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Silni i zjednoczeni
FOTOGALERIA

str. 2

muREm 
ZA ObwODNICą
Ze Zbigniewem Jareckim, pre-
zesem Kaszubskiego Związku 
Pracodawców, o trwającej 
akcji zbierania podpisów 
pod petycją do ministra, 
rozmawia Rafał Korbut. 

GKS GONI 
LIDERA!
Świetny start trzecio-
ligowców, kiepski 
początek 
grającej 
poziom 
niżej 
Cartusii. 

wEEKENDuj ZA póŁ CENy!
Rozsmakuj się w Metro-
polii! - pod takim ha-
słem już w przyszły 
weekend zostanie 
zorganizowana 
akcja „Weekend 
za pół ceny”.
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Dzéń Jednotë Kaszëbów to jedno z naj-
ważniejszych - z punktu widzenia kultywo-
wania tradycji kaszubskich - wydarzeń. 

W tym roku wydarzenie rozpoczęło się 
uroczystą mszą świętą po której uczestnicy 
w barwnym korowodzie przeszli do Zespo-
łu Szkół w Chmielnie. Na miejscu gości po-
witali gospodarze i organizatorzy: Edmund 
Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko 
Pomorskiego, Jerzy Grzegorzewski, wójt 

Chmielna i Janina Kwiecień, starosta kartu-
ski.  W szkole można był odwiedzić stoiska 
twórców ludowych i wystawy  zorganizo-
wane w salach szkolnych. Jednocześnie 
w Domu Kultury trwał Turniej Gry w Baś-
kę, w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej 
można było obejrzeć filmy o Kaszubach 
a w Centrum Informacji Turystycznej  zor-
ganizowana została wystawa instrumen-
tów kaszubskich.

Od 2006 roku podczas imprezy organizo-
wane jest wspólne muzykowanie akorde-
onistów. I co roku podejmowana jest próba 
pobicia rekordu w jednoczesnej grze na 
akordeonach. W tym roku niestety rekor-
du nie udało się pobić. Zabrakło niewiele 
ponad 20 osób (wspólnie zagrało 351 akor-
deonistów). Rekord należy zatem nadal do 
zeszłorocznych obchodów w Bojanie, gdzie 
razem zagrało 372 akordeonistów.

Przypomnijmy, że Dzéń Jednotë Ka-
szëbów po raz pierwszy odbył się w 2004 
roku w Gdańsku, zastąpił Święto Kaszub. 
W 2005 roku impreza ponownie odby-
ła się w grodzie nad Motławą, następnie 
zaś w (kolejno) Tuchomiu, Kramarzynach, 
Miastku, Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Bru-
sach, Kościerzynie, Sierakowicach, Sulę-
czynie i Bojanie. W tym roku gospodarzem 
było Chmielno. Rafał Korbut

Kaszubi znów zjednoczyli się
CHmIELNO | KilKuset aKoRdeonistóW, tysiąCe KasZubóW PRZybyłyCh Z naJRóżnieJsZyCh ZaKątKóW ŚWiata, loKalni tWóRCy, 
sPeCJały KasZubsKieJ KuChni, a PRZede WsZystKiM MnóstWo żyCZliWoŚCi i uŚMieChu – taK Wyglądał dZień JednoŚCi KasZu-
bóW, KtóRy W tyM RoKu odbył się W ChMielnie. 
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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

„Małą obwodnicą” jest 
nazywane połączenie ulic 
Chmieleńskiej i Zamkowej 
w Kartuzach, które zostało 
wybudowane z betonowych 
płyt (następnie zalane war-
stwą asfaltu) w latach 80. 
Wówczas trasa ta powstała 
jako tymczasowe rozwiąza-
nie problemu komunikacji 
w mieście podczas budowy 

kanalizacji w obrębie ulic 
Zamkowej i Jeziornej. 

Z czasem droga ta stała 
się nie tylko przydatna, ale 
wręcz niezbędna. Niestety, 
jej stan techniczny jest tak 
zły, że w ostatnich latach 
bywała nawet zamykana dla 
ruchu samochodów. Dlate-
go postanowiono całkowi-
cie zmodernizować tę dro-

gę tak, aby powstała tu ulica 
„z prrawdziwego zdarzenia”. 

Gmina Kartuzy starała się 
więc o dotację na budowę 
„małej obwodnicy” i te sta-
rania zakończyły się suk-
cesem. Warto podkreślić, 
że na 62 złożone wnioski 
o wsparcie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019 
dotację przyznano tylko 12 
projektom.

W ramach przebudowy 
planowane jest poszerzenie 
istniejącej obecnie drogi, 
ułożenie nowej nawierzch-
ni, wybudowanie chodni-
ków, dwukierunkowej ścież-
ki rowerowej, poboczy oraz 
wykonanie kanalizacji desz-

czowej, jak również instala-
cja oświetlenia.

Kartuzianie po ukończeniu 
budowy „małej obwodni-
cy” (finał robót przewidu-
je się na lipiec tego roku) 
zyskają w pełni dostępną 
i bezpieczną drogę, która 
połączy ze sobą dwie dro-
gi wojewódzkie i będzie 
stanowiła alternatywę dla 
osób jadących do Kartuz 
m.in. z miejscowości gmi-
ny Chmielno i powiatu by-
towskiego. Udostępnienie 
„małej obwodnicy” pozwoli 
też znacząco odciążyć ruch 
w Kartuzach, wzmożony 
w godzinach porannych 
i popołudniowych.

Dofinansowanie w kwocie 
ponad 1,43 mln zł gmina 
Kartuzy pozyskała w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej 
i  Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 
Cała inwestycja pochłonie 
kwotę niemal 3 mln zł, zaś 
prace mają zakończyć się 
już w lipcu.  Rafał Korbut

Będzie obwodnica
KARTuZy | nieMal 1,5 Mln Zł gMina KaRtuZy PoZysKała na budoWę  tZW. „MałeJ obWodniCy” Miasta. 
W tyM tygodniu PodPisano uMoWę, niebaWeM RusZą PRaCe. 

Niedawno młodzi ludzie zo-
stali doświadczeni przez los 
nagłą śmiercią obojga rodzi-
ców. Niemal z dnia na dzień 
znaleźli się w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej. 

Rodzina była na liście osób 
oczekujących na mieszkanie 
z gminnego zasobu miesz-
kaniowego od ponad 10 lat. 
Sytuacja zmieniła się, gdy 
w styczniu br. wpłynęło pismo 
do Urzędu Gminy w Żukowie, 

informujące o śmierci wnio-
skodawczyni (matki) oraz 
o nieszczęśliwym wypadku 
ojca, który wkrótce zmarł. Z pi-
sma wynikało, że pozostawio-
ne dzieci żyją w tragicznych 
warunkach. W lutym odbyło 
się więc spotkanie członków 
rodziny z burmistrzem, na 
którym został przedstawiony 
plan pomocy.

Następnie w marcu przed-
stawiono Komisji Komunal-

nej przy radzie miejskiej do 
zaopiniowania wniosek doty-
czący przydzielenia młodym 
ludziom mieszkania komunal-
nego w Żukowie – wniosek 
został jednogłośnie zaopinio-
wany pozytywnie. 

Przyznane mieszkanie ma 
powierzchnię niespełna 38 
m. kw., składa się z dwóch po-
koi, łazienki oraz kuchni. Pod 
koniec 2016 r. został przepro-
wadzony w nim remont, po-

ŻuKOwO, KARTuZy | RoZsMaKuJ się W MetRo-
Polii! - Pod taKiM hasłeM Już W PRZysZły WeeK-
end Zostanie ZoRganiZoWana aKCJa „WeeK-
end Za Pół Ceny”.

wEEKENDuj ZA póŁ CENy!

Do drugiej już edycji akcji, 
która w ubiegłym roku za-
kończyła się sukcesem, włą-
czyły się dwie gminy: Kartuzy 
i Żukowo.  W tym roku gminy 
postanowiły wspólnie promo-
wać to przedsięwzięcie.  - Wy-
darzenie to jest elementem 
promocyjnym, mającym na 
celu zintegrowanie społecz-
ności lokalnej, jak również 
prezentację towarów i usług 
znajdujących się w ofercie lo-
kalnych przedsiębiorców, po-
przez ich sprzedaż za pół ceny 
– mówi Wojciech Kankowski, 
burmistrz gminy Żukowo. - 
Przedsięwzięcie jest otwarte 
dla wszystkich, którzy oferują 
usługi gastronomiczne, ho-
telowe, kulturalne, sportowe, 
kosmetyczne i turystyczne 
oraz są gotowi obniżyć ceny 
oferowanych produktów 

i usług o 50 proc. Oferty nie 
muszą obejmować całego 
asortymentu, warunkiem jest 
jednak obniżenie cen standar-
dowych wybranych produk-
tów lub usług.

Tegoroczny projekt „Rozsma-
kuj się w Metropolii. Week-
end za pół ceny” odbędzie 
się w terminie 1-2 kwietnia 
w godzinach otwarcia obiek-
tów usługowych i handlowych 
partnerów, którzy włączyli się 
do akcji. Skorzystać będzie 
można ze zniżek m.in. w klu-
bach fitness, salonach kosme-
tycznych, obiektach gastro-
nomicznych, hotelarskich, itp. 
Miejsca, które wezmą udział 
w akcji, zostaną oznaczone 
specjalnymi plakatami, tak 
aby turyści oraz mieszkańcy 
nie mieli wątpliwości, których 
lokali dotyczy zniżka. /raf/
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Odebrali klucze do mieszkania
ŻuKOwO | tRóJKa RodZeństWa 16, 19 i 20 lat Z nieWielKieJ MieJsCoWoŚCi 
gM. żuKoWo odebRała KluCZe do MiesZKania KoMunalnego. 

legający na wymianie instalacji 
elektrycznej, wodno-kanaliza-
cyjnej, adaptacji części lokalu 
na łazienkę, wykonaniu insta-
lacji centralnego ogrzewania 
wraz z montażem kaloryferów, 
bojlera na ciepłą wodę użyt-
kową oraz pieca etażowego. 
Zamontowano również drzwi 
wewnętrzne, ułożono terakotę, 
glazurę, płyty gipsowo-karto-
nowe oraz odmalowano całe 
mieszkanie.

Do tej pory rodzina mieszkała 
w bardzo trudnych i skromnych 
warunkach, w jednym pokoju 
i bez łazienki. W tamtym lokalu 
nie było możliwości przeprowa-
dzenia remontu, gdyż rodzina 
nie posiada prawa własności. 
Sporadycznie korzystali z po-
mocy finansowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żukowie. Obecnie rodzeń-
stwo od początku roku otrzy-
muje wsparcie w formie zaku-
pu żywności przez sklep oraz 
przyznano pomoc finansową 
z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie remontu mieszkania, 
w którym mają niebawem 
zamieszkać, w tym na zakup 
paneli podłogowych i mebli. 
Otrzymali również wsparcie 
asystenta rodziny.

Jeżeli ktoś chciałby udzielić 
rodzeństwu jakiejkolwiek po-
mocy prosimy o kontakt z pra-
cownikiem socjalnym pod nr 
tel. 58 6818264 wew. 21.
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wOjCIECH KANKOwSKI, 
buRmISTRZ GmINy 

ŻuKOwO, pRZEKAZAŁ 
RODZEńSTwu KLuCZE

 DO mIESZKANIA
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 W turnieju wzięło udział 25 
uczestników, którzy zosta-
li wyłonieni w eliminacjach 
szczebla podstawowego do 
których przystąpiło 97 chęt-
nych. Konkurs odbywał się 
w trzech kategoriach wieko-
wych: grupa wiekowa 10 -13 
lat – szkoła podstawowa, gru-
pa wiekowa 14 - 16 lat – gim-
nazjum, grupa wiekowa 17 – 
19 lat – ponadgimnazjalne.
w wyniku rozgrywek fina-
łowych w kategorii wieko-
wej 10-13 lat miejsca zajęli:
• I m. – Rafał Ceschica-Wen-

sierski – ZKiW Kamienica 
Szlachecka,
• II m. – Hubert Chmurzyński – 
ZKiW Klukowa Huta,
• III m. Oskar Ziomkowski – 
ZKiW Stężyca,
w grupie wiekowej 14-16 
lat:
• I m. – Martyna Hiller – ZKiW 
Szymbark,
• II m. – Dominik Cybula – 
ZKiW Klukowa Huta,
• III m. – Krzysztof Ceschica – 
Wensierski – ZKiW Kamienica 
Szlachecka,
w grupie wiekowej 17-16 lat:

• I m. Maksymilian Penkowski 
– MDP przy OSP Kamienica 
Szlachecka,
• II m. Helena Bronk – MDP 
przy OSP Stężyca.
Zwycięscy etapu gminnego 
w osobach: Rafał Ceschica-
Wensierski, Huber Chmu-
rzyński, Martyna Hiller, 
Dominik Cybula oraz Mak-
symilian Penkowski będą 
reprezentować Gminę Stęży-
ca w Powiatowym Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej który od-
będzie się 7 kwietnia w PSP 
w Kartuzach . Gratulujemy 

i życzymy sukcesów w etapie 
na szczeblu powiatowym.
Nad sprawnym przebiegiem 
eliminacji gminnych czuwa-
ło jury w składzie:
1. st.kpt. Fryderyk Mach – KP 
PSP Kartuzy – przewodni-
czący
2. mł.ogn. Adrian Kopczyński 
– KP PSP Kartuzy – wiceprze-
wodniczący
3. dh Wojciech Dułak Komen-
dant Gminny OSP Stężyca 
– sekretarz
4. dh Jan Cichosz Prezes Za-
rządu Gminnego ZOSP RP.

Uczennice przygotowały 
pracę pt.: Miłość, przyjaźń 
i sól kamienna. Przedmio-
tem konkursu było opra-
cowanie scenariusza fil-
mowego, zawierającego 
treści edukacyjne na temat 
jednego z wybranych su-
rowców: węgiel brunatny, 
miedź bądź sól kamienna. 
Spośród zgłoszonych 173 
prac konkursowych, jury 
wyłoniło 15 najciekaw-
szych, a ich autorzy zostali 
zaproszeni na dwudniowe 
warsztaty geologiczno-
filmowe z udziałem pol-
skich aktorów. W trakcie 
warsztatów były prelekcje 
edukacyjne dla młodzieży 
szkolnej i nauczycieli nt. 
surowców mineralnych. 

Ponadto podczas warsz-
tatów młodzież zapoznała 
się z technikami przygo-
towywania scenariuszy fil-
mowych, a także kulisami 
pracy aktorów, reżyserów, 
scenografów, operatorów 
kamery i postprodukcją fil-
mu. Po zakończeniu warsz-
tatów, uczestnicy w wy-
znaczonym terminie będą 
mogli zgłaszać poprawio-
ne i uzupełnione prace 
konkursowe w formie go-
towych scenariuszy. Naj-
ciekawsza praca zostanie 
zrealizowana przez pro-
fesjonalną ekipę filmową, 
a finałem konkursu będzie 
uroczysta premiera filmu 
podczas jednego z festiwa-
li filmowych.

6 lutego 2017 roku 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej: Mikołaj Sadow-
ski z klasy VIa i Konrad 
Wiśniewski z klasy Vb 
z Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Kluko-
wej Hucie uzyskali tytuły 
Finalistów Wojewódz-
kiego Konkursu Mate-
matycznego dla szkoły 
podstawowej. Kolejny 
sukces odniosła grupa 
gimnazjalistów biorąca 
udział w poszczególnych 
etapach kuratoryjnych 
konkursów z matematyki 
i fizyki dla uczniów gim-

nazjum. Tytuł finalisty 
Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego uzy-
skał Maciej Stenka uczeń 
klasy III PG. Finalistami 
Wojewódzkiego Konkur-
su Kuratoryjnego z Fizyki 
dla uczniów gimnazjum, 
który odbył się 8 mar-
ca 2017 roku w Zespole 
Szkół Katolickich im. Jana 
Pawła II w Gdyni zostało 
troje uczniów gimna-
zjum: Daniel Wolski, Ro-
bert Piwowarski, Maciej 
Wiśniewski. 

Osiągnięcie tytułu fina-
listy wiąże się z wielką 

pracą uczniów i nauczy-
cieli przygotowujących 
podopiecznych do po-
szczególnych etapów 
konkursu. Aby zakwalifi-
kować się do finału trzeba 
przejść etap szkolny oraz 
rejonowy, gdzie w obu 
należy uzyskać minimum 
70% możliwych punk-
tów, natomiast trzeci 
etap może zakończyć się 
uzyskaniem tytułu laure-
ata lub finalisty konkur-
su. Szkolnych Mistrzów 
od kilku lat prowadzą do 
sukcesów panie Renata 
Dunst i Aniela Raba.

Wysokie osiągnięcia uczniów
KLuKOwA HuTA | uCZnioWie o WZoRoWyCh notaCh Z PRZedMiotóW sZKolnyCh, RoZWiJaJąCy W sPosób niePRZeCiętny sWoJe 
ZainteResoWania, talenty i PasJe, Pilni, KoleżeńsCy, PosiadaJąCy suKCesy W KonKuRsaCh PRZedMiotoWyCh  KoleJny RaZ dali 
PoWód do WielKieJ  satysfaKCJi i duMy  RePReZentuJąC sWoJą sZKołę W KonKuRsaCh Z PRZedMiotóW ŚCisłyCh.

Turniej wiedzy pożarniczej

SukceSy uczniów 
z zkiw Stężyca

KLuKOwA HuTA | 14 MaRCa W ZesPole KsZtałCenia i WyChoWania W KluKoWeJ huCie odbyły się eliMi-
naCJe gMinne ogólnoPolsKiego tuRnieJu WiedZy PożaRniCZeJ Pt. „MłodZież ZaPobiega PożaRoM”.

mACIEj STENKA

FINALISTA wOjEwóDZKIEGO 
KONKuRSu KuRATORyjNEGO 
Z FIZyKI

STĘŻyCA | uCZenniCe ZesPołu KsZtałCenia 
i WyChoWania W stężyCy: KataRZyna MańsKa 
i agniesZKa WiŚnieWsKa, Zostały lauReatKaMi 
PieRWsZego etaPu KonKuRsu geologiCZno-fil-
MoWego: MłodZi o suRoWCaCh MineRalnyCh.FINALIśCI wOjEwóDZKIEGO KONKuRSu 

KuRATORyjNEGO Z FIZyKImATEmATyCy
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Jest ona niezbędna do pro-
wadzenia zajęć z integracji 
polisensorycznej, która po-
zwala na wielozmysłowe po-
znawanie otoczenia. 

- W terapii SI ważna jest at-
mosfera relaksacji, stworzona 
poprzez odpowiednią muzy-
kę, grę kolorów, zajęcia pro-
wadzone w zaciemnionym 
pomieszczeniu – wyjaśniają 
pomysłodawcy. - Ma ona na 

celu stymulację współpracy 
pomiędzy poszczególnymi 
zmysłami dziecka, likwidację 
zaburzeń proprioceptywnych, 
zaburzeń równowagi i poczu-
cia ułożenia własnego ciała, 
lęku przed wykonywaniem 
różnych czynności życiowych 
związanych z poruszaniem 
się w przestrzeni, ze zmianą 
płaszczyzn i poziomów. W sali 
doświadczania świata znajdu-

ją się między innymi: projek-
tor laserowy kosmos (dzięki 
niemu można poczuć się,  jak 
w prawdziwym planetarium, 
wibropodest (pozwala an-
gażować wzrok, słuch i ruch 
w najprzeróżniejszych konfi-
guracjach), emiter zapachów 
aromaterapii, kula lustrzana 
i reflektor, reflektor UV LED, 
kolumny wodne i kurtyna 
światłowodów. /raf/

w tej Sali można doświadczyć świata
SOmONINO | sPeCJalna „sala doŚWiadCZania ŚWiata” PoWstała 
W ZesPole sZKół W soMoninie. 

KZp zapoczątkował akcję 
zbierania podpisów pod 
petycją do ministra Infra-
struktury i budownictwa 
w sprawie szybkiej budowy 
Obwodnicy metropolital-
nej Trójmiasta, jako części 
drogi S6. Dlaczego posta-
nowiliście podjąć taką ini-
cjatywę?

- To niezmiernie ważna kwe-
stia dla całego regionu, wal-
czymy o budowę tej drogi już 
ponad dwa lata. O koniecz-
ności budowy obwodnicy nie 
trzeba chyba nikogo przeko-
nywać, w szczególności tych, 
którzy na co dzień jeżdżą po 
powiecie kartuskim i boryka-
ją się z problemami drogowy-
mi. 

jakie to problemy? 
- Korki, korki i jeszcze raz 

korki. Nasi pracownicy stoją 
w tych korkach, tracą czas, pa-
liwo, dodatkowo zanieczysz-
czają powietrze. To samo jest 
przy transporcie, który ma 
przecież kluczowe znacze-
nie dla funkcjonowania firm 
i – co za tym idzie – rozwoju 
regionu. Dla przedsiębiorców 
to strata czasu i pieniędzy. 
Budowa trasy ma zatem wie-

le aspektów, zarówno eko-
nomicznych, jak i ekologicz-
nych. Najwyższy czas, żeby to 
w końcu zrealizować. 

prace nad tą drogą są już 
zaawansowane, opracowa-
ny jest jej przebieg, jest nie-

zbędna dokumentacja...
- … i tym bardziej jest to 

dobry moment, aby walczyć 
o pieniądze na tę inwesty-
cję. Dlatego postanowiliśmy 
zorganizować akcję zbiera-
nia podpisów pod petycją 
do ministra – chcemy poka-

Przedsiębiorcy murem za obwodnicą
wywIAD | Ze ZbignieWeM JaReCKiM, PReZeseM KasZubsKiego ZWiąZKu PRaCodaWCóW, o tRWaJąCeJ aKCJi ZbieRania PodPisóW 
Pod PetyCJą do MinistRa, RoZMaWia Rafał KoRbut. 

zać, jak wielu osobom zależy 
na budowie obwodnicy. Nie 
zapominajmy, że pomiędzy 

dwoma rondami w Żukowie 
przejeżdża od 25 do 30 tys. sa-
mochodów na dobę!

Ile już udało się zebrać 
podpisów?

- Dopiero zaczęliśmy naszą 
akcję, na razie uzbieraliśmy 
ponad 1 tys. podpisów. Pod-
kreślam jednak, że to począ-
tek, bo docelowo chcemy 
uzbierać co najmniej kilka, 
a jeśli się uda, to nawet kilka-
naście tys. podpisów. Myślę, 
że to realne, bo choćby w cią-
gu jednego dnia pod petycją 
podpisało się prawie pół tys. 
osób. Do tego w akcję anga-
żuje się coraz więcej osób, 
firm, stowarzyszeń i instytucji. 

Skoro już pan o tym wspo-
mniał – kto pomaga wam 
w tej akcji?

- Lista staje się coraz dłuż-
sza: wójtowie, burmistrzowie, 
sołtysi, przedsiębiorcy, straża-
cy, koła gospodyń wiejskich, 
szkoły, młodzież. Można bez 
przesady powiedzieć, że an-

gażuje się niemal cały powiat. 
Podpisy zbieramy głównie 
w powiecie kartuskim, ale 
nie tylko. Wiele osób do-
jeżdża tu przecież do pracy 
z innych regionów naszego 
województwa. Mamy więc 
podpisy mieszkańców Helu, 
Pucka, Chojnic, Trójmiasta 
i wielu innych miejscowości. 
Sprawa budowy obwodnicy 
dotyczy całego Pomorza!

Kto może się włączyć w ak-
cję i pomóc zbierać podpi-
sy?

- Praktycznie każdy. Z naszej 
strony internetowej zwia-
zekpracodawcow.pl można 
pobrać plik (petycję wraz z ru-
brykami na podpisy), wydru-
kować i zebrać podpisy. Mogą 
podpisywać się wszyscy, nie-
zależnie od miejsca zamiesz-
kania. Ważne, aby wszystkie 
rubryki były wypełnione i aby 
na liście było 10 nazwisk (do-
pełnić do pełnych list). Wypeł-
nione listy należy dostarczyć 
do biura KZP.
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Tu dzieci naprawdę mogą 
się rozwijać – tak w skrócie 
można podsumować zaję-
cia edukacyjne dla najmłod-
szych mieszkańców gminy, 
organizowane w Szkole 
Podstawowej w Egiertowie. 

Dodatkowe zajęcia dla 
przedszkolaków, które od 
lutego bieżącego roku re-
alizowane są w placówkach 
oświatowych, odbywają 
się w ramach projektu pn. 
„Przedszkolaki z naszej paki 
w Gminie Somonino – miej-
sca w przedszkolach, dodat-

kowe zajęcia i nauczyciele 
pełni kompetencji”.

A propozycji dla malu-
chów jest naprawdę dużo. 
Przedszkolaki uczą się ję-
zyka angielskiego poprzez 
muzykę, zabawę i śpiew; 
dla spragnionych wiedzy 
o otaczającym świecie prze-
znaczone są zajęcia „Szalo-
ny naukowiec”, w ramach 
których przeprowadzane 
są eksperymenty „od ma-
łego badacza do wielkiego 
odkrywcy”; o rozwój umie-
jętności manualnych dbają 

prowadzący zajęcia prak-
tyczno-techniczne „Złota 
Rączka”; zaś logiczne myśle-
nie najmłodsi ćwiczą pod-
czas „planszomanii”. 

Bardzo istotne są także za-
jęcia „Akademii Umiejętno-
ści Życiowych”, dodatkowo 
od września br. przedszko-
laki będą mogły brać udział 
także w zajęciach logope-
dycznych, zajęciach z terapii 
sensorycznej oraz gimna-
styki korekcyjnej.

Wsparcie dla placówki jest 
współfinansowane ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Wszystkie zajęcia reali-
zowane są w oddziałach 
przedszkolnych zlokalizowa-
nych w Szkole Podstawowej 
Egiertowie oraz w budynku 
w Połęczynie. Rodzice dzie-
ci w wieku przedszkolnym, 
którzy chcieliby zapisać 
dzieci do oddziałów, dodat-
kowe informacje mogą uzy-
skać bezpośrednio w pla-
cówkach.  /raf/

Uczą się bawiąc i eksperymentując
Gm. SOmONINO | nauKa PoPRZeZ ZabaWę, nauKoWe eKsPeRyMenty CZy 
aKadeMia uMieJętnoŚCi żyCioWyCh – to tylKo nieKtóRe Z Wielu ZaJęć, 
RealiZoWanyCh W gMinie soMonino. 
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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.

RÓŻNE: eXP.Roz.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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 Błotach, 
1 km do pięknej plaży, z prawem budo-
wy, 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, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych miesz-
kań, 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 go-
ścinnego 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

INNE
jAwA 350TS\’tylko kola 16”p/tył, ce-
na:179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprze-
dam

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZLECĘ ścięcie gałęzi z drzewa na wyso-
kości, tel. 694 642 709

USŁUGI

pOŻyCZKI - chwilówki bez BIK, dojazd 
do klienta, tel.530 203 182 

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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

bIuRO Rachunkowe, Mechowo, ul. ks. 
Zygmunta Trelli 50, odbieramy doku-
menty od klientów z Wejherowa, Pucka i 
okolic, tel. 692 138 786, e-mail: br.kkrze-
bietke@gmail.com, jesteśmy na facebo-
oku

TOWARZYSKIE

31-LETNI kawaler bez nałogów szuka 
partnerki do 43 lat. Cel - stały związek, 
tel. 515 297 073

wDOwA pozna Pana od 67 l. ,bez nało-
gów, zmotoryzowany cel matrym., tel. 
609 127 963.

SINGLE men, 33 age mild, make type 

model, I am serach Woman 29-59 age 
sponsor, Sopot, Uwe 735 001 684

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

RÓŻNE

DREwNO do CO i gałęziówkę sprzedam 
możliwy transport gratis, tel. 782 846 
927

SŁOmA w kostkach owsiana. 3.50.zł, 
dmuchawa do zboża 600 zł Czestkowo, 
tel. 510 751 837

SIANOKISZONKA 120x120.dobrej jako-
sci, 70 Szemud, tel. 510 751 537

SpRZEDAm piłę tarczową 2.0 kw 380 
W samorobną z kółkami 630 zł, tel. 695 
230 080

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

KupIĘ militaria (umundurowanie, od-
znaczenia, ekwipunek wojskowy, części 
pojazdów itp..) z okresu II Wojny Świato-
wej oraz antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

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

SpRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

SpRZEDAm rowerek treningowy orbi-

trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

SpRZEDAm dwa krzesła kuchenne me-
talowe, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 
034

510 894 627

Zaśpiewa znana przede 
wszystkim na Kaszubach 
wokalistka Weronika Kor-
thals. 

Artystka urodziła się 
w Pucku w rodzinie z mu-
zycznymi tradycjami. Jest 
trenerem wokalnym, dy-
rygentem, kompozytorem 
oraz producentem. Z wyróż-
nieniem ukończyła Akade-
mię Muzyczną w Gdańsku 
(dyrygentura chóralna oraz 
wokalistyka). Występowa-
ła w Teatrze Buffo (musical 
Metro).

Regularnie koncertuje 
ze swoim zespołem, kom-
ponuje dla różnych wyko-
nawców, nagrywa w studio, 
prowadzi zespoły wokalne 
oraz dyryguje chórem. Przez 
słuchaczy Radia Kaszebe 
została wyróżniona tytułem 
„Kaszubski Artysta Roku”. 
Jest laureatką Skry Ormuz-
dowej oraz Nagrody Remu-
sa za wybitne osiągnięcia 
artystyczne.

Podczas żukowskiego 
koncertu Weronika Korthals 
zaprezentuje utwory, jakie 
znalazły się na jej najnow-
szej płycie „On”, inspirowanej 
poezją księdza Jana Twar-
dowskiego. Płyta została 

wydana w 2015 r., tego roku 
obchodzona była również 
100. rocznica urodzin Jana 
Twardowskiego.

Wokalistka zanurzyła się 
w bogactwo poezji księdza 
Jana, a efektem jej pracy 
kompozytorskiej jest płyta 
pełna emocji i mądrości.

Koncert, skłaniający do re-
fleksji i zadumy, odbędzie się 
w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Żukowie o godz. 
16:30. Doskonale wpisuje 
się w obchody 12. rocznicy 
śmieci papieża Jana Pawła 
II, która przypada tego dnia. 
Wstęp wolny. /raf/

Ks. Jan Twardowski, jakiego nie znacie
ŻuKOwO | nieZWyKły KonCeRt odbędZie się W PieRWsZą niedZielę KWiet-
nia W żuKoWie. 
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Komplet punktów zdo-
były grające w III lidze GKS 
Przodkowo i KS Chwasz-
czyno. Na otwarcie rundy 
podopieczni Sebastiana 
Letniowskiego zaserwo-
wali kibicom w Przodkowie 
prawdziwy horror – naj-
pierw prowadzili z Chemi-
kiem Bydgoszcz 2-0 po go-
lach Szura i Stasiaka, potem 
w 10 minut stracili dwie 
bramki, by 5 minut przed 
końcem za sprawą po-
nownego trafienia Łukasza 
Stasiaka wydrzeć rywalom 
wygraną. Tydzień później 
w Gdyni zapowiadał się 
bardzo wyrównany mecz, 
a tymczasem GKS wygrał 
z Bałtykiem 3-0 po golach 
Szura, Łuczaka i Stasiaka. 
Dwie wygrane wiosną zali-
czył także KS Chwaszczyno, 
który najpierw pokonał 3-1 
Vinetę Wolin, a potem w ta-
kim samym stosunku wy-
grali z rezerwami Pogoni 
Szczecin. Cartusia Kartuzy 
nie ma za to powodów do 
zadowolenia – w rundzie 
wiosennej przegrała oba 
mecze i wciąż znajduje się 
w strefie spadkowej. Na 
szczęście kartuzian, ich ry-
wal w walce o utrzymanie 
– Sokół Wyczechy także nie 
zdobył wiosną punktów.

W najbliższy weekend 
GKS zagra u siebie z Elaną 
Toruń, która podobnie jak 
przodkowianie ma szanse 
na awans do II ligi. Tydzień 
później czeka ich wyjazd 
do Środy Wielkopolskiej na 
mecz z Polonią. KS Chwasz-
czyno dwukrotnie wystąpi 
w roli gospodarza – naj-

GKS goni lidera!
pIŁKA NOŻNA | ŚWietny staRt tRZeCioligoWCóW, KiePsKi PoCZąteK gRaJąCeJ Po-
ZioM niżeJ CaRtusii. taK W sKRóCie Można oPisać PoCZąteK Rundy WiosenneJ W Wy-
Konaniu dRużyn Z PoWiatu.
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PARTNEREM EXPRESSU JEST: SpORTNAKASZubACH.pL, SERWIS INTERNETOWY O SPORCIE I AKTYWNYM WYPOCZYNKU W POWIECIE KARTUSKIM

pierw w meczu z Lechem 
II Poznań, a potem w spo-
tkaniu ze Świtem Skolwin. 

Cartusia zagra o pierwsze 
wiosenne punkty – najpierw 
w Gdyni z Arką II, a tydzień 

później w Kartuzach z Kaszu-
bią Kościerzyna. 

/KG/
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Zawodniczki ze Stężycy 
musiały przejść przez wie-
le eliminacji – wygrały naj-
pierw w zawodach gmin-
nych, powiatowych, oraz 
w półfinale wojewódzkim. 
W Starogardzie odbył się 
turniej finałowym, a siat-
karki ze Stężycy okazały 
się w nim lepsze od drużyn 

z Miastka, Gdyni, Gdańska 
i Kwidzyna. Lepsze od nich 
okazały się jedynie repre-
zentantki gospodarzy. Dy-
rektor miejscowej szkoły 
powiedział, że sam udział 
w wielkim finale to duży 
sukces i pogratulował 
wszystkim sześciu zespo-
łom. /KG/

Co prawda ligę wygrał 
zespół, który długo pro-
wadził w rozgrywkach, ale 
turniej przyniósł bardziej 
niespodziewane rozstrzy-
gnięcia.

Najlepszy w lidze Sani 
Tech Kiełpino wygrał 
swój ostatni mecz (choć 
w pierwszej połowie prze-
grał czterema bramkami) 
i odebrał tytuł najlepszej 
drużyny ligi. Drugie miej-
sce zajął CH Toporek Przod-
kowo, a trzecie – Domaros 
Somonino. Te drużyny też 
wygrały ostatnią kolejkę.

W tzw. pucharze prawdy 
kibice zobaczyli bardzo 

wyrównane mecze. Ofia-
rą rzutów karnych stał się 
zwycięzca ligi – Sani Tech, 
któremu nie udało się 
awansować do półfinału. 
W pojedynkach o finał Do-
maros pokonał FC Buka 
Goręczyno 3-0, a CH To-
porek Przodkowo ograł 
5-1 Allforcars Futsal Team. 
W finaleToporek Przodko-
wo wygrał 6-4. Tytuł króla 
strzelców i najlepszego 
piłkarza rozgrywek przy-
padł Marcinowi Dampcowi 
z Sani Techu, a najlepszym 
bramkarzem został wybra-
ny Grzegorz Ciecholewski. 
/KG/

SOmONINO – ZNAmy ZwyCIĘZCĘ 
LIGI ORAZ puCHARu
pIŁKA NOŻNA | Za naMi ostatnia KoleJKa ligi Pił-
Ki haloWeJ, a taKże tZW. PuChaR PRaWdy, W Któ-
RyM ZagRało 11 dRużyn. 

Pomorskie srebro dla siatkarek!
Bardzo ważna potyczka w walce o utrzymanie odbędzie 

się w najbliższą sobotę w Żukowie. GKS podejmie drużynę, 
która także pragnie pozostać w I lidze – MKS Mazur Sierpc.

Forma żukowian nie jest najlepsza, ale trzeba zauważyć, 
że ich celem jest to, aby nie spaść z ligi, więc każda wygrana 
jest na wagę złota. Po trzech porażkach z rzędu do Żukowa 
przyjedzie zespół który jest sąsiadem GKS-u w tabeli i na 
pewno będzie chciał utrzymać się w II lidze kosztem benia-
minka z Kaszub. Mecz GKS – Mazur Sierpc odbędzie się na 
żukowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej w sobotę 25.mar-
ca o 18:00. /KG/

DOCZEKAją SIĘ wyGRANEj?
SIATKówKA | ZesPół KsZtał-
Cenia i WyChoWania W stęży-
Cy odniósł KoleJny suKCes. 
uCZenniCe Vi Klasy sPoRtoWeJ, 
KtóRe na Co dZień tRenuJą We 
WieżyCy ZaJęły dRugie MieJsCe 
W WoJeWódZKiCh igRZysKaCh 
MłodZieży sZKolneJ.

I Ogólnopolski Turniej 
Formacji Tanecznych – Ka-
szubski Stolem zgromadził 
przedstawicieli rozmaitych 
stylów tanecznych. W tur-
nieju wzięły udział repre-
zentacje około 20 szkół 
i grup tanecznych. Łącznie 
na kartuskiej hali pokazało 
się około 500 tancerzy pre-
zentujących różne style – 

od tańca klasycznego, przez 
jazz, po dancehall i hip-hop. 
Zawodnicy byli podzieleni 
na kategorie wiekowe – do 
8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat oraz 
powyżej 15 lat. Taneczny 
show trwał w kartuskiej hali 
od rana do godzin wieczor-
nych – wtedy najlepsi w po-
szczególnych kategoriach 
zostali nagrodzeni.

Setki tancerzy w Kartuzach
TANIEC | setKi tanCeRZy Z Całego PoMoRZa ZaPeW-
niło KilKugodZinny shoW W hali giMnaZJuM nR 1 
W KaRtuZaCh. 
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