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Radosnych  Świąt!

życzy redakcja Expressów!



ŻUKOWO | Już po raz szósty 6 stycznia ulicami żukowa 
przeJdą trzeJ królowie wraz z orszakiem. 

KArtUZy | życzenia, opłatek, wspólne śpiewanie kolęd oraz biesiada, także wspa-
niały barszcz, pyszne ciasta i gorąca kawa. tak było na ii kaszubskieJ wigilii, któ-
rą zorganizowano dla mieszkańców na rynku w kartuzach.

II Kaszubska Wigilia
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

/expressypl

Dziękujemy, 
że jesteście z nami!

Biją rekorD za rekorDem

Okrągłe urodziny naszego 
wydawnictwa były okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności i do opraco-
wania planów wydawniczych 
na kolejne lata. 

W przeddzień Święta Niepod-
ległości udałosię im ustanowić 
rekord Polski w grze na flażo-
letach. Na Starym Rynku „Sto 
lat” jednocześnie zagrało 166 
osób.

zgłoś temat,
wyślij zDjęcie

Wiesz o czymś ciekawym? 
A może jest sprawa, która 
Cię bulwersuje? Wyślij do 
nas maila – a zajmiemy 
się Twoją sprawą i opisze-
my ją na łamach Expressu 
Powiatu Kartuskiego.

W naszej gazecie poru-
szamy sprawy, które bolą 
i bulwersują. Czekamy na 
Wasze zdjęcia i zgłoszenia 
- wysyłajcie je na adres:
redakcja@expressy.pl

Forcecon po raz Drugi
Lord Vader, rycerze Jedi, sztur-
mowcy i inni przybysze z odle-
głej galaktyki zawitają do Wej-
herowa.

raDosnych świąt
życzy reDakcja
Zbliża się wyjątkowo magicz-
ny okres. Z okazji nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Czytelnikom, aby 
ten czas upływał w rodzinnej 
atmosferze i przyniósł wiele 
radości.
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Na scenie zagościł zespół 
muzyczny z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 
w Kartuzach, występujący 
pod kierunkiem Liliany Mali-
nowskiej. Po wspólnym śpie-
waniu kolęd głos zabrał Ma-
riusz Florczyk, który przywitał 
wszystkich gości i podzięko-
wał za wsparcie i pomoc przy 
organizacji tegorocznego 
spotkania. Następnie ze sce-
ny popłynęły już świąteczne 
życzenia, których autorami 
byli Janina Kwiecień, starosta 
kartuski, Mieczysław Gołuń-
ski, burmistrz Kartuz oraz ks. 
Ryszard Różycki, proboszcz 
parafii pw. św. Kazimierza.
Wśród gości nie zabrakło 
oczywiście Świętego Mi-
kołaja, który na spotkanie 
z dziećmi przybył na kartuski 
Rynek nieco wcześniej. 
Uczestnicy Wigilii składa-
li sobie również życzenia 
indywidualnie, prosto od 
serca, łamiąc się jednocze-
śnie opłatkiem. Magii Świąt 
Bożego Narodzenia dopeł-
niły światełka zimnych ogni. 
Później wszyscy udali się na 
wigilijny poczęstunek. Były 
barszcz, przepyszne ciasta 
i gorąca kawa.
Najmłodsi mogli korzystać 

z bezpłatnych atrakcji ufun-
dowanych przez burmistrza 
Kartuz: mini pociągu, karuzeli 
czy fotobudki. Dodatkowych 
wrażeń dostarczały kartuskie 
iluminacje świetlne - fontan-
na, olbrzymia choinka i inne 

dekoracje przygotowane 
przez wystawców Kartuskie-
go Jarmarku Świątecznego.
Organizatorem tego przed-
sięwzięcia była Rada Or-
ganizacji Pozarządowych 
Powiatu Kartuskiego, którą 

reprezentował Mariusz Flor-
czyk, jej przewodniczący. Wi-
gilia odbyła się dzięki współ-
pracy Rady ze Starostwem 
Powiatowym w Kartuzach 
oraz gminą Kartuzy.
/raf/

Orszak trzech Króli

Jest to impreza o charakte-
rze społecznym, rodzinnym 
i religijnym. \Organizatorzy 
zapraszają do udziału zarów-
no osoby wierzące, jak i nie-
wierzące. Wqydarzenie ma na 
celu zjednoczenie wszystkich  
we wspólnym poszukiwaniu 
Nowonarodzonego Króla, na 
wzór Mędrców ze Wschodu – 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Uczestnicy Orszaku pragną, 
tak jak Trzej Królowie – oddać 
pokłon Jezusowi. Hasłem te-

gorocznego Orszaku jest we-
zwanie:  „Bóg jest dla wszyst-
kich – wszyscy do stajenki!”. 
Żukowski Orszak to wspólna 
inicjatywa Parafii dekanatu 
żukowskiego, władz samorzą-
dowych gminy i Starostwa Po-
wiatowego w Kartuzach oraz 
Szkół i Przedszkoli funkcjonu-
jących na terenie gminy.
Orszak Trzech Króli, czyli tzw. 
„Jasełka w drodze”, odbędzie 
się 6 stycznia w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego. Zbiór-

ka o godz 12:45 przed Halą Wi-
dowiskowo – Sportową przy 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. 
Heweliusza w Żukowie, ul. Ar-
mii Krajowej. Orszak wyruszy 
o godz 13:00 i przejdzie trasą: 
plac przed Halą Widowiskowo 
– Sportową, ul. Armii Krajowej, 
ul. Gdyńska, ul. Siostry Fausty-
ny, kościół pw. Miłosierdzia 
Bożego w Żukowie. 
Na trasie Orszaku uczestnicy 
obejrzą krótkie scenki teatral-
ne i napotkają na różnego ro-
dzaju przeszkody. 
Na całej trasie orszakowi to-
warzyszyć będą chińskie 
smoki, podczas przemarszu 
śpiewane będą kolędy, zaś 
na koniec w kościele wszyscy 
oddadzą pokłon Panu Jezuso-
wi poprzez modlitwę, śpiew 
kolęd i tańce. Orszakowi towa-
rzyszyć będzie Orkiestra Dęta 
Gminy Żukowo.
Wszyscy otrzymają korony, 
śpiewniki orszakowe i pre-
zenty od Nowonarodzonego 
Króla. /raf/
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POWIAt | około 600 osób wzięło udział w spotkaniu, podczas którego podziękowano strażakom ochotnikom oraz wo-
lontariuszom za pomoc w usuwaniu skutków sierpnioweJ nawałnicy. 

GM. KArtUZy | ta droga była długo wyczekiwana przez 
mieszkańców sitna i części borowa. ponad kilometrowy 
odcinek Jezdni został stworzony od podstaw.

sIErAKOWIcE | Już po raz drugi w tym roku policJanci z ko-
misariatu policJi w sierakowicach oraz z komendy powia-
toweJ w kartuzach spotkali się z mieszkańcami. 

Podziękowali strażakom
expressy.pl

Przypomnijmy, że w nocy 
z 11 na 12 sierpnia nad Po-
morzem przeszła ogromna 
nawałnica, która pociągnęła 
za sobą ofiary śmiertelne. 
Żywioł spowodował także 
ogromne zniszczenia w la-
sach i gospodarstwach oraz 
zniszczył wiele linii elektrycz-
nych. 
Największe szkody wystąpi-
ły w powiatach bytowskim 
(gminy Parchowo i Studzie-
nice), chojnickim (gminy 
Brusy, Chojnice i Czersk), kar-
tuskim (gminy Sierakowice 
i Sulęczyno) oraz kościerskim 
(gminy Dziemiany, Karsin 
i Lipusz). Po podliczeniu strat 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 
okazało się, że wyniosły one 
niemal 2,7 mld zł.
Podczas burzy i od razu po 
niej na pomoc poszkodowa-
nym ruszyli strażacy (zarów-
no zawodowi, jak i z jedno-
stek ochotniczych) a także 
rolnicy i wolontariusze. 
Aby podziękować tym 
wszystkim ludziom wielkie-
go serca Starostwo Powiato-
we w Kartuzach zorganizo-
wało imprezę pn. „Z potrzeby 

serca”. Wydarzenie odbyło się 
w sali widowiskowo-sporto-
wej przy Zespole Kształcenia 
i Wychowania w Stężycy. 
- Koncert „Z potrzeby serca” 
dedykowany był wszystkim 
wolontariuszom i członkom 
Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, których pra-
ca i poświęcenie pomogły 

mieszkańcom powiatu kar-
tuskiego dotkniętym skutka-
mi sierpniowej nawałnicy na 
Pomorzu – tłumaczy Janina 
Kwiecień, starosta kartuski.
Zaproszenia do udziału 
w wydarzeniu zostały wy-
słane do wszystkich 51 jed-
nostek OSP z całego powia-
tu kartuskiego. Łącznie na 

koncert przybyło prawie 600 
osób. Prezesi jednostek OSP 
odebrali specjalne podzię-
kowania od starosty Janiny 
Kwiecień i Mieczysława Woź-
niaka, przewodniczącego 
Rady Powiatu Kartuskiego. 
Ponadto przedstawiciele 
Powiatowej Izby Rolniczej 
za pomoc w usuwaniu skut-

ków nawałnicy podziękowa-
li rolnikom. Podziękowania 
otrzymał też Romuald Pituła, 
Komendant Powiatowy PSP 
w Kartuzach. 
Jako gwiazda wieczoru wy-
stąpił kabaret Jurki – był to 
widowiskowy występ, artyści 
nawiązali doskonały kontakt 
z publicznością. Na zakoń-

czenie na wszystkich czekał 
poczęstunek. 
W wydarzeniu uczestniczyli 
też przedstawiciele władz 
samorządowych: Tomasz 
Brzoskowski, wójt gm. Stęży-
cy, Jerzy Grzegorzewski, wójt 
gm. Chmielno i Bernard Gru-
cza, wójt gm. Sulęczyno. 
/raf/
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Koniec dziur i wybojów O oszustach i parkowaniu

Na tę chwilę czekali wszyscy 
mieszkańcy Sitna od wielu 
lat. Stara droga gruntowa 
prowadząca z tej miejsco-
wości w kierunku Borowa, 
stanowiąca główny dojazd 
z Sitna do Kartuz i Trójmia-
sta, była w opłakanym sta-
nie. Dodatkowy problem 
stanowiła woda, która nie-
jednokrotnie zalewała dro-
gę, przelewając się na nią 
z kanału umiejscowionego 

na wyjeździe z Borowa.
- Te problemy to już prze-
szłość – mówi Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. - 
Gmina Kartuzy już ponad rok 
temu zobowiązała się do bu-
dowy nowej drogi do Sitna 
oraz uregulowania kanału. 
Widzieliśmy, że problem jest 
duży i dotkliwy dla miesz-
kańców. Naprawy doraźne 
tej drogi gruntowej nie przy-
nosiły oczekiwanych rezul-

tatów. Dotrzymaliśmy słowa 
– oddajemy nową drogę do 
użytku. Jest to poniekąd wie-
kopomna chwila, ponieważ 
ostatnie sołectwo w gminie 
Kartuzy zostało połączone 
utwardzoną drogą pośred-
nio ze stolicą Kaszub. 
Inwestycja była realizowana 
od 22 września do końca li-
stopada br. Jej wartość wy-
niosła ponad 1,5 mln zł.
/raf/

Tematem debaty zorgani-
zowanej w sierakowickim 
Gminnym Ośrodku Kultury 
było szeroko pojęte bezpie-
czeństwo. Policjanci także po 
raz kolejny ostrzegali przed 
oszustami wyłudzającymi 
pieniądze, głównie od osób 
starszych.
Jak się okazuje pomysło-
wość oszustów nie zna gra-
nic i wciąż wymyślają nowe 
metody okradania seniorów. 
Po metodach „na wnuczka” 
czy „na policjanta” dochodzą 
inne, np. „na hydraulika”, kie-
dy to oszuści podający się za 
pracowników wodociągów 
wchodzą do domów pod pre-
tekstem usunięcia awarii. Gdy 
jeden z nich próbuje usunąć 
fikcyjną usterkę, inny prze-
szukuje mieszkanie i kradnie 
gotówkę i biżuterię. Do takiej 
kradzieży doszło m.in. w Kar-
tuzach.
– Proszę pamiętać, że nie 
musicie Państwo wpuszczać 
do domu hydraulika czy 
pracownika elektrowni lub 
innych instytucji, zwłaszcza 

gdy jesteście sami – poinfor-
mowała st. sierż. Magdalena 
Formela z Komendy Powiato-
wej Policji. – Poza tym warto 
się upewnić czy dana osoba 
jest rzeczywiście przedstawi-
cielem instytucji, na którą się 
powołuje dzwoniąc do spół-
dzielni mieszkaniowej, wodo-
ciągów czy elektrowni.
Funkcjonariusze przypomnie-
li także, że policja nigdy nie 
żąda od nikogo pieniędzy, nie 
prosi o pomoc w rozwiązywa-
niu spraw i nigdy nie angażuje 

do swoich działań osób cywil-
nych.
Na spotkaniu poruszono nie-
zwykle ważny problem par-
kowania aut na chodnikach. 
Policjanci poinformowali, że 
zwiększyła się liczba patroli 
policyjnych kontrolujących 
kierowców, ale dużym proble-
mem jest wzrastająca liczba 
samochodów. Niestety, w ślad 
za tym nie idzie zwiększająca 
się liczba miejsc parkingo-
wych.  /raf/
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Wielki sukces programu SKS
POMOrZE | tegoroczna edycJa programu „szkolny klub sportowy 2017 w woJewództwie pomorskim” dobiega końca, a 
zatem czas na podsumowanie. naJważnieJszy wniosek Jest Jeden - program okazał się „strzałem w dziesiątkę”.

REKLAMA                                                                                  182/2017/RL

W urzędzie marszałkowskim 
zorganizowano konferencję 
podsumowującą program 
SKS 2017 w województwie 
pomorskim. 
- Program Szkolny Klub Spor-
towy kończy się i wszystkim, 
którzy w nim uczestniczyli, 
składam serdeczne podzię-
kowania – mówi Dariusz Mę-
czykowski, przewodniczący 
Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego i radny 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego. - Wiele osób wło-
żyło w tę inicjatywę bardzo 
dużo pracy i zaangażowania. 
Program był realizowany na 
ogromną skalę: 60 różnych 
dyscyplin, 60 różnych dys-
cyplin, prawie 900 grup, 20 
tys. dzieci – praktycznie całe 
środowisko województwa 
pomorskiego było w to za-
angażowane! Cieszę się, że 
ten rządowy program Szkol-
ny Klub Sportowy tak znako-
micie udało się zrealizować 
w naszym województwie. 
Wiedziałem, że nauczyciele 
wychowania fizycznego to 
ludzie, którzy chcą kultywo-
wać dobre nawyki sporto-
we, że to przyjaciele dzieci 
i zdrowia. I za to im bardzo 
dziękuję. Dziękuję także ro-
dzicom, samorządowcom, 
sponsorom, marszałkowi (za 
to, że umożliwił nam funk-
cjonowanie i realizację tego 
programu). To, co pobudo-
waliśmy – te piękne hale, bo-
iska i pływalnie – mogły się 
zapełniać i być wykorzysty-
wane. Liczę na to, że w 2018 
roku będziemy mogli konty-
nuować prowadzenie tego 

programu. My jesteśmy go-
towi na to, aby w kolejnych 
latach podejmować kolejne 
wyzwania. 
Jak podkreśla Dariusz Mę-
czykowski, programu nie 
udałoby się zrealizować bez 
publicznych pieniędzy, po-
chodzących z budżetu woje-
wództwa pomorskiego. 
- Część środków dedykujemy 
dla profesjonalnych klubów, 
zajmujących się szkoleniem 

sportowym dzieci i młodzie-
ży – wyjaśnia Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. - Jest to 
profesjonalizacja sportu, 
którą zazwyczaj realizuje się 
przez aktywność uczniow-
skich klubów sportowych 
oraz innych sekcji, które 
wychowują najlepszych 
sportowców w kategoriach 
młodszy junior, junior i star-
szy junior. Ci sportowcy 

potem trafiają do klubów 
seniorskich. Ale trzeba pa-
miętać także o dzieciach 
i młodzieży, które być może 
nie trafią na wielkie stadio-
ny lekkoatletyczne ani do 
wielkich aren światowych, 
natomiast chcą aktywnie 
spędzać czas. Stąd szkolne 
kluby sportowe i lokalne klu-
by sportowe, działające na 
terenach wiejskich. Często 
to jedyna forma aktywności 

ruchowej. Nic więc dziwne-
go, że zdecydowaliśmy się 
pomóc Szkolnemu Związko-
wi Sportowemu w naszym 
regionie, który skorzystał 
z dużego grantu rządowe-
go i uzyskał ponad 2,6 mln 
zł. My dołożyliśm6y kilkaset 
tysięcy zł. Wszystko po to, 
aby zainteresować dzieci 
i młodzież sportem, aktywi-
zować nauczycieli i trenerów 
i wreszcie aby lepiej wyko-

rzystać obiekty sportowe, 
które nie mogą być zamy-
kane o 15.00, gdy kończą się 
lekcje, tylko powinny funk-
cjonować znacznie dłużej, 
nawet do późnych godzin 
wieczornych. 
Podczas konferencji rozdano 
także nagrody w konkursie 
Aktywni Razem z SKS.

Laureaci Konkursu:
1. Zespół Szkół Publicznych 
w Konarzynach - prowadzą-
ca Agnieszka Garapuczyk 
(zumba, tor przeszkód z ro-
dzicami, mecz unihokeja)
2. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Bytowie - prowadzący Je-
rzy Saldat (badminton, piłka 
nożna)
3. Szkoła Podstawowa w 
Kończewicach - prowadzą-
cy Marcin Czarnecki (nocny 
bieg na orientację, mecz z 
nauczycielami)
Wyróżnienia:
- Szkoła Podstawowa w Cza-
nem Dolnem - prowadzący 
Mirosław Kowalczyk
- I LO Kwidzyn - prowadzący 
Bogdan Kalińczak
- Szkoła Podstawowa w 
Drewnicy - prowadząca Ha-
lina Grudka
- Zespół Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących w 
Pruszczu Gdańskim - prowa-
dząca Marta Krasińska
- Szkoła Podstawowa w 
Przodkowie - prowadzący 
Seweryn Wroński
- II LO w Gdańsku - prowa-
dząca Wioletta Bejger
- Szkoła Podstawowa w Mie-
roszynie - prowadzący Da-
wid Pomorski

KAsZUby | „łączyć, a nie dzielić” - to hasło, które od wielu lat przyświeca dariu-
szowi męczykowskiemu i Jego działaniom. 

Łączyć, a nie dzielić
Dlatego cyklicznie organi-
zuje Pomorską Wigilię Sa-
morządową. Swoje pomysły 
może wcielać w życie dzięki 
wsparciu i pomocy żony, 
Joanny, właścicielki „Zajaz-
du nad Stawem”. To właśnie 
w Zajeździe w Grabówku tra-
dycyjnie w okresie Adwentu 
spotykają się przedstawicie 
samorządu lokalnego, wój-
towie, burmistrzowie czy 
radni z przedstawicielami 
samorządu województwa 
pomorskiego, aby podzielić 
się opłatkiem i przeżyciami 
z minionego roku. Nie bra-
kuje również ludzi kultury, 

nauki i sportu oraz oczywi-
ście rodziny. Tego dnia Za-
jazd jest bowiem otwarty 
dla wszystkich przyjaciół 
domu. 
To, co nie zawsze udaje się 
na szczeblu państwowym, 
na poziomie lokalnym dzię-
ki determinacji Radnego 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego, Dariusza Męczy-
kowskiego, szczęśliwie się 
odbywa. W tym szczegól-
nym czasie każdy zawiesza 
na moment swoje przeko-
nania i barwy polityczne, by 
móc się wspólnie spotkać, 
porozmawiać i po prostu 

zaśpiewać kolędę. Taka 
wymiana poglądów i do-
świadczeń jest wszystkim 
potrzebna, aby móc dalej 
działać i znajdować inspira-
cję do podejmowania no-
wych wyzwań. Szczególną 
atmosferę spotkań docenili 
stali bywalcy, którzy mimo 
przedświątecznej gorączki 
zawsze znajdują czas na od-
wiedziny w Grabówku (na 
pewno jak magnes przycią-
ga ich również miejscowa 
kuchnia, serwująca pyszne 
potrawy). Wielkim honorem 
dla rodziny Męczykowskich 
jest fakt, że od wielu lat 

z błogosławieństwem i sło-
wem na Boże Narodzenie 
przyjeżdża do zgromadzo-
nych Jego Ekscelencja ks. 
bp Ryszard Kasyna. Trudno 
zresztą wymienić w tym 
miejscu wszystkich zgroma-
dzonych znakomitych gości, 
bo co roku ich przybywa, 
a tym samym krąg spotkań 
się powiększa.
Tegoroczna Wigilia odby-
ła się wczoraj, już po za-
mknięciu bieżącego wyda-
nia, dlatego relację z tego 
wydarzenia opublikujemy 
w kolejnym wydaniu naszej 
gazety./raf/
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Jakość kształcenia
ŻUKOWO | gmina żukowo otrzymała certyFikat „samorządowy lider edukacJi 2017”.

KArtUZy | strażacy nie tylko naraża-
Ją swoJe zdrowie i życie, uczestnicząc 
w akcJach ratowniczych. pomagaJą 
też, oddaJąc krew. 

REKLAMA                                          41/2016/PS REKLAMA         88/2017/RL
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Krwiodawcy 
uhonorowani

Certyfikaty akredytacyjne 
wręczane są przez zespół 
ekspertów reprezentują-
cych środowiska naukowe 
i czołowe polskie uniwersy-
tety. Eksperci oceniali jakość 
i efektywność lokalnej poli-
tyki edukacyjnej. Certyfika-
tem wyróżniono te gminy 
i powiaty, które swoje za-
dania oświatowe realizują 
nowocześnie, innowacyjnie, 
z najwyższą troską o jakość 
kształcenia.
Gmina Żukowo, jako jed-
na z dwóch gmin w woje-
wództwie pomorskim (obok 
Rumi), otrzymała certyfikat 
w VII edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin, 
Powiatów i Samorządnych 
Województw „Samorządowy 

Lider Edukacji”. 
W recenzji komisja certyfika-
cyjna potwierdziła, że gmina 
Żukowo spełnia większość 
z następujących kryteriów 
oceny, między innymi w spo-
sób szczególny dba o rozwój 
szkolnictwa na swoim tere-
nie oraz uznaje, że rozwój 
szkolnictwa, edukacji i nauki 
to świadectwo nowoczesno-
ści i wysokich ambicji jed-
nostki samorządu terytorial-
nego i przekonanie to stara 
się wcielać w życie; wyróżnia 
się pod względem inwestycji 
w oświatę i jej infrastrukturę; 
w sposób szczególny wspie-
ra rozwój kultury lokalnej, 
a w szczególności wspiera 
twórczość kulturalną dzieci 
i młodzieży; propaguje „do-

bre praktyki” w dziedzinie 
nauki edukacji,zarządzania 
oświatą i kulturą, jest orga-
nem prowadzącym, który 
realizuje oryginalne i intere-
sujące programy kształcenia, 
posiada szczególne osią-
gnięcia w zakresie wspie-
rania rozwoju naukowego, 
sportowego i kulturalnego 
młodzieży.
Komisja recenzencka skupiła 
się w końcowej ocenie przede 
wszystkim na elementach, 
które w sposób szczególny 
wyróżniają gminę Żukowo 
na tle innych podobnych 
administracyjnie JST w kraju. 
Wymieniła tu skuteczność 
gminy w zakresie podejmo-
wania nadprogramowych, 
względem zapisów prawa, 

inicjatyw rozszerzających 
działalność edukacyjną, 
integracyjną i stwarzającą 
nowe warunki i nową jakość 
kształcenia oraz możliwość 
rozwijania różnego rodzaju 
kompetencji już od najmłod-
szych lat. Przykładem są tu 
różnego rodzaju projekty, 
w których Gmina uczestni-
czy, m.in. projekt edukacyjny 
„Lepsza Szkoła”, ogólnopol-
ski konkurs „Szkoła dobrego 
Wychowania”, program rzą-
dowy „Bezpieczna Plus” czy 
projekt „Szkoła współpracy. 
Uczniowie i rodzice kapi-
tałem nowoczesnej szkoły” 
oraz Erasmus+ i współpraca 
z Międzynarodową Organi-
zacją Młodzieżową AISEC. 
Komisja zaznaczyła również, 
że gmina Żukowo wyrasta 
na lokalnego lidera w pozy-
skiwaniu środków zewnętrz-
nych wskazując na programy 
„Mali Giganci” oraz „Dzieciaki 
Bystrzaki”. Zwróciła także 
uwagę na fakt, że gmina in-
westuje w poprawę i rozwój 
szeroko pojętej infrastruktu-
ry oświatowej oraz na sukce-
sy uczniów w różnych kon-
kursach i turniejach, a także 
inne inicjatywy jak powoła-
nie Młodzieżowej Rady Mia-
sta.
Gala Finałowa w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego stanowiła 
okazję do uroczystego wrę-
czenia certyfikatów oraz 
złożenia gratulacji Laure-
atom konkursu. Była także 
miejscem żywych dyskusji 
na temat lokalnej polityki 
edukacyjnej, forum wymia-
ny doświadczeń i „dobrych 
praktyk” pomiędzy samorzą-
dami z całej Polski. /raf/

W budynku Komendy Po-
wiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kartuzach 
miało miejsce doroczne 
spotkanie w ramach Tygo-
dnia Honorowych Krwio-
dawców. Strażacy zawodo-
wi oraz ochotnicy otrzymali 
odznaczenia i nagrody wła-
śnie za dar krwi. Dziękował 
im i gratulował m.in. Mie-
czysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz.
Odznaczenie Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi dla 
Zdrowia Narodu: Roman 

Gojtowski, Piotr Gołąbek, 
Brunon Hinz, Stanisław Lica, 
Paweł Gawin.
Odznaczenie Zasłużony Ho-
norowy Krwiodawca: Piotr 
Licbarski (I stopnia), Hen-
ryk Browarczyk (II stopnia), 
Dawid Mazur (III stopnia), 
Mateusz Skierka (III stop-
nia), Sławomir Szmuda (III 
stopnia).
W mijającym roku najwięcej 
krwi oddali: Maciej Drąż-
kowski, Dariusz Hirsz, Karol 
Litzbarski, Karol Roszkow-
ski./raf/



Stypendia od marszałka
GM. PrZODKOWO | kilkoro uczniów i absolwentów zespołu szkół w czeczewie znala-
zło się w gronie tych, którzy otrzymali stypendium od marszałka woJewództwa. sIErAKOWIcE | w pierwszy dzień świąt 

bożego narodzenia otwarte zostanie 
lodowisko „biały orlik”. 
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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W święta - 
na lodowisko

Godziny otwarcia lodowiska:
poniedziałek – piątek: 16.00 – 20.00

sobota oraz ferie zimowe: 10.00 – 20.00
niedziela i święta: 14.00 – 20.00

Wszystko wskazuje na to, że 
te święta będą białe i mroź-
ne. Warto więc czas wolny 
spędzić aktywnie, np. jeż-
dżąc na łyżwach. A będzie 
ku temu świetna okazja, bo 
w Sierakowicach już za kilka 
dni zacznie funkcjonować 
lodowisko. 
Podobnie jak w ubiegłym 
sezonie od godz. 19.30 dla 
chętnych możliwa gra w ho-
keja (co ważne - z własnym 
sprzętem w porozumieniu z 
opiekunem lodowiska).
Główne zasady, obowiązu-
jące na lodowisku: nie ma 

możliwości wypożyczania 
łyżew; dzieci do lat 8 mogą 
przebywać na płycie lodo-
wiska tylko w obecności 
rodziców lub opiekunów 
prawnych; zaleca się jazdę 
w kaskach i nakolannikach; 
za pozostawione, zgubione 
bądź zniszczone rzeczy ob-
sługa obiektu nie odpowia-
da.
Działanie lodowiska uza-
leżnione jest od warunków 
atmosferycznych. Otwarcie 
lodowiska w Sierakowicach 
– poniedziałek, 25 grudnia, 
godz 14.00. /raf/

Uroczystość, na której ofi-
cjalnie wręczono Stypendia 
Marszałka Województwa 
Pomorskiego w ramach „Pro-
gramu Pomorskiej Pomocy 
Stypendialnej” oraz nagrody 
dla uczniów wyróżniających 
się, odbyła się w Filharmonii 
Bałtyckiej. 
Stypendia przyznano 
w trzech kategoriach: dla 
uczniów, którzy byli laureata-

mi i finalistami konkursów 
oraz olimpiad przedmio-
towych; uczniom osiągają-
cym sukcesy sportowe; dla 
uczniów szczególnie uzdol-
nionych w dziedzinach: ma-
tematycznej, przyrodniczej, 
informatycznej i języków 
obcych. 
W ostatniej kategorii zostali 
nagrodzeni uczniowie szkoły 
w Czeczewie. W gronie sty-

pendystów znaleźli się: Emi-
lia Kreft, kl. III GIM, Ewelina 
Pupacz, kl. III GIM, Przemy-
sław Zabrocki, kl. II GIM oraz 
absolwenci szkoły Mateusz 
Dampc, Alicja Krauza i Nata-
lia Weyer. 
Ponadto uczniowie szkoły 
w Czeczewie otrzymali do-
datkowe wyróżnienia - na-
grody dla uczniów objętych 
programem stypendialnym, 

którzy podczas realizacji in-
dywidualnego programu 
rozwoju ucznia osiągnęli licz-
ne sukcesy w konkursach.
Podczas gali odbył się wy-
stęp młodych gimnastyczek 
i gimnastyków oraz Dominiki 
Dawidowskiej – wschodzącej 
gwiazdy muzycznej.
W uroczystości wzięli rów-
nież udział rodzice i nauczy-
ciele. /opr. raf/
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Dzień Seniora w Gminie Stężyca 
GM. stęŻycA | wspaniała atmosFera, poczęstunek oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi to wszystko towarzyszy pod-
czas spotkania seniorów.
Dzień seniora odbył się już 
w: Kamienicy Szlacheckiej, 
Stężycy i Sikorzynie.  Stało 
się już tradycją, że seniorzy 
z sołectw Gminy Stężyca 
biorą udział w spotkaniu 
opłatkowym, w którym 
uczestniczył również wójt 
Stężyca Tomasz Brzoskow-
ski. Kolejne spotkania senio-
rów odbędą się 20 grudnia 
w miejscowości Zgorzałe, 

28 grudnia w Klukowej Hu-
cie i 7 stycznia 2018 roku 
w Szymbarku.
Spotkania przedświąteczne 
cieszą się zawsze dużym po-
wodzeniem wśród najstar-
szych mieszkańców gminy. 
Jest to przede wszystkim 
okazja do rozmów, wspo-
mnień i ucieczka od codzien-
nych trosk i problemów.
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Turystyczne Pomorze
POMOrZE | potencJał turystyczny woJewództwa wzrośnie. będą nowe trasy rowerowe, szlaki kaJakowe i  inFrastruktura że-
glarska na żuławach oraz zatoce gdańskieJ.

ŻUKOWO | sala konFerencyJna budynku 
urzędu gminy w żukowie została zdomi-
nowana przez media społecznościowe.

sIErKOWIcE | mieszkańcy gminy mogli poczuć atmosFerę świąt bożego narodzenia. 

Umowy na dofinansowanie 
projektów podpisali mar-
szałkowie Mieczysław Struk, 
Wiesław Byczkowski i Ry-
szard Świlski oraz partne-
rzy 32 projektów. Całkowita 
wartość umów wynosi 216 
mln zł, z czego prawie 133 
mln zł to dotacje unijne (ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 -2020). Resztę do-
kładają samorządy.
Planowane inwestycje 
wchodzą w skład trzech tu-
rystycznych przedsięwzięć 
strategicznych samorządu 
województwa pomorskiego: 
„Pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodo-
wym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9”, „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” oraz „Roz-
wój oferty turystyki wodnej 
w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej”.
W ramach pierwszego pro-
jektu powstaną trasy rowe-
rowe. Pierwsza z nich, R-10, 
łącząca się z trasami w in-

nych krajach, prowadzić bę-
dzie wzdłuż morza, od Ust-
ki przez Łebę, Władysławo-
wo, Trójmiasto oraz Kryni-
cę Morską, aż do wschod-
niej granicy województwa. 
Druga droga to Wiślana Tra-
sa Rowerowa, która jest czę-
ścią ścieżki R-9, prowadzą-
cej przez Żuławy Gdańskie, 
Tczew, Gniew i Kwidzyn aż 
po południową granicę wo-
jewództwa. Trasy rowero-
we, które powstaną na Po-
morzu, będą częścią euro-
pejskich sieci szlaków Eu-
roVelo. Będzie można nimi 
objechać pętlą kraje nad-
bałtyckie od Gdańska przez 
Kłajpedę, Rygę, Tallinn, Pe-
tersburg, Helsinki, Kopenha-
gę do Sztokholmu.
-  Ten projekt to spójna kon-
cepcja, która łączy szlaki ro-
werowe prowadzone przez 
różne gminy Pomorza – wy-
jaśnia marszałek Mieczysław 
Struk. – Granica ścieżki nie 
kończy się na granicy mia-
sta czy gminy, a łączy różne 
miejsca, ciekawe atrakcje tu-

rystyczne i obszary atrakcyj-
ne kulturowo
Drugi projekt to pomorskie 
szlaki kajakowe. Nowe szlaki 
kajakowe mają być dostęp-
ne od końca 2019 r. – nie tyl-
ko na terenach partnerów 

wiodących, ale i w miastach 
i gminach partnerskich. Pro-
jekty zrealizują partnerzy 
wiodący: Gdańsk, Kwidzyn, 
gminy Kościerzyna, Stęży-
ca, Kobylnica, Starogard 
Gdański, Karsin, Nowy Dwór 

Gdański, Lipusz, Miastko, 
Chojnice, Rzeczenica, Łęczy-
ce, Sulęczyno i Brusy. 
– Pomorskie rzeki i szkla-
ki kajakowe to przepiękne 
miejsca naszego regionu – 
tłumaczy Mieczysław Struk. 

– Warto, żeby były bardziej 
wygodne i dostępne dla ka-
jakarzy. Nie trzeba będzie 
co chwilę przenosić kaja-
ków i całego sprzętu, ponie-
waż trasy mają zostać połą-
czone.
- Z kolei na Żuławach i Zato-
ce Gdańskiej powstanie no-
woczesna infrastruktura że-
glarska: przystanie, pomo-
sty z trapami i umocnienia-
mi brzegu, drogi z miejscami 
postojowymi, oświetleniem 
hybrydowym i monitorin-
giem – dodaje  wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski. - 
Nowa zieleń uatrakcyjni te-
ren, a kontenery sanitarne 
i mała architektura poprawią 
komfort turystów. Przysta-
nie żeglarskie połączą sieć 
Pętli Żuławskiej z portami 
Zatoki Gdańskiej. Niewątpli-
wą atrakcją będzie urucho-
mienie nowej trasy żeglugo-
wej na Tudze - planowane 
jest uruchomienie nieczyn-
nych mostów zwodzonych 
lub ich przebudowa. 
Anna Kłos

O mediach 
społecznościowych Gòdë na Kaszëbach

W Żukowie zorganizowano 
spotkanie, którego głównym 
tematem był m.in. facebook, 
twitter i instagram. W szko-
leniu wzięło udział ponad 
30 przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, klubów 
sportowych, kół gospodyń 
wiejskich, fundacji i stowa-
rzyszeń z terenu gminy.
O możliwościach jakie dają 
media społecznościowe i in-
ternet, opowiadał specjalista 
w tym zakresie Mariusz Ko-
walik - szkoleniowiec z wie-
loletnim doświadczeniem, 
doradca ds. pozyskiwania 
funduszy, narzędzi ICT dla 

organizacji pozarządowych 
oraz współpracy z mediami, 
handlowiec, dziennikarz, 
rzecznik prasowy, specjalista 
ds. organizacji programów 
profilaktycznych.
Po wykładzie odbyło się spo-
tkanie opłatkowe, podczas 
którego burmistrz Wojciech 
Kankowski złożył wszystkim 
gościom świąteczne życze-
nia oraz zaprosił na poczę-
stunek. Uczestnicy mieli 
okazję przełamać się opłat-
kiem oraz wymienić się do-
świadczeniami związanymi 
z tematyką szkolenia.
/raf/
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W niedzielne, grudniowe 
popołudnie Gminny Ośro-
dek Kultury wraz z Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych, 
lokalnymi twórcami ludowy-
mi i Kołami Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy zorga-
nizował kilka świątecznych 

wydarzeń kulturalnych pod 
wspólną nazwą „Gòdë na 
Kaszëbach”. Uczestnicy wy-
darzenia mieli okazję obej-
rzeć i zakupić bożonarodze-
niowe dekoracje wykonane 
przez twórców ludowych 
oraz skosztować tradycyj-

nych polskich i kaszubskich 
potraw świątecznych przy-
gotowanych przez panie z 
KGW. Istotnym elementem 
tej imprezy jest także pro-
mocja kaszubskiej kultury i 
języka poprzez występy ze-
społów kolędniczych. W tym 

roku przed publicznością 
zaprezentowało się sześć 
grup kolędników: z Mojusza, 
Szopy, Tuchlinka, Sierakowic 
(Chłopaki z Dworcowej) oraz 
dwie grupy z Gowidlina.
/raf/
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Literackie zmagania
PrZODKOWO | rozstrzygnięto XXV konkurs literacki dla uczniów woJewództwa pomorskiego.

sIErAKOWIcE | Jak co roku w okresie przedświątecznym do urzędu gminy zostały zaproszone pary, które w tym roku obchodziły 
złoty Jubileusz małżeństwa. 

Konkurs literacki dla 
uczniów województwa po-
morskiego został ogłoszo-
ny po raz pierwszy w maju 
1992 roku przez gminę 
Przodkowo przy pomocy fi-
nansowej Starostwa Powia-
tu Kartuskiego.
W tym tygodniu w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przodkowie rozstrzygnię-
to 25 edycję konkursu.
Laureatom konkursu pogra-
tulowali: patronujący kon-
kursowi wójt gminy Przod-
kowo Andrzej Wyrzykowski, 
wicestarosta powiatu kartu-
skiego Bogdan Łapa, wizy-
tator kościerskiej delegatu-
ry Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty Halina Knapińska i 
wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Kartuskiego Euge-
niusz Pryczkowski. 
Nagrodzone wiersze za-
prezentowali uczniowie ze 
szkół gminy Przodkowo. W 
części artystycznej wystą-
piły zespoły muzyczne ze 
szkół w Szarłacie, Wilanowie 
i Czeczewie, w repertuarze 
piosenek świątecznych. 
- Konkurs Literacki dla 

Uczniów Województwa 
Pomorskiego obchodzi 25-
lecie istnienia – podkreślił 
Stanisław Janke, przewod-
niczący jury. - Według mnie 
to jedno z najważniejszych 
wydarzeń poetyckich dla 
dzieci i młodzieży Pomo-
rza. Konkurs stał się swoistą 
instytucją kultury, dzięki 
której młodzi poeci mogą 
sprawdzić swoje umiejęt-
ności, wejść w klimat lirycz-
nego myślenia, obcować 
z wyobraźnią, ze słowem 
pisanym, które należy do 
najważniejszego dorobku 
cywilizacyjnego. […] Jako 
jury nie mogliśmy nagro-
dzić i wyróżnić wszystkich 
uczestników, ale i też na 
tym polega konkurs, nie tyl-
ko poetycki, by wybrać pra-
ce najlepsze z najlepszych. 
To powinno szczególnie 
dopingować tych, którzy w 
tym roku nie zostali nagro-
dzeni. W przyszłym roku 
macie na to szansę.
Nagrodzone prace ukazały 
się drukiem w pokonkurso-
wej antologii. 
/raf/

Wyniki konkursu:
Klasy I –III:
I miejsce - Julia Spoczyńska, SP nr 3 w Słupsku
II miejsce - Sara Gulcz, SP nr 1 w Wejherowie 
III miejsce - Teodor Petk, SP w Przodkowie
Wyróżnienia - Mariusz Węsierski, SP w Przodkowie; Agata Holk, 
SP w Czeczewie; Kinga Pobłocka, SP w Lisich Jamach; Paula 
Jakusz, ZKiW w Szymbarku

Klasy IV –VI:
I miejsce - Monika Kreft, SP w Wilanowie  
II miejsce - Patrycja Lubocka, SP w Żukowie
III miejsce - Daria Gierszewska, SP w Baninie 
Wyróżnienia - Zuzanna Kałaska, ZS-P w Mostach; Klara Drajok, 
ZKiW w Brodnicy Górnej; Anna Frankowska, SP w Przodkowie, 
Samuel Urbaniak, SP nr 3 w Słupsku, Nikola Chrzanowska, SP 
w Czeczewie

Gimnazja:
I miejsce - Julia Cierocka, SP w Łęczycach 
II miejsce - Emilia Kreft, SP w Czeczewie
III miejsce - Krzysztof Wyborski, SP w Pomieczynie,  
Wyróżnienia - Julia Bronk, Gimn. w Mściszewicach; Małgo-
rzata Dzianach, SP w Karczemkach; Agata Kostuch, Gimn. w 
Gowidlinie; Zofia Fisahn, SP w Kiełpinie; Oliwia Plichta, SP w 
Bolszewie; Natalia Szmidt, LO w Słupsku.

szkoły ponadgimnazjale:
I miejsce - Oliwia Wiktoria Gierszewska, ADE w Gdańsku
II miejsce - Michał Reuter, ZSP w Sierakowicach
III miejsce - Sylwia Szreder, ZSZiO w Kartuzach
Wyróżnienia - Weronika Brylowska, ZSP nr 4 w Wejherowie; 
Julia Formela, LO w Kartuzach; Alicja Jaedtka, ZSP nr 4 w 
Wejherowie. 
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50, 60, a nawet 65 lat razem
Jubilaci odebrali z rąk wójta 
gminy Medale przyznane przez 
Prezydenta RP za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Na uroczy-
stość zaproszono także pary, 
które świętowały 60. i 65. roczni-
cę ślubu. Gospodarzami spotka-
nia byli: wójt Tadeusz Kobiela, 
Teresa Skierka i Sławomir Wró-
blewski z Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz Mirosław Kuczkow-
ski, zastępca przewodniczącego 
rady gminy.
- Pary małżeńskie z pięćdziesię-
cioletnim i większym stażem są 
przykładem, że dzięki miłości, 
wzajemnemu szacunkowi, wy-
rozumiałości i umiejętności wy-
baczania można zbudować silny 
i trwały związek, który może być 
wzorem do naśladowania dla 
młodszych generacji – podkre-
ślił Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice. - W imieniu swoim 
oraz samorządu i pracowników 
administracji składam jubilatom 
najserdeczniejsze życzenia. 
Podczas spotkania wzniesiono 
toast za zdrowie jubilatów i na-
stąpiło wręczenie prezydenckich 
odznaczeń. Każda z par otrzy-

mała także upominek ufundo-
wany przez gminę Sierakowice. 
Dla jubilatów przygotowano też 
muzyczną niespodziankę – wy-
stąpił przed nimi Kaszubski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Sierakowice”.

Złoci jubilaci (50 lat):
Maria i Stanisław Brzezińscy 
z Kamienicy Królewskiej, Helena 
i Augustyn Bulczakowie z Pału-
bic, Jadwiga i Klemens Bulczako-
wie z Szopy, Regina i Stanisław 
Choszczowie z Szopy, Regina 
i Edmund Domaszkowie z Sie-
rakowic, Halina i Zygmunt Górli-
kowscy z Sierakowic, Agnieszka 
i Józef Jasnochowie z Welku, Ja-
nina i Bernard Klasowie z Siera-
kowskiej Huty, Maria i Edmund 
Kuczkowscy z Sierakowic, Anna 
i Gerard Landowscy z Pacze-
wa, Wanda i Gerard Lejkowie 
z Sierakowic, Stefania i Brunon 
Malekowie z Tuchlina, Stani-
sława i Mieczysław Malekowie 
z Bąckiej Huty, Maria i Gerard 
Meinowie z Szopy, Maria i Eu-
geniusz Piochowie z Gowidlina, 
Józefa i Jerzy Resowie z Siera-
kowic, Jurata i Tadeusz Skrzyp-

kowscy z Sierakowic, Stefania 
i Brunon Stolcowie z Sierakowic, 
Anna i Franciszek Syldatkowie 
ze Skrzeszewa, Stefania i Leon 
Ulenbergowie z Mojusza, Halina 
i Leon Wentowie z Gowidlina, 
Helena i Tadeusz Wiśniewscy 
z Gowidlina, Regina i Jan Woź-
niakowie z Sierakowic, Łucja 
i Leon Zdrojewscy z Mojusza

Diamentowi jubilaci (60 lat):
Władysława i Leon Bigusowie 
z Sierakowic, Monika i Franci-
szek Bojanowscy ze Smolnik, 
Maria i Władysław Cichoszowie 
z Sierakowic, Helena i Zygmunt 
Cymanowie z Sierakowic, Ja-
dwiga i Bernard Klebowie z Puz-
drowa, Anna i Władysław Mie-
lewczykowie z Załakowa, Anna 
i Stanisław Pawelczykowie z Sie-
rakowic, Genowefa i Edmund 
Peplińscy z Sierakowic, Regina 
i Brunon Woźniakowie z Siera-
kowic

Żelaźni jubilaci (65 lat):
Marta i Władysław Formelowie 
z Sierakowic
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Pobiegli dla zdrowia
KArtUZy | mikołaJkowy Festiwal zdrowia przyciągnął do kartuz rzesze miłośników 
biegania z całeJ polski. 

Dobrze bawiły się zarówno 
dzieci, rywalizując w swo-
ich grupach wiekowych, jak 
i dorośli. 
W biegu głównym zawodów, 
na 7 km (Santa Run Kartuzy) 
wystartowało blisko 800 za-
wodników - tak licznej grupy 
sportowców w stolicy Ka-
szub jeszcze nie było! 
Imprezę zorganizowali Aka-
demia Biegowa Kartuzy, 
gmina Kartuzy, Rowerowe 

Kaszuby oraz pizzeria Be-
mol. 
- To był świetny bieg i pro-
fesjonalna organizacja 
– podkreślali uczestni-
cy. - Wspaniała atmosfera, 
duch sportowej rywalizacji, 
a przede wszystkim wspa-
niały sposób na aktywne 
spędzenie czasu. 
Kolejny bieg mikołajkowy – 
za rok. 
/raf/
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sZUKAsZ 
PrAcOWNIKA?
Wyślij ogłoszenie sMs-em:
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.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub 
napisz: d.bieszke@expressy.pl

expressy.pl

PILA tarczowa metalowa na kółkach 
5 KW 730 zł oraz drewniana bez silni-
ka 280 zł 600667860

rUry szare 10, dl2,5m ,grub 6 mm 
tel. 511841826

bEcZKI plast 200l tel 511841826

sKUP aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trójmiasto 789345593

sIANOKIsZONKA dobrej jakości 
120x120.70.zł siano kostka.5 zl Czet-
kowo 510751837

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

sKUPUjEMy stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach (mundury, 

dokumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

sPrZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

NIERUCHOMOŚCI

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

sPrZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 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 oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEstEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

stArsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
sPrZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
sKUP aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trojmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA

LEKcjE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA
DAM PRACĘ

sZUKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 

120 145 USŁUGI

UsŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

PrOfEsjONALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KOtŁOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

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

RÓŻNE

sPrZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

sIANO, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

DrEWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477



Wygrana na 
koniec roku
fUtsAL | udanie rok 2017 zakończyli zawodnicy Fc kartuzy. po ciekawym  wyJazdo-
wym meczu pokonali oni azs uz zielona góra 10-7.

PIŁKA NOŻNA | naJważnieJszy mecz pomorski Futbol cup 2017 
był lokalnym poJedynkiem gks-u i budmaksu.

PIŁKA NOŻNA | młodzi zawodnicy ze 
stężycy okazali się bezkonkurencyJni w 
dwóch turnieJach na hali.

PIŁKA ręcZNA | 
akademia sportu 
artura siódmiaka 
zorganizowała 
w trening kiełpi-
nie, a potem od-
był się tam turnieJ 
młodzieżowych 
drużyn.

sIAtKÓWKA | gks wieżyca 2011 stężyca 
wygrał swoJą grupę eliminacyJną i za-
gra w Finale mistrzostw pomorza.
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Do ostatniego meczu w tym 
roku kalendarzowym pierw-
szoligowa drużyna z Kartuz 
przystąpiła po nie najlepszej 
serii – przegrała ona dwa 
wcześniejsze mecze – z Miesz-
ko Gniezno i Helios Białystok. 
Tym bardziej więc zawodnicy 
FCK chcieli przywieźć z Zielo-
nej Góry komplet punktów 
– aby przerwać złą passę i za-
mknąć rok zwycięstwem.
Strzelaninę, w której padło 
aż 17 goli rozpoczął zespół 
gospodarzy, ale obie drużyny 
szybko pokazały skuteczność 
i po nieco ponad 10 minu-
tach było 3-3. Później znów 
prowadzenie objął AZS, ale 
wtedy czterema bramkami 
odpowiedzieli kartuzianie. 
Ostatniego gola przed prze-

rwą zdobył AZS i pierwsza 
połowa zakończyła się wyni-
kiem 5-7. Pierwsze trafienie 
po przerwie było autorstwa 
Błażeja Wróbla i dało pod-
wyższenie rezultatu. Potem 
przez dłuższy czas pozosta-
wał bez zmian, a potem dzie-
wiątą bramkę dla FC Kartuzy 
zdobył Bartłomiej Węsiora. 
Później dwie bramki strzelił 
AZS, a wynik meczu ustaliło 
trafienie Filipa Ustowskie-
go. Kartuzianie wygrali 10-7 
i udanie zakończyli rundę.
Rozgrywki I ligi futsalu czeka 
teraz przerwa. Drużyny wró-
cą do gry w weekend 13-14 
stycznia. FC Kartuzy zagra 
wtedy z Constractem Luba-
wa. Łącznie do rozegrania po-
zostało 11 kolejek.

fo
t. 

Fc
 k

ar
tu

zy
/f

ac
eb

oo
k

Przodkowski finał

W turnieju, który odbył się 11. 
grudnia wzięły udział druży-
ny z roczników 2001 i 2002. 
9 zespołów zostało podzie-
lonych do dwóch grup po 4 i 
po 5 drużyn. Wśród nich były 
ekipy z powiatu kartuskie-
go: GKS Przodkowo, Cartusia 
Kartuzy i Amator Kiełpino w 
grupie A oraz Budmax, a tak-
że GKS II Przodkowo w grupie 

B. O miejsca 5-8 powalczyły 
Amator i GKS II Przodkowo, 
natomiast w półfinałach zna-
lazły się trzy drużyny z na-
szego powiatu: Cartusia oraz 
GKS i Budmax Przodkowo.
Finał był wewnętrznym po-
jedynkiem przodkowskich 
drużyn. W nim lepszy okazał 
się GKS, który wygrał 3-2 i wy-
grał puchar. Drugie miejsce 

zajął więc Budmax, a o mało 
powiat kartuski nie zajął całe-
go podium, jednak Cartusia 
w rzutach karnych przegrała 
mecz o 3. miejsce.
Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany Mateusz Młyń-
ski, najwięcej bramek zdobył 
Szymon Laskowski, a najlep-
szym bramkarzem uznano 
Dominika Szadacha.

Radunia znów 
najlepsza

GKS w finale  
Mistrzostw Pomorza

Rocznik 2004 grał w Miast-
ku, gdzie był w gronie 12 
drużyn rywalizujących w 
Lotos Griffin Cup. Radunia 
wygrała swoją grupę, potem 
przeszła ćwierćfinał, a w pół-
finale stoczyła pojedynek na 
silne nerwy – w meczu z U2 
Bytów było 0-0 i rozegrano 
rzuty karne. W nich lepsza 
była drużyna ze Stężycy. 
W finale Radunia pokonała 
Spartę Gdańsk 2-1 i wygrała 
całe zawody.

W Jezierzycach odbył się II 
Ogólnopolski Turniej Miko-
łajkowy – Bursztyn Cup dla 
rocznika 2007.. Radunia oka-
zała się najlepsza spośród 12 
drużyn – najpierw zdecydo-
wanie wygrała swoją grupę, 
potem aż 5-0 wygrała w pół-
finale, a w meczu o puchar 
także nie było mocnych na 
zespół ze Stężycy – Radunia 
pokonała 3-0 Gwardię II Ko-
szalin.

Juniorki Wieżycy swoim 
ostatnim zwycięstwem 3:0 
nad akademiczkami APS 
Rumia przypieczętowały 
pierwsze miejsce w swojej 
grupie eliminacyjnej. W tym 
sezonie w kategorii juniorek 
wystartowało 12 zespołów, 
które zostały podzielone na 
dwie grupy. Zgodnie z re-
gulaminem do finałowej 

szóstki awansowały zespoły, 
które w swoich grupach za-
jęły miejsca pierwsze, drugie 
bądź trzecie. W pierwszej 
grupie wygrały siatkarki Ge-
danii Gdańsk a w drugiej 
najlepsza była Wieżyca Stę-
życa. Do finału awansowały 
też zespoły: TKS Reda, Czar-
ni Słupsk i dwa zespoły APS 
Rumia.

Młodzi adepci piłki ręcz-
nej mieli okazję skorzy-
stać z doświadczenia 
wielokrotnego reprezen-
tanta Polski i wicemistrza 
świata z 2007 roku. Dzie-
ci najpierw wzięły udział 
w treningu z udziałem 
byłego zawodnika biało-
czerwonych (Camp Artu-
ra Siódmiaka), a potem 
odbył się III Mikołajkowy 
Turniej o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Kar-
tuzy. Wzięli w nim udział 
zawodnicy z rocznika 
2004. Najlepszy okazał 
się zespół UKS Siódemka 
Osowa, drugie miejsce 
zajął UKS Bat Kartuzy, 
a podium uzupełnił As 
Gdańsk.

Uczyli się od 
siódmiaka


