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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety.
e-mail: r.korbut@expressy.pl

ZGŁOŚ TEMAT

tel. 606 112 745

Publikujemy zatem aktualne numery telefonów. 
URZąD GMiNY PRZoDKowo:

Sekretariat: 58 5001600 - Adelina Polańska,   •	
fax. 58 5001601 
Wójt gminy: 58 5001605- wójt Andrzej Wyrzykowski•	
Sekretarz gminy: 58 5001604 - Izabela Kolskowska•	
Skarbnik gminy: 58 5001630 - Grażyna Ramczyk•	
Rada gminy: 58 5001623 - Bożena Krefta•	
USC, Ewidencja ludności: 58 5001629 - Urząd Stanu •	
Cywilnego
Gospodarka komunalna – kierownik: 58 5001608  •	
- Lidia Polańska
Gospodarka komunalna, wodociągi i kanalizacja:  •	
58 5001606 - Marek Mazur
Gospodarka komunalna, drogi: 58 5001607  •	
- Ryszard Toporek
Odpady komunalne: 58 5001610    •	
- Weronika Mielnikowska
Warunki zabudowy: 58 5001612 - Aneta Gaschta•	
Cel publiczny, zaświadczenia:   •	
58 5001613 - Arkadiusz Miotk
Decyzje środowiskowe, podziały, rozgraniczenia:  •	
58 5001614 - Jolanta Kropidłowska
Działalność gospodarcza, koncecje   •	
na alkohol: 58 5001617 - Katarzyna Wilczewska,  
58 5001618 - Głowienka Ewelina
Oświata: 58 5001615 - Dorota Drajok,   •	
58 5001616 - Marzena Węsierska
Opłata adiacencka i planistyczna: 58 5001619  •	
– Daria Bielicka 
Zamówienia publiczne: 58 5001621 - Joanna Węsiora•	
Promocja, kultura, sport, zamówienia publiczne:  •	
58 5001622 - Katarzyna Markowska
Gospodarka nieruchomościami:    •	
58 5001609 - Mieczysław Węsiora
Księgowość budżetowa:    •	
58 5001631 - Henryka Walkusz
Kasa: 58 5001632 - Kasa/Anita Gliwa•	
Podatki i opłaty lokalne: 58 5001633 - Dorota Halman•	
Windykacja: 58 5001634 - Marzena Konkol•	
Płace urząd gminy: 58 5001624 - Halina Miłosz•	
Płace oświata: 58 5001625 - Urszula Pettke•	
Kadry: 58 5001603 - Mirosława Bach•	
Obrona cywilna: 58 5001627 - Tadeusz Kantak•	
Informatyk: 58 5001626 - Sławomir Miszewski•	
Agronom: 58 5001611 - Tadeusz Eksterowicz•	
Fax Gminne Centrum Informacji: 58 5001602•	

GMiNNY ośRoDEK PoMoCY SPoŁECZNEj:
Świadczenia rodzinne i wychowawcze:    •	
58 5001680 – GOPS
Faks GOPS: 58 5001681 - faks•	
Księgowa GOPS: 58 5001682 - Arleta Hirsz•	
Kierownik GOPS: 58 5001683 - Marlena Dering•	
Pracownik socjalny: 58 5001684 - Małgorzata Flis,  •	
58 5001685 - pracownik socjalny
Świadczenia rodzinne i wychowawcze: 58 5001688 - •	
Aneta Damps, 58 5001689 - Marzena Drawc

ZMIANA NUMERóW 
TELEFONICZNyCH W URZęDZIE
w związku z wymianą centrali telefonicznej zmianie 
uległy wszystkie numery telefonów do poszczególnych 
wydziałów i referatów Urzędu Gminy Przodkowo. 

W budynku Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach od-
było się spotkanie wójtów 
i burmistrzów z Janiną Kwie-
cień, starostą kartuskim. Spo-
tkanie otworzyła pani staro-
sta, która powitała wszystkich 
zebranych. 

Następnie głos zabrał Stani-
sław Klimowicz, prezes Lokal-
nej Grupy Rybackiej „Kaszuby”, 

który przedstawił propozycję 
podziału pieniędzy z LGR. Po 
krótkiej dyskusji i niewielkich 
korektach przyjęto podział 
pieniędzy.

Następnie Mateusz Szulc, 
dyrektor Wydziału Strategii, 
zaprezentował zebranym pro-
pozycję wspólnego projektu 
polegającego na stworzeniu 
powiatowej sieci teleopieki 

dla osób starszych i samot-
nych. Opowiedział o różnych 
typach urządzeń i ich funk-
cjonalności, o specyfice dzia-
łania teleopieki , oraz nakreślił 
pierwsze zarysy proponowa-
nego systemu. Pomysł spo-
tkał się z bardzo pozytywnym 
odbiorem ze strony wójtów 
i wyrażono chęć podjęcia 
współpracy w celu wspólnej 

realizacji projektu.
Ponadto na spotkaniu Maria 

Kurek, dyrektor Wydziału Bu-
downictwa, poruszyła zagad-
nienia dotyczące gminy jako 
inwestora, który występuje 
po środki unijne oraz organu 
przygotowującego inwesto-
rowi decyzję o warunkach 
zabudowy. 

/opr. raf/

O funduszach, teleopiece 
i inwestycjach
PowiAT | TRZy TEmATy ZdOminOwAŁy sPOTkAniE sTAROsTy kARTuskiEGO Z wŁOdARZA-
mi POsZcZEGólnych Gmin. 

Wydarzenie miało miejsce 
w minioną sobotę w tam-
tejszej Hali Widowiskowo-
Sportowej. Panie ze Stani-
szewa szczególnie popisały 
się w kategorii związanej 
z modą. Cały turniej wygrały 
„Kaszubianki” z Kamienicy 
Szlacheckiej.

W minioną sobotę w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
przy Gimnazjum nr 2 w Żu-
kowie odbył się VII Powia-
towy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich. W rywalizacji 
najlepsze okazały się „Ka-
szubianki” z Kamienicy 
Szlacheckiej, przedstawi-
cielki gminy Stężyca. Gminę 
Kartuzy reprezentowało 
Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Staniszewa.

W Turnieju zmagało się 
łącznie osiem kół gospodyń. 
Były to: z gminy Kartuzy: 
KGW Staniszewo, z gminy 
Sierakowice: KGW „Marze-

biónczi” Długi Kierz, z gminy 
Somonino: KGW Sławki, 
z gminy Żukowo: Koło Go-
spodyń Wiejskich Borkowo, 
z gminy Chmielno: KGW 
„Kaszebsci Serca z Górcza” 
z Garcza, z gminy Stężyca: 
Stowarzyszenie „Kaszubian-
ki” z Kamienicy Szlacheckiej, 

z gminy Sulęczyno: KGW 
„Mściszewiczanki” ze Mści-
szewic, z gminy Przodkowo: 
Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „Jezioranki” ze 
Smołdzina.

Gościnnie, poza klasyfika-
cją konkursową, wystąpiło 
KGW Lutomia z gminy Świd-

nica, partnerskiej gminy 
Żukowa.

Rywalizacja w tym roku 
przebiegła w następujących 
konkurencjach: kulinarnej: 
„Ciasto z owocami”, eduka-
cyjnej: „Pokolenia”, modo-
wej: „Kreacja – inspiracja”, 
wokalnej: „Jak nie my to kto” 
(piosenka kabaretowa oraz 
towarzysząca jej insceniza-
cja) oraz tanecznej: „Z bajki”.

Najlepsze w klasyfikacji 
ogólnej okazały się „Ka-
szubianki” z Kamienicy 
Szlacheckiej. Panie z KGW 
Staniszewo (gm. Kartuzy) 
zwyciężyły w konkurencji 
modowej „Kreacja – inspi-
racja”.

„Kaszubianki” będą repre-
zentować powiat kartuski 
w czasie XIV Wojewódzkiego 
Turnieju Kół Gospodyń Wiej-
skich, który odbędzie się już 
22 kwietnia w Luzinie.

/raf/

Rywalizowały koła gospodyń wiejskich
GM. KARTUZY | GOsPOdyniE ZE sTAnisZEwA REPREZEnTOwAŁy Gminę kARTuZy nA Vii POwiATOwym 
TuRniEju kóŁ GOsPOdyń wiEjskich w ŻukOwiE. 
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Na szczęście woda try-
snęła tylko w miejscu, 
gdzie to wcześniej plano-
wano. W piątek, 3 marca 
na kartuskim Rynku odby-
ło się próbne uruchomie-
nie fontanny. To jednak 
nie wszystko fontanna, 
oprócz tryskania koloro-
wymi strumieniami wody, 
będzie odtwarzała utwory 
muzyczne!

W pierwszym próbnym 
uruchomieniu uczestniczy-
li m.in. Mieczysław Grze-
gorz Gołuński, burmistrz 
Kartuz, Sylwia Biankowska, 
zastępca burmistrza, jak 
również przedstawiciele 
wykonawcy prac na rynku 
oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach.

Nie był to jeszcze osta-
teczny odbiór rewitalizacji 
kartuskiego rynku, lecz 
jedynie próbne urucho-
mienie fontanny. Próba 
okazała się udana. Nieba-
wem teren rynku w Kartu-

Nowa atrakcja – mokra, kolorowa i grająca
KARTUZY | POlAŁO i TO sOlidniE. A dO TEGO nA kOlOROwO! w kARTuZAch uRuchO-
miOnO (nA RAZiE TEsTOwO) nOwą ATRAkcję dlA miEsZkAńców i TuRysTów.

zach zostanie udostępniony 
mieszkańcom i przyjezdnym. 
Ale z fontanny przyjdzie się 
cieszyć dopiero latem.

- Fontanna i kartuski Ry-

nek w nowej odsłonie to 
jedna z części projektu 
Gminnego Programu Rewi-
talizacji Kartuz – wyjaśnia 
burmistrz Mieczysław Go-

łuński. - Przed nami jeszcze 
sporo pracy. Rynek w Kartu-
zach jest jednak przykładem 
tego, że warto poczekać na 
efekt końcowy. /raf/

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

Fo
t. 

U
M

 K
ar

tu
zy

Wśród zgłoszonych pro-
jektów znalazł się również 
wspólny projekt trzech 
gmin: Żukowa, Chmielna 
i Somonina, w którym lide-
rem była gmina Żukowo. 
W sali herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego, bur-
mistrz gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski podpisał 
w obecności marszałków 
Mieczysława Struka oraz 
Wiesława Byczkowskiego 
umowę na dofinansowa-
nie projektu kwotą niemal 
miliona złotych.

W ramach konkursu 
złożonych zostało 18 
wniosków o dofinanso-
wanie projektów o łącznej 
wartości niemal 89 mln zł. 
Łączna wartości wniosko-
wanego dofinansowania 

z Europejskiego Fundusu 
Rozwoju Regionalnego 
wyniosła ponad 71 mln zł.

Dzięki pozyskanym 
pieniądzom stare lampy 
oświetlające przestrzeń 
publiczną zostaną wy-
mienione na energoosz-
czędne oświetlenie typu 
LED i nowoczesny system 
ich sterowania. W ramach 
przedsięwzięcia zmo-
dernizowanych zostanie 
647 punktów świetlnych 
w trzech gminach. Prawie 
500 tych lamp zlokalizo-
wanych jest na terenie 
gminy Żukowo. 

Planowany termin re-
alizacji inwestycji przewi-
dziany jest do I połowy 
2018 roku.

/raf/

BęDZIE JAŚNIEJ I OSZCZęDNIEJ
GM. ŻUKowo | 18 POmORskich Gmin POdPi-
sAŁO umOwy O dOfinAnsOwAniE PROjEkTów 
dOTycZących mOdERniZAcji OŚwiETlEniA. 
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W pierwszym etapie po-
wstanie ok. 20 km ścieżek 
rowerowych. 

- Trwają już prace koryto-
wania i budowa nasypów – 
wyjaśnia Tomasz Brzoskow-
ski, wójt gminy Stężyca. - To 
pierwsza taka komplekso-
wa inwestycja w tej czę-
ści regionu województwa 
pomorskiego, polegająca 
na łączeniu wszystkich 
ścieżek rowerowych 
i budowania prze-
myślanej całej li-
nii tras, do tego 
w połączeniu 
z budową węzła 
integracyjnego 
w Gołubiu. 

Po zakończe-
niu tej inwestycji 
(a ma to być jesz-
cze w tym roku) pla-
nowany jest drugi etap 
budowy tras rowerowych. 
W przyszłym roku ma ich 
powstać kolejne 17 km, gmi-
na ma już niemal wszystkie 
niezbędne pozwolenia na 
budowę. 

- Dofinansowanie do 
tego projektu jest spore, ze 
środków Unii Europejskiej 
otrzymamy 3,7 mln zł, 800 
tys. dołoży nam powiat kar-
tuski – dodaje Tomasz Brzo-

Nowe trasy rowerowe
GM. STĘŻYCA | OkOŁO 40 km ŚciEŻEk ROwEROwych POwsTAjE w GminiE sTęŻycA. BudOwA ROZPOcZęŁA się kilkA dni TEmu.

skowski, 
wójt gminy 

Stężyca. - Istotne 
jest to, że powiat dołoży pie-
niądze na ścieżki rowerowe 
przy drogach powiatowych, 
ale właścicielem gruntu jest 
gmina. Wykupiliśmy bowiem 
te tereny od lasów państwo-
wych w drodze specustawy, 
Dla nas to całkowicie nowa 
rzecz w regionie i liczymy na 
to, że te trasy będą cieszyły się 

dużym powodzeniem. 
Wszystkie powstające ścieżki 

będą mieć nawierzchnię asfal-
tową. Będą one przebiegały 
wzdłuż dróg. 

- Gdy przygotowywaliśmy 
koncepcję, którędy te ścieżki 
mają przebiegać, musieliśmy 
brać pod uwagę wytyczne 
w zakresie projektów ZIT-
owskich (ZIT – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne, w ra-
mach ZIT powstaje węzeł in-

tegracyjny w Gołubiu – przyp. 
red.). Według tych wytycz-
nych odległość od węzła musi 
wynosić maksymalnie 5 km. 
Musieliśmy więc wybrać opty-
malnie, aby był jak najszybszy 
dojazd rowerem do dworca 
kolejowego, bo taka jest filozo-
fia całego projektu. Dostaliśmy 
przecież pieniądze na ścieżki 
rowerowe jako na alternatyw-
ny dojazd do dworca, walory 
turystyczne i rekreacyjne (któ-

re również są bardzo istotne) 
były w tym przypadku drugo-
rzędne. Podobnie jest w Ho-
landii, Niemczech czy Belgii 
gdzie dużo ludzi dojeżdża ro-
werem do dworca i przesiada 
się na komunikację zbiorową, 
by dojechać do pracy. 

Wybierając trasę wzięto jed-
nak pod uwagę atrakcyjność: 
bliskość lasu, parkingi leśne 
znajdujące się w pobliżu a tak-
że największe atrakcje gminy, 
jak zabytkowy kościół, kurcha-
ny, ogród botaniczny, dworek 
Wybickich, marina wodna czy 
Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Przy 
samych ścieżkach znajdą się 
natomiast drogowskazy, kie-
rujące turystów zarówno do 
atrakcji, jak i do dworca i po-
szczególnych miejscowości. 

- Wszystko zostanie zintegro-

wane, będzie to pełna oferta 
dla mieszkańców i turystów – 
podsumowuje wójt Brzoskow-
ski. - Powstające właśnie ścieżki 
rowerowe będą to: Stężyca – 
Gołubie, Gołubie – Szymbark, 
Szymbark – wieża widokowa, 
Gołubie przez Smokowo do 
Zgorzałego i Zgorzałe – Stę-
życa. Na wszystkich odcinkach 
trwają prace.

Gmina Stężyca będzie też 
w systemie wypożyczalni 
rowerów metropolitalnych, 
co umożliwi tym, którzy nie 
mają rowerów albo przyjadą 
do gminy bez swoich „dwóch 
kółek”, wypożyczenie pojazdu 
na miejscu. Docelowo wszyst-
kie ścieżki w gminie Stężyca 
będą połączone ze ścieżkami 
rowerowymi w sąsiednich 
gminach, co stworzy ogromną 
sieć takich tras. Rafał Korbut
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KARTUZY | jak bez-
piecznie surfować w sieci? 
jak zabezpieczyć się przed 
wykradzeniem haseł do 
poczty czy banku? Na te i 
wiele innych pytań można 
znaleźć odpowiedź pod-
czas Dnia Bezpiecznego in-
ternetu. 

Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna im. Janusza 
Żurakowskiego w Kartuzach 
włącza się po raz szósty w 
obchody Bezpiecznego Dnia 
Internetu. W 2017 

roku akcja przebiegnie 24 
marca pod hasłem „Razem 
zmieniamy internet na lep-
sze”.
Dzień Bezpiecznego Interne-
tu jest obchodzony z inicja-
tywy Komisji Europejskiej od 
2004 roku. Ma na celu inicjo-
wanie i propagowanie dzia-
łań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży 
do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpieczne-
go Internetu od 2005 roku 
jest organizowany przez Pol-
skie Centrum Programu Sa-
fer Internet, które tworzą 
Naukowa i Akademicka Sieć 

Komputerowa (NASK) oraz 
Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę (dawniej Fundację Dzie-
ci Niczyje) – są to realizatorzy 
unijnego programu „Łącząc 
Europę”.
Głównym partnerem wyda-
rzenia jest Fundacja Orange, 
partnerem DBI w 2017 roku 
jesttakże Facebook. Tego-
roczne wydarzenie zostało 
objęte honorowym patrona-
tem m.in. ministrów edukacji 
narodowej, cyfryzacji, nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz 
rzecznika praw dziecka.

W ramach obchodów Bez-
piecznego Dnia Inter-
netu Miejska i Powiato-
wa Biblioteka Publiczna 
im. J. Żurakowskiego w 

Kartuzach zaplanowa-
ła warsztaty edukacyj-
ne związane z zagro-
żeniami w sieci pn. Sie-
ciaki.pl. W programie 
zajęć jest m.in. ogląda-
nie pouczających kre-

skówek, dyskusje na te-
mat cyberprzemocy, za-

bawy integrujące grupę 
oraz liczne zagadki związane 
z niebezpieczeństwami czy-
hającym na najmłodszych 
internautów w sieci.
Na zajęcia kartuscy biblio-
tekarze zapraszają uczniów 
klas III-V szkół podstawo-
wych. Zapisy na warsztaty 
są przyjmowane w czytelni 
popularnonaukowej (parter 
budynku) Biblioteki, pokój 
nr 2 lub telefonicznie pod nr 
telefonu 58 681 15 15 wew. 
25. Termin zajęć to 24 mar-
ca 2017 r.
/raf/

Bezpieczny 
Dzień Internetu 

Uczestnikami rajdu będą szkolne ze-
społy 3-osobowe ze wszystkich typów 
szkół (podstawowe, gimnazja, ponad-
podstawowe oraz indywidualne grupy 
Nordic Walking). 

Rajd rozpocznie się w sobotę 27 maja 
o godzinie 9.00 (rejestracja uczestni-
ków od godz. 8:00) w Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie, a zakończy 
około 17.00 w Dworze Rodziny Wybic-
kich w Sikorzynie.

Zgłoszenia należy składać w terminie 
do 28 kwietnia, pocztą: Starostwo Po-
wiatowe w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, 
ul. Dworcowa 1 z dopiskiem „Majówka 
z Wybickim”, mailem: promocja@kar-
tuskipowiat.pl  lub faksem pod numer: 

58 694 82 61.
Biuro konkursu znajduje się w Wy-

dziale Kultury i Promocji  Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, ul. Gdań-
ska 26, Kartuzy, tel./fax  0 58 694-82-60 
lub 61.

Głównymi organizatorami są: Sta-
rosta Kartuski, Starosta Kościerski, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Od-
dział w Stężycy, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku/oddział Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie, Maria i Le-
szek Zakrzewscy – właściciele Dworu 
Rodziny Wybickich w Sikorzynie, Wójt 
Gminy Stężyca oraz Wójt Gminy Nowa 
Karczma.
/raf/

Janina Kwiecień, starosta kartuski, 
podpisała zarządzenie w sprawie 
przyznania stypendiów sporto-
wych za wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym 
i międzynarodowym.
Starosta na wniosek komisji, 
uwzględniając możliwości budże-
towe, przyznała stypendia
30 sportowcom. Stypendia przy-
znane są na okres 5 miesięcy, tj. od 
marca do lipca 2017 roku.

Stypendia sportowe otrzymają:

Jakub Skierka – pływanie - 300zł •	
Julia Klonowska – pływanie - 250zł •	
Paulina Reiter – piłka siatkowa - 200zł •	
Zofia Wolska – żeglarstwo - 200zł •	
Izabela Satrjan – żeglarstwo - 200zł •	
Edgar Melkunov – zapasy - 300zł •	
Mateusz Hirsz – zapasy - 200zł •	
Damian Sławek – kolarstwo - 200zł •	
Adrian Kaiser – kolarstwo - 200zł •	
Mateusz Dampc – judo - 200zł •	
Anita Formela – judo - 350zł •	
Karolina Miller - judo – 200zł •	
Jakub Biedrzycki – judo - 200zł •	
Agnieszka Lisewska – orientacja spor-•	
towa - 250zł 
Krystian Wika - zapasy – 200zł •	
Szymon Sajnok – kolarstwo - 350zł •	
Paweł Teclaf – szachy - 250zł •	
Michał Marcinkowski – karate kyoku-•	
shin - 250zł 
Filip Cieszkiewicz – żeglarstwo - 300zł •	
Oskar Malik – piłka nożna - 200zł •	
Wojciech Serkowski – lekkoatletyka - •	
200zł 
Krzysztof Niklas – zapasy - 200zł •	
Kamila Lelek – zapasy - 250zł •	
Andrzej Drewa – zapasy – 250zł •	
Natan Wolski – zapasy – 200zł •	
Olivier Godziński – zapasy – 200zł •	
Jakub Hildebrandt – zapasy – 200zł •	
Gevorg Sahakyan – zapasy – 200zł •	
Przemysław Okuniewski – żeglarstwo •	
– 200zł 
Adrian Wenta – żeglarstwo – 200zł •	

(wszystkie kwoty 
– brutto miesięcznie)

Dla kogo 
stypenDia 
sportowe?
PowiAT | POZnAliŚmy juŻ 
nAZwiskA OsóB, kTóRE OTRZy-
mAją sTyPEndiA sPORTOwE 
Od sTAROsTy kARTuskiEGO. 

Wyprawa 
po generalskie 
epolety
PowiAT | juŻ PO RAZ 12 OdBędZiE się RAjd i kOnkuRs Pn. 
„mAjówkA Z GEnERAŁEm jóZEfEm wyBickim – cZyli wy-
PRAwA PO GEnERAlskiE EPOlETy”.
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To jedno z najważniej-
szych z punktu widzenia 
kultywowania tradycji ka-
szubskich wydarzenie roz-
pocznie się o godz. 10.00 
w niedzielę 19 marca. 

Obchodom towarzyszą 
liczne kiermasze twórców 
ludowych, wystawy ręko-
dzieła, stoiska Kół Gospo-
dyń Wiejskich, występy ze-
społów lokalnych. W 2006 
roku wzbogacono imprezę 
wspólnym muzykowaniem 
akordeonistów pochodzą-
cych nie tylko z Pomorza. 
Corocznie podczas ob-
chodów podejmowana 
jest próba pobicia rekordu 
w jednoczesnej grze na 
akordeonach. Zawsze do 

gry służą akordeonowe 
aranżacje znanych kaszub-
skich melodii. 

Akordeonowe bicie re-
kordu na stałe wpisało się 
w obchody Dnia Jedności 
Kaszubów, stało się też 
doskonałą promocją tego 
instrumentu. Z roku na rok 
w imprezie uczestniczy 
coraz więcej młodych lu-
dzi, rodzicom i dziadkom 
towarzyszą nawet kilku-
letnie dzieci. W efekcie re-
kordy w jednoczesnej grze 
na instrumencie pobito 
w Kościerzynie, gdzie za-
grało wspólne 281 osób, 
następnie w Sierakowicach 
przy udziale 314 muzyków, 
zaś  podczas spotkania 

w Sulęczynie zagrało razem 
aż 346 osób. Obecny rekord 
należy do zeszłorocznych 
obchodów w Bojanie, gdzie 
zagrało 372 akordeoni-
stów.

Dzéń Jednotë Kaszëbów 
po raz pierwszy odbył się 
w 2004 roku w Gdańsku. 
Zastąpił Święto Kaszub. 
W 2005 roku impreza po-
nownie odbyła się w grodzie 
nad Motławą, następnie 
zaś w (kolejno) Tuchomiu, 
Kramarzynach, Miastku, 
Bytowie, Kartuzach, Słup-
sku, Brusach, Kościerzynie, 
Sierakowicach, Sulęczynie. 
W ubiegłym roku Kaszubi 
świętowali w Bojanie.

Rafał Korbut

Pojedź spod kartuskiego urzędu!
Gmina Kartuzy organizuje – dla wszystkich chętnych mieszkańców – bezpłatny 
przejazd autokarem na Dzień Jedności Kaszubów (kasz. Dzéń Jednotë Kaszëbów).  Ci 
mieszkańcy gminy Kartuzy, którzy będą chcieli wybrać się na to kaszubskie święto do 
Chmielna, będą mogli skorzystać z bezpłatnego przewozu autokarem. Wyjazd będzie 
miał miejsce około godziny 10:00 w dniu imprezy (niedziela, 19 marca) spod Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach, powrót nastąpi tego samego dnia około godz. 16:30. Wszy-
scy uczestnicy przejazdu otrzymają koszulki od burmistrza Kartuz.  Zgłoszenia przyj-
muje pracownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Urzędu Miejskiego w Kartuzach, tel. 58 694 52 18, poczta: kultura@poczta.kartuzy.
pl. Termin zgłoszeń upływa w środę, 15 marca. Wyrażając chęć udziału w wyjeździe 
do Chmielna, należy podać swoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Miejsce 
w autobusie znajdzie się dla każdego Kaszuba czy sympatyka kultury kaszubskiej lub 
po prostu mieszkańca gminy Kartuzy, który będzie chciał wziąć udział w DJK.

Dzéń Jednotë 
Kaszëbów

CHMiELNo | juŻ ZA kilkA dni OdBędZiE się cOROcZny dZiEń 
jEdnOŚci kAsZuBów. w Tym ROku ZORGAniZOwAny ZOsTAniE 
w chmiElniE. 

Kościół Św. Piotra i Pawła
 w Chmielnie, 
ul. Gryfa Pomorskiego

10.00•	  – formowanie procesji 
eucharystycznej przy Koście-
le, (służba liturgiczna, poczty 
sztandarowe),
11.00 •	 – Uroczysta Msza Świę-
ta z kaszubską liturgią słowa,
12.30•	  – Przemarsz ulicami 
Chmielna: ul. Gryfa Pomor-
skiego, ul. Grzędzickiego.

Zespół Szkół w Chmielnie, 
ul. Grzędzickiego:
Hala sportowa:

13.00•	  – Oficjalne otwarcie 
Dnia Jedności Kaszubów,
13.30 – 16:00•	  – Występy 
artystyczne,
11.00•	  – Rejestracja uczest-
ników bicia rekordu Polski 
w jednoczesnej grze na 
akordeonie,
12.00 – 15.00 •	 – Próby akor-
deonistów do bicia rekordu 
pod batutą Pawła A. Nowaka,
15.00•	  – Bicie rekordu Polski 
w jednoczesnej grze na akor-
deonach po którym nastąpi 
wręczenie okolicznościowych 
certyfikatów.

wydARZEniA 
TOwARZysZącE:

wystawa akordeonów z ko•	 lek-
cji Pawła Nowaka,
stoiska twórców ludowych •	
i stoiska promocyjne,
kuchnia kaszubska i nie tylko.•	

Dom Kultury w Chmielnie, 
ul. Gryfa Pomorskiego 20:
Turniej gry w „Baśkę”:

12.00 – 12.50•	  – Rejestracja 
uczestników,
13.00 – 16.30•	  – Turniej Gry 
w „Baśkę”,
16.30•	  – Podsumowanie 
turnieju.

Centrum promocji i edukacji LGR 
Kaszuby, ul. Bukowskiego 2A:

12:00 - 17:00•	  - Projekcje 
filmów poświęconych kaszub-
skim zwyczajom i obrzędom 
oraz pokazy w sali interaktyw-
nej, wyposażonej w multime-
dialne gry i quizy

Nowy organ podatkowy łączy 
w sobie poprzednie trzy nieza-
leżne: administrację podatko-
wą, Służby Celne oraz kontrolę 
skarbową.
Co najważniejsze, obsługa 
podatników w ramach KAS 
odbywa się nadal w urzędach 
skarbowych, które pozostały 
w dotychczasowej lokalizacji. 
Dyrektor izby Administracji 
Skarbowej jest organem od-
woławczym w sprawach, które 
należą w pierwszej instancji do 
naczelnika urzędu skarbo-
wego lub naczelnika urzędu 
celno-skarbowego.
Wyjątek stanowią decyzje po-
datkowe wydane przez naczel-
nika urzędu celno-skarbowego 
w następstwie stwierdzenia 
nieprawidłowości w prze-
strzeganiu przepisów prawa 
podatkowego, w ramach prze-

prowadzonej kontroli celno-
skarbowej. W tym przypadku 
organem odwoławczym jest 
ten sam naczelnik urzędu 
celno-skarbowego. Natomiast 
naczelnik urzędu celno-skar-
bowego przejął zadania dyrek-
tora urzędu kontroli skarbowej 
i dyrektora izby celnej. Jest od-
powiedzialny m.in. za kontrolę 
celno-skarbową, audyt czy 
prowadzenie walki z przestęp-
czością ekonomiczną.
Do tej pory (do 28 lutego), 
przez 30 lat strukturę terenową 
administracji skarbowo-podat-
kowej tworzyły trzy niezależne 
od siebie piony:

administracja podatkowa •	
(16 izb skarbowych oraz 400 
urzędów skarbowych),
Służba Celna (16 izb celnych, •	
45 urzędów celnych wraz ze 
143 oddziałami celnymi),

kontrola skarbowa (16 •	
Urzędów Kontroli Skar-
bowej, 8 zamiejscowych 
ośrodków UKS).

Nowa reforma systemu 
finansów państwa likwiduje 
rozproszenie i powielanie 
niektórych zadań przez te 
niezależne instytucje i pozwo-
liła na optymalne wykorzy-
stanie dostępnej kadry oraz 
zasobów organizacyjnych 
i finansowych.
W nowej strukturze Krajowej 
Administracji Skarbowej 
funkcjonują:

izby administracji skarbo-•	
wej (16),
urzędy skarbowe (400),•	
urzędy celno-skarbowe (16, •	
wraz z delegaturami – 45 
i oddziałami celnymi – 
143).

/raf/

Powstała Krajowa Administracja Skarbowa
FiNANSE | Od 1 mARcA w POlscE funkcjOnOwAć ZAcZęŁA nOwA sTRukTu-
RA POdATkOwO-skARBOwA O nAZwiE kRAjOwA AdminisTRAcjA skARBOwA. 

PROGRAm 
dniA jEdnOŚci 
kAsZuBów:
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Ponad 2 mln zł dofinansowa-
nia ze środków unijnych po-
zyskała gmina Przodkowo na 
realizację projektu edukacyj-
nego o nazwie „Skrzydła wie-
dzy”. Projekt zaplanowany jest 
na dwa lata szkolne 2016/2017 
i 2017/2018.

Projektem zostały objęte 
wszystkie szkoły z terenu gmi-

ny Przodkowo. Dzięki niemu 
uczniowie otrzymali wiele go-
dzin dodatkowych zajęć poza-
lekcyjnych wyrównujących jak 
i rozwijających oraz ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjny-
mi. 

Żeby utrwalić zakres zdoby-
tej wiedzy w ramach projektu 
odbędą się wycieczki wyjazdo-

we do Centrum Experyment w 
Gdyni oraz Centrum Hewelia-
num w Gdańsku.

Ponadto, aby zajęcia prze-
prowadzać fachowo i na od-
powiednim poziomie, szkoły 
zostały wyposażone w odpo-
wiednie pomoce dydaktyczne 
i narzędzia TIK jak: platforma 
edukacyjno-interaktywna – 

laptopy, tablice interaktywne, 
wizualizery, stworzono mię-
dzyszkolne pracownie biolo-
giczno-przyrodnicze oraz ję-
zykowe wraz z wyposażeniem 
w trzech zespołach, zakupio-
no programy edukacyjne dla 
uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych.

Rafał Korbut

Uczniowie rozwiną 
„skrzydła wiedzy”W Zespole Szkoły Podstawowej i Publicz-

nego Gimnazjum w Przodkowie pro-
wadzone są zajęcia rozwijające, wy-
równujące, z których korzysta w Szkole 
Podstawowej w Przodkowie 191 uczniów, 
natomiast w Publicznym Gimnazjum 148 
(razem 349 uczestników projektu).
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa-
ją się następujące zajęcia: matematyka, 
język angielski, zajęcia interdyscyplinar-
ne z nauk przyrodniczych, fizyka, biolo-
gia, chemia. 
W ramach zajęć rozwi-
jających odbywa się: 
matematyka, język 
angielski, doradztwo 
zawodowe, przyro-
da, robotyka. 

W Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum w Czeczewie pro-
wadzone są zajęcia rozwija-
jące, wyrównujące, z których 
korzysta około 140 uczniów.
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa 
się:  matematyka, język angielski, przy-
roda, język niemiecki, logopedia, fizyka, 
chemia, biologia. 
W ramach zajęć rozwijających prowa-
dzona jest: informatyka, matematyka, 
język angielski, zajęcia interdyscyplinar-
ne z nauk przyrodniczych, projekt edu-
kacyjny „Pokaz ciekawych doświadczeń 
fizyczno – chemicznych”, zajęcia z do-
radztwa zawodowego.

W Zespole Szkoły Podstawowej i Publicz-
nego Gimnazjum w Pomieczynie prowa-
dzone są zajęcia rozwijające, wyrównują-
ce, z których korzysta około  198 uczniów.
W ramach zajęć wyrównawczych odbywa 
się: matematyka, język niemiecki, przy-
roda, logopedia, rewalidacja, terapia pe-
dagogiczna, rewalidacja indywidualna 
w gimnazjum.
W ramach zajęć rozwijających odbywa 
się: matematyka, język angielski, przy-
roda, biologia, geografia, chemia, infor-
matyka, robotyka, fizyka, doradztwo za-
wodowe. 

W Szkole Podstawowej w Wilanowie od-
bywają się w szkole zajęcia rozwijające, 
wyrównujące, z których korzysta około 60 
uczniów.
W ramach zajęć wyrównawczych odby-
wają się następujące zajęcia: logopedia, 
matematyka, język angielski. 
W ramach zajęć rozwijających odbywa 
się: przyroda, informatyka, matematy-
ka, język angielski, robotyka, doradztwo 
zawodowe. 
Dodatkowe wsparcie: zajęcia logope-
dyczne, zajęcia doradztwa zawodowego. 

W Szkole Podstawowej w Szarłacie 
prowadzone są zajęcia rozwijające, 
wyrównujące, na które uczęszcza 
około 31 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze: matema-
tyka, język angielski, logope-

dia, rewalidacja i terapia 
pedagogiczna. 

Zajęcia rozwijające: 
matematyka, roboty-
ka, przyroda, doradz-
two zawodowe.

Wykaz dodatkowych 
zajęć w szkołach:

CHMiELNo!!!!!!!! | TRwAją dOdATkOwE ZAjęciA dlA ucZniów sZkóŁ POdsTAwOwych i GimnAZjów 
Gminy PRZOdkOwO. dZięki TEmu ucZniOwiE mOGą ROZwijAć swOjE TAlEnTy i ZAinTEREsOwAniA. 
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O wysokie pozycje w róż-
nych kategoriach tanecznych 
rywalizowało ponad 40 grup 
tanecznych z całej Polski. 
Gminę Stężyca reprezento-
wało 12 tancerzy z formacji 
„Jowita Dance Stężyca”. 

Wielkie gratulacje należą 
się Wiktorowi Konkol, któ-
ry w kategorii „Disco Dan-
ce Soliści do lat 11” zdobył 
pierwsze miejsce, a tym 
samym został Mistrzem Pol-
ski w tej kategorii, Blance 
Kulwikowskiej i Magdalenie 
Myszk, które w kategorii „Di-
sco Dance Duety 12 – 15” 
zdobyły II miejsce – srebrny 
medal, a tym samym zostały 
Wicemistrzami Polski w tej 
kategorii oraz Karolinie Mę-
czykowskiej i Marcie Konkel, 
które startowały w kategorii 
„Disco Dance Duety do lat 
11” zajmując 7 miejsce. Za-
tem pięciu tancerzy z Gminy 
Stężyca: Wiktor Konkol, Blan-
ka Kulwikowska, Magdalena 
Myszk, Karolina Męczykow-
ska i Marta Konkel pojadą 
w czerwcu na Mistrzostwa 
Świata do Chomutov – Cze-
chy oraz w listopadzie na Mi-
strzostwa Europy do Mińska 
- Białoruś.

Gminna formacja tanecz-
na „Jowita Dance Stężyca” 
rozpoczęła swą działalność 
w październiku 2014 roku. 

Zajęcia prowadzi wykwalifi-
kowana kadra taneczna pod 
kierownictwem Jowity Czar-

neckiej-Tereba, kilkukrotnej 
Mistrzyni Polski. 

Jak podkreśla szefowa ze-

społu pani Jowita, to miłość 
do tańca oraz ciężka pra-
ca prowadzą do osiągnię-

cia sukcesów na wysokich 
szczeblach, a młodzież, która 
należy do naszej formacji ta-

Pojadą na Mistrzostwa
TANiEC | 4 i 5 mARcA TAncERZE Z fORmAcji TAnEcZnEj „jOwiTA dAncE sTęŻycA” wywAlcZyli nA misTRZOsTwAch POlski - kRA-
jOwych misTRZOsTwA idO - inTERnATiOnAl dAncE ORGAniZATiOn discO dAncE, fREEsTylE, sTREET dAncE shOw kARcZEw 2017, 
mOŻliwOŚć sTARTu w misTRZOsTwAch EuROPy i ŚwiATA. 

poDpisane Dofinasowanie gminnych 
inwestycji ze śroDków Unii eUropejskiej

Akcent, Piękni i Młodzi, 
Andre, Boys, Classic, Long 
& junior, Extazy, Exaited, 
Power Play, Top Girls, 
jorrgus oraz inne zespoły 
disco polo zagrają podczas 
tegorocznej Przebojowej 
Majówki w Stężycy, którą 
zaplanowano na 20 maja. 
Gwiazdą tegorocznej impre-
zy będzie Zenon Martyniuk 
z zespołem Akcent.

Na gminnym amfiteatrze już 
od dwóch lat organizowana 
jest Przebojowa Majówka 
- impreza, która rokrocznie 
przyciąga dziesiątki tysięcy 
fanów muzyki discopolowej 
z całego kraju i wojewódz-
twa. Występowały tam już 
największe gwiazdy tego 
gatunku, takie jak Weekend, 
Boys, Mig, Czadoman, Andre, 
Basta czy też Top One. 
Wstęp na Przebojową 
Majówkę będzie bezpłatny, 
a impreza tradycyjnie będzie 
transmitowana przez TV Polo.

Przebojowa Majówka w Stężycy

”jak podkreśla sze-
fowa zespołu pani 
jowita, to miłość do 
tańca oraz ciężka 
praca prowadzą do 
osiągnięcia sukce-
sów na wysokich 
szczeblach, a mło-
dzież, która należy 
do naszej formacji 
tanecznej to praco-
wita i zdyscyplino-
wana grupa. 

necznej to pracowita i zdyscy-
plinowana grupa. 

Gratulujemy wszystkim 
członkom formacji tanecznej 
i życzymy dalszych wysokich 
sukcesów. 

Przypomnijmy, grupa ta 
jest finansowana ze środków 
budżetu Gminy Stężyca.

prawie około 40 mln zł - tyle 
gmina stężyca pozyskała 
środków z Unii europejskiej 
na zadania inwestycje, które 
będą realizowane w najbliż-
szych latach. wśród naj-
większych, które otrzymały 
dofinasowanie to:

BUDowA KANALiZACji
Zadanie obejmuje -  rozbu-
dowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na  terenie 
gminy Stężyca w miejscowo-
ściach: Stężyca, Szymbark, 
Potuły, Kamienica Szlachecka, 
Borucino, zakup specjalistycz-
nego sprzętu dla Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go w Stężycy oraz odtworzenie 
dróg gminnych w ramach 
budowanej kanalizacji.

TERMoMoDERNiZACjA 
oBiEKTÓw UŻYTECZNośCi 
PUBLiCZNEj
Zadanie obejmuje moderniza-
cję następujących obiektów: 
świetlica wiejska w Gapowie, 
świetlica wiejska w Łosieni-
cach, świetlica wiejska w Żuro-
minie, świetlica wiejska w Stę-
życkiej Hucie, budynek OSP 
w Szymbarku, Dom Pomocy 
Społecznej w Stężycy, obiekty 
Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Stężycy.

BUDowA wĘZŁA 
iNTEGRACYjNEGo w GoŁUBiU
Inwestycja obejmuje utwar-
dzenie terenu przy dworcu PKP 
w Gołubiu – wykonanie zjazdu  
i dróg wewnętrznych oraz cią-
gów komunikacyjnych i miejsc 
postojowych: z betonowej kost-
ki brukowej gr. 6 i 8 cm, odcinek 
chodnika z desek, pobocza 
z tłucznia. Powstanie kładka wi-
dokowa oparta na konstrukcji 
stalowej, wiata rowerowa, wiata 
autobusowa, toaleta oraz mała 
architektura w postaci ławek, 
stojaków rowerowych. Całość 
zostanie oświetlona i uzupeł-
niona zielenią. 

BUDowA śCiEŻEK 
RowERowYCH
W ramach zadania powstanie 
ponad 17 km ciągów pieszo-ro-
werowych, które połączą ze sobą 
miejscowości: Gołubie-Szym-
bark, Szymbark – droga krajowa 
nr 20, Gołubie-Zgorzałe, Stężyca-
Gołubie, Stężyca – Zgorzałe. 
Nawierzchnia ścieżek zostanie 
wykonana z betonu asfalto-
wego oraz kostki betonowej, 
przewidziano także utwardzenie 
poboczy oraz urządzenie zieleni, 
a także wykonanie oznakowania.

BUDowA DRÓG 
Całkowita wartość inwestycji, 
które zostaną zrealizowane 
w 2017 roku wyniesie 37 mln. zł.
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Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą
być widoczni 
wśród przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl     |    58 736 16 92

Burmistrz Gminy Żukowo 
Wojciech Kankowski pod-
pisał umowę z wykonawcą 
z Nowej Wsi Kościerskiej 
koło Kościerzyny, reprezen-
towanym przez Piotra Lu-
beckiego, na rozbudowę bu-
dynku OSP w Chwaszczynie. 
Inwestycja pochłonie niemal 
2 mln zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chwaszczynie po roz-
budowie będzie pełniła 
również funkcję kulturalną. 
Remiza strażacka rozbudo-
wana zostanie o bibliotekę 
z czytelnią, salę komputero-
wą oraz salę wielofunkcyjną. 

Istniejący budynek o po-
wierzchni zabudowy około 
610 m kw. oraz powierzch-
ni użytkowej około 540 m 
kw. zostanie przebudowany 
a teren wokół zagospodaro-
wany. 

Budynek wyposażony 
zostanie w niezbędne dla 
takiego obiektu instalacje 
wewnętrzne: wodno-kana-
lizacyjną, ogrzewania wod-
nego zasilanego z kotłowni 
własnej, wentylacji grawita-
cyjnej i mechanicznej, insta-
lacji elektrycznych ogólnego 
przeznaczenia i instalacji 
niskoprądowych (telekomu-

nikacja wraz z dostępem do 
internetu, instalacją alarmu 
przeciwwłamaniowego).

Wyróżnikiem architekto-
nicznym będzie wieża słu-
żąca do suszenia węży stra-
żackich.

W budynku powstanie tak-
że patio wewnętrzne umoż-
liwiające doświetlenie i na-
turalną wentylację

obiektu. Zmieni się także 
otoczenie budynku. Wokół 
niego przewidziano przej-
ście dla pieszych w postaci 
chodnika oraz utwardzone 
place dla wozów straży po-
żarnej. 

Przewidziano również małą 
architekturę: ławki, zieleń 
niską, kosze na śmieci oraz 
ogrodzenie. 

Przekazanie terenu budo-
wy nastąpi najpóźniej do 31 
marca br. Rozbudowa obej-
muje nie tylko budynek ale 
również jego otoczenie. Re-
miza wyposażona zostanie 
w niezbędną instalację we-
wnętrzną, a nowe pomiesz-
czenia będą służyć nie tylko 
straży pożarnej ale również 
mieszkańcom. /raf/

Rozbudują remizę strażacką
CHwASZCZYNo | umOwA dOTycZącA ROZBudOwy REmiZy OsP w chwAsZcZyniE jEsT juŻ 
POdPisAnA. BudynEk PO ZmiAnAch BędZiE PEŁniŁ RówniEŻ funkcję kulTuRAlną.Ponad 400 uczniów objętych 

zostało zajęciami wyrównaw-
czymi z przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych i ję-
zykowymi. Zajęcia rozwijające 
z matematyki, przyrody fizyki 
i chemii skierowane zostały do 
240 uczniów, zajęcia infor-
matyczne objęły 30 uczniów. 
90 uczniów skorzysta z zajęć 
językowych zakończonych 
egzaminem TELC. Zajęcia roz-
wijające z robotyki prowadzone 
są z 360 uczniami, 80 uczniów 
uczęszcza na kółka przyrodni-
cze z elementami matematyki, 
fizyki, chemii i astronomii. Z kó-
łek informatycznych korzysta 
10 uczniów, a językowych - 40 
uczniów. 20 uczniów uczest-
niczy w kółku ekologicznym. 
Organizowane będą również 
wyjazdy edukacyjne dla 90 
uczniów. Zrealizowane zostaną 
też zajęcia praktyczne dla 80 
uczniów z żeglarstwa oraz obóz 
żeglarski dla 80 osób w okresie 
wakacyjnym.
Ponadto w szkołach w ramach 
projektu odbywają się zajęcia 
logopedyczne, z dys-
leksji, z gimnastyki 
korekcyjnej oraz 
psychologicz-
no-peda-
gogiczne, 
a także 
zajęcia 

grupowe z doradztwa zawodo-
wego dla szkół podstawowych 
oraz indywidualne dla szkół 
gimnazjalnych. 
Z kolei 150 nauczycieli objętych 
zostało szkoleniami z zakresu 
innowacyjnych metod naucza-
nia z wykorzystaniem nowych 
technologii.
Efektem projektu będzie 
uzyskanie przez uczniów gminy 
Żukowo wyższych wyników 
egzaminów zewnętrznych, 
a także wyposażenie szkół 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane po zakończe-
niu projektu. Zakupione zostały 
m.in. projektory multimedialne, 
laptopy, tablety, tablice interak-
tywne, itp. Projekt realizowany 
jest od września 2016 rok do 
czerwca 2018 roku w następu-
jących szkołach: SP w Borkowie, 
SP w Miszewie, SP w Glinczu, SP 
w Niestępowie, SP w Pępowie, 
SP w Skrzeszewie, SP w Tucho-
miu, SP w Żukowie, ZPGiSP 
w Chwaszczynie, ZPGiSP 
w Przyjaźni, ZPGiSP w Baninie, 
ZPGiSP w Leźnie, Publiczne 
Gimnazjum w Żukowie.

Gmina uzyskała dofi-
nansowanie w wyso-
kości ponad 3,3 mln 
złotych, wkład własny 

to nieco ponad 175 
tys. złotych.  /

raf/

„Dzieciaki Bystrzaki” warte 3 mln zł
ŻUKowo | 1850 ucZniów i 150 nAucZyciEli ZE 
sZkóŁ w GminiE ŻukOwO OBjęTych ZOsTAŁO PRO-
GRAmEm „dZiEciAki BysTRZAki” .
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W gminie Sierakowice odbyły 
się dwa spotkania wójta gminy 
z rodzicami dzieci, które zostaną 
objęte reformą ustrojową szkół.

W spotkaniach licznie uczest-
niczyli rodzice, którym zostały 
przedstawione założenia przy-
szłych zamian. Dotyczy to za-
równo szkół w samej miejsco-
wości Sierakowice, jak i w całej 
gminie.

- Zgodnie z ustawą z grudnia 
ubiegłego roku „Prawo oświa-
towe” szkoły publiczne i niepu-
bliczne zostaną podzielone na 
ośmioletnią szkołę podstawową 
oraz szkoły ponadpodstawowe 
– wyjaśnia Tadeusz Kobiela, wójt 
gminy Sierakowice. - A zatem 
zamiast 6-letnich szkół podsta-
wowych i 3-letnich gimnazjów 
od 1 września bieżącego roku 
w systemie oświaty będą funk-

cjonowały ośmioletnie szkoły 
podstawowe. Gimnazja będą 
wygaszane, nie będzie już nabo-
ru do nich na przyszły rok szkol-
ny. 

Ustawa mówi, że dotychcza-
sowa sześcioletnia szkoła pod-
stawowa staje się ośmioletnią 
szkołą podstawową, zaś do-
tychczasowe gimnazjum moż-
na przekształcić w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Zespół pu-
blicznych szkół, w skład którego 
wchodzi jedynie dotychczasowa 
sześcioletnia szkoła podstawo-
wa i dotychczasowe gimnazjum, 
staje się więc ośmioletnią szko-
łą podstawową. Od 1 września 
w szkołach zostanie zlikwidowa-
na I klasa gimnazjum oraz zosta-
nie utworzona VII klasa szkoły 
podstawowej. 

/raf/

Zmiany w szkołach
GM. SiERAKowiCE | w cAŁym kRAju sAmORZądy PRZyGOTOwują się dO REfORmy EdukAcji.

Planowana sieć szkół w gminie Sierakowice:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 7•	
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach ul. Spacerowa 14•	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie, Puzdrowo 32•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łyśniewie Sierakowickim, Łyśniewo Sierakowickie 17•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Załakowie, Załakowo 6•	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, Lisie Jamy 60 B, Borzestowo•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonku, Jelonko 5•	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 5•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej, ul. Szkolna 19•	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuchlinie, Tuchlino 16 B•	

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 
2019 r.: ul. Lęborska od Urzędu Gminy (ul. Lębor-
ska 30) w kierunku Kartuz; ul. Łąkowa; ul. ks. Jana 
Nowickiego; ul. ks. dr Bernarda Sychty; ul. Ada-
ma Mickiewicza; ul. J. Słowackiego; ul. I. Krasic-
kiego; ul. Cicha; ul. Jeziorna; ul. Słupska; ul. Jana 
Kochanowskiego; ul. Sportowa; ul. Widokowa; ul. 
ks. J. Popiełuszki; ul. Jana Sobieskiego; ul. Kubu-
sia Puchatka; ul. Rynek; ul. Przedszkolna; ul. Sło-
neczna; ul. Wichrowe Wzgórze; ul. Podgórna; ul. 
Ogrodowa; ul. Marszałka J. Piłsudskiego; ul. Gryfa 
Pomorskiego; ul. Generała Hallera; ul. Polna; ul. 
Orła Białego; ul. ks. Jana Czapiewskiego; ul. Sam-
bora; ul. Kaszubska; ul. Jana Pawła II; ul. Pogodna; 
ul. Kościerska; ul. Kartuska; ul. Mikołaja Koperni-
ka; ul. Źródlana; ul. Zielone Wzgórze; ul. Dębowa; 
ul. Lipowa; ul. Klonowa; ul. Zalesie; miejscowość: 
Piekiełko; Mrozy; Stara Maszyna; Wygoda Siera-
kowska; Janowo.

Granice obwodu SP nr 1 
w Sierakowicach:

Granice obwodu 
Szkoły Podstawowej nr 2:
Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 
r.: ul. Lęborska od Urzędu Gminy (ul. Lęborska 30) w 
kierunku Lęborka, ul. św. Floriana; ul. Chłopska; ul. 
Generała Andersa; ul. Generała Maczka; ul. Wojska 
Polskiego; ul. Spokojna; ul. gen. Sikorskiego; ul. Legio-
nów; ul. Abrahama; ul. Józefa Wybickiego; ul. Hieroni-
ma Derdowskiego; ul. H. Sienkiewicza; ul. B. Prusa; ul. 
Spacerowa; ul. Krótka; ul. Mirachowska; ul. Dworco-
wa; ul. Stanisława Wyspiańskiego; ul. Jana Matejki; ul. 
Aleksandra Lammka; ul. Aleksandra Fredry; ul. Wita 
Stwosza; ul. Zaciszna; ul. ks. Antoniego Peplińskiego; 
ul. Wrzosowa; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ul. 
Mikołaja Reja; ul. Sosnowa; ul. Curie-Skłodowskiej; ul. 
Dr Majkowskiego; ul. Leśna; ul. 11 Listopada; ul. Okręż-
na; ul. Stolema; ul. Kwiatowa; ul. Zielona; ul. Skarpowa; 
ul. Piwna; ul. Nowe Osiedle; ul. Wiejska; ul. ks. B. Łosiń-
skiego; ul. E. Orzeszkowej; ul. F. Ceynowy; ul. Parkowa; 
ul. Brzozowa; miejscowości: Karczewko; Poręby; So-
snowa Góra; Ciechomie; Kokwino; Bukowo; Paczewo.

W poniedziałek rozpoczę-
ły się pierwsze prace przy 
budowie węzła integracyj-
nego w Gołubiu. Czym jest 
taki węzeł? Jest to dworzec 
kolejowy, przy którym znaj-
dują się parkingi, miejsca 
postojowe dla rowerów, 
najczęściej także przystanki 
autobusowe i postoje tak-
sówek. Główne założenie 
jest takie, aby mieszkańcy 
i turyści mogli łatwo dotrzeć 
do dworca (samochodem, 
rowerem, autobusem, tak-
sówką, itp.), gdzie przesiądą 
się na komunikację zbiorową 
(zazwyczaj kolej lub autobus). 
Takie węzły powstaną w wielu 
miejscowościach wojewódz-
twa pomorskiego, jeden 
z nich w gminie Stężyca.

- Gmina już trzy lata temu 
wydzierżawiła teren, na któ-
rym obecnie powstaje wę-
zeł komunikacyjny – mówi 
Tomasz Brzoskowski, wójt 
gminy Stężyca. - We wrześniu 
ub. roku wspólnie z gminą 
Kartuzy podpisaliśmy umo-
wę z marszałkiem wojewódz-
twa – a od dziś roboty idą już 
pełną parą. Prace mają być 

Węzeł zintegruje komunikację
GM. STĘŻYCA | kOmunikAcjA sAmOchOdOwA, ZBiOROwA i ROwEROwA ZO-
sTAną POŁącZOnE węZŁEm inTEGRAcyjnym, kTóRy POwsTAjE w GOŁuBiu. 
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”Gmina już trzy lata 
temu wydzierżawi-
ła teren, na którym 
obecnie powstaje 
węzeł komunika-
cyjny – mówi To-
masz Brzoskowski, 
wójt gminy stęży-
ca. - we wrześniu 
ub. roku wspólnie 
z gminą kartuzy 
podpisaliśmy umo-
wę z marszałkiem 
województwa.

zakończone we wrześniu bie-
żącego roku. Dzięki temu ten 
region Kaszub stanie się już 
niedługo konkurencyjny w za-
kresie komunikacji, dojazdu 

do terenów kolejowych, a co 
za tym idzie pod względem 
turystycznym i rekreacyjnym. 

W Gołubiu zostanie całko-
wicie zagospodarowany te-
ren kolejowy. Powstanie więc 
dworzec, parkingi, miejsca 
postoju dla rowerów, wypoży-
czalnia rowerów metropolital-
nych, ścieżki rowerowe, wiata 
dla autobusów, toalety, ławki, 
a nawet punkt widokowy. 

Węzeł powstaje wraz z tra-
sami dojazdowymi. Całkowita 
wartość projektu to prawie 6 
mln zł, zaś kwota dofinanso-
wania z funduszy unijnych to 
3,65 mln zł. Prace mają zakoń-
czyć się do końca września 
bieżącego roku. 

Dodatkowo Gmina Stężyca 
rozpoczęła budowę ścieżki 
rowerowej na odcinku Stęży-
ca - Zgorzałe o długości 4 km. 
Koszt jej budowy to ponad 
1,1 mln zł, z czego 800 tys zł to 
dofinansowanie ze Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach.

Łączny koszt budowy węzła 
integracyjnego Gołubie wraz 
ze ścieżkami rowerowymi wy-
niesie niemal 7,1 mln zł. 

Rafał Korbut
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Królik domowy to udomowiona forma kró-
lika europejskiego. Prawdopodobnie po 
raz pierwszy udomowiono go w Hiszpa-
nii. Po podbiciu Hiszpanii przez Rzymian 
hodowla królików została przeniesiona na 
teren Imperium Rzymskiego. 
Króliki mają charakterystyczne długie uszy, 
krótki ogon, charakterystycznie porusza-
jący się nos, długie tylne łapy, przednie – 
krótsze oraz oczy duże, okrągłe i wypukłe. 
Żyją zazwyczaj od 6 do 8 lat i ważą do 7 kg. 
Długie uszy wyostrzają słuch oraz uczest-
niczą w procesie termoregulacji. Oczy kró-
licze umożliwiają widzenie nawet w ciem-
nościach. Ich boczne ustawienie zwiększa 
kąt widzenia. Ponadto króliki mają bardzo 
dobrze rozwinięty węch.

ZAjĘCZAK CZY GRYZoń

Wbrew obiegowym opiniom, królik do-
mowy to typowy zajęczak, a nie gryzoń. 
Podstawową różnicą w budowie między 
zajęczakami a gryzoniami jest uzębienie. 
Gryzonie mają parę górnych siekaczy, 
a zajęczaki mają dwie pary siekaczy (górne 
i dolne). Gryzonie poruszają dolną szczę-
ką w przód i w tył, a zajęczaki rozdrabniają 
pożywienie okrężnymi ruchami szczęki. 

UKŁAD PoKARMowY KRÓLiKÓw

Królik ma bardzo długi i bardzo dobrze 
rozwinięty przewód pokarmowy (stosu-
nek długości ciała do długości przewodu 
pokarmowego wynosi jak 1 do 13), dosto-
sowany do wykorzystywania ciężko straw-
nych pasz. Żołądek królika jest stosunko-
wo mały. Ma pojemność 180 – 200 cm3 
i jest słabo umięśniony. Pokarm przesuwa 
się w nim wyłącznie pod wpływem naci-
sku nowo połykanych porcji. Wobec tego 
każda dłuższa przerwa w przyjmowaniu 
pożywienia może być przyczyną zaburzeń 

trawiennych. 
Królik jednorazowo pobiera niewielką ilość 
pokarmu. Stwierdzono, że w ciągu doby 
żeruje około 70 do 80 razy, a czas jednego 
posiłku trwa od 1 do 2 minut. W nocy kró-
lik nie je, ale uzupełnia zawartość żołądka 
własnym kałem tzw. nocnym (koprofagia). 
Dlatego też przesuwanie masy pokarmo-
wej nie ulega zakłóceniu. Królik wydala 
dwa rodzaje kału: zwykłe owalne bobki 
i ciemne grudki o nieregularnym kształcie 
i miękkiej konsystencji. Zjada tylko mięk-
ką część kału, nie zjada bobków. Miękka 
frakcja, zwana kałem nocnym, pojawia się 
zwykle po 6 godzinach od zjedzenia ostat-
niego posiłku, tj. około północy. Królik po-
biera ten kał prosto z odbytu (między go-
dziną 24 a 2 w nocy) i wypełnia nim około 
1/3 żołądka.

RoZRÓD

Zdolność płciową króliki osiągają w wieku 
4 – 8 miesięcy. Długość użytkowania roz-
płodowego wynosi u samic - zależnie od 
intensywności użytkowania - 3 - 4 lata, 
u samców 4 - 5 lat. Długość ciąży u króli-
ków trwa średnio 31 dni (od 29 do 33). Przy 
właściwych warunkach odchowu, samica 
zdolna jest do pokrycia bez względu na 
porę roku. Owulacja u królików jest pro-
wokowana. Bardzo charakterystyczne jest 
zachowanie samca po kopulacji. Po pokry-
ciu tupie on tylnymi kończynami, wydaje 
charakterystyczny pisk i przewraca się na 
bok. 
Króliki to typowe gniazdowniki. Młode 
rodzą się ślepe, nagie i niedołężne. Ważą 
- w zależności od rasy i liczebności miotu 
- od 40 do 70 g. Okrywa włosowa zaczyna 
im wyrastać dopiero po 3 dniach, a oczy 
otwierają po 10 – 12 dniach. Liczba mło-
dych w gnieździe zależy przede wszystkim 
od rasy.

KRÓLIK 
BEZ TAjEMNIC

Królik jest typowym zwierzęciem roślinożernym. w naturalnych warun-
kach żyje w koloniach, najchętniej na terenach suchych i piaszczystych. 

wALoRY DiETETYCZNE MiĘSA KRÓLiCZEGo 

Królik, ze względów ekonomicznych, jest ubijany w 
okresie, kiedy ma najlepszej jakości futro, tj. po zmianie 
sierści, co zdarza się dwa razy w roku. Do uboju przezna-
cza się zwierzęta w wieku około 4 miesięcy. W związku z 
tym masa tuszy waha się w granicach 0,9 - 1,5 kg. Tusza 
ma podłużny kształt, długości około 40 cm.
Mięso królicze zaliczane jest do grupy mięs białych, 
drobnoziarnistych, o małym udziale tłuszczu. Charak-
teryzuje się niską zawartością cholesterolu - od 35 – 50 
mg w 100 g mięsa.
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Wypłacono również 
810 mln zł w ramach 
płatności ONW oraz 226 
mln zł tytułem płatności 
rolnośrodowiskowych.
Łącznie zatem w ra-
mach płatności obsza-
rowych za 2016 rok 
(dopłaty bezpośrednie 
oraz płatności obsza-
rowe w ramach PROW 
2014 - 2020) do 17 lute-
go br. do rolników trafi-
ło 11,5 mld zł. Realizacja 
dopłat rozpoczęła się 17 
października 2016 roku 
od wypłaty zaliczek. 
Otrzymali je wszyscy 

rolnicy, którzy spełnili 
warunki do przyznania 
dopłat bezpośrednich 
za 2016 r., a kontrola ad-
ministracyjna ich wnio-
sków zakończyła się 
pozytywnie. Zaliczki w 
wysokości 70 proc. na-
leżnych rolnikom płat-
ności wypłacane były 
do 30 listopada 2016 r. 
Od 1 grudnia ARiMR 
realizuje płatności koń-
cowe. Na ich wypłatę, 
zgodnie z prawem, 
Agencja ma czas do 
końca czerwca 2017 r.
(AR)

wypłata płatności 
obszarowych
ARiMR wypłaciła do 17 lutego 2017 r. 10,47 mld 
zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 
rok.Maksymalna łączna kwota na wypłatę do-
płat bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld.

Kampania 
„mamy Kota 
na punKcie mleKa”
Celem tego programu 
realizowanego przez Polską 
Izbę Mleka wraz z Polską 
Federacją Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka jest 
przekazanie dzieciom wie-
dzy na temat dobroczynnych 
właściwości odżywczych 
i zdrowotnych mleka oraz 
przetworów mleczarskich.
Organizatorzy programu 
podkreślają,  że mleko jest 
źródłem białka, tłuszczu, 
węglowodanów. Zawiera 
składniki mineralne takie jak 
wapń, magnez, potas, fosfor, 
cynk oraz witaminy A, D, E, 
K oraz z grupy B. Dostarcza 
pełnowartościowego białka, 
które jest przecież podsta-
wowym budulcem kości 
i zębów, a także narządów 
i mięśni. A ich prawidłowy 
rozwój jest niezwykle ważny 
u dzieci. Wapń i witamina D 
odgrywają bardzo istotną 
rolę, zwłaszcza w okresie 
wzrostu i dojrzewania. Pełna 
szklanka mleka zawiera aż 
300 mg wapnia. Stanowi to 
około 1/3 dobowego zapo-
trzebowania na ten pierwia-
stek. Mleko jest więc łatwym 
i jednym z najtańszych 
sposobów na wartościową 
i zdrową dietę. Powinna ona 
być również bogata w sery, 
które są znakomitym źró-
dłem kwasu linolowego, jed-
nego z najsilniej działających 
związków o właściwościach 
przeciwnowotworowych 
zawartych w pożywieniu.
Trwa już rekrutacja szkół 
podstawowych do bez-
płatnego programu „Mamy 
kota na punkcie mleka”. 
Przystąpienie do programu 
jest bardzo proste i wymaga 
rejestracji na stronie inter-
netowej  kampanii www.
kochammleko.pl.
Kampania „Mamy kota na 
punkcie mleka” jest realizo-
wana dzięki Polskiej Izbie 
Mleka oraz Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka. Sfinanso-

wana jest 
z Funduszu 

Promocji 
Mleka. 
(BG)

Na podstawie dostępnej literatury 
Opracowała Barbara Urbaniak
PODR w Lubaniu
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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie prawnej od-
mian roślin, przedłożony przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe rozwiązania 
to odpowiedź na sygnały rolników, którzy 
domagali się zmiany skomplikowanego 
i uciążliwego systemu pobierania opłat.

W nowej ustawie przewidziano elastyczne rozwiąza-
nia dotyczące zawierania umów i pobierania opłat od 
rozmnożeń własnych.
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowe rozwiąza-
nia w relacjach między hodowcami oraz organizacja-
mi hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz 
organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakre-
sie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we 
własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru 
odmiany chronionej tzw. krajowym wyłącznym pra-
wem hodowcy do odmiany (tzw. opłat od rozmnożeń 
własnych).
Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu 
wybranych przez siebie odmian chronionych bez po-
bierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczo-
nym przez siebie okresie np. ze względów marketin-
gowych. Przewidziano także rekomendowaną przez 
Izby Rolnicze, możliwość jednorazowego pobierania 
opłat od rozmnożeń własnych przy zakupie kwalifiko-
wanego materiału siewnego.Zwolniono posiadaczy 
gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodow-
com albo organizacjom hodowców pisemnej infor-
macji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru 
oraz wykreślono możliwość przeprowadzenia kontroli 
przez hodowcę albo organizację hodowców u posia-
daczy gruntów rolnych.
Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (MiR)

Ochrona prawna 
odmian roślin

fo
t. 
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Producentów rolnych obowiązują dwa terminy od 1 lutego 
2017 r. do 28 lutego 2017 r., od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierp-
nia 2017 r.,  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej można składać do wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego (w tym dzierżawcy).
Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć ory-
ginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 
1 sierpnia 2016 r., a 31 stycznia 2017 r. Producenci rolni ubie-
gający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz 
z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego do 31 lipca 
2017 r.
Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak 
w ubiegłym roku - 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2017 r. wy-
nosić będzie 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 
nastąpi	w	terminie:	•	3	–	28	kwietnia	2017	r.	w	przypadku	zło-
żenia	wniosku	w	pierwszym	terminie,	•	2	–	31	października	

2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski oraz po-
trzebne oświadczenia powinny być dostępne są w każdym 
urzędzie miasta i gminy. (BG)

ZWROT AKCYZY 
ZA PALIWO ROLNICZE
Rolnicy mogą się już ubiegać o zwrot akcyzy na paliwo.

Nowe przepisy wprowa-
dzają kary pieniężne za 
produkty nabyte wsku-
tek wadliwej umowy 
lub bez pisemnej 
umowy na dostawę 
produktów rolnych. 
Organem uprawnio-
nym do kontroli i na-
kładania kar pienięż-
nych będzie dyrektor 
oddziału terenowego 
Agencji Rynku Rolne-
go właściwy według 
miejsca siedziby lub 
zamieszkania na-
bywcy.
Umowa nie jest wymagana w przy-
padku, gdy produkty rolne dostar-
czane są przez producenta nabyw-
cy, mającemu formę spółdzielni, 
której producent jest członkiem, 

a statut tej spółdzielni lub 
przepisy i decyzje w nim 

zawarte lub z niego 
wynikające za-
wierają przepisy 

o podobnych 
skutkach jak 
wymogi doty-

czące umów wy-
nikające z ustawy.

Nabywanie przez 
przedsiębiorców produk-
tów rolnych bez wyma-
ganych lub niespełnia-
jących warunków umów 
będzie skutkowało nało-

żeniem przez Agencję Ryn-
ku Rolnego sankcji w formie kary 
pieniężnej w wysokości 10% warto-
ści produktów zakupionych wskutek 
wadliwej umowy. 
(MR)

nowe przepisy i Kary za braK umowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przypomniało o obowiązku 
zawierania umów na dostawę produktów rolnych. od 11 lutego 2017 
r. obowiązują  kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej 
umowy z producentem.

10.03.2017•	  Konferencja: „Kierunki rozwoju gospo-
darstw ekologicznych w województwie pomorskim”, 
PODR, Lubań

16.03.2017•	  VII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Żuławy 
i Powiśle, Stare Pole

27-28.05.2017 •	 Zielone Agro Show, Moto Park, Ułęż, 
pierwsza impreza w Polsce poświęconą nowoczesnej 
technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz 
zielonych dla bydła

T a m  w a r T o  b y ć

Masz problem napisz do nas!
Zachęcamy do zadawania pytań 
drogą e-mailową: 
rolniczy@expressy.pl

lub za pomocą tradycyjnej poczty:
Express Rolniczy, 
ul. Gniewowska 7, 
84-200 wejherowo

Prawnik 
odPowiada

ursus trafi 
na irański rynek
Ursus podpisał porozumienie o współpra-
cy przemysłowo-handlowej z iran Tractor 
Manufacturing Co (iTMCo). Umowa doty-
czy wzajemnego wykorzystania kompo-
nentów i silników w produkcji ciągników 
o mocach małych i średnich, dedyko-
wanych na rynki, na których obie spółki 
obecnie funkcjonują oraz rozpoczęcia 
dialogu technologicznego umożliwiające-
go uruchomienie nowych innowacyjnych 
projektów. 

W ramach umowy firmy zobowiązały się 
również do współpracy w zakresie wprowa-
dzenia na rynek irański maszyn rolniczych 
i autobusów miejskich oferowanych przez 
Ursusa, co stanowić będzie punkt wyjścia do 
ekspansji na rynkach Bliskiego Wschodu.
– Od dawna analizowaliśmy potencjał roz-
woju na Bliskim Wschodzie. Iran to perspek-
tywiczny rynek, gdzie rocznie sprzedaje się 
ok. 40 tys. ciągników, co plasuje go wśród 
największych na świecie, zaraz po Indiach 
i Pakistanie. Umowa stanowi dla nas punkt 
wyjścia do ekspansji na Bliskim Wschodzie 
– powiedział Karol Zarajczyk, prezes spółki 
Ursus SA. Porozumienie pomiędzy Ursusem 
i ITMCO zakłada współpracę w zakresie 
wzajemnego wykorzystania komponentów 
i silników w produkcji ciągników o mocy 
małej i średniej, tj. w przedziale 47-150 KM, 
dedykowanych na rynki, na których obie 
spółki działają. Firmy chcą wprowadzać na 
nie wspólnie wyprodukowane ciągniki małej, 
średniej i ciężkiej mocy. (BG)
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Osiedle Złota Reneta to 
nowoczesny kompleks bu-
dynków wielokondygna-
cyjnych wyróżniających się 
architekturą, wysokim stan-
dardem wykończenia oraz 
pełną infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem 
terenu. Każdy z budynków 
posiada podziemną halę ga-
rażową, połączoną z resztą 
kondygnacji, a także nowo-
czesne, cichobieżne windy.

Złota Reneta to zarówno ka-
walerki czy lokale 2-pokojowe 
o niewielkim metrażu, ideal-
ne jako pierwsze mieszkanie, 
jak również przestronne  ro-
dzinne apartamenty 3-4 po-
kojowe.

Osiedle tworzą budynki 
czteropiętrowe, wewnątrz 
których znajdują się miesz-
kania 1, 2 i 3 pokojowe 
o powierzchni od 38 do 99 
m². Wszystkie kondygnacje 
i lokale dostosowane są dla 
osób niepełnosprawnych. 
Istnieje możliwość łączenia 
mieszkań!

Samo mieszkanie to jed-
nak nie wszystko, istotna 
jest również infrastruktura 
oraz otoczenie. Na osiedlu 
nie zapomniano o placu za-
baw dla dzieci, w pobliżu 
znajduje się osiedlowy sklep 
spożywczy, jest też oddzielna 
przechowalnia dla rowerów 
a dla osób zmotoryzowanych 
przewidziano miejsca posto-
jowe w podziemnej hali ga-
rażowej i miejsca postojowe 

naziemne. 
Deweloper – firma Makurat 

Invest – zadbał też o bezpie-
czeństwo obecnych io przy-
szłych mieszkańców. Miesz-
kania wyposażono zatem 
w antywłamaniowe drzwi 
wejściowe, korytarze prowa-
dzące do mieszkań oddzielo-
ne są od klatek schodowych 
dodatkowymi drzwiami, za-
instalowano też domofono-
wą instalację video.

Otoczenie zieleni, sąsiedz-
two terenów rekreacyjnych 
oraz zbiorników wodnych, 
zachęcają do aktywnego 
wypoczynku na świeżym po-
wietrzu.  Dzięki ścieżkom ro-
werowym mieszkańcy mogą 
dostać się do Centrum Żu-
kowa w zaledwie parę minut 
nie ruszając samochodu z ga-
rażu.

Połączenie z Gdańskiem 
zajmuje około 15 minut sa-
mochodem. Mieszkańcy 
mogą również skorzystać 
z Kolei Metropolitalnej, której 
stacja znajduje się tylko 10 
minut pieszo od osiedla. Na 
przestrzeni 3 lat rozpocznie 
się budowa obwodnicy me-
tropolitalnej, która w jeszcze 
lepszy sposób skomunikuje 
Żukowo z Trójmiastem.

Terminy realizacji: budyn-
ki A, B, C i D są już gotowe 
(mieszkania na sprzedać są 
dostępne w budynkach C 
i D), zaś termin oddania bu-
dynku E to koniec październi-
ka 2017 roku.

Zamieszkaj wygodnie 
i nowocześnie
ŻUKowo | wyGOdniE, w wysOkim sTAndARdZiE, w Pięknym OTOcZEniu i jEdnOcZEŚniE 
w POBliŻu cEnTRum miAsTA – w ŻukOwiE POwsTAjE nOwE OsiEdlE miEsZkAniOwE. 

MAKURAT 
iNvEST SP. Z o.o.
ul. Gdańska 62, Żukowo

Biuro sprzedaży mieszkań:
osiedle Złota Reneta
ul. Jabłoniowa, Żukowo
tel. 607 030 845
tel. 695 991 400
sprzedaz@makuratinvest.pl
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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.

RóŻNE: eXp.roz.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DZiAŁKA budowlana, Szemud, blisko 
szkoła, sklepy, ośrodek zdrowia itp., do-
bra lokalizacja, tel. 608 835 433

SPRZEDAM działkę budowlaną 960 
m kW, w miejscowości Szemud, blisko 
sklepy, szkoła, kościół, ośrodek zdrowia, 
droga do działki utwardzona, tanio, tel. 
608 835 433

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kę-
błowo Nowowiejskie, 1200 m2, cena 
38.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, 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 prawem 
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

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddzielnych 
mieszkań, ul. Pontonowa 10, Gdynia, 
tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju 
gościnnego w domu jednorodzinnym, 
tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KUPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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.

SPRZEDAM nowy telefon komórkowy, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

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

PRoFESjoNALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KoTŁowNiE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 

okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubię gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

SiNGLE 35., modelowy typ urody, 
szukam Pani 25-55 l., miłej sponsorki, 
Gdańsk, Sven, tel. 735 001 684

RÓŻNE

SPRZEDAM fotel z masażem i podnó-
żek, stan dobry, 250 zł, Wejherowo, tel. 
698 626 162

SiANo, słoma w balotach 120 x 150, 
siano kostka z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREwNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel.506 250 477

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

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

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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

oferty prosimy 
składać na adres: 

BaUhaUs sp. z o.o., 
ul.tatrzańska 19, 

81-815 sopot 
lub e-mail:

praca@bauhaus.com.pl 
tel. 58 551 88 59

ZATRUDNi
oD ZARAZ 

BRyGADy 
CIESIELSKIE, 
MURARSKIE 

ORAZ 
POJEDyNCZyCH 

CIEŚLI.

FIRMA

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92

510 894 627

SKUP MONET,
ANTYKÓW
darmowa 
wycena
Gdynia, 
ul. 10 lutego 35a
tel. 794 415 490

KUPiĘ MiLiTARiA 
(umundurowanie, odznaczenia, 

ekwipunek wojskowy, 
części pojazdów itp..) z okresu 
II Wojny Światowej oraz antyki, 

tel. 793 262 765, 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM 
mydła włoskie 

Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, 

tel. 660 731 138

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

POLUB NAS
/GwE24.PL
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SIATKARKI NAJLEPSZE 
W WOJEWóDZTWIE
SiATKÓwKA | ZAwOdnicZki Zkiw ZwycięŻyŁy 
w kOlEjnym ETAPiE wOjEwódZkich iGRZysk.

Młode siatkarki Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy najpierw świetnie sobie poradziły sobie na 
etapie powiatowym wygrywając wszystkie mecze, a te-
raz także były bezkonkurencyjne. Pokonały zawodniczki 
z Rumi oraz Lęborka nie tracąc ani jednego seta. Pucha-
ry i dyplomy wręczyła dyrektor ZKiW Lucyna Kerlin.

Szymon okazał się bez-
konkurencyjny w wyścigu 
omnium. To wielki sukces 
kartuzianina, który po raz 
drugi w swojej karierze 
osiągnął tak wysoki wy-
nik. Pierwsze zwycięstwo 
osiągnął w ubiegłym roku 
w Apeldoorn w Holandii.

Omnium to konkurencja 
olimpijska kolarstwa toro-

wego, rozgrywana od nie-
dawna w nowej formule 
– jednego dnia w czterech 
odrębnych startach.

Szymon Sajnok jest utalen-
towanym młodym kolarzem. 
Jak powiedział, jego ma-
rzeniem jest zdobyć medal 
na najbliższej olimpiadzie. 
– Wierzę, że uda mi się osią-
gnąć ten cel – podkreślił.

Sajnok jest mieszkańcem 
Kartuz. Rozpoczął swo-
ją przygodę z kolarstwem 
dzięki śp. Franciszkowi Ili-
sińskiemu, który, będąc tre-
nerem kartuskich kolarzy, 
zachęcał młodych chłopców 
z okolic ulic Podgórnej, Łą-
kowej i Wzgórze Wolności 
do spróbowania swoich sił 
na rowerze.

Szymon swoją karierę 
rozpoczął w wieku 10 lat. 
Ogromny wkład w obecne 
sukcesy Szymona mają kie-
rownik sekcji kolarstwa GKS 
„Cartusia” Kartuzy Wiesław 
Hirsz oraz trenerzy Dariusz 
i Sebastian Maleccy.

/raf/

Sukces Szymona 
w Los Angeles
KARTUZY | sZymOn sAjnOk, ZAwOdnik GminnEGO kluBu sPORTOwEGO „cARTusiA” 
kARTuZy, ZwycięŻyŁ w ZAwOdAch PuchARu ŚwiATA w kOlARsTwiE TOROwym, kTóRE 
ROZEGRAnO w lOs AnGElEs.

Bo to właśnie w Przodkowie 
odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Sołectw w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn. Rozgrywki 
cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem. 
Do rywalizacji sołectwa wysta-
wiły 9 drużyn kobiecych i 11 
drużyn męskich. Jako pierw-
sze płytę boiska opanowały 
panie. Rozgrywki odbyły się 
w trzech grupach po trzy ze-
społy. Do finału awansowała 
jedna drużyna z każdej grupy. 

Mecze finałowe rozegrano 
„każdy z każdym”.  Zebrani na 
sali kibice obserwować mogli 
grę swoich reprezentantów na 
bardzo wysokim poziomie. 
Po zaciętej i ostrej rywaliza-
cji na podium znalazły się 
zespoły: 
1- Przodkowo Działki
2- Kobysewo
3 - Tokary
Wszystkie ekipy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i piłki. 
Zdobywcy pierwszych miejsc 

dla swoich drużyn otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, 
puchary i talony.  Drużyny, 
które brały udział w rozgryw-
kach zdobyły dla swoich 
sołectw punkty w konkursie 
na „Najbardziej Usportowione 
Sołectwo”. Finał roku 2016 
odbędzie się podczas Turnieju 
Sołectw o Przodkowskie 
Grand Prix 2 lipca br. W trakcie 
turnieju podjęto decyzję o 
przełożeniu terminu rozgry-
wek drużyn męskich.  /raf/

Gminne mistrzostwa w piłce siatkowej kobiet
PRZoDKowo | hAlą 
sPORTOwO – widOwi-
skOwą w PRZOdkOwiE 
w OsTATni wEEkEnd 
luTEGO ZAwŁAdnęŁy 
siATkARki i siATkARZE. 

Swoje drużyny do rozgrywek 
zgłosiło 13 sołectw. Aby 
zawodnik mógł znaleźć się 
w drużynie sołeckiej musiał 
mieć ukończone 16 lat oraz 
być mieszkańcem sołectwa. 
Ekipy podzielono na trzy 
grupy, które rozegrały mecze 
systemem „każdy z każ-
dym” przy 10 minutowych 
meczach. Z grup „A” i „B”, 
które składały się z 4 drużyn 
, do finału awansowały po 2 
zespoły oraz jedna drużyna z 
trzeciego miejsca z najlep-
szym bilansem. Z grupy „C” /5 
drużyny/ awansowały 3 ze-
społy. W sumie do rozgrywek 
finałowych przeszło 8 drużyn, 
które rozegrały mecze 
systemem pucharowym . W 
finałach mecze ze rozegrały 
sołectwa: Kobysewo, Hopy, 
Przodkowo Działki, Kłoso-
wo, Warzenko, Przodkowo 
Wieś, Czeczewo i Kosowo. 
Podobnie do ubiegłego 
roku drużyny zafundowały 
kibicom ogromne emocje 

i wielką niespodziankę. 
Poziom gry zawodników w 
sołectwach z roku na rok co-
raz bardziej zaskakuje i nigdy 
nie wiadomo kto znajdzie się 
w ścisłej czołówce. Większość 
dotychczasowych faworytów 
tej dyscypliny zajęło dalsze 
miejsca, natomiast tegorocz-
ną drużyną, która zdobyła 
tytuł Fair Play okazało się 
sołectwo Pomieczyno. 
Mecz o miejsce pierwsze 
pomiędzy sołectwami 
Kobysewo i Czeczewo był 
bardzo zacięty i zakończył się 
bezbramkowym remisem. 
Dlatego też o zwycięstwie 
zdecydowały karne. Drużyna 
sołectwa Kobysewo pierwsze 
miejsce zdobyła drugi rok z 
kolei.
Ostateczna klasyfikacja 
przedstawia się następująco:
1 - Kobysewo
2 - Czeczewo
3 - Przodkowo Działki
4 - Przodkowo Wieś

/raf/

Szczypiorniści UKS BAT bezkonkurencyjni
W półfinałach Wojewódz-
kich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej szczypiorniści UKS 
BAT Kartuzy nie dali szans 
swoim rywalom. Kartuski 
zespół pewnie awansował 
do dalszej części rozgry-
wek. Finał Igrzysk zostanie 
rozegrany także w ZSO nr 2, 
już 17 marca.
W półfinałach kartuzia-
nie zagrali z Pogórzem, 
Wickiem i Wejherowem. 
Jako gospodarze okazali się 
mało gościnni - wszystkie 

zwycięstwa dawały przynaj-
mniej dwukrotną przewagę 
bramkową.
Ostatnim meczem turnieju 
było spotkanie o drugie 
miejsce pomiędzy zespoła-
mi Wejherowa i Wicka. 

Ostatecznie w kartuskich 
Półfinałach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży w piłce 
ręcznej klasyfikacja przed-
stawiała się następująco: 1. 
miejsce UKS BAT Kartuzy, 2. 
Wicko, 3. Wejherowo, 4. Po-
górze. /raf/

DOBRA PASSA 
SOŁECTWA KOBySEWO
PRZoDKowo | w hAli sPORTOwO – widOwiskOwEj 
w PRZOdkOwiE OdByŁy się misTRZOsTwA sOŁEcTw 
Gminy PRZOdkOwO w PiŁcE nOŻnEj.
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Impreza, którą zorganizowała Szkoła Narciarska Mixtura 
przyciągnęła aż 85 narciarzy i snowboardzistów.
Najlepszy czas spośród wszystkich uczestników uzyskał 
Rafał Weglarz (37,39 s), który wygrał też w kategorii 
Open wśród mężczyzn. Wśród kobiet najlepsza była 

VIII PUCHAR WIEŻyCy ZA NAMI
NARCiARSTwo | nA sTOku OŚROdkA nARciARskiEGO 
kOsZAŁkOwO-wiEŻycA OdByŁ się slAlOm-GiGAnT. 

Martyna Połczyńska (45,92 s). Świetny czas uzyskał także 
startujący jako junior Przemysław Reiter, który pokonał 
slalom w czasie 38,09. Wśród snowboardzistów najlepsi byli 
Paweł Kolka oraz Paulina Ziółkowska.
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Cartusię czeka trudna wal-
ka o ligowy byt. Po bardzo 
słabej rundzie jesiennej i zi-
mie spędzonej na ostatnim 
miejscu w tabeli, kartuzianie 
pod wodzą nowego trene-
ra, Mariana Geszke zaczną 
wiosnę meczem z będącym 
na 3. miejscu w tabeli Po-
wiślem Dzierzgoń. Awans 
wydaje się poza zasięgiem 
Powiśla (8 punktów straty 
do lidera), które i tak będzie 
faworytem spotkania. Ty-

dzień później liga wróci na 
boisku w Kartuzach – rywa-
lem będzie GKS Kolbudy.

Przodkowianie do nowej 
rundy przygotowywali się 
w lepszych nastrojach – 
runda jesienna była w ich 
wykonaniu nadspodzie-
wanie dobra – GKS zajął 
7. miejsce i ma zaledwie 3 
punkty straty do lidera. Wy-
niki w meczach sparingo-
wych co prawda nie powa-
lają na kolana, jednak warto 

powiedzieć, że podopieczni 
Sebastiana Letniowskiego 
nie bali się meczów z wy-
żej notowanymi drużyna-
mi – zagrali m.in. z Bytovią 
(remis 1-1), Kotwicą Koło-
brzeg (przegrana 0-2), Gry-
fem Wejherowo (0-2), oraz 
dwukrotnie z Olimpią El-
bląg (0-1 i 1-2). GKS Przod-
kowo pierwszy mecz rundy 
wiosennej rozegra u siebie. 
Przeciwnikiem 11. marca 
o 13:00 będzie zespół z dol-

nej części tabeli – Chemik 
Bydgoszcz.

Rywalem GKS-u w III lidze 
jest KS Chwaszczyno, ale 
cel tej drużyny jest inny – 
utrzymanie. Nie będzie to 
łatwe, bo podopieczni Łu-
kasza Kowalskiego znajdują 
się na szesnastym miejscu, 
które muszą opuścić, jeśli 
chcą uniknąć spadku. Po-
móc w tym mają czterej wy-
pożyczeni z Arki zawodnicy. 
/KG/

Wraca liga! 
Cartusia o byt, GKs w dłuGiej KolejCe do awansu

PiŁKA NoŻNA | PRZEd cARTusią TRudnE ZAdAniE uTRZymAniA się w iV lidZE, sZcZE-
BEl wyŻEj TAki sAm cEl mA ks chwAsZcZynO. Gks PRZOdkOwO jEsT Z kOlEi w duŻym 
GROniE ZEsPOŁów, kTóRE mAją sZAnsE nA AwAns dO ii liGi.
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Teraz dreszczowiec 
w Przodkowie swój finał 
miał dopiero w rzutach 
karnych, niestety pecho-
wych dla gospodarzy.
Przeciwnikiem w 1/8 
finału był AZS UG, wy-
stępujący na co dzień 
w Ekstraklasie Futsalu i to 
goście otworzyli wynik 
spotkania w 6. minucie. 
Niedługo później wyrów-
nał Budmax za sprawą 
gola Jakuba Hoffmana, 
ale już po minucie znów 
na prowadzeniu był AZS, 
który do przerwy utrzymał 
korzystny wynik. Drugie 
20 minut także przyniosło 
3 gole – tym razem dwa 
strzelili gospodarze. Przy 
stanie 2-3 w ostatniej 
minucie wstrzelili piłkę 
w pole karne, a tam Bar-
tłomiej Węsiora skierował 
ją do bramki i mieliśmy 
dogrywkę. Pierwsze do-
datkowe 5 minut nie przy-

niosło zmiany rezultatu. 
Dopiero w drugiej części 
Dawid Papina wprowadził 
kibiców w Przodkowie 
w szał radości. Był on 
jednak o tyle intensywny, 
co krótki – kilkadziesiąt 
sekund później wynik spo-
tkania na 4-4 ustaliło AZS 
UG i o awansie do ćwierć-
finału zadecydowały rzuty 
karne. W tym elemencie 
minimalnie lepsi byli go-
ście i to piłkarze z Gdań-
ska przeszli do kolejnej 
rundy.
Budmax nie kończy by-
najmniej sezonu – piłka-
rze halowi z Przodkowa 
zagrają w 2. lidze futsalu. 
Oprócz nich w rozgryw-
kach uczestniczyć będą 
ponadto: FC Kartuzy, 
Jaguar Gdańsk, oraz 
LZS Wodomex Bojano. 
Pierwsze mecz odbędą się 
w najbliższy weekend. 
/KG/

HORROR W PRZODKOWIE!
PiŁKA NoŻNA | BudmAx PRZyZwycZAiŁ juŻ swOich 
kiBiców, ŻE ich mEcZE w hAlOwym PuchARZE POl-
ski dOsTARcZAją niEBywAŁE EmOcjE. 

Już w rozgrywkach grupo-
wych spisali się znakomi-
cie – w meczach grupy C 
wygrali z MKS-em Tczew 
2-0, następnie bezbramko-
wo zremisowali, a potem 
pokonali Concordię Elbląg 
3-0. Mimo to o wygraną 
w grupie było trudno – 
w ostatnim meczu Radunia 
musiałaby wygrać aż 9-0. 
Tymczasem... juniorzy ze 
Stężycy strzelili 10 bramek, 
nie stracili żadnej i przeszli 
dalej z pierwszego miejsca.
Potem było już trudniej 
– kolejnym rywalem była 
Arka Gdynia. Po wyrówna-
nym meczu Radunia wygra-
ła 1-0, w takim samym sto-
sunku zwyciężyli z UKS-em 

Brodnicą i awansowali do 
półfinału. W grze o wielki 
finał juniorzy ze Stężycy po-
kazali żelazną konsekwen-
cję, wygrywając trzeci mecz 
1-0. Rywalem w meczu 
o złoto była Sparta Sycewi-
ce – i tutaj piłkarze Raduni 
nie dali szans rywalom, 
pokonując ich 3-0. 
Sukces młodych zawodni-
ków ze Stężycy jest o tyle 
okazalszy, że dokonali oni 
rzadko spotykanego wyczy-
nu – wygrali cały turniej, nie 
tracąc ani jednej bramki, 
sami strzelając ich aż 21.A-
leksander Reclaw z Raduni 
został królem strzelców 
Gdynia Cup.

/KG/

Radunia wygrywa 
Gdynia Cup!
PiŁKA NoŻNA | w uBiEGŁą niEdZiElę ŚwiETny TuR-
niEj ZAlicZyli mŁOdZi PiŁkARZE Z ROcZnikA 2007. 
juniORZy RAduni POkAZAli klAsę i OkAZAli się nAj-
lEPsi sPOŚRód 27 ZEsPOŁów.

Tegoroczny cykl Kaszuby Biegają 
obchodzi mały jubileusz – będzie 
to już jego piąta edycja. Inau-
guracja odbędzie się 11. marca 
w Chwaszczynie, a zawodnicy 
pobiegną na 10 km. Oprócz 
tego wystartują też biegi dla 
młodszych (dystansy 600, 300 
oraz 100 m). Cykl startów na 
Kaszubach obejmie jeszcze 13 
biegów, będzie można pobiec 
m.in. w Kartuzach, Przodkowie, 
czy Somoninie, na dystansach 10 
oraz 15 km. /KG/

Kaszuby Biegają – już od soboty!
BiEGANiE |  w chwAsZcZyniE OdBędZiE się PROlOG cyklu, kTóRy cO ROku ciEsZy się OGROmnym ZAinTEREsO-
wAniEm. sOBOTni BiEG ROZPOcZniE sEZOn BiEGOwy, kTóRy POTRwA AŻ dO PAźdZiERnikA.
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