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Plebiscyt „Samorządowiec Pomorza” swoim 
patronatem objął marszałek woj. pomor-
skiego Mieczysław Struk. W jego ramach 
w każdej gminie wybierano „Radnego 
Na Medal”, internauci i czytelnicy gazety 
głosowali także na pomorskich wójtów, 
burmistrzów, starostów i prezydentów. 

Rywalizacja miała pokazywać uznanie dla 
lokalnych polityków i być pewnego rodzaju 
„rozgrzewką” przed jesiennymi wyborami. 
W rankingu, gdzie wybierano najlepszych 
radnych sejmiku pomorskiego niekwestio-
nowanym faworytem został Dariusz Męczy-
kowski, który zdobył zaufanie aż 727 osób.

Dariusz Męczykowski 
to radny na medal

Dokładnie 727 głosów otrzymał Dariusz Męczykowski, 
wiceprzewodniczący sejmiku pomorskiego w plebiscycie 
„Samorządowiec Pomorza”. W tym konkursie 
organizowanym przez „Dziennik Bałtycki” na drugim 
miejscu znalazł się radny Przemysław Marchlewicz, 
który otrzymał 446 głosów.

Dziękuje za zaufanie 
Dariusz Męczykowski, 
wiceprzewodniczący sejmiku pomorskiego
 
Składam serdeczne podziękowania za 
udział w rankingu wszystkim mieszkańcom, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem. W swojej 
karierze samorządowej zawsze starałem 
się być głosem mieszkańców i kierować 
się właśnie ich dobrem. Dlatego chętnie 
rozmawiam z wszystkimi zainteresowanymi 

i walczę o inicjatywy, które mogą ułatwić 
i polepszyć życie naszego województwa 
i regionu. Tak wysoki wynik w rankingu 
gazety (pokonałem kolegę z rady uzyskując 
dwukrotnie więcej głosów) oceniam jako 
wyraz zaufania i potwierdzenia, że moje 
starania zostały zauważone i docenione 
co tym bardziej inspiruje mnie i motywuje 
do dalszych zadań. Jeszcze raz dziękuje 
Państwu za udział w rankingu i uznanie dla 
moich działań.
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Czytając program wyborczy naszych kon-
kurentów w wyborach do rady i na Wójta 
Gminy odniosłem wrażenie, że osoby, 
które tworzą ten komitet mają niewielkie 
doświadczenie w tworzeniu i realizacji 
budżetu. Sądzę, że w ramach przygotowa-
nia się do wyborów nie dokonali nawet 
najprostszej analizy aktualnych planów 
umieszczonych w budżecie na ten rok 
i lata kolejne. Dlaczego tak sadzę? Odniosę 
się w sposób merytoryczny do zamierzeń 
konkurencyjnego komitetu zawartego 
w ich podstawowym dokumencie, jakim 
jest program wyborczy. Znaczna więk-
szość deklarowanych zamierzeń została już 
zrealizowana lub jest właśnie kończona. To 
istne kuriozum! A oto przykłady:
• remont Domu Strażaka w Kaliskach 
dobiegł właśnie do końca,
• remont kuchni w GOK już wykonaliśmy 
i to z 50% dofinansowaniem ze
środków unijnych - to zadanie też było 
zapisane w budżecie,
• modernizacja (rozbudowa) remizy 
w Piecach - Mamy już od ponad roku 
przygotowany projekt i pozwolenie na 
rozbudowę obecnej strażnicy Piecach.
• doposażenie świetlic wiejskich - In-
formuję, że w tej kadencji od podstaw   
wyposażyliśmy w sprzęty AGD i meble 
świetlice Iwiczno, Piece, Studzienice, 
a wcześniej były już doposażone świetlice 
Czarne, Bartel Wielki, Dąbrowa i Ciecior-
ka.
• darmowy Internet na Placu Odnowy 
w Kaliskach i w świetlicach wiejskich - 
Zgodnie z projektem nasza gmina otrzy-
mała już prawie 0,5 mln złotych na ten cel 
i jesteśmy w trakcie zakupu komputerów 
dla szkół, świetlic.
• budowa kanalizacji burzowej na ul. Dłu-

giej, Północnej, Ogrodowej, Jasnej,
Malinowej, Nowowiejskiej (przy ośrodku 
zdrowia) – Projekty są w trakcie opra-
cowywania, o czym mowa w obecnym 
budżecie.
• budowa ciągu pieszo-rowerowego przy 
drodze krajowej 22 Dąbrowa – Frank – 
Piece - To za tej kadencji udało się dopro-
wadzić ten projekt do finału, a poprzednik 
poniósł karę za zaniedbania,
• przebudowa skrzyżowań na drodze 
krajowej 22 we Franku – W tej kadencji 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
doprowadziliśmy do wykupu gruntów 
i obecnie zadanie czeka na realizację, co 
ma nastąpić prawdopodobnie w przyszłym 
roku,
• położenie asfaltu na końcówce ul. 
Słonecznej w Iwicznie - Teraz budujemy 
tam odcinek z płyt YOMB, dlatego, aby 
nie niszczyć nowego asfaltu, gdy będzie 
wykonywana sieć kanalizacyjna,
• wykonanie punktów świetlnych w Iwicz-
nie, Bartlu, Franku - Powstało już oświe-
tlenie ul. Krętej we Franku. Nowe punkty 
świetlne powstaną przy drodze nr 22 przy 
przebudowie skrzyżowania. W Iwicznie 
i Franku w tym roku będzie jeszcze po 
jednej lampie solarnej,
• Urząd Gminy przyjazny i otwarty dla 
mieszkańców – Pamiętam, jak próbowa-
no wmówić opinii publicznej, że drzwi 
w pokojach urzędników lepiej jakby były 
otwarte. Czy ma nastąpić powrót, gdy 
wszyscy wszystko słyszą i widzą co sąsiad 
ma za sprawę do załatwienia? Chyba nie 
o to chodzi.
• Wójt dostępny dla mieszkańców - Co 
ma na myśli osoba pisząca takie hasło też 
trudno zgadnąć? Przez cztery lata próbo-
wało się wmówić, że Wójt jest niedostępny. 

• Radca prawny dostępny dla mieszkań-
ców - Od początku kadencji radca prawny 
jest dostępny i każdy potrzebujący znajdu-
jący się w trudnej sytuacji życiowej takową 
pomoc otrzymuje.
Szanowni Mieszkańcy, pozwoliłem sobie 
na ocenę programu wyborczego naszego 
konkurencyjnego komitetu i osoby, która 
z takim programem chce rządzić gminą 
przez kolejne cztery lata. Nasuwa się tylko 
jedna refleksja… Kto pisze taki program 
i jakie ma zaplecze skoro nie zwrócono 
uwagi, że większość rzeczy jest już zre-
alizowana, a inne są w trakcie tworzenia. 
Nasuwa mi się tylko jeden wniosek. Osoby 
mające ambicje wyborcze z przeciwnego 
komitetu nie mają kompletnie pojęcia, co 
się wokół nich dzieje. Napisali przypadko-
wy plan zadań, nie troszcząc się o to, czy 
to jest już zrobione, czy nie. Może myśleli, 
że większość wyborców się nie zorientuje, 
co jest, a czego nie ma. Jak widać nie są to 
osoby przygotowane nawet do prowadze-
nia merytorycznej kampanii wyborczej. 
Czyżby głównym ich celem było zdobycie 
władzy za wszelką cenę, a potem jakoś tam 
będzie? 
   Nasza społeczność to mieszkańcy 
rozważni potrafiący ocenić co jest dla 
nich dobre. Przez wiele lat gmina już była 
tak rządzona. Jestem przekonany, że nasi 
mieszkańcy potrafią rozróżnić i porównać 
rzeczywisty program wyborczy, oparty 
o rzetelną ocenę możliwości budżetowych 
i potrzeb mieszkańców od programu bez 
żadnych pomysłów. Szanowni Mieszkańcy 
Wasz głos w dniu 16 listopada zdecyduje, 
kto przez następne cztery lata będzie Was 
reprezentował.

Sławomir Janicki
Kandydat na Wójta Gminy Kaliska

Mam 43 lata. Pochodzę ze Skórcza, 
jednak w Kaliskach mieszkam od ponad 
22 lat. Jestem mężem i ojcem dwójki 
dzieci. Żona Magdalena jest księgową. 
Przemysław studiuje na Politechnice 
Gdańskiej, a Julia jest uczennicą I Liceum 
Ogólnokształcącego w Starogardzie 
Gdańskim. Mimo intensywnej pracy 
zawodowej staram się znaleźć czas na 
swoje zainteresowania, takie jak: muzyka, 
książka, sport.

Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, 
absolwentem Technikum Samochodowego 
w Gdańsku, Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Politechniki Gdańskiej. 

Od młodych lat pracowałem 
w gospodarstwie rolnym rodziców, a później 
zatrudniałem się przy pracach sezonowych. 
Jednak swą pracę zawodową rozpocząłem 
w Policji. W tym czasie podnosiłem 
swoje kwalifikacje zawodowe. Przez 
kilka lat byłem specjalistą ds. Nieletnich. 

W swojej karierze zawodowej byłem 
dwukrotnie Komendantem Komisariatu 
Policji w Czarnej Wodzie i w Czersku. 
Pełniłem funkcje rzecznika prasowego, 
koordynatora programów prewencyjnych 
głównie skierowanych do młodzieży oraz 
osobą szkolącą policjantów w ramach 
przygotowania Policji dla wdrożenia 
dorobku Schengen. 
W ostatnim roku ukończyłem kurs dla 
osób zasiadających w radach nadzorczych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa 
oraz Podyplomowe Studia na wydziale 
architektury Politechniki Gdańskiej. Nie 
należę do żadnej partii politycznej.

Moje zamiłowanie do pracy w samorządzie 
rozpoczęło się w 2006 roku, kiedy 
zostałem radnym Rady Gminy Kaliska. 
Wówczas poznawałem pracę radnego oraz 
funkcjonowanie samorządu. W czasie tej 
kadencji zostałem przewodniczącym Komisji 
Edukacji Kultury i Sportu, a następnie 
przewodniczącym Klubu Radnych „Inicjatyw 
Społecznych.” Startując w wyborach w 2010 

roku uzyskałem poparcie 54,91% osób 
głosujących. Od czasu objęcia funkcji 
wójta z uporem i determinacją zabiegam 

o środki zewnętrzne dla Naszej Gminy. 
Efekty tej pracy są widoczne w Naszej 
Gminie. W następnej kadencji, jeżeli zostanę 

obdarzony Państwa zaufaniem, zamierzam 
w takim samym tempie rozwijać Naszą 
Gminę. Jest to możliwe dzięki znajomości 
spraw, nad którymi pracowałem w ostatnich 
latach, nowym pomysłom i energii do 
działań jaką posiadam. 
Chcę podkreślić, że w minionych latach 
wykorzystaliśmy szansę w rozwoju gminy. 
Zbudowaliśmy Gminę Gospodarną, 
Przyjazną i Nowoczesną. Wysokie lokaty 
w rankingach uwidaczniają naszą ciężką 
pracę i sukces wszystkich pracowników 
i radnych. 

Uważam również, że kandydaci na radnych 
z komitetu „Przyszłość Gminy Kaliska” 
reprezentujący różne zawody i grupy 
społeczne, są dobrze przygotowani do 
realizowania obranych kierunków w zakresie 
poprawy warunków naszego życia i jeszcze 
większego rozwoju w Naszej Małej Ojczyźnie 
– Gminie Kaliska.

Proszę Państwa o udział w najbliższych 
wyborach i o Wasze głosy.

KWW „Przyszłość Gminy Kaliska” podsumował program wyborczy 
konkurencyjnego  komitetu KWW Przyjazna Gmina Kaliska.

Za chwilę dobiega do końca kampania wyborcza. Już za kilka dni pójdziemy do urn wyborczych. 
To mieszkańcy ocenią dokonania naszego Komitetu Wyborczego Wyborców „Przyszłość Gminy 
Kaliska” i zadecydują czy nadal będziemy mogli tworzyć większość w Radzie Gminy Kaliska.

SŁAWOMIR JANICKI KANDYDAT NA WÓJTA GMINY KALISKA
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Dzień Dobry Państwu,
Zbliża się czas wyborów, to ważny okres w którym nasza decyzja, 

nasz głos ma istotny wpływ na  dalszy rozwój miast, gmin i powiatów 
a w konsekwencji na nasz prywatny dobrostan. 

To czas w którym my sami za pośrednictwem naszego głosu podej-
mujemy decyzje o tym kto i w jaki sposób będzie dbał o nasze szeroko 
rozumiane dobro. W tym czasie wszyscy kandydaci z rożnych ugrupo-
wań pokazują się z jak najlepszej strony, przekrzykując się w wysławia-
niu swoich zasług i sukcesów. Ten krzyk jest charakterystyczna częścią 
kampanii wyborczej i trzeba się niego wsłuchać by odróżnić obietnice 
od zapewnień.

W tym czasie namawiam Państwa do refleksji i spokojnego zastano-
wienia się nad zasadnością podejmowanej decyzji. Namawiam Państwa 
byście sądzili swoich wybrańców po czynach które są ich realną zasłu-
gą, namawiam do tego byście zweryfikowali co zostało zrealizowane 
z wcześniejszych obietnic wyborczych. A nade wszystko namawiam do 
tego byście Państwo wymagali tego co zostało obiecane. Osobiście lubię 
gdy wymaga się ode mnie przez stawianie nowych wyzwań - to daje 
mi poczucie satysfakcji z należycie spełnionego zadania. Niekłamaną 
radość, że nie zawiodłem zaufania że uczyniłem coś dla ludzi dla ich 
radości, wygody, potrzeby.

Wywodzę się z prostego i uczciwego społeczeństwa gdzie honor i sło-
wo było zawsze wartością nadrzędną, często najcenniejsza którą się po-
siadało. Te wartości są mi niezmiennie i wciąż mi najbliższe. Praca na 
rzecz moich wartości daje mi poczucie spełnienia i niekłamaną radość 
z wykonanej pracy. 

Uważam że w swojej kadencji zrobiłem dużo i mam dokładny obraz 
tego co jeszcze można zrobić- a można wiele. Ufam że nie zawiodłem 
Państwa zaufania i to co udało mi się uzyskać, stworzyć jest radością 
i dobrem wspólnym nas wszystkich.

Wierzę że w Niedziele 16 lutego okażecie mi Państwo ponownie swoje 
zaufanie stojąc przy urnie wyborczej. To moment w którym macie Pań-
stwo wyjątkowa szanse wyłonienia osób które się sprawdziły.

Życzę by podjęta decyzja zaowocowała sukcesami w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Męczykowski

- Bardzo cieszę się, również jako mieszkaniec 
Starogardu że pozyskaliśmy te środki. Tym bar-
dziej, że konkurencja była bardzo duża – mówi 
Patryk Gabriel, Członek Zarządu Powiatu Staro-
gardzkiego. - W ramach tego projektu za kwotę 
6,5 mln złotych zostanie przebudowany ponad 
2 km odcinek drogi od wjazdu do Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2712 G Ko-
teże – Sucumin – mówi Patryk Gabriel. Warto 
dodać, że w ramach planowanej inwestycji zo-
staną wybudowane: dwupasmowa jezdnia o sze-
rokości 7 m z nową nawierzchnią bitumiczną, 
ścieżka rowerowa na całym odcinku, chodniki 
po obu stronach drogi (na odcinku od Os. Przy-
lesie do skrzyżowania z drogą Koteże – Sucumin 
– po jednej stronie), wykonana zostanie również 
kanalizacja deszczowa z jednoczesną likwida-
cją rowów odwadniających. Odwodnienie ulicy 
w sposób skanalizowany zmieni diametralnie 
jej krajobraz i umożliwi odpowiednie zagospo-
darowanie pasa drogowego (chodniki i ścieżki 
rowerowe).

- W wyniku przebudowy uzyskamy znaczą-
cą poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego dla wszystkich użytkowników uli-
cy. Poszerzone zostaną pasy ruchu na jezdni, 
a w rejonach największych skrzyżowań zostaną 
wybudowane dodatkowe pasy ruchu dla pojaz-
dów skręcających. Zaprojektowano też chodni-
ki i ścieżki rowerowe, co umożliwi wyłączenie 
tych użytkowników z ruchu po jezdni. Projekt 
zawiera również lokalizację zatok autobusowych 
na wszystkich przystankach, co upłynni ruch 
samochodowy na jezdni i poprawi bezpieczeń-
stwo i komfort pasażerów komunikacji zbioro-
wej – tłumaczy Starosta Starogardzki - Leszek 
Burczyk.

- W mijającym roku udało nam się zakończyć 
wieloetapową inwestycję przebudowy i moder-
nizacji ulicy Skarszewskiej, dlatego cieszymy się 
tym bardziej, że udało nam się pozyskać dodat-
kowe pieniądze na przebudowę kolejnej ważnej 
dla miasta drogi, jaką jest ulica Lubichowska – 
zakończył Patryk Gabriel. 

Jest decyzja w sprawie 
przebudowy ulicy 
Lubichowskiej
Powiat Starogardzki otrzymał decyzję o zabezpieczeniu w bu-
dżecie Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na 2015 rok kwoty 3 mln złotych na gruntowną 
modernizację ulicy Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim. 
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Jak ocenia pan kończącą się kadencję 
2010 – 2014 r.?

Mijającą kadencję mimo trudnej sytuacji 
finansowej oceniam pozytywnie, udało 
nam się:dokończyć rozbudowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej – etap I i II,zmoder-
nizować ulicę Słoneczną, Sosnową – tę 
drugą wraz z Powiatem Starogardzkim 
oraz część ulicy Starowiejskiej,

• zrealizować projekt kompleksowego 
zagospodarowania terenu przy budyn-
kach wielorodzinnych przy ul. Mickie-
wicza 4, 6, 8 – co znacząco poprawiło 
nie tylko komunikację ale także estety-
kę tego miejsca,

• zmodernizować Przedszkole Publicz-
ne, tworząc dodatkową salę dla 16 dzie-
ci – projekt był odpowiedzią na potrze-
by zgłaszane od dawna przez rodziców 
związane z brakiem miejsc w grupach 
przedszkolnych, rozbudować plac za-
baw w przedszkolu,

• zmodernizować halę sportową przy 
Zespole Szkół – co znacząco poprawiło 
warunki odbywających się w niej zajęć 
i pozwoli uzyskać oszczędności energii 
cieplnej, także wybudować nowoczesny 
plac zabaw „Radosna Szkoła”,

• budowa kolejnych i modernizacja ist-
niejących chodników w Lubikach, Hu-
cie Kalnej i Czarnej Wodzie

• m.in. dzięki staraniom władz Czarnej 
Wody – Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad wykonała remont 
drogi krajowej nr 22  z nową organiza-
cją ruchu.

• dzięki dobrej współpracy ze Staro-

stwem poprawie ulegają drogi powia-
towe znajdujące się na terenie naszej 
Gminy.

Dodam, że na większość z tych inwesty-
cji udało nam się uzyskać dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych

A co poza inwestycjami?

Gmina wraz ze swoimi jednostkami or-
ganizacyjnymi zrealizowała wiele tzw. 
„miękkich projektów” , skierowanych 
do zróżnicowanych wiekowo grup spo-
łecznych, niektóre z nich to:
dla najmłodszych „Taniec i muzyka dla 
smyka”, „Łyżeczką i pędzelkiem czy-
li twórcze dzieci” - projekty rozwijają-
ce umiejętności plastyczne, muzyczne 
i kulinarne u przedszkolaków – dodać 
tutaj należy, że w przygotowaniu i reali-
zacji projektów wiodącą rolę odgrywała 
grupa zaangażowanych rodziców,
w Zespole Szkół Publicznych realizo-
wano projekt „Indywidualizacja szansą 
na sukces” - głównym celem projektu 
było wsparcie indywidualnego rozwoju 
72 uczniów klas I-III,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wystąpił i uzyskał dofinansowanie unij-
ne na realizację projektów pn „Uwierz 
w siebie – I i II edycja” - głównym ce-
lem projektu było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i motywacji kilkudzie-
sięciu bezrobotnych kobiet,
Miejska Biblioteka Publiczna przygoto-
wała i zrealizowała min. projekt „Umieć 
znaczy pomóc” – skierowany zarówno 
do młodzieży z gimnazjum jak i emery-
tów z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej, oraz skierowany 
do mieszkańców po 50 roku życia pro-
jekt „Aktywna jesień życia I i II”.

Jak wyglądała współpraca Rady z Bur-
mistrzem?

Obecna Rada dobrze współpracuje z Bur-
mistrzem i jest to działanie właściwe 
w moim przekonaniu. Wydaje mi się, że 
nie ma nic gorszego jak niepotrzebne wa-
śnie i konflikty, z których nic nie wynika. 
Czym innym jest oczywiście konstruk-
tywna krytyka.

Co uważa pan za największe osiągnię-
cie obecnych władz Gminy?

Poprawę relacji i współdziałanie z głów-
nym przedsiębiorcą w naszej Gminie – fir-
mą Steico i  utworzenie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Czarnej Wodzie, gdzie 
firma buduje już nową linię produkcyjną. 
W konsekwencji inwestycja ta ma przeło-
żyć się na ponad 100 nowych miejsc pra-
cy i dodatkowe wpływy do budżetu Gmi-
ny. Budująca jest również rosnąca aktyw-
ność i zaangażowanie różnych formal-
nych i nieformalnych grup społecznych.

Zamierza pan kandydować w następ-
nych wyborach, jakie plany w związku 
z tym?

Tak kandyduję na radnego Rady Miej-
skiej. Jestem realistą i konieczność roz-
poczętej już spłaty nienależnie uzyskanej 
subwencji oświatowej znacząco ogranicza 
a nawet uniemożliwia realizację   ambit-
nych planów. Dlatego też uważam, że ko-
nieczna jest sukcesywna realizacja rozpo-
czętych już działań. Najistotniejszą spra-
wą moim zdaniem jest poprawa szeroko 
rozumianej infrastruktury, rozwój i two-
rzenie przedsiębiorczości na terenie Gmi-
ny oraz inwestycja w oświatę.
Oprac. A. Sucharzewska

Rozmowa z Sebastianem Schmidtem 
przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Czarnej Wodzie.

Zawsze blisko ludzi 
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Przecież mieliby fach w ręku, 
jakąś przyszłość i to zapewnio-
ną. Uczniowie, którzy chcieliby 
w przyszłości wykonywać za-
wód stolarza, musieliby być do 
tego przekonani, bo na siłę kogo 
wpychać do jakiegoś zawodu, 
mijałoby się z celem. Przecież 
zawód stolarza, to po części, 
artyzm - tworzenie z drewna 
cudownych przydatnych mebli 
i nie tylko, bez których jak wia-
domo nie można się obejść.

Czy potrzeba nam dzisiaj praw-
dziwych fachowców? Dlaczego 
tak trudno trafić na dobrych 
fachowców?

Pewnie każdy z nas się z „pseu-
do” fachowcem spotkał. W tym 
momencie posłużę się swoim 
przykładem. Kiedyś rzemieśl-
nik od lat bazował na rekomen-
dacji. W czasach kiedy nie było 
reklam, a obowiązywała tyl-
ko poczta pantoflowa, jedyną 
gwarancją posiadania klientów 
była dobra opinia. Jeśli coś nie 
wyszło ( a czasami tak bywa) 
to rzemieślnik naprawiał swój 
błąd po cichu i na własny koszt. 
Efekt był taki, że Ci, którzy 
uczciwie podchodzili do pracy, 
zawsze mieli zlecenia. Wyrobio-
ne nazwisko było na wagę złota. 
Tak było w moim przypadku. 
W zawodzie stolarza wymaga 
się maszynowego zaplecza ale 
również siły i umiejętności rąk 

i zwykłych narzędzi. Dzisiaj 
trudno rzemieślnikowi utrzy-
mać się na rynku.

Wielkie korporacje typu 
IKEA, CASTORAMA wyspe-
cjalizowały się w niektórych 
wyrobach. Rzemieślnika nie 
stać na zakup specjalistycz-
nych maszyn,które mogą za-
stąpić nawet dziesiątki ludzi. 
Co za tym idzie obniżka cen 
poniżej kosztów produkcji. 
Przeciętny rzemieślnik dopo-
saża swój warsztat przez całe 
życie. Najgorsze jest to, że na-
wet jeśli się zapożyczy, nie ma 
pewności, że nie zabraknie mu 
klientów i nie zbankrutuje.
Kolejnym problemem dzi-
siejszego rzemiosła to proces 
przygotowania do młodych 
ludzi do wykonywania zawo-
du. Wymaga to od nauczycie-
la praktycznej nauki zawodu 
i ucznia nie tylko dobrej orga-
nizacji procesów kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, 
lecz również nabycia umie-
jętności komunikowania się. 
Rozpoczynając moje rozważa-
nia nad relacją mistrz - uczeń 
musimy zastanowić się kim 
tak naprawdę jest mistrz w XXI 
wieku? Według słownika języka 
polskiego mistrzem jest czło-
wiek przewyższający innych 
biegłością i umiejętnością w ja-
kiejś dziedzinie; człowiek któ-
rego wybiera się za wzór, na-

uczyciela; a także rzemieślnik 
uprawniony do samodzielnego 
wykonywania swojego zawodu. 

Pojęcie to jest już jakby trochę 
zapomniane szczególnie w sek-
torze nauczania, choć w histo-

rii wiązało się ono z wielkim 
autorytetem osoby tak określa-
nej. Patrząc na wielkich uczo-
nych można wysnuć wniosek, 
iż mistrz powinien „uczyć tak, 
jakby nie uczył”. Uczniowie 
przebywając z nim rozwijają się 
poprzez sam dialog i obcowanie 
z nim. Powinno panować mię-
dzy nimi wielkie zrozumienie, 
a nauki przekazywane powinny 
być kompletne, skierowane do 
ucznia tak by ten je w pełni ro-
zumiał. Ważne miejsce w tej re-
lacji zajmuje własny przykład. 
W swojej karierze zawodowej – 
nauczyciela praktycznej nauki 
zawodu w ciągu trzydziestu lat 
wykształciłem ok. l50 młodych 
ludzi w zawodzie stolarz. Wielu 
z nich do dzisiaj pracuje w tym  
zawodzie zarówno w Polsce jak 
i za granicą, gdzie są cenieni 
jako prawdziwi fachowcy. Nie-
którzy nawet przewyższyli mi-
strza zakładając własne nowo-
czesne zakłady.

Zakład Stolarski Józefa Peki 
to firma z długoletnią trady-
cją, której początki sięgają lat 
osiemdziesiątych.

Pasja oraz wieloletnie doświad-
czenie zdobyte u boku mego 
ojca sprawiło, iż w roku 1984 
zarejestrowałem działalność 
gospodarczą kontynuując w ten 
sposób rodzinne tradycje. Do 
zawodu stolarza przygotował 

mnie mój ojciec Edwin, który 
sam wyuczył się zawodu sto-
larza w Zblewie u Jana Misz-
ke – obecnie zakład stolarski  
Slawomira Martina. W tym 
okresie udało mi się wyszko-
lić dziesiątki osób, które uzy-
skały dyplomy czeladnika, jak 
również mistrza w zawodzie  
stolarza. Przez ponad 30 lat 
świadczenia usług stolarskich, 
sukcesywnie zdobywałem za-
ufanie klientów, które odgrywa 
znaczącą rolę w umacnianiu 
mojej pozycji na lokalnym ryn-
ku. Ciężka praca i upór w dąże-
niu do celu
 zaowocowały wieloma od-
znaczeniami. Od początku 
istnienia zakładu działalność 
ukierunkowana była na reali-
zowanie nietypowych zleceń 
(krajowych i zagranicznych). 
Dzisiaj zakład specjalizuje się 
w produkcji mebli ogrodowych 
i produkcji saun. Realizujemy 
zamówienia w oparciu o własne 
projekty, jak również współ-
pracujemy z kilkoma firmami 
realizując i wcielając w życie 
ich pomysły.
Jednocześnie z wielką przyjem-
nością pracowałem społecznie, 
a także przez 3 kadencje pełni-
łem rożne funkcje jako Radny 
Rady Powiatu Starogardzkiego.
Moje hobby to wędkarstwo 
i obcowanie z naturą.

Oprac. Aneta Sucharzewska

Józef Peka - mistrz, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
prawdziwy fachowiec, społecznik

Siła jest w człowieku
Jak myślicie, dlaczego w dzisiejszych czasach młodzież nie garnie się do Szkół Zawodowych o profilu np. stolarstwo?
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mają to do siebie, że do Wójta wchodzi się 
bez zapowiedzenia, w miarę potrzeb. Jeśli nie 
ma Wójta w Urzędzie Gminy, to mieszkaniec, 
który przyszedł do Urzędu wchodzi do mnie 
i wtedy jestem Zastępcą Wójta, a za moment 
przychodzi urzędnik z projektem pisma, de-
cyzji i w tym momencie staję się Sekretarzem 
Gminy.
Jednak Zastępcą Wójta, moim zdaniem, jest 
być trudniej. Podejmując decyzję, zawsze mam 
świadomość, że musi być ona przemyślana tak, 
aby i Wójt ją akceptował.

- Jakie ma Pan wykształcenie?

Wyższe techniczne, ale ukończyłem także 
studia podyplomowe z zakresu administracji 
i zarządzania, a także bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Uzyskane wykształcenie nie było 
jednak zgodne z oczekiwaniami rodziny, gdyż 
spodziewano się raczej, że podobnie jak ojciec 
i dziadek zostanę nauczycielem.
Mój dziadek był dyrektorem szkoły w Czar-
nymlesie. W tym miejscu chciałbym wspo-
mnieć, że tak jak wielu innych nauczycieli 
w czasie okupacji trafił do obozu koncentra-
cyjnego Stutthof w Sztutowie. Mój ojciec oraz 
moi rodzice chrzestni także byli nauczycielami. 
Często powtarzali, że to nie zawód, lecz powo-
łanie. Żartując ze znajomymi, mówię - nie zo-
stałem nauczycielem, ale mam żonę nauczyciel-
kę, więc tradycja rodzinna została zachowana. 
Być może z tej rodzinnej tradycji bierze się mój 

szacunek dla zawodu nauczyciela i zrozumienie 
dla problemów tej grupy zawodowej.

- Co Pan ceni u ludzi i czego Pan od nich 
oczekuje?

Każdy człowiek jest inny i posiada różne cechy, 
które mogą być przez jednych doceniane, 
a przez pozostałych krytykowane. Ja osobiście 
cenię uczciwość, lojalność, odwagę przyznania 
się do błędu, poczucie humoru. Mam różne 
oczekiwania wobec pracowników, znajomych, 
przyjaciół czy też rodziny, jednak łączy je 
jedno - poszanowanie drugiego człowieka, 

jego prywatności i prawa do własnych decyzji. 
Przekonałem się też, że nie można zbyt wiele 
oczekiwać od innych, ponieważ można się 
rozczarować. 

- Jak Pan myśli, czego od Pana oczekują pra-
cownicy urzędu i mieszkańcy gminy?

Pracownicy oczekują na pewno profesjonali-
zmu w pracy. Gdy przychodzą do Sekretarza 
Gminy, chcą uzyskać konkretną odpowiedź na 
nurtujące ich pytanie. Mieszkańcy natomiast 
oczekują rozwiązania ich problemów. Najwięk-
szym problemem samorządów jest zbyt mało 
środków finansowych, które dałyby możliwość 
zaspokojenia wszystkich potrzeb, a  takich 
spraw jest najwięcej. Jednak należy zaznaczyć, 
że przy ograniczonym budżecie zrealizowali-
śmy bardzo dużo inwestycji zgodnie z ocze-
kiwaniem mieszkańców. Te sukcesy wynikają 
ze skutecznego pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej dzięki determinacji Wójta i Rady 
Gminy Lubichowo.

- Pana życzenia jako samorządowca.

Wiem, że jest to nierealne, ale życzę wszyst-
kim samorządom każdego szczebla takiego  
budżetu, który pozwoli zrealizować wszystkie 
inwestycje i zgłoszone  potrzeby mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę
A. Sucharzewska

- W Gminie Lubichowo jest Pan znany z roz-
wiązywania problemów od ręki.

To jest moją dewizą, załatwić sprawę szybko, 
konkretnie, od ręki, ale w życiu nie zawsze jest 
to możliwe. Kiedy słyszę, że nie ma problemów, 
których nie da się rozwiązać, podaję  przykład: 
Urząd Gminy ma jedno wolne mieszkanie, 
które może wynająć, jednak oczekuje na nie  
pięć rodzin. Decyzja o przyznaniu mieszkania 
jednej z nich powoduje, że cztery  rodziny są 
niezadowolone. Takich decyzji, które nie zado-
walają wszystkich, najbardziej nie lubię!

- Jak Pan łączy obowiązki Zastępcy Wójta 
i Sekretarza Gminy?

Nigdy nie myślę o tym, jakie obowiązki mam 
wykonywać danego dnia. Małe Urzędy Gmin 

Kilka pytań do...
Rozmowa z Zastępcą 
Wójta Gminy Lubichowo/
Sekretarzem Gminy 
- Witoldem Sykuterą



Szanowni Wyborcy!

Głosujmy na kandydatów Stowarzyszenia Kociewskiego, ponieważ są to ludzie:
pracowici, kompetentni z dużym doświadczeniem zawodowym, aktywni, za-
angażowani na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, wolni od nacisków 
i sporów partyjnych, gdyż działają w formule stowarzyszenia, działający w różnych 
organizacjach społecznych i stowarzyszeniach, przyczyniający się do rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, kreujący rozwój społeczny, gospodarczy i kultu-
ralno – oświatowy Kociewia, posiadający kompleksowy program wyborczy na lata 
2014-2018.

Szanowni Państwo!

W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszych kandydatach oraz progra-
mie zapraszamy na stronę internetową www.stowarzyszeniekociewskie.eu 

Głos oddany na kandydata Stowarzyszenia Kociewskiego – lista nr 11 do Rady 
Powiatu Starogardzkiego (ostatnia kartka w broszurze wyborczej koloru żółtego) 
i na kandydata Stowarzyszenia do Rady Miasta Starogard Gdański to najlepsza 
inwestycja wyborcza.

My nie obiecujemy, my pracujemy!

Prezes Stowarzyszenia Kociewskiego
Kazimierz Chyła
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Inwestycje infrastrukturalne
 w powiecie - transport drogowy

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 231 
stanowiącej dojazd 
do autostrady A-1 
- Węzeł „Kopytkowo”

Zakres przedsięwzięcia 
obejmował m.in.
• przebudowę odcinka drogi o długości 2,61km,  
• budowę obwodnic o łącznej długości prawie 4,2 km,
• budowę wiaduktu nad linią kolejową o rozpiętości 50 m.

Inwestycje energetyczne w powiecie
Kompleksowa termo-
modernizacja obiektów 
użyteczności publicznej 
w gminie Skarszewy

Głównym celem przedsię-
wzięcia był wzrost efektyw-
ności systemu zaopatrzenia 
w ciepło budynków użytecz-
ności publicznej. 

Całkowita wartość projektu 17 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 12,6 mln zł.

Całkowita wartość projektu 2,5 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 1,2 mln zł.

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie - rozwój turystyki

Oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie 
starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszą-
cej

W ramach projektu oznakowano 
13 tras rowerowych o łącznej 
długości 416 km 
oraz wybudowano 68 obiektów 
rekreacyjnych, tak zwanych 
„pit stopów”

Całkowita wartość projektu 923 tys. zł  
w tym dofinansowanie z RPO WP 771 tys. zł.

Inwestycje w powiecie - rozwój miast
Przebudowa Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III

W wyniku realizacji pro-
jektu powstał nowoczesny 
kompleks sportowy na 
powierzchni ponad 2.5 
hektara (powierzchnia 
zabudowy stadionu 25 200 
m2, zaplecza technicznego 
621,20m2) w samym cen-
trum miasta.

Całkowita wartość projektu 10,6 mln zł  
w tym dofinansowanie z RPO WP 5,8 mln zł.

Inwestycje w zdrowie
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie o poradnię 
rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu me-
dycznego

W ramach projektu po-
wstała Poradnia Rehabi-
litacyjna o powierzchni 
użytkowej 282 m2 ,która 
jest wyposażona  w spe-
cjalistyczny sprzęt. Pla-
cówka posiada gabinety: 
fizykoterapii, kinezyte-
rapii, masażu ręcznego 
oraz hydroterapii. Szeroki 
zakres świadczonych 
usług ułatwia życie mieszkańcom 
Gminy Smętowo Graniczne jak również sąsiednich gmin.

Całkowita wartość projektu 1,2 mln zł   
w tym dofinansowanie z RPO WP 536 tys. zł.

Inwestycje w edukację
Tytuł: „Zaplanuj karierę zawodowo”

Wartość projektu: 316 705,93 zł 
w tym dofinansowanie 269 200,04 zł
Projekt dotyczył rozszerzenia wiedzy 
specjalistycznej w zakresie weteryna-
rii u 40 uczniów ZSR CKP Bolesławowo 
i 10 uczniów z logistyki w ZSP Skórcz.

Projekt przyniósł korzyści w postaci dostosowania umiejętno-
ści z weterynarii i logistyki 35 uczniów do potrzeb lokalnego 
rynku pracy poprzez praktyczne formy nauczania jakimi są 
staże.

Inwestycje w integrację
Tytuł projektu: „STACJA – Pomoc – Rozwój – Radość”

Wartość projektu: ok. 1 mln zł

Efektem projektu jest 
podjęcie zatrudnienia 
przez 4 osoby nie-
pełnosprawne i 1-go 
wychowanka rodziny 
zastępczej oraz uzu-
pełnienie wykształcenia wychowanki placówki opiekuńczej 
w formie zajęć szkolnych. Uzyskanie wiary w siebie przez oso-
by niepełnosprawne, które po zakończeniu projektu tworzą 
własne klubu wspierając się wzajemnie w dążeniu do wejścia 
na rynek pracy.

Projekt dotyczył objęcia 
wsparciem osób bezro-
botnych lub nieaktyw-
nych zawodowo oraz 
osób niepełnospraw-
nych odizolowanych od 
rynku pracy w związku 
z brakiem motywacji 
czy wiary we własne 
siły i możliwości, 
niskim wykształceniem 
oraz ograniczeniami 
zdrowotnymi. 

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny

Warsztaty edukacyjno-integracyjne

Inwestycje w rynek pracy
Tytuł projektu: „Biznes na Start 7”

Wartość projektu: 2 074 571,65 zł

Projekt dotyczył wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia poprzez m.in. udzielenie bezzwrotnych 
dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz udziele-
nie wsparcia pomostowego w ramach prowadzonego 
przedsiębiorstwa.

Efektem projektu  jest utworzenie 18 miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospo-
darczej.

Inwestycje w kadry
Tytuł projektu:  „Kobiety w pierwszej linii rozwoju regionu” 

Wartość projektu: 
1 208 841 zł

Projekt dotyczył 
dopasowania 
oferty szkolenio-
wej i kwalifikacji 
zawodowych do 
potrzeb rynku 
pracy i gospo-
darki, osób 
zamieszkujących 
w gminach 
powiatu staro-
gardzkiego.

Projekt przyniósł korzyści w postaci 
podniesienia kwalifikacji 176 pracowników.

Aktywizacja społeczno – zawodowa
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim realizo-
wał w okresie 2012–2014 projekt pn. „Siła dojrzałości”.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i kom-
pleksowe wsparcie uczestników.

Projekt skierowany był do osób powyżej 50 roku życia i zareje-
strowanych jako osoby bezrobotne.

Beneficjent: powiat starogardzki

Całkowita wartość projektu 0,9 mln zł    
w tym dofinansowanie z PO KL 0,9 mln zł.

Aktywizacja społeczno – zawodowa
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim realizuje 
w okresie 2008–2014 projekt systemowy pn. „Aktywizacja 
osób bezrobotnych w powiecie starogardzkim”.

Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, w tym osoby znaj-
dujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Beneficjent: powiat starogardzki

Całkowita wartość projektu 29,1 mln zł (2008-2013)   
w tym dofinansowanie z PO KL 29,1 mln zł (2008-2013)

W ocenie v-ce przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego z Kociewia Dariusza Męczykowskiego; 
powiat Starogardu Gdańskiego oraz wszystkie samorządy doskonale wykorzystały swoją szanse w aplikowaniu 
środków na inwestycje. Żadne słowa nie wyrażą tego lepiej niż fakty zaprezentowane w poniższym zestawianiu.
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Aktywizacja społeczno – zawodowa
Powiat Starogardzki w latach 2010-2014 staraniem Marszał-
ka Województwa Pomorskiego otrzymał dodatkowe środki 
Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Beneficjent: powiat starogardzki

Całkowita wartość w tym okresie 4,2 mln zł

Wybrane projekty z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 - powiat starogardzki
• Budowa targowiska stałego w Bobowie – Beneficjent 
– Gmina Bobowo, kwota dofinansowania – 655 767,00 zł
• Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem 
rekreacji w miejscowości Demlin – Beneficjent – Gmina Skar-
szewy, kwota dofinansowania – 104 869,00 zł
• Kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego tere-
nu wraz z obiektami małej architektury – Beneficjent – Gmina 
Miejska Czarna Woda, kwota dofinansowania – 84 788,00 zł 
• Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Huta Kalna 
- Beneficjent – Gmina Miejska Czarna Woda - kwota dofinanso-
wania – 12 823,00 zł

Całkowita wartość w tym okresie 4,2 mln zł

Wybrane projekty z PROW 
na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Budowa targowiska 
stałego w Bobowie
Wartość projektu: 
1 077 783,36  zł 
Kwota dofinansowania: 
655 767,00 zł

Cel projektu: Poprawa 
jakości życia mieszkańców 
na obszarach wiejskich, za-
spokojenie podstawowych 
potrzeb.

Wybrane projekty z PROW 
na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Utworze-
nie ogólnodostępnego 
kąpieliska wraz z miejscem 
rekreacji w miejscowości 
Demlin
Wartość projektu: 
161 236,19 zł 
Kwota dofinansowania: 
104 869,00 zł

Cel projektu: Wzrost liczby turystów oraz wzrost integracji 
mieszkańców, poprzez rozbudowę i poprawienie jakości 

bazy wypo-
czynkowej nad 
jeziorem Godzi-
szewskim 
w Demlinie. 

Wybrane projekty z PROW 
na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Komplek-
sowe zagospodarowanie 
ogólnodostępnego terenu 
wraz z obiektami małej 
architektury 
Wartość projektu: 
139 425,48 zł
Kwota dofinansowania: 
84 788,00 zł

Cel projektu: 
• Podniesienie jakości życia 
na obszarach wiejskich oraz 
aktywizacja społeczności 
wiejskiej poprzez poprawę jakości lokalnej infrastruktury 
• kształtowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 
służącej zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Wybrane projekty z PROW 
na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Bu-
dowa placu zabaw dla 
dzieci w miejscowości 
Huta Kalna 
Wartość projektu: 21 
082,17 zł
Kwota dofinansowa-
nia: 12 823,00 zł

Cel projektu: Wspieranie miejscowych inicjatyw rekreacyj-
nych podejmowanych przez mieszkańców wsi, poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich, wzrost atrakcyjności 
turystycznej terenów wiejskich oraz aktywizacja lokalnej 
społeczności poprzez utworzenie rekreacyjnej infrastruktury 
społecznej – placu zabaw dla dzieci.

Inwestycje drogowe
Łączna wartość inwestycji 47,2 mln zł
Łączna długość inwestycji 11,3 km

Inwestycje w kulturę
Skórcz, 
kościół 
pw. 
Wszystkich 
Świętych

Starogard 
Gdański, 
kościół 
pw. św. 
Mateusza

Pączewo, feretrony 
w kościele 
pw. Zwiastowania NMP

Plany rozwojowe dla ziemi starogardzkiej:
Wiemy jakie są problemy ziemi starogardzkiej! 
Wiemy jak je rozwiązać!

Dzięki współpracy 
pomiędzy:
• Samorządem 
   Województwa, 
• samorządami lokalnymi
• przedsiębiorcami
• organizacjami 
   pozarządowymi
• Rządem

Strategia 2020 
regionalne programy 
strategiczne 
zintegrowane 
porozumienie 
terytorialne 
kontrakt terytorialny

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

TRANSPORT
• Budowa obwodnic Czerska oraz Starogardu       
  Gdańskiego w ciągu DK nr 22,
• Modernizacja linii kolejowej nr 203 
  (Tczew – Chojnice – Kostrzyn).
• Przebudowa DW nr 222+229, 224 i 214 
• Przebudowa DW nr 231 wraz 
  z obwodnicą Skórcza 
• Budowa i skomunikowanie węzła 
  integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

GOSPODARKA i TURYSTYKA
• Invest in Pomerania - czyli rozbudowa i usprawnienie systemu 
  obsługi i przyciągania inwestycji w całym województwie 
• Pomorski Broker Eksportowy - zwiększenie udziału pomorskich 
  przedsiębiorstw w rynkach zagranicznych.
• Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych 
  w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

OCHRONA ŚRODOWISKA i ENERGETYKA
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
  wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii
• Redukcja niskiej emisji w Starogardzie Gdańskim poprzez rozbudowę 
  sieci ciepłowniczej
• Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza 
  ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności 
  oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru
• Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz 
  z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogardu Gdańskiego

EDUKACJA i SPRAWY SPOŁECZNE
• Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - na bazie 
  istniejącej infrastruktury edukacyjnej i we współpracy z pracodawcami
• Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach
   MOF Starogardu Gdańskiego
• Przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji zdegradowanych 
  obszarów miejskich

SŁOWEM RADNEGO Z KOCIEWIA, 
WICEPRZEWODNICZąCEGO DARIUSZA MęCZYKOWSKIEGO:

- Wyjatkowo dobrze została wykorzystana 
aplikacja 2007-2013 dla samorządów w Staro-
gardzie Gdańskim.Trafne inwestycje z pewno-
ścią przyniosą wymierne korzyści dla całego 
regionu. Z tego powodu w pełni wspieram 
prace wszystkich samorządów z pełnym 
przekonaniem o ich pracowitości, skuteczności 

i zaangazowaniu w działania. Jestem przekona-
ny że taka postawa może jedynie przyczynić sie 
do jeszcze szybszego rozwoju regionu. Jestem 
głeboko przekonany o tym, że mieszkańcy 
Kociewia potrafią rozpoznac i docenić dobrze 
wykonaną pracę tym samym wybrać właściwe 
osoby do dalszych działań. 

Nowe aplikacje
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Dzięki zdolnościom wójta Zblewa Krzysz-
tofa Trawickiego w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, dalsze pozyskiwanie funduszy 
pozwoli na skanalizowanie reszty obszaru 
gminy. Do tej pory z różnych źródeł otrzymano 
około17 mln zł ze środków zewnętrznych na 
gminne inwestycje. Rozwinięto bazę sportową 
-  zbudowano trzy boiska w ramach programu 
„Moje boisko - Orlik 2012” i jedno z programu 
„Boisko blisko”. Wmurowano kamień węgiel-
ny pod budowę hali widowiskowo-sportowej 
w Zblewie gdzie rozpoczęły się roboty. Za-
awansowane są też prace nad  modernizacją 
stadionu sportowego w Zblewie i salą sportową 
przy szkole w Bytoni. Ze środków zewnętrz-
nych zmodernizowano i dostosowano do osób 
niepełnosprawnych Urząd Gminy, Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz wszystkie szkoły. W sumie na 
zadania inwestycyjne i remontowe w kadencji 
2011-2014 przeznaczono około 27 mln zł. 
-Środki, które  pozyskaliśmy na dofinansowanie 
inwestycji, remontów i tzw. miękkich projektów 
wyniosły w tej kadencji około  17 mln zł – mówi 
wójt Zblewa Krzysztof Trawicki. 
W minionej kadencji znacznie poprawiła się 
stopa życiowa mieszkańców. Kompleksowo 
uporządkowano gospodarkę ściekową w Zble-
wie, Miradowie, Radziejewie i Białachowie. Wy-
konano termomodernizację obiektów użytecz-
ności publicznej w szkołach, Wiejskim Domu 
Kultury i budynku Urzędu Gminy – I i II etap. 
Utwardzono parkingi i wykonano infrastruk-
turę techniczną. Powstały place  zabaw przy 
Zespole Szkół w Bytoni i Kleszczewie w ramach 
programu „Radosna Szkoła”. Zbudowano Domy 
Wspólnoty czyli świetlice wiejskie z placami 
gier i zabaw w Białachowie i Miradowie. Rozbu-
dowany został budynek OSP w Semlinie. 
-Nastąpiła rewitalizacja parku, rozbudo-
wa świetlicy wiejskiej, placu rekreacyjnego 
i placu zabaw dla dzieci w Jeziercach – wy-
licza wójt Krzysztof Trawicki. - Powstała też 
wiata rekreacyjna  wraz z zagospodarowaniem 
terenu i małą architekturą w Tomaszewie. 
Wyremontowano świetlicę wiejską w Piesieni-

cy, wybudowano Centrum Sportowo–Rekre-
acyjnego w Bytoni . Zbudowano kilka siłowni 
zewnętrznych oraz zakupiono mobilną ściankę 
wspinaczkową na platformie. Przebudowano 
budynek oraz zamontowano dźwig osobo-
wy w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kleszczewo oraz utworzono tam mieszkania 
chronione wraz z wyposażeniem, współfinanso-
wane ze środków PFRON. Przystosowano część 
budynku Wiejskiego Domu Kultury na filię 
biblioteki w Pinczynie. Zmianie uległ sposób 
użytkowania piętra budynku ZSP w Bytoni 
na miejsca noclegowe dla funkcjonowania 
warsztatów twórczości regionalnej. Przeprowa-
dzono remont budynku OSP w Pinczynie wraz 
z utwardzeniem placu kostką betonową w ra-
mach przystosowania jednostki do Krajowego 
Systemu Ratownictwa Medycznego. Ponadto 
zmodernizowano drogi i zbudowano chodniki. 
W planach jest modernizacja i rozbudowa sys-
temu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo, 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 
Zblewo-Bytonia, modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków, ujęcie wody w Jeziercach 
i modernizacja ujęcia wody w Zblewie. 
-Planujemy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Zblewie na ul. Suche Bagno, Sportowej, Osie-
dlu Dębowym i Osiedlu Rzemieślniczym oraz 
w Pinczynie na osiedlu pomiędzy ulicą Sporto-
wą i Gajową – mówi wójt Krzysztof Trawicki. 
Wójtowi zależy też na kompleksowym uporząd-
kowaniu gospodarki ściekowej,  dokończenie  
budowy hali widowiskowo-sportowej przy 
Zespole Szkół Publicznych w Zblewie, budo-
wie bieżni wraz z infrastrukturą techniczną na 
stadionie w Zblewie, budowie dróg i chodników 
czy na budowie mieszkań socjalnych w Zblewie.
-Chcemy wykonać audyty i projekty oświetlenia 
ulicznego w systemie LED solar na nowopow-
stałych osiedlach mieszkaniowych na terenie 
gminy oraz rozbudować, przebudować i zmienić 
sposób użytkowania piętra budynku oświaty 
w Bytoni na miejsce noclegowe dla funkcjono-
wania Warsztatów Twórczości Regionalnej – 
dodaje wójt Krzysztof Trawicki.
(Daria Dunajska)

Inwestują w gminę, 
aby mieszkańcom żyło się lepiej
ZBLEWO | W minionej czteroletniej kadencji władz Gminy 
Zblewo zrealizowano szereg inwestycji. Najważniejsze z nich 
to zbudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
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Wybudowano drogę o nawierzch-
ni asfaltowej o długości 1240 m 
z kanalizacją deszczową o długości 
1200 m, wybudowano  chodniki i ciąg 
pieszo-rowerowy  oraz przebudowano 
skrzyżowanie ul. Południowej z drogą 
wojewódzką, w tym przebudowa-
no drogę wojewódzką na odcinku 
296 m. Droga stanowi dojazd do 
zabudowań mieszkalnych, ale jest 
przede wszystkim nowym traktem 
komunikacyjnym, łączącym drogę 
wojewódzką Starogard Gd. – Gdańsk 
z drogą krajową, stanowiącą dojazd 
do autostrady A1. Zadanie dofinanso-
wane było z Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych. Istotna dla 
mieszkańców oraz rozwoju gminy była 
także budowa obwodnicy zwartej za-
budowy wsi Zduny wraz z remontem 
istniejącej drogi gminnej do Brzeźna 
Wielkiego oraz drogi wewnętrznej do 
firmy Kooperol w Zdunach.
Warto wymienić halę sportową w Ry-
wałdzie o wymiarach 18x40 z widow-
nią. Jest to inwestycja, która była długo 
oczekiwana w tamtejszym środowisku. 
Użytkownikami sali są uczniowie 
i mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości. Inwestycja zapewne przyczyni 
się do rozwoju kultury fizycznej na 
tamtejszym terenie.
Pomiędzy Roko-
cinem i Koteżami 
wykonano ciąg 
pieszo-rowerowy 
długości 1936 mb. 
Ścieżka powstała 
wzdłuż drogi 
gminnej i stanowi 
ciąg komunikacyj-
ny oraz turystycz-
ny. Zdecydowanie 
polepszyło się tam 
bezpieczeństwo 
uczestników ruchu.
W latach 2010-14 
Gmina Starogard 
Gd. wybudowała 
łącznie ponad 
35 kilometrów 
sieci kanalizacyjnej 
i ponad 20 kilome-
trów sieci wodociągowej. Inwestycje 
kanalizacyjne zostały przeprowadzone 
w miejscowościach: Kolincz, Owidz, 
Barchnowy, Szpęgawsk, Dąbrówka, 
Żabno, Kokoszkowy, Jabłowo. Inwe-
stycje wodociągowe zostały przepro-
wadzone w miejscowościach: Kolincz, 
Rokocin, Żabno, Rywałd, Klonówka 
Szpęgawsk, Janin, Kokoszkowy, Krąg, 
Nowa Wieś Rzeczna, Dąbrówka, Jano-
wo, Okole, Trzcińsk, Owidz, Zduny.
Gmina inwestowała także w rozwój 
miejsc rekreacyjnych. Sztandarowym 
przedsięwzięciem była rekonstrukcja 
grodziska średniowiecznego w Owi-
dzu 
W ramach inwestycji wykonano: 
gród średniowieczny, w skład którego 
wchodzi 10 chat na grodzisku, 3 wieże, 
częstokół oraz budynek restaura-
cyjno-wystawienniczy z tarasem 
i parkingiem, amfiteatr z widownią 
i budynek sanitariatów podziemnych  
z klatką schodową prowadzącą na 

wyższy poziom terenu grodziska tzw. 
wieżę schodową, przystań kajakową, 
punkt widokowy, tor łuczniczy, park 
przygód, ogrodzenie. Powstała też 
infrastruktura towarzysząca; drogi, 
parkingi, ścieżki, oświetlenie terenu, 
założono zieleń.  Grodzisko Owidz 
jest niewątpliwie największą atrakcją 
turystyczną powiatu starogardzkiego. 
W pobliskim Jabłowie nad jeziorem 
stworzono park kultury fizycznej i re-
kreacji ze ścieżkami zdrowia, altanami, 
placem zabaw i amfiteatrem.
Mieszkańcy Jabłowa i okolic mają 
miejsce do wypoczynku oraz organi-
zowania spotkań i koncertów.
- W Rywałdzie wykonaliśmy monito-
rowane, ogrodzone, pełnowymiarowe, 
trawiaste boisko do piłki nożnej oraz 
obok boisko z przeznaczeniem na 
treningi i zajęcia sportowe dla uczniów 
miejscowej szkoły. Jest to baza wyjścio-
wa dla sukcesów Klubu Sportowego 
Korona Rywałd i rozwoju sportowego 
tamtego rejonu gminy – powiedział 
wójt Stanisław Połom.
Gmina Starogard Gdański konse-
kwentnie stawia na zrównoważony 
rozwój. Inwestuje więc nie tylko 
w infrastrukturę, ale również w swoich 
mieszkańców. Istotną rolę odgry-
wają więc programy prospołeczne 

i poprawiające bezpieczeństwo życia. 
Przytoczymy poniżej tylko dwa z bar-
dzo wielu przykładów.
- W czasie ostatnich 4 lat utwo-
rzyliśmy 9 Zespołów Wychowania 
Przedszkolnego dla łącznie ponad 
200 dzieci. Od momentu powstania 
Zespołów dzieci nie trzeba dowozić 
do przedszkoli. Mogą wraz ze swoimi 
rówieśnikami uczyć się przez zabawę 
na miejscu w swoich rodzinnych 
miejscowościach. Dzięki środkom 
z Unii Europejskiej możliwe było 
wyposażenie tych jednostek w dobry, 
nowoczesny sprzęt. Powoduje to, że 
jakość nauczania w naszych Zespołach 
Wychowania Przedszkolnego w ni-
czym nie odbiega od oferty dostępnej 
w miastach – dodał S. Połom.
Gmina dba także o o osoby dorosłe. 
Zespół Świetlic Wiejskich na prze-
strzeni 4 lat zrealizował ponad 200 
projektów mających na celu rozwój 
zainteresowań mieszkańców, promo-

cję zdrowego trybu życia i integrację 
społeczną. Wykwalifikowani instruk-
torzy prowadzili zajęcia z aerobiku, 
wizażu czy sztuk plastycznych. Dorośli 
i dzieci miały możliwość doskonalenia 
umiejętności posługiwania się języ-
kami obcymi, trenowali grę w tenisa 
stołowego, siatkówkę plażową, Nordic 
walking. Zajęcia były nieodpłatne i ad-
resowane do wszystkich, którzy chcieli 
w atrakcyjny i pożyteczny sposób 
spędzać czas wolny. Poza tym świetlice 
były miejscem spotkań organizacji 
lokalnych, takich jak Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne 
i inne. Każdego roku ZŚW współor-
ganizował festyny okolicznościowe 
z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, 
Powitania lata czy Dożynek. Celem 
działalności instytucji jest zapewnienie 
mieszkańcom ciekawej oferty kultu-
ralnej i sportowej jak najbliżej miejsca 
w którym żyją.

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym 
z najistotniejszych czynników pra-
widłowego rozwoju społeczeństwa 
dlatego gmina Starogard Gdański 
konsekwentnie inwestuje w straże po-
żarne. Na terenie naszej gminy działa 
7 jednostek OSP w miejscowościach: 
Dąbrówka, Klonówka, Krąg, Rokocin 

wraz z filią w Ko-
teżach, Sumin 
oraz dwie należące 
do krajowego 
systemu ratowni-
czo – gaśniczego, 
a mianowicie Si-
wiałka i Sucumin.
Organizacja liczy 
268 członków 
czynnych (w tym 
243 mężczyzn), 
wspierających 
28, honorowych 
24. Łączna liczba 
członków wy-
nosi 320, w tym 
kobiet 26. Liczba 
Młodzieżowych 
Drużyn Pożarni-

czych 7, członków 
116, w tym 51 dziewcząt.   
W minionej kadencji z budżetu gminy 
wydaliśmy prawie 1,5 miliona złotych 
na wyposażenie i działalność Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 
W okresie ostatnich 4 lat w znacznym 
stopniu poprawiło się wyposażenie 
bojowe i umundurowanie jednostek. 
Kadra OSP przechodziła specjalistycz-
ne szkolenia, takie jak: kurs pierwszej 
pomocy medycznej, szkolenia naczel-
ników OSP, dowódców OSP, szkolenia 
przygotowujące do pracy w aparatach 
oddechowych, szkolenia z ratow-
nictwa technicznego oraz szkolenia 
podstawowe. To wszystko sprawia, że 
nasi mieszkańcy mogą czuć się bez-
piecznie, ponieważ czuwają nad nimi 
świetnie przygotowane do działań 
bojowych zastępy św. Floriana.
Powyższe przykłady pokazują wy-
raźnie, że ostatnie 4 lata były bardzo 
pracowite dla gminnego samorządu 
i przyniosły bardzo dobre efekty.

Gmina Starogard Gdański
- cztery lata inwestycji
Gmina Starogard Gdański przez cztery ostatnie lata  inwestowała w trzy podstawo-
we obszary: w rozbudowę infrastruktury komunalnej, programy prospołeczne oraz 
w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystko to sprowadza się do wzrostu 
jakości życia na terenie gminy. Z inwestycji warto wymienić budowę ulic Południo-
wej i Kwiatowej w Kokoszkowach

Co dla Pana jako wójta jest najważniej-
sze w działalności samorządowej?

- Najważniejszy zawsze był i jest 
człowiek oraz jego problemy. Staram 
się ze swoimi współpracownikami na 
pierwszym miejscu stawiać miesz-
kańców. Z myślą o nich poprawiamy 
infrastrukturę i inwestujemy każdą 
złotówkę. Jest to główne zadanie samo-
rządów lokalnych i staramy się z niego 
jak najlepiej wywiązywać. Od kilku lat 
konsekwentnie robimy też wszystko, aby 
Urząd Gminy był przyjazny dla peten-
tów, żeby byli kompetentnie obsługiwa-
ni, a wizyty u nas nie były powodem do 
stresu. To my jesteśmy dla mieszkańców 
i mamy im służyć pomocą. W opinii 
wielu petentów bardzo dobrze nam się 
to udaje.

Kończy się kolejna kadencja samorzą-
du lokalnego. Jakie były w Pana ocenie 
minione cztery lata?

- Był to czas stojący pod znakiem 
inwestycji. Maksymalnie wykorzystali-
śmy możliwości pozyskiwania środków 
z funduszy europejskich i krajowych, 
co w połączeniu z pieniędzmi budże-
towymi pozwoliło zrealizować wiele 
istotnych przedsięwzięć. Konsekwent-
nie rozbudowywaliśmy infrastrukturę 
komunalną. Powstały kolejne kilometry 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Powstały nowe drogi asfaltowe, chociaż-
by obwodnica Zdun, a także wyremon-
towaliśmy nawierzchnie dróg już istnie-
jących.  Znaczne środki przeznaczyliśmy 
na poprawę bazy oświatowej. Oddaliśmy 
do użytku kolejną salę gimnastyczną, 
tym razem przy szkole w Rywałdzie. 
Przeprowadziliśmy termomoderniza-
cje trzech budynków szkolnych. Przy 
placówce w Kokoszkowach powstał 
kompleks boisk sportowych. Powstała 
także infrastruktura rekreacyjna. Nad 
jeziorem w Jabłowie zbudowaliśmy park 
kultury fizycznej, ze ścieżkami zdrowia, 
wiatami oraz amfiteatrem. Nie sposób 
w tym miejscu pominąć Grodzisko 
Owidz, które staje się centrum histo-

Jesteśmy 
dla mieszkańców
Rozmowa ze Stanisławem Połomem, 
wójtem Gminy Starogard Gdański. 

ryczno-kulturalnym nie tylko gminy, ale 
i regionu. To oczywiście tylko przy-
kłady tego co udało się nam wspólnie 
zrealizować.

Które z obietnic wyborczych udało się 
Panu zrealizować, a które nie i dlacze-
go?   

- Program działania opieram o Stra-
tegię rozwoju gminy i realne możli-
wości finansowe budżetu. Oczywiście 
nie wszystkie zamierzenia udało się 
zrealizować, ale wynika to najczęściej 
z przyczyn obiektywnych, a nie dlatego, 
że były to czcze wyborcze obietnice 
dawane bez pokrycia. Przed poprzed-
nimi wyborami mówiłem, że będziemy 
konsekwentnie inwestowali w rozwój 
infrastruktury poprawiającej jakość 
życia na naszym terenie i tak też jest. 

Co oprócz inwestycji oferujecie swoim 
mieszkańcom?

- Stawiamy na zrównoważony rozwój. 
Zależy nam na stwarzaniu optymalnych 
warunków życia ludziom, którzy po-
stanowili związać się z terenem gminy. 
Cały czas wspieramy rozwój społeczny 
i oferujemy mieszkańcom szeroki wa-
chlarz projektów zagospodarowujących 
wolny czas oraz pozwalających rozwijać 
zainteresowania i hobby. Grodzisko 
Owidz jest instytucją, która organizuje 
praktycznie przez cały rok bardzo inte-
resujące imprezy. W sezonie letnim są 
to historyczne festyny plenerowe, a poza 
sezonem wystawy, zajęcia plastyczne 
czy turnieje gier planszowych. Zespół 
Świetlic Wiejskich w systemie ciągłym 
ma w ofercie zajęcia fitness, nauki języ-
ków obcych, kursy tańca i wiele innych. 
Uważam, że każdy, kto chce aktywnie 
spędzać czas ma takie możliwości.

- Czego możemy spodziewać się w naj-
bliższej perspektywie czasowej?
 
Jesteśmy doskonale przygotowani do 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
na inwestycje w nowej perspektywie 
budżetowania unijnego. Pozwoli to nam 
w kolejnych latach utrzymać wysoki 
poziom rozwoju. Chcemy rozbudować 
sieć drogową ze szczególnym uwzględ-
nieniem ciągów komunikacyjnych 
łączących miejscowości gminne. Bardzo 
istotne będzie dokończenie spraw zwią-
zanych z wodociągowaniem gminy oraz 
wprowadzenie do systemu wodociągo-
wego rozwiązań polepszających sytuację 
w zakresie kierunków podawania wody, 
jej jakości, ciśnienia, bezpieczeństwa 
i rezerw. Planujemy budowę kanalizacji 
wsi Sumin-Sucumin-Rokocin wraz 
z oczyszczalnią ścieków oraz rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej w różnych 
kierunkach gminy. Chcemy, aby przy 
kolejnej szkole gminnej powstała sala 
gimnastyczna, a w przedszkolach zwięk-
szyła się liczba miejsc w zakresie opieki 
9-godzinnej. Jak widać tylko z tych kilku 
przykładów pracy z całą pewnością nie 
zabraknie.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę Mieroszy-
no 1000m. Cena 50 tys. do ma-
łej negocjacji. Tel: 607-563-067

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

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

DZIAŁKę 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, 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 budowla-
ną, 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

WYNAJMę pokój umeblo-
wany, mile widziana kobieta. 
Bolszewo, Tel: 781-426-010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Seat Ibiza lll 2002r 
1,2b srebrny Stan Idealny 
z Niemiec cena:7700zł Kaliska. 
Tel: 508-902-036

SPRZEDAM Seat Arosa 2002r. 
Stan Idealny z Niemiec 1,0 mpi 
Kaliska. Tel: 508-902-036

KUPIĘ

AUTO Skup, skupujemy 

wszystkie marki i roczniki. 
Super ceny, dojazd. Tel: 784-
136-136

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

MOTOCYKL jawa 350 twin 
sport, Tczew. Tel: 728-185-466

INNE
SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155x70x13.rocz.09. 09. Cena 
320 zl. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

POMOC w nauce matematyki 
i fizyki. Egzaminy maturalne, 
nauczyciel specjalista. Gdynia, 
Tel: (58) 623-30-45 

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

LEKCJE dodatkowe z fizyki 
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, moni-
tor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

INNE
SPRZEDAM tv samsung lcd 

37 cali. Stan bardzo dobry 2 
letni, cena 550 zł, Gdynia. Tel: 
888-787-322

PRACA

DAM PRACĘ

ZOSTAń konsultantem d/s 
planowania finansowego. 
Wyślij CV na adres: midtrade@
onet.pl 

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

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

TOWARZYSKIE

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, niepa-
lący pozna Panią.

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

SINGEL 33 lat modelowy typ 
urody, penis 20cm, szukam 
pani 30 – 55lat sponsorki z kla-
są. Tel: 728-185-466. Sopot

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM warchlaki 20-30 
kg. Sztuk 150. Cena 160zł/szt. 
Tel: 723-157-876

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 
10 000 zł! Proste zasady, bez 
zbędnych formalności. Provi-
dent: Polska S.A. - 600-400-295 
(opłata wg taryfy operatora)

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

F. MEKOWSKI – kartuski 
malarz. Sprzedam dwa obrazy 
malowane na desce o wym 
23/49. Tel: 607-154-049

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri kanapa + 2 fotele. Całość 
rozkładana, nowe. Cena 4000 
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zł. Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórzany 
ecri „Bolonia” rozkładana ka-
napa + dwa rozkładane fotele. 
Nowy 4000 zł. Tel:790-398-115.

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

SPRZEDAM beczki plastikowe 
200 litrów – 50zł sztuka. Tel: 
503-631-333

SPRZEDAM Odkurzacz Power-
Med, wielofunkcyjny przeciw 
alergiczny z pojemnikiem na 
kurz z wodą. Mało używany, 
plus cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek. Cena 3400 
zł. Tel: 796-400-131 Sierakowice

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

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

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 pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

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 figurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, 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 napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

ŻYCZENIA

PANI Bogusławie Labuda 
i dyrekcji Muzeum Piśmien-
nictwa Muzyki Kaszubskiej, 
za umożliwienie zwiedzania 
persjonariuszce pobliskiego 
dps wraz z wolontariuszką, ser-
decznie dziękujemy. Wspaniała 
Ekspozycja
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Była to pierwsza porażka 
starogardzian w bieżącym 
sezonie we własnej hali. 
Wcześniej bowiem udało się 
pokonać Jezioro Tarnobrzeg 
oraz Polski Cukier Toruń. Wy-
jazdowe starcia nie kończyły 
się po myśli podopiecznych 
Tomasza Jankowskiego - po-
rażki odnotowano w Kutnie 
i Radomiu. 
Mecz 5. kolejki Tauron Basket 
Ligi charakteryzowała nie-
równa gra obu ekip, o czym 
świadczą dwie wygrane kwarty 
przez Polpharmę (do przerwy 
43:39) oraz w zdecydowany 
sposób przechylone na swoją 
stronę przez Anwil trzecia 
i czwarta kwarta (odpowied-
nio 29:7 i 20:15 dla gości). 
Najlepszym strzelcem miejsco-
wych był środkowy Evan Ra-
venel (17 punktów), natomiast 
w Anwilu pierwsze skrzypce 
grał Grzegorz Surmacz (23 
„oczka”).
Kolejnym spotkaniem Po-
lpharmy Starogard Gdański 
będzie wyjazdowa potyczka 

z PGE Turów Zgorzelec, 
który w czwartkowy wieczór 
rozprawił się z Bayernem 
Monachium (89:78) i tym sa-
mym zapisał na swoim koncie 
pierwsze zwycięstwo w Euro-
lidze. Jakby tego było mało, 
zgorzelczanie triumfowali 
w pięciu dotychczasowych 
meczach TBL, co sprawia, że 
przed zawodnikami ze Sta-
rogardu Gdańskiego nie lada 
zadanie.

Polpharma Starogard Gdań-
ski - Anwil Włocławek 65:88 
(22:19, 21:20, 7:29, 15:20)

Polpharma: Ravenel 17, Boch-
no 10, Meier 9, Blackmon 8, 
Kukiełka 8, Sapp 6, Struski 5, 
Strzelecki 2, Długosz, Sęk.

Anwil: Surmacz 23, Crosariol 
13, Simon 11, Eitutavicius 11, 
Hajrić 10, Wysocki 9, Witliń-
ski 6, Vaughn 5, Jankowski, 
Warszawski, Krajniewski, 
Raczyński.
Krzysztof Handke

Włocławianie za mocni 
dla Polpharmy
W niedzielę 2 listopada w pojedynku 
Polpharmy Starogard Gdański i Anwilu 
Włocławek lepsi okazali się przyjezdni, 
którzy pewnie zwyciężyli w stosunku 88:65. 

Drużyna seniorska KPS Staro-
gard w sobotę o godz. 14 stawi 
czoła ekipie MKS Władysławowo, 
znajdującej się na ósmej lokacie 
w tabeli IV ligi (22 punkty, bramki 
23:22). Miejscowi plasują się tuż 
za podium z dorobkiem 28 „oczek” 

(gole 31:19). W minionym spo-
tkaniu starogardzianie uporali się 
z Olimpią Sztum, wygrywając na 
wyjeździe 1:0. Władysławowianie 
pokonali wówczas GOSRiT Luzino 
3:0. Można spodziewać się zatem 
zaciętej rywalizacji o trzy punkty 
na starogardzkim stadionie.

MKS Władysławowo 
przyjeżdża do 
Starogardu Gdańskiego

Miejscowi plasują 
się tuż za podium 
z dorobkiem 
28 „oczek” 
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