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Ranking, pokazujący zmiany w 
potencjale gospodarczym, przygo-
towany został przez renomowaną 
� rmę Curulis. Cały raport, którego 
ranking jest częścią, miał z założe-
nia wyróżniać samorządowców, 
którzy realnie wpłynęli na rozwój 
jednostki, niezależnie od tego, czy 
na jej terenie znajdują się wielkie 
przedsiębiorstwa, czy grunty rol-
ne. W wielu zestawieniach doty-
czących zamożności gmin wyniki 
są bowiem powtarzalne. Trudno 
bowiem z dnia na dzień przestać 
być jednostką bogatą, czy też takie 
bogactwo nagle pozyskać. Zatem  
w kraju jest kilkadziesiąt samo-
rządów, regularnie zgarniających 
różnego rodzaju nagrody, przy 
czym większość ich „bogactwa” 
jest w dużej mierze niezależna od 
poczynań władz. Zaprezentowa-
ny raport odpowiada natomiast 
wprost na pytanie o skuteczność 
poczynań wójtów, burmistrzów i 
prezydentów w ostatnich czterech 
latach.

Podczas prac nad raportem zba-
dano 2479 jednostek samorządu 
terytorialnego (wszystkie gminy 
oraz miasta na prawach powia-
tu), w których odbyły się wybory 
bezpośrednie. Każda jednostka 
została porównana w wymiarze 
gospodarczym, społecznym, in-
frastrukturalnym i � nansowym. 
Aby zająć wysoką pozycję w ran-
kingu ogólnym, jednostka musia-
ła odznaczać się wysoką pozycją 
we wszystkich częściach składo-
wych.

- Takiego wyniku naprawdę się 
nie spodziewałem - nie kryje za-
skoczenia Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. - Gmina Kolbudy 
od lat znajduje się w tzw. złotej 
setce gmin wiejskich w Polsce, w 
różnego rodzaju rankingach zaj-
mujemy czołowe miejsca w wo-
jewództwie, ale wyniki raportu 
przygotowanego przez � rmę Cu-
rulis naprawdę pozytywnie mnie 
zaskoczyły. DK/kolbudy.pl

W Kolbudach odbyło na podsumo-
wanie akcji „Stop piratom drogowym i 
pijanym kierowcom”. Wręczono nagro-
dy w konkursie plastycznym, zorgani-
zowanym w ramach tej akcji pro� lak-
tycznej. Potem z koncertem wystąpił 
zespół Raz, Dwa, Trzy.

Gminny konkurs plastyczny zorga-
nizowany został przez Zespół Kształ-
cenia Podstawowego i Gimnazjalnego 
w Kolbudach, przy wsparciu Gminnej 
Komisji Pro� laktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii, Komisariatu 
Policji w Kolbudach oraz Urzędu Gmi-
ny w Kolbudach. Przewodniczącą jury 
była Rita Korpulińska, zaś członkami 
komisji: Krzysztof Łusiak, Jacek Frąś, 
Agnieszka Łukasiak-Kłosek. Grand 
Prix zdobyła Małgorzata Wojciechow-
ska - klasa Ie, Gimnazjum Kolbudy.
oprac. DK

KOLBUDY CZWARTĄ 
GMINĄ W POLSCE!

EXPRESSU ROLNICZEGO
Zamów reklamę, dowiedz się więcej - a.sucharzewska@expressy.pl

W ciągu ostatnich lat na terenie gminy Kolbudy zmieniło się wiele. Docenili 
to autorzy raportu podsumowującego kończącą się kadencję samorządu. Wśród gmin 
o charakterze przemysłowo-usługowym gmina Kolbudy zajęła 4. miejsce w Polsce.

W Kolbudach 
dzieje się wiele 
ciekawych 
inicjatyw
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Klasy I-III
I miejsce - Anna Mędowicz - klasa IIIc, ZKPiG Kolbudy
II miejsce - Zosia Kowalczyk - klasa Id, ZKPiG Kolbudy
III miejsce - Piotr Szkodziński - klasa IIIa, ZKPiG Kolbudy
Wyróżnienie - Nikodem Piernicki - klasa IIIc - ZKPiG Kolbudy

Klasy IV-VI
I miejsce - Weronika Szwichtenberg - klasa Vb, ZKPiG Kolbudy
II miejsce - Dalia Pastuszka - klasa IV, ZKiW Bielkówko
III miejsce - Roksana Laskowska - klasa Vb, ZKPiG Kolbudy

Gimnazjum
I miejsce - Zo� a Żwirblińska - klasa Ib, Gimnazjum Kolbudy
II miejsce - Julia Średzińska - klasa Ia, Gimnazjum Kolbudy
III miejsce - Jakub Bawor - klasa Ie, Gimnazjum Kolbudy

W Sali Koncerto-
wej UG Kolbudy 
wystąpił zespół 

Raz, Dwa, Trzy

Stop piratom drogowym i pijanym kierowcom
Wyniki konkursu plastycznego 
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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 
Męczykowski, 
Wiceprzewodniczący 
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. 
(Oprac. Aneta Sucharzewska)

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. 
Kościerzyny odbyły 
się dożynki diecezji 
pelplińskiej, 
połączone  
z Kaszubską 
Jesienią Rolniczą
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Będzie to pierwszy tego 
typu obiekt na terenie 
województwa pomorskiego, 
a także w Polsce północ-
nej. Akt erekcyjny nowego 
ośrodka został podpisany 
przez Ryszarda Świlskiego - 
Członka Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego, 
Cezarego Bieniasza-Krzyw-
ca - Starostę Gdańskiego, 
Hannę Brejwo - Wójta 
Gminy Pszczółki, Wiesła-
wę Kasprzewską-Charkin 
- Dyrektor Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego 
i Wiesława Dzidkowskiego 
- przedstawiciela wykonaw-
cy, którzy następnie doko-
nali wmurowania kamienia 
węgielnego.

Autodrom Pomorze, bo 
taką nazwę będzie nosił 

obiekt, zostanie wyposażo-
ny w tor z nawadnianymi 
płytami, umożliwiający 
naukę zachowania podczas 
poślizgu, a także tor do 
jazdy gokartami czy quada-
mi. Zgodnie z nowelizacją 
ustawy o kierujących pojaz-
dami, od 2016 roku każdy 
nowy kierowca między 4 i 
8 miesiącem po uzyskaniu 
prawa jazdy, będzie zo-
bowiązany do odbycia szko-
lenia w tego typu ośrodku. 
Będą się tutaj również 
szkolić kierowcy zawodowi. 
Ponadto na Autodromie 
planowana jest organiza-
cja zawodów krajowych. 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest na marzec 
przyszłego roku.
Oprac. DK

Pomorski Autodrom 
w Pszczółkach

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
Ośrodka Doskonalenia Technik Jazdy odbyło się 
w Pszczółkach. 
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Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki, 
podczas uroczystości

W Zespole Szkół w Przywi-
dzu nastąpiło oficjalne pod-
pisanie trójstronnego listu in-
tencyjnego, nawiązującego do 
jednoczącej idei harmonijnego 
współdziałania trzech gmin: 

Przywidz, Cedry Wielkie i 
Trąbki Wielkie. W uroczystości 
wzięli udział: Marek Zimakow-
ski - Wójt Gminy Przywidz, 
Janusz Goliński - Wójt Gminy 
Cedry Wielkie i Błażej Konkol 

- Wójt Gminy Trąbki Wielkie, 
a także przedstawiciele szkół 
i ośrodków kultury z terenu 
gmin objętych współpracą. 
Podpisanie listu intencyjnego 
skierowane jest na współpracę, 

Międzygminna współpraca dla rozwoju
Współpraca między gminami: Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki Wielkie została oficjalnie 
nawiązana. Patronat nad inicjatywą objął Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa pomorskiego. 
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która ma służyć rozwojowi wie-
lopłaszczyznowych i wzajemnie 
korzystnych stosunków w dzie-
dzinie kultury, sportu, kształce-
nia, wypoczynku oraz rozwoju 
dzieci i młodzieży z terenu trzech 
gmin. A także, co bardzo ważne, 
w tworzeniu więzi międzyludz-
kich pomiędzy partnerami. Po-
trzeba współpracy podyktowana 
została spotkaniami wójtów gmin 
Przywidz, Cedry Wielkie i Trąbki 
Wielkie i opierać się ma na walo-
rach przyrodniczych i turystycz-
nych, bazie noclegowej gmin, 
stwarzającej korzystne warunki 
do wypoczynku, aktywnej tury-
styki i rozwijania zainteresowań 
sportowych dzieci i młodzieży, a 
także bazy oświatowej i sporto-
wo–kulturowej. DK

Podpisanie porozumie-
nia ma służyć rozwojo-
wi trzech gmin
 

Młodzieżowa grupa „PaT” 
Przywidz (nazwa to skrót od 
„Profilaktyka a Ty”) dzia-
ła przeciwko uzależnieniom 
młodych ludzi. Przywidz jest 
pierwszą gminą na Pomorzu, 
której młodzież wzięła udział 
w warsztatach „PaT” w naszym 
województwie. 

W tej gminie powstała także 
pierwsza klasa gimnazjalna o 
profilu policyjnym na Pomo-
rzu. W 2013 r. zostało pod-
pisane porozumienie między 
Zespołem Szkół w Przywidzu a 
Komendą Wojewódzką Policji 
w Gdańsku przy współudziale 
wójta gminy Przywidz. Strony 
postanowiły współpracować w 
obszarze dydaktyczno-wycho-
wawczym, mającym na celu 
kształtowanie postaw młodzie-
ży klasy policyjnej, zdobywa-
nia wiedzy i umiejętności w 
zakresie organizacji i zapew-
niania bezpieczeństwa oraz 
pożądanego wizerunku policji. 
W roku szkolnym 2014/2015 
rozpoczął naukę kolejny rocz-
nik, tym razem w klasie o roz-
szerzonym profilu policyjno-
sportowym. Zainteresowanie 
było ogromne. Pierwsza klasa 
gimnazjalna liczy obecnie 24 
osoby.

Prężnie działają 
Prężnie działa również Uni-

wersytet III Wieku S.O.S. Przy-

Społeczne inicjatywy 
w gminie Przywidz
W gminie Przywidz nie brakuje licznych inicjatyw
o charakterze społecznym i kulturotwórczym. 
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KGW Przywidz oraz Jodłowno - 
bardzo prężnie działają w swoich 
miejscowościach oraz reprezen-
tują gminę na konkursach po-
wiatowych. KGW Trzepowo jest 
aktualnie w organizacji, skupia 
gospodynie również z Borowiny 
i Piekła Dolnego.

Z kolei celem działania Fun-
dacji Hospicyjnej Św. Francisz-
ka Ksawerego w Przywidzu jest 
w szczególności organizowanie 
całościowej opieki nad chorymi 
w terminalnej fazie choroby no-
wotworowej, wymagającymi ho-
spitalizacji ze względów medycz-
nych bądź społecznych.

Bezpłatne porady
W gminie funkcjonuje Rejo-

nowe Koło Pszczelarskie. Zawią-
zane zostało w kwietniu 2014 r. 
Zrzesza osoby zainteresowane 
pszczelarstwem, jak również in-
nymi tematami związanymi z 
ekologią, zdrowym trybem życia, 
medycyną opartą na produktach 
pszczelich.

Na tym nie koniec. Istnieją bez-
płatne porady prawne dla miesz-
kańców gminy Przywidz. Punkt 
bezpłatnych porad prawnych jest 
prowadzony przez mecenasa Pio-
tra Kamińskiego. Biuro otwarte 
jest dla interesantów w każdy 
wtorek  od godz. 10.00 do godz. 
13.00. Celem działalności punktu 
jest podnoszenie wiedzy z zakre-
su przysługujących obywatelom 
praw, udzielanie bezpłatnych, 
rzetelnych i poufnych porad so-
cjalno–prawnych, motywowanie 
środowiska wiejskiego do pod-
noszenia wiedzy z zakresu prawa. 
oprac. Dorota Korbut

widz. Stowarzyszenie powstało z 
inicjatywy radnego Jana Kowa-
lika oraz Marka Zimakowskie-
go, wójta gminy Przywidz, jak 
również wielu osób zaintereso-
wanych taką formą działania. 

Głównym celem stowarzyszenia 
jest poprawa jakości życia osób 
starszych i pełniejsze wykorzy-
stanie ich potencjału w różnych 
rolach społecznych.

Koła Gospodyń Wiejskich - 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
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Masażu serca, unieruchamiania kończyn i ob-
sługi defibrylatora uczyli się członkowie Zarządu 
Województwa Pomorskiego i dyrektorzy urzędu. 
Szkolenie prowadzone było przez profesjonalnych 
ratowników medycznych. W tym samym dniu 
dwa defibrylatory AED, współfinansowane przez 
PZU Życie SA, zostały zamontowane w dwóch bu-
dynkach urzędu, przy ul. Augustyńskiego 2 oraz 
Długim Targu 1/7 w Gdańsku. Oprócz tego je-
den defibrylator znajduje się w głównym gmachu 
UMWP przy ul. Okopowej.

Defibrylatory AED w ogromnym stopniu zwięk-
szają szanse na przeżycie osób poszkodowanych. 
W niektórych przypadkach nagłego zatrzymania 
krążenia nawet w 50-75 proc. Powyższy sprzęt, 
który znajduje się w UMWP, służy nie tylko pra-
cownikom, ale również szerszej społeczności, 
w której urząd funkcjonuje. 

- Zainteresowanie szkoleniami z udzielania 
pierwszej pomocy wśród urzędników marszał-
ka wzrosło po dramatycznych 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 kierow-
ca wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. 
Zastosowanie masażu serca przez pracowników 
urzędu, jeszcze przed przyjazdem pogotowia, ura-
towało mu życie. Po kilku tygodniach od zdarzenia 
uratowany przez urzędników mężczyzna odwie-
dził urząd i podziękował za udzielenie pierwszej 
pomocy.

W odpowiedzi na częste pytania pracowników, 
dyrekcja Urzędu Marszałkowskiego zdecydowała 
o ponownym przeprowadzeniu kursów z udzie-
lania pomocy przedmedycznej. Łącznie w szko-
leniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej i obsługi defibrylatora, które finan-
suje PZU Życie SA, przeszkolono już 386 pracow-
ników, co stanowi 43 proc. załogi ogółem. To jedy-
ny urząd, który szkoli swoich pracowników z tego 
zakresu. A chętnych jest znacznie więcej. Podczas 
ostatniego szkolenia byli wśród nich członkowie 
Zarządu Województwa Pomorskiego: marsza-
łek Mieczysław 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.

fo
t. 

m
at

 p
ra

s. 





CENY W ROLNICTWIE

Ziemia rolna 
mocno drożeje
29,8 tys. zł – tyle płacono 
w Polsce za przeciętny 
hektar ziemi rolnej – 
wynika z indeksu wartości 
ziemi rolnej stworzonego 
przez Lion’s Bank. W ciągu 
kwartału stawka ta 
wzrosła o ponad 2 tys. zł. 

Najmocniej zyskuje na 
wartości ziemia o najniższej 
jakości. Jak można się było 
spodziewać w drugim 
kwartale bieżącego roku 
ziemia rolna znowu 
mocno podrożała. Choć 
statystycznie rzecz biorąc, 
drugi kwartał jest okresem 
wyraźnych wzrostów cen 
ziemi rolnej, to dynamika tej 
zmiany może zaskakiwać. 
Pomiędzy kwietniem 
i czerwcem za hektar ziemi 
rolnej płacono w obrocie 
prywatnym przeciętnie 29 
826 zł - wynika ze stwor-
zonego przez Lion’s Bank 
indeksu wartości ziemi rol-
nej w Polsce. To aż o 2021 zł 
(7,3 proc.) więcej niż kwartał 
wcześniej i 5481 zł (22,5 
proc.) więcej niż w analogic-
znym okresie przed rokiem.
Stworzony przez Lion’s 
Bank indeks ma za zadanie 
wskazywać zmiany cen 
nieruchomości rolnych 
w Polsce, odnosząc zao-
bserwowane ceny tran-
sakcyjne do wszystkich 
gruntów w kraju. Ich skład 
jakościowy jest znany dzięki 
danym pochodzącym 
z Głównego Urzędu Geo-
dezji i Kartogra� i. Wyniki in-
deksu mają więc za zadanie 
pokazać, jaka jest wartość 
przeciętnego hektara 
ziemi w całym kraju, a nie 
wskazywać jedynie średnią 
cenę sprzedanego w ostat-
nim czasie hektara.
-Z punktu widzenia in-
westora jest to więc bardziej 
użyteczne źródło danych 
niż informacje publikow-
ane przez ARiMR za GUS – 
podkreślają analitycy.
Wiele osób inwestujących 
na rynku gruntów ku-
puje ziemię rolną w celu 
jej tzw. odrolnienia, czyli 
wykorzystania na inne 
cele niż rolnicze (np. pod 
budownictwo mieszkan-
iowe, magazynowe lub 
inną działalność). W takim 
przypadku fakt, że ziemia 
rolna drożeje jest tylko 
korzystnym dodatkiem, 
a nie głównym czynni-
kiem dającym szansę na 
zysk. Ziemia, którą można 
zabudować jest bowiem 
najczęściej kilkukrotnie 
droższa niż ta stricte rolna.

Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym 

Skąd pomysł na stworzenie portalu? 
Czy przed jego stworzeniem bada-
liście rynek i sprawdzaliście zainte-
resowanie portalem społecznościo-
wym wśród odbiorców?
-Już przy tworzeniu naszego systemu 
do zarządzania gospodarstwem rolnym 
RolnikON zauważyliśmy, że społeczność 
wiejska jest niesamowicie aktywna i życz-
liwa wobec siebie. Widać to szczególnie 
na portalu Facebook oraz Youtube. Posta-
nowiliśmy wobec tego stworzyć niejako 
społecznościową nogę naszego systemu. 
Dzięki temu w czasie dnia rolnik może 
dzięki nam zarządzać swoją farmą na Rol-
nikONie, a wieczorem dzielić się zdjęcia-
mi i � lmami z prac polowych.

-W sieci można już znaleźć kilka 
portali internetowych dla rolników, 
często gromadzą one wielu rozmów-
ców, którzy wymieniają się pogląda-
mi i podpowiedziami na forach. Czy 
Nasza Farma ma być alternatywą 
dla takich portali, czy też 
pragniecie stworzyć portal 
o takim rozmachu jak 
Nasza-Klasa.pl?
- Nasza Farma jest 
pierwszym w Pol-
sce portalem 
społecznościo-
wym z prawdzi-
wego zdarzenia. 
Oznacza to, że w 
przeciwieństwie do 
innych witryn nie po-
zwala jedynie na wymia-
nę poglądów w formie forum 
lub wrzucania zdjęć, ale rów-
nież na zawieranie znajomości, 
dzielenie się doświadczeniami 

Tutaj rolnicy wymienią się 
doświadczeniami
Z Dariuszem Szydełko, współtwórcą i pomysłodawcą 
portalu społecznościowego dla rolników Naszafarma.pl 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.
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wewnątrz kręgu zainteresowań, wrzuca-
niu � lmów wideo, muzyki, prowadzeniu 
rozmów w formie czatu oraz prowadze-
nia własnych czatów. Generalnie, przy 
projektowaniu witryny bardzo wzoro-
waliśmy się na Facebooku oraz Naszej 
Klasie i oczywiście mamy zamiar stwo-
rzyć odpowiednik tych wielkich portali 
kierowany do mieszkańców wsi.

- Podczas rozmowy na temat Pań-
stwa portalu nie da się uniknąć 
porównań do Nasza-Klasa.pl. Ten  
portal bazował na wspomnieniach z 
lat szkolnych i pozwalał na ponowne 
kontakty z dawnymi koleżankami i 
kolegami z lat szkolnych. Co nato-
miast łączy użytkowników Naszej-
Farmy?
- Użytkowników Naszej Farmy łączy 
wspólna pasja do rolnictwa. Każdy portal 
powstający w internecie, przynajmniej na 
początku buduje się wokół jakiejś kon-
kretnej grupy docelowej o określonych, 
wspólnych cechach. 

Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym

Podczas tegorocznej wystawy - tradycyjnie już - moż-
na było zapoznać się z najnowszymi i najnowocze-
śniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi pro-
ducentów wszystkich światowych marek. Swoją ofertę 
zaprezentowały  również � rmy wytwarzające nasiona, 
nawozy, środki ochrony roślin, maszyny inwentarskie, 
części wymienne i eksploatacyjne oraz przedsiębior-
stwa z sektora � nansowego i innych branż związanych 
z rolnictwem. Popularnym punktem programu wy-
darzenia były pokazy maszyn podczas pracy. W ten 
sposób zaprezentowano w sumie 22 maszyny - w tym 
3 nowości (kombajn zbożowy, ciągnik, ładowarka te-
leskopowa), 11 opryskiwaczy przyczepianych, 5 łado-
warek teleskopowych, 1 mini-ładowarka, 2 ładowacze 
czołowe. Pokazom towarzyszył komentarz dziennika-
rza Włodzimierza Zientarskiego.
Impreza z roku na rok dynamicznie się rozrasta - ogól-
na powierzchnia wystawy szacowana jest obecnie 
ponad 130 hektarów. Stoiska wystawców zajmują po-
wierzchnię ponad 150 tysięcy metrów kwadratowych, 
a 7 poletek pokazowych  powierzchnię prawie 34 ty-
sięcy metrów kwadratowych. Aby ułatwić poruszanie 
się podczas wystawy organizatorzy przygotowali 4 re-
gularne linie meleksowe,  aplikację AGRO SHOW na 
urządzenia mobilne; do dyspozycji zwiedzających był 
także mobilny bankomatowóz i kilka hot-spotów.
Podczas targów zorganizowano także dwa semina-
ria na temat nowoczesnych technologii w rolnictwie, 
miały miejsce również  � nały konkursów ogłoszonych 
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. (GB)

Pełny artykuł w najnowszym Expressie Rolniczym

150 tysięcy zwiedzających
Ponad 800 wystawców z Polski i zagranicy 
zaprezentowało swoje produkty podczas szesnastej 
edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO 
SHOW 2014 w Bednarach w pobliżu Poznania. 
W ciągu czterech dni (od 19 do 22 września) 
imprezę odwiedziło blisko 150 tysięcy osób.



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

II Pomorskie Forum 
Rolnicze w Wejherowie
* 20.10.2014
* Filharmonia Wejherowska
www.podr.pl

Kongres Rolnictwa
*22.10.2014
*Białystok, Hotel 3 Triom
*www.kongresrolnictwa.pl

Targi AGRO-PARK
* 26-27.10.2014
* Lublin
- www.agropark.targi.
lublin.pl

II Pomorskie Forum 
Trzodziarskie
*07.11.2014
* Łęgowo, CB-K 
„Pod Lipami”
*www.podr.pl

Kalendarz rolniczy
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Błażej Konkol, 
wójt gminy Trąbki 
Wielkie

Efektem dotychczasowych 
działań Gminy Trąbki Wielkie 
są liczne projekty inwestycyjne 
służące polepszeniu jakości in-
frastruktury, bezpieczeństwa, 
ochronie środowiska natural-
nego oraz poziomu kształcenia 
jej najmłodszych mieszkań-
ców. 

Poniżej przedstawiam Pań-
stwu informację o zrealizowa-
nych inwestycjach na terenie 
gminy Trąbki Wielkie w latach 
2010 – 2014: 

Oświata

W minionym okresie zostały 
zakończone prace związane z 
budową szkoły w Mierzeszy-
nie oraz powstała sala gimna-
styczna. W ramach Rządowego 
Programu „Radosna Szkoła” 
we wszystkich Szkołach Pod-
stawowych na trenie gminy 
powstały szkolne place zabaw 
dla dzieci. Dodatkowo Szko-
ła Podstawowa im. Zygmunta 
Bukowskiego w Czerniewie 
w ramach projektu „Cyfrowa 
Szkoła” zakupiła sprzęt kom-
puterowy o łącznej wartości 
108,9 tys. zł. W szkole są pro-
wadzone zajęcia lekcyjne z 
wykorzystaniem zakupionego 
sprzętu. Obiekty szkolne na te-
renie gminy są stale moderni-
zowane i unowocześniane. Na 
wszystkich zostały zamonto-
wane solary do podgrzewania 
wody. W szkole w Sobowidzu 
wymieniono piece grzewcze 
i wybudowano zbiornik na 
nieczystości oraz opracowano 
dokumentację termomoder-
nizacji ścian i budowy przy-
szkolnego boiska typu „Orlik”. 
W szkołach w Mierzeszynie 
i Sobowidzu przystosowano 
pomieszczenia do utworzenia 
punktów przedszkolnych. Od 
30 września br. do punktów 
przedszkolnych uczęszczają 
dzieci z terenu gminy. Przy 
szkole w Trąbkach Wielkich 
utwardzono plac i wymieniono 
piece w kotłowni ogrzewającej 
ten obiekt. Wykonano parking 
przy przedszkolu w Trąbkach 
Wielkich Został opracowany 
projekt rozbudowy szkoły w 
Trąbkach Wielkich oraz do-
kumentacja na budowę sali 
gimnastycznej przy szkole w 
Kłodawie. Wykonano projekt 
budowy przyłączy gazowych 
do wszystkich obiektów oświa-
towych w Trąbkach Wielkich. 
Dzieci do szkół dowożone są 
głównie gminnymi autobusa-
mi, które gmina sukcesywnie 

Pracowita kadencja Gminy Trąbki Wielkie  
w latach 2010 – 2014

W latach 2010-2014 na terenie gminy Trąbki Wielkie zaszło dużo zmian. Dzięki zaangażowaniu i pozyskanym środkom z różnych źródeł 
zewnętrznych, udało się zrealizować inwestycje bardzo oczekiwane przez mieszkańców. W tym okresie zrealizowano około 200 inwestycji, 
począwszy od małych inwestycji sołeckich poprzez zadania o wielomilionowym budżecie. Wartość inwestycji wyniosła niemal 42 mln zł. 

w Pawłowie oraz kanalizacji sa-
nitarnej w Kłodawie i Złej Wsi. 
Wybudowano również ponad 10 
km sieci wodociągowej – głównie 
w Błotni, Domachowie i Mie-
rzeszynie. Zmodernizowano kil-
ka ujęć wody i wykonano nowe 
studnie głębinowe. Rozpoczęto 
wdrażanie systemu wizualiza-
cji ujęć wody, który umożliwia 
wcześniejsze wykrycie awarii a 
tym samym skrócenie przerw w 
jej dostawie. Udrożniono i odmu-
lono praktycznie wszystkie waż-
niejsze rzeki, kanały i cieki wodne 
co znacznie poprawiło spływ wód 
z terenu gminy ograniczając tym 
samym występowaniu lokalnych 
podtopień. Wprowadzono nowy 
system gospodarki odpadami 
komunalnymi, zgodnie z którym 
odpady te są odbierane od wszyst-
kich mieszkańców. Pozostałe od-
pady wielkogabarytowe i inne 
mieszkańcy mogą dostarczać do 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Trąb-
kach Wielkich utworzonego na 
terenie oczyszczalni ścieków.

Drogi i chodniki

Na terenie gminy około 20 km 
dróg otrzymało nową utwardzo-
ną nawierzchnię, z tego 7,5 km 
dróg gminnych i 12,5 km dróg 
powiatowych. Nowe nawierzch-
nie dróg wykonano w Czernie-
wie, Domachowie, Ełganowie, 
Gołębiewie Wielkim, Kaczkach, 
Kleszczewie, Kłodawie, Łagu-
szewie, Rościszewie, Sobowi-
dzu, Trąbkach Małych, Trąbkach 
Wielkich i Zaskoczynie. Sukce-
sywnie poprawiany jest stan dróg 
gruntowych. Prace wykonuje 
ZGKIM w Trąbkach Wielkich, 
nowo zakupionym sprzętem. 
Wybudowano około 4 km chod-
ników w Czerniewie, Domacho-
wie, Ełganowie, Granicznej Wsi, 
Kaczkach, Kleszczewie, Kłoda-
wie, Sobowidzu, Trąbkach Ma-
łych i Trąbkach Wielkich. Wyko-
nano zjazd z drogi wojewódzkiej 
w Warczu oraz projekt chodnika 
przy tej drodze w Mierzeszynie. 
W wielu miejscowościach gminy 
rozbudowano oświetlenie ulicz-
ne, a w kilku wymieniono wiaty 
przystankowe.

Kultura i rekreacja

Powstały lokalne centra kultury 
i rekreacji w Gołębiewku i Gołę-
biewie Wielkim poprzez remont 
świetlic oraz zagospodarowanie 
placu zabaw. W Sobowidzu zago-
spodarowano teren nad jeziorem 
i wybudowano ścieżkę rowerową 

wymienia (w 2014 roku zakupio-
no kolejny autobus). Łącznie w 
latach 2010 – 2014 na inwestycje 
w oświacie wydano prawie 7 mln 
zł.

Gospodarka wodno-ścieko-
wa i odpady

Wybudowano w tym czasie 
oczyszczalnię ścieków w Trąb-

kach Wielkich oraz ok. 53 km 
sieci kanalizacyjnej: Trąbki 
Wielkie – 25,2 km, Ełganowo – 
11,8 km, Kaczki - 8,0 km, Trąbki 
Małe – 8,0 km. Uzyskaliśmy do-
finansowanie na budowę kanali-
zacji w Czerniewie, gdzie termin 
zakończenia przypada na w II 
kwartale 2015 roku. Opracowa-
no dokumentację techniczną na 
budowę oczyszczalni ścieków 

wraz z punktem widokowym. 
Został wykonany remont świe-
tlicy wiejskiej w Kleszczewie i 
Mierzeszynie, dobiega końca 
remont świetlicy w Łaguszewie. 
Wybudowano nowe świetlice 
wiejskie w Domachowie i Pawło-
wie. Opracowano projekty roz-
budowy świetlic w Cząstkowie, 
Gołębiewie Średnim i Złej Wsi 
oraz budowy świetlicy w Posto-
łowie. Powstały wiaty festynowe 
w Drzewinie i Granicznej Wsi. 
W miejscowości Drzewina, Gra-
niczna Wieś, Kaczki, Kłodawa, 

Warcz i Zaskoczyn powstały pla-
ce zabaw. Zmodernizowano bo-
iska w Czerniewie, Gołębiewie 
Wielkim, Kłodawie i Łaguszewie. 
W Gołębiewie Wielkim, Sobo-
widzu i Trąbkach Wielkich wy-
konano parki fitness i zakupiono 
mobilną ściankę wspinaczkową. 
W centrum miejscowości Trąbki 
Małe i Trąbki Wielkie powstały 
tereny rekreacyjne. Wykonano 
pętle rowerowe indukcyjne w 
Postołowie i Sobowidzu. Na te-
renie gminy zamontowano stoja-
ki do rowerów. 

Punkt Przedszkolny w Mierzeszynie 

OSP Sobowidz

Zespół Szkół w Mierzeszynie 

Droga Ełganowo-Trąbki Wielkie

Plac zabaw Kłodawa
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Trwa przebudowa drogi 
2218G Rusocin - Kaczki 
- Gołębiewo na odcinku 
Rusocin - Żukczyn, ul. Obr. 
Wybrzeża w Pruszczu Gdań-
skim oraz ul. Przemysłowej 
w miejscowości Kolbudy. 
Na ukończeniu są także 
prace związane z budową 
ścieżki rowerowej w ciągu ul. 
Westerplatte, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kasprowi-
cza do obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego.

– Prace, które zostaną wy-
konane do połowy listopada 
2014 roku, są dofinansowane 
w ramach tak zwanej „sche-
tynówki” - mówi Marian 
Cichon, wicestarosta powiatu 
gdańskiego. - Uda się nam 
dodatkowo wykonać prace 
uzupełniające przebudowę ul. 
Słowackiego na odcinku od 
ul. Gałczyńskiego do granicy 
miasta Pruszcz Gdański.

- Do końca roku zbudujemy 
także nowe chodniki – dodaje 
Cezary Bieniasz Krzywiec, 
starosta powiatu gdańskie-
go. - Kolejne trakty piesze 

powstaną w miejscowości 
Sobowidz i w Granicznej 
Wisi. Dodatkowo, w Suchym 
Dębie zbudowana zostanie 
zatoka autobusowa. Mam 
także ważną informację dla 
mieszkańców Cieplewa, w 
którym zniknie ostatni płyto-
wy odcinek ulicy Długiej.

To jednak nie koniec. Jesz-
cze w tym roku wykonany zo-
stanie remont ul. Dworcowej 
w Sobowidzu i ul. Racibor-
skiego w Pruszczu Gdańskim 
(odcinek od zakończonego 
w 2011 r.  etapu II przebudo-
wy do skrzyżowania z ulicą 
Wojska Polskiego.) Całość 
prac uzupełniających będzie 
wykonywana do połowy 
grudnia.

Ostatnie inwestycje zbiegły 
się z przygotowaniami do 
zimy. Powiat wyłonił już na 
drodze przetargu podmioty, 
które będą odpowiedzialne 
za zimowe utrzymanie i 
odśnieżanie dróg powiato-
wych położonych na terenie 
powiatu gdańskiego.
Oprac. DK

W Pruszczu kończą 
ważne remonty

Służby drogowe powiatu gdańskiego pracowicie 
zamykają kończący się  rok. Trwają przygotowania do 
zimy, a ostatnio pojawiło się sporo inwestycji.

Pracowita kadencja Gminy Trąbki Wielkie  
w latach 2010 – 2014

Zdrowie

Podstawową opiekę zdrowotną 
mieszkańcom gminy zapewnia 
Ośrodek Zdrowia w Trąbkach 
Wielkich wraz z placówkami w 
Mierzeszynie i Sobowidzu. Obiek-
ty te w miarę potrzeb są sukce-
sywnie modernizowane i remon-
towane. W miejscowościach w 
których znajdują się ośrodki zdro-
wia utworzono Punkty Apteczne. 
Z pozostałych usług medycznych 
mieszkańcy mogą korzystać w 
okolicznych większych miastach. 

W rozbudowanym Ośrodku 
Zdrowia w Trąbkach Wielkich 
Organizacja Caritas prowadzi 
Centrum Rehabilitacji które służy 
okolicznym mieszkańcom.

 
Bezpieczeństwo

Rozbudowano remizy OSP w 
Mierzeszynie, Trąbkach Wiel-
kich i Rościszewie oraz opraco-
wano dokumentację techniczną 
rozbudowy remizy w Ełganowie. 
Zakupiono pięć samochodów po-
żarniczych dla OSP Mierzeszyn, 
Rościszewo, Sobowidz i Trąbki 
Wielkie. Znacząco unowocze-
śniono wyposażenie wszystkich 
jednostek OSP. Poprawiono też 
wyposażenie miejscowej policji 
poprzez zakup radaru i sprzętu 
biurowego. Wszystkie te działania 
przyczyniły się do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców. 

 
Działalność Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej

W ostatnich latach roczny bu-
dżet GOPS wyniósł około 6 mln 
zł, z tego ponad 1,3 mln to kwota 
przekazywana z budżetu gminy. 
Środki te ośrodek przeznacza na 
różne świadczenia dla mieszkań-
ców gminy (zasiłki, świadczenia 
rodzinne, dożywianie dzieci, do-
datki mieszkaniowe, opieka nad 
osobami starszymi). GOPS rocz-
nie wydaje około 1900 decyzji w 
sprawie w/w świadczeń. Poprzez 
nawiązanie współpracy z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w 
Gdańsku i Fundacją „Pan Wła-

dek” GOPS otrzymuje rocznie 
20-25 ton różnych artykułów spo-
żywczych, które rozdysponowuje 
dla najbardziej potrzebujących 
rodzin. GOPS na bieżąco współ-
pracuje z instytucjami przy roz-
wiązywaniu różnych problemów 
mieszkańców gminy (Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, 
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Policja, kuratorzy sądowi, itp.). 
Ośrodek zajmuje się organizacją 
spotkań osób niepełnosprawnych 
i starszych.

Działalność GOKSiR

Działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji jest w 
większości finansowana z budżetu 
gminy, roczny koszt jego funkcjo-
nowania wynosi około 800 tys. zł. 
W coroczny kalendarz wpisały się 
na stałe imprezy: biesiada „Trąb-
ki w Trąbkach”, archidiecezjalne 
dożynki, turniej sołectw, mi-
strzostwa gminy w różnych kon-
kurencjach sportowych, festyny 
wiejskie w sołectwach, spotkanie 
opłatkowe dla rolników, bal spor-
tu i zjazd harleyowców. 

W ośrodku funkcjonują sekcje: 
aerobiku, baletu, boksu, break 
dance, chóru, golfa, karate, mo-
delarska, muzyczna, piłki nożnej, 
plastyczna, siatkówki, sportu psich 
zaprzęgów, szachowa, taneczno-
ruchowa i tenisa stołowego. Przy 
GOKSiR działa kawiarenka in-
ternetowa. Prowadzone są zajęcia 
na boisku „Orlik” i w świetlicach 

wiejskich. Ośrodek często organi-
zuje koncerty muzyczne, występy 
grup teatralnych, spotkania z cie-
kawymi ludźmi, konkursy o róż-
nej tematyce, zajęcia z dziećmi w 
wakacje i ferie, rajdy rowerowe 
oraz imprezy okazjonalne taki 
jak bale karnawałowe, mikołaj-
ki, dzień dziecka i inne pikniki, 
zawody sportowe czy wyjazdy 
do teatru. GOKSiR w ramach 
swej działalności sprawuje opie-
kę nad utrzymaniem świetlic 
wiejskich, boisk i placów zabaw 
na terenie gminy. 

Działalność Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszka-
niowej

ZGKiM zajmuje się utrzyma-
niem gminnych dróg, urządzeń 
zaopatrujących mieszkańców w 
wodę i odbierających ścieki z 
komunalnych lokali mieszkal-
nych. ZGKiM istnieje od nie-
dawna, posiada już dość znacz-
ne wyposażenie w sprzęt: dwa 
ciągniki z pługami odśnieżny-
mi, samochód ciężarowy z płu-
giem odśnieżnym, samochód 
dostawczy, dwie przyczepy, 
dwa rozsiewacze piasku, ko-
parko – ładowarka, równiarka 
drogowa, beczka asenizacyjna, 
beczka do wody pitnej, walec 
drogowy, WUKO, kosiarka, za-
miatarka, agregat prądotwórczy 
oraz wiele innych mniejszych 
maszyn i narzędzi potrzebnych 
w gospodarce komunalnej. Całe 
to wyposażenie było sukcesyw-

nie kupowane na przestrzeni lat 
2010 – 2014. Dzięki temu wypo-
sażeniu poprawia się utrzymanie 
dróg, zarówno w okresie letnim 
jak i zimowym. Zmniejszają się 
również przerwy w dostawach 
wody gdyż powstałe awarie są 
szybciej usuwane.

Mat. UG Trąbki Wielkie

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich

OSP Mierzeszyn
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POWIAT GDAŃSKI DOSKONALE 
WYKORZYSTAŁ SWOJĄ SZANSĘ

W ocenie Dariusza Męczykowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, cała metropolia (w tym powiat gdański) imponująco wykorzystała swoją 
szansę w aplikowaniu środków na inwestycje za lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy 
pierwszą z dwóch części zestawienia. 

2007-2013

Rozbudowa budynku Zespołu 
Szkół w Przywidzu przy ulicy 
Szkolnej 1 o sale lekcyjne 
i inne pomieszczenia dla 
Szkoły Podstawowej

Inwestycje w powiecie – rozwój dzieci

Całkowita wartość projektu 2 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 461 tys. zł

Całkowita wartość projektu 2 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 461 tys. zł

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

–  Budowa ścieżki rowerowej wraz z łącznikami oraz 
punktu widokowego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym  
w Sobowidzu – Beneficjent – Gmina Trąbki Wielkie, kwota 
dofinansowania – 500 000,00 zł (PROW)

–  Konserwacja ruin gotyckiego kościoła w Steblewie 
– Beneficjent - Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jana 
Chrzciciela w Giemlicach, kwota dofinansowania – 
112 281,00 zł (PROW)

–  Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach 
na deptak widokowy – Beneficjent – Gmina Pszczółki; 
kwota dofinansowania –  195 036,00 zł (PROW)

–  Budowa integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej 
w miejscowości Straszyn, Beneficjent – Gmina Pruszcz 
Gdański; kwota dofinansowania –  500 000,00 zł (PROW)

Wybrane projekty z PROW na lata 2007-2013 oraz PO „Ryby” Tytuł projektu: Budowa 
ścieżki rowerowej wraz z 
łącznikami oraz punktu wi-
dokowego wraz z ciągiem 
pieszo-jezdnym w Sobowi-
dzu  

Cel projektu: Poprawa ja-
kości życia mieszkańców 
i ich aktywizacja na obsza-
rach wiejskich, rozwój tury-
styki i infrastruktury. 

Wartość projektu: 
880 840,17 zł 
Kwota dofinansowania: 
500 000,00 zł

Inwestycje w kulturę

Koźliny, kościół pw. Matki 
Boskiej Różańcowej 

Grabiny Zameczek, kaplica 
filialna pw. św. Trójcy

Różyny, kościół pw. św. 
Wawrzyńca, ołtarz boczny

Wróblewo, kościół 
pw. WNMP

Wartość projektu 65 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 36 mln zł

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – transport drogowy

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego 

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – ochrona środowiska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz  
z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice.

Wartość projektu 10 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 6,6 mln zł
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- Wyjątkowo dobrze została wykorzystana aplikacja 
2007-2013 dla samorządów w powiecie gdańskim. 
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 jesz-
cze szybszego rozwoju regionu. Jestem głęboko 
przekonany o tym, że mieszkańcy powiatu gdań-
skiego potra� ą rozpoznać i docenić dobrze wy-
konaną pracę samorządów, a tym samym wybrać 
właściwe osoby do dalszych działań.

Plany rozwojowe dla 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta
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

Strategiczne plany rozwojowe
Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: pucki, 
wejherowski, kartuski, gdański, tczewski 

–  Modernizacja linii kolejowej nr 202 (Gdynia – Stargard Szczeciński)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 131 (Tczew – Chorzów Batory)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 201 (Nowa Wieś Wielka – Gdynia)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 203 (Tczew – Chojnice – Kostrzyn)
–  Rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku Kaszub oraz 

północnych dzielnic Gdyni, w tym elektry� kacja budowanej linii
–  Rozwój systemu szybkiej kolei miejskiej (poprawa 

przepustowości odcinka Rumia-Wejherowo)

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

–  Zakup 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii 
komunikacyjnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

–  Utworzenie węzłów integracyjnych transportu zbiorowego na 
obszarze Metropolii Trójmiasta - inwestycje w węzły przesiadkowe, 
integrujące korzystanie z transportu szynowego, autobusowego i 
rowerowego

–  Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego miejskiego 
szynowego i drogowego wraz z zapleczem technicznym

–  Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia 
integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie 
wspólnego biletu 

TRANSPORT ZBIOROWY

TRANSPORT WODNY
–  Rewitalizacja drogi wodnej E70 i E40

–  Budowa drogi ekspresowej S6 (Gdańsk – Szczecin)
–  Budowa drogi ekspresowej S7 (Gdańsk – Warszawa) 

wraz z Obwodnicą Metropolitalną
–  Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1, 

w tym m.in.: przebudowa DW nr 224 i 226  
–  Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny,  

w tym m.in.: przebudowa DW nr 211, 214, 216, 221, 501 i 502  
–  Budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211)
–  Połączenie Poru Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk etap II
–  Połączenie Trasy Słowackiego z DW nr 218 poprzez budowę 

kolejnych odcinków Drogi Zielonej w Gdańsku
–  Budowa ul. Nowej Węglowej i przebudowa ul. Waszyngtona wraz 

z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego w Gdyni

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Pomorski Trójkąt Wiedzy – wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego w strategicznych dziedzinach: 

–  Centrum Badawcze Nowych Technologii dla Pro� laktyki i Leczenia 
Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia,

–  Centrum Zastosowań Innowacyjnych Technologii w Inteligentnych 
Aglomeracjach Miejskich, 

–  Narodowe Centrum Badań Bałtyckich,
–  Laboratorium Ropy i Gazu,
–  Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Invest in Pomerania - rozbudowa i usprawnienie systemu obsługi 

i przyciągania inwestycji  
– Pomorski Broker Eksportowy - zwiększenie udziału pomorskich 

przedsiębiorstw w rynkach zagranicznych
– TriPOLIS - Zintegrowany program współpracy inkubatorów 

przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych 
w Obszarze Metropolitalnym 

GOSPODARKA

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

–  Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - obszar 
nadmorski oraz dolina Wisły

–  Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej

TURYSTYKA  

– Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych 
w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej

– Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030

– Poprawa jakości oraz ograniczanie strat wody w Centralnym 
Wodociągu Żuławskim 

– Utworzenie Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 
Mare Balticum – centrum zmian klimatu

OCHRONA ŚRODOWISKA

– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 

– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
mieszkalnych komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

– Kompleksowa modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz wybranych źródeł ciepła wspierające 
podniesienie bezpieczeństawa energetycznego i realizację planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla OMT

– Budowa elektrociepłowni w celu odzysku energii z frakcji 
energetycznej odpadów (w tym Łężyce i Tczew) 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
i ENERGETYKA  

– Study in Pomorskie.eu - poprawa jakości i rozpoznawalności 
pomorskiej oferty naukowo-dydaktycznej w wymiarze 
międzynarodowym

– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - na 
bazie istniejącej infrastruktury edukacyjnej i we współpracy z 
pracodawcami

– Wsparcie pracy szkoły, uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju 

– Przedsięwzięcia dotyczące upowszechnienia edukacji przedszkolnej

EDUKACJA

– Program pro� laktyki chorób cywilizacyjnych 
– Pomorskie e-Zdrowie – informatyzacja podmiotów leczniczych
– Budowa Centrum Geriatrii, Programów Zintegrowanej Opieki i 

Telemedycyny
– Projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych obszarów 

miejskich
– Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.  

ZDROWIE i SFERA SPOŁECZNA

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – rozwój turystyki

Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu 
Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki 
dydaktycznej

Całkowita wartość projektu 2,5 mln zł 
w tym do� nansowanie z RPO WP 1,8 mln zł

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

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – innowacyjność

Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo 
– dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego

Całkowita wartość projektu (na terenie powiatu) 8,5 mln zł 
w tym do� nansowanie z RPO WP 2,2 mln zł

Dariusz Męczykowski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego:

Nowe aplikacje dla obszaru  metropolii i obszaru gdańskiego
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- Czy z perspektywy czasu 
uważa pan, że to była dobra 
decyzja?

- Odpowiedzią jest moje ha-
sło wyborcze: „Polak z wyboru, 
gdańszczanin z miłości”. W nim 
zawiera się wszystko. Nigdy bym 
tej decyzji nie cofnął, chociaż 
na początku nie było mi łatwo. 
Była tęsknota za krajem, z któ-
rego pochodzę. Trudność spra-
wiały mi nawet proste sprawy. 
Jednak Polacy okazali się być 
bardzo przyjaznym i życzliwym 
narodem, okazali mi mnóstwo 
wsparcia i pomocy. Poznałem 
tu prawdziwych przyjaciół i 
czuję się, jak w domu. Wspól-
nie z rodziną realizujemy swo-
je pasje, pracując i tworząc od 
samego początku firmę tury-
styczną, która specjalizuje się w 
grupowych wyjazdach. Zawsze 
promuję Polskę i dzięki moim 
działaniom zostałem ambasa-
dorem Invest in Pomerania. 

- Czym jest Invest in Pome-
rania?

- To inicjatywa, która w opar-
ciu o zasadę non-profit pomaga 
inwestorom zagranicznym re-
alizować projekty inwestycyjne 
na Pomorzu. Każdy region ma 
swój oddział. Związani jesteśmy 
z Agencją Rozwoju Gospodar-
czego. Pomysł zrodził się w 2011 
r. w oparciu o analizę atrakcyj-
ności inwestycyjnej. W efekcie 
powstał unikalny system obsłu-
gi inwestorów zagranicznych, 
oparty na bliskiej współpracy 
pomiędzy członkami Invest in 
Pomerania. Inicjatywę tworzą: 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego, mia-
sta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk 
i Sopot, Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, Słupska 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na, InvestGDA oraz Agencja 
Rozwoju Pomorza, która ko-
ordynuje działania inicjatywy. 
Założeniem jest, aby inwestor, 
zgłaszając się do Invest in Po-
merania miał pewność, że 
otrzyma wsparcie na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego. 
Moim zadaniem jest zachęca-
nie inwestorów zagranicznych 
do inwestowania w Polsce, a w 
szczególności w naszym regio-
nie i w Gdańsku.

- Kolejnym pana zadaniem 
jest edukacja...

- Jako koordynator programu 
ERASMUS oraz Leonardo Da 
Vinci, działam na rzecz rozwo-
ju systemu kształcenia i dopa-
sowania go do realiów rynko-
wych. Kolejnym filarem mojego 

Polak z wyboru, 
gdańszczanin z miłości
Rozmowa z Hassanem Ciftci, kandydatem do sejmiku województwa pomorskiego z Gdańska, gdzie od 15 lat mieszka 
i ma rodzinę. Z Polską związał się na całe życie. Ma żonę Polkę i dwoje dzieci.

działania jest kultura. Stanowisko 
prezesa Towarzystwa Polsko-Tu-
reckiego umożliwia skuteczne 
działania na rzecz wymiany kultu-
rowej. Czwarty filar to turystyka. 
Od lat z sukcesem prowadzę biu-
ro turystyczne i działam na rzecz 
lepszego wykorzystania turystycz-
nego potencjału Pomorza.

- Podsumowując – są to cztery 
„filary”: kultura, przedsiębior-
czość, turystyka i edukacja. A 
co z rodziną?

- Moja żona, która jest Polką 
nauczyła mnie kochać i rozumieć 
Polskę. To właśnie dzięki niej ten 
kraj stał się moją Ojczyzną. Kraj 
bliski memu sercu pragnę rozwi-
jać, dzieląc się swymi umiejętno-
ściami na rzecz jego dobra. Chciał-
bym, żeby moje dzieci mieszkały 
w bezpiecznym i rozwijającym się 
państwie. Moje działania służą 
temu, by aktywnie wspierać jego 
rozwój. Efekty widzę na przestrze-
ni lat, co daje mi jeszcze większe 
chęci do dalszej pracy. Dobro Pol-
ski to także dobro mojej rodziny.

- Dlaczego zdecydował się Pan 
zostać kandydatem?

- Od lat robię to, co robię i 
dzięki temu nominowano mnie 
na ambasadora Invest in Pome-
rania. Działam niezależnie od 
mandatu, czy kandydatury. Ale 
wiem, że mandat umożliwi mi 
powiększenie moich możliwości. 
Większość kandydatów obiecuje, 
co zrobi, kiedy zostanie radnym 
albo prezydentem... Ja nie obie-
cuje, lecz działam. Robię tylko 
to, na czym naprawdę się znam. 
Fakty bronią się same. Chcę, żeby 
ludzie wiedzieli, że zależy mi na 
rozwoju Polski. Bo mimo, że nie 
urodziłem się w Polsce, jestem 
Polakiem. Mieszkam tu od 15 lat, 
a moja córka jest kandydatką do 
rady miasta w Gdańsku. 

Nie przemawiają do mnie pu-
ste słowa i slogany reklamowe, za 
którymi nic nie idzie. W Trójmie-
ście jest dużo ludzi z całej Polski, 
bo szukają tutaj pracy. Taka jest 
tendencja. Powoduje to, że praco-
dawcy nie dają większych pensji, 
gdyż wśród rzeszy osób poszuku-
jących pracy zawsze znajdą pra-
cownika za mniejsze pieniądze. 

- Pan podkreśla, że to jest 
niewłaściwe. 

- Ludzie tracą w ten sposób za-
ufanie do polityków. Wierzę, że 
świadectwo mojej działalności 
choćby w jakimś stopniu temu 
zapobiegnie. Moja praca bowiem 
nie opiera się na obietnicach, a 
na prawdziwych, zrealizowanych 
planach i faktycznych osiągnię-
ciach na rzecz rozwoju. Nieza-
leżnie od wszystkiego będę moją 
działalność kontynuował, a man-
dat tylko da mi większe możliwo-
ści. 

Tutaj jest moje serce i mam głę-
boką wiarę, że w Polsce można 
coś zmienić na lepsze. A różno-
rodność jest potrzebna, by coś 
poprawić, by zobaczyć sprawy z 
innej perspektywy. Jestem częścią 
tego kraju i tego społeczeństwa. 
Mam tu rodzinę i dzieci. Nie uro-
dziłem się w Polsce, ale to tutaj 
chcę być pochowany.

Z Hassanem Ciftci rozmawiała 
Aneta Sucharzewska.
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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

NIERUCHOMOŚCI

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

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

pomorski.info

Bądź na bieżąco!
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Bieg VIP
Dariusz Męczykowski
Piotr Laska
Piotr Lizakowski
Jan Sztąborowski
Marek Wołoszyk

Juniorzy (1998-1996) ok. 5000 m
Grzegorz Ebel – MLKS Baszta Bytów
Damian Narloch – Remus Kościerzyna
Wojciech Główczeski – ZSR CKP Bolesławowo
Adam Strupiński – LKB Braci Petk
Patryk Serkowski – Remus Kościerzyna
Dawid Szreder – PZS Nr 1 Kościerzyna

Seniorzy (1995-1979) ok. 5000 m
Tadeusz Zblewski – LKB Im. Braci Petk Lębork
Daniel Peek - UKS Olimpijczyk Skorzewo
Damian Wnuk – Wielki Klincz
Kamil Wołoszyk – Olimpijczyk Skorzewo
Maciej Kerszen – Olimpijczyk Skorzewo
Mikołaj Dzienniak – Starogard Gdański

Weterani (rocznik 1978 I 1945) ok. 5000 m 
Leszek Zblewski – Olimpijczyk Skorzewo
Krzysztof Kwiatkowski – Remus Kościerzyna
Piotr Żebrowski – LKB im. Braci Petk Lębork
Daniel Tatrocki – Gdynia
Tomasz Rozgoński – Stara Kiszewa
Stanisław Wnuk – Wielki Klincz

Mężczyźni 70+ (1944 i starsi)
Jacek Bandurski – Sopot
Zygmunt Petk – LKB im. Braci Petk Lębork
Sławomir Kolator

Maluchy 2008 i młodsi ok. 200 m
Dziewczynki:
Maja Rozgońska – Stara Kiszewa
Martyna Sadowska – Kościerzyna
Maja Marszewska – HOPOWO
Aleksandra Noubauer – Wielki Klincz
Amelia Gorlikowska – Grabowska Huta
Roksana Mosińska – Nowa Karczma

Chłopcy:
Kacper Bukowski – Grabówko
Julian Wica – Skorzewo
Adrian Grota – Jasiowa Huta
Jakub Leoniak – Nowa Karczma
Szymon Lubecki – Lubań
Marcel Barsowski – Nowy Barkoczyn

Dziewczęta (2007-2004) ok. 400 m
Weronika Noga – SP Lubichowo
Weronika Kropidłowska – SP Lubichowo
Amelia Pobłocka – SP Skorzewo
Dominika Jenta – SP Grabowo
Mariann Mering – SP Nowa Karczma
Nikola Męczykowska – SP Nowa Karczma

Chłopcy (2007-2004) ok. 400 m
Szymon Bielaszewski – SP Lubichowo
Jan Gromowski – SP Nowa Karczma
Artur Kryzel – SP Dziemiany
Patryk Jędrzejczyk – SP Nowa Karczma
Paweł Ceplin – SP Kościerzyna
Kacper Krystkowiak – SP Szatarpy

Dziewczęta (2003-2002) ok. 800 m
Natalia Felskowska – SP Kościerzyna
Oliwia Bida – SP Kaliska
Klaudia Grzelak – SP Nowa Karczma
Magdalena Majewska – SP Kościerzyna Nr 3
Daria Wyszecka – SP Szatarpy
Klaudia Krystkowiak – SP Szatarpy

Chłopcy (2003-2002) ok. 1000 m
Paweł Dobeerstein - SP Kościerzyna Nr 1, Remus
Michał Bławat – SP Nowa Karczma
Mikołaj Ho� mann – ZSP Koscierzyna Nr 3
Daniel Zela – ZSP Kościerzyna Nr 3
Filip Lewandowski – SP Nr 8 Lębork
Maciej Rozgoński – SP Stara Kiszewa

Młodziczki (2001-1999) ok. 1500 m
Marta Felskowska – Gim. Prymus Kościerzyna
Monika Dubiella – Gim. Lubichowo
Martyna Dalecka – Gim. Rokity
Natalia Wilczewska – Gim. Nowa Karczma
Patrycja Chmielewska – Gim. Grabowo
Karolina Branicka – Gim. Dziemiany

Młodzicy (2001-1999) ok. 2500 m
Paweł Kintter – Gim. Dziemiany
Kewin Trzebiatowski – Gim. Stare Polaszki
Dawid Mizger – Gim. ZS Rokity
Mateusz Jach – Gim. Nowa Karczma
Kacper Jakusz – Gim. Nowa Karczma
Krystian Knopik – Gim. Dziemiany

Juniorki (1998-1996) ok. 2500 m
Weronika Lizakowska – Remus Kościerzyna
Ewa Dawidowska – MLKS Baszta Bytów
Weronika Pustułka – Remus Kościerzyna
Natalia Strupińska – LKB im. Braci Petk Lębork
Natala Kostka – PZS Kościerzyna Nr 2 
Joanna Rychert – ZSR CKP Bolesławowo

Seniorki (1995-1979) ok. 2500 m
Joanna Dobrowolska – LKB im. Braci Petk Lębork
Iwona Strupińska – LKB im. Braci Petk Lębork
Małgorzata Kosteczko - Gdańsk

Weteranki (1978 -1945) ok. 2500 m
Magdalena Gańska – LKB im. Braci Petk Lębork
Alicja Jeżewska – Grabowo Kościerskie
Kazimiera Bławat – Grabówko
Teresa Januchowska - Gdańsk

Punktacja drużynowa szkół podstawowych:
SP Nowa Karczma
SP Lubichowo
SP Kościerzyna Nr 1
SP Kościerzyna Nr 3
SP Szatarpy
SP Skorzewo 
SP Kaliska
SP Dziemiany
SP Grabowo
SP Nr 8 Lębork
SP Stara Kiszewa
SP Nowy Klincz 
SP Lubań
SP Morzeszczyn 
SP Wielki Klincz
SP Kalisz 
SP Majewo
     
Punktacja drużynowa szkół gimnazjalnych:
Gim. Nowa Karczma
Gim. Dziemiany
Gim. Rokity
Gim. Prymus Kościerzyna
Gim. Stare Polaszki 
Gim. Lubichowo
Gim. Morzeszczyn
Gim. Grabowo
Gim. Kościerzyna Nr 3
Gim. Lubań

Punktacja drużynowa szkół ponadgimnazjalnych:
ZSR CKP Bolesławowo
PZS Kościerzyna Nr 1
PZS Koscierzyna Nr 2
ZST Kartuzy

Punktacja drużynowa klubów sportowych:
 LKB im. Braci Petk Lębork
 Remus Kościerzyna
 Olimpijczyk Skorzewo
 MLKS Baszta Bytów
 Nadleśnictwo Kościerzyna

Najmłodszy uczestnik 
–  Cezary Bednarek, ur. 30 listopada 2012 r.

Najstarszy uczestnik 
– Jacek Bandurski, ur. w 1935 r.

Imprezie przyświecały szczytne cele, takie jak po-
pularyzacja najprostszej formy ruchu, jaką są biegi 
przełajowe oraz umożliwienie  sprawdzenia swych 
sił i możliwości w trudnej rywalizacji sportowej, ale 
także promocja walorów krajoznawczo-przyrodni-
czych  Kaszub i kultywowanie symboliki narodowej 
na przykładzie dworku – muzeum. 

Impreza adresowana była głównie do dzieci i mło-
dzieży, ale udział mógł wziąć każdy amator biega-
nia.

O randze imprezy świadczą znamienici goście, 
którzy zostali zaproszeni do udziału w biegu: Da-
riusz Męczykowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, radny z Kaszub, Piotr 
Lizakowski, starosta kościerski, Alojzy Szoska, Sta-
nisław Małachowski i Piotr Laska, radni powiatu 
kościerskiego oraz Henryk Wawrzyk, kierownik 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątko-
we buttony oraz posiłek regeneracyjny (znakomitą 
grochówkę z kuchni polowej), a także mieli możli-
wość bezpłatnego zwiedzania Muzeum – Dworku 
Wybickich. Jak zawsze imprezie towarzyszyły wy-
stępy artystyczne (folklor kaszubski) oraz festyn re-
kreacyjno-sprawnościowy („Militarni Team”).

Uczestnicy rywalizowali w 16 kategoriach na tra-
sach od 200 m do 5 km. Najlepsi zawodnicy (ci, 
którzy zajęli miejsca od I do VI) zostali udekorowa-
ni medalami oraz otrzymali pamiątkowe statuetki, 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Natomiast najlepsze 
zespoły (które zajęły miejsca od I do III w punktacji 
drużynowej) odebrały okazałe puchary.

W biegach wystartowało łącznie 489 osób, repre-
zentujących 17 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 
4 szkoły ponadgimnazjalne i 5 klubów sportowych 
z terenu całego województwa pomorskiego. Łączną 
liczbę osób, które wzięły udział w imprezie, organiza-
torzy szacują na ok. 700.

Warto dodać, że bardzo uroczystą oprawę miała ce-
remonia otwarcia biegu. Uczestnicy wspólnie odśpie-
wali hymn państwowy, znicz olimpijski zapalił Daniel 
Peek – wicemistrz igrzysk paraolimpijskich z Londynu 
(2012 r.) w asyście zawodników UKS „Olimpijczyk” 
Skorzewo, apel olimpijski odczytała Natalia Wilczew-
ska (ZS Nowa Karczma). Złożono również wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze przy miejscu martyrologii 
z okresu II wojny światowej (grób zamordowanych w 
Będominie 30 kobiet żydowskich) oraz przy pomni-
ku gen. Józefa Wybickiego. Ceremonia odbyła się w 
asyście sztandaru Powiatowego Centrum Młodzieży 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie.

Organizatorami imprezy byli: Pomorski Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku, powiat kościerski, gmi-
na Nowa Karczma, Rada Wojewódzka Pomorskiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku, 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdań-
sku, Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w No-
wej Karczmie, Muzeum Hymnu Narodowego w Bę-
dominie, Uczniowski Klub Sportowy przy GOKSiR 
Nowa Karczma i Zarząd Gminny Szkolnego Związku 
Sportowego w Nowej Karczmie. Partnerami biegu 
były ponadto samorządy: miasto Kościerzyna, gmina 
Kościerzyna i gmina Lipusz. 

Patriotyzm na sportowo
Wyjątkowa impreza sportowo-patriotyczna pod nazwą „XXXII  Bieg Mazurka Dąbrowskiego”  
odbyła się przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Uczestniczyło w niej łącznie około 700 osób!

WYNIKI BIEGÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

Przy mikrofonie Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
za nim stoi Marek Wołoszyk, dyrektor Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie

Dariusz Męczy-
kowski, drugi 
od prawej bie-
gnie podczas 
Biegu Mazurka 
Dąbrowskiego
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Podopieczne Dariusza Męczy-
kowskiego, który całym sercem 
i talentem trenerskim je wspie-
ra,  miały dwie bardzo dobre se-
rie w II połowie. Zadecydowały 
one o ich wygranej. Drużyny z 
Kościerzyny i z Warszawy po 
pierwszych kolejkach należa-
ły do ścisłej czołówki ligowej 
tabeli i za plecami jak dotąd 
niepokonanego AZS-u Łącz-
pol AWFiS Gdańsk walczyły o 
drugie miejsce w tabeli. Fawo-
rytkami sobotniego starcia były 
gospodynie, które wystąpiły w 
szerszym składzie przeciwko 
Akademiczkom z Warszawy.

Pierwsza część spotkania była 
bardzo wyrównana. Żadna z 
drużyn nie potrafiła wyjść na 
większe prowadzenie. Druga 
połowa od pierwszych minut 
należała do gospodyń, które po 
czternastu minutach, gdy bram-
kę zdobyła Agnieszka Siekańska 
prowadziły już 24:16! Końców-
ka również należała do ekipy z 
Kaszub.

- Było to bardzo trudne spo-
tkanie – relacjonuje trener Da-
riusz Męczykowski. - Stawka 
była bardzo wysoka, bo zwy-

cięstwo gwarantowało awans na 
wicelidera tabeli. Kościerzyna 
wykorzystała dobrą passę i wy-
grała. 

W opinii trenera trenera, był 
to jeden z najtrudniejszych me-
czy dla podopiecznych.

- Pierwsza połowa była wy-
równana – dodaje D. Męczy-
kowski. - Ale konsekwencja i 
doskonała gra w obronie, gra 
skrzydłami, przyczyniły się do 
wyjścia na prowadzenie UKS 
PCM Kościerzyny w drugiej 
połowie. Świetna postawa ko-
łowej oraz bramkarki, połączo-
na z doskonałą synchronizacją 
całego zespołu, przechyliła sza-
lę zwycięstwa na korzyść Ko-
ścierzyny. 

W ten sposób dziewczyny 
zdobyły status wicelidera I ligi 
piłki ręcznej kobiet.

- Na pochwałę zasłużył cały 
zespół i jego dobra współpraca 
między zawodniczkami – za-
znacza trener. - Wygrana ta jest 
świadectwem doskonałej formy 
zespołu i dobrym prognosty-
kiem co do kolejnego, trudnego 
meczu w Kielcach. 
Dorota Korbut

W drużynie jest siła!
W meczu czwartej kolejki, na szczycie I ligi piłki ręcznej kobiet, zawodniczki UKS PCM 
Kościerzyna w doskonałym stylu pokonały rywalki z AZS AWF Warszawa 30:23.
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