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PRZYSTANEK WBREW LOGICE
W Żukowie 

powstał przy-
stanek kole-
jowy, wybu-

dowany przez 
PKP Pomor-

skie Linie Ko-
lejowe. Powin-

no to cieszyć 
mieszkańców 

i władze sa-
morządowe. 

Niestety – jest 
odwrotnie. 
Dlaczego? Niemal 

wszyscy zaintereso-
wani podkreślają, że 

przystanek nie dość, że 
powstał w niewłaściwej 
części miasta, to jeszcze 
jest usytuowany tak, że 

korzystający z niego, 
aby dotrzeć na peron, 
muszą sporo nadłożyć 
drogi i pójść naokoło. 

Nic więc dziwnego, że 
ludzie skracają sobie 

drogę i przechodzą 
przez tory, łamiąc 

przepisy. Niedawno w 
tym miejscu doszło do 

pierwszego śmiertelne-
go wypadku. 

Fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t

Uroczyste spotkanie przy stole za-
stawionym świątecznymi potrawami, 
choinka, rozmaite zabawy oraz obo-
wiązkowe paczki z prezentami – tak 
wyglądała coroczna impreza bożo-
narodzeniowa, zorganizowana przez 
Hannę i Kazimierza Miąskowskich z 
Kłosowa, właścicieli � rmy Orfeusz. 

Świąteczne spotkanie tradycyjnie 
już odbyło się w sali bankietowej Kło-
sowo. 

- Organizujemy je już od ponad 10 
lat – mówi Kazimierz Miąskowski. - 
W ten sposób chcemy dać chociaż 
trochę radości dzieciom z rodzin 
ubogich, niepełnych oraz dzieciom 
niepełnosprawnym. Pomysł narodził 
się, gdy zwrócili się do nas przedsta-
wiciele Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kartuzach, aby pomóc 
w przygotowywaniu paczek dla dzie-
ci z rodzin potrzebujących wsparcia. 
Początkowo było to ok. 20 dzieci, w 

Uszczęśliwili około 200 dzieci!

tym roku w spotkaniu uczestniczyło aż 
220 osób! 

O tym, które dzieci wezmą udział w 
świątecznej zabawie i dostaną paczki, 
decydują pracownicy GOPS. 

- Niektóre z dzieci odbierając prezent 
przyznają, że jest to jedyna paczka, jaką 
otrzymają na święta – dodaje  Kazimierz 
Miąskowski. - Pochodzą one bowiem z 
rodzin, które praktycznie znikąd nie 
otrzymują żadnej innej pomocy. Dla 
nas to duża radość, że możemy chociaż 

w taki sposób dać tym dzieciom odro-
binę świątecznej atmosfery i zobaczyć 
uśmiech na ich twarzach. Szkoda jedy-
nie, że tak mało przedsiębiorców chce 
w ten sposób pomagać. W powiecie 
kartuskim jest przecież wiele � rm, gdy-
by chociaż kilka włączyło się w tę lub 
podobną akcję, moglibyśmy zrobić o 
wiele więcej. Niestety, wciąż wiele osób 
dużo mówi o tym, że pomaganie innym 
jest potrzebne, ale mało kto to robi. 
Rafał Korbut
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Kilkadziesiąt dzieci z Akademii Przedszko-
laka w Kartuzach wzięło udział w prezenta-
cji dotyczącej zanieczyszczania powietrza. 
Anna Trzuskolas oraz Olga Goitowska z 
Urzędu Miejskiego w Kartuzach opowie-
działy dzieciom o tym jak należy dbać o 
powietrze i o zagrożeniach wynikających z 
zatruwania środowiska.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w 
spotkaniu. Chętnie zabierały głos, odpowia-
dały na pytania prowadzących prezentację, 
a nawet same pytały o szczegóły dotyczące 
czystości powietrza. Wcześniej w podobnych 
zajęciach udział wzięli uczniowie Zespołu 
Szkół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy 
Górnej oraz Zespołu Szkół w Kiełpinie.

Prezentacja odbyła się w ramach konkursu 
„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2014”.
(raf)

Najmłodsi i ochrona środowiska

KARTUZY | W Centrum 
Informacji Turystycznej 
w Kartuzach odbyło się 
spotkanie konsultacyjne 
w sprawie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. 
O programie opowiadali 
przedstawiciele firmy 
AMT Partner Sp. z o. o., 
która pomaga Gminie w 
przygotowaniu “Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
Kartuz do roku 2020”.

Podczas pierwszej części 
spotkania pracownicy 
AMT Partner opowiadali 
o idei rewitalizacji. Mówili 
też o wstępnych założe-
niach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Kartuz i 
o jego znaczeniu w nowej 
perspektywie budżetowej 
Unii Europejskiej. Co 
ważne, uchwalenie LPR 
pozwoli sięgnąć po środki 
unijne przeznaczone na 
ten cel w Regionalnym 
Programie Operacyjnym 
dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

Druga część spotkania 
miała charakter typowo 
warsztatowy. Uczestnicy za 
zadanie mieli wskazać na 
przygotowanych kartkach 
najpierw słabe i mocne 
strony centrum miasta, na-

stępnie zagrożenia i szanse 
dla tego rejonu. Wśród 
mocnych stron domino-
wały dostępność komu-
nikacyjna i skumulowane 
centrum administracyjne. 
Jeśli chodzi o minusy, 
najczęściej wskazywano 
brak miejsc parkingowych 
i niski poziom estetyki. Do 
zagrożeń zaliczono między 
innymi wypieranie lokal-
nego handlu i usług przez 
duże podmioty zewnętrzne 
oraz brak środków finan-
sowych na rewitalizację . 
Z kolei wśród szans często 
wymieniane były rozwój 
turystyki oraz poprawa 
dostępności komunikacyj-
nej (komunikacja miejska, 
PKM, drogi, itp.).

W spotkaniu uczest-
niczyli między innymi: 
Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz, prze-
wodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Pryczkowski, 
Komendant Powiatowy 
Policji w Kartuzach insp. 
Tadeusz Trybuś, a także 
przedstawiciele szkół, 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kaszuby”, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i wielu lokalnych 
środowisk. (raf)

KARTUZY | W tym miesią-
cu ogłoszono przetarg na 
zakup samochodu przy-
stosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, 
w tym osób na wózku 
inwalidzkim. Pojazd po-
służy głównie do przewozu 
dzieci niepełnosprawnych 
w rejonie Zespołu Szkół w 
Kiełpinie.

Gmina Kartuzy na tę inwe-
stycję otrzymała dofinanso-

wanie w wysokości 80 tys. 
zł i przyznano je w ramach 
programu pn. „Program 
wyrównywania różnic mię-
dzy regionami II”. Umowę 
z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych podpisano w 
listopadzie. (raf)

Jaka przyszłość czeka 
centrum miasta?

Pojazd dla niepełnosprawnych

O możliwościach rewitalizacji Kartuz rozmawiano 
podczas spotkania, jakie odbyło się w CIT
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Błędy wytykane od dawna
O tym, że przystanek powi-

nien być zbudowany w innym 
miejscu i inaczej zaprojekto-
wany, mówiło się od dawna. 
Mieszkańcy wskazywali, że 
największym problemem po 
uruchomieniu przystanku 
będzie brak kładki nad to-
rami. Teraz mieszkańcy, aby 
przejść na drugą stronę i do-
stać się do centrum miasta 
lub do głównej drogi, muszą 
nadkładać aż kilkaset me-
trów! A przez tory – to zaled-
wie nieco ponad 100 metrów. 
A że przejście przez tory jest 
niedozwolone? Mało kto się 
tym przejmuje. 

Niedawno te nieprawidło-
wości potwierdziły się - nie-
stety w tragiczny sposób. W 
ostatni dzień października 
36-letni mieszkaniec powiatu 
kartuskiego zginął, przecho-
dząc przez tory w niedozwo-
lonym miejscu. Prokuratura 
wstępnie wykluczyła samo-
bójstwo, nie było żadnych 
błędów obsługi pociągu, ma-
szynista prowadzący skład 
był trzeźwy. Powód tragedii 
wydaje się więc oczywisty 
– mężczyzna chciał sobie 
skrócić drogę. Nieo� cjalnie 
udało nam się ustalić, że był 
nietrzeźwy. Wszystko wyda-
rzyło się ok. godz. 18, a więc 
już sporo po zapadnięciu 
zmroku. 

Wina mężczyzny wydaje 
się więc bezsporna – ale po-
zostaje pytanie, czy gdyby 
nad torami była kładka dla 
pieszych, to 36-latek by żył? 
Prawdopodobnie tak...

Przedsiębiorcy biją na 
alarm

Przedstawiciele Kaszubskie-
go Związku Przedsiębiorców 
już wcześniej ostrzegali, że to 
miejsce jest niebezpieczne. 
Mówili o tym, że codziennie 
ludzie ryzykują życie, skra-
cając sobie drogę i przecho-
dząc przez tory. Podkreslili 
także, że sytuacja znacznie 
się pogorszy po uruchomie-

Nie można czekać 
na kolejną tragedię!
Peron tylko z jednej strony, brak dojścia do przystanku dla osób mieszkających po przeciwnej stronie 
peronu oraz złe usytuowanie przystanku – to główne wady, jakie mieszkańcy wytykają PKP PLK, która 
we wrześniu oddała do użytku przystanek kolejowy Żukowo. 

pomorskiego. - Pomorska 
Kolej metropolitalna to in-
westycja, która tak napraw-
dę realizujemy na przekór 
wszystkim sceptykom, którzy 
powtarzali, że to się nie uda. 
I niestety mnóstwo rzeczy 
nie jest do końca właściwie 
zaprojektowanych, niektóre 
rzeczy są zrobione źle. Mamy 
tego świadomość. Przykła-
dem tego jest właśnie Żu-
kowo. Ale nie we wszystkim 
jesteśmy władni – sporą część 
decyzji podejmuje PKP PLK. 
Czasem my się dowiadujemy 
na samym końcu o pozornie 
błahych sprawach, które póź-
niej okazują się kluczowymi. 
I dopiero na spotkaniach z 
przedstawicielami PKP PLK 
udaje nam się to jakoś napra-
wiać. Przestrzegam tylko, aby 
na bazie tej jednej tragedii 
nie budować całej ideologii. 
No i przypomnę – może nie-
co brutalnie – że tam, gdzie 
zginął ten człowiek, jest za-
kaz przechodzenia. 

Samorząd nawet 
nie wiedział!

Jak się okazuje lokalizacja 
spornego przystanku nie była 
– jak twierdzi Krzysztof Ru-
dziński, prezes Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej – znana 
zarządowi województwa. 

- Samorząd nawet nie miał 
sygnału od PKP PLK na ten te-
mat, że taki przystanek powsta-
nie! - mówi prezes. - A prze-
cież właśnie z samorządem, 
jako organizatorem transportu 
publicznego w województwie, 
powinno to być uzgodnione. 

- Czasem niestety znajdujemy 
się w takich irracjonalnych sy-
tuacjach – dodaje wicemarsza-
łek Świlski. - Bywa też tak, że 
spotykając się z przedstawicie-
lami PKP PLK co drugi z nich 
prezentuje... inne stanowisko! 
Takie rozmowy i dojście do 
porozumienia są wówczas 
niezmiernie trudne. Najbliż-
sze 4 lata będą skoncentro-
wane na układzie transportu 
publicznego w województwie 
pomorskim. I podkreślam - 
najważniejszy będzie transport 
nie w aglomeracji, ale właśnie 
w całym województwie. Cała 
linia związana z transportem 
kolejowym, transportu dowo-
zowego, publicznego gminne-
go, miejskiego i powiatowego 
musi być kompatybilna, musi 
tworzyć całość. I to jest wy-
zwanie, które stoi przed nami. 

Wojciech Kankowski, bur-
mistrz Żukowa, zapewnił, że 
będzie podejmował działania 
mające doprowadzić do popra-
wy bezpieczeństwa w okolicach 
nowego przystanku kolejowe-
go. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zapewnienie dojścia z 
przeciwnej strony, np. budując 
kładkę. Jakie jednak ostateczne 
decyzje będą podjęte? Na razie 
nie wiadomo – do sprawy wró-
cimy. 

niu Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, gdy ruch na torach 
zwiększy się wielokrotnie. 

- Przedsiębiorcy też są odpo-
wiedzialni za to, co się dzieje 
na terenie gminy (jeśli chodzi 
o ruch drogowy i kolejowy) – 
mówi Zbigniew Jarecki, prezes 
Kaszubskiego Związku Pra-
codawców. - Postanowiliśmy 
więc spotkać z burmistrzem 
i marszałkiem, aby porozma-
wiać o tych sprawach. Jednym 
z najważniejszych i palących 
problemów jest przystanek ko-
lejowym, który powstał w Żu-
kowie. Skoro już powstał to nie 

będziemy go burzyć, ale trzeba 
tę sytuację poprawić. 

Zbigniew Jarecki zwrócił 
uwagę na istniejący i niedaw-
no częściowo wyremontowany 
dworzec wschodni. Jak zauwa-
ża prezes Żukowo rozrasta się 
właśnie w tamtym kierunku i 
we wschodniej części miasta 
będzie przybywać mieszkań-
ców. 

- Dworzec jest, dojście i do-
jazd do niego również, miejsca 
na utworzenie parkingów nie 
brakuje – wylicza Jarecki. - A 
kolej chce ten dworzec zlikwi-
dować! To jakiś absurd. W 

pobliżu zostały wybudowa-
ne dwa nowe bloki, inwestor 
złożył wniosek o pozwolenie 
na budowę kolejnych pięciu, 
a stanie tam dwadzieścia. To 
będzie przecież kolejnych kilka 
tys. mieszkańców. I ci wszy-
scy ludzie mają chodzić przez 
całe miasto, żeby się dostać na 
mały, ciasny peron bez dojścia 
z jednej strony? Dzieci nikt 
nie upilnuje. To kwestia czasu, 
kiedy dojdzie do następnej tra-
gedii. 

Zmiany są niezbędne
Prezes KZP uważa, że nowy 

przystanek PKP Żukowo na-
leży usprawnić, dobudowując 
przejście z drugiej strony (do-
brym rozwiązaniem byłoby 
także dobudowanie drugiego 
peronu). Jego zdaniem na-
leży też pozostawić dworzec 
wschodni i bardziej go wyko-
rzystywać, a także rozbudo-
wać parking i zmodernizować 
drogę dojazdową. 

- Gdyby było tak, że mamy 
taką siłę sprawczą, aby te 
wszystkie problemy rozwią-
zać, bylibyśmy szczęśliwi – 
odpowiedział Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 

U góry: wicemarszałek, burmistrz Żukowa, prezes PKM oraz przewodniczący RG Żukowo na dworcu wschodnim, 
który kolej planuje zlikwidować.
Na dole: nowy przystanek kolejowy w Żukowie, na którym doszło do śmiertelnego wypadku (z lewej). 
A tak (z prawej) często zachowują się pasażerowie.
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W miejscach publicznych, 
m.in. na słupach, w urzędach, 
przychodniach, szkołach, 
przedszkolach oraz bibliote-
kach pojawią się plakaty oraz 
ulotki promujące rodziciel-
stwo zastępcze. Również w 
sopockich kościołach podczas 
niedzielnych nabożeństw, 
księża będą informowali pa-
rafian o kampanii i zachęcali 
do zapoznania się z ideą ro-
dzicielstwa zastępczego. 

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i wychowy-
wanie się w ciepłej rodzin-
nej atmosferze. Do rodziny 
zastępczej dzieci trafiają na 
określony czas, potrzebny 
rodzicom naturalnym na roz-
wiązanie swoich problemów 
(np. podjęcia terapii uzależ-
nień, znalezienia pracy, po-
lepszenia warunków miesz-
kaniowych itd.). Rodzina 
zastępcza jest również szansą 
na nowy dom dla dzieci, które 
mają małe szanse na adopcję, 
np. nie mają uregulowanej sy-
tuacji prawnej (a takich jest 
wiele), dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych. 

Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, opieka nad dziećmi 
opuszczonymi i zaniedbanymi 
wymaga otwartego serca, za-

angażowania i wielkiej cierpli-
wości, ale przynosi satysfakcję 
i ogromną radość. - Cieszymy 
się kiedy widzimy pozytywne 
zmiany w zachowaniu dziec-
ka, jesteśmy wzruszeni kiedy 
dostajemy własnoręcznie wy-
konaną przez dzieci kartę z 
podziękowaniami i słowami: 
kocham ciocię i wujka-mówi 
Pani Anna, która w raz z mę-
żem jest rodziną zastępczą od 
7 lat.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie już od 
10 lat organizuje kampanię 
Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą! Poszu-
kujemy osób, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą 
i zachęcamy do podjęcia tej 
ważnej  misji - mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS-u. Rodziny zastępcze 
mogą liczyć na wiele form 
pomocy ze strony Ośrodka. 
Wsparcia udzielają m.in. pra-
cownicy socjalni, pedagodzy, 
psycholodzy i prawnicy. Ro-
dzice zastępczy ponadto mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach oraz grupach 
wsparcia oraz otrzymać dofi-
nansowanie do wypoczynku 
dzieci czy remontu mieszka-
nia. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa 
comiesięczna pomoc pie-
niężna na pokrycie kosztów 
utrzymania każdego dziecka, 
a rodziny zastępcze zawodo-

Podaruj dziecku serce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodzi-
ną zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z 
różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

we otrzymują ponadto comie-
sięczne wynagrodzenie na pod-
stawie umowy z MOPS-em.

- Dla naszych rodzin orga-
nizujemy również spotkania 
integracyjne, np. z okazji świąt 
czy Dnia Rodzicielstwa Zastęp-
czego – dodaje Urszula Szymań-
ska. Jak podkreślają rodzice za-
stępczy, te spotkania oraz liczne 
szkolenia są dla nich bardzo waż-
ne, dają możliwość wymiany do-
świadczeń, nawiązania bliższych 
znajomości i porozmawiania na 
ważne dla rodziców tematy. 

Aby zostać rodzicem zastęp-
czym należy spełnić kilka warun-
ków, m.in. posiadać stałe miejsce 
zamieszkania w Polsce oraz odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe i 
stałe źródło utrzymania a także 
przedstawić zaświadczenie le-
karskie o dobrym stanie zdrowia, 
umożliwiającym odpowiednią 
opiekę nad dzieckiem. I oczywi-
ście najważniejsza się motywacja 
– podkreśla Urszula Szymańska. 
Dlatego kandydaci na rodziców 
zastępczych przechodzą testy 
psychologiczne, przeprowadza-
ny jest wywiad środowiskowy 
oraz specjalistyczne szkolenie. 
Każda rodzina zastępcza znaj-
duje się pod nadzorem i opieką 
koordynatora pieczy zastępczej, 
który służy rodzinie wsparciem i 
jeśli jest taka potrzeba organizuje 
specjalistyczną pomoc, np. psy-
chologa.

Wiele dzieci czeka na swoją 
szansę, na ciepło, na miłość, na 
dom... Podaruj dziecku serce – 
zostań rodziną zastępczą. Osoby, 
które chciałyby stworzyć rodzinę 
zastępczą mogą zgłosić się do 
Działu Pieczy Zastępczej sopoc-
kiego MOPS-u, al. Niepodległo-
ści 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@
mopssopot.pl

Miejski Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Sopocie już od 
10 lat organi-
zuje kampa-
nię Podaruj 
dziecku serce – 
zostań rodziną 
zastępczą!

- Takie spotkania organizu-
jemy regularnie, omawiamy 
na nich wiele ważnych dla 
przedsiębiorców spraw – wy-
jaśnia Zbigniew Jarecki, pre-
zes Kaszubskiego Związku 
Pracodawców. - Problemy, ja-
kie sygnalizujemy od dawna, 
to np. zbyt długotrwały proces 
wydawania pozwoleń na bu-

dowę, mamy też spore zastrze-
żenia co do wysokości lokal-
nych podatków. Niezmiernie 
ważne są też kwestie związane 
z inwestycjami drogowymi 
– oczywiste jest, że dogodny 
dojazd do firm to jeden z ele-
mentów decydujących o tym, 
czy biznes będzie się rozwijał, 
czy nie. 

W dyskusji wziął udział 
m.in. właściciel Przedsiębior-
stwa Budowlanego Wroński. 

- Obecny burmistrz jeszcze 
przed wyborami zapowiadał, 
że zmniejszy podatki lokalne, 
liczę więc na to, że zostanie 
to zrealizowane - mówi Jacek 
Wroński. - Bo to, co się dzieje 
właśnie z lokalnymi podatka-

mi w naszym powiecie, jest 
bardzo uciążliwe dla przedsię-
biorców. Aby to zobrazować 
podam przykład: 12 lat temu 
kupiłem nieruchomość, za 
która zapłaciłem 500 tys. zł. I 
przez te 12 lat musiałem zapła-
cić ok. 1 mln zł podatków za tę 
nieruchomość! Przecież to ab-
surd. Sporym problemem jest 

Przedsiębiorcy postulują: 
obniżyć podatki, ograniczyć biurokrację
Różnice w lokalnych podatkach i wysoki – zdaniem przedsiębiorców – podatek od transportu to główne tematy niedawnego 
spotkania, zorganizowanego przez Związek kaszubskich Przedsiębiorców. W takich roboczych spotkaniach biorą też udział 
właściciele lokalnych firm oraz samorządów poszczególnych gmin. 

też zróżnicowanie podatków w 
zależności od gmin. Różnice 
sięgają 100 procent. Jeżeli nadal 
tak będzie, a ja nadal będę tra-
cił miesięcznie 40-60 tys. zł, to 
prawdopodobnie będę musiał 
przenieść firmę do innej gminy, 
gdzie podatki są niższe.

Każde takie spotkanie jest 
okazją do wymiany poglądów i 
szukania sposobów na rozwią-
zywanie problemów. 

- Zawsze trzeba być optymi-
stą – podsumowuje Zbigniew 
Jarecki. - Po to rozmawiamy, po 
to się spotykamy. Współpraca z 
samorządami trwa, będziemy 
się starać, aby wspólnie rozwią-
zywać  najważniejsze zarów-
no dla przedsiębiorców, jak i 
mieszkańców, sprawy.

Rafał Korbut

- Zawsze trzeba 
być optymistą – 
podsumowuje 
Zbigniew Jarecki. 
- Po to rozma-
wiamy, po to się 
spotykamy. 
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Prace projektowe zadania 
pn. „Modernizacja dworca 
kolejowego w Kartuzach 
wraz z otoczeniem jako 
węzła integracyjnego 
dla Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Faza I” 
posuwają się do przodu. 
Powstała już koncepcja 
architektoniczna budynku 
dworca. Ten projekt to 
efekt konsultacji, które 
zostały przeprowadzone z 
radnymi. 

Projektanci kierowali się 
przede wszystkim chęcią 
odtworzenia historycznej 

bryły dworca z wielospa-
dowym dachem kry-
tym dachówką, łukowo 
zakończonymi otworami 
okiennymi i białą ele-
wacją. Detale zostaną 
odtworzone na podstawie 
zachowanej dokumentacji 
fotograficznej i analogii do 
podobnych zachowanych 
obiektów.

Jeżeli chodzi o wnętrze 
budynku, to parter zdomi-
nują strefy pasażera wraz z 
zapleczem (kasy, ochrona, 
itp.) oraz pomieszczenia 
komercyjne. (r) 

W grudniu – początkowo na 
zasadzie testowania - siedem 
najbardziej newralgicznych 
skrzyżowań oraz ulic na terenie 
Kartuz objętych zostało moni-
toringiem wizyjnym. Powsta-
ło także centrum zarządzania 
systemem, które mieści się 
będzie w Urzędzie Miejskim 
w Kartuzach. Będzie ono ści-
śle połączone z powstałym już 
wcześniej centrum monitorin-
gu zlokalizowanym w budynku 
Komendy Powiatowej Policji 
w Kartuzach. Wartość całej in-
westycji to blisko 120 tysięcy 
złotych.

Kamery, które rejestrować 
będą obraz przez całą dobę, 
umieszczone zostaną na skrzy-
żowaniach ulic – Gdańskiej z 
Węglową, Placu Świętego Bru-
nona, Kolejowej z 3 Maja, Piłsud-
skiego, 3 Maja z Majkowskiego i 
Kościuszki, Wzgórza Wolności 
z Bohaterów Westerplatte oraz 
Kościuszki z Dworcową.

Docelowo zainstalowanych 
zostanie trzynaście kamer szyb-
koobrotowych. Zadanie reali-
zowane jest z myślą o poprawie 
bezpieczeństwa, bowiem kame-
ry mają działać także, a może 
przede wszystkim prewencyj-
nie. Jeżeli jednak tego rodzaju 
profilaktyka nie wystarczy, ła-
twiej będzie ustalić osoby łamią-
ce prawo. Nikt inny poza naru-
szającymi przepisy nie musi się 
obawiać.  Kontynuacja zadania 
przewidziana jest na 2015 rok.
(raf)

Monitoring 
już działa
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Koncepcja 
architektoniczna dworca

Siedem najbardziej 
newralgicznych 
skrzyżowań oraz 
ulic na terenie Kar-
tuz objętych zosta-
ło monitoringiem 
wizyjnym

Tak w przyszłości może wyglądać kartuski dworzec
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W Świetlicy Wiejskiej w 
Maksie odbyły się jasełka. 
Wykonawcami były 
przedszkolaki z Oddzia-
łu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w 
Chmielnie oraz dzieci ze 
świetlicy w Maksie pod 
kierunkiem nauczycielek 
Pauliny Penkowskiej i 
Natalii Stolc. Świąteczny 
nastrój podkreślały nieco-
dzienne stroje dzieci, bo-
żonarodzeniowa dekoracja 
sali – stajenka z Józefem, 
Maryją i Dzieciątkiem i w 
tle brzmiące kolędy. Mali 
artyści z dużym przejęciem 
i zaangażowaniem wiernie 
odtwarzali swoje role, 

prezentowali umiejętności 
recytatorskie i wokalne. 
Wyjątkowe przedstawienie 
obejrzeli rodzice, dziadko-
wie oraz zaproszeni goście.  
Jerzy Grzegorzewski, wójt 
gminy, życzył obecnym 
zdrowych i spokojnych 
świąt, spędzonych w 
rodzinnej atmosferze oraz 
pomyślności w Nowym 
Roku. Na zakończenie, 
po wspólnym śpiewaniu 
kolęd z zespołem Szokers 
oraz poczęstunku przygo-
towanym przez rodziców, 
dzieci wręczyły przybyłym 
gościom wykonane wła-
snoręcznie upominki.
(r) 

Jasełka, kolędy 
i życzenia
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W restauracji „Pod Wieżą” w 
Szymbarku odbyła się uroczy-
stość związana z Jubileuszem 
60-lecia i 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego par z terenu 
gminy Stężyca.

Uroczystość zaszczycili swo-
ją obecnością księża i sołtysi 
z parafii i sołectw, z których 
wywodzą się Dostojni Jubila-
ci. Pary obchodzące 50-Lecie 
Pożycie Małżeńskie zosta-
ły uhonorowane medalami, 
przyznanymi przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej - 
Bronisława Komorowskiego. 
Uroczystej dekoracji Jubi-
latów dokonał Wójt Gminy 
- Pan Tomasz Brzoskowski 
w obecności Sekretarza Gmi-
ny Pani Ewy Borzestowskiej, 
kierownika wydziału spraw 
obywatelskich - Pani Sabiny 
Kobiela i zastępcy kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego 
Pani Agnieszki Szmaglińskiej. 
Spotkanie odbyło się w mi-
łej i sympatycznej atmosfe-
rze. Były gratulacje, życzenia, 
kwiaty , upominki od sa-
morządu gminnego i sołty-
sów oraz tradycyjna lampka 
szampana. Po części oficjal-
nej Jubilaci zostali zaprosze-
ni na wspólny poczęstunek 
oraz miłą chwilę wspomnień. 
Uroczystość uświetnił wy-
stęp przygotowany przez Ka-
szubski Zespół Pieśni i Tańca 
„Marzëbiónczi”, działający 
przy Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Szymbarku 
pod kierownictwem Pani Ali-
cji Zdrojewskiej.

Dla każdego z nas święta to czas 
szczególny. Czas spotkań z bliskimi i 
rodziną oraz odpoczynku. Wzorem 
lat ubiegłych seniorzy z sołectw Stę-
życa, Kamienica Szlachecka, Łączy-
no, Borucino Klukowa Huta, Nowa 
Wieś, Łosienice, Szymbark Potuły, 
Gołubie, Zgorzałe spotkają się, aby 
w miłej atmosferze wspólnie spędzić 
czas.

Do tej pory „Dzień Seniora” odbył 
się w Klukowej Hucie. Tam spotkali 
się seniorzy sołectw Klukowa Huta, 

Nowa Wieś i Łosienice. W Kamie-
nicy Szlacheckie, gdzie spotkali się 
seniorzy z Kamienicy Szlacheckiej, 
Łączyna i Borucina. Zawsze takim 
spotkaniom towarzyszy bardzo uro-
czysta atmosfera i gościnność. W 
Klukowej Hucie zebrani goście obej-
rzeli część artystyczną w wykonaniu 
uczniów klas drugich szkoły podsta-
wowej, pod kierunkiem  pań: Violet-
ty Kurszewskiej i Honoraty Kuziem-
kowskiej. Swoim śpiewem i tańcem 
występy ubarwiły dwa zespoły: ze-

spół wokalny prowadzony przez pa-
nią Martynę Bieniek oraz zespół tań-
ca nowoczesnego prowadzony przez 
panią Hannę Lica. W dalszej części 
imprezy seniorzy oraz pozostali za-
proszeni goście dzielili się opłatkiem 
i składali sobie świąteczne życzenia. 
Następnie wszystkich seniorów od-
wiedził Święty Mikołaj z prezentami, 
a po tej wizycie przyszedł czas na 
słodki poczęstunek i rozmowy przy 
kawie. 18 grudnia spotkają się senio-
rzy ze Stężycy oraz Zgorzałego.

Spotkania seniorów w gminie Stężyca

Jubileusze Pożycia 
Małżeńskiego

Jubileusz 60-Lecia Pożycia Małżeńskiego (Diamentowe Gody) świętowała jedna 
para: Państwo Halina i Franciszek Puzdrowscy, zam. Zgorzałe Jubileusz 50-Lecia 
Pożycia Małżeńskiego (Złote Gody) świętowały następujące pary: 

1. Państwo Ludwika i Franciszek Białk, zam. Stężycka Huta, 
2. Państwo Agnieszka i Czesław Bielawa, zam. Klukowa Huta, 
3. Państwo Urszula i Konrad Borzestowscy, zam. Klukowa Huta, 
4. Państwo Halina i Antoni Cylke, zam. Żuromino, 
5. Państwo Gertruda i Bronisław Elentd, zam. Bolwerk, 
6. Państwo Agnieszka i Stefan Gosz, zam. Nowe Łosienice 
7. Państwo Halina i Leon Kulwikowscy, zam. Stężyca, 
8. Państwo Stefania i Kazimierz Puzdrowscy, zam. Bolwerk, 
9. Państwo Małgorzata i Jan Reclaw, zam. Nowe Łosienice, 
10. Państwo Irena i Brunon Tusk, zam. Rzepiska, 
11. Państwo Franciszka i Andrzej Waszczyńscy, zam. Niesiołowice, 
12. Państwo Stanisława i Jan Żynda, zam. Klukowa Huta,



Życie jak puzzle,
wszystko musi się układać

Z Kazimierzem 
Wierzbickim, 
właścicielem 
Tre� a S.A., 
rozmawia 
Zdzisława 
Mochnacz. 

- Na początku były puzzle... 
Jak to się zaczęło?

- Pytano mnie o to wielo-
krotnie. To może dzisiaj po-
wiem, że mój matematyczny 
umysł był nastawiony zawsze 
na rozwiązywanie proble-
mów. Puzzle to zagadka, 
którą trzeba rozwiązać. Ale 
jeszcze bardziej ciekawym 
i pasjonującym problemem 
do rozwiązania jest zamiana 
20 metrów kwadratowych na 
liczącą się europejską � rmę. 
Inspiracji nie trzeba daleko 
szukać: Paweł Olechnowicz 
z Lotosu czy Piotr Sojka z 
Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej stoją na czele biznesów, 
na których może się wzoro-
wać cała Europa. 

- Tre�  to � rma produkująca 
gry, puzzle, karty. Obecna 
w Polsce i za granicą. Jakie 
są plany � rmy na najbliższe 
5-10 lat?

- W Tre� u zawsze staramy 
się mierzyć jak najwyżej, a 
naszym ambicjom towarzyszy 
silna motywacja, która od lat 
pozwala nam osiągać nasze 
cele. Nasze plany na kolejne 
lata to dalszy rozwój ekspor-
tu i budowanie silnej marki 
Tre�  w Polsce, ale także w 
rejonie Europy centralnej i 
środkowowschodniej. Chce-
my, aby Tre�  kojarzył się z 
dobrą � rmą produkującą bez-
pieczne, edukacyjne, ciekawe 
zabawki. Od lat pracujemy 
nad zbudowaniem silnej 
pozycji w Europie, wysyłamy 
nasze produkty bezpośred-

nio już do ponad 50 krajów 
świata, ale w dalszym ciągu są 
miejsca, gdzie puzzle Tre� a 
nie są jeszcze dostępne. 
Chcemy to zmienić i być 
� rmą globalną w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 

- Gdzie w Polsce można 
znaleźć produkty Tre� a?

- Właściwie wszędzie. Jeste-
śmy obecni w hipermarke-
tach, dyskontach i na rynku 
tradycyjnym, w księgarniach, 
sklepach specjalistycznych 
i sklepach z zabawkami, 
a także w internecie. Cały 
asortyment Tre� a znajduje 
się również w naszym sklepie 
internetowym. 

- Jakie nowości Tre�  przy-
gotował na te święta? 
Co szczególnie by Pan 
polecił?

- Sprawdzonym hitem 
prezentowym jest w 2014 
roku gra „5 sekund”, ciekawa 
i zabawna rozgrywka dla 
całej rodziny. W tym roku 
Tre�  wygrał też przetarg 
na wydanie „Kolejki” – gry 
opracowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Tę grę 
szczególnie mogę polecić, 
podobnie jak wszystkie nasze 
nowe linie puzzli. Nowością 
w naszej ofercie są puzzle 
4000 i 6000 elementowe – to 
dobry pomysł na prezent dla 
największych miłośników 
puzzli. 

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

W hotelu Nadmorski w 
Gdyni odbył się kolejny, 
wyjątkowy wieczór 
z cyklu „Marka jest 
kobietą”.

Spotkanie prowadzone było 
przez Jarosława Waśkiewi-
cza, redaktora naczelnego 
biznesnafali.pl. Tym razem 
gościem była Grażyna Pa-
turalska, właścicielka � rmy 
„Styl w Wielkim Mieście”, 
wybrana do grona 50-ciu naj-
bardziej wpływowych Polek 
rankingu Home & Market 
oraz „Sto Polek” miesięcznika 
PANI. „Dama Polskiego Biz-
nesu” magazynu Zwierciadło, 
autorka „Najbardziej Orygi-
nalnego Biznesu Kobiecego” 
według World Association of 
Women Enterpreneurs oraz 
nagrody głównej „The Excel-
lent Women Enterpreneurs” 
przyznaną przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ONZ.
Podczas spotkania Grażyna 
Paturalska zaprezentowała 
swoją najnowszą książkę 
„Ubierz duszę”. To publikacja 
dla każdej kobiety, która 
wprowadza do przyjaznego 
świata mody i stylu, uczy 
poczucia własnej wartości i 
wyrażania piękna ukrytego 
we wnętrzu. Napisana w 
bezpośredni i humorystyczny 
sposób. Natomiast inspirują-
ce i praktyczne porady „Bądź 
piękna tu i teraz” przedstawi-
ła Agnieszka Kośnik-Zając z 
Instytutu Medycyny Estetycz-
nej Babiana. ZM/DK

Marka 
jest kobietą
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SPOTKANIE

GKB jest organizacją przedsiębiorców, 
właścicieli i szefów czołowych � rm re-
gionu pomorskiego. Działa od 1994 roku. 
Misją tego stowarzyszenia jest lobbing i 
aktywizowanie gospodarki we wszystkich 
aspektach, które dotykać mogą kondycji 

W Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni 
odbyła się Gala Partnerów Me-
ritum Banku 2014. Prowadzona 
była przez dwóch członków 
Kabaretu Limo: Wojciecha 
Tremiszewskiego oraz Szymo-
na Jachimka. 

Podczas gali podsumowa-
no dotychczasowe osiągnię-
cia, przedstawiono plany na 
najbliższą przyszłość oraz 
nagrodzono 16 partnerów 
w różnych kategoriach – 
zarówno ilościowych, jak i 
jakościowych - za wkład w 
rozwój Sieci Partnerskiej 
Meritum Banku.

Dorota Korbut

Jubileusz 
20-lecia GKB
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Dwudziestą rocznicę powstania obcho-
dził niedawno Gdański Klub Biznesu.

ekonomicznej � rm będących członkami 
klubu, jak również wzajemne wsparcie w 
działaniach biznesowych oraz osobistych, 
a także lobbing na rzecz rozwoju nie tylko 
przedsiębiorczości, czy infrastruktury, ale 
także kultury, edukacji, ochrony zdrowia 
mieszkańców regionu. Jubileusz był okazją 
do gratulacji i podsumowań. 
Dorota Korbut

Gala Partnerów 
Meritum Banku 2014
Sieć Partnerska Meritum Banku, która stanowi trzecią siłę na rynku 
franczyz bankowych i  posiada 188 placówek partnerskich, podsumo-
wała 5 lat swojego istnienia. 



Forum, którego organizato-
rem była Warmińsko-Mazur-
ska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie we 
współpracy z Domem Polski 
Wschodniej w Brukseli, to jed-
no z najważniejszych między-
narodowych wydarzeń gospo-
darczych w Polsce Wschodniej.
Tegoroczna impreza zgroma-
dziła przedstawicieli ponad 50 
przedsiębiorców z Warmii i 
Mazur oraz blisko 40 przedsta-
wicieli Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, którzy w trak-
cie trwania forum uczestniczyli 
w panelach konferencyjnych i 
warsztatach. Tegorocznym te-
matem przewodnim forum 
było „Eastern Poland Go West!”.
Celem forum było stworzenie 
warunków do wspólnej debaty i 
intensy� kacji współpracy trans-
granicznej przedsiębiorców z 
krajów członkowskich UE i kra-
jów spoza UE, z uwzględnieniem 
roli, jaką może odgrywać w tym 
procesie administracja publiczna.
Forum otworzył Jacek Protas, 
marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego, Sławo-
mir Majman, prezes zarządu 
Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych S. 
A. oraz Włodzimierz Szelążek, 
prezes zarządu Warmińsko - 
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
W trakcie forum odbył się panel 
dyskusyjny „Rozwój przedsię-
biorstw z Polski Wschodniej po-
przez współpracę międzynaro-
dową”. Udział w nim wzięli m. in. 
Zdzisław Burmer, dyrektor zarzą-

VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur
Blisko 140 przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i dyplomacji przyciągnęło 
VI Forum Gospodarcze Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim. 
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dzający Indyk Mazury, Krzysztof 
Jedziniak, dyrektor ds. inwestycji 
UKTI Central and Eastern Eu-
rope, prof. dr hab. Mariusz K. 
Piskuła, dyrektor Instytutu Roz-
rodu Zwierząt i Badań Żywności 

Polskiej Akademii Nauk w Olsz-
tynie oraz Jan Szynaka, prezes 
zarządu Szynaka Meble Sp. z o.o.
Podczas trwania forum odbyła 
się wystawa „Made in Warmia 
and Mazury”, prezentująca ofer-

ty wiodących � rm wojewódz-
twa warmińsko–mazurskiego 
oraz wystawa „Invest in Warmia 
and Mazury!”, gdzie swoje ofer-
ty inwestycyjne przedstawiły 
Instytucje Otoczenia Biznesu 

w tym Warmińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A., Suwalska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. podstrefy 
Ełk i Gołdap, Warmińsko-Ma-
zurskie Centrum Obsługi Inwe-

stora – Certy� kowany Partner 
PAIiIZ 2014-2016 (WMARR 
S.A. w Olsztynie), Dom Polski 
Wschodniej, COIiE oraz miasta 
i gminy z województwa war-
mińsko–mazurskiego.

- Jest Pan wyjątkowo uparty, 
niesamowicie pracowity - 
spał pan na łóżku polowym 
w gdyńskiej restauracji po 
zakończeniu pracy, a nowe 
potrawy wymyśla Pan... rysu-
jąc. Wszystko się zgadza?

- Tak. Z najdrobniejszymi 
szczegółami. Ale tak serio, to 
wydaje mi się, że jestem trochę 
pracoholikiem - sporo czasu 
spędzam w pracy, a gdy mam 
wolne, to często wypełniam 
sobie czas gastronomicznie, 
na szkoleniach, wyjazdach ku-
linarnych lub pomagając kole-
gom z branży. No i jakby tego 
było mało, to od września je-
stem też nauczycielem w ZSP w 
Kłaninie i uczę tam przyszłych 
kucharzy gotowania. Naucza-
nie sprawia mi dużą przyjem-
ność, praca w kuchni hotelu 
wymaga kreatywności, ale wie-
le jej aspektów się powtarza. W 
szkole możemy natomiast pra-
wie za każdym razem gotować 
coś nowego...

- A skąd się wzięło to zamiło-
wanie do rysowania?

- Odkąd pamiętam, zawsze 
lubiłem rysować, a jeśli chodzi 
o rysowanie potraw, to jest to 
historia z czasów, gdy programy 
kulinarne nie były tak modne 
i nowinki podglądało się na 
zagranicznych kanałach. Aby 
zapamiętać potrawy, które wi-
działem na ekranie telewizora, 
musiałem je sobie po prostu 
narysować. Później rysowałem, 
żeby informować kucharzy, jak 
mają wyglądać dania itd. Takie 
rysowanie zostało mi do dzisiaj, 
gdy przygotowuję jakieś propo-
zycje do karty lub na bankiety. 
Rysunki dań przygotowuję rów-
nież przed konkursami. Dania 
rysuję w dwóch perspektywach 
– z góry i z boku. W tym dru-
gim wypadku to taki mój rysu-
nek 3D.

Cały wywiad czytaj w naj-
nowszym numerze Expressu 
Biznesu – już w Empikach! 

Już od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną ob-
jęte obowiązkiem zainstalowania kasy � skalnej. 

Są wśród nich m. in. lekarze, dentyści, prawnicy (z wyjątkiem 
notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyj-
ne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne 
(zarówno stacjonarne, jak i świadczące usługi cateringowe, z 
wyłączeniem usług na pokładach samolotów oraz w stołówkach 
szkolnych).

Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu 
o te same reguły gry. Business Centre Club popiera jawność i 
rozszerzenie skali rejestrowania dochodów. Nałożenie obowiąz-
ku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem 
kas to jednak dla � rm dodatkowe koszty. Rachunek ten powi-
nien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po 
stronie organów podatkowych.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące ewidencjonowa-
nia obrotu i kwot podatku na lata 2015 - 2016. Wydanie nowego 
rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister � nansów 
tego nie zrobił, to z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązek stoso-
wania kas � skalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatni-
ków. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać dotych-
czasowe rozporządzenie ministra � nansów w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących. Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia 
na kasy � skalne dotyczące m. in. działalności w zakresie opieki 
medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa 
do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania kas � skal-
nych. Kasy � skalne będą musieli wprowadzić w swej działalno-
ści najpóźniej do 1 marca 2015 r. Oprac. Dorota Korbut

Gotowanie 
to przyjemność

Z Arturem Szymańskim, Szefem Kuchni restauracji 
„Rzeka Smaków” w hotelu Ibis Styles Gdynia Reda 
rozmawia Grzegorz Bryszewski.

Kasy � skalne dla lekarzy 
i innych grup zawodowych
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SPRZEDAM

DZIAŁKĘ w Kartuzach zabu-
dowaną, zagospodarowaną, 
media, sprzedam pilnie, tel. 
695 813 159

SPRZEDAM ziemie 25000 
m2 w Łówczu Górnym, koło 
Strzebielina, cena do nego-
cjacji, kontakt 607 773 292

SPRZEDAM mieszkanie 47 
m, osiedle Kaszubskie, cena 
160 tys., Wejherowo, tel. 514 
689 930

DZIAŁKĘ 1100 m. kw. 
Sprzedam, 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 mo-
rzem w Karwińskich Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy 
drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 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, 465 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

TANIE noclegi dla pracowni-
ków, � rm Bolszewo, tel. 781 
426 010

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

ZAMIENIĘ

WEJHEROWO komunalne, 
76m, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój ogrze-
wanie gazowe, zamienię na 
mniejsze, za dopłatą może 
być inna okolica, tel. 510 
118 155

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

INNE

SPRZEDAM 4 opony 
zimowe z felgami stalowymi 
155/70/13, cena 290 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

SPRZEDAM aparat cyfrowy 

- Fuji Film 14 megapix z ła-
dowarkami, tel. 730 499 146, 
cena 120 zł, Wejherowo

SPRZEDAM Tv Samsung 37, 
stan dobry, 400 zł, Gdynia, 
tel. 888 787 322

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

WIDEOFILMOWANIE: 
śluby, wesela, rocznice, tel. 
505 908 307

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

TOWARZYSKIE

POZNAM sponsorkę w 
zamian dogodzę, mam 25 
lat, tel. 696 454 028

EXTRA cycusie, wystrzało-
wa dupcia, pozna panów 
sponsorów, tel. 514 670 725, 
Sopot

SINGEL 33 l., modelowy 
typ urody, szukam 1 pani 
30-52 l., zadbanej, samotnej 
sponsorki, schadzki, Gdańsk, 
tel. 728 185 466 sven

CHŁOPAK bez nałogów, lat 
41, pozna miłą panią spod 
znaku lwa, stały związek, tel. 
514 906 666

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz bez-
workowy Philips Power Pro 
Company, antyalergiczny, 
1800 W, tel. 58 672 69 75

PIANINO sprzedam, tel. 781 
426 010

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór oraz roczniki 
statystyczne z lat 1945-1970, 
Gdynia, tel. 58 624 35 66
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SPRZEDAM silnik 4.5 kw, 
dwubiegowy, plus włącznik, 
trójkąt gwiazda, cena 450 zł, 
tel. 601 638 877

SPRZEDAM ławkę do 
ćwiczeń marki THORN, mało 
używaną, razem z osprzę-
tem, tel. 601 638 877

POTRZEBNA opieka na noc 
do starszej osoby, tel kont. 
784 581 269

SPRZEDAM drewno komin-
kowe do CO i gałęziówkę, 
transport do 20 km gratis, 
tel. 606 522 604

SPRZEDAM kozaczki 
zimowe ocieplane, za kostki, 
beżowe, cena 20, 504 565 
577

SPRZEDAM skrzydło 
drzwiowe pokojowe prawe 
kolor wenge 50-, tel. 886 
190 434

POMOC, mam 5-oro dzieci, 
potrzebuje ubrań, środków 
czystości, art. szkolne, Z góry 
dziękuje, tel. 788 245 594

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

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor 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 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

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

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

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

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

metropolia.info
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W Kolbudach po raz pierwszy zorganizowano zawody w 
zapasach. Działacze nowej sekcji dołożyli wszelkich sta-
rań, aby zawody były świętem nie tylko dla młodych adep-
tów zapasów, ale też dla ich rodziców. W zawodach udział 
wzięło 114 zawodników w grupie młodzik oraz mini za-
pasów. W tak silnej konkurencji bardzo dobrze zaprezen-
towali się młodzi zawodnicy z kartuskich sekcji przy SP2, 
Gimnazjum nr 1 oraz SP 1. 

Mini zapasy: 
Chłopcy: 
Kategoria 24 kg: 1.miejsce Dobka Oliwier GKS Cartusia 
Kategoria 30 kg: 4.miejsce Żynda Adrian GKS Kartuzy
Kategoria 33 kg: 3.miejsce Wolski Noe GKS Kartuzy, 7.miej-
sce Formela Nikodem GKS Kartuzy
Kategoria 39 kg: 1.miejsce Myszk Jakub GKS Kartuzy, 
2.miejsce Częczek Cezary Olimpia Elbląg, 3.miejsce Pycka 
Dorian ZKS Granica Gdańsk, 4.miejsce Serba Jan ZKS 
Granica Gdańsk 
Kategoria 46 kg: 1.miejsce Stromski Eryk GKS Cartusia, 
2.miejsce Konkol Mateusz GKS Cartusia
Kategoria 54 kg: 1.miejsce Jenzen Paweł GKS Cartusia
Dziewczęta:
Kategoria 36 kg: 1.miejsce Merchel Klaudia GKS Cartusia
Kategoria 42 kg: 1.miejsce Kuźmitowicz Julia GKS Cartusia, 
2.miejsce Niklas Patrycja GKS Cartusia: 3.miejsce Rejter 
Martyna GKS Cartusia
Młodzicy:
Kategoria 32 kg: 1.miejsce Wolski Natan GKS Cartusia
Kategoria 35 kg: 1.miejsce Drewa Andrzej GKS Cartusia 
Kategoria 47 kg: 3.miejsce Godziński Oliwier GKS Kartuzy, 
4.miejsce Ducher Michał GKS Cartusia, 5.miejsce Konkol 
Łukasz GKS Kartuzy
Kategoria 53 kg: 2.miejsce Jahn Aleks GKS Cartusia, 6.miej-
sce Szynszecki Dawid GKS Kartuzy
Kategoria 59 kg: 1.miejsce Bronk Arek GKS Kartuzy 
Punktacja drużynowa: 
1. miejsce GKS Cartusia
2. miejsce ZKS Granica
3. miejsce Morena-Wega Żukowo
4. miejsce ZKS Miastko 
5. miejsce UKS Olimpik Lubichowo 
6. miejsce ZKS Olimpia Elbląg 
7. miejsce Achilles Kolbudy
8. miejsce UKS Ajas Gdańsk
9. miejsce Mazowsze

Dobre wyniki kartuskich 
zapaśników

Pierwszą część imprezy stanowił Miko-
łajkowy Turniej Piłki Ręcznej. Wzięło w 
nim udział pięć drużyn młodzików (rocz-
nik 2002). Dzieci bawiły się świetnie, a 
dla każdego przygotowano upominki. 

Drugi segment dedykowany był trzem 
prostym formom treningowym z obszaru 
piłki ręcznej z udziałem Artura Siódmia-
ka oraz innych sportowców. Uczestnikom  
treningu otwartego wręczono koszulki na 

których podpisywały się gwiazdy sportu.
Po imprezie każdy miał możliwość zdo-

bycia autografu i zrobienia sobie wspól-
nego zdjęcia z Arturem Siódmiakiem i 
zaproszonymi gośćmi. (arf)

Mikołajki na sportowo
Mikołajki kojarzą się zwykle z prezentami i słodkościami. Uczestnicy spotkania mikołajko-
wego, które odbyło się na hali widowiskowo-sportowej w Kiełpinie pokazali jednak, że można 
ten dzień spędzić niezwykle aktywnie.
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W dobrych nastrojach wró-
cili zawodnicy kartuskiego 
TROPSA z Ogólnopolskich 
Zawodów Pływackich, któ-
re odbyły się w Lęborku. W 
tamtejszej pływali stawiło się 
w sumie 499 pływaków z 15 
krajowych klubów. Taka fre-
kwencja gwarantowała wyso-
ki poziom zawodów.

Nasi młodzi zawodnicy ści-
gali się dzielnie w konkuren-
cjach indywidualnych, ich 
łupem padły cztery medale. 
Zajmowali także miejsca bli-
skie podium (w pierwszych 
dziesiątkach). Największy 
sukces to jednak drugie 
miejsce w sztafecie dziewcząt 
4x50 m stylem zmiennym 
(Główczewska, Trepczyk, 
Pryczkowska, Piepiórka). (r) 

Pływak kartuskiego klubu 
TROPS, Jakub Skierka świet-
nie zaprezentował się podczas 
Juniorskiego Meczu  Pływac-
kiego Krajów Europy Środ-
kowej. Nasz zawodnik repre-
zentował barwy narodowe i 
wrócił z zawodów z czterema 
medalami!

W czeskiej Pradze rywali-
zowały reprezentacje Węgier, 
Macedonii, Rumunii, Słowe-
nii, Serbii, Słowacji, Czech 
i Polski.  Pierwszego dnia 
zawodów Jakub startował w 
konkurencji 200m stylem 
grzbietowym (2:04,95), gdzie 
złoto przegrał o 14 setnych 
sekundy, a srebro o 7 setnych 

sekundy zdobywając brązo-
wy medal w tej konkurencji. 
Kolejny brąz wywalczył na 
100m stylem grzbietowym 
(0:57,93) również minimalnie 
ustępując dwóm zawodnikom 
o setne sekundy. Do koszyka 
z medalami dołożył złoto w 
sztafecie 4x200m stylem do-
wolnym oraz srebro w szta-
fecie 4x100m również stylem 
dowolnym (za reprezentacją 
Węgier).

Jakub Skierka nie zwalnia 
jednak tempa i już przygo-
towuje się do Zimowych 
Mistrzostw Polski Seniorów, 
które odbędą się za niecałe 2 
tygodnie. (r) 

Na doskonały wynik 
Gminy złożyły się bardzo 
dobre wyniki kartuskich 
pływaków, kolarzy, zapa-
śników, kickboxerów, bia-
tlonistów, szachistów oraz 
przedstawicieli koszykówki 
i piłki ręcznej. Najwięcej 
punktów Gmina Kartuzy 
uzyskała dzięki wynikom 
zapaśników, kolarzy i kick-
boxerów. Na dobre wyniki 
pracują trenerzy, działa-

cze, a przede wszystkim 
zawodnicy, którzy wnoszą 
największy wkład w dobry 
wizerunek naszego miasta 
i gminy.

Wśród sklasyfikowanych 
klubów doskonałe miejsce 
zajął GKS Cartusia, który 
uplasował się na świetnym 
4 miejscu w województwie 
pomorskim i 66 na 3376 
sklasyfikowanych klubów 
w kraju! (raf)

Rewelacyjny start Jakuba Skierki
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Udane występy pływaków
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Wysokie miejsca 
w sportowych rankingach

KARTUZY | Za nami podsumowanie wyników rywa-
lizacji sportowej w ocenie Ministerstwa Sportu – 
„Sport dzieci i młodzieży 2014”. Gmina Kartuzy zajęła 
doskonałe 6 miejsce w województwie pomorskim i 67 
miejsce na 878 sklasyfikowanych gmin w kraju!
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