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Podczas uroczystości Anna 
Okroj, dyrektor szkoły, pod-
kreśliła rangę wydarzenia. 
Wskazała też na liczne sukcesy 
uczniów i absolwentów placów-
ki, między innymi na płaszczyź-
nie piłki ręcznej, koszykówki i 
pływania. 

- Teraz uczniowie szkoły będą 

mieli jeszcze lepsze warunki do 
treningu – zaznaczyła dyrektor.  

Burmistrz Kartuz Mirosława 
Lehman podkreśliła natomiast, 
jak wiele pracy i determinacji 
włożono w tę inwestycję. Wrę-
czając symboliczne statuetki 
burmistrz podziękowała wy-
konawcy za budowę obiektu. 

Podziękowania złożyła też Paw-
łowi Ćwiertnie, inspektorowi 
nadzoru inwestycji. 

Po inauguracji roku szkolnego 
zebrani przeszli na nowo wybu-
dowany obiekt. Tam ks. Piotr 
Krupiński, dziekan dekanatu 
kartuskiego, dokonał poświęce-
nia boisk. Uroczyście przecięto 

też wstęgę. Drużyny koszyków-
ki i piłki ręcznej rozegrały me-
cze pokazowe. 

Kompleks boisk służyć będzie 
uczniom szkoły w dni szkolne 
do godz. 15, a w godz. 15.00 – 
22.00 wszystkim, którzy będa 
chcieli skorzystać z obiektu.

Przypominamy, że wartość ca-

NOWE BOISKA 
NA NOWY ROK SZKOLNY
Koniec wakacji – czas do szkoły! W miniony poniedziałek dzieci i młodzież 
z powiatu kartuskiego, podobnie jak w całym kraju, po raz pierwszy po dwóch 
miesiącach przerwy usłyszeli szkolny dzwonek. W jednej ze szkół - Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 Kartuzach – uroczystość była niezwykła. A to za sprawą 
oddania do użytku nowego kompleksu boisk.

łego projektu to niemal 1,25 mln 
zł. Do� nansowanie w ramach 
projektu Rewitalizacja części mia-
sta Kartuzy w rejonie osiedla Wy-
bickiego wynosi 858 156,18zł i po-
chodzi z Programu Operacyjnego 
Ryby na lata 2007-2013. Środki 
pozostające w dyspozycji Lokal-
nej Grupy Rybackiej Kaszuby. 
Nieco mniej o� cjalny, ale również 
uroczysty ton miała inauguracja 
roku szkolnego w Łapalicach. 
Podczas uroczystości Burmistrz 
Kartuz podziękowała Katarzynie 
Karwackiej - poprzedniej dyrek-
tor szkoły oraz pogratulowała 
Krzysztofowi Ortmannowi – no-
wemu dyrektorowi placówki.

                  (raf)

Uroczyste przecięcie wstęgi – od tego momentu nowoczesny kompleks boisk 
na os. Wybickiego jest już o� cjalnie otwarty
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SIERAKOWICE | Kaszubski 
Związek Pracodawców zwracił 
się niedawno z wnioskiem o 
zastosowanie ulgi podatkowej 
w roku 2015 dla podmiotów 
prowadzących działalność go-
spodarczą, szczególnie han-
dlową w centrum wsi Sierako-
wice. Stosowne pisma zostały 
wysłąne do Tadeusza Kobieli, 
wójta gminy Sierakowice, oraz 
Zbigniewa Suchty, przewodni-
czącego gminnej rady. 

- Prowadzone obecnie pra-
ce remontowe i moderniza-
cyjne spowodowały znaczące 
zmniejszenie obrotów w pla-
cówkach handlowych – pi-
sze w uzasadnieniu Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego 
Związku Pracodawców. - Brak 
dojazdu zmniejszył ilość klien-
tów i sprzedaż towarów. Rozu-
miemy potrzebę modernizacji i 
przebudowy dróg. Wspieramy 
działania władz w tych przed-

sięwzięciach. Występowaliśmy 
m.in. do władz wojewódzkich 
w sprawie remontu drogi Sie-
rakowice-Lębork, co obecnie 
jest realizowane. Zastosowanie 
ulgi podatkowej dla � rm, które 
są położone przy modemiowa-
nej drodze, nie będzie dużym 
uszczerbkiem w budżecie gmi-
ny, a okaże przychylność dla 
� rm, które płacą podatki do 
gminy.
(raf)

Pracodawcy apelują o ulgi podatkowe
Kilometry 
kanalizacji
Gmina Żukowo znalazła 
się w gronie samorządów, 
które otrzymały dofinan-
sowanie na budowę ka-
nalizacji w Chwaszczynie. 
Oprócz tego gminie udało 
się pozyskać dofinanso-
wanie na opracowanie 
dokumentacji kanalizacji 
w aż 8 miejscowościach 
gminy. WIĘCEJ STR.  3

Codzienny sport i ruch to podstawa
mówi Dariusz Męczykowski 

rozmowa na str. 4
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Uroczystości dożynkowe 
rozpoczęły się mszą św. w 
kościele p.w. św. Andrzeja  
w Przodkowie. W trakcie 
mszy św. poświęcone zostały 
przyniesione przez rolników 
wieńce, kołacze a także dary 
złożone przez poszczególne 
sołectwa. 

Po mszy św. barwny koro-
wód dożynkowy przy akom-
paniamencie orkiestry dętej 
pod batutą Zdzisława Plichty 
z Wejherowa przemaszerował 
na stadion gminny gdzie odby-
ła się dalsza część uroczystości 
dożynkowych.

Tegorocznymi gospodarza-
mi dożynek były sołectwa Ko-
bysewo i Warzenko. Ich staro-
stowie Katarzyna Skrzyńska z 
Warzenka i Ryszard Miąskow-
ski z Kobysewa przekazali na 
ręce Wójta Gminy Andrzeja 
Wyrzykowskiego bochen chle-
ba z tegorocznych zbiorów. 

Następnie rozpoczęła się 
część artystyczna dożynek. 
Jako pierwsza wystąpiła or-
kiestra dęta pod batutą Zdzi-
sława Plichty z Wejherowa.  
Kolejnym punktem progra-
mu było wręczenie nagród w 
gminnych eliminacjach kon-
kursu „Piękna Wieś Pomor-
ska 2013”, a następnie występ 
Regionalnego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Przodkowianie”. Do 
wspólnego śpiewania i udzia-
łu w konkursach wszystkich 
zebranych zaprosił Duet Karo, 
którzy przy biesiadzie śląskiej 

Podziękowali za tegoroczne plony
GM. PRZODKOWO | Podziękowanie za trud rolniczej pracy, msza św., dzielenie się bochnem chleba z tegorocznych zbiorów 
oraz wspólna zabawa. W ten sposób w gminie Przodkowo dziękowano za tegoroczne zbiory w minioną niedzielę. 

Ostateczna kwalifikacja so-
łectw przedstawia się następują-
co. I – Kosowo, II - Tokary, III – 
Czeczewo, IV – Pomieczyno, V 
– Warzenko, VI – Kczewo, VII – 
Kobysewo, VIII – Rąb, IX – Kło-
sowo, X – Przodkowo Działki, 
XI – Smołdzino, XII – Szarłata, 
XIII – Hopy a XIV – Przodkowo 
wieś. Spośród uczestników Tur-
nieju Sołectw rozlosowano 4 ro-
wery, które trafiły do mieszkań-

ców sołectw Tokary, Kosowo, 
Przodkowa Wsi i Warzenka.

Tego dnia na uczestników 
dożynek poza programem ar-
tystycznym czekało mnóstwo 
innych atrakcji. Jedną z nich 
były przygotowane przez po-
szczególne sołectwa stoiska. 
Pomysłowość i trud włożony w 
ich przygotowanie był ogromny. 
Przepiękne dekoracje, swojskie 
potrawy, nalewki a także wła-

snoręcznie wykonane pamiątki 
niejednego zadziwiły i zasko-
czyły. Ogromną pracę i zaan-
gażowanie widać było również 
w przygotowanych wieńcach i 
kołaczach dożynkowych. 

Decyzją sołtysów na dożyn-
kach Powiatu Kartuskiego  
Gminę Przodkowo reprezen-
tować będzie wieniec sołectwa 
Pomieczyno a kołacz sołectwa 
Przodkowo.

zabawiał uczestników dożynek 
przez 3 godziny.  Gwiazdą wie-
czoru był zespół VIDEO.

W tym roku zamiast typowych 
konkurów dożynkowych roze-
grano turniej sołectw, który ze 
względu na złą pogodę nie odbył 
się podczas Pikniku Rodzinne-
go.

Sołectwa rywalizowały ze sobą 
w 8 konkursach przygotowa-
nych z myślą o mieszkańcach w 
różnym wieku. Dzieci do lat 10 
zmierzyły się w dwóch konku-
rencjach: „Włóż i rozbierz” oraz 
„Slalom z ringo” . W pierwszej 
miejsce I zajęło sołectwo Koso-
wo, II – Tokary a III Warzen-
ko. W drugiej na pierwszym 
miejscu uplasowało się sołec-
two Pomieczyno, II Przodkowo 
Działki a III Kosowo. Młodzież  
do lat 15 próbowała swoich sił 
z „Wyścigu na plandece”. Tutaj I 
miejsce zdobyły Tokary, II Po-

mieczyno a III Czeczewo. „Nie-
złe wałki” to konkurs dla mło-
dzieży pow 18 lat. I miejsce w 
tym konkursie zajęło Czeczewo, 
II – Kczewo a III Kosowo. W 
„Gumozawodach” najlepsze były 
kobiety pow 30 lat mieszkające 
w sołectwie Kczewo, II miejsce 
zdobyły mieszkanki Czeczewa 
a III Kosowa. „Bieg farmera” to 
dyscyplina dla mężczyzn pow. 
30 lat. Tutaj najlepsi okazali się 
panowie z Przodkowa, tuż za 
nimi Warzenko a III miejsce 
Tokary. „Miarka się przebrała” 
to kolejny konkurs dla pań pow 
30 lat. Najwięcej wody udało 
się przenieść mieszkance Tokar, 
II miejsce zajęła pani z Kosowa 
a III z Czeczewa. W ostatniej 
konkurencji zmierzyli się sołty-
si. W „Rzucie sołtysa” najlepszy 
był sołtys Rębu, II miejsce wy-
walczył sołtys Pomieczyna a III 
Warzenka.

Sołectwa rywalizowały ze sobą w 8 konkursach przygotowanych z myślą o mieszkańcach w różnym wieku
Katarzyna Skrzyńska z Warzenka i Ryszard Miąskowski z Kobysewa przekazali na ręce 
wójta gminy Andrzeja Wyrzykowskiego bochen chleba z tegorocznych zbiorów

Gwiazdą wieczoru był zespół VIDEO
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Pod sam koniec sierpnia od-
była się XLIII Sesja Rady Miej-
skiej w Kartuzach. Radni zajeli 
się między innymi budżetem 
gminy Kartuzy i kwestią rewita-
lizacji kolei.

Podczas sesji uregulowano 
między innymi kwestię ul. Za-
durskiego w Dzierżążnie - zali-
czona została ona do kategorii 
dróg gminnych. Nadano rów-

nież nazwy czterem ulicom 
znajdującym się na terenach 
wiejskich. W Łapalicach jedna z 
nich nazywać się będzie ul. Spo-
kojna, w Kiełpinie ul. Spacerowa 
i ul. Dworcowa (kontynuacje), a 
w Mezowie ul. Akacjowa.

Radni przegłosowali również 
przyjęcie regulaminów korzy-
stania z nowo wybudowanego 
kompleksu boisk przy os. Wy-

bickiego oraz parku rekreacyj-
no-naukowego w Kaliskach. 
Oba obiekty wkrótce zostaną 
oddane do użytku.

RM zajęłą sie również przygo-
towanymi przez urząd zmiana-
mi do budżetu gminy Kartuzy 
na 2014 rok. Wśród zmian zna-
lazły się między innymi:

- zwiększenie wydatków ma-
jątkowych w kwocie 65.000 zł 

na zadanie związane z budową 
sieci wodociągowej

- zaplanowano 50.000 zł na 
budowę placu zabaw w miej-
scowości Ręboszewo

- zwiększenie dotacji podmio-
towej dla Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kar-
tuzach w kwocie 100.000 zł z 
przeznaczeniem na moderniza-
cję systemu grzewczego.

Kolejnymi podjętymi uchwa-
łami były te zmieniające zasady 
odbierania odpadów komunal-
nych. Zmieni się jednak niewie-
le. Odpady szklane teraz odbie-
rane będą co 8 tygodni (razem z 
papierowymi), a nie - jak wcze-
śniej - co 6.

Radni pochylili się również 
nad tematem ewentualnego 
partycypowania gminy Kartuzy 

W Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomor-
skiego odbyło się uroczyste 
podpisanie umów przez 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego z przedstawi-
cielami 33 samorządów z 
Pomorza na dofinansowanie 
projektów w zakresie infra-
struktury wodno-kanaliza-
cyjnej (Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich). 

Podpisanie umów jest efek-
tem rozstrzygnięcia przez 
Zarząd Województwa Po-
morskiego konkursu na re-
alizację projektów w ramach 
PROW. Wśród zwycięskich 
wniosków znalazł się wnio-
sek gminy Żukowo, dla któ-
rej dotacja dotyczy budo-
wy kanalizacji w sołectwie 
Chwaszczyno i wynosi nie-
mal 1,13 mln złotych (cał-
kowita wartość inwestycji to 
ponad 2,77 mln zł).

Burmistrz gminy Żukowo 
Jerzy Żurawicz i skarbnik 
Lucyna Cybula podpisali 

BEZPIECZEŃSTWO | 31 
sierpnia bieżącego roku w 
życie wszedł obowiązek no-
szenia elementów odblasko-
wych. Dotyczy on nie tylko 
dzieci, ale i pełnoletnich, 
którzy po zmroku poru-
szają się pieszo po terenie 
niezabudowanym. Przepis 
nie obowiązuje osób poru-
szających się po chodnikach 
lub miejscach wyznaczo-
nych wyłącznie dla ruchu 
pieszego. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, by nawet 
na chodniku mieć przy sobie 
odblaskowy element.

- Ważne jest, abyśmy nie 
tylko sami stosowali się 
do tych przepisów, ale też 
przypominali rodzinie i zna-
jomym, że odblaski znacznie 
zwiększają szansę na to, 

że po zmroku zostaniemy 
szybciej zauważeniu przez 
kierowcę – przekonuje Mi-
rosława Lehman, burmistrz 
Kartuz.

Dzięki odblaskom kierow-
ca widzi pieszego oddalone-
go nawet o kilkaset metrów. 
Znacznie więc wzrasta szan-
sa na jego reakcję. Odblask 
może być elementem ubioru 
czy plecaka. Można też 
zaopatrzyć się w specjalną 
opaskę odblaskową, która po 
naciśnięciu w odpowiednim 
miejscu dodatkowo miga. W 
Urzędzie Miejskim w Kartu-
zach urzędnicy wraz z bur-
mistrz Kartuz rozdawali je 
na korytarzach. Na ulicach 
miasta odblaski rozdawali 
natomiast pracownicy Straży 
Miejskiej. (raf)

Budżet, rewitalizacja kolei i nazwy dla nowych ulic w kosztach przygotowania opra-
cowania studium wykonalności 
rewitalizacji i elektryfikacji linii 
kolejowej nr 229 na odcinku od 
Kartuz przez Sierakowice do Lę-
borka. Radni zasugerowali, by 
w porozumieniu zamiast wkła-
du finansowego gminy Kartuzy 
wskazać fakt, że nasz samorząd 
przygotowuje się właśnie do 
kosztownej modernizacji kartu-
skiego dworca kolejowego, z któ-
rego z pewnością  pasażerowie tej 
linii też będa często korzystać.
(raf)

Noś odblaski, 
bądź bezpieczny
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Mieszkańcy Kartuz mogli otrzymać opaski 
odblaskowe za darmo od strażników miejskich
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Kolejne kilometry 
kanalizacji
INWESTYCJE | Gmina Żukowo znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofi-
nansowanie na budowę kanalizacji w Chwaszczynie. Oprócz tego gminie udało się pozyskać 
dofinansowanie na opracowanie dokumentacji kanalizacji w aż 8 miejscowościach gminy. 
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umowę określającą według 
założeń projektu „popra-
wę jakości warunków życia 
mieszkańców przez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chwaszczyno, a tak-
że poprawa stanu środowiska 
naturalnego”. Efektem zawar-
cia umowy będzie realizacja 
budowy odcinka kanalizacji 
sanitarnej w Chwaszczynie 
o łącznej długości ok. 3 km 
wraz z przyłączami kanaliza-
cji sanitarnej w ilości 108 szt. 

Inwestycja obejmuje ulice: 
Tuchomską, Wąską, Leśną i 
Podleśną. Termin zakończe-
nia prac określony w umowie 
to czerwiec 2015 rok.

Oprócz tego Jerzy Żurawicz 
podpisał w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku umowę o dofinan-
sowanie projektu pn. „Opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowych dla budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej na tere-

nie gminy Żukowo”. Uzyskane 
dofinansowanie pozwoli na 
opracowanie dokumentacji 
projektowych dla budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości: Żukowo, 
Borkowo, Pępowo, Miszewo, 
Miszewko, Banino, Tuchom, 
Dąbrowa. Dokumentacja 
wykonana zostanie do koń-
ca 2015 r. Całkowita wartość 
projektu wynosi 642 tys. zł, 
natomiast kwota dofinanso-
wania niemal 444 tys. zł.

Od lewej: 
Burmistrz 

Jerzy 
Żurawicz, 

Marszałek 
Wojewódz-

twa Po-
morskiego 

Mieczysław 
Struk i Wi-
cemarsza-

łek Wiesław 
Byczkowski
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Które dyscypliny sportu w 
powiecie kartuskim są naj-
lepiej reprezentowane i w 
których zawodnicy zdoby-
wają najwięcej laurów?

- Jest to ściśle powiązane 
ze strukturą szkolenia mło-
dzieży i nastawieniem gminy 
do finansowania tego typu 
przedsięwzięć. Najważniejszą 
rzeczą jest żeby te dzieciaki od 
początku, od najmłodszych 
lat, miały możliwości upra-
wiania sportu. I to musi być 
ściśle powiązane ze szkołami. 

O jakich szkołach mowa?
- Chodzi zarówno o szkoły 

podstawowe, jak i gimnazjal-
ne.

W jakich dyscyplinach 
sportu widzi pan najwięk-
szy potencjał, jeśli chodzi o 
powiat kartuski?

- Powiat kartuski to szeroki 
temat, ponieważ zależy, któ-
rej gminy to dotyczy. Ale taką 
wiodącą dyscypliną to w przy-
padku chłopców piłka nożna, 
zaś w przypadku dziewcząt 
piła koszykowa i siatkowa. W 
powiecie kartuskim dyscy-
pliną wiodącą są również za-
pasy – tu zawodnicy osiągają 
znaczące wyniki na platfor-
mie nie tylko powiatowej, ale 
także wojewódzkiej, krajowej 
a nawet międzynarodowej. 
Kolejne dyscyplina to kolar-
stwo oraz lekkoatletyka. I tu 
głównie chodzi o to, jak do 
tego podchodzą samorządy i 
jakich mają do tego ludzi. 

Czy system szkolenia, 
system aktywności spor-
towej dzieci i młodzieży 

w powiecie kartuskim jest 
na dobrym poziomie? Czy 
widać, że szkoły i samorzą-
dy dobrze realizują kulturę 
fizyczną?

- Ja jako członek zarządu 
Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego, który 
ma za zadanie krzewić sport i 
kulturę fizyczną wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej, nisko 
chylę czoło przed zaintereso-
waniem oraz poniesionymi 
środkami przez samorządy 
na takie szkolenia. Jest to ści-
śle powiązane ze szkołami, 
w większości realizują to na-
uczyciele wf-u, ale nie tylko. 
W tej chwili są też animato-
rzy sportu, trenerzy lokalni, 
i to daje bardzo dobre efekty. 
Jest to też związane z urucho-
mieniem w wielu gminach 
fajnych centrów sportowych 
w postaci Orlików, boisk, sal 
gimnastycznych. Dziś powiat 
kartuski jest powiatem lide-
rującym w inwestycjach spor-
towych. Każda gmina ma peł-
nowymiarową halę sportową, 
w każdej gminie znajduje się 
Orlik, a w niektórych nawet 
kilka. Możemy powiat kartu-
ski dać jako wzór, dlatego że 
samorządowcy (rady gmin) 
zadbały o to, aby wybudować 
te obiekty i je zagospodaro-
wać. Ja jeżdżąc po gminach 
powiatu kartuskiego widzę, 
jak ta praca wre. Dwie rze-
czy: jedna to spędzanie czasu 
wolnego i zdrowie, czyli ta 
profilaktyka prozdrowotna 
(ona jest najważniejsza, mu-
simy bowiem nauczyć dzieci, 
że codzienny ruch wpływa 
na zdrowie, sylwetkę, samo-

poczucie, dobre relacje), na-
tomiast druga rzecz, również 
bardzo ważna, to fakt, że w 
różnych środowiskach – na-
zwijmy je wprost patologicz-
nymi – takie działania poma-
gają w terapii. Dziecko, które 
pójdzie na zajęcia sportowe, 
nie będzie miało czasu na rze-
czy typu palenie papierosów, 
przejawy wandalizmu czy pi-
cie alkoholu. 

Czy takie działania promu-
jące sport i kulturę fizyczną, 
podejmowane w gminach 
powiatu kartuskiego, 
sprawdzają się?

- Tak. We wszystkich progra-
mach ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego wszystkie gminy 
biorą aktywny udział. I to jest 
ta wartość dodana. Nie sztuką 
jest bowiem wydać pieniądze 
bez sensu. Natomiast samo-
rządowcy gmin powiatu kar-
tuskiego wykazują się dużą 
czujnością, szukają sposobów 
i alternatyw, aby jak najmniej 
wykładać. Czyli szukają pro-
jektów, do których dokłada-
ją. Takich dużych projektów 
edukac yjno-spor towych. 
Bardzo się cieszę, że jest tak 
duża wrażliwość na potrzeby 
młodego organizmu, żeby go 
kształtować, żeby go rozwijać, 
żeby walczyć z patologiami. 
A z tej szerokiej gamy, z tej 
szerokiej piramidy o szerokiej 
podstawie, w powiecie kar-
tuskim tworzą się dyscypliny 
sportowe wiodące (o których 
już wspomniałem) zapasy, 
kolarstwo, piłka nożna, ko-
szykówka, siatkówka, żeglar-

Codzienny sport 
i ruch to podstawa
Z Dariuszem Męczykowski, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego 
i członkiem zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, rozmawia Rafał Korbut. 

reł się kształtuje. Te osoby z tej 
pięknej ziemi kaszubskiej mają 
lepiej ukształtowany charakter, 
chcą chętniej trenować, docho-
dzą do lepszych wyników. Ła-
twiej jest młodzieży z miasta na 
początku przebić, ale jeśli już 
chodzi o tę ciężką, wytrwałą, 
codzienną pracę, to ci wywo-
dzący się z małych, szczególnie 
popegeerowskich wsi i małych 
miasteczek, lepiej sobie radzą i 
dochodzą do lepszych, central-
nych wyników olimpijskich.

Co należałoby zrobić, aby 
jeszcze więcej dzieci i mło-
dzieży angażowało się w 
zajęcia sportowe?

- Myślę, że dobrym kierun-
kiem jest edukacja wśród rodzi-
ców. Rodzice powinni szukać 
alternatyw, środków, nie bać się 
i nie szczędzić pieniędzy na to, 
aby posyłać dziecko na zajęcia 
sportowe. Ja wiem, jak trudno 
w szkołach założyć klasy spor-
towe. Dziś się stawia na języki, 
informatykę. Ale jeżeli dziec-
ko będzie chore to nie będzie 
to miało żadnego wymiaru. 
My dziś możemy zaoszczędzić 
dużo pieniędzy na profilaktykę 
zdrowotną, na zdrowie. Jeżeli 
dziecko będzie uczęszczać na 
zajęcia sportowe to kształtuje 
swój charakter (i ten charakter 
potem wykorzystuje do innych 
przedmiotów, dobrze się uczy, 
bo chodząc systematycznie i 
pracując oraz trenując uczy się 
pracy). I ja tego jako nauczyciel 
wf-ui dyrektor szkoły doświad-
czyłem, że dzieci z klas spor-
towych osiągają lepsze wyniki. 
I tak jest w Gdyni, Sopocie, 
Kościerzynie, Nowej Karczmie. 
To ośrodki, gdzie ja ja udowod-
niłem, że dzieci z klas sporto-
wych lepiej piszą sprawdziany 
zewnętrzne. Czyli to bardzo 
dobrze wpływa na postawę 
dzieci. I tu trzeba by dużo zro-
bić, żeby rodzice chcieli wysy-
łać dzieci do klas sportowych. 
Ale najważniejszy jest codzien-
ny ruch. Zostało dużo Orlików 
zbudowanych, dużo obiektów 
sportowych. I zachęcam ro-
dziców, aby współpracowali ze 
szkołami, klubami, wszystkimi 
sprawdzonymi inicjatywami. 
Ważne, aby to była ciągłość, 
aby prowadziły to sprawdzone 
osoby.

Dziękuję za rozmowę. 

stwo, czy w końcu pływanie. 
W pływaniu mamy przecież 
mistrzów Polski, a jest tylko je-
den basen. Tymczasem widać, 
że te dzieci gdzieś „po boku” 
pływają, jeżdżą, ćwiczą. Są też 
sekcje specjalistyczne. I z tej 

piramidy o szerokiej podsta-
wie tworzą się różne perełki i 
talenty. Pisząc swój doktorat w 
badaniach udowadniałem – i 
to wyszło jednoznacznie - że 
z tych mniejszych środowisk, 
jak powiat kartuski, dużo pe-

Fo
t. 

A
rc

hi
w

um

Dariusz Męczykowski zachęca do aktywnego 
spędzania wolnego czasu
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Chmielno leży w samym 
centrum Kaszub, tradycje 
kaszubskie są tu kultywowa-
na i ciągle żywe. Na co dzień 
objawia się ona w tradycyj-
nej kuchni, strojach, wzor-
nictwie, kolorach, rękodziele 
i języku. Ze względu na uni-
katowość tego języka oraz 
dbałość o jego zachowanie 
Gmina Chmielno kilka lat 
temu podjęła starania, aby 
wprowadzić tablice z nazwą 
miejscowości w języku ka-
szubskim. Pierwsze z nich 
udało się wprowadzić już w 
2010 r. Teraz są one obecne 
na wjeździe do wszystkich 
miejscowości gminy Chmiel-
no. 

Chcąc kontynuować te 
działania, na wniosek gmi-
ny Chmielno, udało się 

EDUKACJA | W wyniku 
przeprowadzonego kon-
kursu nowym dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w 
Łapalicach został Krzysz-
tof Ortmann. Z tamtejszą 
szkołą związany jest już 

Nowy dyrektor szkoły 
w Łapalicach
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Krzysztof Ortmann

Tablice po kaszubsku
Do końca tego miesiąca tablice, wskazujące kierunek i odległość do danej miejscowości 
gminy Chmielno, będą dwujęzyczne. Nazwy miejscowości, jakie się na nich pojawią, 
będą zarówno po polsku, jak i po kaszubsku. 
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pozyskać środki finansowe 
na wprowadzenie tablic kie-
runkowych do miejscowości 
w języku polskim i kaszub-
skim. W ubiegłym miesiącu 
Zbigniew Roszkowski, wójt 
gminy Chmielno, podpisał 
porozumienie z Ministrem 
Administracji i Cyfryzacji na 

sfinansowanie wymiany ta-
blic kierunkowych na tablice 
dwujęzyczne. Nowe znaki po-
jawią się w miejscowościach 
Miechucino, Cieszenie, Ko-
życzkowo, Garcz, Chmielno, 
Przewóz, Borzestowska Huta, 
Zawory, Reskowo i Borzesto-
wo. W ramach projektu usta-

wionych zostanie 98 znaków 
kierunkowych z nazwami w 
języku polskim i kaszubskim. 
Koszt zadania to ponad 94 tys. 
zł. Wymiana znaków w 100 
proc. sfinansowana zostanie z 
dotacji budżetu państwa. Wy-
miana tablic nastąpi do końca 
września 2014 r.

Wymiana 
tablic na 

nowe, dwu-
języczne 

niedługo się 
zakończy

14 lat. Uczy metematyki, 
zajęć technicznych i zajęć 
informatycznych.

- Jestem dumny z powie-
rzonej mi funkcji i postaram 
sie nie zawieść zaufania ko-
misji konkursowej - podkre-
ślił Krzysztof Ortmann. 

Nowo mianowany dyrek-
tor jest aktywnym człowie-
kiem. W czerwcu tego roku 
w jeden dzień pokonał trasę 
z Kartuz do Warszawy. Za-
chęca wszystkich do aktyw-
ności fizycznej niezależnie 
od wieku, do przełamania 
swoich słabości i pokonania 
samego siebie. Podkreśla, 
że jako dyrektor postara się 
zaszczepić wśród najmłod-
szych radość ze sportu i 
aktywnej formy spędzania 
czasu. (r)



TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 
120 213, Sopot

BIERZ mnie, będzie wspaniale, 
blondi zaprasza, tel. 500 350 925, 
Sopot

ZWIERZĘTA

CHIŃSKI Grzywacz (nagi piesek), 
tel. 609 244 609

RÓŻNE

SPRZEDAM tanio, mało używany, 
dywan 2x3m, jasny brąz, cena 220 
zł, tel. 510 501 955

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 190

SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - 
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 pomarańczowy, 

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

OKNO drewniane, kolor sosnowy, 
wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzy-
dłowe, 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: 500 
zł, tel. 501 539 159

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

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, 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

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 drewniane, 
siedzisko materiałowe, 200 zł, 
Wejherowo, tel. 505-56-70-34

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM miejsce w hali garażo-
wej, Wejherowo, Osiedle Gryfa, ul. 
Stefczyka 28b, tel. 501 278 888

SPRZEDAM mieszkanie 55 m2, 
Wejherowo, Osiedle Sucharskiego, 
3 pokoje z aneksem, wysoki stan-
dard wykonania, 1 piętro Słonecz-
ne, parking, tel. 509 524 714

TANIO sprzedam 3 pokojowe 
mieszkanie o wysokim standardzie 
w Gdyni, tel. 730 201 700

SPRZEDAM dom do zam. z 
2007r. m. Zabagno, góra 3syp. + 
pomieszczenie komputerowe, Wc, 
dół - kuchnia z jadalnią i salon, 
łazienka, garaż, CO + podłogowe + 
kominek, działka ogrodzona, 352 
tys., tel. 692 023 995

LUKSUSOWE 3 pokojowe miesz-
kanie w Gdyni za okazyjna cenę 
sprzedam, tel. 690 445 628

KAWALERKA 48m/2, wysoki stan-
dard, wyposażona, Chwaszczyno, 
cena 280 tys. zł, tel. 531 728 938

SPRZEDAM dom Zabagno 2007 r., 
4 pokoje, garaż, działka ogrodzona, 
352 tys., tel. 692 023 995

SPRZEDAM dom z 2007r. Zabagno, 
góra 3 sypialnie, pomieszczenie 
komputerowe, Wc, dół kuchnia 
jadalnia, salon, łazienka, garaż, 
działka ogrodzona, cena 352 tys., 
tel. 692 023 995

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodzeniem 

murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich 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 ogrodzeniem 
murowanym, ul. Krzywa, Wejhero-
wo, tel. 513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 585 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

BUDYNEK rekreacyjny, murowany, 
podpiwniczony z działką do wyna-
jęcia Kartuzy, tel. 695 813 159

GARAŻ do wynajęcia, Kartuzy, 
Mściwoja, tel. 695 813 159

LĘBORK 2 – pokojowe, 37 m2, 
umeblowane, tel. 694 121 891

GARAŻ dwustanowiskowy, 
wynajmę od zaraz Kartuzy, tel. 695 
813 159

MIESZKANIE 3-pokojowe, kuchnia 
i łazienka wyposażona, Lubowidz, 
tel. 509 979 630

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe 
w Kartuzach, tel. 608 671 710

DO WYNAJĘCIA na biuro lub usłu-
gi, 20m2, Wejherowo, ul. Chopina 5, 
tel. 58 672 10 22

BEZDZIETNEMU małżeństwu, bez 
nałogów, dbającemu o substancje 
najmu, wynajmę pokój w Mrzezinie 
koło Pucka, 500 zł/msc., Plus liczni-
ki, tel. 722 071 698

GARAŻ murowany, duży, do wyna-
jęcia, tel. 501 549 579

ZAMIENIĘ

WARSZAWSKA Starówka, 45m2, 
2P., na Gdynię – także, ew.  własn., 
tel. 798 663 348 

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM markowy skuter Piag-
gio 80 cm fabryczny, cena 1500 zł, 
do negocjacji, tel. 798 534 857

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja, dojazd do 
klienta, tel. 789 345 593

INNE

MECHANIKA, tłumiki, złącza, 
naprawa, spawanie, Gdynia, tel. (58) 
624 81 73

EDUKACJA

KOREPETYCJE z języka polskiego, 
zakres szkoły podst., gimnazjum i 
szkoły średniej, tel. 696 169 727

LEKCJE dodatkowe z � zyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, 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

SPRZEDAM nowy czytnik Packet 
Book Mini z Wi-Fi za pół ceny, 160 
zł, Wejherowo, tel. 502 351 988 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

SKUP zboża: pszenica, owies, 
jęczmień, żyto, pszenżyto, kuku-
rydzę, łubin, bobik itp. Min. 24t. 
zapewniam transport, płacę w dniu 
odbioru, tel. 509 942 079

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

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 
311
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Ostatnia edycja rajdu orga-
nizowana była w Łebie. Tym 
razem, w dniach 27-28.09 
organizatorzy zapraszają do 
Sierakowic.

- Kwintesencja Kaszub- 
małe lasy na piaszczystym 
podłożu, moc jezior, ma-
lownicze wzgórza moreno-
we poprzecinane dolinami 
rzek: Rajd „Z kompasem” za 
każdym razem zabierze Cie-
bie do najatrakcyjniejszych 
miejsc Pomorza!- podkreśla-
ją organizatorzy rajdu.

Rajd “Z Kompasem” to pro-
pozycja zarówno dla piechu-
rów i rowerzystów. Mają oni 
do wyboru kilka tras- róż-
nych pod względem trud-
ności. Są to: trasa piesza o 
długości 10 km (tzw. „Smer-

fowa”- ciesząca się dużą po-
pularnością wśród rodzin z 
dziećmi); dwie trasy piesze o 
długości pół maratonu (po-
nad 20 km)- o średniej trud-
ności  i trudna; trasa piesza o 
długości 50 km; trzy trasy ro-
werowe: pół maratonu („Ku-
busiowa”); jeden maraton 
oraz dwa maratony.

Co zrobić, żeby skończyć 
rajd z dobrym wynikiem?

- Liczy się sprawność � zycz-
na oraz umiejętności zwią-
zane z orientacją w terenie, 
posługiwaniem się mapą czy 
kompasem - tłumaczą orga-
nizatorzy rajdu.

Dla uczestników rajdu or-
ganizatorzy przygotują  ogni-
sko i bogaty bufet jedzenia, 
przygotowano także cenne 
atrakcyjne nagrody (bony do 
wykorzystania w sklepie tu-
rystycznym).

Rodzinna zabawa na rajdzie
SIERAKOWICE | W ostatni weekend września w Sierakowicach ruszy siódma edycja Rajdu “Z Kompasem”. 
- Rajd to emocje dla każdego: świetna rodzinna zabawa, mocny wysiłek dla wyrypiarzy, nauka błądzenia dla początkujących, 
kilometry spędzone w marszu lub na rowerze na łonie przyrody - zapowiada Marcin Jank, kierownik rajdu.

Rajd “Z Kompa-
sem” w Siera-
kowicach to 
propozycja dla 
wszystkich osób 
zainteresowa-
nych rajdami na 
orientację

Inne atrakcje rajdu to pro-
pozycja dla najmłodszych - 
występ zespołu kaszubskiego 
„Tuchlińskie Skrzaty” i wi-
dowiskowy pokaz żonglerki 
ogniem wykonany przez Teatr 
Młodych Gotów.

Udział w rajdzie kosztuje od 
35 do 50 zł (w zależności od 
daty rejestracji, im wcześniej-
tym taniej). Rejestracja ruszy-
ła 1 września i odbywa się na 
stronie internetowej zkompa-
sem.pl.
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ZAPASY | Krzysztof Niklas, 
trenujący na co dzień w GKS 
Cartusii Kartuzy, zdobył złoty 
medal podczas Mistrzostw 
Świata Kadetów odbywają-
cych się w Słowacji. W walce 
� nałowej pokonał reprezen-
tanta Chorwacji Antonio 
Kamenjasevica.

Krzysztof Niklas, zawodnik 
GKS Cartusii Kartuzy, zdobył 
mistrzostwo świata kadetów w 
zapasach w stylu klasycznym 
podczas trwającego turnieju w 
Słowacji. Reprezentant Polski 
starował w kategorii wagowej 
69 kg. O złoty medal walczył 
z reprezentantem Chorwacji 
Antonio Kamenjasevicem. 
Pokonał go bez większych 
trudności, czym zapewnił 
sobie mistrzostwo świata.
(raf)

Niklas 
mistrzem

POSZUKUJEMY
DZIENNIKARZA
SPORTOWEGO
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Wyślij nam swoje CV
p.ruszewski@expressy.pl
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- Tak utytułowana zawod-
niczka jeszcze nigdy nie brała 
udziału w biegu ulicznym w 
Polsce - mówi Michał Dre-
lich, dyrektor Verve 10k Run 
Sopot. - Udział Pauli Radclif-
fe w biegu to wydarzenie bez 
precedensu. Cieszymy się, że 
Paula przyjęła nasze zaprosze-
nie. W marcu była pierwszy 
raz w Sopocie podczas Halo-
wych Mistrzostw Świata jako 
korespondentka BBC. Miasto 
najwyraźniej przypadło jej do 
gustu, teraz wraca, by wystar-
tować w naszym biegu.

Paula Radcliffe to jedna z 
najbardziej utytułowanych 
biegaczek w historii lekko-
atletyki. Wielokrotnie wy-
grywała największe maratony 
na świecie m.in.: w Nowym 
Jorku, Chicago, czy Londy-
nie. To właśnie w Londynie, 
w 2003 roku ustanowiła do 
dziś niepobity rekord świata 
– dystans 42,195 km pokona-
ła w 2 godziny 15 minut i 25 
sekund. Do Puali Radcliffe 
należy również rekord Eu-

ropy na dystansie 10 000 m. 
Do niej należały też rekordy 
świata na większości z dystan-
sów rozgrywanych w biegach 
ulicznych (od 5 km, aż po 
półmaraton). W olimpijskich 
konkurencjach lekkoatletycz-
nych jej rekordy życiowe nale-
żą do najlepszych rezultatów 
w historii: na 5000 m rezultat 
14:29,11 (9 czas w historii) a 
na 10 000 – 30:01,09 (2 rezul-
tat wszech czasów za Chinką 
Wang Junxia). Trzykrotnie 
zdobywała tytuł mistrzyni 
świata w półmaratonie (2000, 
2001, 2003) i dwukrotnie mi-
strzostwo świata w biegach 
przełajowych (2001, 2002) 
oraz srebrną (1997, 1998) i 
brązową (1999) medalistką 
MŚ w przełajach.

W 2002 r. Radcliffe otrzy-
mała Order Imperium Bry-
tyjskiego. W tym samym roku 
została uznana za sportowca 
roku Wielkiej Brytanii oraz 
najlepszą lekkoatletką świata 
roku 2002.

Verve 10k Run Sopot odbę-
dzie się 12 października 2014 
roku. Zawodnicy będą rywali-
zować na atestowanej trasie o 
długości 10 km, prowadzącej 

Legenda weźmie udział 
w biegu ulicznym
SOPOT | Paula Radcliffe, rekordzistka świata w maratonie i legenda kobiecego biegania, wystartuje 12 paździer-
nika w Sopocie w pierwszej edycji biegu ulicznego Verve 10k Run. Wraz z nią na trasę ruszy około 3 tysięcy biegaczy, 
którzy finiszować będą pod dachem, w Ergo Arenie. 

centralnymi ulicami Sopotu. 
Meta znajdować się będzie w 
Ergo Arenie. 

W programie zawodów prze-

widziane są też biegi dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 3-15 
lat oraz bieg VIP. Impreza jest 
częścią obchodów 113. roczni-

cy nadania praw miejskich dla 
Sopotu. Informacje i zapisy na 
www.sopot10k.com oraz face-
book.com/sopot10k 

Paula Radcliffe to legenda kobiecego biegania
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KARTUZY | Okres wakacyjny 
dla zawodników Kartuskiego 
Klubu Kickboxingu Rebelia 
okazał się bardzo intensywny. 
"Rebelianci" zostali powawo-
łani aż na 4 kadry repre-
zentacji Polski na imprezy 
narodowe w drugiej połowie 
roku.

Juniorzy Karol Hopa, Ro-
bert Wroński i Błażej Konkol 
otrzymali powołania na zgru-
powania kadry Pomorza oraz 
zgrupowanie kadry Polski, 
które odbyło się w Central-
nym Ośrodku Sportu w Spale. 
Celem dwumiesięcznych 
przygotowań są wrześniowe 
Mistrzostwa Świata w Kick-
boxingu we Włoszech.

Kolejne 2 powołania wpadły 
w ręce seniorów Artura Bi-
zewskiego i Patryka Zaborow-
skiego, których trenerzy re-
prezentacji powołali na kadrę 
kickboxingu do Centralnego 
Ośrodka Sportu w Cetniewie, 
aby szlifować formę przed 
październikowymi Mistrzo-
stwami Europy w Słoweni.

Ponadto trener Rebelii po-
wołany został na zgrupowanie 
kadry Polski low-kick, które 
odbyło się w Zakopanem. Za-
borowski powalczy również 
w tym roku na Mistrzostwach 
Europy low-kick w Hiszpanii. 
Jednocześnie w aktualizo-
wanym niedawno rankingu 
Polskiego Kickboxingu trener 
"Rebeliantów" awansował na 
pierwsze miejsce w kat. wag. 
91 kg formuł twardych!
(raf)

Rebelia 
w kadrze 
narodowej
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