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10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszał-
kowskim w Gdańsku  Tomasz Brzoskowski 
Wójt Gminy Stężyca  podpisał umowę na 
dofinasowanie budowy kolejnej ścież-
ki rowerowej na terenie Gminy Stężyca. 
Dofinasowanie otrzyma trasa rowerowa 
Żuromino – Borucino. Podpisano umowę 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach ini-

Wielkimi krokami zbliża się 
największa impreza Disco 
Polo na Pomorzu - Przebo-
jowa Majówka w Stężycy. To 
tutaj 20 maja na scenie za-
grają takie zespoły jak: Ak-
cent, Piękni i Młodzi, Andre, 
Boys, Classic, Long & Junior, 
Extazy, Exaited, Power Play, 
Top Girls, Jorrgus oraz inne 
zespoły disco polo. Gwiazdą 
tegorocznej imprezy będzie 
Zenon Martyniuk z zespo-
łem 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, An-

dre, Basta czy też Top One. 
Wstęp na Przebojową Ma-
jówkę będzie bezpłatny. 
Stężyca 20 maja będzie 
jedynym takim miejscem 
w Polsce. 

Od godziny 20.00 zostanie 
przeprowadzona relacja na 
żywo z koncertu w telewizji 
POLO TV. Serdecznie zapra-
szamy do udziału.

Trasa rowerowa Żuromino 
– Borucino z dofinasowaniem

cjatywy LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 dotycząca realizacji opera-
cji pt.: „Budowa trasy rowerowej na od-
cinku Żuromino-Borucino” o długości 
2,64 km. Kwota dofinansowania – 362 
230,00 zł, natomiast całkowita wartość 
projektu wynosi 569 276,00 zł.

Przebojowa Majówka 2017 
w Stężycy  coraz bliżej!
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 Za nami pierwsze spotkanie dotyczące utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. W tej sprawie w urzędzie 
gminy w Żukowie odbyło się spotkanie z dyrektora-
mi szkół.
Najważniejszym celem założenia Młodzieżowej Rady 
Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowa-
nia młodego społeczeństwa w sprawy publiczne na po-
ziomie lokalnym. Jest to sposób na systematyczne dzia-
łanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. 
Dzięki temu pozwolimy na kształtowanie kompetencji 
obywatelskich młodych ludzi, nauczymy, jak podejmuje 
się ważne decyzje na poziomie lokalnym, a co najważ-
niejsze - Młodzieżowi Radni będą mogli współdecydo-
wać o sprawach ważnych dla młodzieży. Systematyczna 
troska o sprawy publiczne, interesowanie się nimi oraz 
konsultowanie działań władz są gwarantem tego, iż 
decyzje podejmowane przez urzędników zgodne będą 
z oczekiwaniami ich adresatów. 
Regularne spotkania z przedstawicielami Rady Gminy, 
burmistrzem, kierownikami poszczególnych referatów 
organizowane będą po to, by młodzież miała szansę na 
bieżąco opiniować i nadzorować działania władz do-
tyczące ich samych. W Gminie Żukowo planowane jest 
utworzenie 15-osobowej Młodzieżowej Rady Gminy. 
Członkiem Rady może zostać każdy, kto nie ukończył 18 
roku życia.
Spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczą-
ce utworzenia i działania Młodzieżowej Rady Gminy 
odbędzie się 24 kwietnia 2017r. o godzinie 17:00 na sali 
konferencyjnej w Urzędzie Gminy.
/raf/

MłODZi ZOSTANą RADNyMi

Gmina Kartuzy już wkrótce 
będzie atrakcyjnym miejscem 
dla kierowców jednośladów, 
bo oprócz tej inwestycji 
niedługo zostanie przepro-
wadzona u nas także inna – 
budowa sieci ścieżek rowero-
wych za blisko 3,5 mln zł.
Na Pomorzu za ponad 21,5 
mln zł powstanie kilkadzie-
siąt miejsc, w których będzie-
my mogli wypożyczyć miejski 
rower (Rower Metropolitalny) 
i skorzystać z niego prawdo-
podobnie (szczegóły będą 
ustalane w późniejszym okre-
sie) bezpłatnie bądź za sto-
sunkowo niewielką opłatą, 
jeśli odstawimy go w miejsce 
inne niż to, z którego go wzię-
liśmy. Wszystko dzięki projek-
towi pn. System Roweru Me-
tropolitalnego (SRM).
W projekt, oprócz Gdańska, 
Sopotu i Gdyni, włączyły się 
Kartuzy, Pruszcz Gdański, 
Tczew, Żukowo, Władysławo-
wo, Reda, Rumia, Puck, Siera-
kowice, Stężyca i Somonino.
Pomysłodawcą i realizatorem 
idei wypożyczania miejskich 
rowerów jest stowarzyszenie 
Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot (OMGGS). 
Projekt zakłada zakup, dla 

wszystkich samorządów, któ-
re będą partycypowały w in-
westycji, łącznie ok. 3,5 tysią-
ca jednośladów, które będą 
wyposażone m.in. w GPS, 
różnego rodzaju zabezpie-
czenia i być może wspoma-
ganie elektrycznym silnicz-
kiem. Rower będzie można 
zarezerwować, korzystając ze 
specjalnej aplikacji na smart-
fona czy przez sms.
Ponadto w ramach projektu 
zostanie zakupionych 7 tys. 
stojaków, powstaną też miej-
sca postojowe dla rowerów. 
Cykl wypożyczania i prze-
mieszczania się jednośladów 
pomiędzy punktami będzie 

obsługiwany przez system in-
formatyczny.
SRM ma szanse na realiza-
cję w 2019 roku (pilotaż ma 
się odbyć już w roku 2018), 
ponieważ znajduje się w za-
awansowanej fazie przygo-
towywania niezbędnej do-
kumentacji. OMGGS stara się 
o dofinansowanie projektu 
ze środków Unii Europejskiej 
(w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego, 
mechanizm Zintegrowanych 
inwestycji Terytorialnych) 
w wysokości 17,2 mln zł. Resz-
tę mają dopłacić samorządy, 
przy czym największą część 

brakującej kwoty, bo ponad 
połowę, Gdańsk.
Udział gminy Kartuzy w sfi-
nansowaniu przedsięwzięcia 
jest stosunkowo niewielki, bo 
wynosi jedynie 0,8 proc. kwo-
ty dopłacanej do dofinanso-
wania.
Punkty wypożyczania Rowe-
ru Metropolitalnego będą się 
znajdowały w naszym mieście 
na Os. Wybickiego, na parkin-
gu przy ul. Wzgórze Wolności 
(parking ten będzie nieba-
wem budowany w miejscu 
istniejącego, wymagającego 
przebudowy) oraz przy po-
wstającym właśnie nowym 
dworcu kolejowym. /raf/

Rower Metropolitalny 
już wkrótce
KARTUZY | 14 pomorskich samorządowców, w tym mieczysław GrzeGorz Gołuń-
ski, burmistrz kartuz, podpisało w poniedziałek umowę na powstanie systemu 
roweru metropolitalneGo. 
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Głównym zadaniem tego urzą-
dzenia jest – w czasie cztero-
miesięcznego programu pilota-
żowego – zapobiec zakwitowi 
sinic, który w minionych latach 
powodował nieprzyjemny za-
pach w mieście.
Jezioro Karczemne jest jednym 
z najbardziej zanieczyszczo-
nych w Polsce. 
Przed instalacją urządzenia 
został zwodowany specjalny 
pomost, do którego rezonator 
został przymocowany. Dodat-
kowo pobrano próbki wody 
i osadów ze zbiornika.
Działanie Rezonatora EOS 2000 
jest możliwe dzięki porozu-
mieniu, które wcześniej gmina 
Kartuzy zawarła z właścicielami 
Jeziora Karczemnego. Koszt 
programu pilotażowego z tym 
urządzeniem na Jeziorze Kar-
czemnym wyniesie ok. 200 ty-
sięcy złotych.
Rezonator Wodny EOS 2000 do 
tej pory znalazł zastosowanie 
w rekultywacji różnego typu 
zbiorników wodnych (jezior, 

stawów) w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i Pol-
sce (w Katowicach, Częstocho-
wie czy Świerklańcu).
Jezioro Karczemne w Kartu-
zach będzie wyzwaniem dla 
urządzenia, które do tej pory 
nie pracowało na jeziorze o tak 
dużej powierzchni. Właściciele 
firmy obsługującej urządzenie 
zapewniają jednak, że są spore 
szanse na sukces.
EOS 2000 emituje fale elektro-
magnetyczne niskiej częstotli-
wości o określonej kombinacji 
czasu trwania oraz mocy. Fale 
te swobodnie rozchodzą się 
w wodzie i oddziałują z czą-

steczkami H2O, dzięki czemu 
tlen wchodzący w skład czą-
steczki wody staje się bardziej 
(bio)dostępny i jest prefe-
rencyjnie wykorzystywany 
w reakcjach biochemicznych, 
a bazowe zasoby tlenu roz-
puszczonego w wodzie nie ule-
gają uszczuplaniu. Ponadto fale 
elektromagnetyczne zmniej-
szają napięcie powierzchniowe 
wody i ułatwiają dyfuzję tlenu 
z atmosfery do wód.
Metoda oczyszczania za po-
mocą EOS 2000 może być 
z powodzeniem stosowana do 
oczyszczania stawów przemy-
słowych, miejskich i rolniczych, 

zbiorników retencyjnych wód 
opadowych, zbiorników do 
hodowli ryb czy cieków wod-
nych. Ponadto EOS 2000 może 
być wykorzystywany do pod-
czyszczania wód obciążonych 
znacznym ładunkiem substan-
cji organicznych oraz doczysz-
czania ścieków oczyszczonych 
wypływających z oczyszczalni.
Działanie rezonatora jest nie-
inwazyjne, nie wymaga stoso-
wania środków chemicznych, 
nie ingeruje w strukturę eko-
systemu ani nie zmienia pier-
wotnych, pożądanych cech 
zbiornika. Strategicznym, klu-
czowym efektem działania Re-
zonatora Wodnego EOS 2000 
jest zwiększenie dostępności 
tlenu dla mikroorganizmów 
aerobowych, co skutkuje po-
prawą warunków tlenowych 
i umożliwia zapoczątkowanie 
kierunkowych, korzystnych 
procesów zmierzających do 
przywrócenia stanu równowa-
gi ekologicznej w zbiorniku. 
/raf/

Rezonator na Karczemnym już działa
KARTUZY | od kilku dni na Jeziorze karczemnym w kartuzach działa rezonator wodny eos 2000. 

Wartość inwestycji to ponad 
2 miliony zł. To mniej o po-
nad 800 tys. złotych, niż za-
kładano (szacunkowy koszt 
budowy drogi wynosił ok. 2 
87 mln zł).
Na budowę drogi gminie 
Kartuzy udało się pozyskać 
dofinansowanie. Pod koniec 
ubiegłego miesiąca w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gdań-
sku burmistrz Kartuz podpisał 
umowę na dofinansowanie 
budowy „małej obwodnicy” 
w kwocie ponad 1,4 mln zł 
(w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej 

infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019).
Projekt nosi nazwę „Budo-
wa ul. Chmieleńskiej (drogi 
gminnej) łączącej drogi wo-
jewódzkie nr 228 oraz 211, 
stanowiącej „małą obwod-
nicę” miasta Kartuzy”. Etap 
ii przewiduje poszerzenie 
istniejącej obecnie drogi, 
ułożenie nowej nawierzchni, 
wybudowanie chodników, 
dwukierunkowej ścieżki ro-
werowej, poboczy oraz wy-
konanie kanalizacji deszczo-
wej, jak również instalację 
oświetlenia. /raf/

Mała obwodnica 
zamknięta
KARTUZY | tzw. „mała obwodnica” kartuz 
została zamknięta. droGa będzie całkowicie 
przebudowana, prace potrwaJą naJpóźnieJ 
do 28 lipca br.
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Młodzież ze szkół podstawo-
wych z Jelonka, Tuchlina, Go-
widlina i Kamienicy Królew-
skiej wybrała się na „zieloną 
lekcję”, po terenie gminy.
Wyjazd odbył się w ramach 
projektu „interaktywne meto-
dy nauczania i wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów 
sposobem na rozwój kompe-
tencji kluczowych w szkołach 
Gminy Sierakowice”. współfi-
nansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.
Uczniowie zwiedzili m.in. 
oczyszczalnię ścieków w Sie-
rakowicach, gdzie zobaczyli 
jak pracuje taki obiekt. Na-
stępnie wzięli udział w spo-
tkaniu z Mariuszem Laska, kie-

rownikiem Referatu Ochrony 
Środowiska, podczas którego 
zapoznali się ze stanem śro-
dowiska naturalnego w gmi-
nie Sierakowice. 
Poruszono problemy związa-
ne ze spalaniem śmieci, nie-
legalnym odprowadzaniem 
ścieków do wody i gruntu, 
a także aktualne kwestie 
masowej wycinki drzew. 
Wszyscy uczestnicy spotka-
nia podkreślali rolę naszych 
codziennych wyborów na 
jakość środowiska w którym 
żyjemy. Kondycję lokalnego 
środowiska oceniono jako 
dobrą, jednak nadal wyma-
ga ona naszej troski i działań, 
aby tego stanu co najmniej, 

nie pogorszyć. 
Później uczniowie udali się do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, 
gdzie dowiedzieli się, jakie 
odpady należy dostarczać do 
PSZOK-u, a nie powinno się 
ich wrzucać do pojemników 
w domu. Zwykły kartonik 
po soku lub mleku potrafił 
również wywołać dyskusje – 
czy wrzucić go do plastiku, 
czy do makulatury? Podczas 
wizyty w PSZOK-u wszelkie 
wątpliwości dotyczące selek-
tywnego zbierania odpadów 
zostały rozwiane.
Z pewnością tak ciekawą lek-
cję ekologii uczniowie na dłu-
go zapamiętają. /raf/
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Zielona lekcja
SIERAKOWICE | o tym, że nauka nie musi oznaczać siedzenia 
w szkolneJ ławie i przeGlądania podręczników, przekonali 
się uczniowie ze szkół w Gminie sierakowice. 

Z wizytą w Sierakowicach 
przebywali przedstawicie-
le gminy wiejskiej Sławno 
(woj. zachodniopomorskie), 
a wśród nich m.in. przewod-
nicząca rady gminy Marta 
Hołowata, wójt Ryszard Sta-
chowiak i jego zastępca Artur 

Ciróg oraz radni i sołtysi.
Goście zapoznali się z obo-
wiązującymi w gminie Sie-
rakowice rozwiązaniami 
dotyczącymi wywozu i za-
gospodarowania odpadów 
komunalnych. Obejrzeli tak-
że Punkt Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych 
w Sierakowicach i zapoznali 
się z jego funkcjonowaniem.
Goście zwiedzili także siedzi-
bę sierakowickiej jednostki 
OSP oraz Gimnazjum im. Jó-
zefa Piłsudskiego.
/raf/

Ta gmina to wzór dla Sławna
SIERAKOWICE | Gospodarka odpadami oraz funkcJonowanie pun-
tu selektywneJ zbiórki śmieci były Głównym tematem wizyty samo-
rządowców ze sławna. 

Trwa akcja zbierania pod-
pisów pod petycją do 
Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w sprawie 
szybkiej budowy Obwod-
nicy Metropolitalnej Trój-
miasta, jako części drogi 
S6. 

Zapoczątkował ją Kaszubski 
Związek Pracodawców.
- To bardzo ważna kwestia 
dla całego regionu, walczy-
my o budowę tej drogi już 
ponad dwa lata – tłumaczy 
Zbigniew Jarecki, prezes 
KZP. - O konieczności budo-
wy obwodnicy nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać, 
w szczególności tych, którzy 
na co dzień jeżdżą po powie-
cie kartuskim i borykają się 
z problemami drogowymi. 
Główne problemy komunika-
cyjne, na które przedsiębior-

cy zwracają uwagę, to korki, 
przez które właściciele firm 
tracą paliwo, bardzo istotną 
kwestia jest też czas, który 
jest potrzebny na dotarcie 
pracowników do zakładu 
pracy oraz transport towa-
rów. Budowa obwodnicy 
spowodowałaby znaczne 
oszczędności, przyczyniłaby 

się też do poprawy jakości 
powietrza.  
Warto dodać, że prace nad 
budową tej drogi są już za-
awansowane, opracowany 
jest przebieg i projekt. 
- Dlatego postanowiliśmy 
zorganizować akcję zbiera-
nia podpisów pod petycją do 
ministra – dodaje Zbigniew 
Jarecki. - Chcemy pokazać, 
jak wielu osobom zależy na 
budowie obwodnicy. 
W akcję angażuje się coraz 
więcej samorządowców, 
osób prywatnych, firm, sto-
warzyszeń i instytucji. Pomóc 
może praktycznie każdy. 
Wystarczy ze strony interne-
towej zwiazekpracodawcow.
pl pobrać plik (petycję wraz 
z rubrykami na podpisy), wy-
drukować i zebrać podpisy. 
Wypełnione listy należy do-
starczyć do biura KZP. /raf/

Przedsiębiorcy chcą obwodnicy
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inwestorem jest Polska 
Spółka Gazownictwa. 
Trasa projektowane-
go gazociągu (sieci 
przesyłowej) przebie-
ga wzdłuż drogi po-
wiatowej przez wsie: 
Długi Kierz, Lisie Jamy, 
Szklana, Mrozy, Stara 
Maszyna do wsi Siera-
kowice.
Na obecnym etapie 
projektuje się sieć 
przesyłową do wsi Sie-
rakowice wraz z siecią 
rozdzielczą na tere-
nie wsi Sierakowice. 
Ponieważ inwestycja 
nie jest opłacalna eko-
nomicznie, została 

zgłoszona przez PSG 
jako projekt dofinan-
sowany ze środków 
unijnych. Realizacja in-
westycji zależy zatem 
od uzyskania środków 
finansowej z Programu 
Operacyjnego infra-
struktura i Środowisko 
2014-2020.
Prace projektowe pro-
wadzone są w celu za-
pewnienia jak najwyż-
szej oceny projektu 
w ramach programu. 
Pomiędzy PSG - jako 
inwestorem - a właści-
cielami gruntów, przez 
które planowana jest 
realizacja inwestycji 

podpisywane będą 
umowy (w formie aktu 
notarialnego) na słu-
żebność przesyłu.
informacje dotyczące 
trasy przebiegu gazo-
ciągu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy 
w Sierakowicach, pok. 
303 (Budownictwo) 
i pok. 112 (inwestycje, 
Drogi). Przedstawiciele 
inwestora zapewniają, 
że chcą realizować in-
westycję w atmosferze 
dialogu i wypracować 
finalny kompromis 
w zakresie ustalenia 
przebiegu trasy sieci.
/raf/

JEST SZANSA NA SiEć GAZOWą
GM. SIERAKOWICE | trwaJą prace proJektowe dotyczą-
ce proJektowania sieci GazoweJ średnieGo ciśnienia 
relacJi Garcz-sierakowice. 
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Czas zadumy, 
radości i odwiedzin

Święta tuż, tuż. To czas, 
kiedy wierni uczest-
niczą w rekolekcjach, 
nabożeństwach Wiel-
kiego Tygodnia, Drodze 
Krzyżowej, przygoto-
wują koszyczek z żyw-
nością do poświęcenia 
oraz szykują specjały na 
świąteczny stół. 

Niestety, coraz rzadziej kultywowane pradawne, 
kaszubskie obyczaje związane z Wielkanocą. 
Misterium Wielkiego Tygodnia, święconka, czy bia-
ła kiełbasa lub żur to świąteczne symbole, bez któ-
rych wielu z nas nie wyobraża sobie Wielkanocy. 
Wiadomo, że święta to mnóstwo różnych zwycza-
jów, które zamieniają te kilka dni w czas wyjątkowy, 
którego z żadnym innym okresem w roku nie spo-
sób porównać. A do tego na Kaszubach tradycja 
wielkanocna jest szczególnie bogata i różni się od 
obyczajów kultywowanych w innych regionach. 
Nastrój tradycyjnych, kaszubskich świąt czuło się 
już od Niedzieli Palmowej. W przeciwieństwie do 
regionów w środkowej Polsce, gdzie palmy bywały 
sztuczne, kaszubskie palmy były naturalne i skrom-
ne. Najczęściej to wiązki bazi, przystrojone brzozo-
wymi witkami, czasem ozdobione kwiatami z bibu-
ły.  Palmy robiło się z wierzby, brzozy, jałowca, ziół. 
Były święcone i przechowywane aż do następnego 
roku. Na wiosnę palono je, a popiół rozrzucano po 
polach dla zapewnienia urodzaju. Nie wypadało 
przecież tak po prostu wyrzucić święconego. Po-
tem nadchodził Wielki Tydzień i uroczystości Tridu-
um Paschalnego. Od Wielkiego Czwartku aż do so-
boty w kościele nie używało się dzwonków, tylko 
drewnianych kołatek. 
W Wielką Sobotę przed popołudniowym nabo-
żeństwem ministranci krążyli po całej wsi z “kle-
kotkami” i kołatali. Sobota nie mogła się obyć bez 
święconki – ta tradycja na dobre zadomowiła się 
na Kaszubach. Zestaw pokarmów był zawsze ten 

sam, czyli jajka, chleb, sól, wędliny. A ponieważ 
święconka była głównym składnikiem świąteczne-
go śniadania, niektórzy zabierali do kościoła duże 
kosze z jedzeniem, by święconego wystarczyło po-
tem dla całej rodziny. 
W niedzielę, wczesnym rankiem, szło się do wody 
– strumyka, potoku, czy rzeczki – aby obmyć twarz 
i oczy „dla zdrowia i urody”. Co ciekawe, panny 
które się tam wybierały, nie mogły po drodze wy-
powiedzieć ani jednego słowa. Najważniejsza była 
oczywiście poranna msza rezurekcyjna, na pamiąt-
kę Zmartwychwstania Pańskiego. Po mszy, w do-
mach zaczynało się świąteczne śniadanie oraz od-
wiedziny krewnych i znajomych. 
W wielkanocny poniedziałek był czas na śmigus 
dyngus. Tego dnia na Kaszubach nie lano wodą, 
tylko chłostano rózgami z jałowca lub brzozy. Ści-
nało się je przed świętami, wstawiało do wazonu, 
by się zazieleniły, a w poniedziałek rano brało się 
rózgi w rękę i budziło śpiących, a zwłaszcza panny 
na wydaniu. Wpuszczano kawalerów chętnie, bo 
wtedy było wiadomo, że dziewczyna ma powodze-
nie. Za „dygowanie” gospodyni częstowała jajkami 
i dawała ciasto, tak jak kolędnikom. Z wielkanoc-
nym poniedziałkiem związany był jeszcze jeden 
zwyczaj.  Wczesnym rankiem dzieci rozbiegały się 
po całym obejściu i szukały gniazdek, w których 
wielkanocny zajączek pozostawiał słodycze. „Jak 
będziesz niegrzeczny, to ci zając bobki przyniesie” 
– takiej groźby obawiały się te maluchy, które coś 
zbroiły. /raf/



dodatek WIELKANOCNY



Najbardziej popularna wśród turystów trasa Drogi 
Krzyżowej obejmuje 14 kaplic. 
Stacja I
PAN JEZUS NA ŚMIERć SKAZANY
Kaplica Pałacu Piłata
Budowa: 1650 – 1654
Kaplica została ufundowana przez Jakuba Wejhera. 
Miejsce, w którym rezydował i sprawował sądy Pi-
łat. Kaplica ta jest unikatową budowlą barokową na 
Pomorzu o rzucie poziomym na kształt krzyża grec-
kiego. Nad wejściem znajduje się dobrze zachowana 
polichromowana płaskorzeźba ukazująca moment 
proklamacji „Ecce Homo” (Oto Człowiek). 

Stacja II
JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ 
NA SWOJE RAMIONA
Kaplica Podjęcia Krzyża
Budowa: 1649 - 1654
Kaplica ufundowana została przez Cecylię Eleonorę, 
córkę Jakuba Wejhera. Jej wnętrze przedstawia mo-
ment podjęcia Krzyża przez Chrystusa w otoczeniu 
uzbrojonych żołnierzy. Nad figurami na planie krzyża 
łacińskiego znajduje się baldachimowa konstrukcjo 
z piaskowca z ornamentyką pasyjną i herbami ro-
dowymi. Ceglana budowla neogotycka dla ochrony 
piaskowca wzniesiona zostało w 1866 roku staraniem 
ówczesnego gwardiana Klasztoru.

Stacja III
JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY.
Kaplica Pierwszego upadku Chrystusa
Budowa: 1649
Najstarsza kaplica, jaka powstała na Kalwarii. Ufun-
dowana przez Księdza Mateusza Jana Judyckiego, 
pierwszego urbanistę Wejherowa i bliskiego przyja-
ciela Jakuba Wejhera. Pod kamiennym baldachimem 

znajduje się rzeźba Chrystusa upadającego pod krzy-
żem. Obudowana „murem pruskim” w XiX wieku.

Stacja IV
JEZUS SPOTYKA SWOJą MATKę.
Kaplica Spotkania z Matką
Budowa: 1649 – 1654
Jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana 
przez pierwszą żonę Jakuba Wejhera Annę Elżbietę ze 
Schaffgotschów. Kaplica odznacza się wyszukanym 
kształtem rotundy na planie róży oraz ornamentykę 
flamandzką lub niderlandzką. Bogatą fasadę dodat-
kowo ozdobiono na pilastrach i gzymsach sgraffitem. 
We wnętrzu znajduje się obraz namalowany na blasze 
cynowej, przedstawiający spotkanie Jezusa z Matką.

Stacja V
SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚć KRZYŻ 
PANU JEZUSOWI.
Kaplica Szymona z Cyreny
Budowa: 1649 – 1654
Jej fundatorami byli dworzanie Jakuba Wejhera. Wy-
eksponowane rzeźby przedstawiają Chrystusa niosą-
cego na ramieniu krzyż, który pomaga mu dźwigać 

Droga Krzyżowa 
na Kalwarii wejherowsKiej

Kalwaria Wejherowska to wyjątkowe miejsce. Cały szlak kalwaryjski liczy 4,6 km długości. Na jego przejście 
i odwiedzenie wszystkich 26 kapliczek potrzeba ok. 2,5 godziny. 

Szymon Cyrenejczyk, odziany w strój kaszubskiego rybaka. Jest to 
jeden z tych akcentów, który wiąże wejherowską Kalwarię z zajęcia-
mi ludzi regionu. Kaplica z filarami ozdobnymi symbolizuje Mękę 
Pańską i posiada szachulcową obudowę.

Stacja VI
ŚWIęTA WERONIKA
 OCIERA TWARZ 
PANU JEZUSOWI.
Kaplica Weroniki
Budowa: 1649 – 1654
Kaplica św. Weroniki ufun-
dowana została przez  
Annę Teresę, córkę Jaku-
ba Wejhera. Szachulcowa 
obudowa kaplicy pocho-
dzi z drugiej połowy XiX w. 
Znajduje się w niej balda-



Stacja XI
PAN JEZUS
PRZYBITY 
DO KRZYŻA.
Kaplica Przybi-
cia do krzyża
Budowa: 1649 
– 1654
Kaplica ufun-
dowana przez 
Jakuba Wejhe-

ra wybudowana została w czasie pierwszego etapu 
powstawania Kalwarii. Wzniesiona na bardzo wąskim 
prostokącie, w której wnętrzu znajduje się malowidło 
ścienne nieznanego autora, przedstawiające przybicie 
Jezusa do Krzyża. Obecne malowidło w kaplicy to po-
chodząca z ii połowy XVii w. (czasy Przebendowskich) 
warstwa przemalowania, wykorzystująca fragmenty 
starsze XVii–wieczne, np. twarz Chrystusa.

Stacja XII
JEZUS 
UMIERA 
NA KRZYŻU.
Kościół Trzech 
Krzyży
Budowa: 1649 – 
1654
Na samym 
szczycie Gol-
goty wznosi się 

największa i najokazalsza z kaplic. Posiada własną za-
krystię, a do ii wojny światowej miała także własny chór 
organowy. Ufundowała go Anna Wejherówna, córka 
Demetriusza Wejhera. Ustawiono w nim trzy krzyże 
z Chrystusem i łotrami. Na uwagę zasługuje panora-
miczny obraz na ścianie ukazujący podniesienie krzyża 
oraz celowo wykonane pęknięcie ściany, nawiązujące 
do rozerwanej zasłony w świątyni jerozolimskiej. 

Stacja XIII
JEZUS ZDJęTY 
Z KRZYŻA.
Kaplica Matki 
Bożej Bolesnej
Budowa: 1649 – 
1654
Kaplicę ufundo-
wała druga żona 
Jakuba Wejhera 
- Joanna Kata-

rzyna z Radziwiłłów. Pierwotną kaplicę w formie wol-
nostojącej absydy zabudowano w połowie XiX wieku 
konstrukcją ryglową. We wnętrzu ustawiono absydę 
z pełną przejmującego bólu Pietą Kalwaryjską. Jest to 
drewniana rzeźba polichromowana ukazująca Matkę 
Boską Bolesną z martwym ciałem Syna.

Stacja XIV
JEZUS 
ZŁOŻONY 
DO GROBU.
Kaplica Grobu 
Chrystusa
Budowa: 1649 – 
przed 1654
Kaplica Gro-
bu Chrystusa 
została ufun-

dowana przez Annę Konstancję Wejherównę - córkę 
Mikołaja Wejhera, byłego wojewody Chełmińskiego. 
Grób Pański jest jedyną na Pomorzu Gdańskim bu-
dowlą z wapienia ciosanego. Wykonaną w Krakowie, 
przetransportowano w częściach Wisłą do Gdańska. 
Wnętrze kaplicy zawiera pusty przedsionek i komorę 
grobową. Nad dachem wznosi się oryginalna wieża-la-
tarnia z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego.

Droga Krzyżowa 
na Kalwarii wejherowsKiej

chim z kamienia ciosanego osłaniający figurę św. Weroniki z chustą 
w rękach. Filary ozdobiono herbami Jakuba Wejhera i Anny Elżbiety 
Schaffgotsch oraz motywem szyszki, a także symbolami Męki Pań-
skiej.

Stacja VII
JEZUS UPADA 
PO RAZ DRUGI.
Brama łez – Drugi upadek 
Chrystusa
Budowa: 1649 – 1654
Kaplica ufundowana przez 
Jakuba Wejhera. Przez tę 
bramę wyprowadzano 
z Jerozolimy skazanych 
na śmierć, także Chrystus 
został przez nią przepro-
wadzony przed ukrzy-

żowaniem. Po stronie lewej wnęka jest zamykana 
dwuskrzydłowymi drzwiami, za którymi umieszczony 
jest obraz ukazujący Drugi Upadek Chrystusa. Na ze-
wnętrznych ścianach kaplicy znajdują się 22 wgłębie-
nia symbolizujące krople łez.  

Stacja VIII
PAN JEZUS POCIESZA PŁACZąCE NAD NIM NIE-
WIASTY.
Kaplica Płaczących niewiast
Budowa: 1649 – 1654
Jest to najmniejsza kapliczka należąca do fundacji 
Jakuba Wejhera, która powstała przed 1657 rokiem. 
Malowidło olejne na ścianie pochodzi z końca XiX 
wieku i jest nieznanego autorstwa. Na obrazie Jezus 
pociesza płaczące niewiasty, za ich plecami w tle wi-
dać zabudowę Jerozolimy.

Stacja IX
JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI.
Kaplica Trzeciego upadku Chrystusa
Budowa: 1649 – 1654
Skromna architektonicznie kaplica posiadała pierwot-
nie we wnętrzu malowidło, które częściowo zosta-
ło odsłonięte w czasie prace remontowych w latach 
2005 – 2008. Do naszych czasów, prawie idealnie, 
zachowało się malowidło na suficie przedstawiające 
aniołów z symbolami Męki Pańskiej. We wnętrzu na 
podwyższeniu umieszczona jest pełnoplastyczna fi-
gura Chrystusa.  

Stacja X
PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY.
Kaplica Obnażenia z szat
Budowa: 1654 – 1657
Kaplicę ufundowała Joanna Katarzyna, druga żona 
Jakuba Wejhera przed 1665 rokiem. Kaplica obnaże-
nia należy do rzędu mniejszych budowli tej Kalwarii 
robiąc wrażenie zamykanej, przydrożnej „Bożej Męki”. 
Umieszczona w niej malowidło ścienne nieznanego 
malarza, przedstawiające obnażenie Chrystusa.  



Święta 
na stole

Święta to czas spotkań w gronie rodzinnym. Wspólnym 
ich punktem jest bez wątpienia stół, bogaty w wielka-
nocne, tradycyjne potrawy i przysmaki. Postarajmy się, 
żeby tegoroczny stół świąteczny był wyjątkowy. 

Święta Wielkanocne to moment, gdy na stołach pojawia-
ją się tradycyjne potrawy. Na stół trafiają wędliny, sałatki, 

żurek, biała kiełbasa i oczywiście jajka, często kolorowe 
i bogato zdobione. My dziś proponujemy ponadto smaczne, 

kolorowe i świąteczne przysmaki, które nie tylko przypadną 
do gustu wszystkim zebranym przy świątecznym stole, ale 
też będą wspaniałą ozdobą tego stołu. 
Poniżej podajemy przepisy na dwie może trochę nietypowe, 
ale z pewnością warte spróbowania potrawy świąteczne. 

SPOSóB PRZYGOTOWANIA: 
Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plastry. W naczy-1. 
niu żaroodpornym ułóż warstwy ziemniaków, prze-
sypując je solą i świeżo mielonym pieprzem. Całość 
zalej śmietanką, wstaw do piekarnika nagrzanego 
do 180 st. C i piecz ok. 1 godziny. Ziemniaki powin-
ny wchłonąć śmietankę, stać się miękkie i kremowe 
w smaku.

Piersi z kurczaka przekrój w poprzek tak, aby jeden 1. 
bok pozostał nieprzekrojony. Rozłóż na płasko, roz-
bij delikatnie tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Na 
każdej piersi rozłóż liście szpinaku, połóż kawałek 
zimnego masła, posyp posiekaną natką pietruszki i 
zawiń w roladkę. Postaraj się boki zwinąć do środ-
ka. Tak przygotowaną roladkę owiń trzema plastrami 
szynki parmeńskiej i odłóż na bok.

Po przygotowaniu wszystkich roladek, rozgrzej na 1. 
patelni olej i dokładnie obsmaż roladki ze wszystkich 
stron. Przełóż do naczynia żaroodpornego lub, jeśli 
masz możliwość, wstaw razem z patelnią do piekar-
nika nagrzanego do 180 st. C i piecz ok. 20 minut. Po 
upieczeniu podaj z chrzanem śmietankowym Krakus 
i z ziemniakami w śmietanie.

ROLADKi Z FiLETU Z KURCZAKA ZE 
SZPiNAKiEM, W SZyNCE PARMEń-
SKiEJ, PODAWANE Z CHRZANEM ŚMiE-
TANKOWyM. 

SKŁADNIKI:
• pojedyncze piersi z kurczaka 4 sztuki
• liście szpinaku, 2 garści 
• masło 50g
• świeża natka pietruszki
• szynka parmeńska 12 plastrów
• sól
• pieprz czarny świeżo mielony
• olej do smażenia
• ziemniaki 500g
• śmietanka 30% 300g
• chrzan śmietankowy (np. Krakus)

Delikatne 
roladki

SPOSóB PRZYGOTOWANIA: 
Piekarnik nagrzej do 200 st. C. Szpi-1. 
nak wrzuć na osolony wrzątek i gotuj 
3 minuty. Odcedź i posiekaj (jeśli uży-
jesz mrożonego, najpierw go rozmroź 
i odciśnij nadmiar wody). Fetę pokrój 
w kostkę, a łososia podduś lekko na 
maśle. 

W pojemniku ubij mikserem całe jaja, 2. 
śmietanę i oliwę. Wsyp do nich mąkę 
z proszkiem, zioła oraz przeciśnięty 
czosnek i krótko miksuj na niskich ob-
rotach. Dodaj szpinak, fetę i kawałki 
łososia (bez skóry), mieszając wszyst-
kie składniki ręcznie. Powinno wyjść 
gęste, zwarte ciasto. 

Rękami oprószonymi mąką odrywaj 3. 
kawałek ciasta, formując z niego kulę. 
Każdą z nich układaj na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Piecz aż 
bułeczki wyrosną i nabiorą złocistego 
koloru (ok. 12-15 minut). Ostudzo-
ne bułeczki przekrawaj, posmaruj do 
smaku chrzanem śmietankowym (np. 
firmy Krakus) i posyp kiełkami.

SPRóBUJ NiEZWyKłyCH, WyTRAWNyCH BUłECZEK 
Z łOSOSiEM, SZPiNAKiEM i FETą.  

SKŁADNIKI (NA OK. 12 SZTUK): 
• mąka tortowa 2 szklanki
• wiejskie jaja 2 sztuki
• ser feta 200g
• szpinak w liściach (może być mrożony) 150g
• łosoś 150 g
• gęsta śmietana 18% 3/4 szklanki
• oliwa z oliwek 3 łyżki
• proszek do pieczenia 2 łyżeczki
• zioła prowansalskie
• czosnek 2 ząbki
• masło klarowane do smażenia
Do podania:
• chrzan śmietankowy Krakus
• kiełki rzeżuchy i/lub rzodkiewki

Wytrawne bułeczki 



dodatek WIELKANOCNY
Wielka Sobota chyba wszystkim kojarzy się ze 
święconką. Wiele osób nie zastanawia się jednak, 
co powinniśmy włożyć do wielkanocnego ko-
szyczka i dlaczego. 

W ŚWIęCONCE POWINNY 
ZNAlEźć SIę:

JAJKO •	 – jako symbol zwycięstwa nad śmiercią, 
a także odradzającego się życia i płodności. 
ChlEB•	  - symbolizuje Ciało Chrystusa Zmar-
twychwstałęgo.

Sól•	  - oznacza prostotę życia. Sól dodaje potrawom 
smaku, chroni przed zepsuciem.
PIEPRZ•	  - nawiązuje do gorzkich ziół, które dawniej 
Żydzi dodawali do charosetu (rodzaj sosu). 
WęDlINA•	  – ma zapewnić zdrowie, dostatek i płod-
ność. 
ChRZAN•	  – korzeń chrzanu symbolizuje krzepę 
i siłę, ma przynieść nam dobre zdrowie. 
BARANEK•	  - oznacza pokorę i łagodność. Baranek 
z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystu-
sa Zmartwychwstałego.
CIASTO•	  – to symbol umiejętności i doskonałości.

Co włożyć Do święConKi?



Lubisz malować jajka 
na Wielkanoc? Masz 
niesamowitą okazję 
sprawdzić się przed 
świętami. Puść wodze 
fantazji i pokoloruj 
jajko jak tylko chcesz.

Pokoloruj 
pisankę!



Podczas uroczystych 
urodzin nie zabrakło 
życzeń, okazałego tortu 
i szampańskiego toastu.
Oprócz rodziny z życze-
niami dla jubilatki przy-
były także władze gmi-
ny oraz przedstawiciele 
Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. 
Jubilatka nie spodziewa-
ła się, że tylu gości weź-
mie udział w uroczysto-
ści, którą przygotowano 
z okazji jej urodzin.
Pani Agnieszka jako naj-
starsza z rodzeństwa, 
urodziła się w 1917 roku 
w Kosowie (gm. Przodko-
wo), w wieku 30 lat została 
mieszkanką Żukowa i jest 
nią do dziś.
Kobieta w wieku 52 lat zo-
stała wdową. Od tamtego 
czasu po 19 latach małżeń-
stwa sama musiała wycho-
wywać czwórkę dzieci oraz 
prowadzić gospodarstwo 
domowe.
- Uwielbia czytać i ciągle 
nie korzysta z okularów, 
a czyta wszystko co wpa-

da jej w ręce od gazet po 
książki - opowiada rodzina. 
– Jeszcze w wieku 92 lat 
o własnych siłach poszła 
zagłosować w wyborach.
Jaką pani Agnieszka Mądra 
ma receptę na długowiecz-
ne życie? 
– Jeść mało i tłusto. Nie 
przejmować się nadmier-
nie i przyjmować życie ta-
kie jakim jest – odpowiada 
wprost. 
Szczęśliwie jakoś omija-
ły ją wszelkie choroby. 
W szpitalu była tylko raz, 

w wieku 92 lat – dopowia-
da najmłodsza córka pani 
Agnieszki, która opiekuje 
się stulatką.
Jubilatka doczekała się 
4 dzieci, 15 wnucząt i 26 
prawnucząt. Stara się dbać 
o wszystkich, jak tylko 
może, a że lubi gościć 
u siebie rodzinę to wszyscy 
chętnie ją odwiedzają, tym 
bardziej, że zawsze służy 
dobrą radą. Pani Agnieszka 
jest bardzo pogodną oso-
bą i wciąż dużo się uśmie-
cha. raf/

Recytowali po kaszubsku
PRZODKOWO | „w romantyczneJ scenerii – rzecz o panu tadeuszu” - pod takim hasłem zorGanizowano powiatowy ka-
szubski konkurs recytatorski.

GM. PRZODKOWO | stare meble, niepotrzebne lub uszko-
dzone sprzęty aGd i inne odpady o sporych Gabarytach 
będą odbierane od mieszkańców w przyszłym miesiącu. 

ŻUKOWO | setną rocznicę urodzin aGnieszka mądra, 
mieszkanka żukowa, obchodziła 4 kwietnia.

Podczas konkursu, który 
odbył się w auli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przodkowie, młodzież 
z gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych deklamowała 
inwokację w języku kaszub-
skim.
- „Pan Tadeusz” nie jest ła-
twym tekstem (nawet w ję-
zyku rodzimym) jednak nikt 
nie ma wątpliwości, że pięk-
nym – podkreślali organiza-
torzy konkursu. - Młodzież 
ze szkoły w Przodkowie uczy 
się języka kaszubskiego i po-
trafi się nim pięknie posługi-
wać, więc powstał pomysł, 
żeby zmierzyć się z „Panem 
Tadeuszem” w odsłonie ka-
szubskiej, w przekładzie 
Stanisława Janke. Chcieliby-
śmy co roku odkrywać inne 
fragmenty epopei, a tym 
samym popularyzować lite-
raturę piękną i kaszubszczy-

znę. Konkursy recytatorskie 
zawsze rozwijają uzdolnie-
nia twórcze oraz rozbudzają 
wrażliwość na piękno litera-
tury.
Dzień, w którym odbył się 
konkurs, był jednocześnie 
świętem kaszubszczyzny 
w szkole. Przypomnijmy, że 
Zrzeszenie Kaszubsko – Po-
morskie ogłosiło rok 2017 
rokiem pod patronatem Jó-
zefa Chełmowskiego,. Szkol-
na aula stała się więc miej-
scem, gdzie zorganizowano 
wystawę o życiu i twórczości 
tego artysty i filozofa. Jed-
nym z elementów dekoracji 
były prace uczniów wyko-
nane podczas warsztatów – 
koszulki z kaszubskimi sym-
bolami. 
Spotkanie otworzył występ 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej. Następnie w krótkiej 
scence o „Panu Tadeuszu” za-

prezentowali się uczniowie 
ZSP w Przodkowie. 
Nie zabrakło zaproszonych 
gości, wśród nich pojawili 
się Jolanta Tersa, dyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, 
Eugeniusz Pryczkowski, wi-
ceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego, Mag-
dalena Wirkus z Brus, wnucz-
ka Józefa Chełmowskiego 
(wygłosiła prelekcję o swoim 
dziadku) i Damroka Kwidziń-
ska, wokalistka kaszubska.
Opiekunkami Konkursu były: 
Dorota Wilczewska i Joanna 
Kuś, a patronat nad nim ob-
jęli Janina Kwiecień, starosta 
kartuski i Edmund Wittbrodt, 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego w Gdańsku.
W jury zasiadły: Danuta 
Rzepka, dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Przod-
kowo, Bogumiła Cirocka 

z miesięcznika „Pomerania” 
i Lucyna Radzimińska, spe-
cjalistka ds. oświaty w biurze 
Zarządu Głównego Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Komisja po wysłuchaniu 
recytacji przyznała następu-
jące miejsca:
Kategoria Gimnazjum:

i miejsce - Anna Okrój, gim-
nazjum w Przodkowie
ii miejsce - Marta Krefta, gim-
nazjum w Tuchlinie
iii miejsce - Daria Machola, 
gimnazjum w Szymbarku
Kategoria Szkoły Ponadgim-
nazjalne:
i miejsce - Agnieszka Lis, ZSP 

w Sierakowicach
ii miejsce - Agata Reclaf, ZSP 
w Sierakowicach
Wyróżnienie - Paweł Wicki, 
ZSP w Przodkowie
Wyróżnienie - Justyna Bach, 
ZSP w Somoninie
/oprac. RaF/

POZBąDź Się GRATóW to się nazywa Jubileusz!

W dniach od 15 do 26 maja 
na terenie gminy Przodko-
wo trwać będzie zbiórka od-
padów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elek-
trycznego. Zmianie ulega 
sposób przekazywania od-
padów – w tym roku zbiór-
ka będzie miała charakter 
przydomowy tzn. odpady 
będą odbierane sprzed nie-
ruchomości.
Podczas zbiórki zbierane 
będę następujące odpady:
– wielkogabarytowe m.in. 
szafy, sofy, krzesła, stoły, 
wózki dziecięce, rowerki 
dziecięce, zabawki dziecięce 
dużych rozmiarów, dywany, 
wykładziny, pierzyny, ramy 
okienne bez szyb, drzwi, ma-
terace, opony od samocho-
dów osobowych, i inne od-
pady wielkogabarytowe nie 

mieszczące się w 
pojemnikach na 
odpady itp.
– zużyty sprzęt 
elektroniczny i 
elektryczny m.in. 
lodówki, pralki, 
zmywarki, zamra-
żalki, kuchenki, 
inne duże AGD, 
telewizory, od-

biorniki radiowe i TV, narzę-
dzia elektryczne, maszyny 
do szycia itp.
W związku z powyższym, 
każdy mieszkaniec gminy 
zainteresowaniem zbyciem 
odpadów wielkogabary-
towych i zużytego sprzętu 
elektrycznego oraz elektro-
nicznego zobowiązany jest 
do zgłoszenia potrzeby wy-
wozu odpadów w terminie 
do dnia 20 kwietnia. W zgło-
szeniu należy podać adres 
nieruchomości, ilość i rodzaj 
odpadów (dla ułatwienia 
kontaktu można podać nr 
telefonu bądź adres e-mail). 
informacje te można prze-
słać telefonicznie na nr tel. 
58 500-16-10, fax 58 500-16-
01, drogą elektroniczną na 
adres e-mailowy: weronika.

mielnikowska@przodko-
wo.pl, składać osobiście w 
Urzędzie Gminy Przodko-
wo w godz. pracy tj. pn-śr 
7:30-15:30, czw 7:30-16:30, 
pt 7:30-14:30, bądź pocztą 
tradycyjną na adres: Urząd 
Gminy w Przodkowie, 83-
304 Przodkowo, ul. Kartuska 
21.
W ramach akcji nie będą od-
bierane różnego rodzaju od-
pady pochodzące z warsz-
tatów samochodowych, z 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, odpady bu-
dowlane, remontowe, od-
pady niebezpieczne, sty-
ropiany, szyby okienne, 
szklarniowe i samochodowe, 
tapicerka samochodowa, 
opony ciągnikowe itp.
Mieszkańcy mają obowią-
zek zgromadzić odpady 
przy ogrodzeniu bądź przy 
bramie wjazdowej, celem 
zapewnienia dogodnego 
dojazdu firmy wywożącej 
odpady.
/raf/

Zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych to okazja do po-
zbycia się gratów z domu
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SZUKASZ 
PRACOWNIKA?
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

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

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, nauczy-
ciel 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

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 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

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

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ

biuro@expressy.pl
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Dobra passa zaczęła się 25. 
marca – GKS zmierzył się z Ma-
zurem Sierpc. W tym meczu 
obie drużyny nie grzeszyły 
skutecznością, ale to żukowia-
nie mogą być naprawdę dum-
ni ze swojej gry w obronie – 
rzadko się bowiem zdarza, że 
drużyna piłki ręcznej w całym 
meczu traci zaledwie 13 bra-
mek. 

Tydzień później w Gdańsku 
odbyły się derby Pomorza – 
rywalem GKS-u był SMS ZPRP, 
czyli solidna drużyna, która 
przed meczem znajdowała się 
kilka miejsc wyżej, niż żukow-
ski zespół. Ale to goście okaza-
li się lepsi – szybko zbudowali 
przewagę i systematycznie ją 
powiększali – w pewnym mo-
mencie mieli aż 8 goli więcej 
od gdańszczan. W końcówce 
SMS zerwał się do walki, ale 
nie zmieniło to losów meczu, 
który 30:25 wygrał GKS.

W ubiegły weekend żukowia-
nie wraz ze Śląskiem Wrocław 

stworzyli prawdziwy horror. 
GKS zaczął świetnie – po sied-
miu minutach było 4:0. Potem 
zespół z dolnego Śląska zaczął 
odrabiać straty i gra zrobiła się 
niezwykle wyrównana. Ciągle 
jednak GKS utrzymywał nie-
znaczną przewagę i wydawało 
się, że tak zostanie do końca. 
W ostatnich minutach jed-
nak Śląsk zerwał się do walki 
i dzięki znakomitej grze objął 
prowadzenie na dwie minuty 
przed końcem. Wtedy z kolei 
wydawało się, że wrocławia-
nie będą się cieszyć z wyszar-
panego zwycięstwa – i znów 
nastąpił zwrot akcji. Żukowo 
rzuciło dwie bramki, skutecz-
nie zagrało w obronie i wygra-
ło mecz. 

GKS po tym meczu awanso-
wał na 11 miejsce w tabeli i ligi 
i ma duże szanse na utrzyma-
nie. Do końca pozostały trzy 
kolejki. Następne spotkanie 
żukowianie rozegrają dopiero 
27. kwietnia – rywalem będzie 
Pomezania Malbork.

Świetna seria Żukowa
PIŁKA RęCZNA | beniaminek i liGi wyGrał 3 spotkania z rzędu i zbliżył się do osiąGnięcia upraGnioneGo celu – utrzymania. 
w ostatnim meczu o zwycięstwie zadecydował zaledwie Jeden Gol.

Zawodniczka GKS-u Wie-
życa, Paulina Reiter 
została powołana na 
zgrupowanie Kadry Na-
rodowej U16.

Drużyna rocznika 2002 
w ostatnich dniach miała 
zgrupowanie w Krakowie, 
a w dniach 13-14 kwiet-
nia będzie przebywała 
w Hiszpanii. Tam odbędzie 
się turniej kwalifikacyjny 
do Mistrzostw Europy 
w Siatkówce Kobiet U16. 
Polki zagrają w grupie 
elimnacyjnej z Hiszpanią, 
Holandią i łotwą. Finały 
Mistrzostw Europy odbędą 
się w dniach 21-27 lipca.

TRAFiłA 
DO KADRy 
NARODOWEJ!

W hali Gimnazjum nr 2 
w Żukowie zakończyły się 
rozgrywki, które trwały 
przez sześć miesięcy. Na 
ostatnią, finałową kolejkę 
przybyły niemal wszystkie 
uczestniczące w lidze ze-
społy, aby powalczyć o jak 
najwyższe miejsce na ko-

niec ligi.
Bezkonkurencyjny okazał 

się zespół Wieżycy 2011 Stę-
życa. Pierwszy skład zajął 
triumfował w lidze, a drugi 
zespół ze Stężycy zdobył 
srebrny medal. Trzecie miej-
sce zajęło Żukowo ii.

Triumfatorki zagrały 

w składzie: Paulina Reiter, 
Ola Gostkowska, Agata 
Piankowska, Klaudia Bronk, 
Julia Kneba, Agata Stani-
sławska, Nikola Naczk, Bian-
ka Kulwikowska, Magda 
Myszk. 

MVP rozgrywek została 
uznana Klaudia Bronk.

Powiatowa Liga zakończona
finałowy turnieJ w żukowie był ostatnim akcentem Xiii powiatoweJ Gimna-
zJalneJ liGi piłki siatkoweJ dziewcząt orGanizowaneJ przez ks bat sierako-
wice i szkoły uczestniczące w rozGrywkach.

Gwardia Koszalin, która pewnie zmierza ku II lidze 
przyjedzie do Chwaszczyna po kolejne zwycięstwo. 
Jeśli tamtejszy KS urwie liderowi punkty, może na 
tym skorzystać inny zespół z powiatu, GKS Przodko-
wo.

Przegrana, remis i wygrana – to bilans ostatnich trzech 
meczów GKS-u. Potknięcia przodkowskich piłkarzy bez-
litośnie wykorzystała przewodząca w iii lidze Gwardia 
Koszalin, która w rundzie wiosennej jak na razie wygrała 
wszystkie spotkania. Czerwono-niebiesko-biali uciekli 
reszcie stawki – ich przewaga nad rezerwami Lecha Po-
znań i Bałtykiem Gdynia wzrosła do 6 punktów, GKS ma 
już 7 oczek straty. 

Pomóc w gonitwie za liderem może KS Chwaszczyno, 
który znajduje się w dolnej części tabeli, ale na pewno 
nie stoi na straconej pozycji w meczu z Gwardią. Forma 
drużyny nie jest jednak najlepsza. Pod koniec marca KS 
ograł co prawda rezerwy Lecha, ale przegrał ostatnie 
dwa spotkania – najpierw  u siebie ze Świtem Skolwin 
2-3, a potem w tym samym stosunku uległ na wyjeź-
dzie Jarocie Jarocin. Długo utrzymywał się remis 2-2, ale 
w końcówce meczu gola na wagę trzech punktów zdo-
byli gospodarze.

Zanim w sobotę o 17:00 mecz z liderem zagra KS 
Chwaszczyno, w środę z rezerwami Pogoni Szczecin za-
gra GKS Przodkowo. Portowcy znajdują się tuż nad stre-
fą spadkową i jeśli GKS chce walczyć o awans, musi ich 
pokonać. Po świętach przodkowianie podejmą u siebie 
inne rezerwy – Lecha Poznań, zaś KS Chwaszczyno zagra 
na wyjeździą z Wdą Świecie.

W rozgrywkach iV ligi Cartusia walczy o utrzymanie. 
W ostatnim marcowym meczu wygrała z rezerwami Arki 
Gdynia, dzięki czemu opuściła strefę spadkową. W sobo-
tę Kartuzianie podejmą Bytovię ii Bytów. KG
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