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Marszałek 
na kartuskiej macie
Niecodziennych gości mieli na treningu zapaśnicy GKS Cartusia Kartuzy. W sali gimnastycznej 
Gimnazjum nr 1 zjawili się samorządowcy, działacze sportowi i Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. str. 3

     Wesołych 
   Świąt!
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Nagrodę przyznaną przez 
Pomorską Radę Działalno-
ści Pożytku Publicznego 
i Pomorską Radę Organizacji 
Pozarządowych „Bursztyno-
wy Katamaran” na uroczy-
stej gali wręczania nagród 

Bursztynowego Mieczyka 
im. Macieja Płażyńskiego 
w Europejskim Centrum So-
lidarności w Gdańsku ode-
brał Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo.
/raf/

Ponowne wyróżnienie 
dla gminy
ŻUKOWO | Gmina Żukowo została wyróżniona za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi.
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Przy suto zastawionych sto-
łach bawiła się rekordowa jak 
dotychczas liczba uczestników 
– ponad 900 seniorów. Był 
opłatek, odznaczenia, wspólne 
tańce i śpiewy oraz ogromny 
tort. 
Tegoroczna Biesiada, tak jak 
i poprzednie była wyjątkowa 
i jedyna w swoim rodzaju. Po 
raz pierwszy od kilkunastu lat 
podczas imprezy połączono 
się za pomocą skype ze 100 
letnią mieszkanką Tokar Panią 
Agnieszką Laskowską. Senior-
ka cały czas w domu oglądała 
transmisję tego co dzieje się na 
hali. Później również Biesiad-
nicy widzieli Ją na specjalnie 
przygotowanym telebimie. 
Zaśpiewali jej 200 lat a Pani 
Agnieszka pozdrowiła wszyst-
kich życząc udanej zabawy.
To nie jedyna atrakcja przygo-
towana na tegoroczną imprezę. 
Przed seniorami z koncertem 
skrzypcowym wystąpił Adam 
Suska. Kilkunastoletni wirtu-
oz, mieszkaniec gminy Przod-
kowo, mający na swoim koncie 
koncerty na największych sce-
nach całego świata, zaprezen-
tował kilka znanych utworów. 
Z recitalem wystąpił serbski 

wokalista Sasza Popas, a kon-
cert kolęd zaprezentował Chór 
gminno – parafialny Polifonia.
Przez cały czas obecna była 
też Przodkowska Orkiestra 
Dęta, której nie przeszkodził 
nawet chwilowy brak oświetle-
nia. Muzycy grając wszystkim 
znane piosenki, zachęcali do 
wspólnej zabawy. Swój reper-
tuar zaprezentował również 
senior Gminy Marian Sękow-
ski. Nie można zapomnieć też 
o najmłodszych wykonawcach 
tej uroczystości rozpoczynają-
cych biesiade, czyli uczniach 
Szkoły Podstawowej w Szar-
łacie.
Oczywiście jak na wigilijne 
spotkanie przystało nie mo-
gło zabraknąć paczek, które 
swoimi saniami przywiózł św. 
Mikołaj oraz jego pomocnicy 
skrzaty. Wszyscy uczestni-
cy z pewnością będą mieli co 
wspominać.
Organizacja imprezy nie była-
by możliwa, gdyby nie ogrom-
ne wsparcie sponsorów. Za 
to im serdecznie dziękujemy. 
Następne spotkanie Seniorów 
gminy Przodkowo już za rok, 
w pierwszą sobotę grudnia.
/KM, opr. raf/

Wielka biesiada dla seniorów
PRZODKOWO | Już po raz XVII w hali sportowo – widowiskowej w Przodkowie spotkali się seniorzy. Tradycyjnie na „Przodkow-
ską Biesiadę dla Seniorów Gminy” przybyli wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 65 lat z osobami towarzyszącymi. 
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PRZODKOWO | Zadanie 
pn. „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
gminy Przodkowo edycja 
2016” zostało zakończone. 
Celem zadania było doprowa-
dzenie do stopniowej elimi-
nacji wyrobów zawierających 
azbest z otoczenia człowieka 
oraz ich bezpieczne i prawi-
dłowe unieszkodliwianie. Re-
alizacja zadania przyczyniła 
się do sukcesywnego zmniej-
szania się ilości wyrobów za-
wierających azbest na terenie 
gminy.  Czynny udział po-
twierdziło ostatecznie 6 wła-
ścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Przodkowo wyrażają-
cych zgodę na uczestnictwo 
w w/w konkursie. W ramach 
zadania na powyższych nie-
ruchomości z budynków 
mieszkalnych i inwentarskich 
zdemontowano oraz zabrano 
z posesji 16,51 ton pokrycia 
dachowego zawierającego 
azbest, które następnie zostało 
przekazane do unieszkodli-
wienia. Kwota dofinansowania 
powyższego zadania z Progra-
mu Priorytetowego Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
wynosiła ponad 10 tys. zł, co 
stanowiło 85 proc. kosztów 
kwalifikowanych poniesio-
nych na jego realizację. /raf/

Usunęli tony azbestuRower za przejechane kilometry

Wystarczyło w prostym for-
mularzu zarejestrować trasę 
i cel swojego przejazdu rowe-
rem i... to wszystko!
Tym, którzy wzięli udział 
w akcji, udało się przejechać 
20 tys kilometrów, dzięki cze-
mu gmina Kartuzy otrzymała 
rower BMX dla dziecka. 
Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz, przy współ-

udziale propagatorki akcji 
z ramienia gminy Kartuzy pani 
Natalii Lekner, przekazał ro-
wer Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Wsi i Wspierania 
Kultury Kiełpie z Kiełpina. 
W imieniu dzieci, rower ode-
brała prezes stowarzyszenia 
Dorota Goldstrom-Matuszak.
Głównym elementem akcji 
było nakłanianie jej uczestni-

ków do jazdy na rowerze. Za 
kilometry wspólnie przejecha-
ne na rowerze Arka przekazuje 
rower dziecku z domu dziecka 
lub świetlicy środowiskowej. 
Akcji towarzyszą eventy, kon-
ferencje prasowe, promocja 
w mediach, aktywność w me-
diach społecznościowych, sto-
iska informacyjne.
/raf/

KARTUZY | Dzięki mieszkańcom powiatu kartuskiego udało się pozyskać rower dla 
dzieci. I jest to wspaniałe zakończenie akcji z cyklu ‘’przyjemne z pożytecznym’’ pn. 
„Rower Pomaga”. 



Dla gości zorganizowano 
pokazowe zajęcia. Spotka-
nie miało na celu nie tylko 
przedstawienie sekcji zapa-
śniczej, ale także zapoznanie 
marszałka z klubem, który 
w tym roku zajął czwarte 
miejsce w punktacji Progra-
mu Sport Dzieci i Młodzieży 
Ministerstwa w wojewódz-
twie pomorskim.
Klub GKS Cartusia jako 
główny dostarczyciel punk-
tów wywindował także na 
czwarte miejsca w woje-
wództwie gminę i powiat. 
Obecni byli przedstawiciele 
sekcji piłki ręcznej, narciar-
stwa i biatlonu. 
Marszałek od wielu lat 
wspiera program rozwoju 
zapasów na Kaszubach i Ko-
ciewiu, co w znaczny sposób 
przyczyniło się do uaktyw-
nienia rozwoju tej dyscypli-
ny w województwie. Pokło-
siem rozwoju jest punktacja 
z ostatnich Mistrzostw Pol-
ski Młodzików, gdzie woje-
wództwo pomorskie wygrało 
punktację w Polsce, a klub 
Cartusia zajął drugie miejsce 
w punktacji ogólnopolskiej. 
Siedem klubów z wojewódz-
twa pomorskiego zdobyło 

medale na tych mistrzo-
stwach.
- Jest to dla nas duże wy-
różnienie, że marszałek 
odwiedził nas na treningu 
– podkreślali zarówno dzia-
łacze klubu, jak i zawodni-
cy. - Jednocześnie cieszymy 
się, że mogliśmy zaprezen-
tować się ze strony sporto-
wej i tym samym przybliżyć 
Mieczysławowi Stukowi tak 
ciekawą i z wielkimi trady-
cjami dyscyplinę sportową, 
jakimi są zapasy. Dla przy-
pomnienia, dzięki zapasom 
na matach Kartuz starowało 
do tej pory jedenasty medali-
stów olimpijskich z różnych 
stron świata. Pięćdziesiąt 
osiem razy nasi zawodnicy 
reprezentowali kraj na mi-
strzostwach Europy i świata 
w różnych kategoriach wie-
kowych. W czterdziesto jed-
no letniej historii zdobyliśmy 
pięć medali na mistrzostwach 
Europy i świata, pięciokrot-
nie nasi zawodnicy zajmo-
wali miejsca w pierwszej 
szóstce na mistrzostwach 
świata. Mamy nadzieję, że 
wizyta w Kartuzach przy-
bliżyła Marszałkowi sport 
z małych miejscowości, które 

maja bardzo duży potencjał, 
a ludzie charakteryzują się 
mocnym zaangażowaniem 

w swoje środowisko i chcą, 
aby było reprezentowane na 
najwyższym poziomie. 

Dziękując za poświęcony 
czas, działacze klubu wręczy-
li marszałkowi koszulkę klu-

bową, jako pamiątkę pobytu 
na treningu w Kartuzach.

/raf/
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Marszałek odwiedził zapaśników
KARTUZY | Niecodziennych gości mieli na treningu zapaśnicy GKS Cartusia Kartuzy. W sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 
zjawili się samorządowcy, działacze sportowi i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

KARTUZY | Brak windy 
to chyba do tej pory naj-
większa z barier architekto-
nicznych Urzędu Miejskie-
go w Kartuzach. Ale to już 
należy do przeszłości – od 
niedawna czynna jest winda, 
którą można dojechać z ze-

wnątrz budynku do 3 piętra.

Winda zlokalizowana jest od 
strony północnej budynku. 
Wejście z zewnątrz zlokali-
zowane jest od strony ulicy 
3 Maja. 

/raf/

Windą do magistratu
Fo

t. 
U

M
 K

ar
tu

zy

Stosowne porozumienie 
sprawie współpracy w za-
kresie bezpieczeństwa pod-
pisali Mieczysław Gołuński, 
burmistrz Kartuz, Edmund 
Kwidziński, komendant po-
wiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Kartuzach i Ma-
ria Wenta-Barlak, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 w Kartuzach. 
Porozumienie o współpracy 
w zakresie edukacji młodzie-
ży określa zasady współpracy 
i promocji ogólnie pojętego 
ratownictwa. Zawód strażaka 
cieszy się ogromnym pre-
stiżem społecznym. Ludzie 
poświęcający się tej pracy to 
osoby odpowiedzialne, od-
ważne i w pełni profesjonal-
nie przygotowane do pełnie-
nia swoich obowiązków. 
- Cieszymy się, że to wła-
śnie od nich nasi uczniowie 
będą uczyć się zaufania do 
drugiego człowieka – tłu-
maczy Maria Wenta-Barlak, 
dyrektor ZSO nr 2 w Kartu-
zach. - Szczególnie w zespo-
le ratowniczym gdy narażone 
jest życie swoje i innych, do-
skonalić będą odwagę i chęć 

niesienia pomocy poszkodo-
wanym, nauczą się podziel-
ności uwagi i umiejętności 
szybkiego reagowania w sy-
tuacjach kryzysowych. Każ-

dy z nas może spotkać się 
z sytuacją zagrożenia życia. 
Wiele ofiar wypadków umie-
ra ponieważ świadkowie nie 
umieją, bądź boją się udzielić 

pierwszej pomocy. Dlatego 
nasze liceum chce zapropo-
nować kształcenie w klasie 
z elementami ratownictwa 
ogólnego. /raf/

Będą się uczyć, jak ratować ludzi
KARTUZY | Jak udzielać pierwszej pomocy, jak zostać strażakiem, jak reagować w sytuacjach kryzysowych – tego i jesz-
cze wiele więcej będą się mogli dowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach. 
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Impreza ta od roku ma 
charakter międzynarodo-
wy. Zjeżdżają tu delegaci 
z miast partnerskich, aby za-
prezentować swoje lokalne 
wyroby. Swoje stoiska mia-
ły tu Wendelstein (Niemcy), 
Saint-Junien (Francja) oraz 
Pszenno (gm. Świdnica). 
Była to także okazja do zna-
lezienia oryginalnego pre-
zentu dla bliskich.
Świąteczną atmosferę po-
czuć można było także 
dzięki licznym występom 
artystycznym. Przed pu-
blicznością wystąpili Chór 
Gospel „Ascoltate”, Grupa 
„Czeremuchy” w spektaklu 
„Bracia Koala”, dzieci z SP 
Żukowo, Chór „Baniniecz-
ki”, grupa ze Staudia Tań-
ca „Mambo” oraz soliści: 
Oliwia Krzemińska, Patry-
cja Markowska, Agniesz-
ka Tusk, Oliwia Makurat, 
Nikola Miąskowska, So-
fia Kozerska, Aleksandra 
Grzeszczak, Kinga Wenta, 
Natalia Durkiewicz, Domi-
nika Kwiatkowska, Monika 
Dejk-Ćwikła, Iga Pobłocka, 
Kacper Kamiński. Zwień-
czeniem występów był 

Magiczny Jarmark Bożonarodzeniowy
ŻUKOWO | Na V Jarmarku Bożonarodzeniowym w Żukowie poczuć można było magię nadchodzących świąt. Mikołaj, rozświe-
tlona choinka, kolędy oraz regionalne specjały zawitały na Plac Mariacki przy kościele pw. WNMP.

koncert kolęd w wykonaniu 
Małgorzaty Szmudy-Sycz 
i Pawła Nowaka oraz pokaz 
sztucznych ogni. W czasie 
trwania imprezy nie zabrakło 
również zaświecenia lampek 
na choince oraz wspólne-
go przygotowywania ozdób 
świątecznych. Zajęcia z ich 
przygotowywania prowadziły 

Panie: Edyta Wreza, Wioleta 
Krause oraz Monika Wolf.
Rozstrzygnięte zostały tak-
że konkursy organizowa-
ne przez Ośrodek Kultury 
i Sportu w Żukowie – foto-
graficzny „Przyroda Gminy 
Żukowo” i szkolny „Najpięk-
niejsza choinka”. Autorami 
najlepszych zdjęć okazali 

się: Agnieszka Siebert, Iga 
Pobłocka, Aneta Klawikow-
ska, Natalia Dawidowska, 
Klaudia Połeć, Maciej Olech 
oraz Robert Roszkowski. 
Nagrodzone prace można 
znaleźć w kalendarzu wyda-
nym przez Ośrodek Kultury 
i Sportu w Żukowie na 2017 
r.

Podczas tegorocznego kon-
kursu na „Najpiękniejszą 
choinkę” zgłoszone prace 
były rozpatrywane w dwóch 
kategoriach: klasy 0-III i IV-
VI.
Kategoria klas 0-III: I miej-
sce – SP w Leźnie, II miej-
sce – SOSW w Żukowie, II 
miejsce – SP w Miszewie, III 

miejsce – SP w Pępowie. 
Kategoria klas IV-VI: I miej-
sce – SOSW w Żukowie, II 
miejsce – SP w Żukowie, II 
miejsce – SP w Borkowie, III 
miejsce – SP w Skrzeszewie. 
Nagrodę specjalną za pomysł 
przyznano PSP w Żukowie.

/raf/
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Trzeba jednak przy-
znać, że turniej odbył się 
na wysokim poziomie. 
Wszystkie Koła wykazały 
się ogromną pomysłowo-
ścią i włożyły dużo pra-
cy w przygotowanie się 
do turnieju, dlatego też 
wszystkim paniom należą 
się gratulacje. 
Na hali widowiskowo-
sportowej w Żukowie na 
zgromadzonych gości cze-

kało sporo atrakcji. Turniej 
rozpoczął się od wprowa-
dzenia uczestniczek przez 
Kapelę Kaszubską Altbas 
z Sierakowic. Podczas 
trwania Turnieju na sce-
nie można było zobaczyć 
również zespół taneczny 
„Rapsodia”, wokalistów: 
Monikę Dejk- Ćwikła, 
Natalię Durkiewicz, Li-
lianę Szczawińską i Igę 
Pobłocką oraz zespołu 

„Kris”, który poderwał 
wszystkich do tańca.
W turnieju wzięło udział 
16 kół, a ich zmagania 
oceniała komisja w skła-
dzie: Piotr Hałuszczak 
– przewodniczący oraz 
Beata Stoppa i Barbara 
Ditrich.
Gospodynie rywalizowa-
ły w czterech kategoriach: 
kulinaria, moda, śpiew, 
taniec. W kategorii „Kre-

acja – inspiracja” panie 
z Kół musiały samodziel-
nie wykonać strój. Inspi-
racje były różne, a przed 
widownią pojawiły się 
kreacje związane ze świę-
tami, porami roku, eko-
logią. Na wybiegu zoba-
czyć można było Królową 
Śniegu, Słońce, Jesień, 
Kwiaciarkę, Tęczę czy 
Freda Flinstona.

W piosence kabaretowej 

„Jak nie my, to kto?” pa-
nie udowodniły, że stać 
je na wszystko, a pod-
czas konkurencji tanecz-
nej „Z bajki”, na scenie 
wielokrotnie pojawiły się 
smerfy, a także postacie 
z takich filmów jak Ma-
dagaskar, Król Lew czy 
Flinstonowie. W tym roku 
w kategorii kulinarnej 
Koła przygotowały ciasto 
z owocami. /raf/

WyNIKI turNIEju: 
Grand Prix – KGW Borkowo•	
Konkurencja kulinarna   •	
– „Ciasto z owocami”:
I miejsce: KGW Skrzeszewo   •	
i KGW Pępowo,
II miejsce: – KGW Otomino,•	
III miejsce: – KGW Niestępowo.•	
Konkurencja modowa:•	
I miejsce – KGW Glincz   •	
i KGW Małkowo,
II  miejsce – KGW Rutki,•	
III miejsce – KGW Przyjaźń,•	
Konkurencja wokalna    •	
– piosenka kabaretowa   
z inscenizacją pt. „Jak nie my, to kto?”:
I miejsce – KGW Żukowo   •	
i KGW Miszewo
II miejsce – KGW Tuchom•	
III miejsce – KGW Widlino•	
Konkurencja taneczna:•	
I miejsce– KGW Chwaszczyno•	
II miejsce – KGW Sukmin•	
III miejsce - KGW Łapino•	

Wyróżnienie za udział w turnieju otrzyma-
ło występujące gościnnie KGW z Pszenna 
(pow. świdnicki).

Gospodynie gotowały, tańczyły i śpiewały 
ŻUKOWO | XIV Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbył się niedawno w Żukowie. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem KGW z Borkowa. 
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REKLAMA                               161/2016/RL

Centrum, a więc magazy-
nem Szlachetnej Paczki 
w rejonie Kartuzy, było 
Kartuskie Centrum Kultury. 
Darczyńcą mógł zostać każ-
dy. Do magazynu przyjeż-
dżali przedstawiciele szkół 
z całego powiatu kartuskie-
go, osoby prywatne, firmy, 
przedstawiciele instytucji 
i urzędów, studenci…
Paczki, dzięki wsparciu P.A. 
Gryf zostały szybko i bez-
piecznie zostały dowiezio-
ne do rodzin, czy też osób 
samotnych, a tam… niesa-
mowite przeżycia! Radość, 
śmiech, łzy szczęścia. Za-
równo dla osób potrzebują-
cych, darczyńców, jak i wo-
lontariuszy był to weekend, 
który na zawsze pozostanie 
w ich pamięci.
Dobre funkcjonowanie ma-
gazynu to niebywale wielka 
praca wolontariuszy i przy-
jaciół projektu. Co ważne 
do pomocy włączyli się tak-
że uczniowie jednej z klas 
gimnazjalnych Zespołu 
Szkół w Przyjaźni. Dzielnie 
pomagali w magazynie, jak 

Finał XVI Szlachetnej Paczki za nami
POWIAT | Weekend cudów za nami. W rejonie Kartuzy udało się dotrzeć do 46 ro-
dzin, a wolontariusze spotkali się z blisko setką rodzin, czy też osób samotnych 
z terenu czterech gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo oraz Żukowo. 

tylko mogli.
- Dlaczego warto pomagać? 
Nie rozumiem dlaczego 
by nie pomagać. Codzien-
nie rano każdy z nas wstaje 
z łóżka w jakimś celu. Nie-
samowite jest uczucie, kiedy 
Twoje wstanie z łóżka to tak 
naprawdę radość wielu osób, 
bo to Ty możesz odmienić ich 
życie, możesz im pomóc cho-
ciaż w małym stopniu. To jest 
po prostu miłość. Bez miło-

ści to wszystko nie ma sensu, 
a więc… pomagajmy! - mówi 
Piotr Chistowski, lider rejonu 
Kartuzy.
W powiecie kartuskim dzia-
ła również rejon Sierakowi-
ce (Sierakowice, Somonino, 
Stężyca, Sulęczyno), który 
dotarł do ponad 50 potrzebu-
jących rodzin.
Patronatem Szlachetną Pacz-
kę w rejonie Kartuzy ob-
jęli Posłowie: Małgorzata 

Zwiercan, Janusz Śniadek, 
Grzegorz Furgo i Stanisław 
Lamczyk, a także włodarze 
powiatu i gmin: starosta kar-
tuski Janina Kwiecień, bur-
mistrz Kartuz Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Żukowa 
Wojciech Kankowski, wójt 
gminy Przodkowo Andrzej 
Wyrzykowski oraz wójt gmi-
ny Chmielno Jerzy Grzego-
rzewski.

/raf/
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Dzięki tej inwestycji piesi 
mogą czuć się pewniej i bez-
pieczniej, natomiast kierow-
cy muszą być bardziej czujni 
i „zdjąć nogę z gazu”.
- Bardzo się cieszę, że świa-

tłą zostały zainstalowane 
– mówi pani Małgorzata, 
mieszkanka Przodkowa. - 
To z pewnością pozytywnie 
na bezpieczeństwo, szcze-
gólnie dzieci. /raf/

Sygnalizacja świetlna 
uruchomiona
PRZODKOWO | W minioną środę w godzinach poran-
nych na przejściu dla pieszych łączącym Urząd Gminy 
w Przodkowie z Gminnym Ośrodekiem Zdrowia urucho-
miono sygnalizację świetlną.
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Jako jednego z prelegen-
tów seminarium zaproszono, 
jedynego przedstawiciela 
gmin w województwie Olgę 
Goitowską, kierownika Wy-
działu Gospodarki Odpadami 
i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Kartuzach. 

Gmina Kartuzy jest jed-
ną z nielicznych gmin 
w województwie, które po-
siada system selektywnej 
zbiórki wpisujący się w za-
sady standaryzacji segrega-
cji, jaki obowiązywać będzie 
już niedługo w całej Polsce. 
Posiada również skuteczny 

system weryfikacji zadekla-
rowanej przez mieszkańców 
segregacji przygotowany 
przez firmę informatyczną, 
która obsługuje ok. 600 gmin 
w Polsce - system został przy-
gotowany na zlecenie gminy 
Kartuzy, jako pierwszej. Po-
nadto świadczy mieszkańcom 
usługi niespotykane w innych 
Gminach np. odbiór odpadów 
remontowych (gruzu) bezpo-
średnio z posesji. Z doświad-
czeń gminy Kartuzy czer-
pie przykład już kilka gmin 
w województwie. 

Na tym gmina Kartuzy nie 

poprzestaje, albowiem w pla-
nach przewiduje rozwiązanie 
problemu ciągle nieskutecz-
nej segregacji odpadów w za-
budowie wielolokalowej, któ-
ra w samym mieście stanowi 
73% nieruchomości zamiesz-
kanych. Co będzie wiązać 
się ze stałą kontrolą jakości 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na wszystkich 
nieruchomościach, albowiem 
w najbliższych latach czekać 
nas będzie osiągnięcie wyjąt-
kowo wysokich poziomów 
recyklingu.

/raf/

Lider w gospodarce 
odpadami
KARTUZY | Seminarium poświęcone zagadnieniom selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, podczas którego 
omawiano skuteczne doświadczenia polskie i zagraniczne, 
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Po-
morskiego. 
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Takiego połączenia nie było 
w historii kolei. 
- Obecny układ komunikacyj-
ny Kościerzyna-Gdynia przez 
Osową zostaje zachowany, 
dokładamy nowe połączenie 
– z Gdyni przez Sopot, Oliwę 
i Wrzeszcz – wyjaśnia Mar-
szałek Struk. 
Pierwszą umowę - pn. „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
w Kościerzynie połączona 
z rewitalizacją i adaptacją 
dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji 
zbiorowej w Powiecie Ko-
ścierskim”  podpisał z burmi-
strzem Kościerzyny Micha-
łem Majewskim.
Drugą - pn. „Utworzenie 
transportowych węzłów inte-
grujących wraz ze ścieżkami 
pieszo-rowerowymi i rozwo-
jem sieci publicznego trans-
portu zbiorowego na terenie 
Chojnicko-Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego” z burmistrzem Choj-
nic Arseniuszem Finsterem. 
To nie wszystko.  W ciągu 
kilku najbliższych lat przebu-
dowane zostaną też dworce w  
Kwidzynie, Malborku, Staro-
gardzie Gdańskim. Tam też 

powstaną węzły integracyjne, 
czyli miejsca, gdzie krzyżo-
wać się będzie komunikacja 
kolejowa, samochodowa, 
autobusowa i rowerowa, 
więc możliwa będzie zmiana 
środka transportu, np. można 
będzie bezpiecznie zostawić 
na parkingu samochód i po-
jechać dalej pociągiem, lub 
przejechawszy koleją, poje-
chać na zwiedzanie Kaszub 
czy Kociewia bądź Powiśla 
rowerem. 
Inwestycje otrzymają wspar-
cie ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
2014-2020. Koszt budowy 
obu węzłów – kościerskiego 
i chojnickiego - to 99,5 mln 
zł, z czego ponad 74 mln po-
kryte zostanie ze środków 
UE. Wartość wszystkich, 
podpisanych w poniedziałek 
projektów to 170 milionów 
złotych.

W uroczystym podpisaniu 
umów na dworcu w Koście-
rzynie uczestniczyli zasłużeni 
dla kaszubskiej ziemi polity-
cy: poseł Stanisław Lamczyk 
i były wojewoda pomorski, 
obecnie prezes spółki Port 

Gdański. Eksploatacja Piotr 
Karczewski. To ww. poseł 
jest pomysłodawcą i głów-
nym zdobywcą unijnych 
pieniędzy na Pomorska Ko-
lej Metropolitalną a także 
inspiratorem nadania nowe-
go życia i funkcji podupa-
dłym kaszubskim (w więk-
szości) dworcom. Jego pasją 
w ostatnim czasie jest też 
rehabilitacja i rozbudowa do 
współczesnych parametrów 
przedwojennej linii kolejo-
wej, prowadzącej z Gdyni, 
omijającej b. Wolne Miasto 
Gdańsk i wiodącej przez 
Kościerzynę do Maksymi-
lianowa k. Bydgoszczy.  Li-
nia ta, o numerze 201, jest 
obecnie nieodzowna dla 
wywożenia  towarów z Por-
tu Gdynia wobec totalnego 
zapchania się magistrali 
Śląsk – Porty prowadzącej 
przez Gdańsk, Tczew. Obec-
nie kończy się opracowanie 
raportu środowiskowego, 
który jeszcze w tym roku tra-
fi do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Jeśli 
otrzyma pozytywną decyzję, 
natychmiast PKP PLK ogło-
si przetarg na opracowanie 

dokumentacji technicznej. 
W Planie Komunikacji Pol-
skiej już ta inwestycja została 
ujęta i zarezerwowano na nią 
1 mld 600 mln złotych. Ko-
nieczne będzie dobudowanie 
jeszcze jednego toru na ca-
łej linii, obecnie dwa tory są 

tylko na odcinkach bliskich 
Trójmiasta oraz elektryfikacja 
linii. Na szczęście francuscy 
inżynierowie, projektujący 
i budujący tę linię prawie sto 
lat temu, od razu przewidzieli 
konieczność jej rozbudowy 
i zarezerwowali odpowied-
nie zapasowe pasy terenu, 
a mosty i wiadukty od razu 
wybudowano pod potrzeby 
linii dwutorowej. Mimo że 
nie planowali elektryfikacji, 
obecne jej wykonanie wyma-

ga tylko niewielkich uzupeł-
nień i przeróbek pod wiaduk-
tami. Trzeba będzie zburzyć 
i wybudować od nowa tylko 
jeden wiadukt – w Żukowie, 
postawiony 10 lat temu i ob-
liczony na jednotorówkę. No 
cóż, wtedy nikt z decydentów 
nie wierzył, że w niedalekiej 
już przyszłości będzie się bu-
dowało drugi tor... Jeśli ww. 
procedury przebiegną bez za-
kłóceń, inwestycja ruszy już 
w 2018 roku. Anna Kłos

Koleją z Gdańska 
do Kościerzyny bez przesiadek
POMORZE | - Łączymy Kościerzynę bezpośrednio z Gdańskiem – cieszył się marszałek województwa Mieczysław Struk, kiedy 
12 grudnia 2016 roku przyjechał do Kościerzyny (pociągiem), aby podpisać dwie nowe umowy z RPO z dwoma burmistrzami 
– Kościerzyny i Chojnic.

W ciągu doby na trasie Gdańsk – Kościerzyna, 
obsługiwaną przez PKP SKM sp. z o.o., będzie 
jeździło 7 par pociągów. Czas najszybszego 
przejazdu na tej trasie będzie wynosić 69 
minut. Pociągi „kościerskie” będą od Żukowa 
jechać jako przyspieszone, zatrzymując się na 
przystankach Gdańsk Port Lotniczy, Gdańsk 
Kiełpinek, Gdańsk Jasień oraz Gdańsk Strzy-
ża – tych przystankach, z których korzysta 
największa ilość pasażerów i są zlokalizowane 
węzły Park&Ride, Bike&Ride czy integracja z 
komunikacją miejską. Pominięcie części przy-
stanków między Żukowem a Wrzeszczem już 
budzi oburzenie władz i mieszkańców gminy 
Żukowo.
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Zajęcia obejmowały techni-
ki z systemu KRAV MAGA 
i DEFENDO. Na zajęcia 
zgłosiło się 12 kursantek. 
Warsztaty treningowe obej-
mowały techniki uwalniania 
się i obezwładnienia napast-
nika.
Zajęcia prowadzone były 
przez instruktora z sekcji 
KRAV MAGA Pomorze 
w Gdyni miały przede wszyst-

kim na celu uświadomić 
uczestniczkom warsztatów, 
co naprawdę może czekać je 
na ulicy. 
- Wzmacniając świadomość 
na temat zagrożeń, uczymy, 
co zrobić, aby takich sytuacji 
unikać i ewentualnie jak się 
przed nimi bronić – podkre-
śla trener, który prowadził 
warsztaty. 

/raf/

Kobieta Waleczna – 
czyli w trosce o bezpieczeństwo
PROKOWO | Bezpłatne warsztaty samoobrony dla ko-
biet zorganizowano w tym miesiącu w Szkole Podstawowej 
w Prokowie. 
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Jak informuje  Danuta Ma-
kowska, szefowa Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku,  tylko w tym 
roku RDOŚ zaakceptowała 
27 wniosków dla zbudowa-
nia przemysłowych ferm 
hodowlanych, a kolejne 10 
wniosków czeka na uzgod-
nienie. Z kolei w latach 2008-
16 załatwiono pozytywnie aż 
116 wniosków dla przemy-
słowych ferm. Najwięcej, bo 
aż 42 w powiecie kartuskim, 
14 w bytowskim, 12 w sta-
rogardzkim, 10 w człuchow-
skim, 9 w słupskim. 
- Uzgadniamy wnioski dla 
ferm, ponieważ nie mamy 
wyjścia. Jeśli wniosek speł-
nia warunki, jest zgodny 
z przepisami prawa, (a prze-
ważnie jest),  to nie może-
my odmówić - oznajmia 
dyrektor Danuta Makowska. 
- Potencjalni inwestorzy 
wykorzystują niedostatki 
i luki naszego prawa. Fermy 
przemysłowe powstają naj-
częściej na terenach, gdzie 
nie ma uchwalonych miej-
scowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. 
Powstają na zasadzie wnio-
sków o warunki zabudowy, 
a my mamy ograniczone 
prawo, aby je kontrolować. 
Ich napływ mogą natomiast 
ograniczyć samorządowcy, 
ustalając miejscowe plany 
zagospodarowania. To oni 
również wydają decyzje śro-
dowiskowe dla ferm.

To nie jest problem jedynie 
naszego województwa. Ten-
dencję wzrostową obserwują 
także dyrekcje ochrony śro-
dowiska w innych wojewódz-
twach np. warmińsko-ma-
zurskim czy mazowieckim. 
Tymczasem przemysłowe 
fermy hodowlane są szkodli-
we dla środowiska i zdrowia 
ludzi. Takie fermy produ-
kują bardzo duże ilości tzw. 
gnojowicy, zawierającej 
szkodliwe drobnoustroje, 
które mogą być przenoszone 
przez myszy czy ptaki. Gno-
jowica wnika też do gleby, 

jest zagrożeniem dla roślin, 
zwierząt i ludzi. Wywołuje 
fetor, który jest powodem 
wielkiego dyskomfortu dla 
okolicznych mieszkańców 
i z pewnością skutecznie 
przepłoszy turystów. Fermy 
emitują związki chemiczne 
szkodliwa dla zdrowia, które 
wywołują dolegliwości takie 
jak wymioty, problemy z od-
dychaniem, zmęczenie, ko-
łatanie serca czy duszność. 
Zdaniem Światowej Orga-
nizacji Zdrowia wpływają 
też na obniżenie odporności 
człowieka. 

Turystyczne walory 
przestaną istnieć

Mieszkańcy Pomorza moc-
no postawili na turystykę. 
Agroturystyka stała się mod-
na i coraz więcej wiejskich 
zagród przygotowało atrak-
cyjne oferty dla wypoczywa-
jących w sezonie urlopowym 
a także poza nim. Władze 
wojewódzkie zainwestowały 
w nowe szlaki wodne, nad 
licznymi   jeziorami powsta-
ły plaże i przystanie żeglar-
skie. Dzięki temu pojawiło 
się mnóstwo miejsc pracy. 

Jeśli rozwiną się wielkoprze-
mysłowe fermy, wszystko to 
okaże się niepotrzebne. Je-
ziora i rzeki zostaną zatrute 
przez substancje biologicz-
ne, jak to się modnie nazy-
wa – przenawożone. Pad-
nie też miejscowa hodowla 
przyzagrodowa i wytwarza-
nie ekologicznej żywności.   
 
Ministerstwo Rolnictwa
powołuje zespół
 
Z inicjatywy dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku 

Danuty Makowskiej, Mi-
nisterstwo Rolnictwa zde-
cydowało się na powołanie 
specjalnego zespołu, który 
ma przeciwdziałać ekspan-
sji wielkich ferm hodowla-
nych w regionie. Poinfor-
mował o tym 30 listopada 
br. wiceminister rolnictwa 
Ryszard Zarudzki, podczas 
wideokonferencji w sie-
dzibie RDOŚ w Gdańsku. 
- Takie zespoły funkcjonują 
już w województwie pod-
karpackim i wielkopolskim, 
a ministerstwo koordynuje 
ich prace - poinformował 
Wiceminister  - Powołanie 
takiego zespołu na Pomo-
rzu ma zintegrować różne 
jednostki rządowe w celu 
wspólnego przeciwdziałania 
negatywnym skutkom śro-
dowiskowym i zdrowotnym, 
wynikającym z funkcjono-
wania przemysłowych ferm. 
W skład zespołu, oprócz 
RDOŚ, wchodzą regionalne 
oddziały: Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Rynku 
Rolnego, Agencji Nierucho-
mości Rolnych, Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego, Wojewódzka In-
spekcja Weterynaryjna oraz 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. Zespół 
ma do 28 kwietnia 2017 roku 
opracować strategię mają-
cą zapobiegać negatywnym 
skutkom działalności ferm.

Anna Kłos

Fermy hodowlane zagrażają Kaszubom
POWIAT | Najwięcej ogromnych hodowli trzody chlewnej i drobiu ma powstać w sercu Kaszub, w najbardziej atrakcyjnym tu-
rystycznie powiecie kartuskim, ale zagrożenie dotyczy też innych terenów. 
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Rozwój miasta szybko zwe-
ryfikował potrzeby komuni-
kacyjne mieszkańców, przez 
co rozwiązanie ‘’tymcza-
sowe’’ stało się niezbędne. 
Dzisiaj stan drogi pozosta-
wia wiele do życzenia, nie 
spełnia ona bowiem żadnych 
norm. Stan nawierzchni uza-
leżniony jest od podbudowy, 
a ta ciągle stanowią ponad 
30-letnie płyty.
- Tym bardziej jest nam miło 
poinformować, że gmina 
Kartuzy otrzyma dofinanso-
wanie budowy drogi łączą-
cej ul. Chmieleńską w Kar-
tuzach z drogą wojewódzką 
nr 228 ( przedłużenie ul. 
Chmieleńskiej w kierunku 
na Kosy) – mówi Mieczy-
sław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Dotację przyznano 
w ramach Programu Rozwo-
ju Gminnej i  Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019. 
Projekt „Budowa ul. Chmie-
leńskiej (drogi gminnej)  łą-
czącej  drogi wojewódzkie 
nr 228 oraz 211 stanowią-
cej Małą Obwodnicę miasta 
Kartuzy. Etap II” przewi-
duje poszerzenie istnieją-
cej obecnie drogi, ułożenie 
nowej nawierzchni, chod-
ników, dwukierunkowej 
ścieżki rowerowej, pobocza 
oraz wykonanie  kanaliza-
cji deszczowa i oświetlenia. 
Zaprojektowano również 
bezpieczne azyle na przej-
ściach dla pieszych. Dzięki 
kontynuacji  inwestycji wy-
konanej w 2009 r. miasto 
zyska pełną małą obwod-
nicę, która połączy ze sobą 
dwie drogi wojewódzkie  nr 
211 oraz nr 228. Powstała 
w ten sposób szosa stano-
wić będzie alternatywną, 
wręcz wskazaną drogę dla 

jadących z Sierakowic i By-
towa. Udostępnienie jej dla 
ruchu pojazdów pozwoli 
też znacząco odciążyć  ruch 
w mieście głównie  na Pl. 
św. Brunona jak i  na ciągu 
Jeziorna/Zamkowa. Reali-
zacja inwestycji  planowana 
jest  do lipca 2017 r.  
To kolejna już inwestycja, 
na którą gmina Kartuzy 
pozyskała dofinansowanie 
zewnętrzne w przeciągu 
ostatnich 2 lat (pozostałe to 
m. in. przebudowa stadionu 
miejskiego, modernizacja 
trzech boisk wiejskich, prze-
budowa ul. Marcina łączącej 
Łapalice z Prokowem, bu-
dowa węzła integracyjnego 
w Kartuzach, budowa windy 
w Urzędzie Miejskim).
- Niestety w ramach 
w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i  Powia-
towej Infrastruktury Dro-

gowej na lata 2016-2019 
gmina nie mogła się starać 
o dofinansowanie budowy 
II etapu Obwodnicy Kartuz, 
gdyż program jak sama na-
zwa wskazuje, dotyczy dróg 
gminnych i powiatowych 
– dodaje burmistrz. - War-
to pochwalić również inne 
gminy z terenu powiatu kar-
tuskiego: Sierakowice, Su-
lęczyno i Przodkowo, które 
również uzyskały dofinan-
sowanie na budowę bądź 
rozbudowę swoich dróg. 
Okazało się, że wspólnie 
pozyskaliśmy ponad jedną 
czwartą środków finanso-
wych z Programu przezna-
czonych na gminy z całego 
Województwa Pomorskie-
go. W sumie  złożono aż 62 
wnioski o dotację, zaś pie-
niędzy w Programie wystar-
czyło na 12 projektów.

/raf/

Są środki na remont małej obwodnicy
KARTUZY | ‘’Małą obwodnicą’’ nazywane jest potocznie połączenie ulicy Chmieleńskiej z ulicą Zamkową. Droga wybu-
dowana została z płyt Yomb w latach 80-tych jako tymczasowe rozwiązanie problemu komunikacji podczas budowy kanali-
zacji w obrębie ulic Zamkowa i Jeziorna. 
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„Świeć się z Energą” to trwa-
jąca do końca stycznia 2017 
r. akcja na którą składają się 
trzy kategorie konkursowe: 
ogólnopolski plebiscyt miast, 
w którym zostanie wyłoniona 
najpiękniej rozświetlona miej-
scowość; konkurs fotogra-
ficzny, w którym nagrodzone 
zostaną najpiękniejsze zdjęcia 
oddające blask świątecznej at-
mosfery oraz plebiscyt na naj-
lepsze świąteczne iluminacje 
galerii handlowych. Zwycię-
skie miasta i galerie handlowe 
wyłonią podczas głosowania 
internauci. W konkursie foto-
graficznym jury pod przewod-
nictwem Lidii Popiel- znanej 
fotografiki i wykładowczyni 
Warszawskiej Szkoły Filmo-
wej- wybierze autora najlep-
szego zdjęcia. Fundatorem 
nagród jest Energa SA oraz 
Energa Obrót SA.
Od kilkunastu lat do świątecz-
nych tradycji śmiało możemy 
dodać dekorowanie prze-
strzeni miast. O magii świąt 
przypominają przystrojona 
choinka, świetliste instalacje 
i ozdoby, które umilają prze-

chodniom miejską przestrzeń, 
a także stają się powodem do 
dumy mieszkańców. Już od 
ośmiu lat Grupa Energa mo-
bilizuje miasta do tworzenia 
niezapomnianych, świątecz-
nych iluminacji, a możliwość 
rywalizacji o tytuł „Świetlnej 
Stolicy Polski” oraz zdobycia 
nagród o wartości 200 000 zł 
na cele charytatywne sprawia, 
że w tworzenie niepowtarzal-
nego nastroju akcji „Świeć się 
z Energą” włączają się rów-
nież mieszkańcy.
-Chcemy, by plebiscyt miast 
był nie tylko okazją do po-
chwalenia się pięknymi ilu-
minacjami, ale także cza-
sem, w którym mieszkańcy 
i miasto w równym stopniu 
angażują się w pomoc oso-
bom potrzebującym. Dzięki 
temu, że wszystkim stronom 
przyświeca szczytny cel, wie-
rzymy, że możemy liczyć na 
zaangażowanie lokalnych 
społeczności, urzędów miast 
oraz wszystkich amatorów 
fotografii. Święta to przecież 
czas, w którym na pierwszym 
miejscu jest zawsze drugi 

człowiek – mówi Michał Le-
mański, Dyrektor Departa-
mentu Marketingu.

Miasta rywalizują ze sobą 
w dwóch etapach: regional-
nym i ogólnopolskim. Naj-
pierw z każdego województwa 
zostaje wyłoniony zwycięzca, 
który otrzyma nagrodę o war-
tości 10 000 zł. Prawdziwe 
emocje towarzyszą uczestni-
kom zabawy w finale ogólno-
polskim, w którym pomiędzy 
16 miastami toczy się walka 
o tytuł „Świetlnej stolicy Pol-
ski” i nagrodę główną, ener-
gooszczędny sprzęt o łącznej 
wartości 50 000 zł. W poprzed-
nich latach dwa razy z rzędu 
tytuł ten trafił do niewielkiej 
miejscowości w wojewódz-
twie zachodniopomorskim 
- Połczyna-Zdroju, który wy-
przedził w rywalizacji aż 221 
miast z Polski! Na najpiękniej 
oświetlone miasta Internauci 
będą mogli głosować w obu 
etapach za pomocą dedyko-
wanych formularzy w serwi-
sie SwiecSie.pl oraz wysyła-
jąc SMS-y. 

(BG)

Startuje plebiscyt miast
 „Świeć się z Energą”

ENERGETYKA | Już po raz ósmy rusza akcja „Świeć się z Ener-
gą”, podczas której zostaną wybrane najpiękniej rozświetlone 
miasta w Polsce. Jak co roku, w przygotowanej przez Grupę 
Energa zabawie wezmą udział nie tylko miejskie iluminacje, 
ale również miłośnicy fotografii i galerie handlowe. Łączna 
pula nagród to 250 000 zł, z czego aż 200 000 zł zostanie prze-
kazane na cele dobroczynne.

KArOl PrZyByŁA_
WyrÓŻNIENIE W KAtEGOrII MOjE MIAStO

ADEuSZ PÓŹNIAK
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To idealne 
rozwiązanie 
dla tych, 
którzy chcą 
być widoczni
wśród 
przedsiębiorców

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

tel. 58 736 16 92
biuro@expressy.pl



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie po remoncie 
39,20m2 lub zamienię na większe, 3 
piętro. Tel: 507-486-424

Sprzedam dom w Kębłowie 
139/716M, 4 pokoje, 2 łazienki, ja-
dalnia, umeblowana kuchnia, garde-
roba, małe osiedle, cena 330 tys. Tel: 
519-399-162

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

Sprzedam lub wynajmę działkę, 434 
m2, nad morzem w Karwińskich Bło-
tach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

Sprzedam nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

DO WYNAJĘCIA

KUPIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

Starszy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzin-

nym, od 15 listopada, tel. 503 590 
263

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Sprzedam opony zimowe, używa-
ne 185x65x15, 4 sztuki z felgami do 
Mercedesa, cena 190- 400zł. Tel: 606-
946-698

KUPIĘ

Skup aut, kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto. 
Tel: 789-345-593

EDUKACJA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WyKAZ KAtEGOrII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY KOMPUTERY: EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY TELEFONY: EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

ZWIERZĘTA: EXP.ZWI.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

ŻYCZENIA: EXP.ZCZ.

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

regulamin ogłoszeń znajduje się na stronie gwe24.pl oraz metropolia.info
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SZuKASZ 
PrAcOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

PROWADZISZ BIZNES?
Zareklamuj się pod kategorią USŁUGI

EXP.USL. treść Twojego ogłoszenia
na numer: 79567

Wyślij ogłoszenie SMS-em:
www.metropolia.info

Informacje z całego regionu
w jednym miejscu

Szukaj nas również na facebooku!

Sprzedam radio cyfrowe bombox, 
mp3, usb nieużywane w pudełku, 
cena 50zł. Tel: 606-946-698

Sprzedam PSP z grami w idealnym 
stanie, cena 220zł. Tel: 695-230-080

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-
56-70-34 

PRACA
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

Szkody komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opi-
nie. Tel: 601-631-835

Opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

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

Profesjonalna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plene-
rowe, chrzty, komunie, tel. 697 442 
013

Kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

Szukam Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 263

Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na SMSy nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

24h, modelowy typ urody, nie pa-
lący. Panie do 70 km od Gdańska, 
Escort, oferty sms/mms. Tel: 735-

001-684

Singel lat ponad 30, spędzę święta 
z bardzo samotną Panią vip 40-50, 
Zarezerwuj mój czas na wyłączność, 
222zł. Tel: 735-001-684

Sex-sex-sex to lubię. Gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot. Tel: 
514-120-213
Wdowa pozna Pana w wieku 63-65 
lat, bez nałogów, zmotoryzowane-
go, na SMSy nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

RÓŻNE

Sprzedam drewno do co i gałęziów-
kę. Możliwy transport gratis. Tel: 
782-846-927

Sprzedam gazowy grzejnik wody 
przepływowej Ariston Junkiers, cena 
120 zł. Tel: 510-501-955

Bursztyn kupię. Tel: 532-110-190

Sprzedam grzejnik 2000W, 3 zakre-
sowy, cena 50zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam muszle klozetowa kom-
pakt z deską, wylot prosty, cena 
100zł. Tel: 507-486-424

Sprzedam materac wełniany, uży-
wany 2m x 1,60 m, cena 120 zł, Sie-
rakowice. Tel: 790-290-835

Sprzedam radioodtwarzacz do kaset 
do Seicento, cena 80zł, Sierakowice. 
Tel: 790-290-835

Regał metalowy po wypieku z pieca. 
Tel: 694-642-709 

Zlecę obcięcie gałęzi z drzew. Tel: 
694-642-709 

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

Sprzedam kurtkę narciarską, dam-
ską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

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

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

Sprzedam krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034

Sprzedam dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 
505 567 034

Kupię militaria (umundurowanie, 
odznaczenia, ekwipunek wojsko-
wy, części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, tel. 
793 262 765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com
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Do parku Solidarności zje-
chało prawie 1 tys. sportow-
ców. Przy zapisach, każdy 
dostawał pakiet startowy 
i... czapkę mikołaja. Na po-
czątku na trasę o długości 
2,5 km wystartowała grupa 
marszowa. W tej kategorii 
rywalizowało 120 osób. 
Swój udział w mikołajko-
wym święcie sportu mieli 
tez rowerzyści, których na 
trasie o długości 7,5 km po-
jawiło się około 50.
Nieco później rozpoczęła 
się rywalizacja najmłod-
szych propagatorów sportu 
biegowego - przedszkola-
ków. Aby dzieci nie pogu-
biły się w przebiegu trasy 
prowadził je bałwanek. 
Emocji nie brakowało. 
Później na starcie stanęły 
klasy szkół podstawowych 
I-III. Dla tej grupy dystans 
był już nieco dłuższy. Te 
z kolei poprowadził renifer. 
Ostatnią grupę młodzie-
żowców klas IV-VI popro-
wadził Mikołajek. Dla nich 
dystans był najdłuższy – 
900 m. I tu emocje były już 
większe. W biegu dziew-

Tysiąc biegaczy na mikołajki
KARTUZY | Strugi deszczu nie przestraszyły miłośników biegania. W parku Solidarności przy ul. Wzgórze Wolności odbyła się kolejna 
impreza biegowa, ale tym razem połączona z mikołajkami, organizowanymi przez Kartuskie Centrum Kultury.

cząt zdarzyło się omdlenie 
jednej z zawodniczek, pro-
wadzących przez większość 
dystansu. Później chłopcy, 
którzy nie odpuszczali pro-

wadzącemu ich Mikołaj-
kowi. Łącznie w biegach 
wystartowało 250 dzieci 
i młodzieży. W międzyczasie 
na plac przybył Św. Mikołaj 

z programem artystycznym 
i upominkami dla dzieci.
Oczywiście najwięcej emo-
cji, wśród biegaczy i kibi-
ców wzbudził bieg główny. 

Na starcie biegu o długości 
6,5 km, pomimo deszczowej, 
błotnistej aury stanęło 538 
biegaczy. Po biegach na za-
wodników czekały medale, 

posiłki, masaże i losowanie 
nagród wśród których znala-
zły sie m.in. telewizor i od-
kurzacz Karcher.
/raf/
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Już od godzin porannych 
Kartuskie Centrum Kultury 
przemieniało się w „Pomor-
skie Centrum Żeglarstwa”. 
Najpierw odbyło się spo-
tkanie z wybitnym polskim 
żeglarzem, kapitanem jach-
towym i konstruktorem, 
absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku - Roma-
nem Paszke. Żeglarz opo-
wiadał historie powstawa-
nia pierwszego polskiego 
jachtu hi-tech klasy One 
Ton – Gemini. Wybudowany 
jacht był pierwszą jednost-

ką pełnomorską w Polsce, 
której kadłub został wyko-
nany z włókien węglowych. 
Dzieci trenujące na co dzień 
żeglarstwo najbardziej były 
zainteresowane próbami 
opłynięcia świata i proble-
mami z jakimi musi się zmie-
rzyć żeglarz na oceanie. 
Później na sali widowisko-
wej zawitali kolejni goście: 
olimpijczycy z Rio de Ja-
neiro Łukasz Przybyłek, 
Paweł Kołodziński i Irmi-
na Mrózek-Gliszczyńska. 
Dzieci chętnie ustawiały się 
w kolejce po autografy i do 

wspólnego zdjęcia. 
Dodatkową atrakcją były 
dwa symulatory żaglówek 
wykonane przez Pomorską 
Szkołę Żeglarstwa i Eduka-
cji Morskiej w Gdyni. Jeden 
z zaprezentowanych symu-
latorów był prototypem, 
a jego prezentacja w Kartu-
zach była jednocześnie jego 
premierą. Po raz pierwszy 
opuścił mury szkoły i został 
zaprezentowany publicznie. 
Nowatorska konstrukcja po-
zwala na symulację przechy-
łu łodzi nie tylko na boki, 
ale i pływania po falach 

pochylających żaglówkę 
również w przód o do tyłu. 
Ten model wzbudził szcze-
gólne zainteresowanie wie-
lu znawców i instruktorów 
żeglarstwa. Jak wspomniał 
Leopold Naskręt - twórca 
gdyńskiej placówki, ‘’jest 
to jedyny prototyp tego typu 
w Polsce. Jest on ciągle mo-
dernizowany, choć obecnie 
są to już końcowe prace 
skupiające się raczej na mo-
dernizacji oprogramowania 
sterującego, które placówka 
stworzyła również własnymi 
siłami. /raf/

Aż 3 Kryształowe Żagle dla gminy
KARTUZY | Podczas Pomorskiej Gali Żeglarstwa 2016 wręczone zostały doroczne nagrody i wyróżnienia Pomor-
skiego Związku Żeglarskiego. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury.
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Nowy trener do pomocy 
dobrał sobie także trenera 
asystenta, którym został 
Ryszard Dawidowski. Obu 
tym trenerom powierzono 
rolę przygotowania zespołu 
do rundy wiosennej,w której 
czeka ich nie lada wyzwa-
nie - utrzymanie zespołu 
w IV lidze. Dotychczasowy 
trener Piotr Kwiatkowski 
nadal będzie koordynował 
pracę juniorów Cartusii.
Marian Geszke, Zamiesz-
kujący od lat w Sopocie 
jest doświadczonym selek-
cjonerem. W swojej do-
tychczasowej karierze tre-
nerskiej prowadził zespoły 
w najwyższej klasie roz-
grywkowej w Polsce m.in. 
ŁKS Łódź, Stal Stalową 
Wolę, Bałtyk Gdynia oraz 
Lechię Gdańsk. Na drugim 
poziomie rozgrywek pro-
wadził z kolei takie zespoły 
jak Stoczniowiec Gdańsk, 
Lechię Gdańsk, Zawiszę 
Bydgoszcz, Olimpię Elbląg, 
Stilon Gorzów, Polonię 
Bytom oraz Stal Stalową 
Wolę. W dorobku trenera 
Mariana Geszke są także 

zespoły z trzeciego pozio-
mu rozgrywek, które pro-
wadził w tym Arka Gdynia, 
Wigry Suwałki, Pogoń Sta-
szów, czy nawet KP Sopot. 
Pan Marian Geszke był tak-
że dyrektorem sportowym 
w Odrze Opole (II poziom 
rozgrywek) oraz w Cartu-
sii 1923 Kartuzy. Funkcję 
tą w naszym Klubie pia-
stował przez okres aż 6 lat 
(VII 2008-VI 2014). Poza 
tym trener Marian Geszke 
w trakcie swojego 5 letnie-
go pobytu w Stanach Zjed-
noczonych prowadził tam 
jak trener Cracovię Chicago 
oraz Eagels Chicago. Jest 
również członkiem Rady 
Trenerów Pomorza.
Trenera asystenta Ryszar-
da Dawidowskiego bliżej 
przedstawiać nie trzeba. Jest 
on bowiem wychowankiem 
kartuskiego klubu i w dal-
szym ciągu zawodnikiem 
oraz kapitanem pierwszego 
zespołu. Poza tym z powo-
dzeniem prowadzi również 
naszych juniorów z kate-
gorii Junior E1 z rocznika 
2006/2007. /raf/

Nowi trenerzy Cartusii 1923
PIŁKIA NOŻNA | Od grudnia nowym trenerem pierw-
szego zespołu Cartusii został Marian Geszke, który na 
stanowisku tym zmienił dotychczasowego trenera Piotra 
Kwiatkowskiego. 


