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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

Mirosława Lehman, burmistrz Kar-
tuz, pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej spotkali się z przedstawicielami 
� rmy ATM Partner Sp. z o. o., która 
pomaga gminie w przygotowaniu „Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Kar-
tuz do roku 2020”.

Spotkanie miało charakter roboczy i 
pozwoliło jego uczestnikom na głębsze 
poznanie tematu rewitalizacji. Specja-
liści z � rmy ATM Partner sp. z o. o. 
wzkazali między innymi, na co należy 
zwrócić uwagę analizując obszar, któ-
ry poddany ma zostać rewitalizacji. 
Podkreślili, że analiza prowadzona 
powinna być w trzech podsystemach: 
społecznym, gospodarczym i prze-
strzennym. Wskazali też, na istotną 
rolę konsultacji społecznych.

- Już teraz zapraszamy zaintereso-
wanych do udziału w spotkaniach i 
śledzeniu informacji na stronie: www.
kartuzy.pl/rewitalizacja – podkreśla 
Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz. 
- Jesteśmy otwarci na wszystkie pomy-
sły i propozycje.

Przypominamy, że uchwalenie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Kartuz 
pozwoli sięgnąć po środki unijne prze-
znaczone na ten cel w Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.  Rafał Korbut

KOLEJNY KROK 
DO REWITALIZACJI
O konieczności rewitalizacji Kartuz mówi się od dawna. Wcześniej opracowano kilka 
koncepcji, jak powinno zmienić się miasto. Teraz uczyniono kolejny krok w tym kierunku. 

GM. STĘŻYCA | Do� nansowanie na budowę oczyszczalni w 
kwocie 8 mln zł pozyskał samorząd gminy Stężyca. Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku o� cjalnie wręczył Potwierdzenie Insty-
tucji Pośredniczącej nr 199/2014 w sprawie przyznania do� -
nansowania Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w 
Stężycy na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Stężyca – Delowo w ubiegłym miesiącu. 
Oznacza to, że rozbudowa oczyszczalni realizowana będzie ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Szacowany koszt inwestycji wynosi 12 mln zł, zaś do� -
nansowanie wyniesie 8 mln zł.

Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemów go-
spodarki ściekowej oraz stworzenie warunków dla rozwoju 
systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji Stęży-
ca poprzez przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

Teren na którym ma być realizowana inwestycja, to teren 
funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Obecna przepustowość 
oczyszczalni będącej przedmiotem projektu wynosi wg po-
zwolenia wodno – prawnego Qśrd =520 m3/dobę, a ścieki 
odprowadzane są do rzek Kani położonej w bezpośrednim są-
siedztwie oczyszczalni, należącej do zlewni rzeki Wdy. Obecna 

8 mln zł na oczyszczalnię

przepustowość oczyszczalni jest niewystarczająca dla realizacji 
kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci kanalizacyjnej na tere-
nie Gminy i przyjęcia dodatkowej ilości ścieków; jednocześnie 
oczyszczalnia posiada przestarzałą technologię oczyszczalnia 
ścieków i zapewnia parametry oczyszczania na granicy dopusz-
czalnej wymaganiami prawa. Więcej str. 5

W tym miesiącu, podczas 
zwołanej przez burmistrz 
Mirosławę Lehman 
XXXXVI Sesji Rady Miej-
skiej w Kartuzach, radni 
obradowali m. in. na temat 
budżetu gminy na 2015 r., 
zaopiniowania projektu 
aglomeracji Kartuzy oraz 
zaopiniowania projektu 
aglomeracji Somonina. 
Radni przegłosowali pozy-
tywnie projekt aglomeracji 
Kartuz i projekt aglomera-
cji Somonina.

Bardzo ważnym aspektem 
obrad był temat podatków 
od środków transporto-
wych. Jak wiadomo każda 
gmina dysponuje inną 

stawką podatkową. Jest to 
bardzo uciążliwe dla � rm 
transportowych, które 
ratując siebie są zmuszeni 
do przenoszenia działal-
ności do innych gmin. W 
związku z tym rozmawiano 
o możliwościach obniżenia 
podatku.

Po burzliwych obradach 
stawki obniżono o 25% od 
środków transportowych w 
stosunku do 2014 r. Za ob-
niżeniem podatku głosowa-
ło 12 osób, a 5 wstrzymało 
się od głosu. (opr. r)

Obniżony podatek 
od środków transportowych

Do� nansowanie umożliwi rozpoczęcie realizacji tej niezmiernie 
ważnej dla gminy inwestycji

Jaki będzie kierunek zmian w Kartuzach w przyszłości? Rozmowy i konsultacje w tej sprawie trwają
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Gmina Sierakowice nie usta-
je w staraniach o poprawę 
bezpieczeństwa i polepszenie 
jakości infrastruktury drogo-
wej. Po zakończonej niedawno 
przebudowie głównego skrzy-
żowania w Sierakowicach i 
modernizacji wielu dróg lo-
kalnych pora na kolejne. 

Projekt pn. „Poprawa bez-
pieczeństwa i warunków ko-
munikacyjnych w miejsco-
wości Sierakowice poprzez 
przebudowę ulic Piwnej, Mic-
kiewicza, Kościerskiej, Źró-
dlanej, Pogodnej, Jana Pawła 
II w obrębie dróg wojewódz-
kich i powiatowych”, został 
wysoko oceniony przez Komi-
sję konkursową Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II: Bezpie-
czeństwo - Dostępność - Roz-
wój 2012 - 2015, powołaną 

przez Wojewodę Pomorskiego 
i uzyskał dofinansowanie w 
wysokości 3 mln zł.

Inwestycja obejmuje budowę 
i przebudowę dróg Sierakowic 
o łącznej długości niemal 5 
km. Szczegółowy zakres zada-
nia obejmuje łącznie 6 zamie-
rzeń inwestycyjnych, według 
zakresów :
1. Remont odcinka ul. Ko-

ścierskiej oraz odcinka ul. 
Źródlanej o łącznej długo-
ści 1160,00 m wraz z budo-
wą kanalizacji deszczowej.

2. Przebudowa odcinka ul. 
Kościerskiej (od skrzyżo-
wania z ulicą Źródlaną) w 
Sierakowicach – o długości 
557,75 m wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową infrastruktury 
teletechnicznej.

3. Remont ul. Mickiewicza 

o długości 555,01 m wraz 
z przebudową kanalizacji 
deszczowej, wodociągów 
oraz kanalizacji sanitarnej.

4. Przebudowa ulicy Piwnej 
o długości ok. 990 m wraz 
z przebudową kanalizacji 
deszczowej, sieci elektro-
energetycznej oraz budowę 
kanału pod okablowanie 
monitoringu.

5. Budowa ul. Źródlanej w 
miejscowości Sierakowice o 
łącznej długości 611,4 m.

6. Przebudowa ul. Pogodnej 
i ul. Jana Pawła II w Siera-
kowicach o łącznej długości 
ok. 1081 m wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową sieci wodocią-
gowej.

Gmina Sierakowice planuje 
wyłonić wykonawcę na prze-
łomie 2014/2015 r. 

GM. KARTUZY | Zakończył 
się już przetarg pn. „Wykona-
nie punktów kamerowych na 
terenie miasta Kartuzy wraz 
z centrum monitorowania w 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Kartuzach w ramach I etapu 
budowy systemu monitoringu 
wizyjnego miasta Kartuzy.” 
Zwycięzcą została firma Ka-
rol Hilbrych z Kartuz, która 
zaoferowała kwotę 117 900,00 
zł.

W ramach I etapu zadania 

zainstalowanych zostanie 7 
kamer w następujących loka-
lizacjach:

- skrzyżowanie ulic Gdań-
skiej z Węglową

- skrzyżowanie na Placu św. 
Brunona

- skrzyżowanie ulicy Kolejo-
wej z 3 Maja

- ul. gen. J. Piłsudskiego
- skrzyżowanie ulic 3 Maja, 

Majkowskiego i Kościuszki
- skrzyżowanie ulicy Wzgó-

rze Wolności z Bohaterów 

Westerplatte
- skrzyżowanie ulicy Ko-

ściuszki z Dworcową
Dodatkowo w Urzędzie 

Miejskim w Kartuzach po-
wstanie centrum monitoro-
wania.

- Zadanie realizowane bę-
dzie z myślą o poprawie bez-
pieczeństwa, bowiem kamery 
mają działać także, a może 
przede wszystkim prewencyj-
nie – mówi Mirosława Leh-
man, burmistrz Kartuz.  Jeżeli 

jednak tego rodzaju profilak-
tyka nie wystarczy, łatwiej 
będzie ustalić osoby łamiące 
prawo. Nikt inny poza naru-
szającymi przepisy nie musi 
się obawiać.

Prace nad instalacją 7 kamer 
i budową centrum monitoro-
wania powinny zakończyć się 
z końcem listopada. Realiza-
cja II etapu zadania (instala-
cja kolejnych 6 kamer) prze-
widziana jest na przyszły rok. 
(raf)

Monitoring jeszcze w tym miesiącu

Prace nad insta-
lacją 7 kamer i 

budową centrum 
monitorowania 

powinny zakoń-
czyć się z końcem 

listopada

Miliony pozyskane na drogi
GM. SIERAKOWICE | 3 mln zł gmina Sierakowice pozyskała na przebudowę układu 
drogowego z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”. 
W ramach inwestycji zmodernizowane zostanie niemal 5 km dróg. 

Po zakończonej 
niedawno przebu-

dowie głównego 
skrzyżowania w 
Sierakowicach i 

modernizacji wielu 
dróg lokalnych 

pora na kolejne
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KARTUZY | Rozpoczęły się już prace przy budo-
wie przejścia stadionowego dla kibiców drużyn 
przyjezdnych. Tym samym obiekt Gminnego 
Klubu Sportowego Cartusia 1923 Kartuzy zy-
ska nowe rozwiązanie komunikacyjne, mające 
zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo podczas 
rozgrywek. W ramach prac powstanie m.in. 
specjalne ogrodzenie oraz chodnik o szerokości 

dwóch metrów i powierzchni 180 metrów kwa-
dratowych. 

- Budowa przejścia stadionowego to kolejne 
zadanie, którego podstawowym celem jest bez-
pieczeństwo – mówi Mirosława Lehman, bur-
mistrz Kartuz. – Dodatkowo, wpływ na podjęcie 
budowy przejścia stadionowego miały przepisy, 
m.in. wprowadzone przez Polski Związek Piłki 

Nożnej. Wśród wielu zaleceń piłkarskiej centra-
li, jest też zapis mówiący, że sektor dla kibiców 
gości powinien mieć oddzielne wejście. 

Pierwsi kibice drużyn przyjezdnych z nowe-
go rozwiązania skorzystają w rundzie wiosen-
nej sezonu 2014/15, bowiem piłkarska jesień w 
Kartuzach kończy się 15 listopada. 
(raf)

Burmistrz Żukowa spotkał się z przedstawi-
cielami Kaszubskiego Związku Pracodawców, 
aby omówić dotychczasową współpracę z 
przedsiębiorcami i ustalić, jakie podjąć kolej-
ne wspólne działania.

Związek Pracodawców zawiązał się na po-
czątku 2011 roku na wniosek burmistrza. 
Związek od tamtej pory powiększył się z 16 
podmiotów do 79. 

- Na ostatniej sesji zostały uchwalone ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorców nawet ma-
łych działalności gospodarczych – podkreślił 
burmistrz. - Dotychczas te ulgi obejmowały 
tylko większe przedsiębiorstwa. Staramy się 
też zachęcać przedsiębiorców do uczestnicze-
nia w przetargach ogłaszanych przez Urząd 
Gminy Żukowo. Zależy nam na udziale firm 
lokalnych w przedsięwzięciach gminnych.

Burmistrz podkreślił też opłacalność dzia-
łań w zakresie OZE (odnawialne źródła ener-
gii) i zachęcał przedsiębiorców do zasięgania 
porady i pomocy w Referacie Polityki Rozwo-
ju UG w sprawie przedsięwzięć związanych z 
OZE i pisania wniosków o dotacje.

- W minionej kadencji gmina pozyskała w 
sumie 25 milionów złotych – dodał Jerzy Żu-
rawicz. - To świadczy o profesjonalizmie eki-
py w tym referacie. Dlatego zapraszam przed-
siębiorców z gminy Żukowo, chętnie państwu 
pomożemy w rozwoju waszych firm.
(raf)

Będzie bezpiecznej na stadionie Rozwój 
i współpraca
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Przedsięwzięcie inwesty-
cyjne polegać będzie na roz-
budowie oczyszczalni ście-
ków, czyli: 

- Budowie nowych obiek-
tów technologicznych: sta-
cja odbioru ścieków do-
wożonych – punkt zlewny, 
zbiorniki uśredniające ście-
ków dowożonych, obiekt 
wstępnego mechanicznego 
podczyszczania ścieków 
surowych, pompowania 
ścieków surowych, reak-
tory biologiczne, zbiornik 
osadu, budynek stacji dmu-
chaw, stacja mechanicznego 
odwadniania i wapnowania 
osadu, studnia pomiaro-
wa ścieków oczyszczonych, 
wiata na osad odwodniony, 
wiata na agregat prądotwór-
czy.

- Budowie komunikacji 
wewnętrznej oraz przyłą-
czy: wodociągowego, elek-
troenergetycznego, sieci 

Oczyszczalnia pilnie potrzebna
Gmina Stężyca zbuduje nową oczyszczalnię ścieków. Realizacja inwestycji 
w dobie rozwijającej się gospodarki na terenie gminy jest po prostu niezbędna.

Ewa Borzestowska, Sekretarz Gminy Stężyca:

Cieszymy się udało nam się 
pozyskać 8 mln zł na budowę 
oczyszczalni ścieków, cho-
ciaż takiego przebiegu spra-
wy jeszcze rok temu nikt się 
nie spodziewał. Realizację tej 
inwestycji zaplanowaliśmy 
przy pozyskaniu środków 
unijnych z nowego rozdania 
2014 - 2020. Jednak pojawiła 
się możliwość realizacji tego 
zadania już w przyszłym roku. 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku 
zauważył, że jesteśmy bar-
dzo zaawansowani jeśli cho-
dzi o przygotowania doku-

mentacji do realizacji tej inwestycji więc powstała możliwość 
wystartowania w konkursie o do� nansowanie z kończącego się 
okresu � nansowania. Warunek był taki, że oczyszczalnię trzeba 
wybudować do końca 2015 roku. Postanowiliśmy przyśpieszyć 
realizację zaplanowanej inwestycji i 6 czerwca 2014 roku złoży-
liśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o do� nansowanie zada-
nia, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy. 

kanalizacji sanitarnej mię-
dzyobiektowych,

- Wykorzystaniu istniejącego 
kanału zrzutowego ścieków 
oczyszczonych do rzeki Kania.

Projekt przewiduje rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków ko-
munalnych w oparciu o trzy 
ciągi technologiczne – trzech 
reaktorów typu BIO-PAK o 

przepustowości 3 x 600 m3/d 
każdy – tym samym docelowa 
przepustowość oczyszczalni po 
jej rozbudowie wyniesie 1.800 
m3/d a oczyszczalnia będzie 
w stanie obsłużyć 16.190 RLM 
aglomeracji kanalizacyjnej.

Włądze gminy informują, że 
rozbudowa oczyszczalni ście-
ków jest I etapem projektu 

„Uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej na terenie gminy 
Stężyca”, natomiast II etapem 
będzie budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: 
Szymbark, Potuły, Kamienica 
Szlachecka, Borucino oraz roz-
budowa sieci w Stężycy. Sza-
cunkowy koszt II etapu wynosi 
30 mln zł.

GM. SOMONINO | Jednym z 
najważniejszych problemów, 
z jakim borykają się gminy, 
jest poprawa stanu dróg. Ze 
względu na to, że inwesty-
cje drogowe są zadaniami 
bardzo kosztownymi, często 
przerastającymi możliwości 
lokalnych samorządów, roz-
wiązanie tego problemu nie 
jest sprawą łatwą.

Sposobem na rozwiązanie 
tego problemu może być kie-
runek obrany przez Gminę 
Somonino. Przy wykorzysta-
niu potencjału przedsiębior-
stwa utworzonego do reali-
zacji zadań własnych gminy, 
wdrożono metodę utwardza-
nia dróg gruntowych poprzez 
stabilizację chemiczną grun-
tu, polegającą na umocnieniu 
istniejącego podłoża drogi 
przy zastosowaniu spoiw hy-
draulicznych (tzw. „stabiliza-
cja na miejscu”). Najczęściej 
stosowanym spoiwem przy 
tej metodzie jest cement. 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Remontowo – Usługowe Sp. 
z o. o. w Sławkach dysponuje 
linią technologiczną do wy-
konywania tego rodzaju prac, 
w tym niezbędnymi maszy-
nami, jak frezarka, rozsy-
pywacz spoiw, beczkowóz, 
równiarka, koparko – łado-

Nowa technologia remontu dróg
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warka, walce oraz zagęszczarka 
płytowa. 

Taka metoda utwardzania 
dróg charakteryzuje się dużą 
wydajnością, szybkim postę-
pem robót oraz atrakcyjną 
ceną w stosunku do innych 
metod. Wzmocniona w ten 
sposób droga gruntowa jest 
zabezpieczona przed uszko-
dzeniami powstającymi szcze-
gólnie w okresach wiosennych 
przy roztopach i jesiennych 
przy intensywnych opadach 
deszczu. Uzyskane podłoże 

jest dodatkowo bardzo dobrze 
przygotowane do przyszłościo-
wego utwardzenia drogi np. 
warstwami asfaltowymi.

Metoda ta jest również ko-
rzystną alternatywą zastępu-
jącą kosztowne podbudowy z 
kruszyw kamiennych. Stosując 
podbudowy z gruntu stabili-
zowanego cementem można 
obniżyć koszty realizacji ca-
łych inwestycji drogowych, a 
w efekcie za te same pieniądze 
wybudować dłuższy odcinek 
drogi. Jest to szansa na znacz-

ne przyśpieszenie prac związa-
nych z poprawą stanu dróg.

Utwardzono już pierwsze 
odcinki dróg tą metodą. Pra-
wie we wszystkich miejscowo-
ściach gminy wykonano od-
cinki o długości od 350 do 500 
m i szerokości od 3 do 4,5 m.

Metoda ta wzbudziła zainte-
resowanie wśród innych gmin, 
które po zapoznaniu się z efek-
tami zastosowania tej metody 
planują wykorzystanie jej do 
realizacji własnych inwestycji 
drogowych. (raf)

Gmina Stężyca otrzyma aż 8 mln zł na budowę nowej oczyszczalni ścieków

Technologią, którą wykorzystano na drogach gm. Somonino, zainteresowały się inne gminy
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Cztery minione lata to dla 
Gminy Żukowo czas wytężonej 
pracy, zmian, budowy, rozwoju 
i współpracy. To czas realizacji 
marzeń, a także podejmowa-
nia nowych wyzwań. Cztery 
lata temu, gdy Jerzy Żurawicz 
obejmował urząd burmistrza, 
miał już w planach realizację 
określonych zadań. Była wśród 
nich rewitalizacja starego cen-
trum Żukowa, budowa szkoły 
w Baninie, budowa drogi na 
trasie Pępowo Żukowo – ulica 
Armii Krajowej. Już na starcie 
nie było łatwo. Gmina mia-
ła ponad 50-procentowe za-
dłużenie, dotacje ze środków 
unijnych zaczęły się kurczyć 
dla wszystkich samorządów, a 
intensywny napływ mieszkań-

ców z Trójmiasta do Gminy 
Żukowo stawiał coraz trudniej-
sze, a konieczne do spełnienia 
zadania.

Budżet w 2010 roku opiewał 
na 74 mln, z wydatkami rzę-
du 79 mln. złotych. Burmistrz 
rozpoczął politykę informacyj-
ną mającą na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców 
napływowych, niezameldowa-
nych w gminie o możliwości 
wskazania miejsca zamiesz-
kania przy składaniu zezna-
na podatkowego. Ważna była 
także rekonstrukcja urzędu, 
usprawnienie jego pracy. Teraz 
urząd wydaje ponad 3,5 tysiąca 
decyzji rocznie (plus ok. 17 ty-
sięcy decyzji finansowych), w 
tym także decyzje o wydanych 

decyzji o warunkach zabudo-
wy, co ma niebagatelny wpływ 
na rozwój gminy. Dzięki temu 
można było zwiększyć dochód 
z podatków od osób fizycz-
nych, osiągnąć budżet ponad 
111 mln (patrz wykres). To im-
ponujący wzrost, nawet w skali 
całego powiatu.

Podczas ostatniej kadencji 
udało się zmienić całkowi-
cie wizerunek Żukowa. W 
ramach rewitalizacji stare-
go centrum miasta, powstał 
deptak i Park Jubileuszowy z 
fontanną. Zmieniło się otocze-
nie XIII-wiecznego kościoła 
i zespołu ponorbertańskiego. 
Zagospodarowano staw przy 
Ośrodku Zdrowia, pojawiły 
się ławeczki, uporządkowano 

teren. Z funduszu tzw. Sche-
tynówki rozpoczęła się budo-
wa długo wyczekiwanej przez 
mieszkańców drogi - ulica Ar-
mii Krajowej, w tej chwili jest 
już przyznana dotacja 2 852 
881,00 zł na kontynuację bu-
dowy ul. Armii Krajowej przez 
miasto Żukowo. To już druga 
„schetynówka” tej kadencji. 
Budowany jest skate-park dla 
młodzieży i edukacyjny park 
przy Jeziorku w Żukowie. Ale 
nie tylko Żukowo zmieniło się 
przez ostatnie 4 lata. W całej 
Polsce można było usłyszeć o 
potrzebie budowy nowej szko-
ły w Baninie. Dziś Banino ma 
nowoczesną szkołę, kompleks 
boisk sportowych, budowana 
jest sala gimnastyczna. Oprócz 

Banina zajęto się także innymi 
placówkami oświatowymi – 
rozbudowano szkołę w Glin-
czu, w Borkowie stanęła nowa 
aula, w Pępowie ruszyła roz-
budowa. Wiadomo już, że są 
plany budowy nowej szkoły w 
Żukowie. W sołectwach gminy 
powstały parki i place zabaw – 
w ramach projektów unijnych 
wybudowano parki w Glinczu, 
Chwaszczynie i w Sulminie 
oraz w Leźnie, w Pępowie, po-
wstaje dokumentacja na park 
w Przyjaźni. Gmina Żukowo 
podpisała z WFOŚiGW umo-
wę na dotację opracowania do-
kumentacji projektowych dla 
budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy Żuko-
wo. Jest to zobowiązanie gminy 

Burmistrz Żukowa: Nie wystarczy 
mieć marzenia. Trzeba je realizować
Na starcie nie było łatwo. A jednak podczas ostatniej kadencji udało się zmienić całkowicie wizerunek Żukowa. 
Przedstawiamy najważniejsze inwestycje ostatnich lat w Gminie Żukowo.

do wybudowania 63 km sieci 
kanalizacyjnej. Z kolei z Urzę-
dem Marszałkowskim zawarto 
umowę na dofinansowanie pro-
jektu budowy kanalizacji sani-
tarnej na terenie Chwaszczyna. 
Budujemy strażnicę OSP w Żu-
kowie. Inwestycje, które powsta-
ły w trakcie trwania ostatniej 
kadencji w gminie Żukowo są 
efektem pracy samorządu, a tak-
że współpracy z innymi samo-
rządami, głównie z samorządem 
województwa pomorskiego. W 
tej kadencji Żukowo pozyskało 
w sumie 25 milionów złotych 
środków zewnętrznych - m.in. 
z Unii Europejskiej i ze środków 
budżetu centralnego.

Przyjemnie jest patrzeć, jak 
zmienia się gmina Żukowo, jak 
spełniają się marzenia miesz-
kańców. Bo dewizą burmistrza 
Jerzego Żurawicza jest nie tyl-
ko mieć marzenia. Ale przede 
wszystkim je realizować. 

Szkoła w Baninie pomieści nawet 900 uczniów

Budowa auli przy szkole podstawowej w Borkowie

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w gminie Żukowo: 
Leźno, Glincz, Chwaszczyno, Sulmin, Pępowo, Banino.

Budowa ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie
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Lata 2010-2014  to czas intensywnej pracy i 
wytężonych działań których efektem  jest dyna-
miczny rozwój Gminy zarówno w działaniach i 
zadaniach związanych bezpośrednio z samorzą-
dem jak i rozwojem przedsiębiorczości. Mnó-
stwo jest zadań, które można uważać za sukces 
Gminy. 

Ważniejsze działania inwestycyj-
ne na przestrzeni kadencji:

Inwestycje drogowe
Dynamiczny rozwój gminy byłyby niemożliwy 

bez inwestycji związanych z infrastrukturą dro-
gową, pozwalającą na stworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości a w szczególności do 
poprawy życia mieszkańców. Ważnym aspektem 
tych działań jest również wzrost bezpieczeństwa 
użytkowników dróg zarówno tych zmotoryzo-
wanych jak i pieszych. 

Do najważniejszych wykonanych zadań nale-
żą:

- przebudowa drogi gminnej (asfalt) Wila-
nowo-Trzy Rzeki-Kłosowo o długości 5340 m, 
wraz z modernizacją 2 skrzyżowań z drogą po-
wiatową i wojewódzką;

- przebudowa drogi w Warzenku (kostka bru-
kowa): odcinek 661 mb drogi o nawierzchni z 
kostki betonowej wraz z odwodnieniem i chod-
nikiem po jednej stronie drogi na powierzchni 
1009 m 2 , oświetleniem nad jeziorem – zamon-
towano 6 lamp solarnych oraz wykonaniem  185 
mb ścieżki dla pieszych i wędkarzy  o nawierzch-
ni tłuczniowej  z 5 miejscami postojowymi i par-
kingiem przy jeziorze;

- położenie asfaltu na drodze Kosowo-Załęże 
o długości 2563 m wraz z modernizacją dwóch 
skrzyżowań, wykonanie dwóch zatok przystan-
kowych oraz chodnika o długości 300 m;

- utwardzenie nawierzchni dróg z płyt YOMB 
na łącznej długości 10,5 km w miejscowościach: 
Tokary, Stanisławy, Otalżyno, Kłosowo, Nowe 
Tokary,  Bursztynik, Wilanowo, Buczno, Hopy- 
Nowe Osiedle, Czeczewo, Szarłata – kierunek 
Czarna Huta, Brzeziny, Kobysewo, Pomieczyno, 
Warzenko, Kosowo, Przodkowo, Hopy, Kczewo, 
Osowa Góra, Barwik; 

- modernizacja drogi w Smołdzinie z kostki 
brukowej betonowej na odcinku 660 mb;

- budowa dwóch zatok przystankowych w Wi-
lanowie;

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcin-
kach dróg Pomieczyno - Hejtus (600m), Trzy 
Rzeki – Rąb (700 m), 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
z opornikami i odwodnieniem odcinków dróg: 
w Czeczewie (500m2), Pomieczynie (670 m2) i 
Kobysewie ul. Sosnowa (600 m2);

- modernizacja odcinka drogi Brzeziny – Ko-
sowo I etap na odcinku 650 mb ułożono na-
wierzchnię z płyt YOMB. Zakończenie II etapu 
modernizacji, na odcinku kolejnych 650 mb,  
nastąpi do 10 października 2014 r. 

- zakup i montaż 42 wiat przystankowych na 
terenie całej gminy

- montaż 5 nowych lamp oświetleniowych w 
Kobysewie;

- wykonanie chodników: kierunek Pomieczy-

no – Rąb (60 mb) oraz w Przodkowie (120 mb); 
- w partnerstwie z Powiatem Kartuskim i Sa-

morządem Województwa Pomorskiego ułoże-
nie chodników w miejscowościach: Czeczewo 
(600 mb), Kłosowie (300 mb) i Pomieczynie 
(200 mb);

- w ramach partnerstwa z Powiatem Kartu-
skim przebudowano odcinek drogi powiato-
wej Przodkowo-Kczewo-Miszewo. Zakres prac 
obejmował wykonanie 2,5 km nowej nawierzch-
ni asfaltowej, modernizacje mostu w Kczewie i 
wykonanie sygnalizacji świetlnej. 

Na uwagę zasługuje również zmodernizo-
wane oświetlenie uliczne w Przodkowie gdzie 
wymieniono 42 słupy na stylowe słupy Wiesba-
den  i założono 43 oprawy. Dzięki tej inwestycji 
Przodkowo zyskało jedyny niepowtarzalny wy-
gląd a także co najważniejsze bardzo oszczędne 
oświetlenie.

 Gmina Przodkowo znana jest z bardzo dobre-
go utrzymania wszystkich dróg gruntowych, na 
których  na bieżąco trwają prace polegające na 
ciągłej konserwacji nawierzchni W ramach tych 
prac zmodernizowano i wyremontowano   142 
km dróg tłuczniowych wraz z przepustami.

Inwestycje wodno – kanalizacyjne
W tej dziedzinie działania samorządu skupia-

ły się na porządkowaniu gospodarki ściekowej 
poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ko-
lejnych miejscowościach oraz poprawie jakości 
dostarczanej mieszkańcom wody. W tym celu 
modernizowano istniejące ujęcia, wykonywano 
nowe  układy technologii uzdatniania wody, re-
montowano istniejące studnie, termomoderni-
zowano budynki hydrofornii i wymieniano rury 
azbestowe.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji 
mijającej kadencji należą:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Czeczewie: 
wykonanie rurociągów grawitacyjnych o łącz-
nej długości 5931 mb, wykonanie rurociągów 
tłocznych o długości 977 m i 2 przepompowni 
przepompownie ścieków oraz 1przepompownia 
przydomowa;

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie: 
wykonanie sieci grawitacyjno-ciśnieniowej o 
łącznej długości 9270 m wraz z 4 przepompow-
niami ścieków;

- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Warzenko:  
wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej o długo-
ści 5490 m, 3 przepompowni ścieków  i 1 przy-
domowej przepompowni ścieków;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami i przepompownią ścieków w Barwiku:

820 mb sieci grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z 
1 przepompownią ścieków

- budowa oczyszczalni ścieków w Przodkowie 
– nowa technologia- oddanie do użytku paź-
dziernik 2014 rok;

- rozbudowa sieci wodociągowej w Kłosowie: 
wykonanie sieci wodociągowej z rur polietyle-
nowych o śr. zewnętrznej 90 mm o długości 997 
m wraz z uzbrojeniem

- modernizacja ujęcia wody wraz z rozbudową 
sieci wodociągowej w Kobysewie poprzez wyko-
nanie  1 km sieci wodociągowej z uzbrojeniem, 
pełną termomodernizację  budynku istniejącej 

Gmina Przodkowo – cztery pracowite lata
Zrównoważony rozwój gminy był głównym celem jaki postawił sobie samorząd Przodkowa na lata 2010-2014. Z tego względu działania 
ukierunkowane były na maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych na nowe inwestycje a także kontynuowanie już rozpoczętych prac. 

Stacja uzdatniania wody w Kobysewie

Termomodernizcja budynku SP w Wilanowie

Fontanna i plac zawab w Przodkowie
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Gmina Przodkowo – cztery pracowite lata
hydroforni, wymianę technologii uzdatniania 
wody, wykonanie nowego ujęcia wody,  moder-
nizacja istniejącego ujęcia wody i zagospodaro-
wanie otoczenia;

- modernizacja ujęcia wody w Pomieczynie:  
wykonanie studni głębinowej: wykonanie studni 
głębinowej wraz z obudową, wymiana technolo-
gii oczyszczania wody;

- rozbudowa 6 odcinków sieci wodociągo-
wych: Szarłata-Brzeziny, Kosowo, Kobysewo-
Kosowo, Załęże, Kłosowo, Tokary o łącznej 
długości 5,5 km;

- przygotowanie do realizacji inwestycji : wy-
konanie projektów kanalizacji wsi Kłosowo i 
modernizacji ujęcia wody w Tokarach;

Inwestycje oświatowe:
W mijającej kadencji wiele działań skierowa-

nych zostało w rozwój bazy oświatowej i popra-
wę jakości nauczania oraz wyrównywanie szans 
edukacyjnych. Na szczególną uwagę zasługują:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przod-
kowie wraz z budową nowych pomieszczeń 
dla Przedszkola Samorządowego o łącznej po-
wierzchni użytkowej 1045,31 m2. W ramach 
inwestycji dobudowano nowe skrzydło do 
istniejącego budynku szkoły, w którym po-
wstało 8 nowych pomieszczeń dla potrzeb tej 
placówki oraz przedszkola samorządowego 
atak ze biblioteki szkolnej. Projekt obejmował 
również wyposażenie powstałych pomieszczeń 
w niezbędne meble i podstawowe pomoce dy-
daktyczne.

- termomodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Wilanowie: Wykonano pełną ter-
momodernizację obiektu polegającą między 
innymi na dociepleniu ścian zewnętrznych 
styropianem wraz z wykonaniem nowej elewa-
cji, dociepleniem stropu i dachu, demontażem 
starego i wykonaniem nowego pokrycia dacho-
wego, modernizacją instalacji c.o. i wymianą 
źródła ciepła z węglowego na gazowe.

-  ramach programu „Cyfrowa Szkoła” dopo-
sażono w sprzęt komputerowy i multimedialny 
ZS w Czeczewie.

- zakup 20 komputerów wraz z oprogramo-
waniem dla Gimnazjum w Przodkowie:

- wyposażono salę w Muzeum Pożarnictwa w 
Przodkowie w 4 zestawy komputerowe wraz z 
oprogramowaniem,  skanerem i 2 drukarkami, 
urządzono serwerownie oraz stoliki i krzesła 
biurowe;

- remont generalny dachu i termomoderniza-
cja budynku świetlicy w Kobysewie

- remont budynku świetlicy w Kosowie: w 
zakresie wymiany pokrycia dachowego, insta-
lacji odgromowej i ocieplenia stropu i zakupu 
sprzętu do świetlicy;

- przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu 
mieszkańców Gminy Przodkowo. W ramach 
projektu wyposażono 2 szkoły w Przodkowie 
oraz szkoły w Czeczewie, Pomieczynie, Wila-
nowie i Szarłacie w 20 zestawów komputero-
wych oraz bibliotekę publiczną w 4 zestawy. 
Ponadto zainstalowano sprzęt komputerowy 
w 30 gospodarstwach domowych. Projekt ten 
obejmował również przeszkolenie osób obję-
tych projektem, opłacenie abonamentu inter-
netowego oraz obsługę informatyczną.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych  w gminie Przodkowo” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 
programie . uczestniczyło 164 uczniów (w tym 

88 dziewczynek i 76 chłopców) ze wszystkich 
szkół z terenu naszej gminy. Program trwał 
od października 2011 roku do czerwca 2012 
roku.  W ramach projektu uczniowie otrzymali 
fachową pomoc w zakresie: zajęć logopedycz-
nych – w liczbie 634 godzin, gimnastyki korek-
cyjnej – w liczbie 231 godzin, zajęć dla dzieci z 
trudnościami w czytaniu i pisaniu – w liczbie 
495 godzin, zajęć dla dzieci z trudnościami w 
matematyce - w liczbie 264 godzin, zajęć rozwi-
jających zainteresowania matematyczno-przy-
rodnicze – w liczbie 330 godzin co daje łączną 
liczbę wszystkich godzin 1.954. 

- „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” 
– 2010 – 2012 W ramach pozyskanych środ-
ków corocznie wszyscy uczniowie kl. IV szkół 
podstawowych uczą się pływać pod fachowym 
okiem instruktorów w kartuskiej pływalni 
„NËCZK”.

- „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wy-
równywanie szans edukacyjnych w regionie 
poprzez programy rozwojowe”. Gimnazja z te-
renu Gminy Przodkowo znalazły się w grupie 
90 szkół Województwa Pomorskiego zakwali-
fikowanych do tego programu., który miał na 
celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
klas gimnazjalnych, którzy w toku edukacji na-
potykają na różnego rodzaju bariery.

Turystyka, rekreacja i sport
- w Przodkowie wykonano scenę z zapleczem 

socjalnym oraz urządzono park i plac zabaw;
- wykonano ciąg pieszy wokół jeziora Księże: 

utwardzono ścieżki kruszywem, zamontowano 
32 lampy solarne, ustawiono ławki, kwietniki i 
kosze na śmieci

- wykonano ścieżki edukacyjno-rekreacyjne 
w miejscowościach: Przodkowo, Czeczewo i 
Pomieczyno. W ramach inwestycji wykonano 
fontannę w Przodkowie oraz zamontowano 
urządzenia edukacyjne w wraz zagospodaro-
waniem placu (ścieżek z kostki betonowej) we 
wszystkich wymienionych miejscowościach.

- doposażono place zabaw w urządzenia dla 
dzieci i sportowe. Zamontowano urządzenia 
małej architektury w miejscowościach : Kło-
sowo, Kobysewo, Smołdzino, Szarłata, Hopy, 
Załęże, Rąb, Kosowo, Pomieczyno, Czeczewo, 
Tokary, Warzenko i Kczewo

- zamontowano urządzenia do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu/fitness/ w miejscowościach 
Kobysewo, Hopy, Przodkowo, Pomieczyno, 
Czeczewo.

Ochotnicze Straże Pożarne
Gmina duża uwagę przywiązywała również 

do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców. W tym celu w kolejnych budże-
tach zabezpieczano środki finansowe na utrzy-
manie i funkcjonowanie na odpowiednim po-
ziomie jednostek OSP.

- wykonano wjazdy z kostki betonowej do re-
miz w Tokarach, Smołdzinie i Czeczewie 

- wymalowano elewacje remizy w Czeczewie 
- wykonano odwodnienie remizy w Kłoso-

wie;
- zakupiono motopompy do jednostek w 

Przodkowie i Tokarach
- zakupiono samochód marki mercedes dla 

OSP Przodkowo.
Jedną z większych inwestycji jest Rozbudowa 

Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie. Do ist-
niejącego starego obiektu remizy dobudowano 
nowy obiekt o powierzchni całkowitej 463,52 

m2. W budynku mieści się Muzeum Pożarnic-
twa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Centrum Edukacji Ratownictwa.

Wartość: 1 400 000,00 zł z czego połowa do-
finansowana jest z budżetu Gminy, pozostała 
część z budżetu Powiatu Kartuskiego i Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Po-
nadto z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 
ponad 120.000 zł na prace związane z utwar-
dzeniem kostką betonową otoczenia Muzeum 
oraz remont starej części Remizy, a także wy-
posażenie nowych i starych pomieszczeń w 
meble i gabloty wystawiennicze.

Gmina Przodkowo duży nacisk kładzie na  in-
tegrację  mieszkańców poszczególnych sołectw 
i stwarzania im możliwości rekreacji, sportu i 
zabawy na terenie gminy, realizując już od 2002 
roku budowę boisk i placów zabaw w swoich 
sołectwach. Mieszkańcy mają możliwość reali-
zacji swoich pomysłów i integrowania się wza-
jemnie. Aktywnie uczestniczą więc we wszyst-
kich imprezach sportowo – rekreacyjnych. Do 
najważniejszych należą: Mistrzostwa Gminy w 
Piłce Nożnej, Turniej Sołectw o Przodkowskie 
Grand Prix, Przodkowska Liga Orlika, Plebi-
scyt na Najbardziej Usportowione Sołectwo na 
który składają się takie konkurencje sportowe 
jak siatkówka, tenis stołowy, Baśka, szachy, war-
caby czy piłka nożna plażowa. 

Niewątpliwie ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się imprezy plenerowe takie jak: Piknik 
Rodzinny,  Ćwiećmaraton Szwajcarii Kaszub-
skiej czy Dożynki Gminne. Na uwagę zasługuje 
też organizowana od kilkunastu lat Kaszubska 
Biesiada dla Seniorów Gminy w której corocznie 
uczestniczy ponad 800 seniorów z terenu gminy 
którzy ukończyli 65 lat. Przy wsparciu organiza-
cyjnym i finansowym samorządu powstało 8 kół 
gospodyń wiejskich, które aktywnie działają w 
gminie. We wszystkich miejscowościach gminy 
powstały też świetlice środowiskowe dla dzieci.

Mijająca kadencja to cztery lata intensywnych 
działań na rzecz rozwoju Gminy. Mnóstwo jest 
inwestycji i wydarzeń, którymi należałoby się 
pochwalić i które należałoby jeszcze wymienić.

W trakcie realizacji są kolejne działania, które 
oddane zostaną do użytku jeszcze w tym roku. 
Wymienić tu należy:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kawlach 
Górnych. W ramach zadania wykonane zo-
stanie około 2 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, 1 km kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej oraz przepompownia ścieków, 
2 przydomowe oczyszczalnie oraz przyłącza 
kanalizacyjne i wodociągowe;

- przebudowa drogi gminnej Tokary –Wa-
rzenko oraz przebudowa jej skrzyżowań z 
drogą powiatową w miejscowości Tokary. 
W ramach realizacji inwestycji wykonane 
zostanie 3, 5km drogi o nawierzchni asfal-
towej z oznakowaniem poziomym i piono-
wym, chodnik z kostki betonowej, kana-
lizacja deszczowa, 10 miejsc postojowych 
przy obiektach sportowo – rekreacyjnych w 
Warzenku. Ponadto przełożona zostanie sieć 
teletechniczna i energetyczna, zamontowane 
będzie 10 lamp oświetleniowych i przebudo-
wane skrzyżowanie drogi gminnej z powia-
tową. Wszystkie te prace wykonane zostaną 
jeszcze w tym roku.

Znaczna część omówionych powyżej dzia-
łań nie zostałaby wykonana , gdyby nie in-
tensywne prace w kierunku pozyskania 
środków zewnętrznych. Łączna wartość wy-
mienionych wyżej inwestycji to około 35 mln 
zł. Z tego ponad 60% stanowią środki pozy-
skane z zewnątrz.

Działania samorządu spowodowały  spro-
wadzenie do gminy inwestycji ukierunko-
wanych na rozbudowę sieci światłowodowej 
(internet bezprzewodowy) oraz wprowadze-
nie gazu ziemnego w latach 2014-2015. Dzię-
ki tym działaniom około 80 % powierzchni 
gminy objęta będzie dostępem do szybkiego 
internetu 60% gazem ziemnym.

Wszystko to przy rozsądnie ustalanych po-
datkach /ulgi dla przedsiębiorców/ i opła-
tach lokalnych, które praktycznie wszystkie 
kształtują się na najniższym poziomie w po-
wiecie.  

Przed nami kolejne wyzwania do realizacji, 
które szczegółowo opisane zostały w Strate-
gii Rozwoju Gminy na lata 2012-2020. Tylko 
od nas wszystkich – mieszkańców gminy – 
zależeć będzie czy wszystko w niej zapisane 
zostanie zrealizowane. 

Budowana oczyszczalnia ścieków w Przodkowie
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„Badanie zachowań komu-
nikacyjnych mieszkańców 
GOM” obejmuje zasięgiem 
powiaty lęborski, pucki, wej-
herowski, kartuski, gdański, 
nowodworski, tczewski i mal-
borski oraz miasta na prawach 
powiatu: Gdańsk, Gdynię i 
Sopot.

- Zebrane w ramach an-
kiety informacje pozwolą na 
sporządzenie precyzyjnego 
modelu obecnego ruchu w 
metropolii. Odpowiedzą na 
pytania, skąd i dokąd jeździ-
my albo chodzimy, w jakich 
godzinach, jakimi środkami 
transportu, ile trwają nasze 
podróże. To pozwoli nam 
przygotować model komuni-
kacyjny, który zostanie wy-
korzystany przy planowaniu 
systemu transportowego oraz 
inwestycji w infrastrukturę 
transportową tak, by dopaso-
wać ją do potrzeb mieszkań-

ców, którzy są przecież naj-
istotniejsi w naszych planach 
– wyjaśnia Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska i prezes 
stowarzyszenia Gdański Ob-
szar Metropolitalny. 

Wywiady zostały zaplanowa-
ne na pierwsze dwa tygodnie 
listopada. Ankiety zawierają 
pytania o charakterze socjo-
logicznym (chodzi o zbadanie 
cech próby i jej reprezenta-
tywności) oraz pytania doty-
czące podróżowania z dnia 
poprzedzającego wywiad.

Koszt całej strategii Trans-
portu i Mobilności wyniesie 
527 000 zł. Największa część 
tej sumy to właśnie badania 
- zachowań transportowych 
mieszkańców i kompleksowe 
badanie ruchu.

- Pamiętajmy, że wiele za-
chowań transportowych 
może zmienić np. urucho-
mienie Pomorskiej Kolei Me-

Czym jeździcie do pracy i szkoły? 
Autobusem, samochodem, a może jednak rowerem lub pieszo? Takie pytania usłyszało osiem tysięcy mieszkańców metropolii, których odwiedzli 
ankieterzy PBS. Zbierają oni dane potrzebne do przygotowania Strategii Transportu i Mobilności Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 

tropolitalnej. Samorządy mają 
w planach wiele istotnych dla 
modelu transportowego inwe-
stycji takich jak wydłużenie 
linii SKM do Wejherowa czy 

nawet do Tczewa. Strategia ma 
podpowiedzieć jak planować 
transport uwzględniając te 
zmiany oraz m.in. w jaki spo-
sób metropolitalni przewoź-

nicy powinni ze sobą współ-
pracować – mówi Sławina 
Klawiter, koordynator projektu 
z ramienia GOM. 

Prezydent Adamowicz jasno 

wskazuje, jakie są priorytety 
metropolii w tym zakresie: - 
Najistotniejszy będzie dla nas 
ruch pieszych oraz komunika-
cja publiczna, bo to na prze-
konywaniu mieszkańców do 
niej najbardziej nam zależy. 
Chcemy tak ułożyć ruch wokół 
węzłów integracyjnych różne 
środki transportu, by umożli-
wić pasażerom sprawne i wy-
godne przesiadki. Zastanawia-
my się też nad inwestycjami w 
monitorowane parkingi rowe-
rowe oraz metropolitalny rower 
publiczny.

-Wiele zachowań 
transportowych może 
zmienić np. uruchomie-
nie Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (na zdję-
ciu) – tłumaczą autorzy 
badania
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Grono stulatków 
mieszkających w 

gminie Kartuzy się 
powiększyło! Do tego 

zaszczytnego grona 
dołączyła pani Maria 

Cyrocka z Kartuz.
W dniu jej urodzin 

odwiedziła ją najbliż-
sza rodzina, burmistrz 

Kartuz Mirosława 
Lehman oraz księ-
ża z parafii pw. św. 

Kazimierza w Kartu-
zach: ks. proboszcz 

Ryszard Różycki oraz 
ks. Grzegorz Kudelski. 

Jubilatka otrzymała 
między innymi szereg 

bukietów kwiatów 
oraz pamiątkowego 

misia Bruno w stroju 
kaszubskim. (r) 

Kolejna stulatka w gminie
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Pomorska Gala Ślubna to 
niepowtarzalna okazja dla 
par planujących organizację 
ceremonii ślubnej i przyjęcia 
weselnego. Swoje stoiska wy-
stawiennicze będzie prezen-
tować wiele � rm. Narzeczeni 
będą mogli poznać oferty 
fotografów, makijażystek, 
zobaczyć najnowsze kolek-
cje zaproszeń ślubnych, sto-
isko z dekoracjami, a przede 
wszystkim suknie ślubne. 
Czyż każda panna młoda o 
tym nie marzy? 

Największą atrakcją będzie 
z pewnością pokaz sukien 
ślubnych. Nie zabraknie zna-
nych marek! Pojawią się pro-
jekty Pronovias, Rosa Clara 
czy Cymbeline, a także pre-
mierowy pokaz hiszpańskiej 
marki YolanCris. Jeśli chce-
cie znaleźć swoją wymarzoną 

kreację, musicie tu być!
Oczywiście nie zabrak-

nie niespodzianek i nagród. 
Główne nagrody to dowol-
na suknie ślubna z kolekcji 
SWEETHEART 2015 - ufun-
dowana przez gdyński salon 
Celebrity BRIDAL, garnitur 
- ufundowany przez � rmę 
PAWO oraz pakiet fryzjer-
sko-kosmetyczny dla panny 
i pana młodego o wartości 
2500 zł - ufundowany przez 
Salon Urody Le Sourire.

Oprócz tego poznacie naj-
nowsze trendy wśród za-
proszeń ślubnych, dekoracji 
weselnych czy kompozycji 
� orystycznych. Poznacie sto-
iska najlepszych cukierni 
oraz fotografów. Bez wątpie-
nia zainteresuje Was pokaz 
makijażu!

Nie zapominamy również o 

Wielka ślubna 
gala już blisko!
VIII Pomorska Gala odbędzie się już 23 listopada 2014 r. panach. Pojawią się też stoiska 

z modą męską oraz luksusowe 
auta i limuzyny do ślubu. Poza 
tym – panowie - powinniście 
wytrwale wspierać partnerkę 
we wszystkich etapach przy-
gotowań. Pomorska Gala Ślub-
na to jeden z takich etapów, 
które pomogą Wam dokonać 
dobrych wyborów, którymi 
będziecie w pełni usatysfak-
cjonowani. Ceremonia ślubna 
i przyjęcie weselne to w końcu 
najważniejszy dzień w Waszym 
życiu. Każdy się z nami zgodzi, 
że warto zadbać aby ten dzień 
był niepowtarzalny i szczegól-
ny!

Jest to już VIII edycja! Dla 
par młodych jest to niezwykłe 
wydarzenie. 

- Nie może Was zabraknąć! 
Zapraszamy serdecznie – za-
chęca Paweł Binert z Pomor-
skiego Serwisu Ślubnego, or-
ganizator. Oprac. DK

 Ma 51 lat, jest żonaty, 
dwoje dzieci i od urodzenia 
jest mieszkańcem Chwasz-
czyna. Prowadzi własną 
działalność gospodarczą, 
dodatkowo pełni funkcję 
dyrektora do spraw inwe-
stycji w prywatnej firmie. 
Posiada wykształcenie wyż-
sze - zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Jego hobby to 
sport i turystyka. Bardzo 
lubi podróżować i pozna-
wać ciekawe zakątki świa-
ta. Zawsze interesowała go 
praca w samorządzie oraz 
działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Dlatego kil-
kanaście lat temu zdecy-
dował się po raz pierwszy 
wystartować w wyborach 
samorządowych i od tego 
momentu aktywnie działa 
na rzecz rozwoju swojego 
regionu. 

Ponieważ od urodzenia 
mieszka w Chwaszczy-
nie, więc Gmina Żukowo 
i problemy jej mieszkań-
ców są mu bardzo bliskie. 
Chciałby, aby Gmina Żu-
kowo zaczęła dynamicznie 
rozwijać się pod względem 
gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym. Swoją de-
cyzję o kandydowaniu na 

Piotr Fikus kandydat na burmistrza. Menedżer z wizją jutra

Burmistrza Gminy Żukowo, 
podjął dlatego, gdyż pragnie 
służyć jej mieszkańcom swo-
ją wiedzą i doświadczeniem, 
które nabył pracując od 16 lat 
w samorządzie (3 kadencje 
w Radzie Gminy i obecnie w 
Radzie Powiatu Kartuskiego). 
Uważa, że Gmina Żukowo po-
winna mieć nowoczesnego i 
prężnego menedżera z wizją 
jutra, który będzie pracował 
i działał dla dobra jej miesz-
kańców. 

Szanowny wyborco, głosując na ludzi wybierasz program, od którego zależy dalszy rozwój Naszej Gminy. Jeżeli uważacie Pań-
stwo, że warto nam zaufać, to oddajcie 16 listopada swój głos na mnie i na kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żukowie 
startujących z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie „Samorządność”. W zamian za Państwa zaufanie zobowiązujemy się uczci-
wie pracować na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Wierzę, że działając razem osiągniemy wspólny sukces.

Materiał s� nansowany przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Samorządność”
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Dzień Dobry Państwu,
Zbliża się czas wyborów, to ważny okres w którym nasza decyzja, 

nasz głos ma istotny wpływ na  dalszy rozwój miast, gmin i powiatów 
a w konsekwencji na nasz prywatny dobrostan. 

To czas w którym my sami za pośrednictwem naszego głosu podej-
mujemy decyzje o tym kto i w jaki sposób będzie dbał o nasze szeroko 
rozumiane dobro. W tym czasie wszyscy kandydaci z rożnych ugrupo-
wań pokazują się z jak najlepszej strony, przekrzykując się w wysławia-
niu swoich zasług i sukcesów. Ten krzyk jest charakterystyczna częścią 
kampanii wyborczej i trzeba się niego wsłuchać by odróżnić obietnice 
od zapewnień.

W tym czasie namawiam Państwa do re� eksji i spokojnego zastano-
wienia się nad zasadnością podejmowanej decyzji. Namawiam Państwa 
byście sądzili swoich wybrańców po czynach które są ich realną zasłu-
gą, namawiam do tego byście zwery� kowali co zostało zrealizowane 
z wcześniejszych obietnic wyborczych. A nade wszystko namawiam do 
tego byście Państwo wymagali tego co zostało obiecane. Osobiście lubię 
gdy wymaga się ode mnie przez stawianie nowych wyzwań - to daje 
mi poczucie satysfakcji z należycie spełnionego zadania. Niekłamaną 
radość, że nie zawiodłem zaufania że uczyniłem coś dla ludzi dla ich 
radości, wygody, potrzeby.

Wywodzę się z prostego i uczciwego społeczeństwa gdzie honor i sło-
wo było zawsze wartością nadrzędną, często najcenniejsza którą się po-
siadało. Te wartości są mi niezmiennie i wciąż mi najbliższe. Praca na 
rzecz moich wartości daje mi poczucie spełnienia i niekłamaną radość 
z wykonanej pracy. 

Uważam że w swojej kadencji zrobiłem dużo i mam dokładny obraz 
tego co jeszcze można zrobić- a można wiele. Ufam że nie zawiodłem 
Państwa zaufania i to co udało mi się uzyskać, stworzyć jest radością 
i dobrem wspólnym nas wszystkich.

Wierzę że w Niedziele 16 lutego okażecie mi Państwo ponownie swoje 
zaufanie stojąc przy urnie wyborczej. To moment w którym macie Pań-
stwo wyjątkowa szanse wyłonienia osób które się sprawdziły.

Życzę by podjęta decyzja zaowocowała sukcesami w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku
Dariusz MęczykowskiDariusz Męczykowski
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j Na mocy uchwały Rady Miejskiej 
w Kartuzach zmieniły się 
siedziby komisji wyborczych 
przyporządkowanych do 
niektórych obwodów. 

Obecnie siedziby komisji i przyporządkowa-
ne im obwody prezentują następująco:

1 - Kartuzy – ulice: Bohaterów Westerplat-
te, Bursztynowa, Chmieleńska, Gdyńskich 
Kosynierów, Klasztorna, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kwiatowa, Krasickiego, Łąko-
wa, Mickiewicza, Obrońców Poczty Polskiej, 
Ogródków Działkowych, osiedle Zielone 
Wzgórze, Podgórna, Prokowska, Prusa, Reja, 
Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Wzgó-
rze Wolności, Zagórze.

Miejscowość i jej część integralna: Kosy, Ko-
sy-Smętowo Leśne. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach
2 - Kartuzy – ulice: 11 listopada, 3 Maja, 

Ceynowy, Cicha, Majkowskiego, Mściwoja II, 
Nowe Osiedle, osiedle XX lecia PRL, Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Przy Rzeźni, Sambora, 
Słoneczna, Szkolna.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach
3 - Kartuzy – ulice: Bielińskiego, Dworcowa, 

Dworzec, Gdańska, gen. Józefa Hallera, Jezior-
na, Kolejowa, Kościuszki, osiedle Generała Si-
korskiego, Parkowa, plac św. Brunona, Rynek.

Urząd Miejski w Kartuzach
4 - Kartuzy – ulice: Abrahama, Feliksa Mar-

szałkowskiego, Kościerska, Marszałka Piłsud-
skiego, osiedle Derdowskiego, osiedle Wybic-
kiego (bloki 1 - 4) , Przy Torach, Sędzickiego, 
Tredera, Węglowa, Zacisze. Osada: Burchardz-
two.

Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach
5 - Kartuzy – ulice: Osiedle Wybickiego (blo-

ki: 5 - 17)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w 

Kartuzach
6 - Kartuzy – ulice: Osiedle Wybickiego (blo-

ki: 18 - 20, i 25 do końca)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w 

Kartuzach
7 - Kartuzy – ulice: Bukowa, Brzozowa, Dę-

bowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Le-
śna, Lipowa, osiedle Wybickiego (bloki: 21 - 
24) , Polna, Zamkowa.

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi Akademia Przedszkolaka w Kartu-
zach

8 - Miejscowości i ich części integralne: Bącz, 
Bącz-Olszowe Błoto, Mirachowo, Mirachowo-
Strysza Buda, Nowa Huta, Nowa Huta-Ka-
mienna Góra

Szkoła Podstawowa w Mirachowie
9 - Miejscowości i ich części integralne: 

Głusino, Głusino-Nowinki, Głusino-Stążki, 
Staniszewo, Staniszewo-Bukowa Góra, Stani-
szewo-Kamionka, Staniszewo-Kępa, Stanisze-
wo-Krzewino, Staniszewo-Przytoki, Stanisze-
wo-Raj, Staniszewo-Szade Góry, Stara Huta.

Zespół Szkół w Staniszewie
10 - Miejscowości i ich części integralne: Ko-

lonia, Kolonia-Borowiec, Kolonia-Chojna, Sia-
nowo, Sianowo-Cieszonko, Sianowo-Młyńsko, 
Sianowo-Lesińce, Sianowo Leśne, Sianowska 
Huta, Sianowska Huta-Smolne Błoto

Gdzie głosować?

Ośrodek Geriatryczny w Sianowie
11 - Miejscowości i ich integralne części: Po-

mieczyńska Huta, Pomieczyńska Huta-Nowi-
ny, Prokowo, Prokowo-Prokowskie Chrósty, 
Prokowo-Sitna Góra, Prokowo-Ucisk

Szkoła Podstawowa w Prokowie
12 - Miejscowości i ich integralne części: 

Grzybno, Grzybno-Melgrowa, Góra, Grzybno-
Pieciska, Grzybno-Sarnowo, Kaliska

Szkoła Podstawowa  w Grzybnie
13 - Miejscowości i ich integralne części: 

Dzierżążno, Dzierżążno-Leśnictwo, Pikarnia, 
Mezowo

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzier-
żążnie

14 - Miejscowości: Borowo, Sitno
Dom Strażaka w Dzierżążnie
15 - Miejscowość i jej część integralna: Kiełpi-

no-Leszno, Kiełpino: ulice: Boczna, Cicha, Cu-
kiernicza, Dolna, Długa (nr nieparzyste), Elizy 
Orzeszkowej, Energetyków, Kartuska, Krzywa, 
Marii Konopnickiej, Okrężna, Piaskowa, Pod-
laska, Pod Lasem, Pogodna, Spacerowa, Staro-
wiejska, Szkolna, Widokowa, Wiosenna, Za-
ułek, Zielona, Żwirowa.

Zespół Szkół w Kiełpinie
16 - Miejscowość: Kiełpino: ulice: Brzozo-

wa, Cyprysowa, Długa (numery parzyste), 
Dworcowa, Generała Bema, Generała Halle-
ra, Generała Sikorskiego, Generała Stanisława 
Maczka, Generała Wybickiego, Górna, Gro-
dziskowa, Kaszubska, Kolejowa, Księdza Ara-
smusa, Księdza Sychty, Leśna, Majkowskiego, 
Majora Sucharskiego, Marszałka Piłsudskiego, 
Osiedlowa, Piękna, Przy Krzyżu, Przy Torach, 
Tadeusza Kościuszki, Raduńska, Sosnowa, Sze-
roka, Świerkowa, Urocza, Wrzosowa.

Zespół Szkół w Kiełpinie
17 - Miejscowość i jej części integralne: Łapa-

lice, Łapalice – Kozłowy Staw.
Szkoła Podstawowa w Łapalicach
18 - Miejscowości i ich części integralne: 

Brodnica Dolna, Brodnica Dolna-Ostowo, 
Brodnica Dolna-Sarnówko, Brodnica Górna, 
Brodnica Górna-Grzebieniec, Brodnica Gór-
na-Kalka, Brodnica Górna-Kamionka, Brod-
nica Górna-Złota Góra, Ręboszewo, Smętowo 
Chmieleńskie.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodni-
cy Górnej
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W tym roku odbyła się 
21. edycja konkursu „Pięk-
na Wieś”, która realizowana 
jest w kategoriach „Wieś” i 
„Zagroda” w trzech etapach 
– gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim. Do konkursu, 
który trwał od 15 maja do 15 
września br. zgłoszono 140 wsi 
oraz 337 zagród z 15 powiatów 
(powiat sztumski nie przystą-
pił do konkursu, zaś lęborski i 
słupski wytypowały wyłącznie 
zagrodę). 

Marszałek Mieczysław Struk 
wręczył laureatom tegorocz-
nej edycji tytuły oraz nagro-
dy o łącznej wartości blisko 
100 tys. złotych ufundowane 
przez samorząd województwa 
pomorskiego, Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich, Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Gdańsku, Regionalną 
Dyrekcję Lasów Państwowych 
w Gdańsku, Związek Gmin 
Pomorskich, Pomorską Izbę 
Rolniczą i Pomorski Oddział 

W kategorii „Zagroda” 
miejsce Imię i nazwisko właścicieli wieś gmina powiat
I miejsce Bystron Izabela i Janusz Sławki Somonino kartuski

II miejsce Chamir-Gliszczyńscy Dorota 
i Paweł

Nowy 
Barkoczyn Nowa Karczma kościerski

III miejsce Antonowicz Ireneusz Marynowy Nowy Dwór Gdański nowodworski
wyróżnienie Tebinki Maria i Józef Parszkowo Krokowa pucki
wyróżnienie Jarmoch Celina i Andrzej Ogorzeliny Chojnice chojnicki
wyróżnienie Hoppe Janina i Edward Leśno Szemud wejherowski

Najpiękniejsza pomorska wieś 2014
Marszałek Mieczysław Struk wręczył nagrody laureatom konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014” 
- sołtysom najpiękniejszych pomorskich wsi i właścicielom wyróżniających się gospodarstw.

fo
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W kategorii „Wieś” 
miejsce wieś gmina powiat
I miejsce MŚCISZEWICE SULĘCZYNO kartuski

II miejsce LALKOWY SMĘTOWO 
GRANICZNE starogardzki

III miejsce REKOWO BYTÓW bytowski
wyróżnienie KOSZWAŁY CEDRY WIELKIE gdański
wyróżnienie MIĘDZYBÓRZ RZECZENICA człuchowski
wyróżnienie LASOWICE WIELKIE MALBORK malborski

twa kulturowego oraz kształtowa-
nie krajobrazu przyrodniczego, a 
także zaangażowanie mieszkań-
ców w prace społeczne na rzecz 
swojej miejscowości, przedsię-
biorczość liderów wiejskich i jed-
ność we współdziałaniu. 

 
Uzasadnienie wyboru laure-
atów konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2014”:

 Przy ocenie wsi i zagród człon-
kowie Komisji Konkursowych 
uwzględniali ogólny wygląd, 
ład i porządek, wyposażenie w 
urządzenia ochrony środowiska, 
ochronę i pielęgnację dziedzictwa 
kulturowego oraz kształtowanie 
krajobrazu przyrodniczego, a 
także zaangażowanie mieszkań-
ców w prace społeczne na rzecz 
swojej miejscowości, przedsię-
biorczość liderów wiejskich i jed-
ność we współdziałaniu. 

nie tych mieszkańców Pomorza, 
którzy wykazują się szczególną 
gospodarnością oraz działania-
mi na rzecz ochrony i pielęgnacji 

dziedzictwa kulturowego i kształ-
towania krajobrazu naturalnego.  
Przy ocenie wsi i zagród człon-
kowie Komisji Konkursowych 

uwzględniali ogólny wygląd, 
ład i porządek, wyposażenie w 
urządzenia ochrony środowiska, 
ochronę i pielęgnację dziedzic-

Regionalny Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Uroczystość uhonorowania lau-
reatów uświetniły występy Koła 
Gospodyń Wiejskich z Mścisze-
wic, chóru dziecięcego z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Mści-
szewicach oraz orkiestry z Mści-
szewic. Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich dla Województwa Pomor-
skiego zapewnił dla uczestników 
poczęstunek przygotowany z tra-
dycyjnych potraw i produktów 
lokalnych. 

Główną ideą konkursu „Piękna 
Wieś Pomorska” jest poprawa es-
tetyki i stanu środowiska pomor-
skich wsi i zagród oraz wyróżnie-

Na zdjęciu laureaci konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”
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Mszę koncelebrował biskup 
pelpliński Ryszard Kasyna oraz 
dekanalni duszpasterze rolni-
ków, na czele z ks. kan. Zbignie-
wem Wysieckim. Udział wzięli 
liczni gospodarze i mieszkańcy 
wsi. Obecni byli także: Kazi-
mierz Plocke, wiceminister 
rolnictwa, oraz przedstawicie-
le samorządów i organizacji 
rolniczych. Sejmik pomorski 
reprezentował jego wiceprze-
wodniczący Dariusz Męczy-
kowski.

W stronę zrównoważonego 
postępu

- Dożynki to podziękowa-
nie za trud rolników w danym 
roku - mówi Dariusz Męczy-
kowski, wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa pomor-
skiego, który miał zaszczyt oso-
biście podziękować za liturgię 
w intencji rolników i płodów 
rolnych.

Po mszy oraz poświęceniu 
wieńców podziękował i podzie-
lił się swoimi refleksjami.

- Wywodzę się z rodziny 
o tradycjach rolniczych – doda-
je. - Wiem, jak ważne są nasze 
korzenie i to, skąd pochodzi-
my...

Męczykowski, jako mały 
chłopiec, miał okazję obserwo-
wać przyrodę, jej rozkwit i plo-
ny, ale też pracę starszych braci 
i rodziców oraz ich sąsiadów. 
Uświadomił sobie już wtedy, 
że za tym wszystkim kryje się 
ciężka ludzka praca.

- Całe to piękno, dary, plony 
pochodzą od Pana Boga i czer-
piemy z tego wszyscy – tłuma-
czy. - Te cechy powodują, że 
rolnictwo, tereny wiejskie oraz 
sam rolnik są absolutnie wyjąt-
kowe. Z drugiej jednak strony 
widać wektor pędzącego po-
stępu, gdzie nie zawsze chroni 
się to, co jest istotą wsi, czyli jej 
nieskażoną naturalność. W tę 
odwieczną harmonię zaczyna 
ingerować rozwój  niezgodny 
z odwiecznym rytmem, który 
nie chroni tego, co otrzyma-
liśmy od Pana Boga. W pełni 
popieram postęp w rolnictwie, 
ale zrównoważony! 

Szukając złotego środka

Zdaniem Męczykowskiego, 
ważna jest “metoda złotego 
środka”, która ułatwi pracę na 
polskiej wsi, zagwarantuje jej 
postęp i rozwój, nie niszcząc 
jednocześnie naturalności. Dzi-
siaj Polska jest potegą w wytwa-
rzaniu produktów zdrowych, 

W ocenie wiceprzewodniczacego Dariusza Meczykowskiego, radnego z Kociewia.

Dożynki Kaszubsko-Kociewskie

Dariusz 
Męczykowski, 
Wiceprzewodniczący 
Sejmiku 
Województwa 
Pomorskiego, radny 
z terenu Kaszub

tak chętnie kupowanych i poszu-
kiwanych w całej Europie.

- Chemia, wszelkie modyfikacje 
genetyczne, nie są zgodne z natu-
rą – uważa wicprzewodniczący. 
- Skutki spożywania takiej żyw-
ności nie są do końca poznane. 
Nie wiadomo, jakie będą konse-
kwencje dla przyszłych pokoleń. 
Wyznacznikiem postępu nie jest 
chemia w nawozach i roślinach, 
ani klonowanie, czy sztuczne mo-
dyfikacje. Postępem jest wzmoc-
nienie wsi tak, by owoce pracy 
rolnika dawały perspektywy roz-
woju.

Dariusz Męczykowski uczulał, 
jak ważna jest nasza wieś, która 
opiera się na wartościach chrześci-
jańskich, a mieszkańcy znają się tu 
często od pokoleń.

- Taką wieś znam i pamiętam - 
z tradycjami, jako jedną wspólną 
rodzinę - podkreśla. - Tak mnie  
wychowano i mam pełny szacu-
nek dla twórców takiej wsi. Wiara 
jednoczy i daje siły w dziejowych 
zawirowaniach. Kociewiacy i Ka-
szubi nigdy się nie załamali w trud-
nych momentach, skutecznie wal-
czyli. Zawsze byli wsparciem dla 
siebie, byli też blisko Boga. Dziś 
mamy wolną Polskę i wolną wieś - 
piekną i wyjątkową. Możemy czer-
pać z niej pełną radość.

By na wsi żyło się lepiej

- Metropolia jest także waż-
na, ale tereny wiejskie nie mogą 
być zaniedbane – zaznacza wi-
ceprzewodniczący sejmiku. 
- Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego, dba 
harmonijnie o to, by rozwój od-
bywał się symetrycznie, zarówno 
w wielkiej metropolii, jak i na wsi. 
Stara się, by w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz innych funduszy, zapobiec 
wyludnianiu się wsi. Wspomaga 
tworzenie lepszych warunków na 
wsi, czego efekty są już widoczne, 
bo coraz więcej ludzi wybiera tu-
taj swoje miejsce do życia. Dzięki 
tym wspólnym działaniom wieś 
się rozwija, powstaje sieć infra-
struktury, pojawiają się coraz licz-
nej żłobki, przedszkola i szkoły. 
Dzieci mają zdrowe warunki roz-
woju, a mieszkańcy wsi są coraz 
bardziej zadowoleni z otoczenia, 
w którym żyją. Dodać należy, że 
Dariusz Męczykowski, zwany 
także “Marszałkiem Polnym”, jest 
ogromnie zaangażowany w dzia-
łania ku poprawie warunków ży-
cia na wsi oraz jej rozwoju. 
(Oprac. Aneta Sucharzewska)

Zachęcamy do zapoznania się 
z jego poglądami na profilu 
na Facebooku 
oraz strony internetowej 
http://www.darekmeczykowski.pl
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W Lubaniu k. 
Kościerzyny odbyły 
się dożynki diecezji 
pelplińskiej, 
połączone  
z Kaszubską 
Jesienią Rolniczą



czystości, artykułów spożyw-
czych, artykułów szkolnych z 
góry dziękuję. Tel: 512-757-
719

MEKOWSKI – kartuski malarz. 
Sprzedam dwa obrazy malo-
wane na desce o wymiarach 
23/49. Tel: 607-154-049

SPRZEDAM komplet skó-
rzany ecri kanapa + 2 fotele. 
Całość rozkładana, nowe, cena 
4000zł. Tel: 790-398-115

SPRZEDAM komplet skórza-
ny ecri „Bolonia” rozkładana 
kanapa + dwa rozkładane 
fotele. Nowy 4000 zł.Tel: 790-
398-115.

SPRZEDAM drzwi 80, 
zewnętrzne - prawe, NOWE, 
zbrojone, z wizjerem i kom-
pletem kluczy, wraz z futryną, 
cena 650 zł, tel. 600 702 048 

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

SPRZEDAM nową kuchenkę 
gazowo - elektryczną Amica, 

kolor szary, 1000 zł, Wejhero-
wo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM drzwi, 80, 
zewnętrzne, 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.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan ideal-
ny, 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: ekwipunekwoj-
skowy@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, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 25000m2 
w Łówczu Górnym, koło Strze-
bielina, cena do negocjacji. 
Tel: 607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokojowe, 53m, wieżowiec, 
parter. Cena 195 tys. Wejhero-
wo. Tel: (58) 672-60-75.

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

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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 budowla-
ną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 
513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem 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

GARAŻ do wynajęcia Kartuzy 
Mściwoja. Tel: 695-813-159.

MIESZKANIE 3 pokojowe, 
umeblowane, wyposażone, 
Lubowidz. Tel: 509-979-630

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

KUPIĘ auto do 2000 zł małe. 
Tel: 785-015-655

INNE

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155.70.13.rocz.09. 09. Cena 
320 zł, tel. 510 501 955

EDUKACJA

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

USŁUGI

USŁUGI elektryczne, insta-

latorstwo, usuwanie awarii, 
montaż sprzętu agd, pomiary, 
Trójmiasto i okolice KS.EL, tel. 
515 151 370

TOWARZYSKIE

POZNAM fajną dziewczynę. 
Ja chłopak 25 lat z Sopotu. Tel: 
696-454-028

ZAPOZNAM samotna panią z 
kartuz w wieku 40-50 lat, mile 
widziane panie puszyste! Tel: 
518-995-461

MIŁY, kulturalny chłopak, 
lat 41, pozna panią w celu 
stałego związku. Rumia. Tel: 
515-314-284.

SYMPATYCZNY, bez nało-
gów, szuka na dłużej subtel-
nej, miłej z małego trójmiasta 
lub okolic. Tel: 737-376-853

SEX-sex-sex, To Lubię. Gorąca 
blondi pozna Panów sponso-
rów. Tel: 514-120-213, Sopot

KAWALER 45 lat z własnym 
mieszkaniem, pracujący, 
niepalący pozna Panią. Tel: 
692-915-998 

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

ALE szybka gotówka – nawet 

10 000 zł! Proste zasady, 
bez zbędnych formalności. 
Provident: Polska S.A. - 600-
400-295 (opłata wg taryfy 
operatora)

SPRZEDAM drewno komin-
kowe gałęziówkę i do pieców 
CO. Tel: 782-846-927

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

SPRZEDAM tanio stolik pod 
telewizor wysokość 80cm, 
szerokość 50cm, długość 
70cm, MDF dąb. Cena 120 zł. 
Tel: 510-501-955

SPRZEDAM tanio cztery 
opony zimowe z felgami 
155.70.13.rocz.09. 09. Cena 
320 zl.t.510 501 955

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM beczki plastiko-
we 200 litrów - 50zł sztuka. 
Tel: 503-631-333

DREWNO opałowe do 
kominków i co. Także ciętą 
gałęziówkę sprzedam. Możli-
wość dowozu gratis. 

SPRZEDAM pluszowy mis 
80cm wys. 40zł. Kuchnia na 
baterie 1m wysokość, sze-
rokość 60cm + naczynia itp 
80zł. Stan bardzo dobry, � rma 
smeby. Tel: 798-020-532

POMOC, mam 6-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
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Bardzo dobre wieści dotar-
ły z Niemiec, gdzie odbyły się 
Mistrzostwa Świata w Karate, 
zorganizowane przez federa-
cję WIASKA. Wziął w nich 
udział zawodnik Kartuskiego 
Klubu Taekwon-Do, Ryszard 
Orliński. Zawodnik startował 
w formule Light Contact, w 
wadze superciężkiej +91 kg i 
bronił zdobytego 2 lata temu 
tytułu Mistrza Świata.

Tegoroczne zawody były 
bardzo silnie obsadzone, 
szczególnie najcięższa kate-
goria, w której startowało aż 
17 zawodników. Turniej roz-
począł się od bardzo miłej 
uroczystości, podczas której 
naszemu zawodnikowi zo-
stał nadany przez federację 
WIASKA stopień mistrzow-
ski 6 DAN. Ryszard Orliński 
pierwszą walkę eliminacyj-
ną wygrał walkowerem. W 
ćwierćfinale wygrał na punk-
ty z Włochem, byłym zawo-
dowym mistrzem świata w 
kickboxingu. W półfinale 
pokonał przez knock-out w 
pierwszej rundzie ważącego 
145 kg reprezentanta Nie-
miec. W walce o złoto spotkał 
się ze znakomitym technicz-
nie, dysponującym bardzo 
dobrymi warunkami fizycz-
nymi Rosjaninem. Po pasjo-
nującym, bardzo zaciętym 
pojedynku, w którym Rosja-
nin był trzykrotnie liczony, 
Ryszard Orliński zwyciężył 

Koszykarki UKS TROPS 
Kartuzy rocznika 2001 
zainaugurowały rozgryw-
ki w Pomorskiej Lidze 
Młodziczek Starszych. 
Pierwszy mecz został ro-
zegrany w Gdyni z miej-
scowym  GTK Gdynia. 
Jak to bywa w meczach 
inauguracyjnych, w 
pierwszych minutach pa-
nowała nerwowość i duża 
ilość. Nasz zespół szybko 
opanował jednak emocje 
i zaczął mocniej kryć 
w obronie i skuteczniej 
grać w ataku. Ostatecz-
nie przełożyło się to na 
zwycięstwo  68:38.

W tym sezonie drużyna 
UKS TROPS przygo-
towuje się do walki o 
Mistrzostwo Polski w 
kategorii Młodziczek 
Starszych U-14, które 
odbędą się w czerwcu. 
Aby dojść do finału 
zespół musi zająć w lidze 
co najmniej 4 miejsce, 
a następnie pokonywać 

kolejne etapy na szczeblu 
centralnym. Siłą drużyny  
jest wyrównany skład, 
warunki fizyczne i pra-
cowitość na treningach. 
Te składniki pozwalają z 
optymizmem patrzeć w 
przyszłość. Przypomnieć 
warto, iż siedem zawod-
niczek naszego klubu (na 
12) stanowi skład kadry 
wojewódzkiej, która w 
dniach 10-12 listopada 
wystąpi w turnieju półfi-
nałowym Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w 
Giżycku.

UKS TROPS Kartuzy 
przed własną publiczno-
ścią zaprezentuje się 21 
listopada w hali przy ZSO 
nr 2 w Kartuzach. Tego 
dnia o godz. 16 rozegra 
ligowy pojedynek z UKS 
Wejherowo. 
(opr. raf)

Ryszard Orliński 
obronił tytuł!

i ponownie został Mistrzem 
Świata federacji WIASKA w 
wadze superciężkiej. Warto 
dodać, że trener Rosjanina 
zajmował się wcześniej  Marco 
Huckiem, zawodowym Mi-
strzem Świata w boksie.

Po turnieju nasz zawodnik 
dostał propozycję zawodowej 

walki na gali, która ma się od-
być na początku przyszłego 
roku w Monachium. Ryszard 
Orliński przygotowywał się 
do mistrzostw pod okiem 
trenerów: Krzysztofa Męczy-
kowskiego z gdańskiego klubu 
Forfit oraz Wacława Piepiórki 
z Kartuskiego Klubu Taekwon-

Do. Podziękować należy też 
zawodnikom z klubu Forfit, z 
którymi sparował przed tur-
niejem oraz Michałowi Wlazło, 
który znalazł czas na wspólny 
trening  dosłownie na kilka dni 
przez swoim kolejnym zawo-
dowym pojedynkiem w for-
mule K1. (opr. raf)

Początek drogi
po medal
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