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Warszawa ]  

Sołtys 
Roku 2013

2 lipca w Senacie RP w Warszawie odbyła się 
konferencja „Fundusz sołecki po zmianach 
– nowe szanse”, podczas której wręczono na-

grody laureatom 12. edycji konkursu Sołtys Roku 
2013, organizowanego przez redakcję „Gazety 
Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 
Sołtysem Roku został Jan Zaborowski z Grzybowa 
(gmina Kościerzyna), prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Pomorskiego.  Ten tytuł 
osobiście ogłosił marszałek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz, podkreślając, że Senat docenia rolę 
sołtysów w budowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego. To uroczyste mianowanie było też oka-
zją do nadania honorowego członkostwa SSWP 
marszałkowi Borusewiczowi. 

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz  
i Sołtys Roku 2013 Jan zaborowski

W tym roku Wojewódzki Konkurs Uczniów 
Rzemiosła Fryzjerskiego, organizowany 
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP 

we współpracy z Komisją Branżową Fryzjersko-
Kosmetyczną PIR MSP, odbędzie się po raz 
50. Jubileuszowy charakter zostanie podkreślo-
ny nadaniem konkursowi imienia śp. Stefana 
Zdrojewskiego, wybitnego gdańskiego działacza 
w środowisku fryzjerskim.
50. Wojewódzki Konkurs Uczniów Rzemiosła Fry-
zjerskiego im. Stefana Zdrojewskiego odbędzie się 
5 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, przy 
ul. Żaglowej 11, w ramach 17. Edycji Targów Kosme-
tycznych i Fryzjerskich URODA. Dodatkowo, poza 
Konkursem Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego, odbę-
dzie się I edycja Otwartego Konkursu Międzyszkolne-
go OPEN HAIR CUP 2014, do którego zapraszamy  
trzyosobowe drużyny reprezentujące placówki 
oświatowe. 

Jubileuszowy 
konkurs

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne:
www.pomorskaizba.pl
Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk 
tel. 58 305 84 17 fax: 58 301 79 31 
e-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl

Szlak Będomin–Westerplatte
9 lipca w Zajeździe nad Stawem w Grabówku (gmina Nowa Karczma) odbyło się spotkanie preli-

minarne dotyczące projektu „Szlak Hymnu Narodowego: Będomin - Westerplatte. Szlak eduka-
cyjny historyczno-patriotyczny i rekreacyjny pieszo-rowerowy”. Szlak ma powstać przy drodze 

wojewódzkiej 221 i ma połączyć Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie z Muzeum II Wojny 
Światowej Gdańsk Westerplatte. Po żywych dyskusjach uczestnicy spotkania doszli do wspólnego 
wniosku – konieczności podpisania w najbliższym czasie listu intencyjnego, w którym oświadczą 
wolę współpracy i zawiązania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu. 

Uczestnicy spotkania z mapą, na której wytyczono przebieg Szlaku Hymnu narodowego. od lewej: wieloletni wójt gminy 
nowa Karczma, najbardziej doświadczony samorządowiec Pomorza alojzy Szoska, starosta kościerski Piotr lizakowski, 
wójt gminy nowa Karczma andrzej Pollak, właściciel Gdańskiego Wydawnictwa Prasowego Michał antoniszyn, zastępca 
wójta gminy Kolbudy Marek Goliński, dyrektor ds. inwestycji zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Włodzimierz Kubiak, 
dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i terenów Rolnych w Gdańsku ewa Witkowska, wójt gminy Przywidz Marek 
zimakowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, wójt gminy Kolbudy leszek 
Grombala, dyrektor Muzeum narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, kierownik Muzeum Hymnu narodowego w 
Będominie Henryk Wawrzyk, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan oleszek
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Żukowo, Trąbki Wielkie i Pruszcz Gdański mogą 
się mniej martwić. Gdańska spółka wodocią-
gowa SAUR Neptun Gdańsk objęła swoim 

mecenatem kilka wydarzeń. Spółka o francuskich 
korzeniach ma w swojej misji jasno zarysowany 
cel – być zawsze blisko samorządów. We Francji 
SAUR działa na rynku usług wodociągowych poza 
dużymi miastami, obsługując głównie mniejsze 
miejscowości lub miasta będące w sąsiedztwie 
dużych metropolii.

Faktoria Kultury
Wtym roku już po raz trzeci Pruszcz Gdański 
zorganizował cykl wydarzeń pod nazwą Faktoria 
Kultury. Na scenie amfiteatru, nieopodal zrekon-
struowanej rzymskiej faktorii, w każdy wakacyjny 
weekend dzieje się, oj dzieje... scena letnia Teatru 
Wybrzeże, scena muzyczna, scena klasyczna, kaba-
rety, występy gwiazd.
O znakomity poziom prezentowanych koncertów 
i spektakli dba organizator, a jest nim Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. SAUR 
Neptun Gdańsk jest Mecenasem całego cyklu już 
drugi rok z rzędu, a władze gdańskiej spółki z dumą 
podkreślają, że to był dobry wybór – nasza działal-
ność nie ogranicza się tylko do Gdańska i Sopotu, 
coraz więcej osób wybiera opcję zamieszkania 
w piękniejącym z roku na rok Pruszczu Gdańskim, 
jesteśmy już w metropolii, a nasze wsparcie dla 
tej imprezy było czymś naturalnym. To po prostu 
dobry projekt i przepiękne miejsce – wyjaśnia Serge 
Bosca, prezes SNG. Możemy tylko przyklasnąć 
i pozazdrościć takiego partnera.

zawsze blisko samorządów
Sezon w pełni, w całym regionie 
organizowane są większe i mniejsze 
koncerty, festyny, festiwale. Trudno 
narzekać na brak oferty dla mieszkańców 
i trzeba przyznać, że z roku na rok 
włodarze miast i gmin dwoją się i troją, 
by za skromne zazwyczaj środki 
zorganizować super imprezy.

SAUR Neptun Gdańsk przekazał na loterię swoje 
fanty, z których najcenniejsza była na pewno 
„Encyklopedia Gdańska” z limitowanej numero-
wanej edycji, niedostępnej w sprzedaży. Biesiada 
trwała do późna w nocy i nie pokrzyżowała jej 
nawet letnia ulewa.

trąbki w trąbkach
Biesiada „Trąbki w Trąbkach” to największa i naj-
bardziej znana impreza dla mieszkańców gminy 
Trąbki Wielkie. W tym roku została zorganizowana 
29 czerwca i była to już 10 edycja tej imprezy. 
Gwiazdą był zespół De Mono, zorganizowano 
wiele konkursów, ale wszyscy czekali na loterię. 

V Żukowskie lato Muzyczne
Dziedziniec kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żu-
kowie to niecodzienna, ale doskonale wybrana scene-
ria dla czterech wydarzeń muzycznych, odbywających 
się w lipcu w Żukowie. Inauguracja festiwalu miała 
miejsce 6 lipca, a ostatni koncert odbędzie się 27 lip-
ca. Wydarzenie uświetnia jubileusz 25-lecia nadania 
praw miejskich dla Żukowa. SAUR Neptun Gdańsk 
jest mecenasem całego cyklu. Współpraca tej spółki 
z Żukowem ma wieloletnią tradycję, dzisiaj spółka 
odbiera i oczyszcza ścieki, a kiedyś dostarczała tak-
że wodę. Żukowo, podobnie jak Pruszcz Gdański, to 
dzisiaj często wybierane przez gdańszczan miejsce 
do zamieszkania. W tutejszym gimnazjum są kla-
sy francuskie, znane są też kontakty władz gminy 
z miastami we Francji. To w sposób naturalny zbliża 
gdańską spółkę do Żukowa. Festiwalowe koncerty 
też są pełne odniesień do kultury francuskiej, 13 lip-
ca rozbrzmiewały na kościelnym dziedzińcu piosenki 
Edith Piaf w wykonaniu Ewy Rzeszotarskiej. Festiwal 
jest organizowany przez Ośrodek Kultury i Sportu 
w Żukowie. 
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Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział, że Mirosław 
Klose, grający wówczas w III lidze, zostanie 
królem strzelców, nikt by w to nie uwierzył. 

Ale są ludzie, którzy wierzą w marzenia i nie boją 
się ryzyka – tak o właścicielu firmy Steico Udo 
Schramku mówił prezes zarządu polskiej spółki 
Steico Steffen Zimny. Udo Schramek przez ostat-
nie piętnaście lat dużo ryzykował decydując się 
na inwestycje w Polsce, najpierw kupując zakład 
w Czarnkowie, potem dzierżawiąc od syndyka 
zakład w Czarnej Wodzie. Obecnie w dwóch fa-
brykach w Polsce zatrudnia ponad osiemset osób. 
Firma jest największym producentem płyt poro-
watych w Europie, a także drugim największym 
producentem belek dwuteowych, do których pro-
dukcji wykorzystuje właśnie LVL. 20 proc. domów 
w Anglii i Skandynawii jest budowanych z belek 
z polskiej fabryki STEICO.
– Marzenia i determinacja sprawiły, że doprowadził 
STEICO do takiego poziomu, że dziś możemy inwe-
stować w tym miejscu 250 mln zł i utworzyć kolejne 
125 miejsc pracy – powiedział Steffen Zimny podczas 
uroczystości w Czarnej Wodzie. – Dzisiaj to nie finał 
mistrzostw świata, ale wyszliśmy zwycięsko z etapu 
kwalifikacji i teraz trzeba nam wsparcia nowych 
członków naszej drużyny, czyli partnerów, którzy 
będą tu budować 20.000 m2 hali produkcyjnej, 
wyposażać ją w nowoczesne maszyny i instalacje. 
Pierwsza płyta z fornirów klejonych warstwowo LVL 
ma opuścić linię do końca przyszłego roku. – Drewno 
fornirowe LVL jest obecnie jednym z najbardziej 
pożądanych budowlanych produktów drzewnych 
na świecie – poinformowała Piotr Łysiak, kierownik 
nowej linii LVL. – Stawiając nową fabrykę, mamy 
już wypracowane rynki zbytu dla tych produktów. 
Do tej pory kupowaliśmy LVL z Finlandii i Rosji, 
już za rok będziemy produkować go w Polsce.
Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgiel-
nego, na którą przybyło trzystu gości, w tym wła-
dze wojewódzkie, samorządowe, przedstawiciele 
lasów państwowych, stowarzyszeń branżowych, 
klubów biznesu i uczelni wyższych, padło wiele 
wyrazów uznania i deklaracji wsparcia dla nowej 
inwestycji. – Czarna Woda nie miała szczęścia do 
dużych poważnych inwestycji, ale w końcu znalazł 
się dobry prywatny inwestor i inwestycja oparta na 
zdrowym rachunku ekonomicznym. Chciałbym 
podkreślić, że szczególną determinacją w przycią-
gnięciu tej inwestycji wykazał się burmistrz Czarnej 

Czarna Woda ]

Steico rośnie na polskiej ziemi
16 lipca wmurowano kamień węgielny pod nową fabrykę Steico w Czarnej Wodzie (powiat starogardzki). W maju teren inwestycji 
objęty został Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. W zakładzie, który jako pierwszy w Polsce produkować będzie drewno 
fornirowe LVL, bezpośrednie zatrudnienie znajdzie sto osób.

Wody Arkadiusz Gliniecki – podsumował Wiesław 
Byczkowski, wicemarszałek województwa pomor-
skiego. – Świetny zespół współpracowników, jakich 
dobrał sobie dyrektor generalny Udo Schramek 
i ich zaangażowanie w realizację tej inwestycji, to 
najlepszy prognosta tego, że ta inwestycja powstanie 
w szybkim tempie, powstaną nowe miejsca pracy 
i wzrośnie jakość życia w naszym mieście – dodał 
burmistrz Gliniecki.
Dla firmy i utrzymania stworzonych miejsc pracy 
niezwykle ważny jest stały dostęp do wysokiej 

jakości surowca z pomorskich lasów. Jak zapewnił 
Jan Szramka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku, ich zasobność i pozyska-
nie z roku na rok wzrasta i dla tak ważnej inwestycji 
na pewno go nie zabraknie. O tym, jak ważnym 
aspektem dla firmy STEICO jest zrównoważony 
rozwój, ekologia i efektywne wykorzystanie zasobów 
leśnych, świadczył symboliczny gest posadzenia 
drzewa – sadzonki sosny czarnej przez właściciela 
firmy Udo Schramka. – Nasiona można zasiać 
wszędzie, ale nie na każdej glebie wyrośnie z nich 
drzewo – mówiła Katarzyna Schramek. – Taką 
inwestycję jak nasza, w budowę fabryki LVL, można 
by zlokalizować wszędzie, np. w krajach gdzie 
jest tańszy surowiec, niższe koszty pracy, gdzie 
nie trzeba przestrzegać zasad zrównoważonego 
leśnictwa i praw człowieka. Ale Steico to fabryka 
o europejskich korzeniach, europejskich standar-
dach i europejskiej kulturze zarządzania. Dlatego 
jestem przekonana, że wybierając Polskę i Czarną 
Wodę, wybraliśmy odpowiednią glebę pod naszą 
inwestycję. 

Wmurowanie kamienia węgielnego. od lewej: Udo Schramek – właściciel Steico, Steffen zimny – prezes zarządu,  
Uwe lange – członek zarządu i burmistrz czarnej Wody arkadiusz Gliniecki

LiczBY
przerób drewna okrągłego –  ] 180 000 m3

wydajność produkcji LVL –  ] 80 000 m3

zatrudnienie bezpośrednie –  ] 100 osób
zatrudnienie pośrednie (outsourcing) –  ] 25 osób
powierzchnia hal produkcyjnych –  ] 20 000 m2

Symboliczne posadzenie sosny czarnejtradycyjne poświęcenie inwestycji

Garczyn, orle ]

i open liniewo 
Festiwal
To było wydarzenie lata – imponujący spektakl sportów wodnych i muzyki. 19 i 20 lipca w Garczynie i Orlu – I Open Liniewo 
Festiwal, impreza zainicjowana przez wójta gminy Liniewo Mirosława Warczaka ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty”.

P lenerowa impreza, zorganizowana pod patro-
natem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, 
przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów. 

Pierwszy dzień obfitował w atrakcje na wodzie 
w Garczynie: m.in. spotkanie z mistrzynią Polski 
w skuterach wodnych Eweliną Sasin, narty i skute-
ry wodne, profesjonalne pokazy, konkursy wodne 
dla turystów oraz młodszych i starszych miesz-
kańców gminy. Część artystyczna na dużej scenie 
to występy orkiestry LinStarT, zespołu Cantare 
oraz gwiazdy wieczoru – grupy Brathanki, któ-
ra oczarowała publiczność wykonaniem nowych 
i starszych przebojów, takich jak „Czerwone ko-
rale” i „Heniek”. Drugiego dnia w Orlu odbył się 
konkurs potraw regionalnych, spektakl krakow-
skiego teatru Art-Re, gry, konkursy, zabawy dla 

dzieci, występ Koła Gospodyń Wiejskich z hitem 
„Bałkanica” oraz rapera pochodzącego z Liniewa 
Michała Łuczkiewicza.
Dwudniowa impreza okazała się trafioną i szczęśliwą 
inicjatywą wójta Warczaka – udaną premierą Open 
Liniewo Festiwal, w zamierzeniu cyklicznie konty-
nuowaną przez wiele lat. Niełatwą organizacją ca-
łego przedsięwzięcia zajęli się pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie, 
którzy korzystali też ze wsparcia Biblioteki Gminnej, 
Centrum Kształcenia, pracowników Urzędu Gminy, 
wszystkich gminnych jednostek OSP, Koła Gospodyń 
Wiejskich Liniewo, Rady Sołeckiej w Orlu i Garczy-
nie. Szczególne podziękowania należą się sponsorom: 
Bankowi Spółdzielczemu w Starogardzie Gdańskim 
oraz firmom Vistal i Nandruk. 

Wójt Gminy liniewo Mirosław Warczak z mistrzynią Polski 
w skuterach wodnych eweliną Sasin

Gwiazda wieczoru – Brathanki

Koło Gospodyń Wiejskich

Przegląd Samorządowy
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? 	Panie	przewodniczący,	praca	na	roli	chyba	nie	jest	dla	pana	tajemnicą.
Urodziłem się na wsi, mam korzenie typowo rol-
nicze, moi rodzice prowadzili wielkoobszarowe 
wysokospecjalistyczne gospodarstwo, tuczu trzody 
chlewnej, owiec i gęsi. Życie nas nie rozpieszczało, 
było dużo obowiązków, a rodzice byli bardzo 
wymagający – ja i moi dwaj starsi bracia musieli-
śmy niemal we wszystkim pomagać. Co prawda do 
pewnego czasu jako najmłodsze dziecko w rodzinie 
wykonywałem lżejsze prace. Tacie pomagałem 
w poławianiu ryb, a mamie w sprzątaniu i goto-
waniu. Starsi bracia nazywali mnie małą gosposią. 
Wyrosłem w wiejskim środowisku i wiem, że poza 
satysfakcją, praca na roli przynosi także trudności. 
Ogromnie szanuję rolników i gospodarzy wiejskich. 
Tak wychowali mnie rodzice i tak ukształtowała 
mnie wieś. To zobowiązuje.

? 	Zobowiązało	to	Pana	do	wyboru	szkoły	rolniczej?
Tak, ze względu na korzenie wybrałem i ukończyłem 
pięcioletnie technikum hodowlane w Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bolesławowie. Nikomu nie muszę przedstawiać 
tej placówki – to dobra szkoła o wysokim poziomie 
nauczania. Z uwagi na uprawiany sport poniosło 
mnie na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. 
Niemal każdy młody człowiek marzy o tej uczelni, 
zwłaszcza chłopacy. Po studiach rozpocząłem pracę 
jako nauczyciel w szkole w Grabowie, tutaj mogłem 
spełniać marzenia, całe serce oddałem dzieciom 
i tutaj osiągnąłem z młodzieżą najwięcej, prowadząc 
wszechstronne usportowienie w wielu dyscyplinach 
sportu. Jako szkoła podstawowa zdobyliśmy pierw-
sze miejsce w województwie w punktacji dziewcząt, 
a moje podopieczne były złotymi medalistami 
województwa. Nawiązałem współpracę z klubem 
Bałtyk Gdynia i zostałem trenerem. W Gdyni pozna-
łem żonę, mamy dwoje dzieci: Oskar jest uczniem 
liceum sportowego i zawodnikiem GKS Wybrzeże, 
a Nicola jest uczennicą czwartej klasy sportowej 
w Zespole Szkół w Nowej Karczmie, gdzie od 11 lat 
jestem dyrektorem.

? 	Rolnictwo,	sport,	edukacja… 
A	kiedy	pojawił	się	samorząd?

Zaczynałem od najniższych szczebli, w 1998 roku 
zostałem radnym gminy Nowa Karczma. Byłem 
członkiem zarządu gminy Nowa Karczma, potem 
objąłem mandat radnego Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, a dzisiaj pełnię też funkcję wiceprze-
wodniczącego sejmiku. W działaniach samorządo-
wych najważniejsze dla mnie dziedziny to rolnictwo, 
sport i edukacja. Zobligowały mnie do tego doświad-
czenia życiowe, wychowanie i wykształcenie. Sejmik 
Województwa Pomorskiego przywiązuje do rol-
nictwa szczególną uwagę, zwłaszcza w ostatnim 
czasie. Rozwój obszarów wiejskich i inwestycje 
w rolnictwo to sprawy priorytetowe, tym bardziej 
że inwestycje te nie są marnowane. Uaktywnienie 
w naszym krajobrazie daje możliwości uprawy 
i pozyskiwania różnych płodów rolnych. Ich prze-
twarzanie i sprzedaż zarówno na rynku krajowym, 
jak i zagranicznym wzrasta. Choć Unia Europejska 
zmierza do zahamowania tego trendu – produkt 
polski staje się wielką konkurencją, stąd skompli-
kowane, utrudniające rozwój przepisy, sięgające 
czasami anomalii. Obraliśmy na szczęście dobre 

Rolnictwo i edukacja są mi najbliższe
Dariusz Męczykowski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, członek Komisji Nauki, Edukacji,  
Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny.

kierunki i coraz mocniej działamy poprzez orga-
nizacje i instytucje rolnicze, np. Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Pomorska Izba Rolnicza. 
Mamy skutecznie realizowany Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Lokalne Grupy Rybackie. 
Wsparcia finansowe dla produkcji i przetwarzania 
zmieniły oblicze rolnictwa i polskiej wsi. Uważam 
także, że decyzja o przeniesieniu PODR z Gdańska 

do Lubania to nowoczesna myśl rolnicza, kon-
centrująca w środku województwa doskonalenie 
i innowacje. Pracujemy nad tym, aby powstało 
więcej małych i średnich przedsiębiorstw w branży 
rolniczej i przemysłowej, mają w tym pomóc grupy 
producenckie, biura ODR, organizacje rolnicze 
i aplikacja środków przeznaczonych na rozwój 
obszarów wiejskich. Polska wieś ma być w pełni 
nowoczesna i europejska. 

Najtrudniej było wtedy, gdy spłonął prowadzony 
przez niego zakład elektroniki. Z dnia na dzień 
stracił zawodowy dobytek – zniszczeniu uległy 

wszystkie materiały i urządzenia. Po tym wypadku 
postanowił, że będzie pracować w innej branży – do-
łączył do ojca, który prowadził zakład stolarski 
i szybko przyczynił się do jego unowocześnienia 
i rozkwitu. Przez prawie dziesięć lat uczył się fachu, 
a gdy uzyskał dyplom mistrzowski stolarza, zdecy-
dował o uruchomieniu własnego zakładu. Budował 
przez cały rok, za kredyt od Gierka, na dobrych 
warunkach. Otwarcie odbyło się we wrześniu 1980 
roku, zakład zatrudnił dwie osoby i przyjął pięciu 
uczniów. Przez jedenaście lat funkcjonował w nie-
zmiennej formule, nie było problemów ze zbytem 
i materiałem, bo właściciele lasu przywozili suro-
wiec na miejsce. Potem zaś nadszedł kryzys, było 
trudno cokolwiek sprzedać i właśnie w tym momen-
cie zapadła decyzja o przebranżowieniu. Stanisław 
Mrozowicz wraz z synem Piotrem zaczęli najpierw 
handlować paletami, a potem je produkować. Syn 
zainwestował pieniądze, które zarobił podczas stu-
diów za granicą. Produkcja mieściła się w magazy-
nie wynajętym od gminnej spółdzielni, ale już po 

Sulęczyno ]

Marka SMS, szwedzka jakość
Zanim firma SMS (Stanisław Mrozowicz 
Sulęczyno) stała się wiodącym 
producentem palet, jej założyciel 
i właściciel Stanisław Mrozowicz 
przeszedł niełatwą drogę.

Firma SMS przez cały czas jest nadzorowana przez 
firmę klasyfikacyjną – są to niezapowiedziane wizyty 
dwa razy miesiącu, podczas których kontrolowana 
jest jakość. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
paleta jest wytworem bardzo prostym. Tymczasem 
ma swoje wymagania, przede wszystkim musi mieć 
odpowiednie wymiary oraz określoną wilgotność 
i wytrzymałość. Określają to szczegółowe normy, 
które firma SMS przestrzega, dzięki czemu jej pro-
dukty są doceniane za granicą. Firma eksportuje 
do Skandynawii, jakością konkuruje ze szwedzkimi 
paletami, które są najlepsze w Europie. Kilka lat temu 
firma kupiła obiekt po byłej żwirowni, zbudowała 
w tym miejscu tartak, w którym w ciągu jednej doby 
może pozyskiwać deski na pięć tysięcy palet. Firma 
korzysta z własnego taboru tirów – każdego dnia 
wywożą one do Skandynawii tysiące palet.
Osoby pracujące w firmie, pod okiem szefowej 
produkcji Jadwigi Wolskiej, związane są z zakładem 
od bardzo wielu lat – chwalą sobie, bo są dobrze 
wynagradzane i doceniane. SMS to również dobry 
przykład współpracy międzypokoleniowej. Stanisław 
Mrozowicz senior wszystko stworzył i zbudował 
od podstaw, a jego syn Piotr pomyślnie to dzieło 
kontynuuje – jak podkreśla ojciec, jest świetny 
w sprzedaży i handlu, i za to bardzo go ceni. 

dwóch latach panowie wykupili go na własność. 
Początkowo palety zbijane były młotkiem, a dzi-
siaj załatwia to nowoczesna linia produkcyjna. 
Potężna kotłowania o sile 1,5 megawata, w ciągu 
dwóch dni suszy osiem tysięcy palet! (Nie ma moż-
liwości sprzedaży palety niewysuszonej, bo zgod-
nie z przepisami mokry kawałek drewna nie ma 
prawa opuścić granic Polski.) 
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KAPELA
GÓRALSKA

LIDER DANCE

14.00 Msza święta w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa 

                                     i Męczennika w Subkowach;

15.30 Jarmark Dożynkowy:

- występ zespołu Kapela Góralska „Jaworowe Skrzypce”;

-gry i zabawy dla dzieci Klaun Tomi 

oraz Klub Wolontariusza Iskierka;

- występ zespołu Lider Dance;

- gwiazda wieczoru BACIARY;

- zabawa wieczorna z zespołem Cristo.

6 WRZEŚNIA (sobota) 

dodatkowo  moc atrakcji:

malowanie twarzy, pokazy garncarstwa, 

gastronomia, liczne stoiska regionalne.

podsumowanie eliminacji 

powiatowych Konkursu Piękna Wieś

CRISTO

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

Domy jak ze snu!

Projekt jest realizowany od lutego 2014 roku i jego 
finałem ma być powstanie jeszcze w tym roku 
„Zielonej księgi w sprawie najlepszych praktyk 

w społecznym i trójstronnym dialogu”, w której 
znajdować się będzie charakterystyka barier, na 
jakie napotyka dialog społeczny w warunkach pol-
skich, a także porównania i propozycje rozwiązań 
w odniesieniu do przykładu norweskiego.
Głównym celem wyjazdu było pozyskanie wiedzy 
dotyczącej dialogu społecznego w Norwegii, który 
funkcjonuje tam w formie dialogu autonomicznego, 
ze śladowym udziałem strony rządowej. Pierwszym 
krokiem do zrozumienia norweskich realiów było 
spotkanie, które odbyło się w siedzibie norweskiej 
organizacji pracodawców NHO (Næringslivets 
Hovedorganisasjon), gdzie p. Henrik Munthe przy-
bliżył zasady i warunki funkcjonowania dialogu 
społecznego w Norwegii, a także strukturę NHO. 
Następnie odbyła się wizyta w siedzibie związków 
zawodowych LO (Landsorganisasjonen i Norge), 
gdzie p. Knut Thonstad, przedstawił zagadnienie 
dialogu społecznego z perspektywy związków 
zawodowych oraz nakreślił ogólną sytuację gospo-
darczo-ekonomiczną Norwegii. Oba spotkania 
zakończyły się dyskusją, podczas której uczestnicy 
mieli okazję do zadania wielu pytań dotyczących 

pomorscy pracodawcy w oslo ]

norweski dialog społeczny 
wzorem dla całej europy
W czerwcu 23-osobowa grupa członków „Pracodawców Pomorza” wzięła udział w wizycie studyjnej w Norwegii, 
zorganizowanej w ramach projektu „Dialog społeczny w Polsce i regionie pomorskim oraz dobre praktyki europejskie 
na przykładzie norweskim”, finansowanego z Funduszy Norweskich, Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu społecznego.

W siedzibie norweskiej Konfederacji Pracodawców nHo

Projekt „Praca-Szacunek-Uznanie. 7 Kraków do Work Life Balance”, POLAND 2012/104618  
Subprojekt „Dialog społeczny w Polsce i regionie pomorskim 

oraz dobre praktyki europejskie na przykładzie norweskim” 2013/112613
Finansowany z Funduszy Norweskich, Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu społecznego.

lanie jest zdecydowanie dłuższym i bardziej skom-
plikowanym procesem. Wizyta w Oslo i spotkania 
z przedstawicielami NHO – największej w Norwe-
gii organizacji pracodawców oraz z reprezentanta-
mi LO – ogólnokrajowych związków zawodowych 
– uświadomiła nam, pomorskim pracodawcom, że dia-
log społeczny może być prowadzony bez żadnych 
przeszkód przez ponad sto lat (przyp. red. w 1899 r. 
powstała konfederacja związków zawodowych, rok 
później organizacja pracodawców), a pracodawcy 
i pracownicy mogą, w sprawach kluczowych mówić 
jednym głosem.

dialogu społecznego w Norwegii, działalności 
organizacji pracodawców i związków zawodowych, 
a także stosunków pracy. Spotkania zostały ocenione 
jako bardzo owocne przez obie ze stron. 
– Instytucja dialogu społecznego w Norwegii, bez 
wątpienia, jest wzorem do naśladowania dla wszyst-
kich krajów europejskich – powiedział dyrektor za-
rządzający „Pracodawców Pomorza”, Tomasz Limon. 
– Polska zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której dialog 
społeczny w formie instytucjonalnej nie funkcjonu-
je, powinna czerpać przykłady z krajów skandynaw-
skich, a zwłaszcza z Norwegii, w której bardzo wyso-
ko rozwinięta jest formuła dialogu autonomicznego 
– dialogu, którego uczestnikami są strony społeczne, 
czyli związki zawodowe i organizacje pracodawców. 
W Norwegii strona rządowa jest jedynie sygnatariu-
szem postanowień czynionych przez pracowników 
i pracodawców. Aktualnie trudno wyobrazić sobie 
takie rozwiązanie w Polsce, pewnie ze względu na 
burzliwą historię naszego kraju borykamy się z wie-
loma barierami dla dialogu społecznego, i nie są to 
tylko bariery prawne, te najłatwiej przezwyciężyć, 
ale także bariery społeczne i kulturowe, których oba-

Pan Henrik Munthe, przedstawiciel norweskiej 
organizacji pracodawców NHO, przyjął zaproszenie 
na jesienną konferencję zamykającą projekt. Podczas 
pobytu p. Munthe w Polsce będzie możliwość bez-
pośredniego spotkania się z reprezentantem kraju,  
w którym dialog społeczny funkcjonuje wzor-
cowo. Dlatego już teraz zapraszamy na konfe-
rencję pt. „Jak budować przestrzeń dla dia-
logu społecznego w Polsce?”, która odbędzie 
się 13 listopada 2014 roku w Hotelu Gdańsk, 
szczegóły dostępne będą na stronie internetowej: 
www.pracodawcypomorza.pl. 
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W przygotowywanym od dekady rankingu 
istotne są trwałe kryteria ocen: – Najpierw 
bazujemy na twardych danych Ministerstwa 

Finansów, by w kolejnym etapie analizować dane 
przesłane nam przez poszczególne miasta i gminy 
– podkreślił europoseł, przewodniczący kapituły 
konkursowej, prof. Jerzy Buzek. – Dzięki stałej 
metodologii naprawdę jesteśmy w stanie obiek-
tywnie oceniać sytuację poszczególnych samorzą-
dów. W analizie danych samorządowych kapituła 
bierze pod uwagę: udział wydatków na realizację 
kontraktów z organizacjami pozarządowymi, na-
kłady na gospodarkę mieszkaniową, wyniki testu 
szóstoklasistów i gimnazjalistów, liczbę nowych 
podmiotów gospodarczych działających na terenie 
gminy, udział wydatków na promocję gminy, sto-
pę bezrobocia, ocenę wiarygodności kredytowej, 
budżet zadaniowy i mierniki określające stopień 
realizacji celów budżetowych, wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości, inicjatywy w ramach PPP, reali-
zowane przez samorząd inwestycje o wartości po-
wyżej 20 mln zł, wartość umów o dofinansowanie 
unijne podpisanych przez spółki komunalne, posia-
danie przez samorząd Karty Dużej Rodziny.

Gdański Obszar Metropolitalny  ]

triumfuje w Rankingu Samorządów
Gdańsk zajął pierwsze, a Sopot 
trzecie miejsce w kategorii miast na 
prawach powiatu za rok 2014 (rozdzielił 
je Wrocław). Ponieważ redakcja 
„Rzeczpospolitej” oceniała samorządy 
po raz 10., przyznano także nagrody 
jubileuszowe. Tu Sopot zdobył drugą, 
natomiast Gdańsk trzecią lokatę. Na tym 
jednak nie koniec sukcesów GOM 
w rankingu. Do czołówki najlepszych 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich zbliża 
się Pruszcz Gdański, który z miejsca 15. 
awansował w tym roku na 11.

W uzasadnieniu werdyktu przyznającego Gdańskowi 
pierwsze miejsce napisano m.in., że prawie 1/3 tego-
rocznego budżetu miasta jest przeznaczona na 
inwestycje. Miasto wyda na nie 949 mln zł – ponad 
200 mln więcej niż przed rokiem. – Jestem bardzo 
szczęśliwy, zwłaszcza że wracamy na szczyt – powie-
dział Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. – Dwa 
lata temu wygraliśmy ranking „Rzeczpospolitej”, 
a rok temu zajęliśmy drugie miejsce. Pod koniec 
czerwca odebrałem „Złotą Perłę” dla najlep-
szego samorządu  przyznaną nam w rankingu 
„Dziennika Gazety Prawnej”. Chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że nasze miasto rozwija się w dobrym 
kierunku. Samorządy GOM punktowały także 

w poszczególnych podkategoriach. I tak, pod 
względem pozyskiwania i wykorzystywania funduszy 
unijnych wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
świetnie wypadła Krynica Morska, plasując się na 
drugim miejscu. Interesujące jest również zesta-
wienie największych przedsięwzięć realizowanych 
dzięki pieniądzom z UE. Najdroższą inwestycją 
w Polsce jest budowa i zakup taboru II linii metra 
w Warszawie. Kolejne miejsce pod względem war-
tości zajmuje Trasa Słowackiego – łącząca Port 
Lotniczy z Portem Morskim w Gdańsku. Również 
zsumowanie wszystkich inwestycji unijnych pro-
wadzonych w miastach daje Gdańskowi drugie 
miejsce, za stolicą. 

Wspólnoty regionu morza bałtyckiego promujące i wykorzystujące nowy program eFc na rzecz przekazywania informacji, szkoleń,  
tworzenia sieci kontaktów i wymiany know-how

Związek Gmin Pomorskich ]

Program europa dla obywateli

Związek Gmin Pomorskich nawiązał współ-
pracę ze Stowarzyszeniem Miast i Gmin 
Meklemburgii Przedniej, której efektem jest 

projekt BASEREC, realizowany razem z orga-
nizacjami z Danii (Fritid&Samfund) i Szwecji 
(Kommunförbundet Skåne). Jego zadaniem jest 
promocja Programu Europa dla Obywateli.
W ramach projektu BASEREC, Związek Gmin 
Pomorskich zorganizuje 2 bezpłatne szkolenia 
mające na celu przekazanie informacji na temat naj-
nowszych założeń programu Europa dla Obywateli 

Program „europa dla obywateli”
Działanie 1 / Poddziałanie 2.2. / Środki wsparcia
Decyzja nr 2013 – 3114 / 001 – 001 eacea
Projekt nr 547719-eFc-1-2013-1-De-eFc-SM

Międzynarodowy projekt – „BAltic SEa REgion’s Communities promoting and utilising the new EFC Programme for information 
transfer, training, networking and know-how exchange” (BASEREC).

(EFC), jak również poinformowanie o możliwościach 
i korzyściach wynikających z wykorzystania tego 
funduszu na rzecz międzynarodowej współpracy. 
Pierwsze odbędzie się 28 lipca br. w sali nr 399E 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
Projekt przewiduje wsparcie w procesie wnioskowa-
nia. ZGP wesprze samorządy w opracowaniu pomy-
słów projektowych, identyfikowaniu właściwych 
dokumentów aplikacyjnych oraz wytycznych, wyszu-
kiwaniu pasujących partnerów w regionie Morza 
Bałtyckiego, kalkulacjach budżetu, wypełnianiu 

i przedkładaniu wniosków aplikacyjnych. Do tej 
pory w ramach projektu odbyło się spotkanie grupy 
roboczej oraz szkolenie ekspertów w Schwerin 
w Niemczech. Planowana jest również 7-dniowa 
wizyta studyjna przedstawicieli pomorskich samorzą-
dów na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
oraz konferencja podsumowująca. Projekt prze-
widuje ponadto stworzenie strony internetowej 
projektu, na której urzędy gmin mogą się promować 
lub odnaleźć potencjalnego partnera do realizacji 
projektów. 

Od tej chwili miejsce to cieszy się ogrom-
nym powodzeniem, tu koncentruje się 
życie rekreacyjne gminy. Inwestycja, 

sfinansowana ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego RYBY 2007–2013 
w kwocie 455 tys. zł, polegała na utworzeniu 
dostępu dla mieszkańców profesjonalnego kom-
pleksu infrastruktury wodnej, wypoczynkowej 
i sportowej, boiska do plażowej piłki siatkowej 

Od czerwca w Studzienicach nad Jeziorem Studzieniczno funkcjonuje nowa 
Słoneczna Przystań – dostarcza zabawy, przyjemności sportowych i odpoczynku 
zarówno mieszkańcom całej gminy, jak i turystom. Przystań oficjalnie otwarto 
w czerwcu podczas rodzinnego festynu, zorganizowanego z okazji przywitania lata.

Studzienice  ]

Słoneczna Przystań

oraz małej architektury turystycznej, tj. wiat na 
sprzęt wodny, lamp solarnych, elementów zaba-
wowych i piramidy linowej dla dzieci. Przystań 
została wyposażona w sprzęt wodny: kajaki, łód-
ki, rowerki wodne, sprzęt do windsurfingu, któ-
ry jest dostępny nieodpłatnie dla mieszkańców 
gminy. Utworzono także koła zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży o tematyce sportów wodnych 
i wędkarstwa. 

19 lipca odbyło się otwarcie Przystani Rybackiej w Mechelinkach. 
Temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyła promocja albumu 
autorstwa Zygmunta Miszewskiego i Sławomira Luniaka „Rybacy 

i Stara Przystań w Mechelinkach”, wystawa „Mechelinki w akwareli” au-
torstwa Mirosława Rudnickiego, występ wokalny regionalnego zespołu 
Kosakowianie, zespołu Manijol oraz młodych artystów. Symboliczną 
wstęgę przecięli: wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, rybacy 
Ryszard Szulc i Paweł Niczke, wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Michał Krause, ks. Rafał Wirkus z parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, sołtys wsi Mechelinki Sabina Doering, 
przewodniczący Rady Gminy Mirosław Marek. Wybudowano osiem 
budynków, wśród nich warsztatowo-socjalny, sprzedaży bezpośredniej, 
pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Powstał też pomost żelbeto-
wy-stalowy, tylko kilka metrów krótszy niż molo w Orłowie. 

Mechelinki ]

Przystań rybacka i molo

Wilcze Błota ]

Konwent samorządów

Samorządowcy z powiatu kościerskiego co kilka tygodni spotykają się 
w jednym miejscu i omawiają najważniejsze sprawy i problemy regio-
nu. Nie tak dawno odbyło się spotkanie w gminie Karsin, a tym razem 

Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego zgromadził się w połowie 
lipca w Centrum Informacji Turystycznej w Wilczych Błotach, w gminie 
Stara Kiszewa, a gości podejmował gospodarz tej ziemi, wójt Marian Pick. 
Najważniejsze zagadnienia i obrady dotyczyły Kościerskich Stref Aktywności 
Gospodarczej. Zaprezentowano stan prac po stronie lidera projektu, rozma-
wiano o organizacji konferencji inaugurującej KSAG oraz zawarto aneks do 
umowy partnerstwa KSAG. 

od lewej: burmistrz Kościerzyny zdzisław czucha, wójt gminy Stara Kiszewa Marian Pick,  
starosta kościerski Piotr lizakowski, wójt gminy Karsin Roman Brunke
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powiat sztumski ]

nowe drogi lokalne 

W czerwcu samorząd powiatu sztumskiego 
rozpoczął remonty dróg powiatowych w ra-
mach VI edycji Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych. W tegorocznej edy-
cji programu, przy udziale finansowym wszystkich 
gmin powiatu, wyremontowanych zostanie 5 odcin-
ków drogowych o łącznej długości prawie 10 km. 
Dzięki współpracy z samorządami gminnymi, już 
po raz szósty z rzędu udało się pozyskać 50 proc. 
wartości inwestycji, która w tym roku opiewa na 
kwotę 4 287 329,64 złotych. Wykonawcą robót bu-
dowlanych, wyłonionym w trybie przetargu niegra-
niczonego, jest Skanska S.A. Termin zakończenia 
inwestycji zaplanowano na wrzesień br. 

zblewo  ]

złote i Kryształowe 

K tóż nie zna prestiżowego konkursu Gospodarczo-Samorządowy Hit 
Pomorza, w ramach którego nagrody i wyróżnienia otrzymują najlepsze 
produkty, usługi, dokonania firm i samorządów lokalnych oraz przedsię-

wzięcia ekologiczne i organizacyjne w województwie pomorskim. W tym roku 
dwa HIT-y trafiły do gminy Zblewo. Kryształowy HIT otrzymała Piekarnia-
Cukiernia Piotr Kropidłowski – za jakość produktów i dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa przez 12 lat. Złoty HIT powędrował do Urzędu Gminy i do 
rąk wójta Krzysztofa Trawickiego – za działania na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców poprzez rozwój inwestycji w zakresie rozbudowy i mo-
dernizacji dróg, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i termomodernizacji 
placówek kulturalno-oświatowych. 

Kamienica Szlachecka  ]

Rozbudowa szkoły

W  Kamienicy Szlacheckiej od marca br. trwa rozbudowa Zespołu 
Kształcenia i Wychowania. Do istniejące budynku szkoły dobudowuje 
się nowy segment dwukondygnacyjny, w którym zaplanowano osiem 

nowych sal lekcyjnych, aulę, szatnie, pomieszczenie dla zerówki, pokój higie-
nistki i sanitariaty. Budynek w całości ma być dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, poprzez zainstalowanie dźwigu oraz zniesienie wszelkich 
barier komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Inwestycja, której generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
Sombud z Somonina, ma być oddana do użytku w czerwcu 2015 roku. 

Suchy Dąb ]

Premiera zarysu dziejów

Od czerwca na wydawniczym rynku samo-
rządów króluje pozycja „Zarys dziejów 
Gminy Suchy Dąb” autorstwa Dariusza 

Dolatowskiego. Spotkanie autorskie i premiera 
książki zgromadziły nie tylko mieszkańców tej 
gminy, naturalnie zainteresowanych historią swej 
ziemi. Autor w ciekawy i z oczywistych względów 
skrócony sposób przedstawił historię zawartą 
w książce, ale też historię jej powstania. Zdradził 
wiele ciekawostek dotyczących przeszłości gminy 
i chętnie odpowiadał na liczne pytania. Wójt gminy 
Suchy Dąb Barbara Kamińska uczestnikom pre-
miery wręczyła książkę jako prezent. Przy okazji 
odbyła się wystawa zdjęć gminy i grafik Barbary 
Jankowskiej, które umieszczone w prezentowanej 
książce. 

Górki ]

Gdańczonka i jałówiecka

Dzięki staraniom Koła Gospodyń Wiejskich 
z Górek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpi-
sał na Listę Produktów Tradycyjnych dwie wy-

twarzane w Górkach potrawy: gruszkę gdańczon-
kę w occie oraz kiełbasę jałówiecką. Mieszkańcy 
Górek od kilku lat popularyzują powrót do upra-
wy starej lokalnej odmiany drzew gruszy, zwanej 
Gdańczonką. Drzewo to rodzi nieduże, słodkie 
i soczyste owoce o zwartym miąższu. Zachowany 
drzewostan według relacji mieszkańców sięga co 
najmniej trzech pokoleń. Obecnie rośnie tutaj 30 
grusz, których wiek datuje się na ok. 60–100 lat. 
Mieszkańcy poszczycić się mogą także kilkupoko-
leniową tradycją w przyrządzaniu wędlin. Jedną 
z nich jest wyrabiana z młodych jałówek, soczysta 
i delikatna kiełbasa jałówiecka. Receptura jej przy-
gotowania zachowała się w zeszycie z notatkami 
Marii Kamrowskiej z 1972 roku. Wysokogatunkowe 
mięso, odpowiednie przyprawy i wędzenie w ja-
łowcowo-olchowym dymie zapewniają kiełbasie 
charakterystyczny zapach i smak. 

Błotnik  ]

Razem dla żeglarstwa 
12 lipca w Błotniku podczas imprezy żeglarskiej 
wójt gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński i rek-
tor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska 
podpisali umowę partnerską. Celem współpracy 
ma być wielopłaszczyznowy rozwój i współpraca 
gminy i uczelni w dziedzinie turystyki, sportu i kul-
tury oraz przy tworzeniu warunków sprzyjających 
organizacji przedsięwzięć rozwijających żeglarstwo. 
W zakresie szkoleń przyszłych adeptów żeglar-
stwa szczególną współpracę nawiązali Narodowe 
Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich (pod-
legające AWFiS) i gminny Klub Morski Cedrus 
w Błotniku. Dla najliczniejszej grupy młodzieży 
uczestniczącej w regatach, minister sprawiedliwości 
Marek Biernacki ufundował puchar, który w tym 
roku trafił do żeglarzy z Zespołu Szkół w Cedrach 
Wielkich. 

Świńcz  ]

Mają świetlicę
– Niemożliwe stało się możliwe! Warto być optymistą 
– powiedział podczas uroczystego otwarcia świetlicy 
sołtys Świńcza Władysław Korycki. Kontenerowy 
obiekt, ze spadzistym nawiązującym do lokalnego 
budownictwa dachem, stanął w bezpośrednim 
sąsiedztwie boiska i placu zabaw. Teren przy świetlicy 
został ukwiecony w ramach współpracy gminy ze 
szkołą ogrodniczą w Pruszczu Gdańskim. Budowa 
świetlicy pochłonęła ok. 180 tys. zł, a wstęgę sym-
bolicznie przecięła wójt gminy Pruszcz Gdański 
Magdalena Kołodziejczak i urocza najmłodsza 
mieszkanka Świńcza. 

przodkowo ]

Xi Rodzinna Przygoda 

Na początku lipca na stadionie gminnym w Przodkowie odbyła się  
XI Rodzinna Przygoda z Przodkowem. Jak co roku na wszystkich, 
a zwłaszcza na dzieci, czekało mnóstwo atrakcji. Wesołe miasteczko nie-

odpłatne, łodzie motorowe na Jeziorze Księże, ognisko z kiełbaskami i zabawy 
z klaunem. Festyn miał także charakter sportowy, po raz pierwszy zorganizo-
wano bieg rodzinny dookoła jeziora, po raz trzeci odbył się maraton Szwajcarii 
Kaszubskiej z 350 biegaczami, podsumowano Turniej Przodkowskiej Ligii 
Orlika, rozstrzygnięto ranking na Najbardziej Usportowione Sołectwo 2013 
roku (Czeczewo, Pomieczyno). W hali sportowo-widowiskowej walczono 
o Puchar Polski w Baśce na czarne asy. Na scenie trwały występy artystyczne: 
pokaz tancerzy z Przodkowa, koncert piosenek uczniów z Wilanowa, przed-
stawienie uczniów z Czeczewa pt. „Niewidzialni”, koncert Tomasza Dorniaka 
z zespołem Massuana. Gwiazdą wieczoru był zespół Baciary. 

Kolbudy ]

inwestycje  
zgodnie z planem

Sezon wakacyjny w pełni, ale inwestycje na 
terenie gminy Kolbudy realizowane są zgod-
nie z planem. Każdy, kto podróżuje drogą 

wojewódzką na trasie Kolbudy – Gdańsk, może 
zauważyć prace przy kolejnym odcinku ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 221. 
– Do połączenia Kolbud z Gdańskiem pozostaną 
nam do wykonania dwa niewielkie odcinki ciągu 
w Bąkowie, w tym jeden w centrum miejscowości. 
Jednak jego realizacja jest uzależniona od wykona-
nia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przepustu 
pod drogą, na który czekamy już wiele lat – powie-
dział Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy. 
Ciąg pieszo-rowerowy to oczywiście nie jedyna 
inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy. 
Trwa kompleksowa modernizacja ul. Krótkiej 
w Kolbudach, budowany jest również chodnik na ul. 
Wołodyjowskiego w Łapinie, i tam też kładziona jest 
nowa wylewka asfaltowa. – Lada moment powinny 
rozpocząć się prace przy długo oczekiwanej, nowej 
remizie OSP w Lublewie – poinformował wójt 
Grombala. Zakończony został również kompleksowy 
remont Przystani Żeglarskiej w Kolbudach, która 
swoje podwoje otworzy już na początku sierpnia. 
Podczas wakacji tradycyjnie realizowane są także 
inwestycje w placówkach oświatowych. W Zespole 
Kształcenia i Wychowania w Lublewie wymie-
niono system centralnego ogrzewania, a w Szkole 
Podstawowej w Pręgowie prowadzony jest remont 
sal lekcyjnych. 

JG

Kopytkowo ]

Budowa kanalizacji

Gmina Smętowo Graniczne przystępuje do kolejnej inwestycji pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Kopytkowie”. W ramach inwestycji zostanie wy-
konana sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej o łącznej długości około 820 

m bieżących, przepompownia ścieków oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych do 
budynków mieszkalnych. Inwestycja zakłada również odbudowę chodnika 
i drogi powiatowej naruszonej przy realizacji zadania oraz odbudowę drogi 
wewnętrznej płytami jumbo. Kwota zadania wynosi 1.116.710,91 zł. Na reali-
zację pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w wysokości 294.897,00 zł. 

autor książki Dariusz Dolatowski wpisywał dedykacje

Projekt finansowany w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 
objętego PRoW na lata 2007–2013

europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju obszarów Wiejskich

Wójt gminy Przodkowo andrzej Wyrzykowski z grupą „Gniew zamek”, która zajęła pierwsze 
miejsce drużynowe w turnieju czarnej Baśki
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23.08.2014,od 7.30 do 14.00
Święto Ryby Jeziornej
pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
organizowane przez Radbur Sp. z o. o.  w Somoninie – użytkownika Jezior Raduńskich,
Dziennik Bałtycki, Polskie Towarzystwo Rybackie o/Gdańsk, 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Zawody odbędą się po raz osiemnasty, będzie rywalizować ponad 100 zawodników reprezentujących kluby
i koła wędkarskie z terenu województwa pomorskiego, w tym szczególnie środowiska medialne. 

Walczymy w 8 konkurencjach o 14 pucharów, medale i nagrody rzeczowe:
• Dzieci i młodzież (do lat 14) za najlepszy wynik
 I miejsce – Puchar Posła Ziemi Kartuskiej  
 II miejsce – Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Somonino
 III miejsce – Puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY
• W konkurencji – najlepszy zespół kobiet (1 drużyna)
 I miejsce – Puchar Starosty Powiatu Kartuskiego
 II miejsce – Puchar Burmistrza Gminy Kartuzy 
 III miejsce – Puchar Wójta Gminy Somonino 
• W drużynowej konkurencji – spławik z brzegu (1 drużyna)
 I miejsce – Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 II miejsce – Puchar Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. Gdańsk
 III miejsce – Puchar Prezesa Radia Gdańsk

• W indywidualnej konkurencji – spinning z łodzi
 I miejsce – Rower Dziennika Bałtyckiego
 II miejsce – Puchar Przewodniczącego Sejmiku Woj. Pomorskiego
 III miejsce – Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Kartuskiego
• Za największego szczupaka zawodów
 – Puchar Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
• Dla najlepszej drużyny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 – Puchar Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
• Dla najlepszego Gospodarstwa Rybackiego
 – Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego o/Gdańsk 
• Medale i nagrody Użytkownika Jezior Raduńskich
 dla wyróżniających się osób za ochronę jezior 

Imprezy towarzyszące, muzyka, poczęstunek!

MEDIA 2014 – OSTRZYCE
XVIII ZAWODY WĘDKARSKIE 

 

z cyklu: dobry obyczaj ]

Być etycznym i kulturalnym
U rlopy i wakacje to okazja do podróżowania po świecie, gdzie nie tylko 

panuje inny klimat, ale i obyczaje kulturowe, w tym język. Często 
niedostępny i trudny do nauczenia, ale dający się zastąpić „mową 

ciała”. Szczególnie przydają się ręce – nieodzowne w tego typu komu-
nikacji. Kulturalny człowiek jest zawsze uprzejmy, pełen respektu do 
otoczenia. Przyjacielski, słowny, wielkoduszny i tolerancyjny w stosunku 
do innych. Wszystkie te cechy są kluczem do tajemnicy sukcesu towarzy-
skiego. Niestety, różne przyczyny kulturowych nieporozumień najczęściej 
pozostają niewyjaśnione i traktowane jako personalne antypatie. Musimy 
przyjąć, że każda kultura ma swoje prawa, niekiedy bardzo liberalne, inne 
dość zasadnicze i niechętne wobec obcych, dlatego zanim nawiążemy 
kontakt z partnerami zagranicznymi, spróbujmy poznać nie tylko ich 
zwyczaje dotyczące biznesu, ale także życia prywatnego. W tym wypadku 
kultura to także takt, etyka i uczciwość. Słowa: proszę, dziękuję, prze-
praszam, jest mi miło… powinny na co dzień funkcjonować w naszym 
słowniku. No i czyny – okazanie ich na zewnątrz poprzez mowę ciała 
jest początkiem każdej werbalnej komunikacji, a tym samym najstarszą 

doc. dr Henryk J. Lewandowski

formą porozumiewania się. Podczas podróżowania ważne, aby nawiązać 
kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą. Patrzymy wtedy rozmówcy pro-
sto w oczy, ale nie dłużej niż dwie, trzy sekundy. Nie wolno hipnotyzo-
wać wzrokiem. Nie bez znaczenia jest wyraz twarzy, przez wiele kultur 
jesteśmy postrzegani jako smutasy, więc uśmiech i radość z poznania 
nowych ludzi powinna nam towarzyszyć, szczególnie w krajach gorących 
klimatycznie. Wszędzie ważne są zwroty grzecznościowe, przekazywane 
w miłej formie. Zapomnijmy o zazdrośnikach, podsłuchach, plotkarzach 
i obłudnikach, nawet o tych, którzy rządzą w naszym kraju. Ich oblicze 
świadczy o poziomie osobistego i kulturowego przygotowania do życia 
we współczesnym społeczeństwie, emanuje wstydem i kompromitacją. 
Tacy ludzie zdecydowanie powinni usunąć się ze świata polityki zarówno 
krajowej, jak i regionalnej. A tak przy okazji, namawiam gorąco do odwagi 
i podróżowania w pojedynkę. Środki współczesnego przekazu doskonale 
nam w tym pomagają, otwierając świat piękna i radości, umożliwiając 
poznawanie ciekawych ludzi, pełnych wiedzy i kultury osobistej, która 
daje wiele satysfakcji w to upalne lato. 




