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Najchętniej 
czytana gazeta

w Kartuzach

HARPAGAN nie jest imprezą 
wyłącznie wytrzymałościo-
wą przebiegającą po trasie 
wyznaczonej tasiemkami, tu 
drogę pomiędzy poszczegól-
nymi punktami kontrolnymi 
każdy ustala sobie sam. Bie-
gnie ona pięknymi, dzikimi 
zakątkami, z dala od ruchli-
wych szos czy zatłoczonych 
miast. Zadaniem uczestnika 
jest odnaleźć w regulamino-
wym czasie punkty kontrolne 
zlokalizowane w terenie, na 
których znajduje się obsługa 
rajdu (wolontariusze Klu-
bu oraz obsługa medyczna). 
I taki właśnie rajd odbędzie 
się w Sierakowicach w przy-
szły weekend. 

ekStreMalnY rajD na orientację
SIERAKOWICE | „Tyle wiemy o sobie na ile nas sprawdzono” – to motto, które przyświeca każdej edycji HARPAGA-
NA – Ekstremalnego Rajdu na Orientację, łączącego w jednym miejscu i czasie elementy turystyki pieszej, rowerowej, 
a w przeszłości także kajakowej i konnej.

więcej str. 2

Kolej już jeździ!

POWIAT | Na ten moment od lat czekało nie tylko wielu mieszkańców Żukowa, Kartuz, siera-
kowic i innych miejscowości powiatu kartuskiego, ale też Trójmiasta i okolic. Od 1 października 
pKp szybka Kolej Miejska uruchomiła linię kolejową na odcinku z Kartuz do Gdańska. To prze-
łom w komunikacji tej części pomorza. 

więcej str. 3

Kobieta dość doskonała. 
Premiera książkowa

sylwia Kubryńska, blogerka, 
pisarka i felietoniska „Wyso-
kich Obcasów” wydaje swoją 
drugą książkę – „Kobieta dość 
doskonała”. str. 6
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Żukowo się rozwija – co 
do tego nie mają wątpliwości 
ani mieszkańcy, ani władze 
gminy, ani przedsiębiorcy, 
mający zarejestrowane fir-
my właśnie w tej gminie. 
Ale zawsze może być lepiej. 
I dlatego przedsiębiorcy zrze-
szeni w Kaszubskim Związku 
Pracodawców regularnie spo-
tykają się z władzami gminy, 
aby wspólnie wypracowywać 
rozwiązania korzystne dla ca-
łej gminy. 

Jedną z poruszanych na 
ostatnim spotkaniu spraw 
były plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

- W naszej gminie mamy 
już ponad 18 proc. terenów, 
dla których są opracowane 
plany – mówił Wojciech Kan-
kowski, burmistrz gminy Żu-
kowo. - To sporo, bo w skali 
województwa około 10 proc. 
terenów ma opracowane pla-
ny. 

Duży wpływ na rozwój Żu-
kowa będzie mieć uruchomio-
na niedawno Pomorska Kolej 
Metropolitalna. 

- Mamy stacje w Borkowie, 
dwie w Żukowie, w Pępowie, 
Rębiechowie – wylicza bur-
mistrz Kankowski. - Same 
stacje to jednak nie wszystko, 
potrzebne są drogi dojazdowe 
do nich. W poprzedniej ka-
dencji jakiś upór, brak poro-
zumienia nie pozwolił zrobić 
drogi dojazdowej do stacji 

Rębiechowo. A dziś widać, że 
ta stacja „żyje”,. Ludzie tam 
dojeżdżają, stawiają samo-
chody w polu. 

We wtorek Rada Miejska 
podjęła uchwałę uprawniają-
ca mnie do podpisania poro-
zumienia z miastem Gdańsk.

Dyskutowano też perspek-
tywach rozwoju Żukowa. 

- Żukowo Wschodnie to 
miejsce z historią, ale jedno-
cześnie obszar, który szybko 
się rozwija – tłumaczył Woj-
ciech Kankowski. - Powstają 
nowe domy mieszkalne, jest 
gimnazjum, planujemy bu-
dowę szkoły podstawowej 
dla ok. 400 uczniów. Mamy 
też teren na obszarze szkoły 
i graniczący ze szkołą, wy-
stąpiliśmy również do kolei 
z wnioskiem o przejęcie te-
renów przystacyjnych, gdzie 
planujemy zrobić parkingi 
oraz niezbędną infrastrukturę, 
aby do stacji mógł dojeżdżać 
autobus. 

Burmistrz wspomniał też 
o ważnej dla przedsiębiorców 
sprawie, czyli lokalnych po-
datkach. Zapewnił, że – po-
dobnie jak było to w roku bie-
żącym – w 2016 roku podatki 
nie będą podnoszone, a może 
nawet uda się nawet nieco ob-
niżyć podatek transportowy. 

- Najważniejsze z zadań 
inwestycyjnych, przed którą 
stoimy, to kanalizacja – za-
znaczył burmistrz Wojciech 
Kankowski. - My, jako samo-
rząd, możemy wygenerować 
ok. 20 mln. zł, nie zadłuża-
jąc się. Mamy na ukończeniu 

dokumentację, jest niemal 
pewność, że dostaniemy do-
finansowanie. Szacuje się, że 
koszt inwestycji będzie wy-
nosił ponad 60 mln zł, z tego 
wkład własny to właśnie ok. 
20 mln zł. I to trzeba będzie 
zabezpieczyć. Kolejna spra-
wa to węzły integracyjne – na 
to zadanie będziemy musieli 
znaleźć kolejnych ok. 7 mln 
zł. I to są te dwie rozwojowe 
inwestycje, które generują 
koszty dla budżetu, ale które 
muszą być zrealizowane. 

Kolejne inwestycje, wy-
mienione przez burmistrza, 
to m.in. rozbudowa szkoły 
w Żukowie, rozbudowa in-
frastruktury drogowej (i co za 
tym idzie zmniejszenie kor-
ków przed Żukowem i w sa-

mym mieście). 
Burmistrz zauważył też, że 

jak na gminę, w której jet ok. 
33 tys. mieszkańców, jest tu 
zarejestrowanych wiele (bo 
aż 4 tys.) firm. Jest też małe 
bezrobocie, które wynosi ok. 
7 proc. 

Przedsiębiorcy podkreślali, 
że rozbudowa infrastruktu-
ry drogowej jest niezmiernie 
ważna dla rozwoju gospodar-
ki. Jeśli nie będzie dróg dobrej 
jakości, umożliwiających do-
brą komunikację i transport, 
nie ma mowy o powstawaniu 
nowych przedsiębiorstw i roz-
wijaniu już istniejących. Za-
apelowali też do burmistrza, 
jako do przełożonego urzęd-
ników, o rozsądną interpreta-
cję przepisów prawnych.

O drogach i rozwoju
ŻUKOWO | Kolejny raz przedsiębiorcy spotkali się z przedstawicielami władz gminy, aby rozmawiać o per-
spektywach rozwoju, codziennych problemach, z jakimi borykają się właściciele firm oraz współpracy. 
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HARPAGAN nie jest imprezą 
wyłącznie wytrzymałościową 
przebiegającą po trasie wyzna-
czonej tasiemkami, tu drogę 
pomiędzy poszczególnymi 
punktami kontrolnymi każdy 
ustala sobie sam. Biegnie ona 
pięknymi, dzikimi zakątkami, 
z dala od ruchliwych szos czy 
zatłoczonych miast. Zadaniem 
uczestnika jest odnaleźć w regu-
laminowym czasie punkty kon-
trolne zlokalizowane w terenie, 
na których znajduje się obsługa 
rajdu (wolontariusze Klubu oraz 
obsługa medyczna). Z trasy 
można zejść praktycznie w do-
wolnym momencie i miejscu. 
Jest to jednak równoznaczne 
z wycofaniem się z Rajdu. Jak 
zatem widać chęć uczestnictwa  
w HARPAGANIE nie oznacza 
konieczności przebycia całej 
trasy.
Generalnym celem rajdu jest 
pokonanie przez uczestnika jed-
nej z ośmiu tras:
- 200 km rowerem, w czasie nie 
dłuższym niż 12 godzin na tra-
sie TR200,
- 100 km rowerem, w czasie nie 
dłuższym niż 9 godzin na trasie 
TR100,
- 50 km rowerem, w czasie nie 
dłuższym niż 6 godzin na trasie 
TR100,
- 100 km pieszo, w czasie nie 
dłuższym niż 24 godziny na tra-

sie TP100,
- 50 km pieszo, w czasie nie 
dłuższym niż 12 godzin na tra-
sie TP50,
- 25 km pieszo, w czasie nie 
dłuższym niż 8 godzin na trasie 
TP50,
- 10 km pieszo, w czasie nie 
dłuższym niż 5 godzin na trasie 
TP50,
- 50 km pieszo i 100 km rowe-
rem, w czasie nie dłuższym niż 
18 godzin na trasie mieszanej 
TM150.
Uczestnicy, którzy ukończą 
jedną z tras TP100, TR200 lub 
TM150 zdobywając wszystkie 
punkty w regulaminowym cza-
sie otrzymują Certyfikat HAR-
PAGANA.
Najważniejsza jest jednak chęć 
pokonania własnych słabości 
i sprawdzenie granicy swojej 
wytrzymałości. Na HARPA-
GANIE nie ma przegranych. 
Liczy się satysfakcja z po-
konanego odcinka i zapał do 
poprawienia swojego wyniku 
w kolejnej edycji. Zwycięzcami 
imprezy są wszyscy, którzy od-
ważyli się wystartować i nie jest 
istotne jaki dystans pokonali.
Najbliższy rajd ERnO HARPA-
GAN-50 odbędzie się w dniach 
16-18 października 2015 w Sie-
rakowicach. Szczegóły i zgło-
szenia na stronie: www.harpa-
gan.pl (raf)

Rajd dla najwytRwalszych
SIERAKOWICE | Co kryje się za słowem HARPAGAN? 
Jest to ekstremalny rajd na orientację. Oznacza to, że 
każdy startujący dostaje mapę z zaznaczonymi na niej 
punktami kontrolnymi. 
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Projekt został wybrany do 
dofinansowania w ramach 
konkursu dotyczącego „Lo-
kalnej infrastruktury ochro-
ny środowiska”. 

- Głównym celem projek-
tu było wzmocnienie poten-
cjału rozwojowego gminy 
Przodkowo poprzez stwo-
rzenie warunków dla rozwo-
ju społecznego i gospodar-
czego – wyjaśnia marszałek 
Mieczysław Struk. 

- Projekt polegał na rozbu-
dowie sieci kanalizacji sani-
tarnej w gminie Przodkowo 
w miejscowościach: Koby-
sewo, Smołdzino, Kłoso-
wo i Kłosówko – tłumaczy 
Andrzej Wyrzykowski, wójt 
gminy Przodkowo. - Przed-
miotem projektu była budo-
wa sieci kanalizacji grawita-

cyjnej i tłocznej o całkowitej 
długości 23,24 km oraz 43 
szt. przepompowni ście-
ków. W ramach inwestycji 
do sieci zostały przyłączone 
933 osoby, przez co ilość 
oczyszczonych ścieków 
wzrosła o 90,93 m3/dobę. 
Projekt był realizowany od 
kwietnia 2009 r. do lipca 
2015 r.

Całkowita wartość pro-
jektu to ponad 8,5 mln zł. 
Zarząd Województwa Po-
morskiego przyznał dodat-
kową kwotę dofinansowa-
nia w wysokości ponad 1,7 
mln zł.

Warto dodać, że realiza-
cja projektu spowodowała 
wzrost poziomu skanalizo-
wania gminy z 27 proc. do 
52 proc. (raf)

DoDatkowe śroDki
na kanalizację
PRZODKOWO | Marszałek Mieczysław Struk pod-
pisał aneks do umowy zwiększającej dofinansowanie 
unijne projektu realizowanego przez gminę Przodko-
wo, polegającego na budowie kanalizacji ściekowej. 
Gmina otrzyma dodatkowo blisko 1,74 mln zł!

Przewozy na linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej 
z Gdańska-Wrzeszcza do sta-
cji Gdańsk-Osowa co prawda 
uruchomiono już wcześniej, 
bo 1 września. Ale równo mie-
siąc później kolej połączyła 
Trójmiasto z Kartuzami. 

W pierwszym, uroczystym 
przejeździe, wzięli udział 
m.in. marszałkowie Mieczy-
sław Struk i Ryszard Świlski, 
burmistrzowie i wójtowie 
gmin powiatu kartuskiego, 
przez które przejeżdża Po-
morska Kolej Metropolitalna 
oraz wielu innych zaproszo-
nych gości. 

Uruchomienie połączeń ko-
lejowych do Kartuz było moż-
liwe m.in. dzięki rewitalizacji  
tzw. Korytarza Kościerskiego. 
Projekt dotyczy odcinka linii 
kolejowej nr 201 Kościerzyna 
– Gdynia Główna oraz odcin-
ka linii kolejowej 229 Glincz 
– Kartuzy. Zrewitalizowano 
ponad 10 km linii za blisko 32 
mln zł, poza torem całkowicie 
przebudowano perony w Kar-
tuzach i Dzierżążnie, odno-
wiono wiadukt kolejowy koło 
Glincza, przejazdy kolejowo-
drogowe maja wymienioną 
nawierzchnię i są wyposażo-
ne w samoczynną sygnaliza-
cję przejazdową oraz rogatki, 
co zapewnia wyższy poziom 
bezpieczeństwa na styku toru 
i drogi.

W ciągu doby na trasie 
Gdańsk – Kartuzy, obsługiwa-
nej przez PKP SKM Trójmia-
sto,  jeździ 18 par pociągów. 
Czas najszybszego przejazdu 
na tej trasie nie przekracza 
godziny. Pociągi na odnowio-

nej trasie pojadą z prędkością 
od 70 do 100km/h, a sprawną 
obsługę zapewnia przebudo-
wany system urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym.

Z Gdańska do Kartuz pociąg 
jedzie przez Wrzeszcz, Strzy-
żę, Niedźwiednik, Brętowo, 
Jasień, Kiełpinek, Matarnię, 

Port Lotniczy, Rębiechowo 
Gdańsk, Rębiechowo, Pę-
powo Kartuskie, Żukowo 
Wschodnie, Żukowo (nowy 
przystanek obok szkoły pod-
stawowej, przy wiadukcie), 
Borkowo, Dzierżążno.

Warto dodać, że Gdańsk 
odzyskał bezpośrednie po-

łączenie z Kartuzami po 70 
latach przerwy. Ostatni po-
ciąg pomiędzy tymi miastami 
(przez Kokoszki i Starą Piłę) 
przejechał wiosną 1945 roku. 
Na trasę z Glincza do Kartuz 
pociągi wróciły z kolei po 20 
latach.

Rafał Korbut

Przełom komunikacyjny
POWIAT | Szybko, niedrogo, bez przesiadek – połączenie kolejowe pomiędzy Trójmiastem 
a Kartuzami po 75-letniej przerwie zostało uruchomione. 
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Tego dnia parafia święto-
wała po wielokroć - odpust 
ku czci Matki Boskiej Bo-
lesnej i dożynki parafialne 
przypadły bowiem w 90. 

rocznicę powstania parafii. 
Po mszy metropolita gdański 
poświęcił nowo wybudowa-
ną plebanię. Na zakończenie 
obchodów jubileuszowych 

ksiądz proboszcz Józef Kuch-
ta zaprosił wszystkich para-
fian i gości na poczęstunek 
na placu przy plebanii.
(raf)

Parafia świętowała 90-lecie
CZECZEWO | W parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Czeczewie odbyła 
się uroczysta msza św, której przewodniczył ks. abp Sławoj Leszek Głódź. 
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Kaszuby silne 
sportowo
Najlepszym tego przykładem są choćby 

zawodowy pięściarz wagi ciężkiej Marcin 
Rekowski (16-2, 13 KO), mistrz Polski 
oraz Dariusz Męczykowski  trener 
zespołu piłki ręcznej  PGNiG Su-
perligi Kobiet. Droga do grona naj-
lepszych w sporcie indywidualnym 
i zespołowych jest zupełnie inna, 
ma jednak wspólny mianownik. 
Potrzebny jest przede wszystkim 
niezłomny charakter i chęć bycia 
lepszym po każdym treningu. 
Krótko mówiąc, im wię-
cej potu na trenin-
gach, tym mniej 
krwi w walce.

- Jako spor-
towiec wiem 
ile wyrzeczeń 
potrzebnych 
jest do osią-
g n i ę c i a 
sukcesu 
– mówi 
M a r c i n 
R e k o w -
ski, po-
gromca m.in. 
Alberta Sosnow-
skiego. – Tu nie 
ma miejsca na 
słabości, potrzebna 
jest wiara w sukces 
i ciężka praca. Takie 
walory dostrzegam 
także w drużynie 
trenowanej przez 
Dariusza Męczy-
kowskiego. Warto 
na nich postawić, 
także 25 październi-

Po wielu latach doczekaliśmy się wreszcie sytuacji, że o Kaszubach mówi się już nie tylko 
w wymiarze walorów kulturowo-przyrodniczych, ale także dokonań sportowych. 

Dariusz Meczykowski i Marcin Rekowski

ka (m.in. mecz z Piotrcowią Piotrków 
Trybunalski).

Droga Marcina Rekowskiego do 
panteonu polskiego pięściarstwa 
nie była łatwa. On sam tylko wie, 
z jakimi problemami musiał się 
borykać. Był nawet moment, że 

zawiesił rękawice na koł-
ku. Z czasem wyszedł 

jego charakter, 
bo tylko dzięki 

swej niezłom-
ności mógł 
założyć pas 
międzyna-
rodowego 
m i s t r z a 
Polski.

- Mam 
w i e l k i 
s z a c u -
nek dla 
Marcina, 

podziwiam 
go zarówno za 

to jakim jest człowie-
kiem, jak i sportow-
cem – mówi Dariusz 
Męczykowski, trener 
superligowego UKS 
PCM. – Bardzo cie-
szą mnie jego sukcesy, 
bo wiem, że na nie po 
prostu zapracował. 

- Wierzę w podwójną 
moc jedynki a więc 11 
z którą startuje w wy-
borach Darek – koń-
czy Marcin Rekowski.

Celem seminarium była 
dyskusja na temat proble-
mów związanych z utrzy-
maniem parametrów czysto-
ści powietrza w obiektach 
przemysłowych oraz biu-
rach, centrach handlowych 
i mieszkaniach. Organiza-
torzy spotkania umożliwili 
również wymianę poglądów 
na temat możliwości tech-
nologicznych i oczekiwań 
w zakresie nowoczesnych, 
ekologicznych i energoosz-
czędnych urządzeń i insta-
lacji.

Wykłady poprzedziło zwie-
dzanie zakładu i wystąpienia 
organizatorów, uczestnicy 
wysłuchali także wystąpie-
nia Macieja H. Grabowskie-
go, ministra środowiska.

O znaczeniu produkcji czy-
stego powietrza opowiadał 
w Koźminie dr inż. Maciej 
Buzuk, prezes zarządu spół-
ki New Energy 

- Zasób czystego powietrza 
wciąż się kurczy. Od 1917, 

kiedy zostały zapoczątkowa-
ne regularne badania powie-
trza, co roku stężenie CO2 
w powietrzu rośnie o około 
7 ppm. Jest to katastrofalny 
wzrost, bo 10-15 ppm jest 
dla nas odczuwalne. To jest 
taka sytuacja, gdy jedziemy 
do lasu i od razu kręci nam 
się w głowie – podkreślał 
Maciej Buzuk.

W ramach kolejnego wy-
kładu, trzech przedstawicieli 
Ciecholewski-Wentylacje 
– Krzysztof Szwoch, Rafał 
Koszlak i Robert Ciecholew-
ski zaprezentowało doświad-
czenia fi rmy związane z pro-
jektowaniem i wdrażaniem 
nowoczesnych systemów 
wentylacyjnych. O takich 
systemach, ale w kontekście 
ich efektywności ekono-
micznej opowiadał również 
Jan Zacharewicz, prezes 
zarządu Biura Doradztwa 
Ekonomicznego i Prawnego 
„Business Consultants”.

(GB)

O czystyM POwIEtRzU 
w koŹMinie
SEMINARIUM | W siedzibie fi rmy Ciecholewski-Wenty-
lacje w Koźminie (powiat starogardzki) zorganizowano 
seminarium „Produkcja czystego powietrza – nowocze-
sne systemy wentylacji i klimatyzacji”. W tym wydarzeniu 
organizowanym przez Pracodawców Pomorza uczestni-
czył Maciej H. Grabowski, minister środowiska.

Gmina została wyróżniona 
za utworzenie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). Mogą 
z niego nieodpłatnie korzystać 
wszyscy właściciele nierucho-
mości z terenu gminy, a także 
przedsiębiorcy, którzy w gmi-
nie Sierakowice prowadzą 
działalność gospodarczą i zło-
żyli wcześniej deklarację.

Docenione zostało również 
wdrożenie Systemu Moni-
toringu Wywozu Odpadów 
na bazie kodów kreskowych, 

który umożliwia indywidual-
ne rozliczanie nieruchomość 
z segregacji odpadów. Kod 
kreskowy na pojemniku lub 
worku  podczas odbioru od-
padów jest sczytywany do 
systemu informatycznego 
odpadywgminie.com, gdzie 
tworzona jest historia tego, 
jakie śmieci oddajemy i czy 
były one prawidłowo posegre-
gowane. Z uznaniem oceniono 
wykorzystanie systemu komu-
nikacji z mieszkańcami, w for-
mie wiadomości SMS. (raf)

EKOlOGIczny PlatynOwy hIt
Sierakowice | w tegorocznej edycji konkursu Gospodar-
czo-samorządowy Hit Pomorza i Kujaw gmina Sierako-
wice  otrzymała tytuł Platynowy Hit 2015 w kategorii 
„ekologia” za „modelowe działania i rozwiązania gminy 
w zakresie gospodarki odpadami, w tym punkt selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych”.
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W jego skład wejdą gminy 
położone w granicach obsza-
ru metropolitalnego i powia-
ty, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina 
mieszcząca się w granicach 
obszaru metropolitalnego.

Jądrem obszaru metropoli-
talnego będzie  miasto, bę-
dące siedzibą wojewody lub 
sejmiku województwa, za-
mieszkałe przez co najmniej 
500 tysięcy mieszkańców, 
oddziałujące na cały obszar. 
W przypadku takiego związ-
ku jak Obszar Metropolital-
ny Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
oczywiście sumuje się te trzy 
miasta. 

Związek metropolitalny 
realizuje zadania publiczne 
w zakresie: kształtowania 
ładu przestrzennego, rozwo-
ju obszaru związku, publicz-
nego transportu zbiorowego 
na obszarze związku, współ-

działania w ustalania prze-
biegu dróg krajowych i woje-
wódzkich na swym obszarze, 
oraz promocji związku. 

Granice obszarów metro-
politalnych określa Rada 
Ministrów w drodze rozpo-
rządzenia, wskazując  gmi-
ny wchodzące w ich skład. 
Tworząc w poszczególnych 
obszarach metropolitalnych 
związki metropolitalne usta-
la jednocześnie ich nazwy. 
Wydając rozporządzenia 
Rada Ministrów uwzględnia 
koncepcję przestrzennego 
zagospodarowania kraju oraz 
plan zagospodarowania prze-
strzennego województwa.

Decyzję o tworzeniu związ-
ku metropolitalnego podej-
muje premier na wniosek 
wojewody, zgłoszony za po-
średnictwem ministra właści-
wego do spraw administracji 
publicznej. O utworzenie 

związku metropolitalnego 
może wystąpić rada gminy 

lub powiatu ( z zastrzeże-
niem , że musi uzyskać zgo-

dę co najmniej 50% gmin, 
których sprawa dotyczy, 

70% miast na prawach po-
wiatu i 50% powiatów). Do-
puszczalne jest też tworzenie 
takich związków z inicjaty-
wy Rady Ministrów. Premier 
wyznacza pełnomocnika do 
sprawy utworzenia związku 
metropolitalnego spośród 
pracowników podległych 
wojewodzie. Działalność 
pełnomocnika trwać ma 
do czasu wyboru organów 
związku.

Finansowanie związku po-
chodzić ma z dwóch źródeł 
– z udziałów w podatkach 
i składek członkowskich sa-
morządów. Wysokość udzia-
łu związku metropolitalnego 
we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycz-
nych, od podatników tego 
podatku zamieszkałych na 
obszarze związku metropoli-
talnego, wynosić ma 5 proc. 

Anna Kłos

Jest ustawa o związkach 
metropolitalnych
POMORZE | Niemal w ostatniej chwili Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Zgodnie z ustawą tego typu związkiem może być 
zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. 
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Chcesz być doskonała? Musisz 
się bardziej postarać. Zmienić 
kolor włosów, odchudzić się, zli-
kwidować cellulit, podnieść owal 
twarzy. Zrobić trzypiętrowy tort 
i kolorowe kanapki dla dzieci nie-
jadków. Wyprasować stos koszul. 
Odnieść sukces w pracy i koniecz-
nie znaleźć czas dla przyjaciółki, 
którą rzucił mąż, chociaż tak się 
starała, zrzuciła pięć kilo, usunęła 
cellulit, zrobiła dermabrazję, wy-
pełniła zmarszczki, skorygowała 
owal, prasowała koszule, robiła 

kolorowe kanapki dla dzieci nie-
jadków, a z tortu salto mortale.

- To jest dla wszystkich kobiet 
i dziewczyn, które żyją ściśnięte 
własnym życiem i tym, jak bardzo 
wyjątkowe nie są. To jest szczere, 
złością pisane życie zwyczajnej 
Kasi, która bardzo chce być fajna 
i dosyć szybko orientuje się, że 
inne są prawa dla niej, a inne dla 
chłopców.Kubryńska niczego nie 
udaje, nie stara się wymyślać lo-
sów i tła, tylko daje głos setkom, 

Kobieta dość doskonała. 
Premiera książkowa
Sylwia Kubryńska, blogerka, pisarka i felietoniska 
„Wysokich Obcasów” wydaje swoją drugą książkę 
– „Kobieta dość doskonała”.

Dzieci musiały wykazać się 
zręcznością, pomysłowością, 
humorem i odwagą. Jednym 
z najtrudniejszym zadań było 
np. zjedzenie plasterka cytry-
ny, albo pozwolenie czarow-
nicy na wymalowanie sobie 
noska. Każde dziecko musiało 

przejść „test”, z którego wy-
szło przygotowane do szkol-
nego życia, co potwierdziła 
dyrektor szkoły Renata Stu-
bińska-Nalewajek i burmistrz 
Wojciech Kankowski.

Wśród śmiechów i zabawy 
maluchy weszły do społecz-

nej społeczności, by uroczy-
ście złożyć ślubowanie przed 
szkolnym sztandarem.

Wszystkim maluchom ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my sukcesów!

(raf)

Ślubowanie pierwszaków
ŻUKOWO | W Szkole Podstawowej w Żukowie odbyła się uroczystość 
ślubowania klas pierwszych. Impreza rozpoczęła się wielkim sprawdzia-
nem, jaki przygotowały starsze klasy dla maluchów.
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Projekt nosi nazwę „Ukie-
runkowanie ruchu turystycz-
nego w Gminie Żukowo 
i Gminie Chmielno poprzez 
utworzenie ścieżek dydak-
tycznych oraz zagospodaro-
wanie terenów ważnych przy-
rodniczo”. 

Głównym celem jest utwo-
rzenie infrastruktury tury-
styczno - rekreacyjnej na 
terenie obu gmin. W skład in-
westycji wchodzą: wytyczone 
ciągi piesze lub pieszo - rowe-
rowe mające na celu ukierun-
kowanie ruchu turystycznego 
w wyznaczone miejsca, punk-
ty odpoczynku dla korzystają-
cych ze ścieżek oraz obiekty 
służące szeroko rozumianej 
edukacji ekologicznej.

Inwestycja jest systemem 
ścieżek dydaktycznych wraz 
z infrastrukturą edukacyjno 
- rekreacyjną, które łączy ze 

sobą wspólna idea ochrony 
bioróżnorodności w miej-
scach atrakcyjnych turystycz-
nie, leżących w sąsiedztwie 
zbiorników wodnych.

W zakres projektu doty-
czącej gminy Żukowa jest: 
powstanie dwóch ścieżek 
dydaktycznych, zagospodaro-
wanie terenu Jeziorka przy ul. 
Książąt Pomorskich i stawu 
przy Parafii pw. Wniebowstą-
pienia Najświętszej Maryi 
Panny w Żukowie.

Ponadto przy Jeziorku po-
wstanie parking na 10 samo-
chodów, dwie altany, ławki, 
kosze na śmieci, oświetlenie 
solarne oraz tablice dydak-
tyczne. Na terenie stawu, 
poza oczyszczeniem wody 
i terenu, ustawione zostaną 
ławki, kosze na śmieci, lampy 
solarne, tablice dydaktyczne 
oraz kładka. (raf)

Wspólne cele turystyczne
ŻUKOWO | Gmina Żukowo w partnerstwie z gminą 
Chmielno złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt, 
który ma uatrakcyjnić turystycznie te dwie gminy.

tysiącom kobiet, które się kiszą 
we własnych głowach, w swoich 
oczekiwaniach na własny temat, 
a nie mają komu o tym opowie-
dzieć. Przygody Kasi to przygody 
bez przygód, to właśnie ta szara 
szmata, w której żyją kobiety. Nie 
ma tu akcji z XIX wieku, kry-
minału i reportażu. Jest treść, od 
której po prostu robi się lepiej. Że 
ktoś też tak ma - recenzuje książ-
kę Małgorzata Halber, autorka 
powieści „Najgorszy człowiek na 
świecie”. 



gratis

BURSZTYN kupię, tel. 532 110 190

KORKI Adidas f5 rozmiar 39, biało zielone, 
stan b. dobry, cena 70 zł, tel. 664 450 676

KUPIĘ płyty winylowe (gramofonowe), 
płatność gotówką od ręki, tel. kontaktowy: 
533 486 967

BECZKI plast. 200 l., czyste na działkę do 
wody, cena 45 zł/szt, tel. 511 841 826

MAM sześcioro dzieci, potrzebuje ubrań 
przyborów szkolnych. Z góry bardzo dzię-
kuje, tel. 512 757 719

SPRZEDAM dwa kaski jak nowe czarne, 
silnik 7,5kw oraz pile motorowa makita, tel. 
601 638 877

DREWNO gałęziówkę i do pieców CO 
sprzedam, tel. 782 846 927  

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

SPRZEDAM fotelik samochodowy 0-13 kg 
80 zł, krzesełko do karmienia  kółka 200 
zł, łóżeczko drewniane 50 zł, tel. 505-567-
034

SPRZEDAM łyżwy fi 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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, dział-
ka 1202 m2, cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 501 549 579, 
tel. 58 672 34 13

SPRZEDAM lub wynajmę działkę bu-
dowlaną z garażem, 616 m2, Reda, ul. 
12Marca / Jaśminowa, tel 602 306 210

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

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

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

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

KUPIĘ
DO WYNAJĘCIA

OKAZJA! Wynajmę sklep spożywczo 
– monopolowy w Rumi, bardzo dobrze 
prosperujący. Udokumentowane obroty 
wg kasy fi skalnej. Zysk gwarantowany, 
tel. 536 999 149

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 4 poko-
jowe w domku piętro w Wejherowie, tel. 
693 370 251

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2 pokojowe 
w domku jednorodzinnym, Centrum Wej-
herowa, tel. 693 370 25

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ
SKUP aut, kasacja awaryjne otwieranie 
aut, pomoc drogowa, auto części, tel. 
789 345 593

INNE

EDUKACJA
LEKCJE dodatkowe z fi zyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKTRO

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

INNE

TELEWIZOR Samsung 25” z tunerem do 
tv naziemnej, 200 zł, tel. 695 230 080

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI
POŻYCZKI prywatne pod zastaw nieru-
chomości, ekspresowo, gotówka od ręki, 
tel. 510 908 900

USŁUGI elektryczne, instalacja elek-
tryczna, alarmowa, domofonowa, tv,sat., 
naprawy bieżące i awarie, tel. 698 647 
989

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 660 310 311

TOWARZYSKIE
SAMOTNY, wysoki, zadbany 47 latek 
pozna miłą panią do st.zw., tel. 730 499 
146

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi po-
zna panów sponsorów, tel 514 120 213, 
Sopot

RÓŻNE
DREWNO do CO i gałęziówkę, sprze-
dam, tel. 782 846 927 możliwy transport 
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Dzień Edukacji Narodowej upamiętniający po-
wstanie Komisji Edukacji Narodowej to szcze-
gólne święto; święto wszystkich nauczycieli 
i pracowników oświaty. Jako nauczyciel, dyrek-
tor szkoły, a przede wszystkim Przewodniczący 
Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sej-
miku Województwa Pomorskiego chciałbym 
wszystkim osobom związanym z edukacją zło-
żyć w tym szczególnym dniu serdeczne życze-
nia. Życzę Państwu, aby codzienne zaangażo-
wanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą 
wdzięczność Waszych uczniów i wychowan-
ków; życzę satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów Waszych podopiecznych. Niech będą one dla Pań-
stwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej edukacji.

Od wielu lat wspólnie zmieniamy polską szkołę. Liczę, że w codziennej pracy towarzyszy Wam przekonanie, że two-
rzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt. Dobre efekty polskiej szkoły potwierdzają m.in. międzynarodowe badania 
oceny umiejętności uczniów PISA. Widomym znakiem pozytywnych zmian w polskiej szkole jest też rosnąca liczba 
orlików czy hal sportowych. 

Przed nami nowe wyzwania. Wierzę, że będą one dla Państwa źródłem satysfakcji, a dla Waszych uczniów - sukcesów 
edukacyjnych.

 Drodzy Nauczyciele 
 i Pracownicy Oświaty

Dariusz Męczykowski
Przewodniczący Komisji Nauki,

Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego
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Inicjatywa doświadczonego 
klubu LAMELKA, organiza-
tora regat na poziomie przepi-
sów PZŻ oraz ISAF spowodo-
wała, iż pomysł przyjęły nie 
tylko samorządy, ale również 
przedsiębiorcy – sponsorzy 
nagród. Należy przypomnieć, 
że I regaty odbyły się z dużą 
pompą 23 maja w Stęży-
cy, następnie miały miejsce 
w Gowidlinie. III cykl mieli-
śmy okazję zobaczyć podczas 
Ostrzyckiego Lata. Ostatnie 
odbyły się podczas dwudnio-
wych IX Mistrzostw Kartuz 
w dniach 19-20 września br,, 
na które przybyła rekordowa 
liczba zawodników. Promo-
cja regat oraz uczestnictwo 
pokazało, że nasze jeziora to 
również doskonały pomysł na 
realizowanie się w sportach 
wodnych dla zawodowców 
oraz amatorów. W sobotę, 
CSWiPR na Złotej Górze już 
od samego rana zapełniało się 
zawodnikami w ilości ponad 
120 żeglarzy wraz z rodzi-
nami i ekipami trenerskimi 
z klubów w Gdyni, Gdańska, 
Tolkmicka, Chojnic, Kamie-
nicy Królewskiej, Stężycy, 
Sierakowic i Garczyna. Rywa-
lizację zaplanowano dla klas 
Optimist UKS i gr. 0, Omega, 
Cadet,Vaurien, Omega oraz 
Open. W efekcie na jezioro 
wypłynęło ponad osiemdzie-
siąt małych Żaglówek, „Opty-
miściaków” w wieku 5-12 lat, 
oraz ponad 40 zawodników 
w pozostałych klasach. Wiel-
kie Brodno w słońcu zapełni-
ło się „Białą Flotą”. Już po raz 
kolejny mogliśmy podziwiać 
tak wiele żaglówek w jednym 
miejscu... Turystom i uczest-

nikom biegu wokół jeziora 
„Kaszuby Biegają” zapierało 
dech od przepięknego widoku 
z jeziora. 
Impreza zakończyła się uro-
czystym wręczeniem dyplo-
mów, pucharów oraz nagród 
dla zwycięzców I Pucharu 
Kaszub. 
Zadanie zrealizowano przy 
wsparciu środków w ramach 
sponsorów z gmin: Stężyca 
– Sierakowice – Somonino – 

Kartuzy oraz przedsiębiorców 
przy współpracy i zaangażo-
waniu stowarzyszenia UKŻ 
Lamelka Kartuzy. 
(raf)

I Żeglarski Puchar Kaszub
POWIAT | Po raz pierwszy w ramach czterech gmin - Stężycy, Sierakowic, Somonina i Kartuz - 
zorganizowano cykl regat. Ta Inicjatywa powstała na bazie promowania jezior Kółka Raduńskiego. 

Wyniki regat:
OPTIMIST 0:
1. Szymon Jażdż
2. Malwina Walter
3. Andrzej Mańczak
OPTIMIST  UKS:
1. Wiktor Łasak
2. Artur Mielewczyk
3. Julia Lewków

VAURIEN:
1. Iza Satrian, Bartłomiej Szlija
2. Adrian Wenta, Patryk Mielewczyk
3. Paweł Okuniewski, Darek Damps
OPEN:
1. Marek Byczkowski, Mariusz Markowski
2. Agnieszka Kąkol, Zosia Wolska
3. Igor Tarasiuk, Bartek Sadowski, Zbi-
gniew Sadowski
OMEGA:
Sławomir Dunst, Aneta Gawęda, Waldek 
Grynholewski, Helena Siódmiak, Tade-
usz Marszałkowski, Jarosław Anyszek, 
Krzysztof Mielewczyk, Andrzej Mańczak, 
Paweł Gostkowski, Maria Łojko, Jakub 
M., Tobiasz R.

Sternicy, którzy przyjechali 
do Wieżycy z różnych re-
gionów kraju, walczyli rów-
nież o tytuły Mistrza Polski 
jachtów klasy F5-10  w ka-
tegoriach wiekowych senior 
i junior. Zawodnicy wej-
herowskiego RJK PZPOW 
„Bliza - BalexMetal” całko-
wicie zdominowali te regaty 
zdobywając cztery z sześciu 
medali. 
Warunki do żeglowania 
były bardzo dobre, co po-
zwoliło rozegrać aż 18 wy-
ścigów. Puchar Przechodni 
Wójta Gminy Wejherowo 
edycji 2014-2016 po raz 
drugi z rzędu zdobył Julian 
Damaszk z  RJK PZPOW 
„Bliza – BalexMetal Wejhe-
rowo, który również został 
Mistrzem Polski seniorów 
w klasie F5-10. Natomiast 
brązowy medal w tej kate-
gorii przypadł Damianowi 
Damaszk, który jest także 
zawodnikiem wejherow-
skiego klubu. W rywalizacji 
juniorów na najwyższym 
stopniu podium stanął Ję-
drzej Rutz, a wicemistrzem 
Polski został Paweł Gosz. 
Obaj zawodnicy trenują 
w RJK PZPOW „Bliza – 

BalexMetal w Wejherowie, 
pod okiem Marka Gorlikow-
skiego. Regaty Zakończenia 
Sezonu są także okazją do 
końcowego podsumowania 
rywalizacji zespołowej klu-
bów i indywidualnej zawod-
ników w mijającym roku. 
W punktacji drużynowej Pu-
charu Polski miano najlep-
szego zespołu w roku 2015 
, zdobył  radiojachtklub RJK 
PZPOW „Bliza-BalexMe-
tal” Wejherowo, który po 
raz XIX z rzędu wywalczył 
ten tytuł. Jeśli chodzi o ry-
walizację juniorów to Pa-
weł Gosz z wejherowskiego 
klubu okazał się najlepszy 
i w nagrodę mógł odebrać 
Puchar Polski w kategorii 
juniora. Nagrody i puchary 
w imieniu Starosty Wejhe-
rowskiego – Gabrieli Lisius 
oraz Wójta Gminy Wejhero-
wo – Henryka Skwarło, wrę-
czał Dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświa-
towo – Wychowawczych 
w Wejherowie –  Andrzej 
Byczkowski. Organizatorem 
zawodów był Powiatowy 
Zespół Placówek Oświa-
towo – Wychowawczych 
w Wejherowie. (raf)

jUlIan daMaszK 
z PUchaREM
WIEŻYCA | Na Jeziorze Ostrzyckim odbyły się XXVI Regaty 
Zakończenia Sezonu o Puchar Przechodni Wójta Gminy 
Wejherowo Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem. 

PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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