zaznaczył, że wciąż wie-
lu samorządowców z Pomorza 
nie ma wiedzy na tego, czym po-
winna się zajmować metropolia.
- Dlatego my musimy poprzez dzia-
łania bardzo praktyczne udowad-
niać niemal na co dzień, że to jest 
potrzebne. Bo samorządowcy po-
trzebują dowodów i wymiernych 
efektów - podkreślił Adamowicz.

Przy bogatym można więcej

Hanna Brejwo, wójt gminy 
Pszczółki tłumaczyła natomiast, 
że obszar metropolitalny uła-
twia małym gminom pozyska-
nie dodatkowych pieniędzy.
- Biednemu przy bogatym lżej 
i przynależność do metropolii 
pozwala nam myśleć, że jeste-

śmy wybraną kastą. To daje nam 
dwie rzeczy, po pierwsze pie-
niądze, a po drugie zdobywamy 
coś bardzo wartościowego - wie-
dzę. Dzięki temu, że jesteśmy w 
metropolii, bierzemy udział w 
projektach i zdobywamy fun-
dusze na realizację konkretnych 
rzeczy - mówiła Hanna Brejwo.
Po krótkim podsumowaniu już 
zrealizowanych projektów przed-
stawiciele GOM poinformowali 
o najbliższych planach. Jednym z 
nich jest przygotowywanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Ten 
dokument będzie gotowy w 2015 
roku i ma wskazać główne źródła 
zanieczyszczeń w metropolii i 
sposoby ich likwidacji. 

Węzły dla podróżnych

GOM zajmie się także budową 
transportowych węzłów integra-
cyjnych, które zwiększą komfort 
podróżowania po metropolii 
ma kosztować 280 mln złotych. 
Węzły zostaną zbudowane, lub 
rozbudowane w 18 punktach me-

Trzy lata działań w ramach metropolii
Tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, budowa transportowych węzłów integracyjnych i stworzenie 
„Weekendów za pół ceny” dla obcokrajowców. To najnowsze plany Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Fo
t.G
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- Z inicjatywą powstania 
organizacji metropolitalnej 
wyszedł prezydent Gdańska. 
Na początku 2011 r. zaprosił 
do dyskusji kilkudziesięciu 
samorządowców, którzy w 
czerwcu podpisali deklarację 
przystąpienia do stowarzy-
szenia, a 15 września 2011 r. 
powołali je do życia. Formalnie 
organizacja została zarejestro-
wana 6 października.
- W 2011 r. GOM liczył 29 
samorządów. Dziś jest ich w 
składzie stowarzyszenia 49. To 
obszar o powierzchni 6 605,62 
km2, zamieszkany przez 1,28 
mln mieszkańców.
- Członkami wspierającymi są 
dwie � rmy partnerskie: Saur 
Neptun Gdańsk oraz Gdańska 
Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna. 
- Część najważniejszych pro-
jektów GOM jest � nansowana 
z dotacji UE i rządowych, które 
udało się zdobyć stowarzysze-
niu. W sumie to ponad 14 mln 
zł, przeznaczonych na dzia-
łanie Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej, Platformę 
Praktyk i przygotowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Metropolia w skrócie

tropolii: Tczewie, Pruszczu Gdań-
skim, Kartuzach, Redłowie, Karwi-
nach, Luzinie, Rumi, Wejherowie, 
Osowie, Somoninie, Rębiechowie, 
Sierakowicach, Redzie, Żukowie 
Wschodnim, Cieplewie, Gołubiu 
Kaszubskim, Gościcinie Wejhe-
rowskim, Pszczółkach. Planowany 
termin realizacji projektu wartego 
280 mln złotych to lata 2014-2022.
- Już teraz w powiecie wejherow-
skim jest tyle samochodów co 
dorosłych mieszkańców, a w po-
wiecie kartuskim zarejestrowano 

nieomal tyle samo pojazdów, ile 
ten powiat liczy mieszkańców. 
Nie uda się więc nam wszystkim 
wjechać do Gdańska. Dlatego 
potrzebne są węzły integracyjne 
- tłumaczył Józef Reszke, wicepre-
zes GOM i starosta wejherowski.

Liczy się strategia

Gdański Obszar Metropolitalny 
napisze również Strategię Metro-
polii 2030, która ma przewidywać 
przyszłe wyzwania i zagrożenia 

dla metropolii. Ten dokument, 
który ma inny charakter niż Stra-
tegia Województwa, ma być goto-
wy jesienią 2015 roku. GOM chce 
też kontynuować swoje działania 
promocyjne. Chodzi konkret-
nie o organizowane wspólnie 
akcje „Weekendów za pół ceny”. 
W przyszłym roku organizacja 
zamierza współpracować z linia-
mi lotniczymi i przed sezonem 
stworzyć ofertę weekendów za 
pół ceny skierowanych do Irland-
czyków, Włochów i Hiszpanów. 

Przedstawiciele GOM podsumowywali trzy lata swojej działalności
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W okresie tragicznych walk na 
Ukrainie każda forma wsparcia 
jest potrzebna, a tej pomocy 
szczególnie potrzebują dzieci. 
Dlatego po spotkaniu z My-
ronem Yankivem, konsulem 
Ukrainy oraz dyrektorem Cari-

tas Archidiecezji Gdańskiej ks. 
Januszem Steciem, które odby-
ło się w marcu br., marszałek 
Mieczysław Struk zwrócił się do 
pomorskich samorządów oraz 
organizacji pozarządowych z 
prośbą o pomoc przy organiza-

cji wypoczynku dzieci z Ukra-
iny. W akcję zaangażowały się: 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 
który przyjął 100 dzieci wraz 
z opiekunami, gmina Słupsk i 
Miasto Słupsk – 50, gmina Kę-
pice – 43, Stowarzyszenie na 

drodze Ekspresji – 60, miasto 
Lębork i starostwo Lębork – 52, 
Gdańsk – 50 oraz Gdynia – 44. 
Łącznie 404 dzieci wraz z opie-
kunami.

Pomocy nie odmówiły rów-
nież instytucje kultury i edu-

kacji czy placówki turystyczne, 
bezpłatnie udostępniając orga-
nizatorom swoją ofertę: Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku, 
Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Muzeum – Kaszub-
skiego Parku Etnograficznego 

Dzieci i młodzież z Ukrainy 
spędziły wakacje na Pomorzu
Atrakcje turystyczne, wyżywienie, zakwaterowanie, a przede wszystkim pomoc terapeutyczna i odpoczynek od traumatycz-
nych wydarzeń – ponad 900 dzieci z terenów objętych walkami na Ukrainie skorzystało z wakacji na Pomorzu.  

we Wdzydzach Kiszewskich, 
Muzeum Archeologiczne w 
Gdańsku, Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim, Narodowe Muzeum 
Morskie, Akwarium Gdyńskie 
oraz Gdyńskie Centrum Nauki 
Experyment. 

– Każde dziecko mogło znaleźć 
coś dla siebie, zorganizowano 
wycieczki krajoznawcze, ekolo-
giczno-przyrodnicze zabawy i 
gry zespołowe, konkursy oraz za-
jęcia plastyczne – mówi marsza-
łek Mieczysław Struk. – Dzieci 
dostały także szkolne wyprawki, 
odzież czy kieszonkowe, a było to 
możliwe dzięki prywatnym spon-
sorom, społecznościom lokalnym 
i organizacjom pozarządowym.

Samorządy lokalne, współpra-
cujące z miastami partnerskimi 
na Ukrainie, w ramach niezależ-
nej akcji, także zorganizowały 
wypoczynek dla 515 dzieci – mia-
sto Kwidzyn, gmina Bytów, sta-
rostwo Bytów, gmina Gniewino, 
gmina Gniew, powiat chojnicki, 
Sulęczyno, gmina Nowy Dwór 
Gdański, powiat człuchowski, 
gmina Pelplin, gmina Prabuty i 
parafia Trąbki Wielkie. W sumie 
województwo pomorskie gościło 
w te wakacje 919 dzieci oraz ich 
opiekunów.

30 września marszałek Mieczy-
sław Struk spotkał się ponownie 
z konsulem Myronem Yanki-
vem. Tym razem była to okazja 
do podsumowania wspólnych 
działań oraz do uzgodnienia dal-
szych form pomocy i kierunków 
współpracy z Ukrainą. 
(ML)
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Jak co roku,  Bła-
żej Konkol, wójt 
gminy Trąbki 
Wielkie, przyznał 
stypendia za 
wysokie wyniki w 
nauce oraz za wy-
bitne osiągnięcia 
artystyczne i 
sportowe.
Nagrody otrzy-
mali uczniowie 
szkół podstawo-
wych i gimna-
zjalnych z terenu 
gminy. Dodat-
kowo Mateusz 
Sroka,  radny 
powiatu gdań-
skiego, przekazał 
środki finansowe 
na ufundowanie 
stypendiów dla 
trzech uczniów 
z gminy Trąbki 
Wielkie.

Najlepsi uczniowie w Trąbkach

W gminie Cedry Wielkie 
działa telefoniczny system 
wzywania natychmiastowej 
pomocy w nagłych wypad-
kach dla osób, które wyraziły 
zainteresowanie i przystąpiły 
do programu teleopieki. 

W obecności przedsta-
wicieli Polskiego Centrum 
Opieki Dyrektora Operacyj-
nego - Katarzyny Woźniak,  
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Grażyny Be-
rezy oraz pracowników 
socjalnych - Marii Wawer 
i Grażyny Ciach, zostały 

przekazane dwa aparaty te-
lefoniczne wraz z osobistym 
nadajnikiem noszonym na 
przegubie ręki. Sprzęt trafił 
do mieszkanek wsi Cedry 
Wielkie. Całość połączona 
jest z centrum operacyj-
no-alarmowym, które w 
razie potrzeby całodobowo 
udziela pomocy. Następnie 
pracownicy GOPS przekazali 
kolejne 15 aparatów osobom, 
które podpisały umowę o 
przystąpieniu do systemu 
teleopieki. 
Oprac. DK

Młodzież, biorąca udział w 
warsztatach tworzenia komik-
sów, pracowała nad nową wersją 
legendy o powstaniu Pszczółek. 

Efektem ich pracy jest histo-
ryjka obrazkowa „O Dorotce i 
pszczole – czyli jak to z Pszczół-

kami było”, która właśnie została 
wydana. Komiks dostępny jest w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Pszczółkach. 

Warsztaty tworzenia komik-
sów odbyły się w bibliotece w 
Pszczółkach w ramach projektu 

„We wszystkich odcieniach mio-
du”, który był współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – Europa 
inwestująca w obszary wiejskiej. 
W ramach tego projektu prowa-

dzono również szkołę dla rodzi-
ców wraz z opieką nad dziećmi, 
warsztaty komputerowe, dzien-
nikarskie, liderów lokalnych i 
dekoracji woskowych. Wzięło w 
nich udział łącznie ok. 280 osób.
Oprac. DK

Wydarzenie miało związek z 
25. rocznicą wolnych wyborów. 
- Kiedyś nie można było iść do 
sklepu i kupić dziecku banana 
czy pomarańczę. Nie można 
było podróżować za granicę. 
Dzisiaj mamy wszystko, mamy 
wolność. Zawdzięczamy to 

właśnie takim osobom, jak 
prezydent Lech Wałęsa – mó-
wiła wójt Magdalena Koło-
dziejczak.

Lech Wałęsa, przewodniczący 
„Solidarności”, były prezydent 
RP i laureat pokojowej nagro-
dy Nobla, z charakterystyczną 
dla siebie swadą i ironią opo-
wiadał nie tylko o historycz-
nych momentach dla kraju, 

ale także o współczesnych pro-
blemach. Odpowiedział też na 
dociekliwe pytania uczniów ze 
wszystkich gminnych szkół, 
które tego dnia przyjechały do 
Borkowa.

- Czy w dzieciństwie ma-
rzył pan o zastaniu prezyden-
tem? Co się panu nie podoba 
w naszym kraju? Jak się panu 
podobał film Andrzeja Wajdy 
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”? 
– chcieli wiedzieć uczniowie.

- Urodziłem się w wojnę i 
wychowałem na wsi, wielkich 
więc planów nie miałem. W 
kraju obecnie podoba mi się 
tylko moja żona. Pan Wajda 
próbował  70 lat mojego życia 
zawrzeć w dwóch godzinach. 
Tak się nie da – odpowiadał 
żartobliwie prezydent. Po py-
taniach przyszedł czas na pa-
miątkowe zdjęcie i posadze-
nie drzewka – symbolicznego 
„dębu wolności”.

Teleopieka już działa!
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Sprzęt trafił do mieszkanek gminy

Komiks z legendą o powstaniu Pszczółek

Wałęsa w borkowskiej szkole
Człowiek–legenda i symbol obalenia komu-
nizmu – Lech Wałęsa był gościem w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym w Borkowie.
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Dzisiaj mamy 
wszystko, mamy 

wolność.

Lech Wałęsa zasadził „dąb wolności”
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Dariusz Męczykowski zachęca do aktywnego 
spędzania wolnego czasu

- Mija 25 lat od kiedy odzy-
skaliśmy wolność. Pamięta 
Pan tamte czasy, a także to, 
co się zmieniło w Polsce?

- Patrząc przez pryzmat mojej 
osoby to jest to okres, w któ-
rym zacząłem się rozwijać 
wraz z wolną Polską. Pamiętam 
doskonale czasy komunizmu 
i mechanizmy, które rządziły 
w naszym kraju. Moi rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne. 
Z powodu tego, że nie przystą-
pili do spółdzielni i nie zapisali 
się do PZPR, pomimo licznych 
prób zmierzających do tego, 
byli mocno represjonowani. Ale 
dzisiaj są szczęśliwi, że nie mają 
w swoim życiorysie śladów ska-
żenia tamtą epoką.

Rodzice przekazali mi głębo-
kie wartości wiary katolickiej,  
rodziny i patriotyzmu. W no-
wej Polsce spełniłem się jako 
nauczyciel, wychowawca. Moja 
rodzina żyje w wolnym kraju.

- No właśnie, rodzina. Jakie 
wartości Pan z niej wyniósł?

- Moi rodzice byli przedsię-
biorczymi i pracowitymi ludź-
mi. Prowadzili indywidualne 

gospodarstwo rolne i widzia-
łem ile wymaga to wysiłku z ich 
strony.

Sytuacja rolnictwa w 1989 
roku była trudna, spadał do-
chód z produkcji rolniczej. Jako 
ludzie zaradni podjęli decyzję 
o prowadzeniu działalności 
gastronomicznej. Przemianom 
ustrojowe po 1989 roku sprzy-
jały rozwojowi przedsiębiorczo-
ści. Ludzie zaczęli w większym 
stopniu korzystać z różnego 
rodzaju usług i decyzja moich 
rodziców okazała się strzałem 
w dziesiątkę. 

Od moich rodziców zaraziłem 
się bakcylem przedsiębiorczo-
ści i zainspirowałem moją żonę 
Joannę, aby zajęła się działalno-
ścią gastronomiczną. Prowadzi-
my, można powiedzieć, wspól-
nie zajazd i restaurację. W tym 
roku otworzyliśmy rybaczówkę 
nad naszym jeziorem, gdzie 
promujemy rybactwo i spoży-
wanie dań rybnych.

Cały czas wspieram żonę. 
Mamy nowe pomysły, które sta-
ramy się realizować, korzystając 
z przychylnego czasu dla przed-
siębiorców.

- Co należy zrobić, żeby żyło 
nam się jeszcze lepiej?

- Na pewno jest wiele spraw, 
które wymagają poprawy. Za-
liczyć by tu można zmianę nie-
których aktów prawnych, które 
ułatwiałyby życie Polakom. 
Uważam, że poprawy wymaga 
prawo budowlane i cały pakiet 
przepisów ułatwiających podej-
mowanie działalności gospodar-
czej. Obecne uregulowania czę-
sto hamują przedsiębiorczość. 
Nie udało też się znacznie 
zmniejszyć bezrobocia, nie uda-
ło się też zrealizować niektórych 
inwestycji związanych z infra-
strukturą, szczególnie chodzi tu 
o drogi. Proces budowy dróg w 
znacznym stopniu już następu-
je ale w tej dziedzinie musimy 
jeszcze trochę nadrobić. Mówiąc 
o tym, co powinno się zmienić, 
nie sposób przejść obojętnie 
obok funkcjonowania służby 
zdrowia. To jej niewydolność 
dotyka wszystkich Polaków i jej 
zreformowanie uważam za naj-
pilniejsze zadanie.

Cały wywiad 
– w Expressie Biznesu nr 29.

Z Dariuszem Męczykowskim, wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Pomorskiego rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Dariusz 
MęCzykowski

wiceprzewodniczą-
cy sejmiku 

województwa Po-
morskiego 

(z ramienia Platfor-
my obywatelskiej) 

przedsiębiorca, 
działacz sportowy 

(członek wojewódz-
kiej rady 

szkolnych związków 
sportowych)  trener 

i ligowego zespółu 
piłkarek ręcznych 

uks PCM kościerzy-
na, Dyrektor zespołu 

szkół w Nowej 
karczmie, małżonka 

Joanna prowadzi 
zajazd i restaurację, 
mają dwójkę dzieci: 
16-letniego oskara 

i 9 letnią Nikolę.

Przedsiębiorca 
od dziecka







Jak wygląda - na podstawie o� cjalnych danych z Monitora 
Sądowego i Gospodarczego - sytuacja polskich � rm w 
kontekście bankructw? W sierpniu opublikowano informację 
o upadłości 62 przedsiębiorstw. 
Opublikowane w sierpniu orzeczenia o upadłości dotyczyły 
� rm mających zsumowany ostatni znany obrót na poziomie 
ok. 600 milionów złotych, a zatrudniały one razem według 
ostatnich dostępnych danych ok. 1,6 tys. osób. Od początku 
roku do końca sierpnia opublikowano orzeczenia o upadłości 
559 polskich przedsiębiorstw.
Liczba upadłości � rm usługowych jest zdecydowanie wyższa 
niż przed rokiem, odmiennie niż w innych sektorach gospo-
darki. Spodziewać się jednak należy rosnących problemów 
w branży spożywczej – pojawiają się pierwsze upadłości w 
branży mięsnej.
Problemy � rm produkcyjnych i budowlanych w dużej części 
przypadków miały swoje źródło w stopniowo spadających na 
przestrzeni trzech ostatnich lat obrotach.
Sprzedaż � rm transportowych oraz producentów żywności, 
którzy upadli w okresie trzech ostatnich lat nie spadała, ale 
rosła. Przyczyną ich problemów z reguły nie była także niska 
rentowność sprzedaży, ale po prostu jej nagłe załamanie.
Analizując wyniki � nansowe � rm, które znalazły się na 
liście upadłości zauważyć można tendencję stopniowego 
spadku obrotów w ciągu ostatnich trzech lat większości � rm 
produkcyjnych i budowlanych. Natomiast � rmy transpor-
towe i z branży spożywczej, których upadłość ogłoszono w 
sierpniu, były w zgoła odmiennej sytuacji – raczej systematy-
cznie zwiększały w ostatnich trzech latach swoją sprzedaż. 
Załamanie w przypadku tych przedsiębiorstw przyszło 
nagle. 

(Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane 
przeanalizowane przez Euler Hermes z Grupy Allianz). 

Upadają firmy 
usługowe

Marszałkowie Mieczysław 
Struk oraz Ryszard Świlski 
podpisali z przedstawicie-
lami PESA Bydgoszcz SA 
(wiceprezesem Robertem 
Świechowiczem i prokuren-
tem Maciejem Maciejew-
skim) umowę na dostawę 10 
sztuk spalinowych zespołów 
trakcyjnych dla obsługi Po-
morskiej Kolei Metropoli-
talnej. Uroczystość odbyła 
się w miniony wtorek na te-
renie budowanej stacji PKM 
Gdańsk-Niedźwiednik.

Projekt „Zakup 10 sztuk 
spalinowych zespołów 
trakcyjnych do obsługi Po-
morskiej Kolei Metropoli-
talnej w Trójmieście”, do� -

nansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013. Umowa 
o do� nansowanie zosta-
ła podpisana w Warszawie 
przez członków Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go:  Ryszarda Świlskiego i 
Czesława Elzanowskiego 
oraz Pawła Szaciłło, p.o. dy-
rektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 
w Warszawie. Projekt obej-
muje zakup 10 pojazdów, w 
tym 3 szt. dwuczłonowych i 
7 szt. trójczłonowych. War-
tość całkowita projektu to 
niemal 150 mln zł, kwota 
do� nansowania to ponad 70 

mln zł. 
Przetarg na dostawę pojaz-

dów dla PKM wygrała � r-
ma Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz SA. Pojazd dwu-
członowy kosztuje ponad 
10 mln zł, zaś trójczłonowy 
prawie 12 mln zł. Termin za-
kończenia dostawy poszcze-
gólnych pojazdów nastąpi w 
maju 2015 roku. 

Przypomnijmy, że wa-
gony będą przystosowane 
do obsługi osób niepełno-
sprawnych, wyposażone 
w monitoring zewnętrzny 
i wewnętrzny, klimatyza-
cję, a także przystosowa-
ne do przewozu rowerów. 
Szyby w oknach bocznych 

W spotkaniu, które zor-
ganizowano  w gdańskiej 
siedzibie GDDKiA uczest-
niczyli przedstawiciele  
GDDKiA , samorządowcy z 
województwa pomorskiego 
oraz dostawcy materiałów 
do wykonywania nawierzch-
ni bitumicznych. Pojawili 
się tam przedstawiciel � rmy 

Lotos Asfalt oraz � rmy Ret-
tenmaier Polska.

Pierwszą część konferencji 
poświęcono na szczegółowy 
opis technologii SMA 16 
stosowanej od kilku lat przez 
� rmę TUGA. Ta technologia, 
według jej pomysłodawców, 
stanowi alternatywę dla tra-
dycyjnych metod. Pozwala 

na wykonanie, za porówny-
walne pieniądze, nawierzch-
ni dróg, które spełniają 
wszystkie normy, przy jed-
noczesnym  podwyższeniu 
trwałości starzeniowej na-
wierzchni. Dodatkową za-
letą jest znaczące  skrócenie 
czasu wykonywania robót 
bitumicznych. Technologię 

O drogach na spotkaniu w GDDKiA
Nowoczesne technologie wykonywania nawierzchni dróg były tematem 
spotkania w gdańskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Nowatorski typ mieszanek mineralno – asfaltowych SMA 16 przedstawiła � rma 
TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

SMA 16 przedstawił  Ireneusz 
Strugała, inżynier technolog 
w � rmie TUGA.

Podczas spotkania zapre-
zentowano także książkę 
“Jednowarstwowa nawierzch-
nia asfaltowa SMA 16 JENA. 
Poradnik dla zarządców i wy-
konawców dróg samorządo-
wych”, którą wyda � rma Ret-
tenmaier Polska. (GB)

Cały artykuł przeczytasz 
w najnowszym wydaniu 
Expressu Biznesu

Ogromne dofinansowanie 
na zakup pojazdów

Ponad 70 milionów złotych unijnego do� nansowania na zakup 
10 pojazdów szynowych otrzyma Pomorska Kolej Metropolitalna. 

i w drzwiach wejściowych 
będą zabezpieczone specjal-
ną folią powleczoną klejem 
akrylowym z � ltrem UV, o 
właściwościach antygra�  ti 
(zapobiegająca zarysowaniom 
i zadrapaniom powierzchni 
szkła oraz odporna na dzia-
łanie substancji żrących: roz-
cieńczonych kwasów i zasad). 
Pojazdy będą posiadały Sys-
tem Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej z monitorami 
LCD i wyświetlaczami LED 
oraz zostaną wyposażone w 
system automatycznego zli-
czania pasażerów. Zakupione 
pojazdy będą wyposażone 
również w kompletną sieć do 
bezprzewodowego dostępu 
do Internetu dla podróżnych. 
Składy będą mogły rozwinąć 
prędkość do 120 km/h.
Rafał Korbut



Projekt
norweski

Dlatego w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyła się II Kon-
ferencja Personal Branding. Objęliśmy patronat nad tym wyda-
rzeniem. Była to konferencja bezpłatna, skierowana do małych 
i średnich przedsiębiorców oraz do � rm jednoosobowych, gdzie 
człowiek sam jest swoją własną marką i samodzielnie musi się 
„przebijać” na rynku wśród tysięcy mu podobnych. Dlatego też 
przygotowano to szkolenie dla mikro, małych i średnich przed-
siębiorców, dążących do stworzenia silnej marki osobistej. Więcej 
informacji na http://www.personalbrandingpolska.pl. DK

Niech Cię zauważą!
Nikt o Tobie nie wie, masz złą reputację, niczym 
się nie wyróżniasz, nie odpowiadasz na niczyje 
potrzeby – jako marka, nie istniejesz!
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Dariusz Męczykowski, 
Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego, 
radny z terenu Kaszub
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Możliwość wstępnej 
rejestracji osób bezro-
botnych i poszukujących 
pracy przez internet do 
PUP w Gdańsku istnieje 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w 
Pszczółkach. 

W celu rejestracji należy 
udostępnić dane, niezbędne 
do wypełnienia formularza, 
na podstawie którego usta-
lony zostanie status osoby 
na rynku pracy. Są to: dane 
osobowe i adresowe, posia-
dane kwalifikacje (wykształ-
cenie, zawody, uprawnienia, 
umiejętności, języki obce), 
stopień niepełnosprawności 
(jeżeli został orzeczony), 
okresy zatrudnienia oraz 
inne okresy mające wpływ 
na prawo do zasiłku, infor-
macje o członkach rodziny, 
preferencje dotyczące pracy.

W celu dokonania 
wstępnej rejestracji należy 
skontaktować się z pra-
cownikiem socjalnym z 
rejonu: Binkowska Ewa tel. 
58 683 91 23 lub 512 909 
088, rejon: Różyny, Rębielcz, 
Kleszczewko, Ostrowite, 

Pszczółki ulice: Sportowa, 
Szkolna, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Słowackiego, 
Prusa, Reymonta Tuwima, 
Matejki, Witosa, Konopnic-
kiej, Brzechwy, Orzeszkowej, 
Pogodna, Wspólna, Olim-
pijska, Piesza, Baltnicka, 
Miodowa, Wielokwiatowa, 
św. Ambrożego, Rumian-
kowa, Wrzosowa; Jach 
Marzena tel. 512 909 116, 
rejon: Kolnik, Skowarcz, 
Ulkowy, Żelisławki; Kuni-
szewska Agnieszka tel. 512 
909 126, rejon: Pszczółki 
ulice: Rataja, Fabryczna, 
Pomorska, Polna, Tczewska, 
Gdańska, Kościelna, Jana 
Pawła II, Kopernika, Ogro-
dowa, Nowa, Piłsudskiego, 
Dworcowa, Topolowa, 
Klonowa, Łąkowa Kaszta-
nowa, Jarzębinowa, Dębowa 
Bukowa, Brzozowa, Wierz-
bowa, Norwida, Olchowa, 
Jaśminowa.

Wstępna internetowa 
rejestracja nie zwalnia 
z obowiązku osobistego 
stawiennictwa w PUP w 
Gdańsku w wyznaczonym 
terminie.
Oprac. DK

Potem korowód, przy 
akompaniamencie orkie-
stry, przemaszerował na plac 
dożynkowy. Reprezentacja 
Strzeleckiego Bractwa Kurko-
wego z Gdyni na otwarcie do-
żynek przygotowała armatę. 
Poprzez salwę armatnią Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 
wraz z Ryszardem Świlskim, 
wicemarszałkiem wojewódz-
twa pomorskiego i Cezarym 
Bieniasz-Krzywiec, starostą 
powiatu Pruszcz, dokonali 
otwarcia przywidzkich doży-
nek.

- Bardzo fajna impreza - 
stwierdziła pani Ania, turyst-
ka z Gdańska. - Widać, że z 
roku na rok coraz fajniejsze 
wydarzenia się tutaj odbywa-
ją i Przywidz staje się coraz 
atrakcyjniejszy... 

Konkursy i świetna zabawa 
trwały do późnych godzin 
nocnych.

Na tym nie koniec. W sołec-
twie Olszanka właśnie oddany 
do użytku plac zabaw. Tym sa-
mym zakończono projekt „Za-
gospodarowanie przestrzeni 

W Pszczółkach łatwej 
szukać pracy

Przywidz liczy plony i inwestuje
Dożynki gminne odbyły się w Przywidzu. Rozpoczęły się uroczystą mszą św.  
w kościele p. w. Matki Bożej Różańcowej z udziałem orkiestry dętej. 
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publicznej poprzez budowę 
placu zabaw w miejscowości 
Olszanka” o wartości ponad 67 
tys. zł. Wartość dofinansowa-
nia to  43 780 zł (ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach działania 

413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”, w zakresie opera-
cji odpowiadającym warunkom 
pomocy  w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”).

Ponadto gmina Przywidz 
zrealizowała zadanie „Budo-

wa kanalizacji sanitarnej  w 
Aglomeracji Przywidz - Etap I 
miejscowość Pomlewo”. Środki 
finansowe na realizację pocho-
dziły z preferencyjnej pożyczki 
WFOŚiGW w Gdańsku.
Oprac. DK

Przywidzkie dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą

- Bardzo dobrze zostały wy-
korzystane środki unijne w 
dziedzinie inwestycji sporto-
wych. Powstały boiska wie-
lofunkcyjne tzw. „Orliki”, 
pełnowymiarowe sale gimna-
styczne dla dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo rozwinięta została 
dziedzina oświaty, edukacji i 
kultury. Nowe obiekty kultu-
ralno-edukacyjne powstały na 
terenie Pruszcza Gdańskiego. 
Pozyskano również środki z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Powiat gdański jest 
liderem w pozyskiwaniu unij-
nych dofinansowań oraz w sku-
tecznym ich wykorzystywaniu. 
To są prawidłowo rozliczone 
projekty, które są odpowiednio 
dopasowane do potrzeb. 

„Orliki” i inne sportowe in-
westycje dają radość i odciągają 
od patologii. Ważne jest także 
kultywowanie kultury, poprzez 
dawanie zajęć i odwracanie od 
złych postaw. Jako wieloletni 
działacz i koordynator dzieci 
i młodzieży  w ramach Woje-
wódzkiego Szkolnego Związ-
ku Sportowego w Gdańsku, 
miałem okazję przyglądać się 
przeobrażeniom, jakie mia-
ły miejsce, również pod ką-
tem praktyczności inwestycji 
i zasadności podejmowanych 
działań. Przyglądałem się tak-
że pracy działaczy sportowych, 
trenerów, nauczycieli w-fu, 
dyrekcji szkół oraz wspaniale 
działających rad gmin powiatu 

Pruszcz na rzecz najistotniej-
szej materii, jaką jest dziecko.

Z moich wieloletnich obser-
wacji wynika, że realizowanie 
wszystkich projektów przez 
Cedry Wielkie, Kolbudy, Przy-
widz, Pruszcz Gdański i więk-
szość gmin powiatu gdańskie-
go charakteryzowało się dobrą 
współpracą. Wszelkie inwesty-
cje są dobrze rozliczane, ale i 

dobrze dobrane do oczekiwań 
użytkowników. Krótko mówiąc 
- idealnie dopasowane i nie-
przeinwestowane, uwzględnia-
jące rozwój danego obszaru. 

Podsumowując - w zdrowym 
ciele zdrowy duch! Dbałość o 
kondycję, zdrowie fizyczne, jak 
i prawidłowy rozwój, postawę i 
zdrowe kręgosłupy są niezwykle 
ważne. Istotne jest także zapo-
bieganie patologii i dbanie o to, 
by dzieci miały zajęcie. Dlatego 
- zgodnie z przysłowiem: „Ten, 
który staje na start, jest zwycięz-
cą” - trzeba walczyć o inwestycje 
i dobro mieszkańców gmin.
(oprac. DK)

W zdrowym ciele zdrowy duch!
O harmonijnym rozwoju powiatów mówi Dariusz Męczykowski, wieloletni działacz 
samorządowy oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa pomorskiego.

„Orliki” i inne 
sportowe 

inwestycje dają 
radość i odciągają 

od patologii.
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Duże zainteresowanie 
wzbudził panel dyskusyjny 
„Edukacja kulturalna Po-
morze: diagnoza, wyzwa-
nia, zobowiązania”. Wzięli 
w nim udział m. in.: Joanna 
Cichocka - Gula, Katarzyna 
Hall, Mariola Małgorzata 
Paluch, Filip Schmidt, Mo-
nika Jastrzębska, Sylwester 

Galuszka. Moderatorem 
debaty był Cezary Obracht-
Prondzyński. W dysku-
sji brali udział również 
samorządowcy: Mieczysław 
Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego oraz 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu. 
Oprac. DK

Razem o kulturze
w metropolii
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W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie dobiegło
 końca I Metropolitalne Forum Kultury.

Mieczysław Struk 
otworzył forum



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM pilnie działkę 
budowlaną 1600m2, z dobrą 
lokalizacją, Linia. Tel: 503-
923-874

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, prąd i woda, ul. 
Dębowa 13, Kąpino, gm. Wej-
herowo, tel. 605 420 694

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 do wynajęcia przy 
ulicy Strzeleckiej w Wejhero-
wie. Tel: 889-450-015

DO WYNAJĘCIA dom wolno 
stojący, 6 pokoi, 170 m2, 
Wejherowo, blisko dworca 
głównego, + 2 pokoje, osob-
ne wejście w cenie 600 zł, tel. 
693 370 251

POSZUKUJĘ 
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Opel Astra 
2006r. diesel  122000km, 
czarny, hatchback, 5 drzwi, cz 
klimatyzacja, abs, tempomat, 
autoalarm. Cena 16700 zł

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, dojazd do 

klienta. Tel: 789-345-593

INNE

SPRZEDAM bardzo dużo 
części, nowych i używanych 
do książek, tanio. Tel: 885-
699-284

EDUKACJA
KOREPETYCJE z matema-
tyki, szkoła podstawowa i 
gimnazjum. Tel: 607-888-579

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

SPRZEDAM nowy Czytnik 
Packet Book Mini z Wi – Fi za 
pół ceny, 160 zł, Wejherowo. 
Tel: 502-351-988

SPRZEDAM Samsung Galaxy 
Young, nowy, 250 zł, tel. 602 
465 683

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

WRÓŻKA - jasnowidz, 
również poprzez e-mail. Tel: 
792-230-300 

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 
310 311

TOWARZYSKIE

ZADBANY, pracujący, 43 
lata, 176cm wzrostu, pozna 
kobietę w celach towarzy-
skich, pomorskie, Tel: 786-
197-025

JA 33 lat, singel, penis 
22cm, tylko dla Pań 33-50 lat 
sponsorek z klasą. Sopot, Tel: 
728-185-466, absolwent.

SEX To Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

POMOC, mam 5-cioro dzieci, 
potrzebuję ubrań, artykułów 
szkolnych, środków czystości 
z góry dziękuję. Tel: 570-
032-212

SPRZEDAM silnik 2,2 kw 
1400 obrotów 240 zł. Tel: 
695-230-080

SPRZEDAM drewno 
opałowe i gałęziówkę. Tel: 
782-846-927

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuje ubrań, środków 
czystości, artykułów szkol-
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nych. Z góry dziękuję. Tel: 
512-757-719

SPRZEDAM beczki plastiko-
we 200 litrów, 50zł sztuka. Tel: 
503-631-333

BURSZTYN kupię. Tel: 784-
955-498.

SPRZEDAM łózko 1 ososobo-
we, cena 250zł. Ubranka po 
dziewczynce 3-4 latka cena: 
80 zł, hulajnoga gratis, Wejhe-
rowo. tel: 798-020-532

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor so-
snowy, 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, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, prawe, z futryną, 
zbrojone z wizjerem, komplet 

kluczy, cena: 500 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, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

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

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

Bądź na bieżąco!

pomorski.info
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Mistrzostwa dla niepełno-
sprawnych będą odbywać się na 
siedząco i w trzech kategoriach: 
dla głuchoniemych, niewido-
mych oraz niepełnosprawnych 
ruchowo.

- Spodziewamy się od 10 do 
200 zawodników. Skąd ta duża 

rozbieżność? Po raz pierwszy 
organizujemy osobną rywali-
zację tylko dla osób niepełno-
sprawnych. Do tej pory podczas 
zmagań z osobami pełnospraw-
nymi na Mistrzostwa Świata, 
czy Europy startowało nieco 
ponad 100 sportowców Osob-
na, światowa rywalizacja oraz 
dodatkowe kategorie pozwala-
ją domniemywać, że do Pucka 

może zjechać się nawet 200 za-
wodników – uważa Paweł Pod-
lewski, pracujący przy organiza-
cji wydarzenia

Zawody odbędą się w dniach 
7-12 października w hali MOK-
SiR w Pucku.

Organizatorzy podkreślają, 
ze osobne zawody dla niepeł-
nosprawnych to absolutna no-
wość w świecie armwrestlingu, 

która już na etapie planowania 
wzbudziła trochę kontrowersji. 
Niektórzy niepełnosprawni nie-
chętnie zareagowali bowiem na 
propozycję International Arm-
sport Federation for Persons 
with Psyhical Disabilities, która 
w ubiegłym roku, podczas spo-
tkania WAF wystąpiła o zgodę 
na usamodzielnienie się i odłą-
czenie od dotychczasowych mi-
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Mistrzostwa armwrestlingu

Nawet 200 zawodników może przyjechać do Pucka na I Armwrestlingowe Mistrzostwa Świa-
ta Niepełnosprawnych. Mistrzostwa odbędą się w dniach 7-12 października a osobne zawody 
dla niepełnosprawnych to absolutna nowość w świecie armwrestlingu.
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strzostw. To wtedy Zarząd WAF 
na czele z Assenem Hadjitodo-
rovem, prezydentem światowej 
federacji wyraził zgodę, aby nie-
pełnosprawnymi zajęła się nowo 
powstała organizacja, w której 
zarząd wejdzie WAF.

- Mistrzostwa w Pucku będą 
przeprowadzane na naszym au-
torskim programie do prowa-
dzenia zawodów, który od dawna 
używany jest podczas rywalziacji 
Mistrzostw Świata, czy Europy – 
mówi Podlewski. - Program sam 
oblicza i proponuje ilość stołów 
do walk i symuluje czas rywaliza-
cji. Przy 200 zawodnikach do ro-
zegrania mistrzostw potrzebne są 
nam maksymalnie 4 stoły. Osta-

tecznie o ilości stołów zdecydu-
jemy po zgłoszeniu się wszystkch 
drużyn. Oczywiscie stoły będą 
centralnym punktem zawodów, a 
głowni bohaterowie – czyli sami 
zawodnicy - będą rywalizowac na 
specjalnie przygotowanej scenie. 
Planujemy również całe mistrzo-
stwa pokazywać na telebimach i 
telewizorach rozstawionych po 
całej sali oraz przeprowadzić dar-
mową transmisję interenetową z 
całej rywalizacji mistrzostw. 

Organizatorzy wydarzenia to 
Federacja Armwrestling Polska, 
która współpracuje z  Miastem 
Puck. “Express Powiatu Puckie-
go” objął patronat medialny nad 
tym wydarzeniem.
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Mistrzostwa w Pucku będą przeprowadzane na autorskim programie do prowadzenia zawodów, który od dawna używany jest podczas rywalziacji Mistrzostw Świata, czy Europy

Zawodników oraz widzów 
gorąco przywitała Aleksandra 
Kobielak,  mistrzyni świata 
� tness. 

Następnie na scenę wyszły 
pierwsze zawodniczki z kate-
gorii FIT-KID w wieku od 8 
do 14 lat i zawodniczki star-
tujące w Fitess Aerobic, które 
zaprezentowały układy ta-
neczno-gimnastyczne.

Na scenie pojawiły się 
wszystkie panie, prezentując 
kolekcję sukien zaprojekto-
wanych przez Aleksandrę Ko-
bielak. W dniu zawodów mo-
gliśmy oglądać także suknie 
UFUFU, które zaprojektował 
Michał Starost. Następnie na 
scenie pojawił się zawodnik, 
który zaprezentował kategorię 

Udane zawody fi tness 

mową transmisję interenetową z 
całej rywalizacji mistrzostw. 

Organizatorzy wydarzenia to 

czenie od dotychczasowych mi-

do walk i symuluje czas rywaliza-
cji. Przy 200 zawodnikach do ro-
zegrania mistrzostw potrzebne są 
nam maksymalnie 4 stoły. Osta-

Federacja Armwrestling Polska, 
która współpracuje z  Miastem 
Puck. “Express Powiatu Puckie-
go” objął patronat medialny nad 
tym wydarzeniem.

Promocja zdrowego stylu życia u dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zawodów sylwet-
kowych i gimnastycznych, których partnerem jest miasto Gdańsk - taki właśnie był cel pierwszej edycji 
GRAND PRIX FITNESS Aleksandry Kobielak. Zawody okazały się strzałem w dziesiątkę. Ludzie z całej 
Polski zjechali się do Gdańska, aby pokazać swoje wysportowane ciała.

Fitness Athletic. 
Po męskim wystąpieniu nad-

szedł czas na pierwszy pojedy-
nek. Na scenie zmierzyły się 
zawodniczki w kategorii Fit-
ness Model w kategorii poniżej 
167 cm, następnie powyżej 167 
cm. Pierwsza runda to wyjście 
na scenę w bikini w butach na 
wysokim obcasie. Kolejne były 
zawodniczki w kategorii Fitness 
Figure. Pomiędzy paniami nad-
szedł czas na kolejną kategorię 
-  Kulturystyka Niepełnospraw-
nych. Na scenie wystąpił  Kamil 
Kowalczyk. Potem nadszedł czas 
na drugą i � nałową rundę Fit-
ness Model, która przedstawiała 
zawodniczki w nowej odsłonie – 
sukniach wieczorowych. 

Po wszystkich rundach i zli-
czeniu wyników odbyło się 
wyłonienie zwycięzców. Za-

wodnicy wychodzili na scenę 
kategoriami, a Aleksandra Ko-
bielak wręczała medale, pucha-
ry oraz nagrody od partnerów 
i sponsorów. Dodatkowymi na-
grodami była nagroda Fitness-
Foto, dla najbardziej fotogenicz-
nej zawodniczki, która otrzyma 
profesjonalną sesję zdjęciową 
od PolishFitness.com. Kolej-
na nagrodą była indywidualna 
statuetka Aleksandry Kobielak 
za najlepszy układ � tness, którą 
otrzymała Nikola Szydłowska z 
Gdańska oraz statuetka Alek-
sandry Kobielak Najlepsza Syl-
wetka Fitness, którą otrzymała 
Marta Górka z Warszawy. 

Drugą edycję imprezy zapo-
wiedziano na 2015 rok.

Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objął magazyn „Express 
Biznesu”. (GB)

Zawody skierowane były do każdej grupy 
wiekowej, zaczynając od 8 roku życia
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