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Krępiec ]

Będzie nowy most
Ruszyła budowa nowego mostu w Krępcu, strategicznej inwestycji 
dla mieszkańców całej okolicy. To inwestycja za bagatela 1,7 mln 
zł! Gminie Pruszcz Gdański udało się pozyskać aż 80-procentowe 
dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
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przodkowo ]

Dla terenów 
turystyczno-sportowych
Gmina Przodkowo zrealizowała inwestycję pod nazwą „Wykonanie 
sceny z zapleczem oraz urządzenie parku i placu zabaw” w ramach 
projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów turystyczno- 
-sportowych w Przodkowie poprzez wybudowanie sceny i urządzenie 
parku” – operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.
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Nowa Karczma ]

Przedwakacyjne inwestycje 
Ciągi komunikacyjne w Szumlesiu i Lubaniu oraz zmodernizowana 
świetlica wiejska i w pełni wyposażony nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci w Starym Barkoczynie – to najnowsze inwestycje 
w gminie Nowa Karczma, które zostały oddane do użytku jeszcze 
przed wakacjami.
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Gniewino ]

Dni Gminy
Organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Gniewinie, 
Dni Gminy Gniewino, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyły się na 
plenerowej scenie w Czymanowie i zostały połączone z VII Kaszubskim
Przeglądem Orkiestr Dętych i I Półmaratonem Żarnowieckim.
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Samorządy nagrodzone 
przez marszałka 
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyły się regionalne 
obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji marszałek Mieczysław 
Struk nagrodził 23 pomorskie samorządy. Doceniono zwłaszcza te, które były 
najbardziej aktywne w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinansowywanych 
ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Organizatorami obchodów 
byli: Związek Gmin Pomorskich, Wojewoda Pomorski oraz Urząd Marszałkowski. 
Partnerami obchodów byli: Meridian – multimedialne materiały edukacyjne, 
FinPack Sp. z o.o. – pośrednictwo kredytowe i BOŚ Bank.  czytaj na stronie 8 i 9

Związek Gmin Pomorskich ]
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Oprócz wyboru najważniejszych przedsięwzięć 
na kolejne lata jednym z ustaleń był także wy-
bór Wspólnej Reprezentacji i 17-osobowego 

Zespołu Negocjacyjnego, które reprezentować 
będą cały obszar metropolitalny przed marszał-
kiem województwa w procesie zawierania po-
rozumień w sprawie priorytetowych projektów. 
Wspólne stanowisko GOM i Forum NORDA udało 
się wypracować dzięki wcześniejszemu spotkaniu, 
na których samorządowcy prowadzili żywe dysku-
sje. W ich efekcie doszli oni do konsensusu wobec 
trzech głównych zagadnień: 

składu i zasad funkcjonowania wspólnej  ]
reprezentacji Obszaru Metropolitalnego 
Trójmiasta,
składu i zasad funkcjonowania Zespołu  ]
Negocjacyjnego,
wspólnego stanowiska na temat  ]
priorytetowych obszarów tematycznych 
przewidywanych do objęcia formułą 
tzw. Zintegrowanego Porozumienia 
Terytorialnego.

Do reprezentacji Obszaru Metropolitalnego 
Trójmiasta należeć będzie 36 przedstawicieli Rady 
Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo 
zaproszonych zostanie także trzech przedstawi-
cieli sektora pozarządowego, trzech reprezentan-
tów środowiska naukowego (z Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego) oraz trzech przed-
stawicieli środowiska gospodarczego. Razem 
aż 45 członków, którym przewodniczyć będzie 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek. W przypadku 
Zespołu Negocjacyjnego – zdecydowano, że będzie 
on liczyć 17 osób, a wśród nich 14 przedstawicieli 
strony samorządowej oraz po jednym przedsta-
wicielu z sektora pozarządowego, naukowego 
i gospodarczego. 
Wstępna lista wspólnych przedsięwzięć składa 
się z 20 wspólnych programów, wokół których 

Wspólne stanowisko 
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 
oraz Forum NoRDa na rzecz rozwoju metropolii

Przedstawiciele Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego i Forum 
NORDA wypracowali wspólnie 
dwadzieścia priorytetowych 
przedsięwzięć, o których 
dofinansowanie będą się starać 
w przyszłym rozdaniu unijnych 
środków dysponowanych 
przez województwo pomorskie. 
Propozycje tych przedsięwzięć 
zostały przedstawione 
marszałkowi województwa na 
posiedzeniu Rady Metropolitalnej 
Zatoki Gdańskiej 21 czerwca.

organizowane będą dalsze spotkania. Projekty 
odnoszą się do Regionalnych Programów 
Strategicznych z zakresu Transportu, Aktywności 
Zawodowej i Społecznej, Atrakcyjności 
Turystycznej i Kulturalnej, Energetyka 
i Środowiska oraz Rozwoju Gospodarczego. 
Szczegółowa lista tych 20 priorytetowych 
przedsięwzięć dostępna jest na oficjalnej stro-
nie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego: 
www.metropoliagdansk.pl. Opublikowano tam 
również skład członków Wspólnej Reprezentacji 
i Zespołu Negocjacyjnego. 

powiat tczewski ]

Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży 

WGimnazjum nr 1 w Tczewie odbyła się debata, 
zorganizowana przez Komendę Powiatową 
Policji w Tczewie, której hasłem przewodnim 

było szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się spektaklem 
pt. „Sekret”, przygotowanym przez tczewską grupę 
PaT, który z pewnością wprowadził uczestników 
spotkania w głębię problemów, jakie spotykają dzie-
ci i młodzież w obecnych czasach. Choć zdaniem ko-
mendanta powiatowego policji – podinsp. Roberta 
Sudenisa – statystyki dotyczące powiatu tczewskie-
go nie są dramatyczne, nie oznacza to, że nie trze-
ba o bezpieczeństwie naszych pociech rozmawiać 
i zapobiegać problemom, które mogą w życiu nas 
spotkać. Podczas debaty o traumatycznych wydarze-
niach w życiu dzieci, które mają ogromny wpływ na 
ich dalsze życie i postępowanie, mówili m.in.: Anna 
Nawrocka – psycholog z Poradni Psychologicznej-
Pedagogicznej w Tczewie oraz Michał Kuchczyński 
– psychoterapeuta z Centrum Terapii Poznawczo-
Behawioralnej w Sopocie. Uczestnicy spotkania 
– pedagodzy, nauczyciele oraz przedstawiciele 
władz samorządowych – poruszyli w czasie dyskusji 
wiele zagadnień, nad którymi należałoby się bar-
dziej wnikliwie pochylić, m.in.: brak chętnych, od-
powiedzialnych rodzin do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych, brak wzorców modelujących postawy 
czy brak promocji pozytywnych zachowań. 
– Ze swej strony deklaruję dokonanie wnikliwej ana-
lizy problemów wychowawczych na terenie placówek 
oświatowych powiatu tczewskiego, w których jako 
policja moglibyśmy pomóc. Myślę, że analizę tę 
powinniśmy szczegółowo omówić w węższym gronie 
i stworzyć zespół na bazie Rady Konsultacyjnej przy 
Komendancie Powiatowym Policji, który zająłby się 
tymi tematami – podsumował spotkanie komendant 
Sudenis. 

Krępiec ]

Będzie nowy most

Ruszyła budowa nowego mostu w Krępcu, stra-
tegicznej inwestycji dla mieszkańców całej 
okolicy. To inwestycja za bagatela 1,7 mln zł! 

Gminie Pruszcz Gdański udało się jednak pozy-
skać aż 80-procentowe dofinansowanie z rezer-
wy ogólnej budżetu państwa. Przypomnijmy, 
w listo padzie 2012 r. nastąpiła poważna awaria 
mostu na rzece Motławie w miejscowości Krępiec. 
Uszkodzenie konstrukcji nośnej oraz drewnianego 
poszycia stworzyło zagrożenie dla poruszających 
się osób i pojazdów. W związku z tym most został 
niezwłocznie wyłączony z ruchu i do dzisiaj pozo-
staje zamknięty. W poniedziałek 15 lipca ruszyła 
budowa nowego mostu. Obiekt zostanie oddany do 
użytku w grudniu. Będzie to żelbetowa konstrukcja 
o długości 38 m i szerokości blisko 9 m. Nośność 
mostu wyniesie aż 40 ton! – Most ten pełnił bę-
dzie strategiczną rolę dla żuławskiej części gminy 
Pruszcz Gdański, zapewniając dużo lepsze możli-
wości transportowe, a w przypadku zagrożenia po-
wodziowego na tych depresyjnych terenach, ewa-
kuację ludzi i mienia oraz dojazd na stację pomp 
w Krępcu – mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt 
gminy Pruszcz Gdański. – Z kolei dzięki zwięk-
szonej nośności, okoliczni rolnicy będą mogli bez-
piecznie przejeżdżać ciężkim sprzętem. 

Stężyca ]  

Nadraduńskie centrum 
turystyczno-Rekreacyjne

Przystąpiono do realizacji jednej z najwięk-
szych inwestycji w gminie Stężyca – „Budowy 
Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-

Rekreacyjnego w Stężycy”. Na obszarze oko-
ło 10 ha zlokalizowanego nad brzegiem Jeziora 
Raduńskiego powstanie kompleks infrastruktury 
– park turystyczno-rekreacyjny z muszlą koncerto-
wą. Całość inwestycji podzielono na osiem stref: re-
prezentacyjna, amfiteatru, rekreacyjna wraz z ćwi-
czeniami, rekreacyjna dla dzieci, sportowa, polana 
widokowa oraz strefa widokowa. Zadanie jest dofi-
nansowane z budżetu Unii Europejskiej. 

Kobyle ]

Remont stacji 
uzdatniania wody

Na początku czerwca rozpoczęła się długo ocze-
kiwana przez mieszkańców sołectw: Kobyle, 
Czerniki, Góra i Górne Maliki inwestycja 

– remont stacji uzdatniania wody. Inwestycja obej-
muje swym zakresem modernizację istniejącej tech-
nologii uzdatniania wody na układ dwustopniowe-
go pompowania, wraz ze zbiornikami retencyjnymi 
i rurociągami. Istniejący budynek zostanie wyre-
montowany poprzez odnowienie elewacji wewnętrz-
nych i zewnętrznych, odmalowanie pomieszczeń 
i ułożenie glazury i terakoty. Wydzielone zostanie 
także odrębne pomieszczenie na chlorownię i wc. 
Zaplanowano również zagospodarowanie terenu 
i wymianę ogrodzenia. Stacja będzie pracowała 
całkowicie automatycznie. Proces technologiczny 
uzdatniania wody będzie polegał na pompowa-
niu wody ze studni głębinowej poprzez aerator do 
odżelaziaczy. Następnie – po wytrąceniu żelaza 
i manganu na filtrach, woda kierowana będzie do 
zbiorników retencyjnych, a stamtąd przez zestaw hy-
droforowy do sieci wodociągowej. Rozbudowa stacji 
o II stopień pompowania wody pozwoli na bardziej 
ekonomiczną pracę stacji i w razie konieczności, 
zastosowanie stałej dezynfekcji wody – dodaje wójt 
gminy Stara Kiszewa Marian Pick. Wszystkie prace 
zakończą się we wrześniu br. Na realizację opisanego 
zadania gmina Stara Kiszewa otrzymała częściowo 
umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, a całkowity koszt 
inwestycji wynosi blisko 880 tys. zł. Wykonawcą 
prac jest Zakład U-P-H Hirsz ze Stężycy. 

Wicko ]

Śladami Przygód Remusa 

Zapoznanie z językiem kaszubskim i Przygodami 
Remusa, poprzez warsztaty teatralno-muzyczne, 
wyjazdy i spektakle, sposobem na edukację kul-

turalno-regionalną i integrację międzypokoleniową 
mieszkańców gminy to obecnie realizowany przez 
GOKiS projekt, w którym uczestniczy 20-osobowa 
grupa dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W ramach 

projektu grupa uczestniczy w 104 godzinach 
warsztatów teatralno-muzycznych, współorgani-
zuje Dzień Kultury Kaszubskiej, poznaje kulturę 
i tradycję kaszubską podczas 6 wyjazdów, m.in. 
do skansenów w Klukach i Nadolu czy Wdzydz, 
Kościerzyny, a nawet Sarbska, czyli po miejsco-
wościach, o których mowa w Przygodach Remusa. 
Ponadto w ramach projektu powstanie spektakl 
plenerowy związany z kulturą i tradycją kaszubską, 
który wykona grupa biorąca udział w projekcie. 
Wszelkie zaplanowane w projekcie działania mają 
na celu przybliżenie i pokazanie różnego spojrze-
nia na kulturę oraz dają możliwość integracji mię-
dzypokoleniowej. Przewidywany koszt projektu 
wynosi 33 566,02 zł z czego 19 919,13 zł zostanie 
dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na operację z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju. 
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W uroczystym przecięciu wstęgi uczestni-
czyli radni z okręgu sołectw Przodkowo 
i Przodkowo Wieś, sołtysi tychże sołectw, 

wykonawca, a także lokalni włodarze, przewodni-
czący rady Franciszek Rzeszewicz oraz wójt gmi-
ny Przodkowo Andrzej Wyrzykowski. Zebranych 
powitał wójt gminy, który w swoim przemówieniu 
omówił szczegóły dotyczące inwestycji. Każdy 
z uczestników dokonał symbolicznego przecię-
cia wstęgi, a następnie proboszcz tutejszej parafii 
ks. Wacław Mielewczyk poświęcił obiekt. 
Gmina Przodkowo zrealizowała inwestycję pod 
nazwą „Wykonanie sceny z zapleczem oraz urzą-
dzenie parku i placu zabaw” w ramach projektu pod 
nazwą: „Zagospodarowanie terenów turystyczno-
sportowych w Przodkowie poprzez wybudowa-
nie sceny i urządzenie parku” – operacja współ-
finansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" – operacja, która odpowiada 
warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, uzyskując 
dofinansowanie w wysokości 340 745 zł. Wykonawcą 
wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest 
konsorcjum firm: Usługowy Zakład Elektryczny 
Andrzej Richert z Grzybna i MAGBUD Krzysztof 
Rybakowski z Cieszenia. Wartość wykonywanych 
robót wynosi brutto: 523 896,60 zł. W ramach inwe-
stycji wykonano:

konstrukcję stalową sceny wraz z zadaszeniem  ]
o powierzchni 95,30 m2, wysokość przy okapie 
7,20 m w kalenicy: 9,97 m,
zaplecze magazynowo-sanitarne o pow.  ]
zabudowy 188,35 m2, wraz z instalacjami: 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było od-
słonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej tej 
niezwykłej wizycie, która zamontowana została 

na budynku przystani żeglarskiej. W trakcie uro-
czystości krótkie przemówienie wygłosili goście 
oraz wójt gminy, podkreślając znaczenie turystycz-
ne przystani w regionie i środowisku lokalnym, po 
zaledwie rocznym jej funkcjonowaniu.

ciągi komunikacyjne w Szumlesiu i Lubaniu
W ostatnich dniach w Szumlesiu został wybudowany chodnik wzdłuż drogi 
nr 221 wraz z budową nowej zatoki autobusowej i wiatą przystankową. 
Budowa chodnika w Szumlesiu była od dawna oczekiwaną inwestycją, 
gdyż dotąd mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież szkolna, dochodzili 
do przystanku autobusowego poruszając się skrajem jezdni. Realizacja 
inwestycji poprawi estetykę miejscowości, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo osób poruszających się na tym niebezpiecznym odcinku drogi 
wojewódzkiej.
Zrealizowano pierwszy etap budowy nowych nawierzchni drogowych wraz 
z chodnikami w Lubaniu. Zadanie to obejmuje ułożenie kolektorów kana-
lizacji deszczowej wraz z separatorem wód opadowych oraz budowę dróg 
i chodników z kostki brukowej na osiedlu domków jednorodzinnych. W roku 

inwestycje w Gminie Nowa Karczma
2013 wykonano część osiedla położoną pomiędzy drogą gminną, a drogą 
wojewódzką nr 221.
Obie te inwestycje Gmina Nowa Karczma zrealizowała w całości ze środków 
własnych za kwotę ponad 450 000,00 zł.

Świetlica w Starym Barkoczynie
Przed wakacjami mieszkańcom Starego Barkoczyna przekazano zmoderni-
zowaną świetlicę wiejską oraz w pełni wyposażony, nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci. Obiekt świetlicy w ramach projektu został docieplony, wykonano 
nową elewację oraz dach budynku. Wewnątrz gruntownie wyremontowano 
pomieszczenie sali oraz kuchnię i sanitariaty. Całość terenu została ogrodzona, 
zagospodarowana i utworzono miejsca parkingowe. Inwestycja ta uzyskała 
dofinansowanie z PROW 2007–2013. 

Kosakowo ]

wójt pomorza 2013

Bezdyskusyjnym zwycięzcą plebiscytu została 
gmina Kosakowo. Blisko czterema tysiącami 
głosów Wójtem Pomorza 2013 został Jerzy 

Włudzik, a gmina zyskała tytuł tej, w której żyje 
się najlepiej. „...Po raz kolejny wyróżniliśmy tytułem 
Wójta Pomorza osobę, która przez kreatywne kie-
rowanie gminą – Jerzy Włudzik wójtuje już ponad 

10 lat – znacząco wpłynęła na jej rozwój i wizeru-
nek.” Tak dobry wynik cieszy samorządowców, któ-
rzy dokładają wszelkich starań, by stworzyć jak naj-
lepsze warunki swoim mieszkańcom. Wójt gminy 
dziękuje wszystkim mieszkańcom za oddany głos 
i wyrażone w ten sposób poparcie. Jak mówi, jest to 
zobowiązaniem do jeszcze większej pracy. 

przodkowo ]

Dla terenów turystyczno-sportowych
3 lipca w Przodkowie odbyło się oddanie do użytku sceny wraz z zapleczem, która powstała na boisku asfaltowym  
stadionu gminnego, tworząc w ten sposób kompleksowe miejsce do organizacji imprez gminnych i nie tylko.

wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
wentylacją,
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne  ]
z przepompownią przydomową,
urządzenie zieleni, ]
ścieżki dla pieszych rowerowej z kostki betonowej, ]
taras drewniany, ]
urządzenie placu zabaw, ]
przyłącze wody do fontanny. ]

Zrealizowany projekt znacznie wpłynie na 
uatrakcyjnienie lokalnej oferty turystyczno-rekre-
acyjnej. Będzie miejscem odbywania wszelkich 
plenerowych imprez kulturalnych, a także miej-
scem wypoczynku i relaksu w jedynym na terenie 
gminy parku. 

Wstęgę przecinają: ks. proboszcz Wacław Mielewczyk,  
wójt gminy Przodkowo andrzej Wyrzykowski i prezes GKS 
Huragan Henryk Jaskólski

Przez dwa tygodnie mieszkańcy Pomorza, czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”, 
wybierali najpopularniejszego wójta i najbardziej przyjazną mieszkańcom 
gminę wiejską regionu. 

Cedry Wielkie ]

Upamiętnienie wizyty prezydenckiej pary
Dla upamiętnienia pierwszej rocznicy 
wizyty prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego wraz z małżonką 
Anną w Błotniku, gmina Cedry Wielkie 
zorganizowała 14 lipca okolicznościową 
uroczystość z udziałem zaproszonych 
gości, m.in. ministra sprawiedliwości 
Marka Biernackiego, ministra rozwoju 
regionalnego Pawła Orłowskigo, 
wójta gminy Cedry Wielkie Janusza 
Golińskiego, radnych i sołtysów.

Przy bardzo sprzyjającej pogodzie od wczesnych go-
dzin porannych na wodach Martwej Wisły, przy któ-
rej zlokalizowana jest przystań żeglarska, odbyły się 
regaty żeglarskie dzieci i młodzieży, zafascynowanej 
tą formą aktywności sportowej. Uroczystość zgroma-
dziła ponadto wielu mieszkańców gminy, którzy wy-
korzystując słoneczną pogodę rodzinnie spędzili dzień 
na przystani, uczestnicząc w obchodach. 
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W jednej chwili znalazł się pod lodowatą wodą i tylko cu-
dem udało mu się wypłynąć na jej powierzchnię. Całą tą 
dramatyczną sytuację widzieli z daleka państwo Jolanta 

i Wiesław Zwara, mieszkańcy Karsina, którzy wraz z synem 
spacerowali tego dnia brzegiem jeziora. Nie zważając na grożące 
niebezpieczeństwo, pan Wiesław udał się na ratunek tonące-
mu. Kiedy dobiegł, położył się na lód i zaczął czołgać się po 
nim w kierunku tonącego wędkarza. Niestety okazało się, że 
tafla lodu prawdopodobnie została podmyta przez podwodny 
dopływ rzeczny, co spowodowało, że lód w tym miejscu był 
cienki i załamał się również pod ratującym. Sytuacja stała się 
wręcz dramatyczna. Obaj mężczyźni z trudem utrzymywali się 
na powierzchni wody. Pani Jolanta nie widząc innego wyjścia 
z sytuacji wysłała dziecko po samochodową linę holowniczą, za 
pomocą której z wielkim wysiłkiem fizycznym wyciągnęła obu 
mężczyzn na brzeg. Tylko opanowanie i błyskawiczna akcja ko-
biety pozwoliły uniknąć tragedii. W dowód uznania za poświęce-
nie z narażeniem życia i zdrowia, odwagę i postawę obywatelską 
godną naśladowania, władze gminy Karsin podziękowały pani 
Jolancie podczas sesji Rady Gminy 20 czerwca. Warto dodać, 
że bohaterka jest na co dzień nauczycielką w wielewskiej szkole, 
a swoją postawą z pewnością dała dobry przykład do naślado-
wania swoim wychowankom. 

Uroczystości rozpoczęły się występami zespo-
łów tanecznych prowadzonych przy Centrum 
Kultury i Bibliotece w Gniewinie przez szkół-

kę tańca „Dora dance”, potem swe umiejętności 
muzyczne prezentowali młodzi pianiści i pod 
kierunkiem Macieja Lange gitarzyści z progra-
mu „Spotkania z...”. Po nich wystąpił zespół 
„Nadolanie” i gniewiński chór „Appassionato” 
pod kierunkiem Joanny Kurek, a pierwszą część 
imprezy zamknął „Kopciuszek”, baśń w wyko-
naniu zespołów tanecznych. W trakcie występów 
na najmłodszych gości czekały atrakcje w postaci 
dmuchanych zjeżdżalni, basenu z kulami powietrz-
nymi czy miniquady. Była też możliwość darmo-
wego skosztowania zup fundowanych przez prze-
wodniczącego Rady Gminy i radnych. W drugiej 
części imprezy wystąpił kabaret „Afisz” – Teatr 
Impresaryjny z Torunia, którego spektakl prze-
platały występy zespołów discopolowych „Bliza” 
i „Setus”. Gwiazdą wieczoru był zespół disco-polo 
„Boys”, po którym wystąpił rosyjski duet „Siostry 
Bobrowskie”, a wieczór zakończył pokaz sztucznych 
ogni. Imprezę prowadził Mieszko Weltrowski.
Drugiego dnia odbył się VII Kaszubski Przegląd 
Orkiestr Dętych i Półmaraton Żarnowiecki. 
W Kaszubskim Przeglądzie wystąpiło 10 orkiestr: 
Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. F. Chopina w Wejherowie – kapelmistrz 
Ireneusz Stromski, Gminna Orkiestra Dęta 
Gniewino – Waldemar Szczypior, Strażacko-
Gminna Orkiestra Dęta z Pinczyna, Gmina Zblewo 
– Wacław Ossowski, Orkiestra Reprezentacyjna 
Ziemi Puckiej – Ryszard Bizewski, Orkiestra Dęta 
OSP Sławoszyno, Gmina Krokowa – Witold Roeske, 
Orkiestra Dęta Gminy Łapsze Niżne – Henryk 
Kałafut, Gminna Orkiestra Dęta Strzebielino, 
Gmina Łęczyce – Zygmunt Labuda, Gminna 
Orkiestra Dęta GOK Żukowo – Paweł Grubba, 
Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” – Wiesława 
Wojciechowicz, Orkiestra Dęta im. św. Floriana przy 
OSP Bojano – Zbigniew Kostrzewski. Atmosfera, 
jak co roku, była wspaniała, prawdziwie festynowa, 
występom niektórych orkiestr towarzyszyły tań-
czące urocze mażoretki i solistki. Były też i inne, 
pozamuzyczne atrakcje, w tym darmowe zupki 
– grochówka i rybna – ufundowane przez przewod-
niczącego Rady Gminy Gniewino, a także wiele 
możliwości zabaw dla najmłodszych. Imprezę, pod 
patronatem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka 
Chopina w Wejherowie, zorganizowało Centrum 

Organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Gniewinie, obchody Dni Gminy Gniewino, podobnie jak w roku ubiegłym, 
odbyły się na plenerowej scenie w Czymanowie. Rozpoczęła je w sobotę uroczysta parada uczestników z Gniewina  
do wieży widokowej, skąd udano się autokarami do Czymanowa.

Dni Gminy Gniewino

Kultury i Biblioteka w Gniewinie, przy finan-
sowym wsparciu Gminy Gniewino i Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.
Z Czymanowa na ponad 21-kilometrową trasę wokół 
Jeziora Żarnowieckiego wyruszyło 183 uczestników 
I Półmaratonu Żarnowieckiego, w tym 40 kobiet. 
Biegacze, także z zagranicy, liczyli sobie od 16 do 
ponad 64 lat. Zdecydowanym zwycięzcą klasy-
fikacji generalnej okazał się młody, bo zaledwie 
19-letni Joshua Munywoki z Kenii, który dość 
trudną trasę pokonał w 1 godz. 03 min. 29 sek., 
wyprzedzając o ponad 3 minuty drugiego na mecie, 
powracającego do formy po kontuzji Marcina 
Chabowskiego, wejherowianina, obecnie zawod-
nika STS Pomerania Szczecinek. Kolejne czołowe 
miejsca zajęli: Ilia Slavenski z Białorusi, Damian 
Kabat z Bydgoszczy, Oleksij Gonchar z Ukrainy 
i Andrzej Labudda z Pucka. Wśród pań najlepsza 
okazała się Tatiana Kuzubowa z Ukrainy. Kolejne 
miejsca zajęły: Oksana Melcacva z Ukrainy, Kamila 
Pobłocka z Lęborka, Aleksandra Pochranowicz 
z Białego Boru oraz Monika Rolbiecka i Ewa 
Maj-Płotka z Maja Team Wejherowo. Wśród naj-
starszych uczestników biegu zwyciężył 64-letni 
Tadeusz Filipów z Lęborka, natomiast najlepszym 
zawodnikiem z gminy Gniewino okazał się Jacek 
Jurgielewicz z Kostkowa. Nagrody najlepszym bie-
gaczom wręczyli wójt Zbigniew Walczak i prezes 
zarządu GPK Czesław Dolny. Swoistą ciekawostką 
był udział w maratonie drużyny Muzeum Ziemi 
Puckiej w składzie: Mirosław Kuklik, Danuta 
Sylwestrzak i Katarzyna Dolna. Organizatorem 
imprezy było Gniewińskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne przy współudziale Gminy Gniewino 
i Krokowa oraz Muzeum Ziemi Puckiej, a patronat 
medialny objęło Radio Gdańsk. 

Zwycięzca I Półmaratonu żarnowieckiego,  
Joshua Munywoki z Kenii

VII Kaszubski Przegląd Orkiestr Dętych w czymanowie

Występ gwiazdy wieczoru – zespołu „Boys”

Wyznaczanie kierunków rozwoju Kościerzyny 
zapisanych w tak ważnym dokumencie, jakim 
jest strategia, wymaga zdobywania wiedzy 

i doświadczeń przez wszystkich, którzy mają wpływ 
na zapisy tego dokumentu. Dlatego też 4 lipca rad-
ni Miasta Kościerzyna wzięli udział w zorganizo-
wanym w Państwowym Instytucie Geologicznym 
w Warszawie seminarium, podczas którego wygło-
szono szereg referatów obrazujących potencjalne 
kierunki rozwoju naszego miasta.
Dr Mariusz Socha omówił temat „Występowanie 
wód mineralnych i termalnych w powiecie kościer-
skim wraz z oceną możliwości ich gospodarczego 
wykorzystania”, dr Magdalena Sidorczuk w wykła-
dzie pt. „Geoturystyka szansą rozwoju regio-
nów” pokazała nowe kierunki rozwoju turystyki. 
Z zainteresowaniem wysłuchano również wykładu 

Kościerzyna ]

Seminarium w Państwowym 
Instytucie Geologicznym
25 czerwca Rada Miasta Kościerzyna 
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do aktualizacji Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Kościerzyna na lata 2005–2015, 
której podjęcie jest kolejnym krokiem 
w przygotowaniach naszego 
miasta do efektywnego aplikowania 
o środki zewnętrzne w nowej 
perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020.

dr Leszka Ośródki z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, w którym podjął próbę 
odpowiedzi na  pytanie „Czy w Kościerzynie 
i powiecie kościerskim występują warunki klima-
tyczne spełniające wymagania prawne dotyczące 
gmin uzdrowiskowych?”. Słuchacze również zgłę-
bili swoją wiedzę na temat możliwości i skutków 
pozyskiwania gazu łupkowego. Dr Małgorzata 

Woźnicka przedstawiła to zagadnienie w wykładzie 
pt. „Gaz ziemny z łupków – prace poszukiwaczo-
rozpoznawcze w Polsce”, po czym odpowiadała 
na licznie zadawane pytania. W drodze powrotnej 
uczestnicy wyjazdu zapoznali się z możliwościami 
wykorzystania walorów środowiska naturalnego 
w dwóch miejscowościach uzdrowiskowych: 
Konstancin-Jeziorna i Ciechocinek. 

Karsin ]

Podziękowania dla bohaterki
To, co się wydarzyło w ostatnich dniach zimy nad Jeziorem Skąpe w gminie Karsin mogłoby być fabułą filmu akcji.  
O wielkim szczęściu może mówić jeden z mieszkańców okolic Osowa, który udał się na lód łowić ryby. 
Kiedy przechodził z rowerem po jeziorze, nagle załamała się pod nim tafla lodu.

Pomimo tego, że sezon wakacyjny w pełni, in-
westycje na terenie gminy Kolbudy realizowa-
ne są pełną parą. Każdy, kto podróżuje drogą 

wojewódzką na trasie Kolbudy–Gdańsk może 
zauważyć prace przy jednej z najważniejszych 
tegorocznych inwestycji, czyli rondzie przy stacji 
benzynowej w Kowalach. – Zdarza się tam zbyt 
wiele wypadków i dlatego z budową tego ronda 
nie mogliśmy już dłużej zwlekać – mówi Leszek 
Grombala, wójt gminy Kolbudy. – Z ważniejszych 
inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji 
w bieżącym roku wymienić można jeszcze kolejny 
etap budowy ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy 

Kolbudy ]

Inwestycje nie mają wakacji
– Kowale (380 tys. zł), budowę ul. Sapiechy 
w Łapinie (1 mln 200 tys. zł) oraz budowę ulicy 
Kopernika w Lublewie (250 tys. zł). Wykonane 
zostanie również odwodnienie, wraz z budową 
kanalizacji deszczowej, ul. Parkowej w Jankowie 
(150 tys. zł). Niewątpliwie najważniejszą inwesty-
cją jest jednak realizowany w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. 
schetynówek, drugi odcinek drogi gminnej Otomin 
– Kowale, czyli drogi do terenów przemysłowych. 
– Jest to nie tylko najdroższa, ale też i najistotniejsza 
inwestycja przewidziana do zrealizowania w bieżą-
cym roku – dodaje wójt Grombala. – Jednak dzięki 

tej inwestycji otworzymy dla inwestorów tereny po-
łożone pomiędzy Kowalami a Otominem. Jest to dla 
nas bardzo ważne z kilku względów. Po pierwsze 
w rejonie tym gmina posiada działki, które dzięki 
tej inwestycji będziemy mogli korzystanie sprzedać. 
Po drugie wpływy podatkowe od przedsiębiorców, 
którzy zainwestują na tych terenach, przez długie 
lata będą stanowiły poważny i co najważniejsze stały 
dopływ środków do gminnego budżetu. Na budowę 
drugiego odcinka drogi gminnej Otomin – Kowale 
gmina Kolbudy otrzymała w ramach „schetynówki” 
kwotę 1 mln 256 tys. 590 zł. Udział własny gminy 
w tej inwestycji wynosi 3 mln 638 tys. 492 zł. 
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Kulturalny człowiek jest uprzejmy, ale nie uległy, raczej pełen respektu 
dla otoczenia i tolerancyjny w stosunku do innych. Dlatego kontakty 
z ludźmi z innych kręgów kulturowych uchodzą często jako trudne. 

Nie jest dobrze u Polaków z kulturą bycia. Grzeczność mieści w sobie 
wszystkie towarzyskie cnoty, bez których obejść się nie możemy, chcąc być 
użytecznym i przyjemnym dla osób, z którymi żyć musimy. Obowiązuje 
ona w stosunkach towarzyskich, w interesach i we wszystkich relacjach ży-
cia, łagodzi obyczaje, uspokaja zatargi i nienawiści i sprawia, że przełożeni 
nas lubią, a podwładni szanują. W różnych środowiskach w zależności od 
uwarunkowań klimatycznych, kulturowych, religijnych obowiązują daną 
społeczność różne zasady życia społecznego. Przestrzeganie tych zasad lub 
norm wiąże się z tym, co potocznie nazywamy dobrym wychowaniem. 
A teraz trochę o dobrym obyczaju. W większości krajów na świecie nie 
ma zwyczaju całowania kobiet w rękę. Mężczyzna kłaniając się zdejmuje 
nakrycie głowy. W publicznych miejscach mężczyzna wchodzi pierwszy, 
aby kobiecie utorować drogę. Ten zwyczaj jest u nas odmienny, a szkoda, bo 
działa na niekorzyść pań. Do dobrego tonu nie należy krytykowanie gospo-
darzy, gdy jesteśmy przez nich podejmowani. nadmierne demonstrowanie 

z cyklu: dobry obyczaj ]

Letnie życie towarzyskie
poufałości lub przesadne okazywanie szacunku też mogą okazać się towa-
rzysko krępujące . Ponadto na spotkania nie przyprowadza się nie zaproszo-
nych osób, nawet bliskich czy własnych dzieci. Do dobrego tonu należy też 
bezwzględnie dbałość o estetyczny wygląd. Elegancja ubioru jest nie tylko 
sprawą mody. Strój zawsze powinien być dostosowany do sylwetki osoby, 
która go nosi, jej walorów zewnętrznych, wieku, a także okoliczności. 
Elegancja w stroju to także dobry smak, wygoda i pewien indywidualizm 
wynikający z osobowości. Dobre maniery, których oczekuje się od ludzi 
biznesu i towarzystwa, nie uznają nonszalancji w sposobie bycia, a w ubio-
rze ekstrawagancji. Pamiętajmy, jeśli zaproszenie jest przed godziną 18. 
to znaczy, że zaproszeni jesteśmy na obiad, po godzinie 18. na kolację, 
ale nie na kolację ze śniadaniem. Przyjęcie nie powinno trwać dłużej niż 
4 godziny – to gwarancja spokojnej konsumpcji i sympatycznej rozmowy. 
Jeśli otrzymujemy zaproszenie na piśmie, to koniecznie w stosownym 
czasie należy je potwierdzić. Brak potwierdzenia to rezygnacja z udziału 
przyjęcia. Po spotkaniu miło jest, gdy gospodarz otrzyma telefoniczne 
podziękowanie, za zaproszenie, za upominek, za miłe przyjęcie. To stary 
dobry obyczaj we wszystkich kulturach naszej społeczności. 

Podczas obchodów marszałek Mieczysław Struk 
nagrodził 23 pomorskie samorządy. Doceniono 
zwłaszcza te, które były najbardziej aktywne 

w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinanso-
wywanych ze środków Unii Europejskiej w latach 
2007–2013. Marszałek Struk wraz z przewodniczą-
cym Sejmiku Województwa Pomorskiego Janem 
Kleinszmidtem nagrodzili okolicznościowymi 
statuetkami i dyplomami następujące samorządy: 
Gdańsk, Sopot, Gdynię, Tczew, Słupsk, powiat 

Związek Gmin Pomorskich ]

Dzień Samorządu terytorialnego
29 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyły się regionalne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Organizatorami spotkania byli: Związek Gmin Pomorskich, Wojewoda Pomorski oraz Urząd Marszałkowski WP. Partnerami 
obchodów byli: Meridian – multimedialne materiały edukacyjne, FinPack Sp. z o.o. – pośrednictwo kredytowe i BOŚ Bank.

człuchowski, Sierakowice, Sulęczyno, Nowy Dwór 
Gdański, Łebę, Gniewino, miasto Pruszcz Gdański, 
Kobylnicę, Krynicę Morską, Sztum, powiat wejhe-
rowski, Hel, Tuchomie, miasto Chojnice, powiat 
malborski, powiat starogardzki, powiat lęborski 
oraz miasto Kartuzy.
Uroczystość była również okazją do podsumowań 
dotychczasowych osiągnięć i rozmowy o planach 
na przyszłość. – Stoimy u progu perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. 

Dzień Samorządu jest doskonałą okazją do wska-
zania dotychczasowych dobrych przykładów 
wykorzystania środków europejskich w wojewódz-
twie pomorskim – mówił marszałek Mieczysław 
Struk. – Wiele samorządów wykazało się na tym 
polu niezwykłą aktywnością. Warto wskazywać 
przykłady dobrych praktyk, stąd moja inicjatywa, 
by uhonorować najlepszych. 
Podczas obchodów wręczono także odzna-
czenia państwowe zasłużonym pracownikom 

Wójt gminy Sierakowice tadeusz Kobiela z przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Pomorskiego Janem Kleinszmidtem

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski dekoruje wójta gminy 
Karsin Romana Brunke srebrnym medalem „Za długoletnią 
służbę”, z lewej wójt gminy Starogard Gdański Stanisław Połom

Przedstawiciele nagrodzonych samorządów województwa pomorskiego z marszałkiem i przewodniczącym sejmiku

Nagrodzeni Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę:

Pani Teresa Barbara Florkowska ]
Pan Bernard Stanisław Grucza ]
Pan Julian Leszek Grzanko ]
Pani Stanisława Kurowska ]
Pani Mirosława Teresa Lehman ]
Pani Lidia Elżbieta Orłowska-Getler ]
Pan Marian Wincenty Pick ]
Pani Maria Ludwika Piotrowiak ]
Pan Stanisław Franciszek Połom ]
Pan Roman Kazimierz Rezmerowski ]
Pan Henryk Adam Skwarło ]

Nagrodzeni Medalem Srebrnym 
za Długoletnią Służbę:

Pan Roman Brunke ]
Pan Sławomir Janicki ]
Pan Andrzej Lemańczyk ]
Pani Ewa Małgorzata Nowogrodzka ]
Pan Jerzy Pernal ]

Nagrodzeni Medalem Brązowym 
za Długoletnią Służbę:

Pan Sławomir Bieliński ]
Pan Łukasz Jan Jabłoński ]samorządowym, za wzorowe, wyjątkowo sumienne 

wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej. Aktu dekoracji w imieniu prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego dokonał 
wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Kurator 
oświaty Elżbieta Wasilenko wręczyła Medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Decyzją ministra 
edukacji narodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania odznaczony został Bernard 
Grucza, wójt gminy Sulęczyno. Wojewoda Ryszard 
Stachurski wręczył także odznaczenia honorowe 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Decyzją ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi otrzymali je: Roman Brunke, 
Łukasz Jabłoński, Jerzy Pernal, Stanisław Połom, 
Andrzej Stanuch. 
Prezes Związku Gmin Pomorskich Błażej Konkol 
wręczył podziękowania za współpracę ze szczeblem 
administracji rządowej – wojewodzie pomorskiemu, 
Ryszardowi Stachurskiemu, za współpracę ze szcze-
blem administracji samorządowej – marszałkowi 

województwa pomorskiego, Mieczysławowi 
Strukowi, za współpracę z powiatami wojewódz-
twa pomorskiego – przewodniczącej Konwentu 
Starostów Województwa Pomorskiego, Janinie 
Kwiecień. Obchody zakończył występ artystyczny 
laureatek GRAND PRIX X Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich – KGW Grabinianki z miejscowości 
Grabiny–Zameczek. 
Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętnia 
pierwsze wolne wybory samorządowe w 1990 r. 
i przywrócenie w Polsce samorządów terytorial-
nych, początkowo tylko gmin. Samorządy przyczy-
niły się do wyzwolenia aktywności obywatelskiej 
lokalnych wspólnot. W wielu wypadkach znacznie 
poprawiła się realizacja zadań publicznych, dotych-
czas wykonywanych przez administrację rządową. 
W 1998 r. przeprowadzono kolejny etap decen-
tralizacji państwa – powstały powiaty i regiony. 
Reforma samorządowa uznawana jest za najbar-
dziej udaną reformę polskiej transformacji. 

Od lewej: wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, wójt gminy tczew Roman Rezmerowski, wójt gminy Starogard 
Gdański Stanisław Połom, księgowa ZGP Maria Piotrowiak, wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick, wójt gminy 
Smołdzino Lidia Orłowska-Getler

Przedstawiciele samorządów nagrodzonych przez marszałka województwa 
pomorskiego. W środku Mikołaj Orzeł – kierownik Referatu Funduszy 
Strukturalnych, analiz i Promocji w Urzędzie Gminy Gniewino

Gryf Pomorski dla Związku Gmin Pomorskich.  
Z rąk marszałka Mieczysława Struka statuetkę  
odebrał prezes ZGP Błażej Konkol

8 Przegląd Samorządowy Pomorze  lipiec 2013 9Przegląd Samorządowy Pomorze  lipiec 2013

Przegląd Samorządowyzwiązek gmin PomorSkich



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

SIERAKOWICE 20 lipca 

Sponsorzy i partnerzy finansowi: Patroni medialni:

19 lipca – piątek
Drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach
14.00 – otwarcie autorskiej wystawy 
Mariana Wilczewskiego „Owady”
(wystawa czynna do 7 września) 

20 lipca – sobota
Drewniany Zabytkowy Kościół 
w Sierakowicach
12.00 – IX Kaszubski Przegląd  
Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 

Ołtarz Papieski  
18.00 – Msza św. Hubertowska

Parada ulicami Sierakowic  
(Piwną i Kartuską): Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice, 
poczty sztandarowe, myśliwi z psami, 
jeźdźcy, zespoły folklorystyczne 
i myśliwskie

Amfiteatr Szerokowidze  
od godz. 19.00: 
• koncerty zespołów
• pokazy sokolnicze
• Gwiazda Wieczoru
  „The Motivators” z Hamburga
• zabawa z DJ-em Space Kid
 
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
• Kiermasze Zacnego Jadła, 
  Napitku i Rękodzieła
• kiermasze myśliwskie
• kuchnia kaszubska i myśliwska 
• kącik przyrodniczy dla dzieci
• ognisko

UCZESTNICY 
• Reprezentacyjny Zespół Muzyki 
  Myśliwskiej Polskiego Związku 
  Łowieckiego „Capella Zamku 
  Rydzyńskiego” z Poznania
• Zespół Muzyki Myśliwskiej  
 „Hubertus” ze Sztumu
• Kwintet „Hubertus-Brass” z Gdyni
• Zespół Rodzinny Sygnalistów 
  Myśliwskich „Żurawie” z Kościerzyny
• Zespół regionalny im. Anny 
  Markiewicz z Bukówca Górnego – 
  Wielkopolska
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
  Gminy Sierakowice
• Dziecięcy Kaszubski Zespół 
  Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
• Dziecięcy Zespół Folklorystyczny 
 „Mali Hopowianie” z Egiertowa

GWIAZDA WIECZORU
Międzynarodowa Grupa Reggae 

„The Motivators” 
z Hamburga

Gmina 
Sierakowice

Gmina 
Somonino

Pomorskie 
Towarzystwo 
Miłośników 
Muzyki i Kultury 
Łowieckiej

Komisja Kultury  
Łowieckiej 
ORŁ PZŁ 
w Gdańsku 

REALIZATORZY 

ORGANIZATORZY 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury 
w Somoninie

Lokalna Grupa Rybacka
Kaszuby

Prowadzenie: KRYSTYNA STAŃKO

Ostrzyce

sierpnia
 10-11

• GABA JANUSZ  
   laureatka Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk 

• MELA KOTELUK 
  zdobywczyni Fryderyków: Debiut i Artystka Roku 

• TURNAU / SIKOROWSKI 
    w programie „Pasjans na dwóch”

• KRYSTYNA GEDZIK  
   laureatka Festiwalu Piosenki Angielskiej

• JAROSŁAW CHOJNACKI  
   w autorskich interpretacjach klasyków poezji

• HANNA BANASZAK  
    największe przeboje oraz utwory z najnowszego 
    albumu „Piosenki Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza”
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Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie
PATRONAT 
MEDIALNY

   XV 
Festyn Kociewski

rodzinne 

spotkanie 

Kociewiaków

BIG CYC

PANDEMIA

LOGAN ROUTE

HOLD

niedziela w ZBLEWIE

na stadionie

21 lipiec 2013  NIEDZIELA   

Stadion Sportowy w Zblewie
13.00 - Rozpoczęcie Festynu Kociewskiego

 występ zespołu RODZINA na nutę Kociewską 
 prelekcja na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej 

    oraz pokaz pierwszej pomocy 
 konkurs Sołectw (ok. godz. 14.oo)  
 występ dzieci z zespołu „Brzady” z gadkami kociewskimi  
 Zespół HOLD  (ok. godz. 15.3o)  
 konkurs kulinarny o puchar Wójta Gminy Zblewo 

    „LETNI DESER KOCIEWSKI 2013”  
 Zespół LOGAN ROUTE  (ok. godz. 16.45)  
 występy muzycznie uzdolnionych Kociewiaków (ok. godz.  18.oo)  
 Zespół PANDEMIA  (ok. godz. 19.oo)  
 gwiazda wieczoru BIG CYC   (ok. godz. 21.oo) 
 pokaz sztucznych ogni (ok. godz. 23.oo)  

                

STUDIA INŻYNIERSKIE
TO PEWNA PRACA I DOBRA PŁACA

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki
w Słupsku prowadzi nabór – 
Geodezję i Kartografię - specjalności: 
- Geodezja inżynieryjna, 
- Geodezja i nawigacja satelitarna, 
- Geodezja rolna i leśna, 
- Zintegrowane systemy informacji przestrzennej 

Gospodarkę Przestrzenną - specjalności: 
- Zagospodarowanie przestrzenne, 
- Kształtowanie krajobrazu, 
- Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
- Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej, 
- Rewitalizacja miast i wsi.

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII GOSPODARKI W SŁUPSKU
76–200 Słupsk, ul. Bałtycka 29

tel. (59) 841-36-40, tel. dziekanat (59) 797-291-447
e-mail: rektorat@wsig-slupsk.pl   e-mail: dziekanat@wsig-slupsk.pl

www.wsig-slupsk.pl



Projekt wspóùfinansowany ze úrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego

Konkurs kulinarny o Laur Marsza³ka Województwa 
 - gotowanie na ¿ywo i degustacje 
Konkurs krótkich form teatralnych i filmowych 
„Pomorski Obraz Kapita³u Ludzkiego”

Samorz¹d 
Województwa Pomorskiego

Patroni medialni

28 lipca (niedziela)

4 sierpnia (niedziela)

liczne atrakcje i konkursy z nagrodami

promocja regionalnej kuchni i kultury

spotkania i warsztaty z artystami ludowymi

27 lipca - 18 sierpnia
ul. œw. Ducha 

w Gdañsku

godz. 10.00-18.00


