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Ta szkoła wygląda z zewnątrz imponująco. Ale to nic w porównaniu z tym, 
co jest w środku! 22 sale dydaktyczne, cztery oddziały przedszkolne, sala teatralna, 
plastyczna, muzyczna, świetlica, biblioteka, czytelnia, dwie sale komputerowe, 
dwie windy, szatnie, pokój pielęgniarski, przestrzenne hole, przestronne łazienki... 
A wszystko kolorowe, nowoczesne i przyjazne. Szkoła w Baninie została otwarta!

Zatrzymanie degradacji i przywrócenie równowagi ekologicznej jezior to główne cele kampanii 
„SOS dla jeziora Klasztornego Małego na tle kartuskich jezior”. Kampania ukierunkowana jest na 
poznanie osobliwosci funkcjowana zbiorników, stanu ekologicznego i skutkow degradacji 

Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz, podkreśliła, że nie można skupić się jedynie na jeziorze 
Klasztornym Małym, bo wszystkie 4 kartuskie zbiorniki są ze sobą połączone. Burmistrz opowie-
działa też uczniom o „Programie rekultywacji jezior kartuskich”.  Więcej str. 4

NOWOCZESNA 
I EKOLOGICZNA 
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WIĘCEJ STR.  3

ŻUKOWO | Przy jeziorku powstał ska-
tepark. Ten plac do zabawy i wyczynów 
sportowych to pierwsza część inwestycji 
o nazwie Park Edukacyjno-Rekreacyjny 
w Żukowie. Wkrótce pojawią się w tym 
miejscu urządzenia do nauki i zabawy, 
powstanie ścieżka edukacyjna związa-
na z nauką dziedzin � zyki - dynamiką, 
akustyką i optyką.

A już dziś dzieci mogą korzystać z 
utworzonej platformy do wykonywa-
nia „tricków” na deskorolkach, czy ro-
werkach BMX. To pierwszy taki plac w 
gminie Żukowo. Podczas otwarcia moż-
na było obejrzeć pokaz zawodowców na 
deskorolkach, a także samemu spróbo-
wać sił na platformie. Dla najbardziej 
aktywnych dzieci obecnych na otwar-
ciu, burmistrz przygotował nagrody w 
formie deskorolek.

Inwestycja powstała przy do� nanso-
waniu z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. (raf)

Raj dla deskorolkarzy

Skatepark został oddany do użytku
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Ratujmy kartuskie jeziora!

Burmistrz opowie-
działa też uczniom 

o „Programie 
rekultywacji jezior 

kartuskich”.
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GM. SIERAKOWICE | 
Gmina Sierakowice uzy-
skała kolejne dofinanso-
wanie na rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
ramach zadania „Poprawa 
jakości życia mieszkańców 
poprzez budowę kanali-
zacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice”. Jest to 
już 5 etap tego projektu.

Celem operacji jest bu-
dowa kanalizacji sanitarnej 
miejscowości Lisie Jamy 
oraz na odcinku Siera-
kowska Huta- Jelonko - 
Tuchlinek.

Zakres rzeczowy plano-
wanej budowy sieci:

Na realizacje operacji 
gminie Sierakowice udało 
się pozyskać ponad 765 
tys. zł ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 -2013.
Obecnie gmina przy-

gotowuje do wszczęcia 
postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie prze-
targu nieograniczonego. 
Przewidywane zakończe-
nie robót – maj 2015.

Projekt pn. „Poprawa 
jakości życia mieszkańców 
poprzez budowę kanali-
zacji sanitarnej na terenie 
Gminy Sierakowice” jest 
uzupełnieniem jednego z 
największych projektów 
w kraju z zakresu budowy 
kanalizacji sanitarnej i 
wodociągów na terenach 
wiejskich pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-
ściekowej zlewni rzek Słupi 
i Łupawy na Terenie gminy 
Sierakowice i Sulęczyno” 
współfinansowanego  ze 
środków Funduszu Spój-
ności w ramach POIŚ (z 
dofinansowaniem ok. 45  
mln zł). (raf)

Dofinansowanie 
na kanalizację

- Życzę wam, aby te 3 lata w na-
szej szkole były bardzo owocne 
- mówiła dyrektor szkoły. – Będę 
przez ten czas trzymała za was 
kciuki i kibicowała wam.

Dyrektor podkreśliłą również, 
że uczniowie mają świetne wa-
runki do nauki. Szkoła jest po ter-
momodernizacji, do dyspozycji 
uczniów są również nowo otwarte 
boiska. Do życzeń dołączyła się 
również burmistrz Kartuz, Miro-
sława Lehman.

- Powinniście starać się być naj-
lepsi – podkreśliła burmistrz Kar-
tuz. - Tak wysoko należy stawiać 
sobie poprzeczkę, by osiągnąć to, 
co sobie zaplanujecie.

O pracy w policji opowiedział 
uczniom Komendant Powiatowy 
policji w Kartuzach  insp. Tadeusz 
Trybuś.

- Nosicie mundur i mam na-
dzieje, że będzie nosić go dumnie 
- podkreślił insp. Tadeusz Trybuś. 
- Cieszy mnie to, że coraz więcej 
mundurów będzie na naszych 
ulicach i mam nadzieję, że to do-
świadczenie i nauka, którą zdobę-
dziecie w klasie profilowanej po-
zwoli wam trafnie wybrać dalszą 
edukację i karierę zawodową.

Uroczystość zakończyła się pro-
gramem artystycznym, na który 
złożyły sie recytacje uczniów, wy-
stęp szkolnego zespołu rockowe-
go i pokaz kickboxerski.
Rafał Korbut

Uczniowie ślubowali
36 uczniów uczniów pierwszej klasy profilu policyjno-sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach 
ślubowało dziś na sztandar szkoły. Życzenia uczniom złożyła Anna Okroj, dyrektor placówki.

 - Powinniście starać się być najlepsi – pod-
kreśliła burmistrz Kartuz. - Tak wysoko nale-
ży stawiać sobie poprzeczkę, by osiągnąć to, 
co sobie zaplanujecie.
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- Ten dzień nie należy do 
mnie, to dzień mieszkańców 
Banina - powiedział burmistrz 
Jerzy Żurawicz otwierając 
szkołę w Baninie. - Dofinanso-
wanie na tę inwestycję w wy-
sokości 4 mln zł otrzymałem 

od premiera Donalda Tuska. 
Z kolei na wyposażenie szkoły 
udało się pozyskać 400 tysięcy 
z Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej. Ale to nie wszystko. 

Ekologiczny system ogrze-
wania, w tym odzysku energii 
ze środowiska, zastosowany w 
szkole okazał się wpisywać w 
założenia projektu LEMUR. 

Pozwala on Gminie Żukowo 
na otrzymanie pożyczki w 
wysokości 6,8 mln złotych. 
Korzyścią projektu jest jej bez-
zwrotność w 80 %. W Polsce 
tylko trzy gminy (oprócz Żu-
kowa) mogły się o nią ubiegać. 
To pokazuje jak rewolucyjne 
rozwiązanie grzewcze zastoso-
wano w Baninie.

- Wykorzystujemy ekologię 
w maksymalnym stopniu. Do 
temperatury na zewnątrz mi-
nus 5 stopni Celsjusza nie ma 
potrzeby uruchomiać pieców 
gazowych. Ciepło z solarów na 
dachu budynku w zupełności 
wystarcza na ogrzanie wnętrza 
oraz wody - tłumaczył bur-
mistrz pokazując mieszkań-

Prace przy budowie targowiska przy ul. Dworcowej 
trwają. We wszystkich segmentach wzniesione zostały już 
ściany. Obecnie wykonywana jest konstrukcja dachowa. 
Kolejnym krokiem będzie zagospodarowanie terenu wo-
kół budynków.

Termin zakończenia prac budowlanych i odbiorowych 
przewidziany jest na przełom grudnia 2014 r. i stycznia 
2015 r. Informujemy zatem, że regulamin, który obowią-
zywać będzie na nowym targowisku uchwalony zostanie 
przez nową radę. (raf)

Otwarcie szkoły w Baninie

Na tę inwestycję od lat czekali mieszkańcy Banina. Nowoczesna, ekologiczna, przestronna io 
doskonale wyposażona szkoła została wczoraj uroczyście otwarta.

com kotłownię z zainstalowa-
nymi pojemnikami z glikolem. 
Glikol nagrzewany przez słońce 
w solarach przepływa przez in-
stalację ciepłej wody oraz cen-
tralnego ogrzewania, a następ-
nie wraca do kolektorów.

Przeprowadzka do nowego 
budynku trwała trzy tygodnie. 

- Przenieśliśmy wszystkie po-
moce dydaktyczne, sprzęt multi-
medialny, niewiele mebli - mówi 
Ewa Kosznik, dyrektor placówki. 
- Nauczyciele zadbali natomiast 

o wyposażenie nowych sal.  
Mieszkańcy interesowali się 
także kwestią sali gimnastycz-
nej. Budowa sali już się rozpo-
częła, a dofinansowanie (2 mln 
złotych) zabezpieczono już w 
planie rozwoju bazy sportowej 
Województwa Pomorskiego. 
Już teraz oddane są do użytku 
boiska przy szkole w Baninie.

Trwają prace 
przy targowisku
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Ewa Kosznik, dyrektor placówkiUroczyste przecięcie wstęgi



4 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

- Kampania „SOS dla jezio-
ra Klasztornego Małego na 
tle kartuskich jezior” ma na 
celu przede wszystkim za-
angażowanie użytkowników 
tych jezior oraz zatrzyma-
nie degradacji i przywróce-
nie równowagi ekologicznej 
jezior – podkreśliła Tere-
sa Dyl- Sosnowska, prezes 
Fundacji Ocalić Źródło. - 
Kampania ukierunkowana 
jest także na poznanie oso-
bliwosci funkcjowana zbior-
ników, stanu ekologicznego i 
skutkow degradacji 

Podczas spotkania Miro-
sława Lehman, burmistrz 
Kartuz, zaznaczyła, że kam-
pania jest bardzo dobrym 
pomysłem. Dodała również, 
że nie można skupić się je-
dynie na jeziorze Klasztor-

W kierunku czystych jezior
W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 odbyło się spotkanie poświęcone kampanii „SOS dla jeziora Klasztornego Małego na tle kartuskich jezior”.  
O założeniach projektu dyskutowali uczniowie szkoły oraz Teresa Dyl- Sosnowska, prezes Fundacji Ocalić Źródło.

nym Małym, bo wszystkie 4 
zbiorniki są ze sobą połączo-
ne. Burmistrz opowiedziała 
też uczniom o „Programie re-
kultywacji jezior kartuskich”, 
który gmina realizuje we 
współpracy ze specjalistami 
z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Wskazała, że 
należy rozpowrzechniać wie-
dzę na temat dbania o zbior-
niki wodne.

- Wciąż brakuje informacji 
na temat tego, czym jest re-
kultywacja i kto się powinien 
włączyć w to zadanie, by za-
kończyło się ono suckesem - 
zaznaczyła burmistrz Kartuz.

Program rekultywacji jezior 
kartuskich realizowany jest 
od 2011 roku. Przez ten okres 
specjaliści przeprowadzili sze-
reg badań wszystkich 4 jezior 
i opracowali  raport przedsta-
wiający plan ochrony i rekul-
tywacji jezior. 
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Podczas spotkania Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz, zaznaczyła, że kampania jest bardzo dobrym pomysłem
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Kamieniczki nad Jeziorem, usytuowa-
ne pomiędzy ulicą Jeziorną a brzegiem 
Jeziora Karczemnego w Kartuzach, to 
miejsce, które łączy w sobie zalety życia 
w mieście (bliskość do sklepów, urzędów, 
szkół, itd.), a także oazy spokoju i relaksu 
w urokliwej lokalizacji nad jeziorem. Cie-
kawie zaprojektowane budynki wykona-
ne są za pomocą nowoczesnej technologii 
z użyciem wysokiej jakości materiałów. 

Z jednej strony o wyjątkowości inwesty-
cji świadczy m.in. jej położenie w samym 
sercu Kaszub – bezpośrednie sąsiedztwo 
Miejskiego Parku Krajobrazowego i je-
ziora Karczemnego, które pozwoli w peł-
ni korzystać z walorów przyrodniczych 
tego miejsca, zaś z drugiej znakomita 
komunikacja z Trójmiastem, Słupskiem, 
Kościerzyną i Wejherowem. Gwarancją 
szybkiego połączenia z krajami Europy 

jest natomiast znajdujący się w odległości 
zaledwie 20 km od Kartuz Międzynaro-
dowy Port Lotniczy w Rębiechowie.

Warto dodać, że zarówno same budyn-
ki, jak i mieszkania, wykonane zostały w 
wysokim standardzie i są gotowe do od-
bioru. 

W „Kamieniczkach na Jeziorem” znaj-
duje się łącznie 25 mieszkań o różnej 
powierzchni i zróżnicowanych układach 
architektoniczno-funkcjonalnych. Do 
sprzedaży pozostało jeszcze sześć miesz-
kań, gotowych do odbioru. Co ciekawe 
– jedno z nich można wynająć i jest ono 
specjalnie do tego przygotowane:  wykoń-
czona łazienka, kuchnia, podłogi, itd. 

Mieszkania na parterze zostały przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych 
m.in. poprzez windy wjeżdżające z pozio-
mu hali garażowej na kondygnację parte-

ru. Jeśli do tych wszystkich niewątpliwych 
zalet dodać atrakcyjną cenę mieszkań 
i niskie koszty eksploatacji – to trudno 
znaleźć bardziej interesującą ofertę i lep-
sze miejsce do zamieszkania. Kamieniczki 
nad Jeziorem to idealne rozwiązanie dla 
osób ceniących spokój, bezpieczeństwo, 
komfort i piękno przyrody. 

Przedsiębiorstwo 
Budowlane MARGO

ul. Redłowska 52/9, 81-450 Gdynia

Biuro obsługi klienta:
tel.: 58 341-73-50
tel.: 58 341-83-02
e-mail: bok@margopb.pl
Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.    8:00 - 17:00
Sobota     10:00 - 14:00

Zamieszkaj w mieście, 
z widokiem na jezioro
KARTUZY | Czy można mieszkać w centrum miasta i jednocześnie mieć przepiękny widok na jezioro? 
Tak – w Kartuzach przy ul. Jeziornej 6 deweloper Margo wybudował „Kamieniczki nad jeziorem”. 
To idealne miejsce do zamieszkania, spędzania letniego wypoczynku lub jako świetna inwestycja. 
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Czy burmistrz Kartuz boi się 
trudnych pytań związanych 
z gminą?

- Ja nie boję się pytań. Uwa-
żam, że pytający kategoryzują 
je sami, w tym na trudne często 
pewnie myślane jako kontro-
wersyjne. Nie zawsze mogę od 
ręki udzielić odpowiedzi, bo 
trzeba sprawdzić np. jakieś dane 
liczbowe. Jeżeli poważnie trak-
tuje się swoją pracę, wynikającą 
przecież z zaufania mieszkań-
ców, należy reagować na różne 
potrzeby lokalnych społeczności 
, w tym odpowiadać na pytania i 
biorąc odpowiedzialność za sło-
wa. Niestety, w dzisiejszym świe-
cie dostrzegamy wielu mówią-
cych ale nic nie przekazujących 
lub najzwyczajniej kłamiących. 
Podam ostatni rażący przykład. 
Jeden z kontrkandydatów na 
burmistrza „wyrzucił” z siebie 
negatywne słowa na temat kar-
tuskiej oczyszczalni  i jako nie 
ekspert stwierdził, że ona nie 
oczyszcza. A prawda jest taka, 
że jest to jedna z najlepszych 
oczyszczalni w województwie 
pomorskim pod względem pa-
rametrów oczyszczania, estetyki 
i  innych. Zdaję sobie sprawę, że  
nie uda się uszczęśliwić wszyst-
kich. To jednak zupełnie natu-
ralne, zawsze znajdą się osoby, 
które widzą coś inaczej. Rzecz 
jednak w tym, aby ich krytyka 
opierała się na fundamentach 
konstruktywności i racjonalno-
ści. W przeciwnym razie to po 
prostu zwykła obłuda. Nie mam 
zamiaru wówczas chować głowy 
w piasek! Zawsze na pierwszym 
miejscu stawiałam rozwój całej 
gminy i dążyłam do wszech-
stronnego jej rozwoju. Efekty 
widać gołym okiem.

Jakie według Pani były 
najtrudniejsze wyzwania 
ostatnich lat?

- Czas kiedy dostępne są środki 
unijne to nie okres na siedzenie 
z założonymi rękoma. Jestem 
przekonana, że nie przespaliśmy 
tych lat, a wykonane inwestycje 
długo cieszyć będą mieszkań-
ców oraz odwiedzających nas 
gości. Niestety na początku 
drogi opinie były podzielone, 
a urząd atakowany za prowa-
dzenie niepotrzebnych zadań. 
Mam tu na myśli np. Centrum 
Sportów Wodnych i Promocji  
Regionu na Złotej Górze. Dziś 

chyba nawet najwięksi malkon-
tenci, choć nie wszyscy oficjal-
nie, są zdania o słuszności tej in-
westycji. Imprezy organizowane 
w CSWiPR przyciągają tłumy, 
a ich różnorodność powoduje, 
że bawią się tu ludzie w różnym 
wieku i o różnych zainteresowa-
niach. Tym miejscem interesują 
się także media z kraju i zagra-
nicy, co daje możliwości dar-
mowej promocji regionu.  Przez 
wiele poprzednich kadencji rad 
i burmistrzów mówiono, że tu-
rystyka jest dla nas szansą, ale 
nikt nie miał pomysłu. A teraz, 
gdy znalazła się osoba, kobieta, 
burmistrz z pomysłami i realiza-
cją ich, to trzeba ją „zaszczekać’. 
A wówczas zadaję sobie pytanie 
dlaczego tak jest? Nic  złego nie 
robimy! Staramy się ściągnąć 
turystów i pobudzić gospodar-
czo naszą gminę, wygrywamy 
konkursy unijne i pozyskujemy 
dodatkowe środki. To dlaczego 
tyle zła? O co tu chodzi? No i 
uzyskałam odpowiedź – kon-
kurencja i zazdrość, że kobieta 
potrafi! 

Przykładów inwestycji, które 
po początkowej krytyce okaza-
ły się sukcesem jest więcej np. 
promenada, modernizacja Pl. 
Św. Brunona, ul. 3 Maja w Kar-
tuzach, targowisko przy ul. Sę-
dzickiego i in.  Mam nadzieję, że 
krytykanci nauczeni  doświad-
czeniem z większym optymi-
zmem patrzyć będą na kolejne 
inicjatywy realizowane z myślą o 
mieszkańcach.

W mijającej kadencji zdarzy-
ła się próba rozdziału gminy 
na miejską i wiejską…

- W ubiegłym roku rzeczy-
wiście odbyły się konsultacje w 
sprawie podziału gminy na dwa 
samorządy. Mieszkańcy nie byli 
jednak zainteresowani tematem, 
bowiem ponad 90 proc. z nich 
nie wzięło udziału w konsulta-
cjach. Sądzę, że powinniśmy na 
tym zakończyć dyskusję, tym 
bardziej, że pojawiają się głosy, 
aby działać dokładnie w od-
wrotnym kierunku. Minister-
stwo Administracji i Cyfryzacji 
nawoływało i nawołuje wręcz 
do łączenia, kusząc samorządy 
dodatkowymi pieniędzmi w ra-
mach zwiększonego udziału w 
podatkach PIT.  I takie przykła-
dy łączenia się już mamy w na-
szym kraju. To trudne decyzje, 

tym bardziej należy się szacu-
nek dla tych, którzy je podjęli  w 
interesie lokalnej społeczności a 
nie partykularnych interesów. A 
inicjatywa separatystów z Kolo-
ni z całą pewnością nie miała 
nic wspólnego z interesem spo-
łecznym a zrodziła się praw-
dopodobnie z oburzenia kilku 
osób zapłaceniem  mandatów 
za zrzut nieczystości płynnych 
do ogrodów lub na pola. Myślą, 
że dalej tak można robić i nie 
liczą się z tak ważną sprawą jak 
ochrona środowiska.

Tak czy inaczej mieszkańcy 
poszczególnych sołectw powin-
ni być zadowoleni, bowiem na 
ich terenach naprawdę sporo 
zrobiono, począwszy od budo-
wy kanalizacji i wodociągów, 
przydomowych oczyszczalni, 
placów zabaw, remonty remiz 
OSP poprzez inwestycje spor-
towo-oświatowe aż po budowę 
i naprawę chodników i dróg. A 
na te ostatnie w gminie wydali-
śmy w ciągu siedmiu lat 70 mln. 
zł. A trzeba jeszcze uwzględnić 
dożywianie dzieci, dojazdy 
do szkół, wypłacane  dodatki 
mieszkaniowe, zajęcia dodat-
kowe dla dzieci, bezpłatna nuka 
pływania dla naszych uczniów, 
a na imprezach kulturalnych 
kończąc. Jest tego bardzo dużo, 
tylko trzeba mieć dobrą wolę 
aby zobaczyć.

A propos dróg, co może 
powiedzieć Pani o budowie 
pierwszego etapu  obwod-
nicy Kartuz, czy będziemy 
musieli na nią czekać tak 
długo jak mieszkańcy Ko-
ścierzyny?

- Z tego co mi wiadomo obie 
inwestycje rozpoczną się mniej 
więcej w tym samym czasie, 
choć rzeczywiście temat ko-
ścierskiej obwodnicy jest już na 
pewno „pełnoletni”. Skupmy się 
jednak na naszym podwórku. 
Wszystko wskazuje na to, że 
prace rozpoczną się już w przy-
szłym roku. Inwestor oczekuje 
na pozwolenie na budowę, po 
uzyskaniu którego ogłosi prze-
targ.  Oprócz samej inwestycji, 
planowana jest także budowa 
ciągu pieszo-rowerowego z 
Kartuz do Grzybna. Z harmo-
nogramu prac wynika, że przed-
sięwzięcie powinno zakończyć 
się w 2016 r. Inwestorem jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Jesteśmy dumni 
z osiągniętych rezultatów
Rozmawiamy z Mirosławą Lehman, burmistrz Kartuz.

Gdańsku. Gmina także będzie 
musiała ponieść koszty związa-
ne z oświetleniem tego odcinka. 
Obwodnica to coś czego pożą-
dają właściwie wszystkie miasta. 
Ludziom zależy przecież na wy-
prowadzeniu ruchu tranzyto-
wego z głównych arterii swoich 
miejscowości, przez co unika się 
irytujących korków. Nie inaczej 
jest w naszym przypadku. 

Czy sukcesem obecnej 
kadencji jest fakt „zaklepa-
nia” Kartuz jako końcowego 
przystanku Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej? 

- Od października 2007 r. wal-
czę o kolej do Kartuz. Bardzo 
włączył się w działania Poseł 
Stanisław Lamczyk i inni. To 
co wówczas wydawało się nie-
możliwe, teraz nabiera realnego 
kształtu. Podpisałam umowę i w 
chwili obecnej wykonywany jest 
projekt dla kartuskiego dworca. 
Dlatego też sprawą nie do prze-
cenienia jest fakt, że już na prze-
łomie 2015/2016 roku Kartuzy 
zyskają taką możliwość. To roz-
wiązanie działające w dwie stro-
ny, bowiem nie tylko naszym 
mieszkańcom zależy szybkim 
przedostaniu się do Trójmiasta 

ale w drugą stronę też. Powinni-
śmy na węzeł integracyjny kolei 
metropolitalnej w Kartuzach 
patrzeć także jako ogromną 
szansę dla poszukujących pra-
cy a bez wątpienia dla moich 
mieszkańców Trójmiasto będzie 
bardzo ważnym rynkiem pracy. 
A to jeszcze nie wszystko, bo 
sama kolej nie rozwiąże jeszcze 
problemu. Starostwo musi pil-
nie opracować Plan Transportu  
Publicznego dla gmin powiatu 
kartuskiego. Czekamy na jakieś 
spotkanie, prace od kwietnia br., 
i niestety Jerzy Pobłocki, który 
odpowiada za jego opracowanie, 
do dziś nic nie zrobił. A mamy 
mało czasu. Transport kolejowy 
i autobusowy muszą być zgrane 
aby mieszkańcy z różnych  stron 
powiatu dojechali do dworca, a 
później mogli wrócić do domu.

Pani burmistrz - na zakoń-
czenie poprosiłbym o liczby, 
bo one zawsze działają na 
wyobraźnię. Ile pieniędzy 
w kończącej się kadencji 
przeznaczono na inwestycje, 
ile z tych środków pochodzi 
ze źródeł zewnętrznych?

Mijająca kadencja to zdecy-
dowanie inwestycyjne działa-

nia, których fundamentem były 
środki pozyskane m.in. z fun-
duszy europejskich. Środki ze-
wnętrzne i europejskie to ponad 
20 mln. Pokazuje to determina-
cję, z jaką walczymy o rozwój 
gminy. Może dla zobrazowania 
kilka wartości. Roczny budżet 
gminy Kartuzy po stronie wy-
datków wynosi ponad 100 mln 
zł. Z tego prawie 60% stanowią 
wydatki na oświatę i edukację 
oraz pomoc społeczną. To co 
pozostaje wydatkowane jest na: 
inwestycje, oświetlenie, insty-
tucje kultury, utrzymanie zieleni 
(parków, skwerków), sport i kul-
turę fizyczną, dotacje dla stowa-
rzyszeń, utrzymanie remiz OSP, 
remonty i zimowe utrzymanie 
dróg, promocję,  administrację  i 
inne. Szczególnie pragnę zazna-
czyć, że lata pracy mojej i zespołu 
zaowocowały wzrostem majątku 
gminy  z 84 mln. zł do ponad 
250 mln. zł. A to znaczy, że nie 
„przejadamy” gminnych pienię-
dzy  tylko na bieżące sprawy, ale 
dużo zainwestowaliśmy. Jesteśmy 
dumni z osiągniętych rezultatów. 
Nasza praca doceniana jest przez 
wiele gremiów z zewnątrz, a to 
zawsze bezstronne i obiektywne 
spojrzenie. (oprac. K.K.)

Mieszkańcy 
poszczególnych 
sołectw powinni 
być zadowoleni, 
bowiem na 
ich terenach 
naprawdę sporo 
zrobiono – mówi 
Mirosława 
Lehman, 
burmistrz Kartuz 
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Spotkanie, w którym 
uczestniczyli radni i przed-
stawiciele firmy Studium, 
zostało zwołane na wniosek 
Mirosławy Lehman, bur-
mistrz Kartuz. 

Na wstępie konstruktor Ja-
cek Zawadzki opowiedział o 
warunkach gruntowo-wod-
nych i złym stanie technicz-
nym obiektu. Zaznaczył, że 
koszt remontu budynku lub 
jego rozebrania i ponow-
nej budowy byłby podobny. 
Radni byli zgodni, że lepszą 
alternatywną byłby rozbiór 
dworca i jego budowa.

Malwina Łazęcka przedsta-
wiła koncepcję architekto-
niczną. Zaproponowała dwa 
warianty projektu wnętrza. 
W obu na parterze dominu-
ją strefy pasażera wraz z za-
pleczem (kasy, ochrona, itp.) 
oraz pomieszczenia komer-

Zmiany bedą obowiązywały 
od piątku 31 października od 
godziny 8.00 do niedzieli 2 li-
stopada do godziny 24.00. 

Organizacja ruchu będzie 
inna w obrębie niżej wymie-
nionych ulic:

- ul. Mickiewicza w ulicę 
jednokierunkową z wjazdem 
od strony skrzyżowania z ul. 
Wzgórze Wolności do skrzy-

żowania z ul. Słowackiego;
- ul. Słowackiego w ulicę 

jednokierunkową z wjazdem 
od strony skrzyżowania z 
ul. Mickiewicza w kierunku 
skrzyżowania z ul. Chmie-
leńską;

- ul. Chmieleńska w ulicę 
jednokierunkową z wjazdem 
od strony skrzyżowania z 
ul. Słowackiego w kierunku 

miasta do skrzyżowania z ul. 
Wzgórze Wolności;

Parking przy cmentarzu 
będzie wyłączony z ruchu 
drogowego. 

Zmiana organizacji ma na 
celu zapewnienie bezpie-
czeństwa  ruchu pieszym 
oraz ułatwienie parkowania 
pojazdami w obrębie cmen-
tarzy.

Od piątku zmiany w ruchu
KARTUZY | Uwaga kierowcy – jak co roku w okresie związanym ze zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu drogowego. 

Zmiany bedą 
obowiązywały 

od piątku 31 
października 

od godziny 8.00 
do niedzieli 2 

listopada do 
godziny 24.00 

Trwa opracowywanie koncepcji dworca
Pierwszy etap prac projektowych dla „Modernizacji dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyj-
nego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej” – to temat spotkania, jakie zorganizowano w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. 

cyjne. Obie koncepcje zakłada-
ją też przeznaczenie znacznej 
części powierzchni piętra na 
urządzenie mediateki. Dodat-
kowo pierwszy wariant zakła-
da rozbudowanie klatki scho-
dowej. Radni byli zgodni co do 
tego, że w obiekcie powinien 
funkcjonować punkt infor-
macji turystycznej, kawiarnia 
oraz punkt z pamiątkami ka-
szubskimi.

Dłuższa dyskusja wywiąza-
ła się w związku z wyborem 
wizerunku dworca. Pierwsza 
koncepcja opiera się  na wyko-
rzystaniu muru pruskiego. Ma 
w sobie jednak nowoczesne 
elementy, takie jak światła ze 
szkła mlecznego inspirowane 
koronką. Druga koncepcja na-
wiązuje do wizerunku dworca 
z początku ubiegłego wieku. 
Radni wypowiedzieli się na 
temat obu koncepcji. Głosy 
były różne, w obu wariantach 
wskazano dobre i złe strony. 
W związku z tym poproszono 
pracowników firmy Studium 
o opracowanie kolejnych kon-
cepcji, które łączyłaby w sobie 
zalety obu przedstawionych.

Radni byli zgodni, 
że lepszym wyj-
ściem jest rozbiór-
ka dworca i jego 
budowa od nowa

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy



8 www.pomorski.info/AKTUALNOŚCI

Został Pan wybrany, zdo-
bywając największą ilo-
ścią głosów internautów, 
na najlepszego radnego 
Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Czy uznaje 
Pan to za sukces?

- Jestem zaszczycony takim 
mandatem zaufania. Ten 
sukces to nie tylko moja za-
sługa, ale również całego ze-
społu i wszystkich radnych. 
A przede wszystkim ludzi z 
poszczególnych wydziałów: 
dyrektorów i ich pracowni-
ków. To także dowód na to, 
że doskonale układa nam się 
współpraca w samorządach, 
które podejmują świetne od-
dolne inicjatywy w postaci 
dobrych projektów, jakie 
trafiały do sejmiku i zostały 
zaakceptowane. 

W ostatnich latach tych 
projektów nie brakowało. 
Jak Pan ocenia ten okres?

- Był to okres rozkwitu re-
alizacji projektów. Programy 
były interesujące i przede 
wszystkim potrzebne, zo-
stały więc zrealizowane w 
sołectwach, wsiach i mia-

Udowodniłem, że można mi zaufać
Rozmowa z Dariuszem Męczykowskim, wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, radnym Sejmiku z Kaszub.

stach w całym województwie. 
Pomorskie zostało liderem 
Polski. Ale nie było to łatwe – 
na ten sukces pracowała cała 
grupa, począwszy od zarzą-
du (na czele Mieczysławem 
Strukiem, marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego), po-
przez radnych platformy aż do 
radnych opozycyjnych. Trzeba 
pamiętać, że ja dzięki głosom 
ludzi młodych wygrałem, ale 
zaraz za mną był Przemysław 
Marchlewicz z opozycyjnej 
partii PIS,

Dlaczego uważa Pan, że ten 
sukces udało się osiągnąć 
dzięki ludziom młodym?

- Głosowanie odbywało się 
za pośrednictwem internetu. A 
właśnie w takich głosowaniach 
przeważającą grupą są ludzie 
młodzi. Poza tym od lat pra-
cuję z młodzieżą - z wykształ-
cenia jestem nauczycielem, by-
łem dyrektorem szkoły, pełnię 
też funkcję trenera. 

Od dawna związany jest 
Pan ze sportem...

- Tak, pracując w Sejmiku 
nadzorowałem wszystkie bu-
dowy obiektów sportowych, 
wykorzystywałem możliwości 
stworzenia takich inwestycji, 
jak Orliki, hale sportowe, itp. 
Dużo czasu poświęciłem na 
pracę w samorządach, gdzie 
młodzież miała szanse zaob-
serwować moje działania i za-
angażowanie. Na pewno teraz 
cieszą się z tego, że te inwesty-
cje udało się zrealizować, że 
teraz zarówno oni, jak i przed-
stawiciele nieco starszego po-
kolenia, zaczynają korzystać z 
tych obiektów. 

Czy uważa Pan zatem, że 
dotarcie do młodych ludzi 

właśnie przez sport jest 
właściwym kierunkiem?

- Oczywiście. Młode pokole-
nie jest krytyczne i nieufne, ale 
właśnie przez zaistniałe fakty 
i czyny przekonuje się do sku-
teczności działań i zaczyna wi-
dzieć szanse dla siebie w dzie-
dzinach samorządowych. Da 
się zauważyć, że coraz więcej 
młodzieży zaczyna startować 
do wyborów od najniższego 
szczebla. To cieszy i świadczy 
o tym, że młodzież interesuje 
się przyszłością regionu, chce 
się angażować i mieć wpływ na 
stałą poprawę sytuacji. 

Pan jest tego świetnym 
przykładem. Zaczynał Pan 

od szczebla gminnego, a 
teraz jest wiceprzewodni-
czącym Sejmiku Wojewódz-
twa. Wybrali Pana ludzie z 
Kaszub i Kociewia – czy jest 
Pan związany z tym tere-
nem?

- Bardzo. Cenię Kaszubów, 
bo są uczciwymi i pracowitymi 
ludźmi. Gdy widzą, że ktoś tak-
że jest  pracowity i uczciwy, że 
wsłuchuje się w ich problemy, 
jest otwarty na głos społeczeń-
stwa, spotyka się z innymi, nie 
unika trudnych tematów, nigdy 
nie pozostawi człowieka bez 
wsparcia, na miarę swoich moż-
liwości zawsze pomaga – to dają 
mu mandat zaufania. 

I taki mandat Panu udzielili. 
To musi cieszyć. 

Tak, bo to ludzie, społeczeń-
stwo, są najlepszym cenzorem 
moich działań. Zawsze mam sa-
tysfakcję, że to właśnie do mnie 
zwracają się ze swoimi proble-
mami. To dowód wielkiego za-
ufania, a dla mnie ogromna od-
powiedzialność. Wierzą, że nie 
pozostawię ich z problemami, 
a ja nie mogę zawieść ich zaufa-
nia. 4 lata temu miałem wysokie 
poparcie i wierzę, że swoimi 
działaniami udowodniłem, że 
warto na mnie oddać głos także 
w najbliższych wyborach. Wów-
czas będę nadal mógł działać, 
ciesząc się mandatem zaufania 
w Kartuzach i Kościerzynie.

Rozmawiała: 
Aneta Sucharzewska

Odbyło się ono w „Zajeź-
dzie nad Stawem” w Gra-
bówku k. Nowej Karczmy, 
na granicy dwóch powiatów, 
które łączą wspólne interesy. 
Tematem wydarzenia było 
poszukiwanie lepszych roz-
wiązań w działaniach i poro-
zumienie w podejmowaniu 
wspólnych  inicjatyw.

Podczas spotkania człon-
kowie Kaszubskiego Związ-
ku Pracodawców zachęcali 
się wzajemnie do wspólnego 
działania na rzecz udoskona-
lania działań. Podejmowane 
były także tematy trudne, 
czyli to, co dzieli i utrudnia 
prawidłowe działanie firm i 
przedsiębiorstw. 

- Tematyka spotkania ujaw-
nia potrzebę wymieniania 
się poglądami i problema-
mi – mówi Dariusz Męczy-
kowski, radny z kaszub, wi-
ceprzewodniczący sejmiku 
województwa pomorskiego. 
- Wspólnie działając można 
więcej osiągnąć. Współpraca 
ułatwia właściwe funkcjono-
wanie, które jest wartością 

Wzmacnianie wspólnych inicjatyw
Samorząd, pracodawcy i społeczeństwo – to obszary życia, których dotyczyło spotkanie przedsiębiorców z Kaszub. 

się w Kaszubskim Związ-
ku Pracodawców, starają się 
ulepszyć współpracę ze sobą 
nawzajem oraz z samorząda-
mi. Wspólnie podejmowane 
działania mają wpływa na po-
prawę koniunktury. Większe 
i silniejsze firmy dzięki temu 
będą miały większe możliwo-
ści zatrudnienia.

- Dla człowieka ważna jest 
stabilizacja, pewność zatrud-
nienia i wynagrodzenia – 
podkreśla Dariusz Męczykow-
ski. - Współpraca z organami 
kontroli pomaga skutecznie 
respektować prawa pracow-
nika i służyć jego ochronie. 
Chodzi o to, by te organa 
nie szkodziły, a żeby poma-
gały w działaniach i rozwoju 
firm. Symbioza organizacji 
z firmami na rzecz rozwoju 
przedsiębiorstw oznacza w 
konsekwencji poprawę wa-
runków pracy dla pracowni-
ków. Dla pracodawcy ważna 
jest satysfakcja zatrudnionych 
pracowników. To idealnie, 
gdy pracownik ma godziwe 
wynagrodzenie, ochronę, bez-
pieczeństwo, a pracodawca 
ma stabilną sytuację finanso-
wą i wsparcie ze strony samo-
rządów i województwa. Silna 
pozycja finansowa firmy oraz 
dobra współpraca powoduje 

wzrost liczby miejsc pracy i 
zwiększanie zatrudnienia, co 
przekłada się na zmniejszanie 
bezrobocia w regionie. 

Dobrze jest, gdy firma ma 
rynek zbytu, silną pozycję 
i możliwości do kooperacji 
oraz sprzedaży produktów i 
stabilność, co można osiągnąć 
dzięki tworzeniu klastrów, 
czyli łączeniu pokrewnych 
działalności, by podwyższać 
standardy. W tej chwili ist-
nieje możliwość dofinanso-
wania klastrów (zrzeszających 
się firm o podobnym profilu 
działania).

- Sejmik z puli programów 
pomocowych wyasygnował na 
teren Kaszub liczne fundusze, 
które pomogły przekwalifiko-
wać ludzi w różnym wieku do 
podjęcia nowej pracy – dodaje 
Dariusz Męczykowski. 

Spotkanie odbyło się w „Za-
jeździe nad Stawem”, dzięki 
gościnności Dariusza Męczy-
kowskiego, wiceprzewodni-
czącego pomorskiego sejmiku, 
radnego z Kaszub oraz człon-
ka Kaszubskiego Związku 
Pracodawców i jego małżonki 
- notabene najmłodszej radnej 
z gminy Nowa Karczma. Go-
spodarz zacnie ugościl swoich 
kaszubskich przyjaciół.
DK/AS

wszystkich. Dobrze prosperu-
jące firmy i przedsiębiorstwa 
dają gwarancję lepszego funk-
cjonowania regionu, a to z ko-
lei jest odczuwalne w domach 

mieszkańców.
Działania Kaszubskiego 

Związku Pracodawców spo-
wodowały do tej pory zwięk-
szenie ilości miejsc pracy i 

ułatwienie przedsiębiorcom 
możliwości współpracy. Po-
dejmowano rozmowy na temat 
pozwoleń i podatków. Przed-
siębiorcy, poprzez zrzeszanie 
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Euro na edukację
Od roku 2011 Gmina 

Somonino realizuje róż-
ne projekty edukacyjne  
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. W 
2012 roku zakończył się cykl 
zajęć dla uczniów klas I-III. 
W ramach projektu pn. „In-
dywidualizacja nauczania 
i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych 
w gminie Somonino” odby-
ło się przeszło 2500 godzin 
dodatkowych zajęć. Dzieci 
uczestniczyły między innymi 
w zajęciach wyrównujących 
trudności w czytaniu i pisa-
niu, gimnastyce korekcyjnej, 
a także w zajęciach dla uzdol-
nionych matematyczno-przy-
rodniczo. 

Do chwili obecnej gmi-
na wspiera także uczniów 
klas IV-VI i klas I-III gim-
nazjum oraz kadry peda-
gogiczne szkół poprzez 
realizacje  dwóch dużych 
projektów edukacyjnych. 
Pierwszy z nich –  pn. „Kom-
petencje kluczowe drogą 
edukacyjnej przygody. Re-
alizacja zajęć dodatkowych 
dla uczniów i uczennic w 
Gminie Somonino”, miał 
wartość ponad 2 mln zł.  W 
roku 2013 gmina uzyskała 
dofinansowanie na  jego kon-
tynuację w latach 2014-2015. 
Uzyskane dofinansowanie 
wynosi  1 251 718,95 zł. 

W ramach projektów edu-
kacyjnych uczniowie uczest-
niczą, między innymi w 
zajęcia wyrównawczych:  z 
matematyki, fizyki, chemii, 
przyrody i języka angielskie-
go. Uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami również uzyskują 
wsparcie na przewidzianych 
dla nich zajęciach. Gimna-
zjaliście korzystają z indywi-
dualnego doradztwa zawodo-
wego. Natomiast uczniowie 
uzdolnieni mają możliwość 
rozwijania zdolności języ-
kowych, matematycznych  
i artystycznych. 

Dzięki tym projektom bar-
dzo zmieniło się oblicze szkół 
z terenu Gminy Somonino w 
oczach uczniów i ich rodzi-
ców. Do szkół trafiły między 
innymi tablice interaktyw-

ne, specjalistyczne pomoce 
dydaktyczne, sprzęt gimna-
styczny. Zorganizowano dla 
uczniów szereg wyjazdów, w 
tym do Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie. Nawet 
kadry pedagogiczne szkół 
mogły skorzystać z wielu in-
teresujących szkoleń, wspie-
rających proces nauczania. 

Infrastruktura dla naj-
młodszych

W Gminie Somonino co 
roku powstają w kolejnych 
wsiach nowe place zabaw. 
Od 2011 powstało już 9 pla-
ców zabaw, tj. w Piotrowie, 
Wyczechowie, Somoninie, 
Egiertowie, Hopowie, Ka-
plicy, Połęczynie, Kameli i 
Borczu.  Wszystkie miejsca 
rekreacji dla najmłodszych 
powstały dzięki dofinanso-
waniu ze środków zewnętrz-
nych,  zaangażowaniu wielu 
partnerów oraz wsparciu 
mieszkańców. Dodatkowo, 
w roku 2013 rozbudowano o 
nowe urządzenia już istnie-
jące miejsca rekreacji, przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Somoninie, czy przy starej 
szkole w Piotrowie. Aktualnie 
trwa budowa kolejnych pla-
ców zabaw, tj. w Sławkach, 
Rątach, Ramlejach i Starko-
wej Hucie. Tego typu przed-
sięwzięcia nie tylko stwarzają 
mieszkańcom miejsca inte-
gracji, ale także sprawiają, że 
nasze wsie pięknieją. 

Przeciwko wykluczeniu 
cyfrowemu

Dzięki realizacji projektu 
„Internet bez barier szan-
są rozwoju mieszkańców 
Gminy Somonino”, który 
jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka  i w 
100% finansowany ze środ-
ków zewnętrznych udało się 
pozyskać 105 komputerów 
dla jednostek oświatowych, 
co podniesie jakość edukacji. 
Ponadto 40 zestawów kom-
puterowych z dostępem do 
Internetu trafiło do rodzin, 
które są w trudnej sytuacji 
finansowej.  W ramach dru-
giego etapu projektu aktual-
nie trwa nabór na kompu-

Miliony złotych na rozwój 
gminy Somonino
Gmina Somonino może pochwalić się realizacją dużej ilości projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. Dbamy o dziedzictwo historyczne i kulturowe, realizujemy projekty partnerskie oraz 
kompleksowo wspieramy rozwój oświaty. Przedstawiamy niektóre z naszych działań.

technologicznej i urządzeń w 
budynku stacji, odnowienie 
budynku i zagospodarowanie 
terenu.

Nasze dziedzictwo
Mając na celu zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i hi-
storycznego Gminy Somonino 
wyremontowano budynek 
po byłej szkole w Piotrowie. 
Zmieniło się także otoczenie 
dawnej szkoły. Realizacja inwe-
stycji umożliwiła organizację w 
2012 roku dożynek gminnych 
w Piotrowie – po raz pierwszy 
w dziejach wsi.  W ramach tego 
przedsięwzięcia został także 
wykonany także nowy po-
mnik historyczny w centrum 
Somonina. Z kolei, w 2013 
roku przebudowano miejsce 
pamięci w Lesie Hopowskim. 
Odnowione otoczenie wyko-
rzystuje symbolikę ryby i haftu 
kaszubskiego. Szkoły realizują 
tam tzw. lekcje otwarte. Inwe-
stycja usprawniła także orga-
nizację w tym miejscu uroczy-
stości patriotycznych.

Promocja regionu
W ocenie większości miesz-

kańców regionu jedną ze 
słabych stron Kaszub jest 
niewystarczająca promocja i 
informacja o posiadanych wa-
lorach. Dlatego korzystając ze 
wsparcia środków z Unii Eu-
ropejskiej utworzono trasę ro-
werową „Szlak Hutniczy” oraz 
trasy narciarstwa biegowego. 
Wydano także szereg ciekawych 
publikacji, m.in. folder promo-
cyjno-kulinarny „Ryba po ka-
szubsku – promocja spożycia 
ryb” , karty do gry w „Baśkę” 
ze zdjęciami lokalnych atrakcji 
oraz książkę „Gmina Somo-
nino. Wartości Kaszubskich 
Pokoleń”. Zależy nam także na 
rozwoju turystyki na terenie 
gminy poprzez zainteresowa-
nie mieszkańców regionu i 
turystów lokalnymi atrakcjami 
poprzez ich oznakowanie. Stąd  
w każdym sołectwie gminy 
można znaleźć tablice z mapą 
gminy i opisem jej walorów. 
Niezwykłą atrakcją dla tury-
stów jak i mieszkańców bę-
dzie promenada nad jeziorem 
Ostrzyckim w miejscowości  
Ostrzyce, w sierpniu Gmina 
Somonino podpisała umowę  
o dofinansowanie tego przed-
sięwzięcia. Obecnie trwa przy-
gotowanie procedury prze-
targowej w celu wyłonienia 
Wykonawcy.

tery dla dzieci i młodzieży z 
bardzo dobrymi wynikami w 
nauce.

Czysta woda
W latach 2011-2012 trwała 

realizacja inwestycji „Budo-
wa stacji uzdatniania wody 

w Hopowie”. Nowa stacja 
zapewniła zasilanie w wyso-
kiej jakości wodę pitną wo-
dociągów wiejskich w miej-
scowościach Hopowo, Borcz 
i Wyczechowo. W roku 2013 
roku gmina podpisała umowę 
o dofinansowanie na prze-

budowę stacji uzdatniania 
wody w Goręczynie. Roboty 
budowlane właśnie się za-
kończyły. Prace obejmowały 
kolejną  między innymi de-
montaż istniejącego orurowa-
nia i urządzeń technologicz-
nych, montaż nowej instalacji 

Plac zabaw w Egiertowie

Wyremontowany budynek w Piotrowie
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- Proszę opowiedzieć o so-
bie i początkach pańskiej 
pasji. 

- Urodziłem się i wycho-
wałem na kaszubskiej wsi. 
Rodzice mieli 10-hektarowe 
gospodarstwo, a nas była 
dziewiątka dzieci. Już wtedy 
wiadome było, że nie wszy-
scy będą mogli uprawiać 
rolę. Uznałem, że trzeba 
pójść do szkoły. Wybrałem 
szkołę w Gdańsku, gdzie 
natrafiłem na środowisko 
kamieniarzy. To zdecydowa-
ło o tym, jak potoczyły się 
moje dalsze losy. Obudziła 
się we mnie pasja do kamie-
nia, która nieustannie trwa 
aż do dziś. Po 14 latach pra-
cy w zawodzie kamieniarza i 
nabywania doświadczeń po-
czułem, że jestem już na tyle 
doświadczony, żeby otwo-
rzyć własny zakład, który z 
czasem przekształcił się w 
firmę MURKAM.

- Co w tej pracy jest naj-
ważniejsze?

- Moi rodzice mówili, a ja 
podtrzymuję ich słowa, że 
najważniejszą cechą człowie-
ka jest honor i uczciwość. Te 
wartości zawsze noszę głę-
boko w moim sercu, o czym 
mogą się przekonać moi pra-
cownicy, a aktualnie zatrud-
niam 100-120 osób. Każdy 
z nich jest ubezpieczony, 
każdy posiada odpowiednie 
świadczenia, każdy dosta-
je regularnie odpowiednią 
pensję za swoją prace. Za-
wsze tak było, że pensja za 
uczciwie wykonaną pracę 
musiała być. Wymagam 
dużo od pracowników, ale 
też i od siebie. Szanuje ludzi 
i ich pracę. Bezwarunkowo 
nie toleruję nieuczciwości 
i kombinatorstwa. Jestem 
człowiekiem prostolinijnym, 
a nade wszystko uczciwym. 
Nikomu nic nie jestem dłuż-
ny. Tak traktuję ludzi i ocze-
kuję, by i mnie tak traktowa-
no. 

- Firma MURKAM, dzięki 
pańskiemu zaangażowa-
niu ciągle się rozwija... 

- Z czasem, chcąc udosko-
nalić firmę, zacząłem wy-
jeżdżać za granicę. Zdoby-
wałem wiedzę o sposobach 
obróbki kamienia, pozna-
wałem nowe technologie. 
Zacząłem wprowadzać je na 
rynku polskim. Aktualnie 
posiadam wszystkie możli-
we maszyny do obróbki ka-
mienia, dostępne w kraju, 

Historia wyryta w kamieniu

Jan Zacharewicz ( Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego) przybył z wnukami. Obok Leon Czerwiński (MURKAM). Włodzi-
mierz Szordykowski – dyr Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim (z prawej) zaprezen-
tował się w pełnej gali biznesowej, ale to dlatego, że przyjechał prosto z Kongresu Obywatelskiego z Politechniki Gdańskiej

Z Leonem Czerwińskim, właścicielem firmy MURKAM w Kawlach Dolnych, społecznikiem, 
pasjonatem oraz uczciwym człowiekiem pracy, rozmawia Aneta Sucharzewska.

młody człowiek zdobywa  la-
tami. Myślę, że podobnie jest 
w innych dziedzinach. Wielu 
młodych wyjechało za grani-
cę, a w kraju brakuje wykwa-
lifikowanych pracowników. 
Często wspominałem o tym 
na spotkaniach, gdzie razem 
z przedstawicielami władz bu-
dujemy struktury rozwoju i 
kształcenia młodych rzemieśl-
ników  oraz strategię rozwoju 
dla przedsiębiorców. Wspomi-
nałem wówczas, jak ważne jest 
kształcenie w konkretnych za-
wodach i posiadanie specjali-
stów z danej dziedziny – w tym 
kamieniarzy.

Znając tę sytuacje i jedno-
cześnie pamiętając okolicz-
ności, które mnie ukształto-
wały, udzielam się społecznie. 
Z myślą o małych dzieciach, 
których rodziców nie stać na 
godniejsze życie, sponsoruję 
obiady w szkołach. Pomagam 
w przeróżny sposób, w tym fi-
nansuję dożywianie i wyjazdy 
uzdolnionych uczniów. Robię 
to od 25 lat. Co ważne - nie 
robię tego z pieniędzy firmo-
wych, a z własnych funduszy. 
Zawsze leżało mi na sercu 
dobro tych, którzy mniej mie-
li szczęścia - dzieci, czy osób 
starszych. Nie można żyć tylko 
pracą. Jest wiele osób którym 
pomagam. Jestem fundatorem 
wycieczek dla ambitnych i wy-
różniających się uczniów, ale 
też i dla tych biednych, którzy 
nigdy nie mogliby sobie na 
to pozwolić. Często o pomoc 
zwracają się do mnie szkoły, 
firmy, osoby prywatne... I ni-
gdy nie odmawiam pomocy.

- A czego pan oczekuje od 
przyszłości?

- Chciałbym, żeby wszystkim 
żyło się łatwiej. Żeby nastał 
ład i porządek. Doświadcze-
nie mojego życia i mojej fir-
my wskazuje na to, że jest to 
uczciwa praca, bez kumoter-
stwa, kombinacji i krętactwa 
przynosi wymierne efekty. Że 
zaufanie, zarówno do człowie-
ka, jak i do firmy, czy instytucji 
to sprawa najważniejsza i bez-
cenna. Życzyłbym sobie, żeby 
każdy miał pracę, na którą 
zasługuje i żeby uczciwie mu 
za nią zapłacono. Chciałbym, 
żeby młodzi ludzie nie musieli 
za pracą wyjeżdżać. I żeby ro-
dziło się więcej dzieci. Sam je-
stem już dziadkiem i daje mi to 
ogromną radość. Najważniej-
sza w życiu jest rodzina, szczę-
śliwa rodzina z wartościami, 
gdzie nikt nie musi wyjeżdżać 
za chlebem.

jak i za granicą oraz dostęp do 
kamieni z całego świata. Jest 
to efekt ciężkiej pracy i zaan-
gażowania. Prywatnie myślę 

też, że jest to wynik mojego 
traktowania ludzi i kontra-
hentów. Jestem uczciwy, a to 
wartość niewymierna finan-
sowo. Ludzie chcą pracować i 
współpracować z kimś, kto jest 
rzetelny i go nie oszuka. Na 
renomę pracuje się latami, a 
stracić ją można bardzo szyb-

ko. Renomę firmy MURKAM 
stworzyłem właśnie dzięki 
mojemu dobremu traktowa-
niu drugiego człowieka. W 
perspektywie lat zaowocowa-
ło to wymiernymi sukcesami 
oraz tym, że powierza mi się 
prace wyjątkowe, bo rzetel-
nie podchodzę do stawianych 
mi zadań. Taką mam  naturę. 
Gdy się czegoś podejmuję, to 
angażuję się w to całym sobą, 
a ludzie ufają mi i ja staram 
się niczym tego zaufania nie 
zniszczyć. 

- A inni to doceniają?
- MURKAM wykonał wie-

le ważnych zleceń, np. ołtarz 
dla Jana Pawła II w Elblągu, 
płytę w kościele św. Brygidy 
w Gdańsku, posadzkę w kra-
kowskim kościele, kamienne 
elementy w Ziemi Świętej i Ba-
zylice Mariackiej w Gdańsku, 

ołtarz i ambonę w kartuskiej 
kolegiacie oraz wiele innych 
dzieł w kamieniu. Dostaliśmy 
podziękowania od ważnych i 
znanych osób. Moją działal-
ność zauważył i docenił także 
Dariusz Męczykowski, wice-
przewodniczący sejmiku wo-
jewództwa pomorskiego, wie-
loletni dyrektor szkoły i radny 
z Kaszub i Pomorza, którego 
podziwiam i jako człowieka i 
jako społecznika.

Chcę rozwijać dalej MUR-
KAM, dlatego biorę udział w 
programach unijnych. Udało 
mi się wdrożyć aż 6 progra-
mów unijnych, co dodatkowo 
pozwoliło firmie przyspieszyć 
rozwój.

Przez te lata pracy część 
wykształconych przeze mnie 
kamieniarzy odeszła z mojej 
firmy, rozpoczynając własną 
działalność i mając opinię 

uczciwych kamieniarzy. Czę-
sto zaopatrują się u mnie. Cie-
szy mnie fakt, że ciągle mam 
uznanie wśród dawnych pra-
cowników, których wykształ-
ciłem i którzy otworzyli wła-
sne firmy.

, którzy prowadzą własne 
firmy. Ale jeśli jest się dobrym 
człowiekiem i ma się uczciwe 
zasady, to źle mówić będą tyl-
ko ci, którzy sami nie zawsze 
są w porządku. Jeżeli jest się 
uczciwym wobec ludzi i po 
prostu dobrym, to owo dobro 
powraca.

- To dlatego działa pan spo-
łecznie?

- Teraz młodzież ma ciężko, 
brakuje szkół zawodowych, 
brakuje wykwalifikowanych 
pracowników fizycznych. To 
nie jest dobre. Doświadcze-
nie w zawodzie kamieniarza 

Życzyłbym sobie, 
żeby każdy miał 
pracę, na którą 
zasługuje i żeby 
uczciwie mu za 
nią zapłacono. 
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Wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski przyznał sty-
pendia 55 najlepszym uczniom z terenu gminy. Są to 
uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, szkół średnich i 
studenci.

Stało się już tradycją, że młodzi zdolni i pracowici ucznio-
wie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce są nagradzani 
przez wójta Gminy Stężyca. Stypendia mają zachęcić mło-
dzież do inwestowania w siebie oraz jednocześnie mają 
być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych.

Aby otrzymać stypendium Wójta Gminy Stężyca uczeń, 
student lub absolwent musi spełniać określone kryteria. 
Absolwent szkoły gimnazjalnej musi osiągnąć średnią 
ocen 5,25. Natomiast średnia 4,75 była kryterium wyzna-
czonym dla reprezentantów szkół ponadgimanzajalnych. 
Studenci uczelni wyższych muszą wykazać się średnią 
ocen w indeksie, która wynosi dla nich 4,45.

Od września do czerwca stypendyści będą otrzymywać 
stypendium.

Absolwenci gimnazjum
Natalia Hinca, zam. Pustka
Ewelina Dułak, zam. Stara Sikorska Huta
Weronika Mach, zam. Stężyca
Helena Bronk, zam. Stężyca
Bartosz Nastały, zam. Szymbark
Anita Pawłowska, zam. Klukowa Huta
Izabela Markowska, zam. Stężyca
Natalia Penkowska, zam. Stężyca
Paulina Dera, zam. Kolano
Izabela Tomaczkowska, zam. Danachowo
Szymon Bucior, zam. Borucino
Krystian Hiller, zam. Sikorzyno
Klaudia Dzwonkowska, zam. Stężyca

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Katarzyna Hendrich, zam. Gołubie
2. Patrycja Modrzejewska, zam. Stężyca
3. Michalina Gruchała, zam. Klukowa Huta
4. Gabriel Wolski, zam. Klukowa Huta
5. Paweł Przytarski, zam. Sikorzyno
6. Angelika Pobłocka, zam. Gołubie
7. Kinga Cymerman, zam. Borucino
8. Kinga Kiedrowska, zam. Kamienica Szlachecka
9.  Katarzyna Miąskowska, zam. Szymbark
10. Damian Hinca, zam. Stężyca
11. Dorota Galeńska, zam. Borucino
12. Michalina Formela, zam. Żuromino Wyb.
13. Sandra Kolka, zam. Gołubie
14. Anna Dzionk, zam. Gołubie
15. Lidia Cichosz, zam. Stężycka Huta

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
1. Tomasz Adamczyk, zam. Nowe Czaple
2. Weronika Szyca, zam. Borucino
3. Paulina Gańska, zam. Gołubie
4. Piotr Matyjasik, zam. Klukowa Huta
5. Edyta Dułak, zam. Borucino
6. Kinga Rompa, zam. Gołubie
7. Przemysław Płotka, zam. Gołubie
8. Alicja Klawikowska, zam. Klukowa Huta
9. Izabela Głodowska, zam. Klukowa Huta
10. Justyna Kolka, zam. Gołubie
11. Krystian Żynda, zam. Kamienica Szlachecka
12. Szymon Kulaszewicz, zam. Borucino

Absolwenci studiów stacjonarnych
1. Emanuela Koszałka, zam. Potuły
2.  Patrycja Okroj, zam. Borucino
3.  Dominika Michalska-Plicht, zam. Stężyca
4.  Maciej Kerlin, zam. Stężyca
5.  Amelia Cichosz, zam. Zgorzałe

Studenci studiów stacjonarnych
1. Anna Szulfer, zam. Potuły
2.  Ewelina Bronk, zam. Klukowa Huta
3.  Kamila Dzwonkowska, zam. Stężyca
4.  Grzegorz Formela, zam. Borucino
5.  Marek Rekowski, zam. Stężyca
6.  Rafał Kulwikowski, zam. Zgorzałe
7.  Katarzyna Mejer, zam. Stężyca
8.  Karolina Kulaszewicz, zam. Borucino
9.  Ewelina Kapiszka, zam. Sikorzyno
10. Piotr Mejer, zam. Kamienica Szlachecka

We wszystkich szkołach Gminy Stę-
życa odbyły się uroczyste ślubowania 
klas pierwszych. Na początku ślubowali 
uczniowie ZKiW w Szymbarku, gdzie 
przysięgę złożyło 31 dzieci z klas pierw-
szych. Zaś 91 dzieci z ZKiW Stężyca 10 
października stało się pełnoprawnymi 
uczniami tejże szkoły. W Kamienicy Szla-
checkiej 38 dzieci złożyło uroczyste ślu-
bowanie, natomiast w Zespole Kształce-

nia i Wychowania w Gołubiu 13 uczniów, 
a w ZKiW w Klukowej Hucie 63 pierw-
szoklasistów złożyło uroczystą przysięgę. 
Podczas każdej z uroczystości moż-
na było obejrzeć liczne przedstawienia 
słowno-muzyczne wykonane przez naj-
młodszych uczniów szkół przygotowane 
przez panie wychowawczynie. Następ-
nie w obecności Dyrektorów szkół, na-
uczycieli, rodziców i zaproszonych go-

ści dokonano aktu pasowania uczniów. 
Dzieci ślubowały być dobrymi Pola-
kami, dbać o dobre imię swojej klasy i 
szkoły, swoim zachowaniem sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Na 
zakończenie życzono dzieciom wielu 
sukcesów i obdarowano małymi słod-
kościami. Uroczystości zakończyły się 
poczęstunkami przygotowanymi przez 
rodziców.

Stypendia 
dla najzdolniejszych

Ślubowanie pierwszoklasistów 
szkól podstawowych

Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy

Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Gołubiu

Wójt Gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski oraz sekretarz Gmi-
ny Stężyca Ewa Borzestowska wzięli udział w ślubowaniu klas 
pierwszych w ZKiW w Szymbarku

Ślubowanie klas pierwszych w Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Klukowej Hucie

Wójt Gminy Stężyca oraz sekretarz Gminy Ewa Borzestow-
ska wręczyli pełnoprawnym uczniom słodkie upominki
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2007-2013

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 218 
stanowiącej dojazd 
do Trójmiasta – Etap 
II odc. Chwaszczyno 
Koleczkowo

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – transport drogowy

Całkowita wartość projektu 17,8 mln zł  
w tym dofinansowanie z RPO WP 12,2 mln zł

Całkowita wartość projektu 2 mln zł 
w tym dofinansowanie z RPO WP 461 tys. zł

Inwestycje w edukację
Tytuł projektu:  „ONI chcą funkcjonować w społeczeństwie 

– programy rozwojowe wspierające rozwój kompetencji 
kluczowych podopiecznych SOSW w Kartuzach i Żukowie.” 

Wartość projektu:  1 230 514 zł 
      
Projekt dotyczy wprowadzenia programów rozwojowych 
dla 2 Specjalnych  Ośrodków Szkolno- Wychowawczych
poprzez objęcie wsparciem  ich wychowanków 232 osób 
w postaci zajęć  dodatkowych i form integracji społecznej.  
Efektem projektu jest zniwelowanie barier       
w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych    
w społeczeństwie.

Inwestycje infrastrukturalne 
w powiecie – rozwój turystyki

Restauracja Refektarza 
oraz otoczenia XIV-o w. 
Zespołu Poklasztornego 
w Kartuzach

Wartość projektu: 
4,4 mln zł 
w tym dofinansowanie 
z RPO WP 3,3 mln zł

Wartość projektu 5,4 mln zł
w tym dofinansowanie z RPO WP 803 tys. zł

Inwestycje w powiecie 
– rozwój dzieci

Budowa hali rehabilitacyjno 
– sportowej w Somoninie

POWIAT KARTUSKI DOSKONALE       
WYKORZYSTAŁ SWOJĄ SZANSE

W ocenie v-ce przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz radnego 
z Kaszub Dariusza Męczykowskiego; powiat Kartuski oraz wszystkie samorządy doskonale 
wykorzystały swoją szanse w aplikowaniu środków na inwestycje. Żadne słowa nie wyrażą 
tego lepiej niż fakty zaprezentowane w poniższym zestawianiu.

Inwestycje drogowe
Łączna wartość inwestycji 21,9 mln zł
Łączna długość inwestycji 9,42 km

Inwestycje w kulturę

- Mirachowo, dwór starościński 

- Wygoda Łączyńska, kościół pw. św. Józefa

Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia
Beneficjent: powiat kartuski

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach realizuje w okresie 
2012–14 projekt pn. „AKTYWNI 50 - LATKOWIE”

Całkowita wartość projektu 0,3 mln zł
w tym dofinansowanie z PO KL 0,3 mln zł

Aktywizacja społeczno – zawodowa

Całkowita wartość projektu 7 mln zł (2008-2013)
w tym dofinansowanie z PO KL 7 mln zł (2008-2013)

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach realizuje 
w okresie 2008–14 projekt systemowy 
pn. „Rozwój osobisty Twoją inwestycją”.

Uczestnicy projektu to osoby bezrobotne, w tym osoby 
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Beneficjent: powiat kartuski
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Plany rozwojowe dla 
Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta
Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: pucki, wejherowski, 
kartuski, gdański, tczewski 

Wiemy jakie są problemy Metropolii Trójmiejskiej!
Wiemy jak je rozwiązać! 

Dzięki współpracy pomiędzy:

– Samorządem Województwa, 
– samorządami lokalnymi
– przedsiębiorcami
– organizacjami pozarządowymi
– Rządem 

uzgodniono szereg konkretnych przedsięwzięć 
planowanych do realizacji w latach 2014-2020 

Strategia 2020 
regionalne programy 
strategiczne 

zintegrowane 
inwestycje terytorialne 
kontrakt terytorialny

Strategiczne plany rozwojowe
Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: pucki, 
wejherowski, kartuski, gdański, tczewski 

–  Modernizacja linii kolejowej nr 202 (Gdynia – Stargard Szczeciński)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 131 (Tczew – Chorzów Batory)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 201 (Nowa Wieś Wielka – Gdynia)
–  Modernizacja linii kolejowej nr 203 (Tczew – Chojnice – Kostrzyn)
–  Rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kierunku Kaszub oraz 

północnych dzielnic Gdyni, w tym elektry� kacja budowanej linii
–  Rozwój systemu szybkiej kolei miejskiej (poprawa 

przepustowości odcinka Rumia-Wejherowo)

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

–  Zakup 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii 
komunikacyjnych na sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

–  Utworzenie węzłów integracyjnych transportu zbiorowego na 
obszarze Metropolii Trójmiasta - inwestycje w węzły przesiadkowe, 
integrujące korzystanie z transportu szynowego, autobusowego i 
rowerowego

–  Rozwój infrastruktury transportu zbiorowego miejskiego 
szynowego i drogowego wraz z zapleczem technicznym

–  Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia 
integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie 
wspólnego biletu 

TRANSPORT ZBIOROWY

TRANSPORT WODNY
–  Rewitalizacja drogi wodnej E70 i E40

–  Budowa drogi ekspresowej S6 (Gdańsk – Szczecin)
–  Budowa drogi ekspresowej S7 (Gdańsk – Warszawa) 

wraz z Obwodnicą Metropolitalną
–  Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1, 

w tym m.in.: przebudowa DW nr 224 i 226  
–  Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny,  

w tym m.in.: przebudowa DW nr 211, 214, 216, 221, 501 i 502  
–  Budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211)
–  Połączenie Poru Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk etap II
–  Połączenie Trasy Słowackiego z DW nr 218 poprzez budowę 

kolejnych odcinków Drogi Zielonej w Gdańsku
–  Budowa ul. Nowej Węglowej i przebudowa ul. Waszyngtona wraz 

z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego w Gdyni

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Pomorski Trójkąt Wiedzy – wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego w strategicznych dziedzinach: 

–  Centrum Badawcze Nowych Technologii dla Pro� laktyki i Leczenia 
Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia,

–  Centrum Zastosowań Innowacyjnych Technologii w Inteligentnych 
Aglomeracjach Miejskich, 

–  Narodowe Centrum Badań Bałtyckich,
–  Laboratorium Ropy i Gazu,
–  Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Invest in Pomerania - rozbudowa i usprawnienie systemu obsługi 

i przyciągania inwestycji  
– Pomorski Broker Eksportowy - zwiększenie udziału pomorskich 

przedsiębiorstw w rynkach zagranicznych
– TriPOLIS - Zintegrowany program współpracy inkubatorów 

przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych 
w Obszarze Metropolitalnym 

GOSPODARKA

–  Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych 
w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej

–  Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - obszar 
nadmorski oraz dolina Wisły

–  Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej

TURYSTYKA  

– Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych 
w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej

– Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030

– Poprawa jakości oraz ograniczanie strat wody w Centralnym 
Wodociągu Żuławskim 

– Utworzenie Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 
Mare Balticum – centrum zmian klimatu

OCHRONA ŚRODOWISKA

– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta 

– Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
mieszkalnych komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

– Kompleksowa modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz wybranych źródeł ciepła wspierające 
podniesienie bezpieczeństawa energetycznego i realizację planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla OMT

– Budowa elektrociepłowni w celu odzysku energii z frakcji 
energetycznej odpadów (w tym Łężyce i Tczew) 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
i ENERGETYKA  

– Study in Pomorskie.eu - poprawa jakości i rozpoznawalności 
pomorskiej oferty naukowo-dydaktycznej w wymiarze 
międzynarodowym

– Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - na 
bazie istniejącej infrastruktury edukacyjnej i we współpracy z 
pracodawcami

– Wsparcie pracy szkoły, uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju 

– Przedsięwzięcia dotyczące upowszechnienia edukacji przedszkolnej

EDUKACJA

– Program pro� laktyki chorób cywilizacyjnych 
– Pomorskie e-Zdrowie – informatyzacja podmiotów leczniczych
– Budowa Centrum Geriatrii, Programów Zintegrowanej Opieki i 

Telemedycyny
– Projekty dotyczące rewitalizacji zdegradowanych obszarów 

miejskich
– Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.  

ZDROWIE i SFERA SPOŁECZNA

Nowe aplikacje dla obszaru  metropolii i obszaru gdańskiego

-Wyjątkowo dobrze została wykorzystana aplikacja 
2007-2013 dla samorządów w powiecie Kartuskim. 
Trafne inwestycje z pewnością przyniosą wymierne 
korzyści dla całego regionu. Z tego powodu w pełni 
wspieram prace wszystkich samorządów z pełnym 
przekonaniem o ich pracowitości, skuteczności 
i zaangażowaniu w działania. Jestem przekonany 
że taka postawa może jedynie przyczynić się do 
jeszcze szybszego rozwoju regionu. Wierzę, że 
mieszkańcy Kaszub potra� ą rozpoznać i docenić 
dobrze wykonaną pracę, tym samym wybrać wła-
ściwe osoby do dalszych działań.

Wybrane projekty z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
oraz Programu Operacyjnego „Ryby” 

– powiat kartuski
- Uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi 
w Gminie Żukowo-stworzenie parków rekreacyjnych 
w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie  – Bene� -
cjent – Gmina Żukowo, kwota do� nansowania – 300 408,00 
zł; (PROW)

- Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka  – 
Bene� cjent – Gmina Sierakowice, kwota do� nansowania 
– 197 090,00 zł (PROW)

- Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie – Be-
ne� cjent – Gmina Somonino, kwota do� nansowania – 
591 062,00 zł (PROW)

- Utworzenie punktu informacji turystycznej w miej-
scowości Stężyca - Bene� cjent – Gmina Stężyca, kwota 
do� nansowania – 19 442,52 zł

Zachęcamy do zapoznania się
z jego poglądami na pro� lu
na Facebooku
oraz strony internetowej
www.darekmeczykowski.pl

Dariusz Męczykowski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego
oraz radny z Kaszub:

Wybrane projekty z PROW 
na lata 2007-2013 oraz PO „Ryby”

Tytuł projektu: Uporządkowanie 
i zagospodarowanie centrów wsi w gminie Żukowo – 
stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, 
Glinczu i Sulminie 

Wartość projektu: 557 762,88   zł 

Kwota do� nansowania: 300 408,00 zł

Cel projektu: Zagospodarowanie centrów wsi poprzez 
budowę  parków rekreacyjnych pozytywnie wpłynie na 
standard i jakość życia mieszkańców sołectw: Banno, 
Chwaszczyno, Glincz i Sulmin oraz okolicznych miejscowo-
ści. Projekt zaspokoi ich potrzeby społeczno - rekreacyjne, 
podniesie tożsamość regionalną społeczności wiejskiej 
i umożliwi jej rozwój. 
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– Bardzo się cieszę, że 
mamy w naszej gminie 
wieloletnią tradycję, dzię-
ki której mogę się z wami 
spotkać – podkreśliła bur-
mistrz Kartuz, Mirosława 
Lehman. - Jesteście dowo-
dem tego, że można prze-
żyć razem 50 lat w miłości, 
szacunku i zrozumieniu 
drugiej osoby.

Życzenia jubilatom złożył 
również ks. Ryszard Różyc-
ki, proboszcz parafii p.w. św. 
Kazimierza w Kartuzach, 
którego rodzice w tym roku 
również obchodzili 50-lecie 
pożycia małżeńskiego.

-  Ciesze się, że mogę dziś 
tu być, by pogratulować 

Jubilaci na złoty medal
Ponad 40 par mieszkających na terenie gminy Kartuzy otrzymało medale za długletnie pożycie małżeńskie. W imie-
niu Prezydenta RP Brononisława Komorowskiego odznaczenia wręczyła Mirosława Lehman, burmistrz Kartuz. 

wam i przeżywać tę radość 
z wami- życzył ks. Ryszard 
Różycki. – To radość z tego, 
że udało się tyle zrobić, ale 
przede wszystkim, że udało 
się pokonać wszystkie prze-
szkody i utrapienia.

Tegoroczna uroczystość była 
wyjątkowa. Wśród odznaczo-
nych par znalazły się Elżbieta 
i Feliks Kryszewscy z Kalisk 
oraz Barbara i Jan Skierka z 
Mirachowa. Pani Elżbieta i 
pani Barbara są bliźniaczka-
mi, które tego samego dnia 
wzięły ślub!

Medalem za 50-lecie pożycia 
małżeńskiego odznaczony zo-
stał również Franciszek Kwi-
dziński z żoną Lucyną. Pani 
Lucyna przyznała, że aktyw-
ność męża- kierownika Regio-
nalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
Kaszuby i pierwszego Honoro-
wego Obywatela Kartuz, nigdy 
jej nie przeszkadzała.

Po wręczeniu medali, jubi-
laci zapozowali do współnego 
zdjęcia, zjedli obiad i bawili 
się doskonale w rytmach mu-
zyki tanecznej.
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SPRZEDAM
SPRZEDAM ziemie 2500m2 
w Łówczu Górnym kolo Strze-
bielina, cena do negocjacji. Tel: 
607-773-292.

SPRZEDAM mieszkanie 3 
pokoje, 53m, wieżowiec, parter. 
Cena 195 tys. Wejherowo. Tel: 
58 672-60-75.

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

SPRZEDAM mieszkanie 57 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, wieżowiec, 
Wejherowo. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM ziemię 1.72 ha 
koło Szemuda, tel. 600 994 348

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

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

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

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 

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

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

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

DO WYNAJĘCIA

GARAŻ dwu stanowiskowy 
wynajmę od zaraz. Kartuzy, tel. 
695 813 159

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM tanio cztery opony 
zimowe z felgami 13. Cena 320 
zł. Tel: 510-501-955.

EDUKACJA

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

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

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

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

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

PRACA dodatkowa tylko 
Wejherowo i okolice. Sprzedaż 
pożyczek. Tel: 518-016-213

SZUKAM PRACY

USŁUGI

KOTŁOWNIE, instalacje wod-
kan, gazowe, pompy ciepła. 
Cale trójmiasto i okolice. Tel: 
601-677-964

SZUKAM pracy jako rozwozi-
ciel jedzenia lub materiałów. 
Samochód Opel Combo C,duży 
bagażnik spal. 7 l/100 km. Tel: 
696-454-028

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

TOWARZYSKIE

SPRAGNIONY miłości 46 lat 
zapozna panią z kartuz w wieku 
40-50 lat miłe, puszyste. Tel: 
669-054-507

40 LETNI mężczyzna pozna 
kobietę na dalsze życie. Tel: 
601-775-377. 

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

SKRZYWDZONY przez życie 
46 latek zapozna panią z kartuz 
w wieku 40-50 lat. Może jest 
jakaś pani co jest tak załamana 
jak ja. Tel: 518-995-461

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM gęsi, kaczki do 
uboju. Kury nioski i ozdobne. 
Tel: 509-874-681

RÓŻNE

SPRZEDAM kanapę, telewizor, 
krzesło obracane, tanio. Tel: 
501-534-260

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

SPRZEDAM drewno kominko-
we gałęziówkę i do pieców co. 
Tel: 782-846-927

BURSZTYN kupię. Tel: 532-
110-190

SPRZEDAM łuparkę do drzewa 
świdrową silnik 7 kw bardzo 
praktyczna, sęki nie mają 
żadnego znaczenia. Tel: 601-
638-877 

SPRZEDAM pralkę automat 
Beko po wymianie łożysk stan 
dobry, cena 150 zł. Tel: 601-
638-877

SPRZEDAM lampy, bulaje 
okrętowe, mapy, zegary, kolum-
ny kompasowe, dzwony oraz 
inne. Tel: 601-163-000

SPRZEDAM sypialnię(2 łóżka, 
2 szafki, toaletka) antyk, orzech. 
Tel: 604-915-138
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SPRZEDAM wykładzinę 
dywanową 8mx3,5m, brąz, 350 
zł oraz dywan 3mx4m, beżowy, 
200zł. Tel: 604-915-138

SPRZEDAM kominek bez 
dymowy na paliwo ekologiczne, 
forma mebla, cena 450 zł. Tel: 
604-915-138

SPRZEDAM futro z norek, 
długie, skórki kanadyjskie, stan 
bardzo dobry. Tel: 604-915-138

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

SPRZEDAM rower damski, 
ładny, kolor beżowo-brązowy 
z koszykiem na zakupy, stan 
bardzo dobry 320 zł. Tel: 507-
486-424

SPRZEDAM materac sprężyno-
wy 160x200x18 mało używany 
130 zł. Tel: 695-230-080

SPRZEDAM drzwi 80, ze-
wnętrzne - prawe, NOWE, zbro-
jone, z wizjerem i kompletem 
kluczy, wraz z futryną, cena 650 
zł, tel. 600 702 048 

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

OKNO drewniane, kolor 
sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, 
jednoskrzydłowe, 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, 
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, kurtki, 
buty skórzane, stan idealny, 
Wejherowo, 505-567-034

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

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

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

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

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

pomorski.info

Bądź na bieżąco!

OGŁOSZENIA www.pomorski.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!
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W sumie zawodnicy TROPSA 
przywieźli do Kartuz osiemna-
ście medali. Łącznie do Bremy 
zjechało 271 zawodników z 19 
klubów.

Jakub Skierka podczas dwu-
dniowych zawodów miał prawo 

do sześciu startów i choć jego 
koronnym stylem jest grzbieto-
wy, nie dał szans zawodnikom 
we wszystkich swoich wystę-
pach. Sześć złotych medali 
wypływał w swojej juniorskiej 
kategorii wiekowej, a trzy star-
ty doprowadziły go do � nałów 
w kategorii wiekowej open. Tu 
także potwierdził swoje przy-

gotowanie wygrywając � nały 
open na 50, 100m grzbietowym 
oraz 100m dowolnym. War-
to podkreślić, że nasz pływak 
rywalizował z zawodnikami 
starszymi o 8-10 lat. Na uwagę 
zasługują również starty młod-
szych pływaków w kategorii 
dzieci, a szczególnie Wiktora 
Zatyki w stylu klasycznym.

KOLARSTWO | Bardzo 
dobre wieści napłynęły 
z Huciska, miejscowo-
ści położonej w okolicy 
Częstochowy, gdzie w 
miniony weekend odbył 
się Ogólnopolski Wyścig 
Przełajowy.

W szranki rywalizacji 
stanęło kilkudziesięciu 
kolarzy, a wśród nich 
czwórka reprezentantów 
Cartusii Kartuzy – Szymon 
Sajnok, Maciej Pojawa, 
Adrian Kaiser oraz Kacper 

Wiszniwski. Pierwszy z 
wymienionych nie dał 
szans konkurencji i trium-
fował w swojej juniorskiej 
kategorii wiekowej. Dla 
Szymona Sajnoka jest to 
już  trzecie zwycięstwo w 
rozpoczętym sezonie prze-
łajowym. Dobrą dziewiątą 
lokatę zajął Maciej Pojawa, 
natomiast pozostała 
dwójka nie ukończyła wy-
ścigu z powodu defektów 
rowerów.
(opr. raf)

Świetny start 
Szymona Sajnoka
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Szymon Sajnok wygrał w swojej kategorii wiekowej

Jakub Skierka sześć 
razy na topie!
PŁYWANIE | Ośmiu pływaków wraz z trenerem Arkadiuszem Zalewskim reprezentowało 
Kartuzy podczas Międzynarodowego Mityngu Pływackiego, który odbył się w Bremie. Gwiaz-
dą imprezy był Jakub Skierka, który sześciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium.

Kategoria juniorzy

Ziemowit Adamczak: 2 - 50 
m motylkowym, 3 – 50 
m dowolnym, 4 – 100 m 
motylkowym, 4 – 100 m 
dowolnym
Agata Wejer 1 – 200 m 
zmiennym, 4 – 100 m 
zmiennym

Kategoria dzieci

Wiktor Zatyka: 1 – 50 m kla-
sycznym, 1 – 100 m klasycz-
nym, 4 – 50 m grzbietowym, 
4 – 100 m grzbietowym, 6 
– 100 m dowolnym
Martyna Piepiórka: 1 – 200 
m zmiennym, 2 – 100 m 
zmiennym, 2 – 100 m 
grzbietowym, 3 – 100 m do-
wolnym, 5 – 50 m dowolnym
Hanna Główczewska: 2 – 
200 m zmiennym, 2 – 100 
m motylkowym, 3 – 100 m 
zmiennym, 3 – 50 m motyl-
kowym
Wiktoria Grzymkowska: 3 – 
100 m klasycznym, 4 – 50 m 
klasycznym, Jan Cieśliński 
5 – 50 m motylkowym, 5 – 
50 m dowolnym, 5 – 100 m 
grzbietowym

Wyniki konkursu
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