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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej uroczyście otwarto nową część Szkoły 
Podstawowej w Grzybnie. To kolejna już inwestycja oświatowa, jaką zrealizowano 
w gminie Kartuzy. Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz, podkreśliła, jak ważne 
dla władz gminy jest rozwijanie bazy oświatowej oraz stała poprawa warunków 
nauki dla dzieci i młodzieży. Więcej str. 3

W TYM NUMERZE SKRÓTY Z NAJNOWSZEGO

EXPRESSU ROLNICZEGO
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu a.sucharzewska@expressy.pl - 796 944 155

KOLEJNA SZKOŁA 
ZOSTAŁA ROZBUDOWANA!

GM. PRZODKOWO | Już 
wkrótce mieszkańcy gminy 
Przodkowo będą mieli możli-
wość podłączenia się do sieci 
gazowej. Na terenie gminy 
trwają właśnie prace przy 
rozbudowie gazociągu, któ-
ry swoim zasięgiem obejmie 
sołectwa: Warzenko, Toka-
ry, Czeczewo i Przodkowo. 
Wszyscy zainteresowani, za-
równo osoby prywatne jak i 
przedsiębiorcy, których pose-
sje przylegają do sieci głównej 
gazociągu, już mogą składać 

wnioski o określenie warun-
ków przyłączenia do sieci ga-
zowej.

Druki wniosków dostępne 
są na stronie internetowej wy-
konawcy czyli Polskiej Spółki 
Gazownictwa pod adresem: 
www.gdansk.psgaz.pl.

Druki w formie papierowej 
otrzymać można też w siedzi-
bie Urzędu Gminy Przodkowo 
w pokoju nr 3. Tam również 
uzyskać można szczegółowe 
informacje dotyczące wyko-
nania przyłącza.

Gmina Przodkowo również 
skorzysta z  możliwości do-
prowadzenia gazy do obiek-
tów użyteczności publicznej  
takich jak: budynki komu-
nalne, szkoły  i budynki OSP. 
Stosowane dokumenty w celu 
podłączenia wyżej wymienio-
nych obiektów do sieci gazo-
wej zostały już złożone. (raf)

Gazociąg prawie gotowy, podłączenia wkrótce

Rozbudowa 
gazociągu do-

biega końca
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DOTACJE | Od 2009 roku 
w Polsce funkcjonuje Pro-
gram Oczyszczania Kraju 
z Azbestu, według założeń 
ta szkodliwa substancja 
powinna zostać całko-
wicie usunięta z naszego 
otoczenia do końca 2032 
roku. Mieszkańcy gminy 
Kartuzy corocznie otrzy-
mują dotacje na usuwanie 
wyrobów zawierających 
azbest. W 2014 roku 
również złożyli wnioski 
o dotacje. O fundusze 
mogą się ubiegać osoby 
fizyczne a także wspólnoty 
i spółdzielnie mieszka-
niowe. Środki finansowe 

mogą być przeznaczone 
na demontaż, transport i 
unieszkodliwienie azbestu. 
Dodatkowo osoby, które 
wcześniej we własnym 
zakresie przeprowadziły 
demontaż mogą liczyć na 
wsparcie w zakresie trans-
portu i unieszkodliwienia 
wyrobów z azbestem.

Obecnie trwa wypłacanie 
dotacji. Od ubiegłego roku 
prawie czterdzieści osób 
skorzystało z tej formy 
wsparcia. Mieszkańcy, 
którzy chcieliby otrzymać 
dotację będą mieli możli-
wość składania wniosków 
w przyszłym roku. (raf)

Usuwają azbest Złota Łyżka 
dla Przodkowa

KULINARIA | W 
Ostrzycach odbył się 
VII Festiwal Potraw 
Kaszubskich „KA-
SZEBSCZE JEST-
KU”. Do konkursu 
przystąpiły szkoły 
gastronomiczne, koła 
gospodyń wiejskich 
oraz okoliczne re-
stauracje. 

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Przodkowie repre-
zentowała młodzież z klasy II 
Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych pod kierun-
kiem Anny Wydrowskiej oraz 
Alicji Drzewieckiej. Uczniowie 
zaaranżowali stół w stylu no-
woczesnym z akcentem kultury 
kaszubskiej. Na stole pojawiły 
się potrawy kaszubskie, które 
przyniosły młodzieży zwycię-
stwo i pierwsze miejsce na fe-
stiwalu. Potrawy, które przygo-
towali uczniowie z Przodkowa 
to „Wołowina po gdańsku” wy-
konana nową metodą obróbki 
cieplnej – souse-vide. Do mięsa 
podano sos z suszonych śliwek 
oraz kaszę pęczak z suszonymi 
pomidorami i świeżym szpi-
nakiem. Ukoronowaniem całej 
potrawy były świeże buraczki z 
czerwoną papryką oraz kiszo-
nym ogórkiem.

Za wytrwałą pracę uczniowie 
zostali hojnie obdarowani na-
grodami, nie tylko pieniężny-
mi. Takie sukcesy z pewnością 
zmotywują młodzież do pracy i 
pogłębienia swoich umiejętno-
ści. Gratulujemy!

Wołowina po 
gdańsku z 
sosem z suszo-
nych śliwek 
zachwyciła jury
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Zbigniew Roszkowski, wójt gminy 
Chmielno, podpisał umowę na przebudo-
wę drogi gminnej w Maksie. Moderniza-
cja dotyczyć będzie części drogi gminnej 
Maks - Sznurki od budynku świetlicy 
wiejskiej w kierunku miejscowości Sznur-
ki. W ramach prac budowlanych zdjęta 
zostanie istniejąca nawierzchnia z beto-
nowych płyt. W pasie drogowym wyko-
nana zostanie nowa podbudowa i wylany 
nowy dywanik asfaltowy drogi i zjazdów 
na posesje. 

Zmodernizowany zostanie odcinek o 
długości 300 m. Nowa nawierzchnia bę-
dzie miała 4,5 m szerokości, prace mają 
zakończyc się jeszcze w tym miesiącu. 
Koszt inwestycji to 284 tys. zł, zadanie zo-
stanie dofinansowane przez Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego kwotą 80 tys. zł. 
(raf)

Rusza modernizacja drogi Maks - Sznurki

Droga zyska całkowicie nową nawierzchnię
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Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: Mirosława 
Lehman, burmistrz Kartuz, 
Edmund Dunst, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kar-
tuzach, Krystyna Wrońska, 
przedstawiciel wykonawcy 
prac, Jolanta Kryszewska, 
dyrektor szkoły w Grzybnie, 
Krzysztof Nowak, Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Kartuzach oraz 
przedstawiciele Rady Rodzi-
ców i uczniów.

- Z dumą i niemałym wzru-
szeniem mogę stwierdzić, że 
udało się zrealizować marze-
nie o rozbudowie szkoły w 
Grzybnie – mówiła podczas 
uroczystości Jolanta Kry-
szewska, dyrektor szkoły w 
Grzybnie. - Dzięki dużemu 
zaangażowaniu pani Bur-
mistrz i przychylności Rady 
Miejskiej mamy dziś nową 
część szkoły.

Inwestycja związana z roz-
budową Szkoły Podstawowej 
w Grzybnie rozpoczęła się 14 
marca 2014 r. Prace wykona-
ła firma Wroński z Kiełpina, 
która została wyłoniona w 
wyniku przetargu. Zadanie 
przeprowadzono w syste-
mie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Koszt inwestycji to ponad 1,3 

Coraz lepsze warunki do nauki
GRZYBNO | Obiekt rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Grzybnie, który został niedawno oddany do użytku, poświęcił probosz parafii 
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grzybnie ks. Wojciech Klawikowski. Nie zabrakło też uroczystego przecięcia wstęgi. 

miliona złotych. Środki na ten 
cel pochodziły w całości z bu-
dżetu gminy Kartuzach.

- To kolejna niezwykle waż-
na inwestycja oświatowa na 
terenie gminy Kartuzy, która 
pokazuje naszą determina-
cję w drodze do zapewnienia 
jak najlepszych warunków 

do nauki  – mówi Mirosława 
Lehman, burmistrz Kartuz. – 
Oświata zawsze była i będzie tą 
dziedziną życia społecznego, 
na którą nie można szczędzić 
środków. Jestem przekonana, 
że nowy obiekt dobrze służyć 
będzie uczniom i ich wycho-
wawcom.

Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Grzybie polegała na 
wykonaniu dwukondygnacyj-
nego obiektu, połączonego z 
istniejącym obiektem głównym 
placówki. Powierzchnia użyt-
kowa nowego obiektu to około 
500 metrów kwadratowych. 
Niezwykle istotną kwestią przy 

realizacji inwestycji jest tak-
że to, że zwrócono szczególną 
uwagę na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych – zainstalowa-
na została m.in. winda. Nowy 
segment rozwiązuje również 
trudności lokalowe. Teraz każ-
da klasa ma swoją salę lekcyjną, 
a szkoła pozyskała pomieszcze-

nie, w którym będą mogły od-
bywać się uroczystości szkolne 
z udziałem rodziców i zapro-
szonych gości. 

Obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej były również okazją do 
nagrodzenia przez burmistrz 
Kartuz  dyrektorów i nauczy-
cieli.
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Teraz każda klasa ma swoją salę lekcyjną, a szkoła pozyskała pomieszczenie, w którym będą mogły odbywać się uroczystości szkolne

KARTUZY | Przetarg na 
budowę monitoringu wi-
zyjnego na terenie Kartuz 
został ogłoszony. W ramach 
tej części zadania powstanie 
centrum monitoringu oraz 
zainstalowanych zostanie 
siedem punktów kamero-
wych. Kamery pracować 
będą w systemie cyfrowym i 
bezprzewodowym, z możli-
wością zdalnego sterowania 
ruchem kamer. Po zakończe-
niu tego etapu, system zo-
stanie połączony z powsta-
łym już wcześniej centrum 
monitoringu mieszczącym 
w budynku Komendy Po-
wiatowej Policji w Kartu-
zach. Koszt dostosowania 
pomieszczenia w komendzie 
oraz zakupu niezbędnego 

Monitoring jeszcze w tym roku
sprzętu wyniósł 36 tysięcy zło-
tych i został sfinansowany ze 
środków Urzędu Miejskiego w 
Kartuzach.

Kamery szybkoobrotowe, 
które rejestrować będą obraz 
przez całą dobę, umieszczone 
zostaną  na najbardziej new-
ralgicznych skrzyżowaniach 
oraz ulicach w Kartuzach. 
Mowa o skrzyżowaniach ulic: 
Gdańskiej z Węglową, Placu 
Świętego Brunona, Kolejowej 
z 3 Maja, Piłsudskiego, 3 Maja 
z Majkowskiego i Kościuszki, 
Wzgórza Wolności z Boha-
terów Westerplatte oraz Ko-
ściuszki z Dworcową. Docelo-
wo zainstalowanych zostanie 
trzynaście kamer. 

- Naszym celem jest popra-
wa bezpieczeństwa, bowiem 

kamery mają działać także, a 
może przede wszystkim pre-
wencyjnie – mówi Mirosława 
Lehman, burmistrz Kartuz. 
– Jeżeli jednak tego rodzaju 
profilaktyka nie wystarczy, 
łatwiej będzie ustalić oso-
by łamiące prawo. Nikt inny 
poza naruszającymi przepisy 
nie musi się obawiać.  System 
monitoringu sprawdził się w 
wielu miastach, więc jestem 
przekonana, że u nas będzie 
podobnie. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgod-
nie planem, system monitoringu 
powinien zacząć działać jeszcze 
w listopadzie tego roku. (raf)
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Od końca września w stoli-
cach powiatów odbywają się 
publiczne dyskusje na temat 
diagnozy metropolii, opracow-
anej przez zespół ekspertów, 
którzy zajmują się przygotow-
aniem Strategii Rozwoju 2030. 
Diagnoza to punkt wyjścia, 
na podstawie którego będzie 
można określić, co wymaga 
włączenia w obszar współpracy, 
zmiany lub doinwestowania.

Rozmowy na temat stanu 
obecnego metropolii nie 
mogły się obyć bez postu-
latów, dotyczących koniec-
znych przedsięwzięć. Oto 
lista najczęściej wymienianych 
wniosków i zadań dla obszaru 
metropolitalnego:  
- zaplanowanie spójnego sys-

temu komunikacyjnego, 
przede wszystkim z naciski-
em na transport publiczny, 
także poprzez promocję tego 
rodzaju transportu wśród tu-
rystów. Dotyczy to również 

skoordynowania rozkładów 
jazdy; 

- koordynacja planów przestr-
zennych, przygotowywanych 
przez samorządy; 

-  koordynacja gospodarki od-
padami;

- tworzenie klastrów przez 
małe przedsiębiorstwa, by 
zwiększyć szanse eksportowe

Uczestnicy konsultacji 
zastanawiali się także nad 
możliwościami wzrostu 
innowacyjności naszego re-
gionu. 

– Trzeba w tym zakresie 
zmienić politykę naszych 
uczelni – uważa dr Piotr Ta-
mowicz, jeden z ekspertów 
przygotowujących diagnozę i 
strategię. -  Ostatnie inwesty-
cje szkół wyższych to „twarda 
infrastruktura”: budynki, park-
ingi, remonty. Obserwujemy 
natomiast spadek nakładów 
na działalność naukowo-
badawczą, która powinna być 

Tak rozmawiamy o diagnozie metropolii
Koordynacja transportu publicznego i ułatwienia dojazdu do rdzenia metropolii to postulat najczęściej 
wymieniany przez mieszkańców. Samorządowcy uważają, że jednym z głównych zadań metropolii jest 
budowa sieci szkolnictwa zawodowego w porozumieniu z przedstawicielami biznesu.

szkołom podpowiadał, jakie ma 
oczekiwania, jakie kierunki i 
specjalizacje należy tworzyć. 

Obecni na konsultacjach 
przedsiębiorcy podkreślali z 
kolei, że kształcenie w szkołach 
zawodowych powinno zawierać 
jak najwięcej elementów prak-
tyki i zajęć warsztatowych. 

- Systemowym rozwiązaniem 
mogłoby być powstanie silnego 
samorządu gospodarczego, 
który nawiązałby stały kontakt 
ze szkołami – uważa Michał Gla-
ser, dyrektor biura Gdańskiego 
Obszaru Metropolitalnego. – 
Zresztą, analizując przykłady 
innych metropolii europejskich, 
da się zauważyć, że wiele działań 
metropolitalnych bazuje na 
współpracy przedsiębiorców z 
samorządami, uczelniami czy or-
ganizacjami pozarządowymi.

Konsultacje diagnozy potrwają 
do 15 października. Z jej pro-
jektem – w podziale na sektory 
– można się zapoznać na stronie 
http://www.metropoliagdansk.
pl/strategia-rozwoju-metropolii-
2030/konsultacje-spoleczne.

Na uwagi czekamy pod 
adresem: strategia@metropoliag-
dansk.pl. (MR)

kluczową aktywnością. Z ko-
lei szukanie innowacyjnych 
rozwiązań na poziomie firmy, 
można zacząć od bardzo pros-
tych kroków: np. od wizyty w 
urzędzie patentowym i przejrze-
nia najnowszych, zarejestrow-
anych rozwiązań w interesującej 
przedsiębiorcę dziedzinie. 
Równie wiele zależy od pro-

mocji wśród osób prowadzących 
działalność gospodarczą odwagi 
do podejmowania zmian, do 
wdrażania nowych pomysłów i 
technologii.

Wątki edukacyjne zostały 
uznane za bardzo istotne zadanie 
metropolii także na poziomie sz-
kolnictwa ponadgimnazjalnego.  

– Powinniśmy zaplanować 

przyszłe działania dotyczące 
sieci szkół zawodowych, które 
słuchaczom dają pewny fach, 
a firmom wykwalifikowanych 
pracowników – podkreślała na 
spotkaniu w Kartuzach starosta 
powiatu kartuskiego, Janina 
Kwiecień. – Konieczne jednak 
do tego jest wsparcie ze strony 
biznesu, który będzie nam i 
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Konsultacje diag-
nozy potrwają do 
15 października
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Pierwsza uchwała podjętą 
przez radę dotyczyła przyjęcia 
Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Kartuzy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi. 
Radni pozytywnie odnieśli się 
do uchwały. 

Długa dyskusja towarzyszy-
ła głosowaniu nad uchwałami 
związanymi z Gminny Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. 
Ostatecznie radni przegłoso-
wali uchwały dotyczące: 
-  przyjęcia Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020

-  regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów 
zamieszkujących na terenie 
Gminy Kartuzy

-  przyjęcia Gminnego Progra-
mu Wspierania Rodziny w 
Gminie Kartuzy na lata 2014-

INWESTYCJE | Powiat 
kartuski zakończył remont 
sześciokilometrowego od-
cinka na trasie Gołubie – 
Szymbark. Koszt inwestycji 
sięgnął 509 tys. złotych, 
z czego gmina Stężyca 
dofinansowała zadanie 
kwotą 250 tys. złotych. 
Cały odcinek zyskał nową 
warstwę ścieralną.

Oprócz tego niedawno 
powiat przekazał plac bu-
dowy dla dużego zadania 

inwestycyjnego, jakim jest 
budowa trasy turystycznej 
Gowidlino – Lemany. Ro-
boty budowlane rozpoczną 
się po zakończeniu prac 
przez geodetów. Powiat 
zakończył również budowy 
chodników w Pępowie, 
Miechucinie, w tym tygo-
dniu również w Zajezierzu. 
W przyszłym tygodniu 
rozpoczną się prace przy 
przebudowie drogi w 
Skrzeszewie. (raf)

Droga Gołubie – Szymbark 
już odnowiona
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Trasa Gołubie – Szymbark została kompleksowo 
zmodernizowana

Zmiany w budżecie i nowe nazwy ulic
GM. KARTUZY | Za nami XLV sesja Rady Miejskiej w Kartuzach. Radni obradowali na 
temat budżetu, nazw ulic oraz kwestii związanych z pomocą rodzinom i ofiarom przemocy.

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

2016
Radni przegłosowali również 

uchwały dotyczące nadania nazw 
ulic kolejnym odcinkom ul. Elizy 
Orzeszkowej oraz ul. Starowiej-
skiej w Kiełpinie. Z kolei ulica w 
Brodnicy Górnej, przy Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji 
Regionu nazywać sie będzię 
„Żeglarska”.

Podczas ostatniej sesji wpro-

wadzono również zmiany do 
budżetu Gminy Kartuzy na 
2014 rok. Wśród zmian znalazło 
się między innymi zwiększenie 
wydatków w kwocie 27 tys. zł. 
na wypłatę ekwiwalentów za 
udział w akcjach ratowniczo- 
gaśniczych dla strażaków oraz 
na zakup paliwa, papy na dach 
OSP Kolonia oraz na zakup ma-
teriałów do rozbudowy wiaty 

garażowej w OSP Dzierżążno. 
Zwiększono również wydatki w 
kwocie 593.716 zł, w tym: 84.284 
zł na organizację zajęć na base-
nie, pozostała kwota to dotacje 
dla przedszkoli niepublicznych 
i punktów przedszkolnych oraz 
dla szkół podstawowych pro-
wadzonych przez inne jednostki 
niż jednostka samorządu teryto-
rialnego.

Samorządowcy 
z gminy Kartuzy 
przegłosowali kilka 
ważnych dla miesz-
kańców uchwał
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Kaszubski Inkubator 
Przedsiębiorczości to szan-
sa rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw w Bytowie, 
Kościerzynie, Lęborku i Kar-
tuzach. Decyzja o utworze-
niu takiej instytucji zapadła 
w 2012 r., gdy w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku zawarto umowę 
na dofinansowanie projektu. 
Planowany termin zakończe-
nia to 19 grudzień br. 

Modelowa współpraca 
samorządów

Liderem wdrażanego pro-
jektu jest Kościerzyna. Od 
wielu lat władze tego miasta 
konsekwentnie wprowadza-
ją programy i ułatwienia 
dla osób i firm tworzących 
miejsca pracy: Rada Miasta 
uchwaliła Program Rozwo-
ju Przedsiębiorczości na lata 
2013-2020, trwają też prace 
projektowe w obszarze wy-
znaczonym na utworzenie 
Kościerskiej Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej. Jednak 

za najważniejszą inwestycję 
wspierająca rozwój przedsię-
biorczości należy uznać go-
towe do użytkowania inku-
batory przedsiębiorczości w 
czterech powiatowych mia-
stach Bytowie, Kościerzynie, 
Lęborku oraz Kartuzach. Pro-
jekt ten, którego liderem jest 
miasto Kościerzyna (a perso-
nalnie Zdzisław Czucha, bur-
mistrz miasta) to modelowy 
przykład współpracy pomię-
dzy samorządami.

Te inkubatory przedsiębior-
czości, funkcjonujące pod 
wspólną i jednolitą marką, 
będą pełnić kluczową rolę w 
podnoszeniu konkurencyj-
ności i innowacyjności firm 
zlokalizowanych na obszarze 
ich oddziaływania. 

Szeroki wachlarz 
wspierania firm

Oferta inkubatorów obej-
mować będzie m.in. wynajem 
po cenach preferencyjnych 
pomieszczeń na rzecz prowa-
dzonej działalności gospo-

Wyszczególnienie Ogółem wartość 
projektu

Gmina Bytów Gmina Miejska 
Kościerzyna

Gmina Miasto 
Lębork

Powiat Kartuski

Wartość projektu 20 373 361 4 032 928 8 049 664 3 714 008 4 576 761
Dofinansowanie z UE 12 020 901 2 459 102 4 908 330 1 862 761 2 790 708
Wkład własny 8 352 460 1 573 826 3 141 334 1 851 247 1 786 053

Finansowanie projektu w PLN:
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darczej. Inkubatory zostaną 
także wyposażone w eksplo-
ratorium, czyli strefę edukacji 
przedsiębiorczości i nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych, 
pobudzających pasję odkry-
wania i zdobywania wiedzy. 
Przedsiębiorcy uzyskają rów-
nież dostęp do szerokiego 
wachlarza usług doradczych, 
m.in. w zakresie zagadnień 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
Oferta inkubatora obejmuje 
też  wynajem sal konferencyj-
nych oraz sal spotkań według 
stawek komercyjnych, prowa-
dzenie usług E-biura i biur z 
elastycznym czasem wynajmu 
(coworking), dotyczyć będzie 

wszystkich zainteresowanych 
podmiotów, w tym również 
nie uzyskujących wsparcia w 
ramach Sieci Kaszubskiego In-
kubatora Przedsiębiorczości. 

Na przestrzeni realizacji 
projektu z infrastruktury in-
kubatorów skorzysta łącznie 
45 przedsiębiorstw innowa-
cyjnych, a z usług utworzo-
nych laboratoriów skorzysta 
25 przedsiębiorstw. W ko-
ścierskim inkubatorze będzie 
15 pomieszczeń w tym 2 dla 
niepełnosprawnych. Pomimo 
tego, iż oficjalne otwarcie za-
planowano na koniec paździer-
nika, już wynajęto tam część 
pomieszczeń. Obecnie trwają 
negocjacje z kolejnymi firma-

mi. Operatorem Inkubatora w 
Kościerzynie jest Konsorcjum 
utworzone przez Pomorski 
Inkubator Przedsiębiorczości, 
Kaszubską Fundację Przed-
siębiorczości SA i Regionalną 
Izbę Gospodarczą.

Warto podkreślić, że wszyst-
kie budynki inkubatorów wy-
konane zostaną w technologii 
energooszczędnej, co zdecy-
dowanie obniży koszty ich 
przyszłej eksploatacji, a także 
będą dostosowane do obsługi 
przedsiębiorców niepełno-
sprawnych. 

Kompleksowe wyposażenie, 
pełna obsługa

W każdym inkubatorze 

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa: 1, Rozwój i innowacje w MŚP

Szansa na rozwój 
i innowacyjność
W czterech lokalnych ośrodkach rozwoju społeczno-gospodarczego - Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach 
- powstały inkubatory przedsiębiorczości, funkcjonujące pod wspólną i jednolitą marką

Wizualizacja 
siedziby Kaszub-

skiego Inkuba-
tora Przedsię-

biorczości

przedsiębiorczości znajdą się 
pomieszczenia o następujących 
funkcjach: 
- pomieszczenia do prowa-

dzenia działalności gospo-
darczej z nowoczesnym 
wyposażeniem,  po preferen-
cyjnych stawkach  w tym dla 
osób niepełnosprawnych

- wirtualne biuro (e-
sekretariat)

-  biura z elastycznym czasem 
wynajmu (coworking)

-  sale szkoleniowe i konferen-
cyjne

-  pomieszczenia na spotkania 
biznesowe

-  strefy edukacji przedsiębior-
czości, nauk matematyczno-
przyrodniczych,  pobudza-
jących pasję odkrywania i 
zdobywania wiedzy.

Pomieszczenia dla firm inku-
bowanych będą wyposażone w 
meble biurowe, komputery, za-
pewniony będzie dostępem do 
szerokopasmowego internetu.

Inkubatory będą także prowa-
dzić:
-  doradztwo specjalistyczne
-  szkolenia
- mentoring (wsparcie do-

świadczonego przedsiębior-
cy)

-  networking (wsparcie w 
nawiązywaniu kontaktów 
biznesowych)

-  usługi prawne.
Projekt ma na celu stworzenie 

miejsca rozwoju i nabierania 
doświadczenia do późniejszego, 
samodzielnego funkcjonowania 
na rynku firm rewitalizujących 
lokalne środowisko, komercja-
lizujących nowe technologie, 
tworzących dobrobyt i pomyśl-
ny rozwój lokalnej, regionalnej 
i narodowej gospodarki.
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Miniona kadencja była 
trudna dla samorządów ze 
względu na duże obciąże-
nia finansowe. Jak pora-
dziło sobie z tym Żukowo? 
Czy udało się zrealizować 
wszystkie zamierzenia?

- Rzeczywiście. Poprzednia 
kadencja to był okres inten-
sywnego pozyskiwania środ-
ków unijnych. W tej kadencji 
pozostały do pozyskania je-
dynie środki rewitalizacyjne. 
Dlatego też zwróciliśmy się z 
wnioskiem o rewitalizację sta-
rej części Żukowa, gdzie znaj-
duje się Park Jubileuszowy 
i udało nam się te fundusze 
pozyskać. 

Uzyskaliśmy również dofi-
nansowanie z budżetu cen-
tralnego na budowę szkoły w 
Baninie oraz boiska – w sumie 
4 mln zł. Z sukcesem wystę-
powaliśmy także o pieniądze 
na „schetynówki”. Wcześniej 
drogi w naszej gminie nie 
były w ten sposób finansowa-
ne. Tym razem się udało. Po-
wstała  m. in. droga z Pępowa 
do Żukowa. Ponadto podpi-
saliśmy umowę na dofinan-
sowanie opracowania doku-
mentacji budowy kanalizacji. 
Projekt zakłada wybudowanie 
63 kilometrów kanalizacji w 
północnej części gminy. 

Jakie inwestycje były naj-
ważniejsze?

- Największą inwestycją 
ostatnich lat jest bez wątpie-
nia budowa szkoły w Baninie. 
Placówka powstała w ciągu 11 
miesięcy. Obecnie trwają pro-
cedury odbiorowe. Czekamy 
jednocześnie na wyposażenie 
szkoły. W momencie, kiedy ją 
doposażymy, obiekt zostanie 
oddany do użytku. Budujemy 
również salę gimnastyczną. 
Już dziś mamy dwumilio-
nowe dofinansowanie do tej 
inwestycji. To ma być pełen 
kompleks: szkoła, boisko i 
sala sportowa. 

Na inwestycje wydaliśmy 
w sumie ponad 90 milionów 
złotych podczas całej kaden-
cji. Jeśli chodzi o budżet, to 
suma po stronie dochodów 
wzrosła w ciągu mijającej ka-
dencji z 74 mln zł do 111 mln 
zł. Intensywny rozwój Żuko-
wa i wzrost liczby mieszkań-
ców również ma na to wpływ. 
Jest to najwyższy wzrost w po-
wiecie kartuskim. Oczywiście, 
oznacza to również większe 
wydatki. Te wzrosły z 79 mln 
zł w roku 2010 do 130 mln zł 
w roku 2014. 

Żukowo rozwija się dy-
namicznie. W lawinowym 
tempie przybywa tutaj 
mieszkańców, kosztem 
dzielnic Gdańska, czy 
Gdyni. Co robi gmina, by 
ich przyciągnąć?

To prawda – odnotowujemy 
duży napływ mieszkańców, 
szczególnie w rejonie Banina. 

Żukowo 
na drodze sukcesu

Z Jerzym Żurawiczem, burmistrzem Żukowa, rozmawia Dorota Korbut.

wsi z placami zabaw w Glinczu, 
Leźnie, Chwaszczynie, Sulminie, 
Pępowie, Baninie – z dofinanso-
waniem z Unii Europejskiej. W 
Żukowie zbudowaliśmy Park Ju-
bileuszowy – jak wspomniałem, 
w ramach rewitalizacji starego 
centrum miasta. Ponadto zago-
spodarowaliśmy okolice stawu 
przy ZOZ w Żukowie. Zbudo-
waliśmy i doposażyliśmy place 
zabaw w Czaplach, Małkowie, 
Przyjaźni, Niestępowie, Mi-
szewku, Widlinie i Skrzeszewie, 
Borkowie. 

Gmina stawia również na kul-
turę, czego przykładem są hucz-
ne obchody jubileuszu miasta, 
ale także koncerty i widowiska. 
Przykładów jest sporo: wspo-
mniane 800-lecie, 25-lecie Żu-
kowa. Ostatnio na koncercie 
zespołu Mazowsze mieliśmy 1,4 
tys. widzów – z Trójmiasta, Kar-
tuz, czy Stężycy. Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Żukowie działa 
prężnie, jednak bolączką jest 
brak własnej siedziby. Moim 
celem jest stworzenie  OKiS-
owi takiego ośrodka. 

A jak wygląda perspektywa 
sportu w gminie Żukowo?

- Zbudowaliśmy skate-park 
oraz przygotowujemy ścieżkę 
edukacyjną, gdzie można wy-
konywać ciekawe doświadcze-
nia z zakresu optyki, fizyki, czy 
dynamiki. To takie połączenie 
nauki i sportu, w okolicy parku 
rekreacyjnego nad jeziorem. 

Jesteśmy na etapie rozpoczę-
cia budowy nowej płyty boiska 
pełnowymiarowego ze sztucz-
ną murawą. Dużo młodzieży na 
terenie naszej gminy gra w pił-
kę. Nasz klub KS Chwaszczyno 
jest w III lidze. GKS Żukowo, 
piłka ręczna jest w II lidze. I o 
tych zawodników trzeba dbać. 
W Baninie jest pełnowymia-
rowe boisko trawiaste, mamy 
też boisko tartanowe, do piłki 
ręcznej, siatkówki, koszyków-
ki. Obiekt w Baninie po lek-
cjach jest ogólnodostępny w 
godzinach popołudniowych. 

Dbamy również o imprezy 
sportowe. W zeszłym roku 
organizowaliśmy Mistrzo-
stwa Świata w Karate, a pod-
czas nich – zawodników z 16 
państw. Organizacja tej impre-
zy została bardzo wysoko oce-
niona przez światową federację 
Karate Shotokan. 

Żukowo przyciąga także 
wybitne osobowości...

- Jesteśmy dumni z tego, że 
honorowymi obywatelami 
naszego miasta są wybitni lu-
dzie, jak Lech Wałęsa, były 
prezydent RP oraz Andrzej 
Wroński, dwukrotny medalista 
olimpijski.  Wśród honoro-
wych obywateli są także Ro-
man Biczkowski, ks. Stanisław 
Gackowski oraz znany i lubia-
ny w gminie lekarz dr Stani-
sław Dunajski. 

Dziękuję za rozmowę.

Niestety, nie wszyscy, którzy się 
do nas sprowadzają z Gdańska, 
Gdyni, czy Sopotu, meldują 
się w Żukowie. A szkoda, bo 
to uszczupla nasz budżet, przy 
jednoczesnej konieczności za-
pewnienia jak najwyższej jako-
ści życia.

Naszym priorytetem są drogi, 
chodniki, lampy uliczne. Nie-
dobór funduszy nie idzie w pa-
rze z realizacją tych zamierzeń. 
Oczekiwania rosną, a my nie za-
wsze możemy im sprostać. Pa-
miętajmy, że gmina to nie tylko 
większe ośrodki, jak  Żukowo, 
Chwaszczyno, czy Banino. To 
21 sołectw. Zdecydowaliśmy 
się na to, by te sołectwa w więk-
szym stopniu uczestniczyły w 
realizacji naszego budżetu. Na-
szą odpowiedzią na tę sytuację 
jest utworzenie obywatelskiego 
funduszu sołeckiego. Zdecy-
dowaliśmy się ok. 10-krotnie 
powiększyć kwotę, którą sołec-

twa mają do rozdysponowania. 
Dawniej było to ok. 15-20 tys. 
zł na sołectwo, teraz jest to ok. 
130-140 tys. zł. 

To imponujący skok! A 
wszystko w myśl zasady, że 
z bliska widać więcej?

- ... i lepiej! To sami miesz-
kańcy na zebraniach wiejskich 
decydują, na co przeznaczyć 
pieniądze, gdzie wybudować 
plac zabaw, park, czy utwardzić 
drogę. W przyszłym roku zgło-
szone w ten sposób projekty za-
mierzamy realizować. 

Jakie były i będą w najbliż-
szej przyszłości kierunki 
rozwoju gminy? Czy są to 
inwestycje, oświata, czy 
może partnerstwo między-
narodowe?

- Pod względem zagranicznej 
współpracy jesteśmy liderem. 
Od 2002 roku współpracuje-

my z 5 miastami partnerskimi: 
Vordingborg z Danii, Wendel-
stein z Niemiec, Saint Junien z 
Francji, Balvi na Łotwie oraz z 
gminą Świdnica. 

Ta współpraca układa się 
bardzo dobrze. Niedawno na 
Łotwie uczestniczyliśmy w 
festiwalu tańca Eima, Ejma. 
Występował przed tamtej-
szą publicznością nasz zespół 
Rapsodia. Znakomicie rozwija 
się również międzynarodowa 
wymiana młodzieży. Właśnie 
wrócili nasi gimnazjaliści z Nie-
miec, wspomniana Rapsodia, a 
także zespół Perełki - odwiedza-
ją partnerskie miasta w kraju i 
za granicą. Wyjazdy, poznawa-
nie innych krajów, kultur, języ-
ka, to ważny element edukacji 
dla młodzieży. 

Na pewno koncentrujemy się 
na oświacie – nowa szkoła w 
Baninie, rozbudowa szkoły w 
Glinczu i w Borkowie są tego 

przykładem. W naszej gminie 
jest 4,6 tys. dzieci i młodzieży 
– uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Niektóre, jak np. 
placówka w Leźnie osiągają wy-
różniające się wyniki. 

Po drugie – drogi. Postanowi-
liśmy przeznaczyć pieniądze na 
utwardzanie dróg płytami typu 
YOMB. Jest to sposób tymcza-
sowy, jednak bardzo skuteczny. 
Potem zostaną one usunięte, a 
pojawi się trwała nawierzchnia. 
Ułożyliśmy 136 tysięcy, czyli 
ok. 30 kilometrów płyt, trzy-
krotnie więcej niż w poprzed-
niej kadencji. Oczywiście, jeśli 
jest taka wola mieszkańców, 
staramy się zamiast płyt kłaść 
asfalt. 

Co jeszcze?
- Zależy nam również na two-

rzeniu parków – miejsc sprzyja-
jących integracji i wypoczynko-
wi. Zagospodarowaliśmy centra 

Park Leźno

Szkoła w Baninie

Rewitalizacja centrum Żukowa
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Na uroczystość został zapro-
szony Andrzej Wyrzykowski, 
wójt gminy Przodkowo. Przy-
byli też przedstawiciele rady 
rodziców. Uczniowie przygo-
towali przedstawianie poka-
zujące różne typy nauczycie-
li: anioła, aktywistę, luzaka, 
sceptyka i służbistę. Młodsze 
dzieci przygotowały krótki 

koncert życzeń. 
Podczas uroczystości wystą-

pił też szkolny chórek, który 
podkreślił znaczenie pracy 
nauczyciela w szkole. Na za-
kończenie samorząd uczniow-
ski złożył życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły - wszy-
scy obejrzeli taniec do pio-
senki pt. „ Chocolate” w wy-
konaniu uczniów tworzących 
samorząd. Uczniowie wręczy-
li też gościom i  nauczycielom 
słodkości. Piękne storczyki od 

dzieci i rodziców powędrowa-
ły do tych, którzy na co dzień 
próbują zaszczepić w młodych 
sercach i umysłach wszystkie 
te cechy, które niezbędne sa 
w życiu każdego człowieka. 
Za wysiłki wkładane w edu-
kację i wychowanie młodych 
ludzi dyrektor szkoły Gra-
żyna Grzenkowska wręczyła 
nauczycielom i pracownikom 
szkoły  nagrody. W tym roku 
otrzymali je: Grażyna Dejk, 
Elżbieta Pielowska, Alicja 

Świętowali nauczyciele i uczniowie
EDUKACJA | W Szkole Podstawowej w Wilanowie uczniowie i nauczyciele uroczyście i radośnie obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. 
Specjalnie z tej okazji został przygotowany program artystyczny. 
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Rebicka, Emilia Sobczyńska, 
Beata Ludwichowska oraz Ka-
zimierz Hirsz.  

Na sam koniec zabrał głos 

wójt, który życzył uczniom i 
nauczycielom sukcesów oraz 
rozwijania talentów i umiejęt-
ności. 

Na uroczystości zaproszono m.in. Andrzeja Wyrzykowskiego, wójta gminy Przodkowo
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KARTUZY | Choć Dzień Edu-
kacji Narodowej przypada na 
14 października, kartuskie 
szkoły nieco wcześniej ob-
chodziły tę uroczystość. W 
piątek obchody połączone zo-
stały z otwarciem nowego bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Grzybnie. Później Dzień 
Nauczyciela obchodzono w 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Kartuzach.

O oprawę artystyczną wy-
darzenia zadbały dzieci z 
najmłodszych klas. Przygo-
towany przez nie i grono pe-
dagogiczne program łączył 
humor z przesłaniem. Naj-
młodsi odnosili się z szacun-
kiem do pracy nauczycieli, 
ale też żartowali o ściąganiu.

- Przepiękne słowa wypo-
wiedzieliście i wyśpiewaliście 
z wielką sympatią i miłością 
do waszych nauczycieli – 
zwróciła się do najmłodszych 
Mirosława Lehman, burmistrz 
Kartuz. - Ja również chcia-
łabym dołączyć się do tych 
przepięknych życzeń, abyście 
Państwo byli zadowoleni z 
Waszej codziennej pracy i z 
trudu, który podejmujecie.

Życzenia nauczycielom zło-
żył również dyrektor szkoły 
Piotr Kloczkowski. Wręczył 
im również listy gratulacyjne.

- Jestem szczęśliwy, że pra-
cuję z takimi nauczycielami, 
z takim gronem – podkreślił 
dyrektor szkoły.
(raf)

Zabawę zorganizowano z 
inicjatywy sołtysów Kłosowa 
i Rębu oraz rad gmin. Atrak-
cji było mnóstwo – rozrywkę 
i zabawę mieli zarówno naj-
młodsi, jak i ci nieco starsi 
(oczywiście tylko ciałem, bo 
wciąż młodzi duchem). 

Można więc było zrobić 
sobie piękną fryzurę u fry-
zjerki, która zgodnie z ży-
czeniami czesanych robiła  
loki, warkocze i koki. Te 
osoby, które  miały ocho-
tę fantazyjnie pomalować 
paznokcie, zgłaszały się do 
pani kosmetyczki. Głównie 
młodsza część uczestników 
korzystała z możliwości 
zrobienia pięknego makija-
żu  twarzy farbami do tego 
przystosowanymi. Panie 
malowały więc na twarzach 
dzieci przepiękne, kolorowe 
wzory. 

Wyczesani, pomalowani 
uczestnicy festynu mogli 
rozpocząć zabawę na ele-
mentach wesołego mia-
steczka ufundowanych przez 
wójta gminy Przodkowo. 
Do wyboru była dmuchana 
zjeżdżalnia, karuzela, euro 
bangee i kule wodne.

Po zjeżdżaniu, kręceniu, 
skakaniu i chodzeniu po 
wodzie, można było  zjeść 
kiełbaskę z grilla, ciasto i 
ugasić pragnienie. W czasie 
trwania festynu dobra mu-
zyka zachęcała wszystkich 
do zabawy.

Wielki dzień wszystkich pedagogów
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Festyn w barwach jesieni
KŁOSOWO | Fantazyjne fryzury, usługi kosmetyczne, karuzele, zjeżdżalnie i konkursy – to tylko część z atrakcji, 
jakie czekały na tych, którzy wybrali się na rodzinny festyn do Kłosowa (gm. Przodkowo). 

Uczestnicy festynu mo-
gli brać udział w wybranych 
przez siebie konkursach. W 
konkursach brali udział ci, 
którzy preferują konkurencje 

wymagające sprawności fi-
zycznej lub szybkości manu-
alnej albo sprytu. A jak kon-
kursy - to świetna zabawa i 
wspaniałe nagrody! Bawiły się  

więc osoby w każdym wieku. 
Możliwości  było tak dużo, że 
znalazło się coś interesującego 
dla każdego uczestnika festy-
nu. Był konkurs limbo i skoki 

prze hula hop oraz ich tocze-
nie, malowanie na czas kółek 
i przecinanie kartki w paru 
miejscach oraz zdobienie 
twarzy piegami. Przeciąganie 

„liny” zakończone remisem 
udowodniło, że oba sołectwa 
Kłosowo i Rąb są równie sil-
ne i potrafią naprawdę dobrze 
współpracować.

Najlepsze życzenia nauczycielom złożyła m.in. Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz



CENY W ROLNICTWIE

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

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

Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym 

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

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

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

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

Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym

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

Pełny artykuł w najnowszym Expressie Rolniczym

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



11www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Organizatorzy przygotowali 
dla osób odwiedzających tar-
gi bogatą i różnorodną ofertę: 
produkty i usługi dedykowane 
seniorom, bezpłatne bada-
nia i konsultacje zdrowotne, 
warsztaty plastyczne i rucho-
we, wykłady i porady eksper-
tów, a także ciekawy program 
artystyczny. 

Dla każdego coś ciekawego
- Każdy znajdzie coś dla sie-

bie – podkreśla Anna Jarosz, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopo-
cie, pomysłodawca targów. 
- Seniorzy są grupą zróżnico-
waną, w zależności od wieku 
i stanu zdrowia ich potrzeby 
są inne, dlatego na targach 
przygotowaliśmy propozycje 
zarówno dla osób aktywnych, 
jak i tych niesamodzielnych, 
które wymagają wsparcia i 
opieki. 

Odnaleźć tu można wszyst-
ko to, co służy zdrowiu i ra-
dości życia na emeryturze, a 

więc wyroby prozdrowotne i 
medyczne, oferty z zakresu: 
pielęgnacji ciała i urody, opie-
ki nad osobami starszymi, 
rehabilitacji, zdrowego żywie-
nia, wypoczynku i podróży, 
edukacyjne oraz propozycje 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu.

Bogata oferta
Tegoroczna edycja sopoc-

kich targów seniora odbę-
dzie się pod hasłem: „Piękny 
uśmiech w każdym wieku”. 

- Będziemy promować ak-
tywny tryb życia, który niesie 
radość, doradzimy jak dbać 
o urodę i pięknie wyglądać 
mimo upływu lat oraz zadba-
my o profilaktykę zdrowia, 
oferując naszym seniorom 
szereg bezpłatnych badań, 
warsztatów oraz porad eks-
pertów – podkreśla Marek 
Wojda, prezes Fundacji Nie-
zależni, współorganizator tar-
gów.

Seniorzy będą mogli ak-
tywnie wziąć udział w tar-
gach, uczestnicząc w licznych 
warsztatach np. obsługi lapto-

pa i tabletu, warsztatach pla-
stycznych, jak np. układania 
bukietów, tworzenia biżuterii, 
malowania na ceramice czy 
decoupage oraz ruchowych, 
m. in. gimnastyka kręgosłu-
pa, twarzy, nauka tańca, joga 
śmiechu, tai chi. Organizato-
rzy zachęcają do zabrania wy-
godnego stroju oraz obuwia 
aby w pełni skorzystać z boga-
tej oferty zajęć ruchowych. 

Bezpłatne badania
Ważnym elementem targów 

są bezpłatne badania profilak-
tyczne, wykłady, porady oraz 
konsultacje zdrowotne, m. in. 
lekarza stomatologa, kardio-
loga, rehabilitanta, dietetyka, 
podologa, który podpowie 
jak dbać o stopy; badania 
wzroku i słuchu, gęstości ko-
ści, skóry, pomiar poziomu 
cukru, ciśnienia oraz tkanki 
tłuszczowej a także degustacje 
zdrowej żywności. Przed halą 
stanie osteobus, w którym bę-
dzie można wykonać badanie 
densytometryczne (gęstości 
kości) w kierunku osteoporo-
zy oraz mammobus, w którym 

Sopockie Targi Seniora już blisko!
W weekend 18 i 19 października w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się piąta edycja Sopockich Targów Seniora. 

aby była dobrym i spełnionym 
czasem – dodaje Anna Jarosz. 
-   Dużym zainteresowaniem 
na targach zawsze cieszą się 
wykłady i porady zdrowotne 
oraz badania profilaktyczne. To 
oznacza, że mamy coraz więk-
szą świadomość jak ważne jest 
przygotowanie się do starości - 
zdrowy styl życia, odpowiednia 
dieta, profilaktyka, rozwijanie 
pasji i zainteresowań oraz pie-
lęgnowanie relacji. Jak mówi 
znane nam wszystkim powie-
dzenie: „Śmiech to zdrowie”, 
dlatego organizatorzy Sopoc-
kich Targów Seniora zachęcają 
do uśmiechu i promują w tym 
roku hasło: „Piękny uśmiech w 
każdym wieku”.

Zapraszamy w sobotę i nie-
dzielę 18 i 19 października w 
godz. 10.00 – 16.00 do Hali 
100-lecia Sopotu, przy ul. Goy-
ki 7. Wstęp wolny.

panie w wieku 50-69 lat będą 
mogły bezpłatnie wykonać 
badanie piersi. Na hali wysta-
wienniczej będzie również spe-
cjalnie przygotowany unit den-
tystyczny gdzie będzie można 
bezpłatnie wykonać przeglądy 
dentystyczne. 

Liczy się uśmiech
- Starości należy się uczyć - 

jak mówił Aleksander Kamiń-
ski, pedagog i wychowawca 
-  dlatego na Sopockich Tar-
gach Seniora prezentujemy 
ciekawe rozwiązania i pomysły 
jak przygotować się do starości 
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Udzielanie poręczeń spła-
ty kredytów studenc-
kich jest jednym z zadań 
ARiMR.A taka forma po-
mocy to w wielu przypad-
kach jedyny sposób, aby 
wiele osób z terenów wiej-
skich mogło podjąć studia 
wyższe.
-Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom środowisk 
wiejskich Agencja Re-
strukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa rozpo-
częła w 2001 r. udzielanie 
pomocy w uzyskaniu ta-
kich kredytów studentom 
mieszkującym na obszarach 
wiejskich poprzez udziela-
nie poręczeń spłaty kredy-
tów. Dotychczas z tej formy 
pomocy skorzystało  5.431  
studentów, którym Agencja 
udzieliła poręczeń w wy-
sokości  76,4  mln zł.Porę-
czenia Agencji udzielane są 
do 80% lub do 100% wy-
korzystanej kwoty kredytu, 
w zależności od wysokości 
dochodu na osobę w ro-
dzinie studenta - tłumaczą 
przedstawiciele ARiMR.

ARiMR pomaga 
w uzyskaniu kredytów
Ponad 5,4 tys. studentów ze wsi skorzystało już z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w uzyskaniu kredytu studenckiego. Agencja udziela poręczenia spłaty kredytu. Wnioski o kredyt można składać 
do 15 listopada - poinformowała ARiMR.

Pierwszeństwo 
w uzyskaniu 
poręczenia 
kredytu 
studenckiego 
mają studenci 
o dochodach na 
osobę w rodzinie 
w wysokości nie 
przekraczającej 
600 zł.

Aktualnie przy udzielaniu 
poręczeń spłaty kredy-
tów studenckich Agencja 
współpracuje z Bankiem 

Polskiej Spółdzielczości 
S.A. oraz SGB-Bankiem 
S.A. powstałym z połącze-
nia Gospodarczego Ban-

ku Wielkopolski S.A. oraz 
Mazowieckiego Banku Re-
gionalnego S.A. Wnioski 
o kredyt studencki można 

składać w ww. bankach do 
15 listopada każdego roku.
Ubiegając się o poręczenie 
Agencji w wybranym przez 
siebie oddziale jednego 
z powyższych Banków, bądź 
w banku spółdzielczym 
działającym w zrzeszeniu 
student powinien: złożyć 
wniosek o udzielenie po-
ręczenia zgodny z wzorem 
określonym przez Agencję 
wraz z dokumentami okre-
ślającymi dochody w rodzi-
nie pozwalające ustalić do-
chód na osobę w  rodzinie 
studenta, zaświadczeniem 
z urzędu gminy o zamiesz-
kaniu na obszarze wsi,u-
stanowić prawne zabezpie-
czenie poręczenia ARiMR 
w formie weksla in blanco 
i podpisać umowę o udzie-
lenie poręczenia spłaty kre-
dytu studenckiego.
Pierwszeństwo w uzyska-
niu poręczenia kredytu 
studenckiego mają studen-
ci o dochodach na osobę 
w rodzinie w wysokości nie 
przekraczającej 600 zł.
(GB)

Zbiory będą większe
Według wrześniowego szacunku GUS, zbiory owoców z drzew 
w 2014 roku zwiększą się o 2,3 proc. i wyniosą 3,6 mln t. 

W porównaniu do lipco-
wego szacunku, prognozy 
odnośnie produkcji zostały 
zachowane. O 2,8 proc. do 
3,17 mln ton zwiększyć mają 
się zbiory jabłek, co będzie 
wynikiem rekordowym. 
Spośród owoców z drzew, 
mniejsze mają być tylko zbio-

ry gruszek - o 1,1 proc. (do 
75 tys. t), a także wiśni - o 5,2 
proc. (187 tys. t) - informują 
analitycy BGŻ.
Spadek zbiorów tych drugich 
spowodowany jest w dużej 
mierze niezebraniem znacz-
nej części owoców. Było to 
konsekwencją niskich cen 

wiśni na krajowym rynku, 
które spowodowały, że wielu 
producentów zdecydowało 
się zostawić owoce na drze-
wach. W 2014 roku zwiększyć 
ma się produkcja warzyw 
gruntowych. GUS szacuje, że 
wzrost ten wyniesie 8,2 proc. 
a zbiory ukształtują się na 

poziomie 4,33 mln ton. Jest to 
o blisko 3 pp. więcej niż spo-
dziewano się jeszcze w lipcu 
tego roku. Korzystny prze-
bieg warunków pogodowych 
latem sprzyjał poprawie plo-
nowania większości warzyw. 
Oczekuje się że najbardziej 
wzrosną zbiory kala� orów 
- o 16,6 proc. (do 245 tys. t), 
buraków ćwikłowych - o 10,7 
proc. (330 tys. t), a także wa-
rzyw pozostałych (pietruszka, 
pory, selery i in.) - o 19,1 proc. 
(837 tys. t). (GB)
Pełny artykuł w najnowszym
Expressie Rolniczym

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

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

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

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

Kalendarz rolniczy



narciarski. Rozmiar XL, cena 
100zł. Tel: 507-541-558

SPRZEDAM różnej wielkości 
kryształy, cena: 50zł/szt. (10szt.). 
Tel: 507-541-558

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-
190.

MAM do sprzedania łóżeczko 
stan dobry, cena 150 zł z matera-
cem, Lębork. Tel: 506-139-692

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

SPRZEDAM piec CO 25kw 
drewno, węgiel, dmuchawa, 
sterownik, 1500zł, Wicko. Tel: 
788-085-085

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

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrz-
ne - prawe, NOWE, zbrojone, z 
wizjerem i kompletem kluczy, 
wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 
600 702 048 

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 
20 zł, 505-567-034

OKNO drewniane, kolor sosno-
wy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jed-
noskrzydłowe, otwierane, u góry 
lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 
kolor szary, 1000 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrz-
ne, prawe, z futryną, zbrojone z 
wizjerem, komplet kluczy, cena: 
400 zł, tel. 501 539 159

SPRZEDAM łyżwy � gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 
dziewczynki, rozm.122, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki 
z II Wojny Światowej, dojazd do 
klienta, płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.
com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, 
czarne wstawki, stan idealny, 
cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

SPRZEDAM 2 krzesła drewnia-
ne, siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM piętrowy, wolno stojący, 
160m2,działka 960m2 w Gościci-
nie sprzedam. Tel: 600-399-797    

SPRZEDAM gospodarstwo 
rolne 820ha wraz z zabudowa-
niami. Tel: 661-895-941

MIESZKANIE 55m w Wejhe-
rowie, 3pokoje, 1 piętro, rok 
budowy 2011, wysoki standard. 
258 tys. Tel: 509-524-714

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

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. Sprze-
dam, prąd i woda, ul. Dębowa 
13, Kąpino, gm. Wejherowo, tel. 
605 420 694

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPRZEDAM działkę budowlaną, 
600 m kw, Wejherowo, tel. 513-
005-898 

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 495 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 km 
do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, 
tel. 502 686 196

DO WYNAJĘCIA

POMIESZCZENIE murowane 
50m2 - 2 pary drzwi, kanał + po-
mieszczenie gospodarcze 25m2 
podpiwniczone, prąd, woda, 
sauna do wynajęcia od zaraz. 
Kartuzy. Tel: 695-813-159

LUBOWIDZ mieszkanie 3 
pokojowe, kuchnia i łazienka 
wyposażona i umeblowana. Tel: 
509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

ABSOLUTNIE każde auto kupię! 
Może być uszkodzone lub bez 
opłat, gotówka i umowa od reki. 
Tel: 668-193-771

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

INNE

SPRZEDAM tanio 4 opony 
zimowe z felgami 155, 13 polo 1, 
cena 320 zł. Tel: 510-501-955

EDUKACJA

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

LEKCJE dodatkowe z � zyki i 
chemii, w tym zadania oraz 
matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

SZUKAM pracy w gastronomi. 
Mam spore doświadczenie. Tel: 
597-242-488

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wodno 
– kanalizacyjne, gazowe, ekogro-
szek, pompy ciepła. Cale trójmia-
sto i okolice. Tel: 601-677-964

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości. Tel: 512-
905-908 www.pod-zastaw.net

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

TOWARZYSKIE

PEŁNA życia 50latka z wiarą 
w szczęśliwą przyszłość, szuka 
pana gotowego na związek. Tel: 
664-038-355

SEX to Lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów. Tel: 
514-670-725. Sopot

MĄŻ do wynajęcia. Tel: 729-
327-608

28-LETNI kawaler bez nałogów 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZADBANY, wolny, pracujący, 
niepalący, niezależny w 100%, 
185 cm wzrostu 41 latek pozna 
kobietę do stałego związku na 
dalsze lata życia z Kartuz i okolic. 
Tel: 509-786-721

WDOWA, zadbana 50 – latka, 
pozna Pana z klasą poważnie 
myślącego o związku. Tel: 664-
038-355

ZWYCZAJNA lat 40, atrakcyjna, 
ceniąca wartości, pozna dojrza-
łego Pana z klasą gotowego na 
związek. Tel: 698-718-660

28-LETNI kawaler bez nałogów, 
pozna Panią do 37 lat w celu sta-
łego związku. Tel: 798-505-479

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM płaszczyk skórzany 
czarny rozmiar „M” stan bardzo 
dobry 250 zł, płaszczyk z lnu 
rozmiar 42 cena 200 zł. Tel: 731-
885-310

SPRZEDAM nowy kombinezon 
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Bieg VIP
Dariusz Męczykowski
Piotr Laska
Piotr Lizakowski
Jan Sztąborowski
Marek Wołoszyk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impreza adresowana była głównie do dzieci i 
młodzieży, ale udział mógł wziąć każdy amator 
biegania.

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

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

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

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

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

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

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

WYNIKI BIEGÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

Przy mikrofonie Dariusz Męczykowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
za nim stoi Marek Wołoszyk, dyrektor Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie
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Nagrody pieniężne otrzyma-
li: kickboxer Robert Wroński 
wraz z trenerem Patrykiem 
Zaborowskim oraz kolarz Szy-
mon Sajnok z trenerem Dariu-
szem Maleckim.

Kartuski Klub Kickboxingu 
Rebelia pochwalić się może 
licznymi sukcesami zarówno 
krajowymi jak i międzynaro-
dowymi. Drużyna, którą opie-
kuje się Patryk Zaborowski, 
znów pokazała się z bardzo 
dobrej strony. W ostatnim cza-
sie Robert Wroński, zawodnik 
Rebelii sięgnał po złoty medal 
Mistrzostw Świata w Kick-
boxingu Kadetów i Juniorów, 
które odbyły się we Włoszech! 
Reprezentant Polski w drodze 
po złoto pokonał rywali z Es-
tonii, Włoch i Słowacji. Robert 
Wroński w lutym przyszłego 
roku planuje przejść na karierę 
zawodową.

Na brak sukcesów narzekać 
nie może też sekcja kolarska 

klubu GKS Cartusia. Podczas 
II Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich w Nankin w Chi-
nach z bardzo dobrej strony 
pokazał się Szymon Sajnok. 
Zawodnik klubu GKS Cartu-
sia w wyścigu indywidualnym 
na czas zajął drugie miejsce. 
W zmaganiach MTB był 3. Za 
miesiąc kolarz planuje wystar-
tować w Mistrzostwach Euro-
py w przełaju.

Podczas spotkania z bur-
mistrz Kartuz sportowcy i 
trenerzy opowiadali o trenin-
gach, stosowaniu diet i radości 
z wygrywania. 

- Każdy dobry wynik kartu-
skiego sportowca niezwykle 
mnie cieszy – mówi Mirosła-
wa Lehman, burmistrz Kartuz. 
- Podkreślam, że nasi sportow-
cy regularnie już prezentują 
wysoką dyspozycję nie tylko 
w kolarstwie i kickboxingu, ale 
też w szachach, koszykówce, 
pływaniu i wielu innych dys-
cyplinach. Jestem dumna, że 
młodzi ludzie pokazują naszą 
gminę z tak dobrej strony. 

Nagrodzeni za sukcesy
KARTUZY | Burmistrz Kartuz Mirosława Lehman nagrodziła sportowców reprezentujących 
naszę gminę, którzy w ostatnim czasie osiągnęli znaczne sukcesy na arenach międzynarodowych. 

Sportowcy, którzy w ostatnim czasie odnieśli znaczące sukcesy, odebrali nagrody od Mirosławy Lehman, burmistrz Kartuz
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W tym boju silne plecy 
to nie wszystko! Przeko-
nają się o tym goście Portu 
Rumia, którzy w sobotę 18 
października będą mogli 
podziwiać umiejętności 
siłaczy z całego kraju. 
Dziesięciu zawodników 
stanie do rywalizacji o 
tytuł najsilniejszego czło-
wieka Polski w konku-
rencji zwanej „żelaznym 
ciągiem”. Bój ten polega na 
podniesieniu, usadzonej 
na wysokości 30 centyme-
trów, sztangi bez użycia 
pomocniczych pasów. Za-
wodnicy będą więc musieli 
gołymi rękoma chwycić 
gryf i unieść w powietrze 
ciężar o masie od 150 kg 
do nawet 420 kg! Każdy z 
nich będzie miał 8 podejść. 
Czy uda im się utrzymać 
w powietrzu tak potężną 
masę? Gwiazdą wydarze-
nia, a także zawodnikiem 
stającym do rywalizacji, 
będzie legenda tej konku-
rencji – Jan Łuka. Pomimo 
swojego wieku – sporto-
wiec skończył niedawno 

65 lat – wciąż zachwyca 
formą. O swoich umiejęt-
nościach siłacz przypo-
mniał fanom 3 września 
w przerwie meczu piłki 
ręcznej, kiedy to podniósł 
w „żelaznym ciągu” sztan-
gę o wadze 425 kg! 

Mistrzostwom Polski 
towarzyszyć będą także 
konkurencje przygotowane 
specjalnie dla gości Portu 
Rumia. Zarówno mężczyź-
ni, jak i kobiety będą mogli 
zmierzyć się ze sztangą 
i pokazać, jaki ciężar są 
w stanie udźwignąć. Na 
śmiałków czekają drobne 
upominki. Zawody w „że-
laznym ciągu” odbędą się 
w sobotę 18 października 
w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Mistrzostwa rozegrane 
zostaną w godzinach 13.00 
– 15.00. Wstęp wolny. 
(K.P.)

ZAPASY | Mistrzostwa Polski 
Juniorów w zapasach tym ra-
zem odbyły się w Radomsku. 
Ekipa GKS CARTUSIA Kar-
tuzy w składzie: Sebastian Bir, 
Krystian Wika, Jakub Stru-
czyński, Jędrzej Wiśniewski, 
Bartosz Dunst powróciła z 

jednym medalem. Jest to brą-
zowy medal Krystiana, który 
stoczył bardzo dobry turniej i 
tylko przypadkowa przegrana 
uniemożliwiła mu zdobycie 
złotego medalu. Na V miej-
scach znaleźli się Sebastian 
Bir w kategorii 66 kg i Jakub 

Struczyński w kategorii 85 kg. 
Pozostali zajęli dalsze miejsca. 

W kolejnej grupie wiekowej 
nasi zawodnicy wracają z me-
dalem, do kompletu brakuje 
nam jeszcze medali w młodzi-
kach, ale ten turniej odbędzie 
się za dwa miesiące. (r) 

BIEGI | 18 października o 
godz. 11.00 wystartuje z tere-
nu Pałacu Kościeszy w Przy-
jaźni dziesiąty, ostatni  bieg w 
ramach cyklu Kaszuby Biegają 
2014. Bieg o długości 15 km 
prowadzić będzie bardzo ma-
lowniczymi terenami gminy 
Żukowo. Trasa przebiegać bę-
dzie przez Otomino, Glincz, 
Skrzeszewo oraz Przyjaźń w 
połowie prowadzi drogami 
asfaltowymi  natomiast w dru-
giej części drogami polnymi. 
Impreza odbędzie się dla upa-
miętnienia 66 Kaszubskiego 
Pułku Piechoty. Wszyscy za-
wodnicy będą mogli skorzystać 
z bezpłatnej kawiarenki oraz 
gorącej zupki po biegu. Każdy, 
który ukończy bieg otrzyma 
pamiątkowy medal, okolicz-
nościową koszulkę biegową 
oraz punkty do klasyfikacji 
generalnej. Najlepsi w 25 kate-
goriach wiekowych otrzymają 
nagrody. Nadzór nad bezpie-
czeństwem sprawować  będą: 
Komenda Policji Kartuzy, 
Straż Pożarna  oraz Powiatowe 
Centrum Zdrowia.  (DD)

Krystian Wika „brązowy” w Radomsku
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Zawodnicy 
z Kartuz 

uplasowali się 
na wysokich 

pozycjach

Wielki pokaz siły 
w Porcie Rumia Finał „Kaszuby biegają”
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Oficjalna gala podsumowująca cykl Kaszuby Biegają odbędzie się 7 listopada 2014 roku
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