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PolecaMy

Współpraca z rejonem 
śniatyńskim
19 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Kartuskiego,  
podczas której podpisano porozumienie o współpracy z Rejonem 
Śniatyńskim na Ukrainie. Gościem sesji był również profesor 
Jerzy Stępień, współtwórca reformy samorządowej w Polsce, 
senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Żuławski Tulipan
Po raz czwarty w Mokrym Dworze odbył się Żuławski Tulipan  
– jedyne takie święto kwiatów na Pomorzu, a może i w kraju. 
W tym roku tematem imprezy było Euro 2012.

5 lat z miastem Uffenheim
Gmina Kolbudy już od 5 lat oficjalnie współpracuje z bawarskim 
miastem Uffenheim. Z tej okazji na doroczne Święto Walpurgii 
udała się do Niemiec ponad 100-osobowa delegacja mieszkań-
ców gminy. W bieżącym roku mieszkańcy Kolbud i Uffehneim 
będą mieli okazję do niejednego spotkania.

spotkanie z ministrem 
rolnictwa
17 maja w hali sportowej w Nowej Karczmie (powiat kościerski) 
odbyło się spotkanie samorządowców z ministrem rolnictwa 
i rozwoju wsi Markiem Sawickim.

Gniewino ]  

Będą gościć reprezentację Hiszpanii
Podczas mistrzostw Euro 2012 gmina Gniewino (powiat wejherowski) będzie 
gościć reprezentację piłkarską Hiszpanii. Dla samorządu to szczególne 
wyróżnienie, a dla Hiszpanów najlepszy wybór.  czytaj na stronie 8



Oferujemy:
• pokoje z łazienkami 1-, 2-, 3-osobowe i apartamenty
• bezpłatny dostęp do internetu
• duży parking
• honorujemy karty kredytowe
• rabaty dla grup zorganizowanych 

Organizujemy:
• wesela (dla młodej pary apartament gratis)
• bankiety
• konferencje
• uroczystości rodzinne
• grille

• pokoje z łazienkami 1-, 2-, 3-osobowe i apartamenty

www.hotel.podr.pl
hotel@podr.pl
tel. 58 326-39-02 (49)
fax: 58 326-39-30
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Gdyński Biznesplan najlepszy

Konkurs „Gdyński Biznesplan” zwyciężył w plebiscycie TOP Produkt Pomo-
rza 2012. 21 maja podczas uroczystej gali zorganizowanej przez „Dziennik 
Bałtycki" wiceprezydent Gdyni Michał Guć odebrał nagrodę przyznaną 

miastu przez kapitułę konkursu. Plebiscyt TOP Produkt organizowany przez 
„Dziennik Bałtycki” już od dziewięciu lat wyłania najlepsze na Pomorzu pro-
dukty – zarówno materialne (artykuły spożywcze, kosmetyczne, odzież, artykuły 
budowlane), jak i niematerialne (oferty dla klientów, pakiety czy konkretne ofer-
ty). Warunkiem uzyskania nominacji jest „pomorskie” pochodzenie produktu. 
TOP Produkt wybierają równolegle trzy gremia: kapituła konkursowa, czytelnicy 
oraz internauci. Kapituła konkursu zdecydowanie uznała „Gdyński Biznesplan” 
za najlepszą wizytówkę naszego regionu. Jurorzy docenili trwałość konkursu, 
jego wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz coraz większy rozmach 
w jego realizacji. W konkursie, organizowanym nieprzerwanie od 2003 roku, 
wzięło udział ponad 3 tysiące osób. Zwycięzcy poszczególnych edycji otrzymują 
swoistą przepustkę do świata biznesu – znakomite rekomendacje i wsparcie licz-
nych instytucji. Tę dbałość miasta o rozwój przedsiębiorczości, czynioną z coraz 
większym rozmachem, doceniła właśnie kapituła konkursu.  

www.gdynia.pl

Wspólna promocja Forum norda 

Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 
NORDA, które tworzy Gdynia i 18 gmin najbardziej na północ Polski 
wysuniętego obszaru Kaszub postanowiło wspólnie otworzyć sezon tu-

rystyczny. Zespół ds. promocji turystycznej zorganizował w Helu, w Muzeum 
Obrony Wybrzeża, konferencję prasową, podczas której NORDA zaprezento-
wała swoje atrakcje turystyczne w przygotowanym filmie promocyjnym, który 
można obejrzeć na stronach internetowych członków organizacji. NORDA 
przygotowała również mapkę w formie Z-card, w której informuje o sztan-
darowych imprezach. Ta wygodna i podręczna forma informacji przyda się 
z pewnością w sezonie, kiedy region odwiedza wielu turystów, ale także po-
tem, kiedy sami mieszkańcy często szukają nowych pomysłów na spędzenie 
wolnego czasu. Od czerwca do września, co miesiąc wydawany będzie plakat 
z kalendarzem najpopularniejszych imprez kulturalnych i sportowych gmin 
i powiatów tworzących NORDĘ. Gmina Kosakowo zaprezentowała specjal-
nie z tej okazji przygotowaną grą planszową z wyszczególnionymi na mapie 
atrakcjami terenu (grę otrzymają m.in. laureaci gminnego konkursu „Piękna 
wieś” i konkursu fotograficznego „Kosakowo – 40 lat”). Wspólne promowanie 
Północnych Kaszub przełoży się na zwiększony ruch turystyczny w gminach 
i miastach, co może przynieść nie tylko wymierne korzyści, ale rozpropagować 
bogaty kalendarz imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gdyni 
i na Kaszubach. 

konsultacje w słupsku

Trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. 
Kolejna konferencja subregionalna tym razem 

(w połowie maja) odbyła się w Słupsku, w ratuszu 
przy pl. Zwycięstwa 3, z udziałem marszałka Mie-
czysława Struka i prezydenta miasta Macieja Koby-
lińskiego. Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego to efekt kilkunastomie-
sięcznej pracy szerokiego grona ekspertów, samo-
rządowców, przedstawicieli instytucji publicznych, 
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. 
Dokument ma być m.in. podstawą do wydatkowa-
nia środków unijnych w perspektywie 2014–2020. 
Autorzy projektu skoncentrowali się na najważniej-
szych z punktu widzenia rozwoju województwa 
działaniach: poprawie innowacyjności, zwiększeniu 
konkurencyjności szkolnictwa wyższego, przycią-
ganiu inwestorów, promocji i wzbogaceniu oferty 
turystycznej i kulturalnej, zapewnieniu wysokiej 
aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców 
Pomorza, umożliwieniu równego dostępu do usług 
publicznych, poprawie dostępności transportowej 
regionu, wzroście efektywności gospodarowania 
energią, ochronie środowiska oraz bezpieczeństwie 
przeciwpowodziowym. Zarząd Województwa Po-
morskiego zaakceptował projekt 29 marca 2012 r. 
2 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne, 
które zakończą się 22 czerwca. Projekt zaktualizo-
wanej strategii jest prezentowany m.in. na konfe-
rencjach subregionalnych. Poza Słupskiem, takowe 
odbyły się także w Starogardzie Gdańskim, Człu-
chowie i Kartuzach. Konferencja podsumowująca 
odbędzie się 20 czerwca w Gdyni. 

strategia2020.pomorskie.eu.

22 maja rozpoczęło działalność Pomorskie 
Centrum Informacji Turystycznej w Bra-
mie Wyżynnej w Gdańsku. W uroczystym 

otwarciu wzięli udział m.in. wiceminister sportu 
i turystyki Katarzyna Sobierajska oraz marszał-
kowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski 
i Ryszard Świlski. Wcześniej w Sali im. Lecha 
Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim od-
była się konferencja poświęcona Zintegrowanemu 
Systemowi Informacji Turystycznej, który obejmie 
całe województwo pomorskie oraz podsumowaniu 
kampanii turystycznej „Pomorskie – nabierz ko-
lorów”. Kampania ta, realizowana w 2011 i 2012 r., 
miała przekonać Polaków, że region pomorski jest 
bogaty w oferty wypoczynku o każdej porze roku. 
Turyści mają do dyspozycji nie tylko plaże latem, 
ale też relaks i możliwości aktywnego wypoczyn-
ku w pozostałych porach roku, takie jak ośrodki 
spa, szlaki rowerowe, kajakowe i konne, a także 
kulturowe, prezentujące historię Kaszub, Kocie-
wia, Powiśla, ziemi słupskiej i Żuław. „Pomorskie 
– nabierz kolorów” to największa jak dotąd kam-
pania promocyjna województwa pomorskiego. Jej 
wyniki przedstawił Wojciech Kreft z Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tymcza-
sem o projekcie Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa Pomorskiego mówił 
podczas konferencji Rafał Baranowski z Depar-
tamentu Turystyki UMWP. System ten umożliwi 
odwiedzającym Pomorze szybkie i łatwe uzyskanie 
informacji o ofertach wypoczynku. W całym wo-
jewództwie stanie 245 nowoczesnych infomatów 
z ekranami dotykowymi, w których będzie moż-
na znaleźć aktualizowane na bieżąco informacje 
o festiwalach, koncertach, festynach i innych wy-
darzeniach ciekawych z punktu widzenia turysty. 
Obecnie rozpoczyna się kolejny etap tego projektu. 
Działa już portal www.pomorskie.travel i nadszedł 
czas na otwarcie Pomorskiego Centrum Informacji 
Turystycznej w Bramie Wyżynnej. Obiekt zmo-
dernizowany przez partnera projektu – Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska, został zagospoda-
rowany przez samorząd województwa pomor-
skiego. PCIT będzie zarządzane przez Pomorską 
Regionalną Organizację Turystyczną i Gdańską 
Organizację Turystyczną. Nad aktualnością in-

sopot przeciw reklamom

Władze Sopotu postanowiły podjąć zdecydowane działania mające na celu 
uporządkowanie estetyki przestrzeni publicznej poprzez usunięcie szpe-
cących zabytkowy zespół urbanistyczny nadmorskiego kurortu wielko-

formatowych, krzykliwych reklam oraz wszelkiego typu siatek i płacht rekla-
mowych. Podkreślić należy, że chaotycznie i przypadkowo montowane reklamy 
wszelkiego rodzaju często nie spełniają swojej roli, a dodatkowo niekorzystnie 
przesłaniają walory zabytkowej architektury. Konserwator zabytków w Sopocie 
zaleca powrót do tradycyjnych form reklamy zewnętrznej, w postaci chociażby 
malowanych ręcznie szyldów, liter przestrzennych, neonów – co wzbogaci pej-
zaż miejski o elementy o charakterze indywidualnym i artystycznym. W związ-
ku z prowadzonymi przez władze miasta działaniami, Konserwator Zabytków 
Miasta Sopotu wystosował do właścicieli nośników reklamowych w obrębie 
ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu, zawiadomienia o wsz-
częciu postępowania administracyjnego w sprawie samowolnego montażu 
reklam. – Niedobrze, kiedy wizerunkiem miasta zamiast pięknej secesyjnej 
architektury czy ciekawych nowoczesnych form są reklamy łodzi, samocho-
dów, napojów czy ubrań – uważa prezydent Jacek Karnowski. – Takie reklamy 
można spotkać wszędzie, a my chcemy podkreślić wyjątkowy charakter Sopotu. 
Liczę na współpracę z sopockimi przedsiębiorcami, którym także zależy na 
marce naszego miasta. Sopot jest miejscem szczególnym na kulturowej mapie 
Polski, tak pod względem swego historycznego dziedzictwa, jak i mających tu 
nieustająco miejsce wydarzeń kulturalnych i artystycznych. 

www.sopot.pl

formacji zamieszczanych zarówno w portalu, 
jak i infomatach, będą czuwać pracownicy De-
partamentu Turystyki UMWP, PROT oraz 22 
lokalne organizacje turystyczne i jedna lokalna 
grupa działania. System umożliwi rozwój nie-
ograniczonej sieci powiązań informacyjnych, 
co zapewni promocję miast w innych miejscach, 
a jednocześnie pobudzi mobilność turystyczną 
w obrębie województwa – więcej osób będzie 
miało możliwość zapoznania się z ofertą sąsied-
niej gminy czy miasta w innej części wojewódz-
twa. Projekt ZSIT WP uzyskał dotację z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Została przyznana z zasobów Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa 
6 – „Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe”. Koszt 
realizacji to 12,85 mln zł, z czego 75 proc. to 
dofinansowanie unijne. Samorząd województwa 
realizuje część informatyczną (ok. 9,6 mln zł), 
a Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – mo-
dernizację Bramy Wyżynnej (3,25 mln zł). 

Turystyka w Bramie Wyżynnej w Gdańsku

konferencja subregionalna w słupsku. W prezydium: marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław struk, prezydent słupska 
Maciej kobyliński i dyrektor departamentu rozwoju 
regionalnego i Przestrzennego w Pomorskim Urzędzie 
Marszałkowskim radomir Matczak

W otwarciu Pomorskiego centrum informacji Turystycznej 
w Bramie Wyżynnej w Gdańsku uczestniczyli m.in. 
wiceminister sportu i turystyki katarzyna sobierajska, 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław struk 
i wiceprezydent Gdańska andrzej Bojanowski
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powiat kartuski  ]

Współpraca z rejonem 
śniatyńskim

W sobotę 19 maja z okazji powiatowych ob-
chodów 20-lecia samorządu terytorialnego 
odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu 

Kartuskiego. Na sesji wystąpił profesor Jerzy Stę-
pień, współtwórca reformy samorządowej w Polsce, 
senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego. Podczas sesji władze powiatu kartuskiego 
w osobach starosta Janina Kwiecień, wicestarosta 
Bogdan Łapa oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Kartuskiego Mieczysław Woźniak – podpisały po-
rozumienie o współpracy z Rejonem Śniatyńskim 
na Ukrainie, który reprezentowali przewodniczący 
Rady Rejonowej w Śniatyniu Tomasz Wołodymir 
i zastępca starosty śniatyńskiego Pavlo Knysz. 
W sesji rady powiatu uczestniczyli: wiceminister 
rolnictwa Kazimierz Plocke, posłowie, senatoro-
wie, Włodzimierz Dubczok – zastępca konsula ge-
neralnego Ukrainy oraz burmistrzowie i wójtowie 
z lokalnych samorządów, a także przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych powiatów: łowickiego, świdnic-
kiego i tatrzańskiego. Uroczystość uświetnił wy-
stęp zespołu tanecznego „Rapsodia” z Żukowa oraz 
duetu muzycznego: Jarosław Regliński – gitara 
i Piotr Karwacki – harmonijki. 

Kościerzyna  ]

Muzeum im. dra knyby

Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie ob-
chodziło swoje święto – nadano mu imię dra 
Jerzego Knyby, Honorowego Obywatela Mia-

sta, działacza, społecznika, pedagoga i wychowaw-
cy wielu pokoleń kościerzaków, historyka i etno-
grafa, ale przede wszystkim twórcy kościerskiego 
muzeum. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia 
kwiatów na grobie zmarłego w 2010 roku patrona 
muzeum, a następnie została odprawiona msza 
święta w jego intencji, a także w intencji dobro-
dziejów i pracowników muzeum. Po mszy władze 
miasta, zaproszeni goście i rodzina udali się na ko-
ścierski rynek, aby pod ratuszem będącym siedzibą 
Muzeum Ziemi Kościerskiej, dokonać uroczystego 
aktu nadania imienia oraz odsłonić pamiątkową 

Skarszewy ]

ogień w Grodzie 
Joannitów

Tego, co działo się 4 maja na Placu Zamkowym, 
Skarszewy długo nie zapomną… Młodzież, 
przy merytorycznym wsparciu Bractwa KERIN 

udzieliła takiej lekcji historii, że mogliśmy poczuć 
się jej prawdziwymi uczestnikami. Oprócz walk 
wręcz, strzelania z łuku, walki z tarczą, bicia mo-
net, przypominania starych rzemiosł (mincerstwo, 
wikliniarstwo) i złowrogiego namiotu kata, odbyły 
się dwie wielkie inscenizacje: spektakl historycz-
ny opowiadający o początkach państwa polskie-
go i powstaniu zakonu Joannitów, oraz główne 
widowisko wieczoru – „Gród Joannitów w ogniu, 
czyli pierwsze wzmianki o ziemiach, na których 
ulokowano później Skarszewy”. Na zakończenie 
imprezy, przy wtórze głuchych dźwięków bębnów 
płomienie rozdarły ciemności – płonął Gród Jo-
annitów… Kiedy po pożarze usłyszeliśmy „Bogu-
rodzicę” we wspaniałym, chóralnym wykonaniu, 
Plac Zamkowy pomimo obecności na nim około 
1000 osób zamarł w milczeniu. Podniosły nastrój 
średniowiecza udzielił się nawet najmłodszym. To, 
w czym skarszewianie mogli uczestniczyć w pią-
tek 4 maja, było efektem kilkumiesięcznej pracy 
Gminnego Ośrodka Kultury, bractwa KERIN, 
młodzieży oraz koordynatorów projektu stworzo-
nego w odpowiedzi na konkurs Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności w ramach Regionalnego 
Programu Grantowego „Równać Szanse”. Tytuł 
projektu brzmiał „Gród Joannitów w ogniu – 
młodzież twórcą żywej lekcji historii”. Do udziału 
w projekcie zgłosiło się kilkudziesięciu młodych lu-
dzi, uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy. 
Wspomogły organizatorów również szkoły podsta-
wowe, na terenie których nauczyciele zorganizowali 
konkursy tematyczne. Nazajutrz ulicami Skarszew 
przemaszerowali rycerze wielu bractw, przekazali 
burmistrzowi Skarszew stosowne glejty i rozpoczął 
się Jarmark Joannitów. Pomysłodawcą tego wyda-
rzenia był ksiądz Dariusz Leman, a na jego ini-
cjatywę odpowiedział Urząd Miejski i wsparciem 
posłużył Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki temu, 
że proboszcz skarszewskiej parafii p.w. św. Maksy-
miliana Marii Kolbe postanowił przyłączyć się do 
pomysłu, Skarszewy w czasie pierwszego majowego 
weekendu mogły stać się sceną prawdziwej – żywej 
– historii. Czy się podobało? Cóż – skarszewianie 
już pytają kiedy powtórka. 

powiat sztumski ]

remonty dróg

W maju bieżącego roku samorząd powiatu 
sztumskiego rozpoczyna inwestycję w za-
kresie remontu dróg powiatowych, współfi-

nansowaną w ramach kolejnej edycji Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat 
sztumski już po raz czwarty z rzędu jest benefi-
cjentem konkursów corocznie ogłaszanych przez 
Pomorski Urząd Wojewódzki ze środków rządo-
wego programu, o którym mowa powyżej. Dzięki 
współpracy samorządu powiatowego z lokalnymi 
samorządami gminnymi, udaje się zgromadzić 
znaczne środki finansowe pozwalające zabezpieczyć 
wymagany obligatoryjny wkład własny, co z kolei 
umożliwia ubieganie się o dofinansowanie odcinków 
drogowych zlokalizowanych we wszystkich gmi-
nach partycypujących we wspomnianym wkładzie 
własnym. Inwestycje drogowe realizowane w opar-
ciu o środki NPPDL w powiązaniu z inwestycjami 
współfinansowanymi ze środków unijnych, w istot-
ny sposób przyczyniają się do poprawy stanu dróg 
powiatowych na obszarze powiatu sztumskiego. 
Niestety na terenie powiatu nadal odczuwalny jest 
duży deficyt w zakresie inwestycji związanych z dro-
gami wyższego rzędu w postaci dróg wojewódzkich 
i drogi krajowej nr 55. W związku z trwającymi ak-
tualnie w województwie pomorskim intensywnymi 
pracami, związanymi z aktualizacją Strategii Roz-
woju Województwa Pomorskiego 2020, samorządy 
gminne i powiatowy wnioskują o uznanie terenu 
powiatu sztumskiego w zakresie infrastruktury 
transportowej jako tzw. Obszaru Strategicznej In-
terwencji, co z kolei umożliwi w przyszłej perspek-
tywie finansowej generowanie środków finansowych 
z przeznaczeniem na rozwój sprawnego systemu 
transportowego na tym obszarze. 

powiat kościerski ]

nowe miejsca pracy

8 maja na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 
w Kościerzynie odbyło się uroczyste otwarcie 
filii Zakładu Pracy Chronionej „Wega” S.A. z Żu-

kowa. To bardzo ważne wydarzenie, gdyż dzięki 
otwarciu kościerskiej filii, zatrudnienie znalazło 12 
osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kościer-
skiego. Wydarzenie to było uwieńczeniem kilkumie-
sięcznej pracy wielu osób. Pierwsze działania roz-
poczęły się w grudniu 2011 roku wizytą wiceprezesa 
zarządu „Wega” w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kościerzynie. – Pan prezes w związku 
z rozbudową firmy, szukał partnerów w celu podję-
cia wspólnych działań na rzecz aktywizacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ko-
ścierskiego – mówi Sylwia Diedrich, dyrektor PCPR 
w Kościerzynie. – Kilkakrotne spotkania z preze-
sem firmy zaowocowały rozpropagowaniem infor-
macji wśród niepełnosprawnych klientów PCPR 
i pomocą w zorganizowaniu dwóch rozmów rekru-
tacyjnych do pracy. Rozmowy odbyły się w PCPR 

od prawej: starosta kościerski Piotr lizakowski, prezes firmy 
„Wega” Józef Borowicz, członek zarządu Powiatu kościerskiego 
alojzy szoska, dyrektor Powiatowego centrum Pomocy 
w kościerzynie sylwia diedrich, dyrektor Powiatowego zespołu 
szkół nr 3 w kościerzynie Bożena Baska-kucka i wicestarosta 
zbigniew stencel

powiat tczewski ]

Unikalne miejsce 
na Pomorzu

Dobiegają końca prace, które prowadzone są przy 
budowie Centrum Aktywizacji Osób Niepeł-
nosprawnych w Tczewie. Będzie to wyjątko-

wy obiekt – jedyny taki w naszym województwie, 
który będzie przystosowany do organizacji róż-
nego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowo-
rekreacyjnych (w tym imprez masowych), przede 
wszystkim skierowanych do osób niepełnospraw-
nych. – Ten projekt, o wartości ponad 7 milionów 
złotych, współfinansowany w 40 proc. ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego realizowany jest 
przez starostwo powiatowe na terenie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie 
przy ulicy Grunwaldzkiej – mówi starosta tczew-
ski Józef Puczyński. Podczas kolejnego etapu 
odbioru zadania, którego dokonano 15 maja br., 
potwierdzono dziewięćdziesięcioprocentowy stan 
zaawansowania wszystkich robót. Obecnie prowa-
dzone są prace kosmetyczno-wykończeniowe, które 
polegają przede wszystkim na zagospodarowaniu 
terenów przyległych oraz montażu atrakcji w base-
nie. Wkrótce rozpocznie się wyposażenie obiektu 
w meble i specjalistyczną aparaturę rehabilitacyjną 
oraz sprzęt edukacyjny. W budynku znajdują się 
w części podziemnej: basen rehabilitacyjny wraz 
z atrakcjami, kręgielnia oraz gabinet hydromasażu 
i masażu; na parterze: sala widowiskowo-konferen-
cyjna na 100 osób, zespół gabinetów i pracowni 
terapeutycznych i szkoleniowych, sala komputero-
wa, biblioteka oraz stołówka. Tutaj zostały zloka-
lizowane pomieszczenia biurowo-administracyjne 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zaple-
czem magazynowym kuchni. Na kondygnacjach 
wyższych: I i II piętrze znajdują się pokoje dwu- 
i trzyosobowe. Na I poziomie przewidziano dodat-
kowo pracownię aktywizacji artystycznej oraz salą 
rekreacyjną. Na II poziomie wyodrębnione zostały 
2 pokoje dwuosobowe przystosowane do funkcji 
terapeutyczno-medycznej, sala zbiorowa dla 6 osób 
oraz sala opieki rehabilitacyjnej. W sumie wybu-
dowane zostały 32 pokoje, łączna powierzchnia 
zaplecza noclegowego wyniesie 822 m2. Centrum 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych zmierzać 
będzie do zapewnienia osobom niepełnospraw-
nym, bez względu na wiek czy sytuację społeczną, 
pełnego prawa – na równi z pełnosprawną czę-
ścią społeczeństwa do udziału w różnych formach 
rozwoju umiejętności i zainteresowań, a także wy-
równywania dostępu do edukacji, kultury i samo-
realizacji zawodowej. Centrum będzie prowadziło 
działalność w oparciu o:

funkcję socjalną ]  dla grup wychowawczych 
(36 miejsc dla wychowanków SOSW) oraz 
36 miejsc hotelowych oraz stołówkę na 82 osoby.
W weekendy oraz okresy wolne  od zajęć lek- ]
cyjnych obiekt spełniać będzie funkcję bazy 

otwartej dla środowiska osób niepełnospraw-
nych. Infrastruktura centrum będzie również 
wykorzystywana  do realizacji imprez maso-
wych, turnusów rehabilitacyjnych,
funkcję edukacyjno-terapeutyczną ]  dla grupy 
ok. 160 osób niepełnosprawnych objętych stałą 
działalnością zawierającą m.in. hydroterapię, 
arteterapię, neurologopedię, terapię społeczną, 
biofeedback i inne, jak np. gabinety terapeu-
tyczne  i szkoleniowe, basen, bibliotekę oraz gale-
rię sztuki, funkcję rekreacyjną i rehabilitacyjną 
w oparciu o basen rehabilitacyjny, kręgielnię, 
boisko wielofunkcyjne, gabinety specjalistyczne 
(hydromasaż, masaż, fizykoterapia, laserotera-
pia, elektroterapia), salę rekreacyjną z siłownią, 
funkcję kulturalną  ] – poprzez realizację zajęć 
arteterapii i aktywizacji kulturalnej  w opar-
ciu o gabinety, galerię oraz salę widowisko-
wo-konferencyjną. Galeria  z założenia będzie 
miejscem promocji prac artystycznych osób 
niepełnosprawnych, które powstaną w ramach 
pracowni aktywizacji artystycznej oraz wystaw 
poplenerowych. Galeria udostępniana będzie 
również podmiotom z zewnątrz. 

Centrum będzie prowadziło działalność otwartą, 
tzn. zarówno dla osób niepełnosprawnych, różnych 
instytucji, jak i dla społeczności lokalnej. Przewi-
duje się, że nastąpi to na początku września br., 
a więc po zakończeniu prac wyposażeniowych. 

od lewej: Mieczysław Woźniak, Bogdan Łapa, Janina kwiecień, Tomasz Wołodymir i Pavlo knysz

tablicę poświęconą patronowi muzeum. Tutaj głos 
zabrała Halina Knyba, małżonka dra Jerzego Kny-
by, przybliżając sylwetkę męża i drogę do realizacji 
jego wielkiego marzenia, jakim było utworzenie 
muzeum prezentującego kulturę i dzieje ziemi 
kościerskiej oraz miasta Kościerzyny. Po zakoń-
czeniu uroczystości przed ratuszem zgromadzeni 
przeszli do sali widowiskowej im. L. Szopińskiego, 
gdzie burmistrz miasta Zdzisław Czucha otwo-
rzył przygotowaną przez pracowników muzeum 
okolicznościową wystawę poświęconą osobie dra 
Knyby. Kolejną odsłoną uroczystości była projek-
cja filmu o patronie muzeum, a po niej prezentacje 
wspomnień kolegów, współpracowników i uczniów 
dra Knyby, stanowiące element promocji piątego 
numeru Kościerskich Zeszytów Muzealnych w ca-
łości poświęconych patronowi. Uroczystość zakoń-
czyły podziękowania oraz koncert Chóru I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kościerzynie pod dyrekcją 
Izabeli Hoffman-Fartuny. 

Tablicę odsłaniają Halina knyba i burmistrz kościerzyny 
zdzisław czucha

z uwagi na dostosowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. W styczniu w Starostwie Powiatowym 
w Kościerzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli 
spółki „Wega” z przedstawicielami władz samorzą-
dowych. W spotkaniu tym udział wzięli starosta 
Piotr Lizakowski, wicestarosta Zbigniew Stencel, 
przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego Ka-
zimierz Maszk oraz dyrektor PCPR w Kościerzynie 
Sylwia Diedrich. Celem spotkania było zapoznanie 
się z planami rozwoju spółki, czego konsekwencją 
miało być uruchomienie oddziału firmy. Władze 
powiatu wyraziły przychylność do inicjatywy i po-
mogły w znalezieniu odpowiednich pomieszczeń 
na potrzeby firmy. – To niezwykle ważne wydarze-
nie, jakim jest otwarcie nowego podmiotu gospo-

produkcyjnych mieszczących się na terenie Gdyni, 
Żukowa oraz Starogardu Gdańskiego. Firma posiada 
również własny zakład produkujący obuwie robocze 
oraz rękawice ochronne. Kościerska filia Zakładu 
Pracy Chronionej „Wega” mieści się w budynku 
warsztatów szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 3 w Kościerzynie przy ul. Kartuskiej 48. 

darczego, jest wymiernym efektem naszych starań 
dotyczących przyciągnięcia jak największej liczby 
inwestorów na teren naszego powiatu – powiedział 
Piotr Lizakowski, starosta kościerski. – W tym kon-
kretnym przypadku ważną rzeczą jest dla nas fakt, 
że uruchomienie oddziału firmy „Wega” przyniosło 
pracę 12 niepełnosprawnym mieszkańcom naszego 
powiatu ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, a jak pokazuje życie, ta grupa 
społeczna ma trudności ze znalezieniem pracy. Do-
dajmy, że firma „Wega” z Żukowa istnieje od 1990 
roku i od początku swej działalności oferuje kom-
pleksową obsługę zakładom pracy w branży BHP. 
W chwili obecnej obsługuje poprzez własne punkty 
sprzedaży hurtowej kilka tysięcy małych, średnich 
i dużych podmiotów gospodarczych. Firma oferuje 
przede wszystkim wysokiej jakości odzież roboczą 
i ochronną opartą na własnej produkcji w zakładach 

Przegląd Samorządowy

4 Przegląd Samorządowy Pomorze  maj 2012

Przegląd Samorządowy

5Przegląd Samorządowy Pomorze  maj 2012

z miaST i PowiaTów



Kolbudy ]

5 lat z miastem Uffenheim

Gmina Kolbudy już od 5 lat oficjalnie współpracuje z bawarskim miastem Uffenheim. Z tej 
okazji na doroczne Święto Walpurgii udała się do Niemiec ponad 100 osobowa delegacja 
mieszkańców gminy. Do Uffenheim pojechali kolbudzcy artyści: chór Camerata Santa 

Cecilia oraz Big Bangd Gminy Kolbudy. W skład delegacji weszli także przedstawiciele 
radnych, sołtysów, strażaków oraz rolników. Na czele delegacji stał wójt gminy, Leszek 
Grombala. – Nasze partnerstwo z Uffenheim przybiera coraz dojrzalsze kształty – po-
wiedział wójt. – Bo o ile przed 5 laty byliśmy jak świeżo poślubiona narzeczona, to dzisiaj 
jesteśmy już doświadczeni w naszym związku. Co nie znaczy jednak, że mniej ciekawi 
tego, co przyniesie przyszłość. W bieżącym roku mieszkańcy Kolbud i Uffehneim będą 
mieli okazję do niejednego spotkania. W czerwcu i sierpniu gminę Kolbudy odwiedzą 
bowiem delegacje z tego bawarskiego miasta, a we wrześniu do Uffenheim wyjeżdżają 
dzieci z kolbudzkich szkół. 

Żukowo ]

dzień dziękczynienia 

Żukowo obchodzi w tym roku wielki jubileusz - 800-lecie. Z tej okazji odbywają się liczne 
uroczystości i przygotowywane są różne atrakcje. Nie tak dawno odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy, a już wkrótce – 2 czerwca upłynie pod hasłem „Dnia dziękczynienia 

Bogu za 800 lat Żukowa”. Dzień rozpocznie uroczysty przemarsz władz i pocztów sztandaro-
wych na Rondo Sióstr Norbertanek, gdzie zaplanowano jego poświęcenie oraz przemówienia 
gości, m.in. metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Następnie odbę-
dzie się msza św., podczas której zostaną wręczone srebrne pióra na 800-lecie Żukowa oraz 
nadane zostaną medale 800-lecia. Jeden z nich otrzyma prezydent Lech Wałęsa, który ma 
swoją obecnością uświetnić jubileusz. Zwieńczeniem uroczystości będzie wypuszczenie 800 
gołębi z dziedzińca Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – miejsca, w którym 
800 lat temu Zakon Norbertanek zapisał pierwszą kartę w księdze dziejów Żukowa. Tego 
samego dnia, wieczorem o godz. 20. na dziedzińcu kościoła ponorbertańskiego odbędzie się 
premiera sztuki teatralnej w reżyserii Janusza Stoppy „Mniszki Żukowskie – Norbertanki”. 
W przedstawieniu wezmą udział aktorzy z Teatru Wybrzeże. Będzie to widowisko teatralno-
plenerowe w trzech odsłonach. Spektakl zachowując faktografię historyczną rysuje sytuację 
polityczną Pomorza u schyłku panowania Mściwoja I – kreśli życie codzienne tamtych 
czasów, relacje handlowe, a także postawy bohaterskie norbetanek.O kolejnych imprezach 
w następnych wydaniach „Przeglądu”. Żukowo zaprasza. 

Sierakowice ]

zabytkowy kościół

Zrekonstruowany zabytkowy kościół w Sierakowicach już od kilku tygodni 
tłumnie przyciąga mieszkańców sąsiednich gmin oraz podróżujących 
turystów. Przeprowadzona przy wsparciu funduszy unijnych inwestycja 

przeniesienia i zrekonstruowania jedynego zabytku sakralnego na terenie 
gminy Sierakowice, zyskując nowe funkcje, przyczyniła się do wzrostu atrak-
cyjności turystycznej gminy. Dzieje zabytkowego kościoła sięgają XIX wieku. 
Wciąż rosnąca liczba mieszkańców Sierakowic, a tym samym rosnąca liczba 
parafian przyczyniły się do konieczności podjęcia planów zmierzających do 
rozbudowy świątyni. Jedyną możliwością rozbudowy kościoła była rozbiór-
ka, przeniesienie i rekonstrukcja drewnianej części świątyni w nowe miejsce, 
zaś wieża, wykonana z cegły, pozostała w dotychczasowym miejscu. Celem 
podjęcia starań o uzyskanie dofinansowania z funduszy zewnętrznych parafia 
przekazała w darowiźnie drewnianą część kościoła gminie Sierakowice. W od-
powiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego gmina Sierakowice wystąpiła z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu polegającego na rekonstrukcji drewnianej części 
zabytkowego kościoła w ramach projektu pt. „Ocalić od zapomnienia – rekon-
strukcja zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach wraz z budową 
infrastruktury towarzyszącej”. Obecnie drewniany zabytkowy kościół w Sie-
rakowicach zaczął pełnić funkcję kulturalną i turystyczną, choć planuje się 
wykorzystywać go także na cele liturgiczne. Odbywają się tam liczne koncerty, 
wystawy, konkursy i festiwale. W samym 2012 roku zaplanowano organizację 
21 imprez kulturalnych, takich jak: II Letni Festiwal Muzyki Kameralnej, 
wystawa „Malarstwo na szkle”, VIII Kaszubski Konkurs Sygnałów i Muzyki 
Myśliwskiej. Przedsięwzięcie przyczyniło się do powstania Parku Ośmiu 
Błogosławieństw, który swoim terytorium obejmuje drewniany zabytkowy 
kościół oraz Ołtarz Papieski. Kościół i ołtarz, położone w samym centrum 
Sierakowic, pozwalają na miłe spędzenie czasu zarówno na organizowanych 
imprezach kulturalnych, jak i podczas spacerów w parku. 

Kiezmark ]

Ćwiczenia przeciwpowodziowe

W połowie maja na wale wiślanym w Kiezmarku odbyły się 
ćwiczenia jednostek OSP Cedry Wielkie i OSP Koszwały 
dotyczące systemu alarmowania i ostrzegania ludności 

na wypadek zagrożenia przeciwpowodziowego. Nastąpiło tre-
ningowe uruchomienie syren alarmowych, zaś przez głośniki 
mieszkańcy mogli usłyszeć próbne ostrzeżenie o zagrożeniu. 
Uczestnikom treningu zaprezentowany został pozyskany ze 
środków Unii Europejskiej sprzęt ratowniczy: samochód tereno-
wy, łódź z silnikiem oraz pojazd typu quad. Należy zaznaczyć, iż 
w ramach zrealizowanego przez gminę projektu systemu alarmo-
wania i ostrzegania ludności zainstalowane zostały kamery, które 
umożliwiają obserwację poziomu wody na Wiśle na monitorze 
zlokalizowanym w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego. Punktem kulminacyjnym spotkania było odsłonięcie na 
filarze mostu w Kiezmarku znaku wodnego informującego o naj-
wyższych stanach wody z czerwca 2010 r. oraz z roku 1884. mokry Dwór ]

Żuławski Tulipan

Po raz czwarty w Mokrym Dworze odbył się Żuławski Tulipan – jedyne ta-
kie święto kwiatów na Pomorzu, a może i w kraju. – Kolejny raz pogoda 
spłatała nam figle, ale udało się ułożyć kwiaty, a Mokry Dwór odwiedzi-

ło mnóstwo osób – powiedziała Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański. – Myślę, że nikt wcześniej nie wpadł na taki znakomity pomysł, by 
w ten sposób wykorzystać kwiaty. Bogdan Izdebski, który jest skromną osobą, 
włożył w projektowanie kompozycji dużo serca. A widok z góry na dywan 
tulipanów jest zachwycający. W tym roku tematem imprezy było Euro 2012. 
– Ten temat trzeba było poruszyć w Mokrym Dworze, bo zbliżające się mi-
strzostwa to ogrom inwestycji. Z tej okazji m.in. cały kraj jest w przebudowie 
– stwierdził Bogdan Izdebski, który trzeci raz zaprojektował kompozycję 
z tulipanów. Mieszkańcy gminy i nie tylko przez trzy dni układali kwiaty. 
– Dziękuję tym, którzy przyjechali i przez kilkanaście godzin wtykali w piasek 
główki tulipanów – powiedział Wiesław Zbroiński, współorganizator impre-
zy. – Zapraszam wszystkich do układania kwiatów w przyszłym roku. Nie 
wszystkie kwiaty zdążyły osiągnąć odpowiednią wysokość, więc trzeba było 
je ręcznie zrywać. W sumie do ułożenia kompozycji zużyto ok. 2 milionów 
główek tulipanów. Na znak oficjalnego otwarcia Żuławskiego Tulipana ze 
sceny organizatorzy „wykopali” kilkadziesiąt piłek. Podczas dwudniowego 
festynu, prócz konkursu na układanie małych rozmiarów dywanów kwia-
towych, panie z kół gospodyń wiejskich i lokalni artyści ze Stowarzyszenia 
Przystanek Sztuka zapraszali do swoich stoisk. Nie zabrakło występów mu-
zycznych podopiecznych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z Cieplewa 
oraz gminnego zespołu Jagódki. Wystąpił także Dariusz Hendel z Różyn, 
uczestnik muzycznych programów telewizyjnych, takich jak „Szansa na suk-
ces”, czy „Mam talent”. Zgromadzeni podziwiali spadochroniarzy z Aeroklubu 
w Pruszczu Gdańskim. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna i pokaz fa-
jerwerków. Do dwóch wysięgników ustawiała się długa kolejka ludzi, którzy 
chcieli podziwiać z góry kompozycje ułożone z kwiatów. 

Dziemiany ]

najlepsze nalewki

Już po raz czwarty Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ośrodkiem Kultury w Dziemianach 
zorganizowało konkurs nalewek domowych. 5 maja komisja w składzie: Joanna Turzyńska, 
Leszek Pobłocki, Stanisław Kuczkowski oraz Robert Ebertowski, miała trudne zadanie 

– wybrać zwycięzców w czterech kategoriach: nalewki owocowe, wiśniowe, ziołowe i pozo-
stałe. Trunki spłynęły aż z trzech powiatów: kościerskiego, kartuskiego oraz chojnickiego. 
Konkurs powoli zaczyna też nabierać rangi ogólnopolskiej, gdyż do Dziemian dotarła nalew-
ka z Karkonoszy. Po burzliwych naradach komisja wybrała zwycięzców, którymi okazali się: 
kat. owocowe – Anna Chyła, kat. wiśniowe – Maria Rambowska, kat. ziołowe – Bernardyna 
Synak, kat. pozostałe – Anna Wirkus. 

Kosowo ]

Budowa kanalizacji

Gmina Przodkowo realizuje inwestycję pod nazwą „Rozwiązanie Gospodarki Ściekowej 
we wsi Kosowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej” – operacja o całkowitej wartości 
1 858 615,13 zł, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, kwotą 730 000,00 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w prze-
targu nieograniczonym jest Konsorcjum Spółek: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W oraz ELTOR S.A. 83-110 Tczew, ul. 30 stycznia 50. 
Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącz-
nej długości 6901 mb, przyłączy sanitarnych o długości 807 mb/119 sztuk w miejscowości 
Kosowo. Wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu do przeprowadzenia ścieków 
z zabudowy istniejącej i powstającej. Ścieki będą włączone poprzez system kanalizacji 
sanitarnej oraz 4 przepompownie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
i następnie transportowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Przodkowie. Ponadto na 
całej długości zastosowano studzienki rewizyjne w celu moderowania kierunków, spadków 
i oczyszczenia kanałów. 

Sobowidz ]

Biało-czerwony 

W Gminie Trąbki Wielkie uroczystości z okazji Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja od-
były się już 27 kwietnia w Sobowidzu. Rozpoczęcie nastą-

piło w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie 
odbyła się msza święta za ojczyznę. Następnie dzieci, młodzież 
i dorośli przemaszerowali główną ulicą Sobowidza do Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. Wszyscy byli odświętnie 
ubrani w stroje z elementami barw narodowych i z biało-czer-
wonymi chorągiewkami. W szkolnej sali gimnastycznej zebrani 
wysłuchali najpierw wykładu prof. UG, dr hab. Piotra Niwińskie-
go na temat Flagi Narodowej, Konstytucji 3 Maja oraz wolności 
i jej znaczenia w życiu człowieka. Następnie odbyły się występy 
dzieci i młodzieży z gminnych przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjum. Każdy występ nagradzany był oklaskami. 
Głównym punktem spotkania było jednak ogłoszenie wyników 
III Gminnego Konkursu Plastycznego „Polska w kolorze biało-
czerwonym”, który odbył się pod honorowym patronatem Mar-
szałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza. 
Nagrody twórcom najlepszych prac wręczyli doradca Marszałka 
Senatu Małgorzata Gładysz, wójt gminy Błażej Konkol i dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Sobowidzu Ewa Wojtas. 

Pierwszy z lewej wójt gminy cedry Wielkie Janusz Goliński

Przemawia wójt gminy kolbudy dr leszek Grombala

3 maja w Żukowie poleciało w niebo 800 balonów. 2 czerwca poleci 800 gołębi
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Dokonując go stwierdzili oni bowiem, że Gnie-
wino jest dla nich najlepszą lokalizacją i naj-
bardziej komfortową ofertą. Z dala od zgiełku 

miasta i natrętnych mediów, w pobliżu pięknej 
przyrody i z możliwością korzystania z optymal-
nych obiektów sportowych usytuowanych w są-
siedztwie nowego czterogwiazdkowego Hotelu 
Mistral Sport. Piłkarze dosłownie w kapciach będą 
mogli przemieszczać się z hotelowych pokoi na sta-
dion piłkarski. Cały teren będzie też łatwiejszy do 
ogarnięcia przez specjalnie wynajętą ochronę, tak 
by hiszpańscy zawodnicy mogli spokojnie trenować 
i przygotowywać się do poszczególnych meczy. 
Losowanie wypadło tak szczęśliwie, że wszystkie 
mecze fazy grupowej grają oni w Gdańsku, co 
ostatecznie zadecydowało o wyborze Gniewina, 
choć pierwsze deklaracje padły już w listopadzie 
2010 roku. Wtedy to przedstawiciele reprezenta-
cji Hiszpanii pierwszy raz gościli na gniewińskiej 
ziemi, hotel dopiero budowano, ale im od razu 
przypadło to miejsce do gustu. Przyjeżdżali jeszcze 
kilka razy, obserwowali proces powstania całego 
obiektu i każda z ich wizyt kończyła się pozytyw-
nym odbiorem. W ramach rewizyty zaprosili do 
Hiszpanii wójta gminy Gniewino Zbigniewa Wal-
czaka, poprosili by razem z drużyną pojechał on 
na jeden z meczy, rozgrywany wówczas z reprezen-
tacją Wenezueli. 
Centrum pobytowo-treningowe, z którego będzie 
korzystać reprezentacja Hiszpanii, to czterogwiazd-
kowy hotel (z basenem i spa), stadion sportowy, dwa 
boiska, Restauracja Trzy Korony i Gminny Ośro-
dek Turystyki i Sportu z salą kinową, który będzie 
pełnił funkcję centrum konferencyjno-prasowego. 

Gniewino  ]

Będą gościć reprezentację Hiszpanii
Podczas mistrzostw Euro 2012 gmina 
Gniewino (powiat wejherowski) będzie 
gościć reprezentację piłkarską Hiszpanii. 
Dla samorządu to szczególne wyróż-
nienie, a dla Hiszpanów najlepszy wybór.

W opublikowanym katalogu UEFA, zawierającym 
centra pobytowe dla drużyn, które zagrają podczas 
turnieju finałowego mistrzostw Euro 2012, znalazło 
się 21 propozycji, w tym Gniewino. O to wyróżnie-
nie zabiegało 160 polskich ośrodków, dlatego jest 
to dla Gniewina duży sukces. Ośrodek sportowy 
w Gniewinie odwiedziło kilka europejskich fede-
racji piłkarskich. Przedstawiciele federacji oprócz 
wysokiej jakości prezentowanych usług, wymie-
niali wiele innych atutów tego miejsca, m.in. moż-
liwość przeprowadzenia treningów zamkniętych, 
ciszę i spokój otoczenia oraz miłą i kompetentną 
obsługę. Wyjątkowość gniewińskiego ośrodka 
potwierdza prestiżowa nagroda przyznana przez 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej, w ramach 
XII edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 
– Sportowy Obiekt Roku 2011. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek 
Gmin Pomorskich i zgromadziło bardzo wielu 
zainteresowanych, w tym wójtów i starostów 

z okolicznych i dalszych stron regionu. Miłym ak-
centem było ogłoszenie nominacji dla Bogdana 
Dombrowskiego, niegdyś starosty powiatu gdań-
skiego, a przez ostatnie lata dyrektora Związku 
Gmin Pomorskich. Bogdan Dombrowski został 
nowym wiceministrem rolnictwa.
Zgromadzeni włodarze i pracownicy jednostek 
samorządu terytorialnego zadali ministrowi Sawic-
kiemu sporo pytań. Dotyczyły one m.in. żywności 
genetycznie modyfikowanej, wyrównania dopłat 
dla rolników, kształtu wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej, rynku zbożowego, eksportu polskiej 
żywności, zagrożeń dla producentów żywności 
i promocji polskiej żywności, a także aktywności 
poszczególnych samorządów i nierówności między 
poszczególnymi gminami, a nawet problemu zamy-
kania szkół na wsiach, dostępu do nauki, infrastruk-
tury i służby zdrowia. Minister Sawicki odpowiadał 
na pytania w sposób wyczerpujący i zadowalający 
samorządowców. Podsumowali oni spotkanie jako 
niezwykle potrzebne i owocne, wyrazili także chęć 
udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. 

Zdjęcia: Hania Maliszewska

Nowa Karczma ]

spotkanie z ministrem rolnictwa
17 maja w hali sportowej w Nowej Karczmie (powiat kościerski) odbyło się spotkanie samorządowców 
z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim.

Gratulacje dla nowego wiceministra rolnictwa Bogdana dombrowskiego (pierwszy z lewej). obok: wójt gminy nowa karczma andrzej 
Pollak, wójt gminy zblewo, wiceprezes zGP krzysztof Trawicki, wójt gminy Trąbki Wielkie, prezes zGP Błażej konkol i minister 
rolnictwa Marek sawicki

W prezydium zasiedli: (od lewej) wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Pomorskiego dariusz 
Męczykowski, wicestarosta kościerski alojzy szoska i przewodniczący rady Gminy nowa karczma 
Marek Wołoszyk

Wójt gminy studzienice Bogdan ryś (z prawej) i wicestarosta bytowski andrzej Marcinkowski

od prawej: wójt gminy stara kiszewa Marian Pick i wicestarosta starogardzki kazimierz chyła. 
Pierwszy z lewej wójt gminy kosakowo Jerzy Włudzik

J. Rekowo

J. Kłodno

J. Białe

Od 1995 roku spółka użytkuje i prowadzi gospodarkę dziesięciu Jezior Raduńskich o łącznej 
powierzchni 2000 ha, na których wędkuje od 4 do 5 tysięcy wędkarzy. Jeziora są otoczone 
23 wsiami oraz ponad 6 tys. domków i działek letniskowych. Spółka prowadzi nowoczesną 
wylęgarnię ryb w obiegu zamkniętym oraz oferuje sprzedaż ryb i zezwoleń wędkarskich. 
Spółka zajmuje się produkcją i dostawą torfu ogrodniczego z własnej kopalni, zajmuje się 
sprzedażą paliw, zaprasza do samoobsługowej auto myjni z odkurzaczem, świadczy usługi 
transportowo-sprzętowe i usługi budowlane. Spółka zajmuje się produkcją i montażem 
konstrukcji stalowych dla branży drogowej – stalowe bariery mostowe różnego typu, wiaty 
i przegrody, przystanki autobusowe.

RADBUR Sp. z o.o. (22 lata, użytkownik rybacki)
83-314 Somonino, ul. Spółdzielców 1, tel./fax: 58 684-11-86 lub 601-684-579

radbur@neostrada.pl • www.radbur.com.pl
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12 maja 2012r. w Szymbarku już po raz dzie-
wiąty odbyła się Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców. Organizatorami imprezy 

byli „Pracodawcy Pomorza”, Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Szczyt Wieżyca”. Pod-
czas imprezy wręczono nagrodę „Bursztynowe 
Drzewo”, przyznano tradycyjne maczugi ambasa-
dorom Kaszub, jak również rozpoczęto cięcie kłody 
na kolejny Rekord Guinessa. Tradycja Majówki 
Pomorskich Przedsiębiorców sięga 2004r., kiedy 
to Gdański Związek Pracodawców zorganizował 
pierwszą majówkę, w roku wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy z województwa 
pomorskiego już dziewiąty raz kultywują tradycję 
upamiętnienia tego ważnego dla kraju i gospodarki 
wydarzenia. 
„Pracodawcy Pomorza”, jako największa organi-
zacja pracodawców na Pomorzu, której korzenie 
sięgają jeszcze 1989r., kiedy to organizacja działała 
pod nazwą Gdański Związek Pracodawców, rów-
nież w tym roku zaprosiła do udziału w imprezie 
swoich członków. Głównym sponsorem majówki 
była Pomorska Spółka Gazownictwa, wspierająca 
„Pracodawców Pomorza” w imprezach i inicjaty-
wach służących rozwojowi przedsiębiorczości. 
Do Szymbarku jako co roku zjechali również 
przedstawiciele świata polityki, kultury i nauki. 
Wśród gości byli marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz 
Plocke, doradca ministra obrony narodowej gene-
rał Bogusław Pacek, Elżbieta Płażyńska, Henryka 
Krzywonos-Strycharska, konsul generalny Ukra-
iny Miron Jankin. Gościem specjalnym imprezy był 
Krzysztof Zanussi – wybitny reżyser, który spiesząc 
na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni specjal-
nie wygospodarował czas na udział w imprezie 
odbywającej się w Szymbarku. 
– Przedsiębiorcy mają zawsze wielką wyobraźnię, 
mają swoje misje i cele i kiedy robiliśmy pierwszą 
imprezę wierzyliśmy, że będzie to stała impreza 
naszej organizacji – powiedział Zbigniew Bor-
kowski, wiceprezes „Pracodawców Pomorza”, 
który w roli gospodarza zastępował Zbigniewa 
Canowieckiego. – Za rok będziemy obchodzili 
okrągły jubileusz. Spotkamy się po raz dziesiąty. 
Będzie to połączone z dziesiątą rocznicą akcesji 
Polski do Unii Europejskiej – dodał. – To ma być 
impreza integracyjna i taką jest. Nie tylko integruje 

Majówka Pomorskich Przedsiębiorców

przedsiębiorców, ale wszystkich, dla których roz-
wój województwa, zwłaszcza gospodarczy, jest 
ważny.
Podczas majówki przyznano nagrody specjalne, 
w tym nagrodę „Bursztynowe Drzewo” za wybitne 
zasługi wobec kultury, otrzymał Alfons Kułakow-
ski. Nagrody „Pod skrzydłami anioła” trafiły do 
Romualda Koperskiego i Marzanny Graff. Tytuł 
ambasadorów Kaszub i symbolizujące tą funkcję 
maczugi przyznano: Ryszardowi Stachurskiemu 
– wojewodzie pomorskiemu, inspektorowi Woj-
ciechowi Sobczakowi – komendantowi woje-
wódzkiemu policji, komandorowi Wojciechowi 
Heninborchowi – zastępcy komendanta morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, pułkownikowi Tade-
uszowi Krawczykowi – szefowi Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Gdańsku, Henryce Krzy-
wonos-Strycharskiej w imieniu zastępcy Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Maciejowi Kowalczukowi 
– zastępcy dyrektora Departamentu Kultury, 
Sportu i Turystyki w Pomorskim Urzędzie Mar-
szałkowskim, Elżbiecie Wasilenko – wicekurator 
oświaty województwa pomorskiego, Marcinowi 

Gościem specjalnym majówki był wybitny reżyser krzysztof zanussi

Żukowskiemu – dyrektorowi Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego; prof. dr hab. Bernar-
dowi Lammek – rektorowi Uniwersytetu Gdań-
skiego, Marianowi Zalewskiemu – członkowi 
zarządu Telewizji Polskiej, Tomaszowi Niskiemu 
– prezesowi Polskapresse Oddział Prasa Bałtycka, 
Jakubowi Płażyńskiemu – za pomoc Polakom 
z Kazachstanu i Romanowi Gajkowi, który został 
również wybrany Królem Piwowarów imprezy.
Podczas IX Majówki Pomorskich Przedsiębiorców 
odbywało się również rżnięcie najdłuższej deski 
świata. Wzięli w nim udział m.in. marszałek woje-
wództwa oraz Krzysztof Zanussi. – Dopóki ten 
rekord świata był w rękach polskich, to daliśmy 
sobie spokój, bo to chodzi o zabawę i promocję, 
ale gdy został pobity przez Niemców, to nie mogli-
śmy na to pozwolić – stwierdził Daniel Czapiew-
ski, gospodarz majówki. – My Kaszubi kochamy 
drewno, z niego żyjemy. Mając świadomość, że 
najdłuższe drzewa w Polsce rosną na Kaszubach, 
musieliśmy to zrobić. Deska jest cięta z daglezji. 
Rekordowa deska ma mierzyć 46 metrów 30 cen-
tymetrów. 

Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., Koźmin 30, 83-236 Pogódki
tel.: +48 58 530 43 40, 41, +48 58 588 12 00, 01, +48 58 588 12 08

W dniach od 22 do 29 kwietnia grupa młodzie-
ży – czeladników brała udział w wymianie 
zawodowej. Pojechali doskonalić swoją wie-

dzę: dwóch piekarzy, dwie fryzjerki, florystka, 
lakiernik samochodowy oraz rzeźnik-wędliniarz. 
Młodzież miała możliwość poznać nowe techniki 
pracy w każdym z wyżej wymienionych zawodów, 

Młodzież izby rzemieślniczej z Wurzburga i Pomorskiej izby rzemieślniczej Małych i średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 

Doc. dr Henryk J. Lewandowski

z cyklu: dobry obyczaj ]

Jak cię widzą
Naturalnie wiesz, dlatego nie będziemy się zatrzymywać przy tego 

rodzaju kodach obyczajowych garderoby. O wiele bardziej interesuje 
nas to, co faktycznie ma związek z dewizą „strój sukcesu”. I tak, fak-

tem jest, że twoja garderoba wiele mówi o tobie i w związku z tym jest 
krytycznie oceniana. Odpowiedni garnitur czy garsonka mogą ci pomóc 
potwierdzić własną pewność siebie w otoczeniu zawodowym. Złe zaś 
są hamulcami twojej kariery. Nie cena, nie marka, a właściwy dobór do 
okoliczności jest sukcesem stosownego ubioru. Ostre kolory, zbyt modne 
udziwnienia czy podkreślenia, że to markowe, źle działają na otoczenie, 
a tak naprawdę na odbiór twego wizerunku. Tak więc:

1. zbuduj osobisty schemat kolorystyczny;
2. skonstruuj sensowną podstawową garderobę;
3. zainwestuj czas w swój wygląd;
4. inwestuj pieniądze w bazę dobrego gustu;
5. buty są twoją wizytówką, ręce mówią o zadbaniu;
6. pozostań wierna/wierny swojemu podstawowemu stylowi.

Poprzez swoje ubranie sygnalizuj kompetencje. Schemat, według którego 
inni nas oceniają i naturalnie my innych – jest niezmienny. Pamiętaj 
o stosownym ubieraniu się do okoliczności i dobieraj garderobę w stylach: 
1. elegancki – klasyczny; 2. klasyczny – sportowy; 3. awangardowy; 
4. stonowana dyskretna elegancja; 5. sportowo-wypoczynkowy. Ten pod-
stawowy podział w zupełności wystarczy. Pamiętaj też jak upiększa cię 
pozytywne myślenie. Powodzenia. 

W następnym numerze o sposobach wywierania dobrego wrażenia. 

W tym roku młodzież otoczona opieką 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 
zdobywała wiedzę praktyczną 
u francuskich rzemieślników w Caen.

również sami pokazali jakie posiadają umiejętno-
ści. Młodzież PIMSP jest dobrze przygotowana 
zawodowo, ale praktyki zagraniczne pozwalają 
na pogłębianie nie tylko wiedzy zawodowej, ale 
też poznawanie nowych kultur. Oprócz wymiany 
doświadczeń młodzież miała możliwość poznania 
regionu Normandii Północnej Francji.  
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Praktyka w caen



Piękne położenie – nad Jeziorem Grabówko
(las, bliskość natury, spokój), chwile relaksu, 
wspaniały wypoczynek, komfortowa baza noclegowa,
luksusowo wyposażone domki,
znakomita kuchnia, życzliwa obsługa.

Organizacja i obsługa imprez o różnym charakterze
(m.in. wesela, komunie, bankiety, konferencje), 
imprezy w eleganckich salach, jak i plenerowe, 
nad własnym jeziorem i stawem.

PROPONUJEMY WIELE ATRAKCJI:
• wędkowanie • sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne)
• jazda quadem • jazda bryczką
• jazda konna • plac zabaw
• trampolina • boisko sportowe
• Akademia Przygoda – 24 h survival przy ośrodku

Obiekt gastronomiczno-hotelowy Nad Stawem mieści się 
w malowniczej miejscowości Grabówko na Pojezierzu Kaszubskim
(przy trasie Gdańsk Południe-Kościerzyna)

Zajazd „Nad Stawem”
Grabówko 54/1, 83-403 Grabowo Kościerskie

tel. 697 909 693 lub 605 340 866 www.zajazdnadstawem.pl

Domy Drewniane
ul. Partyzantów 10c
83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 66 18


