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szybkiej budowy  Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta. 
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Akcja zbiórki krwi odbę-
dzie się niedługo w Przod-
kowie. Każdy chętny bę-
dzie mógł okazać swoje 
wielkie serce i dać życie 
potrzebującym. 

Autobus do pobierania 
krwi będzie stał na parkin-
gu przy Urzędzie Gminy 
Przodkowo w godzinach 
od 9.00 do 13.00 w piątek 
12 maja. Dawca musi mieć 
ukończone 18 lat i posia-
dać przy sobie dokument 
tożsamości (najlepiej do-
wód osobisty). 

Jak przygotować się do 
oddania krwi? Należy zjeść 
lekki posiłek przed odda-
niem krwi, pić dużo soków 
owocowych i wody (przy-
najmniej litr płynów) i uni-
kać nadmiernego wysiłku 
fizycznego w dniu oddania 
krwi. 

Należy unikać tłustego je-
dzenia i co najmniej dobę 
przez oddaniem krwi nie wol-
no spożywać alkoholu.

- Jeżeli nie czujesz się zdro-
wym, miałeś w najbliższym 
czasie kontakt z chorą osobą 
– zaczekaj! - ostrzegają orga-
nizatorzy. - Przyjdź zdrowy. 

Oddana przez dawców krew, 

zanim trafi do osób potrzebu-
jących, zostanie zbadana, aby 
stwierdzić, czy dawca nie jest 
zakażony kiłą, HIV, wirusem 
żółtaczki zakaźnej B lub C. 
Ponieważ od daty zakażenia 
np. wirusami żółtaczki, HIV do 
momentu wykrycia tych wi-
rusów przez badania diagno-
styczne może upłynąć okres 
nawet kilku miesięcy, dawca 
musi wypełnić kwestionariusz, 
w którym zadawane są także 

pytania, które pozwalają 
określić, czy oddana krew 
będzie bezpieczna dla pa-
cjenta. Oddając krew nale-
ży pamiętać o możliwości 
zarażenia drugiej osoby, 
mimo że badania diagno-
styczne nie potwierdzają 
obecności czynników cho-
robotwórczych (tzw. okien-
ko serologiczne).

Bezpośrednio po odda-
niu nie należy palić tyto-
niu. Należy pić więcej niż 
zazwyczaj płynów. Należy 
również unikać nadmier-
nego fizycznego wysiłku. 
Osoby pracujące w zawo-
dach: pilot, maszynista, 
kierowca-operator dźwigu, 
pracujący na wysokości 
mogą powrócić do pracy 

nie wcześniej, niż po 12-tu 
godzinach od oddania krwi.

Samo oddawanie krwi peł-
nej trwa kilka minut. Łączny 
pobyt w miejscu pobierania 
krwi pełnej od zarejestrowa-
nia do zakończenia oddawa-
nia krwi trwa ok. 1 godziny. 

Akcja odbywa się pod pa-
tronatem wójta gminy Przod-
kowo oraz prezesa koła PCK 
i klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Przodkowie.  /raf/

Oddaj krew, uratuj życie

Majówka Pomorskich 
Przedsiębiorców w Szym-
barku to tradycyjna już 
impreza, organizowana 
co roku w Centrum Edu-
kacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku. Zjeżdżają się 
tam przedstawiciele władz 
samorządowych i admini-
stracyjnych województwa 
pomorskiego, świata nauki, 
biznesu, kultury i sportu. 

Co roku przyznawane są 
nagrody i wyróżnienia: tytu-
ły honorowego ambasadora 

Kaszub i te najważniejsze 
- maczugi im. Daniela Cza-
piewskiego.

Bo to właśnie ś.p. Daniel 
Czapiewski, założyciel CEPR, 
był pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem tego 
niezwykłego spotkania. Nie-
zwykłego, gdyż majówka jest 
rzadką okazją do spotkania 
się tak wielu ludzi zajmują-
cych się tak różnymi dziedzi-
nami życia na Pomorzu. Do 
tego spotkania w atmosferze 
zabawy mi odpoczynku. 

Majówka zawsze składa się 
z dwóch części – oficjalnej 
(podczas której wręczane 
są nagrody i tytuły) oraz tej 
mniej oficjalnej (to czas na 
integrację i zabawę). W trak-
cie drugiej części jak co roku 
odbędą się liczne konkursy 
i występy oraz tradycyjny 
poczęstunek przygotowany 
przez lokalnych przedsię-
biorców z branży rolniczej 
i gastronomicznej.

- Taka impreza, która inte-
gruje ludzi biznesu, polityki 

i sportu z pewnością jest po-
trzebna – wyjaśnia Zbigniew 
Jarecki, prezes  Kaszubskie-
go Związku Pracodawców. - 
Na co dzień nie ma bowiem 
wielu okazji, kiedy w at-
mosferze zabawy i rozrywki 
można się spotkać w takim 
gronie. 

W tym roku Majówka Po-
morskich Przedsiębiorców 
w Szymbarku rozpocznie 
się w dniu 13 maja o godz. 
13.00. 

/raf/

Biznes na majówce
SZymBARK | Po raz 14. Pomorscy Przedsiębiorcy sPotkają się, aby wsPólnie biesiadować. 

PRZoDKoWo | krew to jeden z najcenniejszych darów, jaki jeden czło-
wiek może dać drugiemu. to bezcenny lek, który ratuje życie.

Produkty, usługi, innowa-
cje i gminy, które w tym roku 
zdobyły największe uznanie 
Branżowych Komisji Eks-
pertów, zaprezentowały się 
Kapitule Konkursu podczas 
corocznej wystawy. Spośród 
wszystkich pozytywnie za-
opiniowanych zgłoszeń Ko-
legium Ekspertów wyłoniło 
listę nominowanych do Pol-
skiego Godła Promocyjnego 
w tegorocznej edycji Kon-
kursu „Teraz Polska”: 33 pro-
dukty, 14 usług, 7 innowacji 
i 6 gmin. W tej ostatniej kate-
gorii nominowana jest gmina 
Żukowo. 

Jury składające się z blisko 
30 autorytetów życia spo-
łecznego, kulturalnego, go-

spodarczego, naukowego 
i politycznego pod przewod-
nictwem prof. Michała Kle-
ibera w drodze głosowania 
wybrało zwycięzców tego-
rocznej edycji Konkursu.

Laureatów XXVII edycji Kon-
kursu „Teraz Polska” pozna-
my podczas uroczystej gali 
wręczenia statuetek 29 maja 
w Teatrze Wielkim w Warsza-
wie.

Konkurs „Teraz Polska” od 
ponad 25 lat niezmiennie 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem firm, które szukają 
sposobu na potwierdzenie 
wysokiej jakości oferowa-
nych przez siebie produktów 
i usług.

/raf/

„Teraz Polska” - nominacja
Gm. ŻuKoWo | jeszcze w maju nastąPi oficjalne 
rozstrzygnięcie konkursu „teraz Polska”. w kon-
kursie nominowana jest m.in. gmina żukowo. 
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Akcja zbierania podpisów 
została zainicjowana przez 
Kaszubski Związek Praco-
dawców. Przez ponad dwa 
miesiące zbierano podpisy 
pod petycją do Ministra In-
frastruktury i Budownictwa 
o szybką budową Obwod-
nicy Metropolitalnej Trój-
miasta, jako części drogi S6. 

- Do dnia dzisiejszego (do 
wtorku 9 maja – przyp. red.) 
zebraliśmy 11 tys. 840 pod-
pisów mieszkańców Pomo-
rza, głównie rejonu Kaszub 
– mówi Zbigniew Jarecki, 
prezes Kaszubskiego Związ-
ku Pracodawców z siedzibą 
w Żukowie. - Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy włą-
czyli się w tę niezmiernie 
ważną dla Pomorza akcję, 
za zaangażowanie zarówno 
w zbieraniu podpisów, jak 
i w zachęcaniu do tego in-
nych osób. 

Wczoraj – w środę, 10 maja 
– prezes KZP złożył petycję 
wraz z podpisami w mini-
sterstwie. 

Przypomnijmy: na począt-
ku marca przedstawiciele 
Kaszubskiego Związku Pra-
codawców przygotowali 
petycję do ministra, w któ-
rej apelują o jak najszybszą 
budowę części trasy S6, 
która stanie się Obwodnicą 
Metropolitalną Trójmiasta. 

- To niezmiernie ważna 

kwestia dla całego regio-
nu, walczymy o budowę 
tej drogi już ponad dwa 
lata – tłumaczył wówczas 
Zbigniew Jarecki, prezes 
związku. - O konieczności 
budowy obwodnicy nie 
trzeba chyba nikogo prze-
konywać, w szczególności 
tych, którzy na co dzień jeż-
dżą po powiecie kartuskim 
i borykają się z problemami 
drogowymi. 

Jako główne problemy 
wskazywano na tworzą-
ce się codziennie korki, co 
z kolei powoduje ogrom-
ne straty. Tylko pomiędzy 
dwoma rondami w Żukowie 
przejeżdża od 25 do 30 tys. 
samochodów na dobę!

- Nasi pracownicy stoją 

w tych korkach, tracą czas, 
paliwo, dodatkowo powo-
duje to zanieczyszczenie 
powietrza – tłumaczy Zbi-
gniew Jarecki. - To samo jest 
przy transporcie, który ma 
przecież kluczowe znacze-
nie dla funkcjonowania firm 
i – co za tym idzie – rozwoju 
regionu. Budowa trasy ma 
zatem wiele aspektów, za-
równo ekonomicznych, jak 
i ekologicznych. Najwyższy 
czas, żeby to w końcu zre-
alizować. Tym bardziej, że 
prace nad tą drogą są już 
zaawansowane, opracowa-
ny jest jej przebieg, jest też 
niezbędna dokumentacja. 
Stąd nasza akcja – chcieli-
śmy pokazać, jak wielu oso-
bom zależy na budowie tej 
obwodnicy. 

W akcję zaangażowało się 
bardzo wiele osób prywat-
nych oraz przedstawicieli 
firm, stowarzyszeń i insty-
tucji. Podpisy zbierali samo-
rządowcy, przedsiębiorcy, 
strażacy, koła gospodyń 
wiejskich, szkoły, mło-
dzież... 

Dziś można powiedzieć: 
udało się! Niemal 12 tys. 
zebranych podpisów to 
sukces akcji. Petycja wraz 
z podpisami trafiła już 
w ręce ministra, teraz od 
jego decyzji zależy, jaka bę-
dzie przyszłość trasy S6.
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Poparcie dla obwodnicy

I ty możesz pomóc 27-letniej 
Kasi z Sierakowic (i innym) reje-
strując się w bazie danych poten-
cjalnych dawców szpiku. 

W niedzielę 21 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kartuzach pracow-
nicy Fundacji DKMS będą rejestro-
wali dawców szpiku.  Kasia ma 27 lat 
i zawsze była bardzo aktywna, wy-
sportowana i uśmiechnięta. Ocze-
kiwanie na dziecko, to był najpięk-
niejszy czas w jej życiu. Wszystko 
zmieniło się w ósmym miesiącu cią-
ży – dowiedziała się, że ma nowotwór.  
Chłoniak T-limfoblastyczny, na który zachorowała Kasia, to bar-
dzo agresywna odmiana, która atakuje również węzły chłonne, 
wątrobę, śledzionę oraz szpik. Po bardzo intensywnej chemiote-
rapii, którą teraz przechodzi, będzie potrzebowała przeszczepu. 
Tylko on może dać jej szansę na całkowite wyleczenie. /raf/

Energia elektryczna to jedna z najważniejszych spraw 
w codziennym życiu. Bez niej nie byłoby światła, transportu, 
usług, komunikacji, bieżącej wody i wielu innych. 

Czy chcesz się zatem dowiedzieć: jak oszczędzać na rachunkach 
za prąd i ogrzewanie, czy problem smogu naprawdę istnieje, czy 
odnawialne źródła energii są opłacalne, na jakie dotacje i na jakie 
cele związane z energią można liczyć? Weź udział w cyklu spo-
tkań, które rozpoczynają się w Kartuzach. Terminy spotkań: 15 
maja, godz. 18.00 – sala sesyjna w Urzędzie Miasta w Kartuzach; 
22 maja, godz. 19.00 - Staniszewo, Zespól Szkół; 29 maja, godz. 
17.30 - Kiełpino, Zespół Szkół; 31 maja, godz. 18.00 - Brodnica 
Górna, Zespół Kształcenia i Wychowania.  Na spotkaniach uzy-
skach odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i uzyskasz wiedzę na 
temat tego, jak oszczędzać świadomie. /raf/

energet yka obywatelska

Pomóż kasi i innym

PomoRZE | niemal 12 tys. PodPisów udało się zebrać Pod Petycją w sPrawie szybkiej budowy  obwodnicy metroPolitalnej trójmiasta. 
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Zbigniew Jarecki, preZes kZp, 
Z pacZkami pełnymi podpisanych 
petycJi tuż prZed wyJaZdem do 
warsZawy

o konieczno-
ści budowy 

obwodnicy 
nie trzeba chyba 
nikogo przekony-
wać, w szczegól-
ności tych, którzy 
na co dzień jeżdżą 
po powiecie kar-
tuskim i borykają 
się z problemami 
drogowymi. 

Od urodzenia tego wy-
bitnego Kaszuby właśnie 
minęło 200 lat. Rocznicę tę 
postanowili uczcić działa-
cze oddziałów Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego 
w Sianowie oraz Baninie. 
Dlatego w minioną nie-
dzielę, 7 maja, odbyła się 
uroczystość odsłonięcia 
kamienia upamiętniające-
go Floriana Ceynowę. 

Florian Ceynowa urodził 
się w 1817 roku. Był leka-
rzem, pierwszym działa-
czem kaszubskim, oprócz 
tego m.in. pisarzem, ba-
daczem kaszubszczyzny, 
w tym języka kaszubskie-
go a także twórcą pisowni 
kaszubskiej. Określany jest 
mianem „budziciela Ka-
szub”.

Ceynowa nie miał fa-
chowego przygotowa-
nia etnograficznego, ale 
nadrabiał pracowitością, 
pasją i intuicją. Poruszał 

Kamień ku czci Ceynowy
SIANoWo | na samej granicy sianowa i staniszewa stanął kamień 
uPamiętniający floriana ceynowę. 

się oddać brzmienie, bogac-
two i subtelności języka ka-
szubskiego oraz odróżnić go 
od polszczyzny, ale nie dbał 
o przejrzystość i czytelność 
swych tekstów.

Jego działalność nie przy-
niosła mu uznania ani za-
szczytów. Florian Ceynowa 
zmarł na zawał serca w 1881 
r. Na jego grobie można 
przeczytać: Ś.p. Dr. Florjan 
Ceynowa/lekarz i literat.

Miejsce, gdzie stanął ka-
mień ku czci Ceynowy, nie 
jest przypadkowe. Właśnie 
na granicy Sianowa i Stani-
szewa Ceynowa został aresz-
towany przez zaborcze wła-
dze pruskie po nieudanym 
starogardzkim powstaniu 
i następnie uwięziony.

- Bez Ceynowy nie byłoby 
dzisiejszej kaszubszczyzny 
– podkreślił podczas uro-
czystości senator Kazimierz 
Kleina.

W uroczystości odsłonię-
cia pamiątkowego obelisku 
uczestniczyli m.in. Janina 
Kwiecień, starosta kartuski, 
natomiast burmistrza Kartuz 
reprezentował Wojciech Ja-
worowski, jego zastępca. 

/raf/

się po niezbadanym tere-
nie, postępował niekiedy 
po omacku oraz popełniał 

błędy. Pisownię swych dzieł 
kilkakrotnie zmieniał i stop-
niowo komplikował. Starał 
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Już po raz trzeci do Stężycy 
zjadą największe gwiazdy mu-
zyki disco polo. W tym roku 
20 maja odbędzie się „Przebo-
jowa Majówka”. W ubiegłych 
latach impreza cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem 
i przyciągnęła tłumy. 

Podczas tegorocznej edycji 
„Przebojowej Majówki” wy-
stąpią: Akcent, Piękni i Młodzi, 
Andre, Boys, Classic, Long&Ju-
nior, Extazy, Exaited, Power 
Play, Top Girls, Jorrgus oraz 
wielu innych.

Co ważne, wstęp na koncerty 
jest całkowicie bezpłatny! 

- Dla fanów tej muzyki to 
z pewnością niezła gratka – 
mówi Tomasz Brzoskowski, 
wójt gminy  Stężyca. - Na wi-
dzów czeka sporo nowości. 
W tym roku wystąpi wielu 
wykonawców, których u nas 
jeszcze nie było. Staramy się 
spełniać oczekiwania publicz-
ności - niektóre z zespołów 
zostały np. zaproszone dlate-

go, że zasugerowała nam to 
młodzież, która uczestniczyła 
w poprzednich edycjach im-
prezy. Obecnie dla zespołów, 
tworzących ten typ muzyki, 
występ na naszej „Przebojo-
wej Majówce” jest prestiżem, 
wyróżnieniem. Zespoły same 
się zgłaszają i pytają, czy mo-
gliby wystąpić. W tym roku 
niektórym musieliśmy odmó-
wić. Spodziewamy się bar-
dzo dużego zainteresowania, 
ogromnej frekwencji i mamy 
nadzieję, że dopisze pogoda. 
Najważniejsze, aby wszyscy 
świetnie się bawili. 

Organizatorzy radzą wszyst-
kim, a w szczególności tym, 
którzy wybierają się na majów-
kę samochodami, wcześniej-
szy przyjazd. Później może 
być problem ze znalezieniem 
miejsca do zaparkowania. 

Impreza, która odbędzie się 
20 maja, będzie transmitowa-
na przez telewizję Polo TV.

/raf/

Muzyczne szaleństwo
StĘŻycA | to będzie największa na Pomorzu imPreza w rytmach disco Polo. Przebo-
jowa majówka już za kilka dni – tego wydarzenia Po Prostu nie możesz PrzegaPić!
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Tradycją stało się, że w rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 
z 1791 r. przy pomniku Mat-
ki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej w Sierakowicach 
spotykają się przedstawiciele 
samorządu, firm i instytucji 
oraz mieszkańcy, aby wspól-
nie obchodzić święto konsty-
tucji i zamanifestować swój 
patriotyzm oraz pomodlić się 
w intencji Ojczyzny. Tak było 
i w tym roku. 

Uroczystości rozpoczęto 
odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego, później rozpoczę-
ły się przemówienia. 

– Oprócz świętowania i skła-
dania dziękczynienia Opatrz-
ności Bożej za dar wolności, 
winniśmy także poddać się 
refleksjom, bo tak nakazuje 
uczciwość wobec tych, któ-
rzy o wolność walczyli: czy 
nie sprzeniewierzamy tego 
daru wolności? - powiedział 
- Tadeusz Kobiela, wójt gmi-
ny Sierakowice. - Wiele na to 
wskazuje, że jednak tak się 
dzieje, szczególnie w ostat-
nim czasie. Znowu wychodzą 
nasze narodowe grzechy, 
nasze przewiny, nasze skłóce-
nia, nasze waśnie – to wszyst-
ko widzimy na co dzień. Nie 
widać woli pogodzenia się, 
woli pójścia na kompromis. 
Powinno to nam zostać za-
dane, aby upraszać u Matki 
Bożej kolejny dar – dar zgody 
naszemu narodowi.

Później wiązanki biało-
czerwonych kwiatów przy 
pomniku złożyły delegacje: 
przedstawiciele sierakowic-
kiego koła Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych, radni Rady Gminy 
Sierakowice, przedstawiciel 
Rady Powiatu Kartuskiego, 
pracownicy urzędu gminy, 
komitet terenowy Prawo 
i Sprawiedliwość, uczniowie 
gimnazjum im. Józefa Piłsud-
skiego w Sierakowicach, To-
warzystwo Przyjaciół Ucznia 
„Horyzont” działające przy 
sierakowickim gimnazjum, 
uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Siera-

kowicach, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Floriana 
Ceynowy w Sierakowicach, 
pracownicy Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłop-
ska”, przedstawiciele KZPiT 
„Sierakowice”, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie oddział 
w Sierakowicach oraz dele-
gacja Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Modlitwę za Ojczyznę od-
mówił proboszcz parafii św. 

Marcina, ks. dr Tadeusz Knut, 
który słowami modlitwy ks. 
Piotra Skargi prosił o pomyśl-
ność dla wszystkich Polaków 
i o odpowiedzialność rządzą-
cych naszym krajem.

Po zakończeniu uroczysto-
ści przy pomniku uczestnicy 
udali się do Ołtarza Papieskie-
go, gdzie mszę św. z kaszub-
ską liturgią słowa odprawił ks. 
kan. Paweł Rąbca, proboszcz 
parafii p.w. św. Anny w Gra-
bowie Kościerskim. /raf/

Modlitwa i kwiaty

prZedstawiciele samorZądu, firm i instytucJi oraZ miesZkańcy wspólnie obchodZili Święto konstytucJi

SIERAKoWIcE | uroczyście, refleksyjnie i w modlitewnej zadumie – tak w gminie 
sierakowice uczczono 226. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. 

Zawody Sportowo-Pożarni-
cze Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Kar-
tuzy odbyły się kilka dni temu 
w Mirachowie. W rywalizacji 
wzięło udział wielu strażaków, 
zarówno kobiet jak i mężczyzn. 
Puchary wręczał m.in. bur-
mistrz Mieczysław Grzegorz 
Gołuński. 

W kategorii „członkowie czyn-
ni” zwyciężyłą drużyna OSP 
Kolonia, drugie miejsce zajęli 
strażacy z OSP Staniszewo, zaś 
trzecie druhowie z Pomieczyń-
skiej Huty.

W kategorii „członkowie 
czynni, ćwiczenie alarmowo-

bojowe” najlepsza byłą druży-
na OSP Staniszewo, zaraz za nią 
OSP Prokowo. Najlepszą druży-
ną żeńską została OSP Proko-
wo, zaś wśród drużyn młodzie-
żowych najlepsi okazali się: 
OSP Prokowo (męskie, 12-15 
lat), OSP Mirachowo (męskie, 
15-18 lat), OSP Brodnica Górna 
(żeńskie, 12-15 lat) OSP Stani-
szewo (żeńskie, 15-18 lat) i OSP 
Pomieczyńska Huta (ćwiczenie 
alarmowo-bojowe). W sztafe-
cie pożarniczej indywidualnie 
najlepszy czas osiągnęli Bar-
tłomiej Drawc (OSP Prokowo) 
i Gracjan Szutenberg (OSP Sta-
niszewo). /raf/

strażacy-ochotnicy ZmierZyli się podcZas Zawodów w mirachowie
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Zawody strażackie
mIRAcHoWo | strażacy-ochotnicy z kilku 
jednostek osP z gminy kartuzy rywalizowali 
w kilku kategoriach o miano najlePszych. 
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Spotkanie rozpo-
częło się od przy-
bliżenia uczniom, 
czym jest konsty-
tucja i dlaczego 
świętujemy 3 maja. 
Kolejną część ape-
lu przygotowali 
uczniowie klasy II 
gimnazjum pod kie-
runkiem Arkadiusza 
Domarosa – była to 
recytacja utworów 
poetyckich o tema-
tyce patriotycznej. 

Później szkolny hol zmienił się w... 
studio Telewizji Czeczewo. Ucznio-
wie klasy VI wraz z wychowawczy-
nią Lucyną Reiter-Szczygieł przy-
gotowali bowiem przedstawienie 
w formie programu telewizyjnego. 

Uczniowie, którzy wcielili się w te 

role wystąpili w strojach stylizowa-
nych na te z epoki oświecenia.

„Programowi telewizyjnemu” to-
warzyszył pokaz materiałów mul-
timedialnych. Dopełnieniem ca-
łego przedstawienia była muzyka 
z okresu oświecenia, tworząc tło 
muzyczne. /opr. raf/

Niech się święci 3 maj
Gm. PRZoDKoWo | uroczystości uPamiętniające uchwale-
nie konstytucji odbyły się w zesPole szkół w czeczewie.

REKLAMA                                                41/2016/PS
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

SPRZEDAm nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 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 mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StARSZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 
503 590 203

ZAMIENIĘ

KUPIĘ

KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-

ście, 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, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

KuPIE telefon kom. Samsung S 5611 t. 506 
251 697 

SPRZEDAm nowy telefon komórkowy an-
droid, tel. 697 610 292
SPRZEDAm komputer, dysk 120 GB, kla-

SPRZEDAm kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAm szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 

tel. 517 782 024

SPRZEDAm rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

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

SPRZEDAm dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
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

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

KotŁoWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

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

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

SINGLE men 33 age mild, make type mo-
del. l am search Woman, 29-59 age spon-
sor, Sopot, Uwe 735 001 684

SINGLE 35 l., modelowy typ urody, Szu-
kam Pani, 28-52 l., miłej Sponsorki, Gdy-
nia, Sven 735 001 684

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

RÓŻNE

SIANoKISZoNKA, 120 x 120, dobre.jako-
ści, 70 zł, rotacjna, 1750 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

SIANo, słoma w  balotach 120x150, siano 
kostka z magazynu, możliwość transportu, 
tel. 506 250 477

DREWNo opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

mAtA dla dziecka do leżenia i przewijania, 
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 siano bdb jakości, słomę, 
nowe garnki szwajcarskie, 9 warstwowe 
dno, tel. 517 722 303

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

KuPIĘ militaria (umundurowanie, odzna-
czenia, ekwipunek wojskowy, części pojaz-
dów itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: ekwipune-
kwojskowy@gmail.com

oBWIESZcZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  
2015r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 21.04.2017r. 
na wniosek  Zarządu Powiatu Wejherowskiego  z 22.03.2017r. skorygowany w dniu 21.04.2017r.  wsz-
częto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo-Kolonia o długości 1,7km” na 
terenie Gminy Szemud obręb Będargowo 
na działkach nr ewidencyjny: 131/5, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 130, 133/1, 125/1, 125/3 (powstałej z po-
działu działki 125/2), 125/4 (powstałej z podziału działki 125/2), 291, 284/1 (powstałej z podziału działki 
284), 286, 283/5 (powstałej z podziału działki 283/4), 283/6 (powstałej z podziału działki 283/4), 295/1 
(powstałej z podziału działki 295), 294/1 (powstałej z podziału działki 294), 293/1 (powstałej z podziału 
działki 293), 292/1, 292/9 (powstałej z podziału działki 292/2), 186, 279/1 (powstałej z podziału działki 
279), 278/1 (powstałej z podziału działki 278), 277/4 (powstałej z podziału działki 277/3), 67/1 (powstałej 
z podziału działki 67), 292/11 (powstałej z podziału działki 292/8), 292/12 (powstałej z podziału działki 
292/8), 292/18 (powstałej z podziału działki 292/7), 292/16 (powstałej z podziału działki 292/4), 292/14 
(powstałej z podziału działki  292/5), 13/1 (powstałej z podziału działki 13), 14/1 (powstałej z podziału 
działki 14), 15/1 (powstałej z podziału działki 15), 15/2 (powstałej z podziału działki 15), 16, 17/1 (po-
wstałej z podziału działki 17), 18/1 (powstałej z podziału działki 18), 19/1 (powstałej z podziału działki 
19), 20/1 (powstałej z podziału działki 20), 20/2 (powstałej z podziału działki 20), 21/1 (powstałej z po-
działu działki 21), 296/1 (powstałej z podziału działki 296), 297/1 (powstałej z podziału działki 297), 304

oraz czasowe zajęcie działek na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
obręb Będargowo, Gmina Szemud,  Powiat Wejherowski:
działki nr ewidencyjny : 131/3, 133/2, 127/2, 126/2, 284/2 (powstałej z podziału działki 284), 
285, 283/1, 283/7 (powstałej z podziału działki 283/4), 279/2 (powstałej z podziału działki 279), 278/2 
(powstałej z podziału działki 278), 277/5 (powstałej z podziału działki 277/3), 290/1, 292/13 (powstałej 
z podziału działki 292/8) 67/2 (powstałej z podziału działki 67), 13/2 (powstałej z podziału działki 13), 
18/2 (powstałej z podziału działki 18), 20/3 (powstałej z podziału działki 20), 297/2 (powstałej z podziału 
działki 297)
obręb Kolonia,  Gmina Kartuzy,  Powiat Kartuski
działki nr ewidencyjny : 200/1, 201/3

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem 
decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty do-
konania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział 
Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE                                                                                                                  107/2017/DB
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PARTNEREM EXPRESSU JEST: SPoRtNAKASZuBAcH.PL, SERWIS INTERNETOWY O SPORCIE I AKTYWNYM WYPOCZYNKU W POWIECIE KARTUSKIM

- Jestem szczęśliwy, że 
udało mi sie osiągnąć to, 
nad czym tak ciężko praco-
wałem w ostatnich miesią-
cach - mówi Maciej Hirsz. 
- Zdawałem sobie sprawę, 
że poziom będzie wysoki, 
ale wiedziałem też, że moja 

forma pozwala mi walczyć 
o najwyższe miejsca. Wy-
grać takie zawody to nie 
tylko spełnienie jednego 
z marzeń, ale i motywacja 
do dalszej, ciężkiej pra-
cy – powiedział zwycięzca 
z Kartuz.

Wystartowali najlepsi za-
wodnicy z całego świata 
– udział trzeba było sobie 
najpierw wywalczyć, więc 
sam występ był ogromnym 
sukcesem, a Hirsz awan-
sował wraz z dziewiątką 
innych siłaczy do finału. 

Kaszub wygrywa 
światowe zawody!
StRoNGmAN | maciej hirsz, zawodnik gruPy słabek okazał się najlePszy na Pre-
stiżowych zawodach sygnowanych nazwiskiem arnolda schwarzeneggera! 

Tam konkurencje były nie-
zwykle wymagające – marsz 
z nosidłami o wadze 340 kg, 
podnoszenie belki na jak naj-
większą liczbę powtórzeń, 
oraz podnoszenie kuli o wa-
dze 180 kg. Strongman z Kar-
tuz od początku zawodów 
prezentował wysoką formę. 
Przed ostatnią konkurencją 
zajmował pierwsze miejsce 
i w ostatnim akcie rywalizacji 
nie oddał już prowadzenia 
i zgarnął złoto w Arnold Clas-
sic Africa 2017. W zawodach 
wzięli też udział inni Polacy 
– Mateuszowie Ostaszewski 
i Kieliszkowski, ale zabrakło 
ich w finale.

Dzięki temu wynikowi Hirsz 
wywalczył sobie bilet do USA 
na zawody Arnold Amateur 
2018 (Mistrzostwa Świata) 
i start w turnieju PRO w Afry-
ce w 2018 roku. Strongma-
nowi z Kartuz udało się też 
spotkać samego Arnolda 
Schwarzeneggera.

Warto również przypo-
mnieć, że okazja do kibico-
wania Maciejowi Hirszowi 
nadarzy się już w tę niedzie-
lę (14 maja) na zawodach 
w Kartuzach! Gościem spe-
cjalnym imprezy będzie Ma-
riusz Pudzianowski, który 
tym razem pojawi się w roli 
sędziego.

Zawody, które odbywa-
ją się od 1997 roku upa-
miętniają zasłużonych dla 
polskich zapasów olim-
pijczyków, jakimi byli Bo-
recki i Wojda. Rywalizacja 
odbyła się w kategoriach 
młodzików, minizapa-
sów, zmagały się zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy. 
Na matach walczyli głów-
nie zawodnicy z Pomorza, 
ale byli też goście z Rosji.

W dwóch żeńskich kate-
goriach wygrały Dominika 
Konkel (kategoria do 29 

kg), oraz Bianka Dutczak 
(37 kg). Chłopców było 
znacznie więcej – w mini-
zapasach rywalizowano aż 
w dwunastu kategoriach, 
w zapasach klasycznych 
w dziewięciu. W punktacji 
drużynowej mieliśmy do-
minację Kaszub – najlepsi 
byli zawodnicy GKS-u Car-
tusii Kartuzy, na drugim 
miejscu znaleźli się gospo-
darze – Fundacja Morena 
Żukowo, zaś na trzecim 
miejscu uplasowali się re-
prezentanci Rosji.
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memoriał dla żukowa i kartuz

Mecz GKS-u z Gwardią był 
dla tych pierwszych ostatnią 
okazją do tego, by włączyć 
się do walki o awans. Fawo-
rytem był lider, ale przodko-
wianie grali nie ustępowali 
przeciwnikom. Długo utrzy-
mywał się remis 1-1, który 
raczej pogrzebałby szanse 
GKS-u na zwycięstwo w III li-
dze, ale w końcówce goście 
zadziwili - w doliczonym 
czasie gry gole strzelili Łapi-
growski oraz Proena i kom-
plet punktów pojechał do 
Przodkowa. Z tego wyniku 
na pewno ucieszyło kilka 
drużyn z czoła tabeli - teraz 
za plecami Gwardii Kosza-
lin (51 punktów) zrobiło się 

Od 29. kwietnia do 2. 
maja w Warszawie odbywał 
się ogólnopolski finał tur-
nieju „Z podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”. 
Województwo pomorskie 
w kategorii U-10 chłopów 
reprezentowali piłkarze UKS 
Orlik Stężyca, na co dzień 
realizujący program „Piłkar-
ska przyszłość z Lotosem” 
w Klubie Sportowym Radu-
nia Stężyca oraz w Zespole 
Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy.

W niedzielę młodzi futboli-
ści uczestniczyli w rozgryw-
kach grupowych. Piłkarze ze 
Stężycy odnieśli dwa zwy-
cięstwa – 5-1 z Jelenią Górą 
oraz 3-2 z Radomskiem, 
a także raz ponieśli poraż-
kę – z Akademią Młodych 
Orłów Kielce – przegrali 1-2 

po bramce straconej w koń-
cówce meczu. Zawodnicy 
ze Stężycy awansowali do 
ćwierćfinału, gdzie zmierzy-
li się w poniedziałek z dru-
żyną z Nowego Sącza.

Lepszy okazał się z zespół 
z Pomorza, który wygrał 2-1 
i awansował do półfinału. 
W boju o finał kibice zoba-
czyli bardzo wyrównany 
mecz, który jednak osta-
tecznie wygrał Kostrzyn. Pił-
karze ze Stężycy zagrali o 3. 
miejsce, ale tam lepszy oka-
zał się zespół z Międzycho-
du – drużyna z Wielkopolski 
pokonała UKS 4-1 i zgarnęła 
brązowy medal.

Młodzi piłkarze ze Stężycy 
mogą mówić o sporym suk-
cesie – zajęli 4. miejsce na 
350 startujących w turnieju 
drużyn.

Sukces był blisko

Przodkowo bije lidera!
PIŁKA NoŻNA | gks ograł lidera w koszalinie i walka o awans do ii ligi Po-
nownie nabrała rumieńców. Przodkowscy Piłkarze nie są w niej bez szans. 
w iV lidze najPrawdoPodobniej utrzyma się cartusia.

bardzo gęsto – Lech II Poznań 
ma 51 punktów, Sokół Kle-
czew ma 50 punktów, Bałtyk 
Gdynia 49, GKS Przodkowo 47. 
KS Chwaszczyno z kolei broni 
się przed spadkiem. Ostatnio 
uratował remis z Sokołem Kle-
czew, ale od strefy spadkowej 
dzielą go zaledwie 3 punkty.

O utrzymanie, tyle że po-
ziom niżej, walczy Cartusia. 
I wszystko wskazuje, że wyj-
dzie z tej walki zwycięsko - po 
niemrawym początku rundy 
wiosennej podopieczni Ma-
riana Geszke wyraźnie złapali 
wiatr w żagle i znacznie odda-
lili się od strefy spadkowej (10 
punktów przewagi). 

W sobotę o 16:00 GKS Przod-
kowo zagra u siebie z Wdą 
Świecie, KS Chwaszczyno za-
gra na wyjeździe w niedzielę 
z Leśnikiem Manowo, nato-
miast czwartoligowa Cartusia 
w sobotę zmierzy się w Gnie-
winie z tamtejszym Stole-
mem.

młodzi zapaśnicy z Kartuz i Żukowa zdominowali  
XXIII memoriał Henryka Boreckiego i Edwarda Woj-
dy. Rywalizowała ponad setka zawodników.

PIŁKA NoŻNA | o krok od wielkiego finału na sta-
dionie narodowym byli młodzi Piłkarze ze stężycy.

Fo
t. 

sp
or

tn
ak

as
zu

ba
ch

 B
ar

to
sz

 C
iro

ck
i



REKLAMA                                                                                                                                                     79/2017/RL


