
express
powiatu kartuskiegoŚroda, 31 stycznia 2018 r.              

Nr 1 (199) NAKŁAD 10 000 EGZ.

ogłoszenia st
r. 

 14

10 mln zł
na przedszkole

str.3



siErAKowicE | opanowaniem i zasługującą na pochwałę po-
stawą wykazali się nastolatkowie, którzy widząc mężczyznę, 
próbującego popełnić samobójstwo, natychmiast ruszyli na po-
moc i uratowali mu życie. 

siErAKowicE | To dobra wiadomość dla 
wszystkich, którzy kochają ruch na świe-
żym powietrzu i aktywne spędzanie czasu. siErAKowicE | Masz ponad 50 lat i kom-

puter oraz internet wydają ci się zbyt skom-
plikowane? Zapisz się na bezpłatny kurs. 
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Wejherowskiego

WSzyStko PrzEczytaSz na:

/expressypl

Nowe Autobusy
wyjAdą NA miAsto

woŚP GrAłA NA cAłeGo

Umowa na zakup nowego, 
niskoemisyjnego taboru auto-
busowego została podpisana.
Na ulice miasta wyjedzie 5 „So-
larisów”

Rekordowy okazał się tego-
roczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sztabom 
z powiatu puckiego udało się 
zebrać więcej niż przed ro-
kiem. 

to eweNemeNt!
Skomplikowane operacje kar-
diochirurgiczne, od których 
często zależy życie pacjentów, 
są już wykonywane w wejhe-
rowskim szpitalu. 

więcej urodzeń
mNiej mieszkAńców
Początek roku to świetny mo-
ment, żeby podsumować ten 
miniony. Pozytywny trend w 
mieście to rosnąca liczba uro-
dzeń, negatywny – to spadek
zameldowanych mieszkań-
ców.

Bohaterowie 
są wśród nas

Do zdarzenia doszło niedawno 
w Puzdrowie. Andżelika i Do-
minik wracali właśnie z zajęć 
szkolnych, gdy zauważyli męż-
czyznę wiszącego i szamocące-
go się na drzewie.
- Dominik podniósł mężczyznę, 
natomiast Andżelika pobiegała 
wezwać pomoc – relacjonuje 
Jarosława Krefta, rzecznik pra-
sowy kartuskiej policji. - W po-
bliżu znajdowała się inna oso-
ba, która usłyszała wzywanie 
pomocy, podbiegła i odcięła 
sznur. Na miejsce wezwano ka-
retkę pogotowia. 
Uczniowie II i III klasy oddzia-
łów gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach 
podczas apelu podsumowują-
cego pierwszy semestr nauki 
otrzymali dyplomy z podzięko-
waniem i nagrody.
– Dzięki ich reakcji nie doszło 
do tragedii, przeżył mężczyzna, 
który bez ich pomocy na pew-
no by zginął – podkreśla asp. 
szt. Witold Bronk, komendant 
komisariatu policji w Sierakowi-
cach. – Takie postawy będziemy 
promować. Chcę podziękować 
uczniom za ich postawę.
Komendant wręczył uczniom 
dyplomy z podziękowaniem 
od komendanta Komendy Po-
wiatowej Policji w Kartuzach, 
kom. Andrzeja Kiełkowskiego.
Wzorową postawę uczniów do-
cenił także wójt gminy Tadeusz 
Kobiela, który ufundował na-
grody dla rodzeństwa. W jego 
imieniu wręczył je dyrektor pla-
cówki Krzysztof Andryskowski. 
– Jesteśmy z Was dumni – po-
wiedział dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2.  /raf/
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Czas na łyżwy Komputer  
bez tajemniC

W Sierakowicach przy ul. 
Kubusia Puchatka działa już 
lodowisko „Biały Orlik”. 
Funkcjonowanie lodowiska 
uzależnione jest od warun-
ków pogodowych, warto 
więc skorzystać z tej formy 
rekreacji, dopóki pogoda na 
to pozwala. 
Chętni do pojeżdżenia na 

łyżwach muszą posiadać 
własny sprzęt, gdyż na lo-
dowisku nie ma możliwości 
wypożyczenia łyżew. Wstęp 
wolny. 
Dodatkowych informacji 
udziela animator lodowiska 
Marian Wnuk-Lipiński, nr tel. 
660 775 023.
/raf/

Na kursie będzie można na-
uczyć się obsługi komputera, 
najpopularniejszych progra-
mów komputerowych przy-
datnych w codziennym życiu 
oraz surfowania po sieci. 
Kurs, organizowany we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Sierakowicach, kie-
rowany jest do osób w wieku 
od 50 do 74 roku życia. Wa-
runkiem uczestnictwa jest 
zameldowanie w wojewódz-

twie pomorskim 
oraz odpowiedni 
przedział wiekowy 
w chwili przystępo-
wania do kursu. 
Organizatorzy za-
pewniają wszystkie 
niezbędne materia-
ły pomocnicze i dy-
daktyczne, nato-
miast uczestnicy po 
zakończeniu kursu 
otrzymają certyfi-
katy poświadczają-

ce zdobyte przez nich umie-
jętności. 
Zapisać się na kurs można 
osobiście w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz 
pod numerem tel. 58 681 62 
14. Dodatkowych informacji 
można zasięgnąć pod nr tel. 
535 255 582.
Co istotne, kurs jest bezpłat-
ny! /raf/
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siErAKowicE | To świetna wiadomość dla rodziców i ich dzieci – w sierakowicach zo-
stanie wybudowane nowe przedszkole. 

GM. KArTuZy | strażacy ochotnicy z Brodnicy Górnej będą mogli 
skuteczniej udzielać pomocy i szybciej docierać na miejsca zdarzeń. 
otrzymali właśnie nowy wóz bojowy. 

KArTuZy | Marcin Plichta, artysta-rzeź-
biarz, został nowym dyrektorem Galerii 
refektarz. 

zbudują nowe 
 przedszKole

expressy.pl
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Od wielu lat w gminie Sierakowice przy-
rost naturalny jest jednym z najwyż-
szych w Polsce. Rodzi się tu wiele dzieci, 
przeprowadziło się tu też wiele mło-
dych rodzin. Nic więc dziwnego, że za-
pewnienie dzieciom odpowiednich wa-
runków do rozwoju, edukacji i rozrywki 
jest jednym z ważniejszych aspektów 
działalności gminnego samorządu. 
Jedną z ważniejszych potrzeb jest bu-
dowa nowego przedszkola. Ta inwesty-
cja doczeka się realizacji jeszcze w tym 
roku. Już od przyszłego roku szkolnego, 
czyli od 1 września, dzieci rozpoczną 
edukację w nowej placówce. 
W tym miesiącu w siedzibie urzędu 
gminy została podpisana umowa na 
budowę przedszkola w Sierakowicach. 
Umowę parafowali: Tadeusz Kobiela – 
wójt gminy oraz Adam Julke, prezes za-
rządu firmy, która zbuduje obiekt.
Już we wrześniu br. zostanie oddane 
do użytku drugie samorządowe przed-
szkole w Sierakowicach. Obiekt po-
wstanie przy Szkole Podstawowej nr 2 
(dawne gimnazjum) na działkach zaku-
pionych wcześniej przez gminę. W no-
wym przedszkolu znajdzie się miejsce 
dla 200 dzieci w wieku 3-5 lat.
– Przedszkole będzie budowane w no-
wej technologii, z gotowych termoizo-
lowanych prefabrykatów – informuje 
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta 
gminy. – Zastosowana technologia po-

zwala wybudować przedszkole w ciągu 
zaledwie czterech miesięcy. Dodatko-
wo jeżeli chodzi o użytkowanie obiektu, 
to zostanie zastosowana technologia 
pasywna, więc zapotrzebowanie ener-
getyczne powinno się zbilansować do 
zera. W budynku zostanie zastosowane 
ogrzewanie geotermalne i fotowolta-
ika.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 9,7 mln zł. 
Sierakowicki samorząd będzie starał się 
o pozyskanie dofinansowania ze środ-
ków z budżetu państwa. 
/raf/

Nowy  
dyrektor galerii

Marcin Plichta, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku oraz mieszkaniec Kartuz, otrzymał niedawno z rąk 
Mieczysława Gołuńskiego, burmistrza miasta, powołanie na 
stanowisko dyrektora Galerii Refektarz w Kartuzach.
Z końcem grudnia ubiegłego roku skończył się okres sprawo-
wania funkcji dyrektora Galerii Refektarz przez dr Zofię Wa-
trak. Pani dyrektor podjęła decyzję, że nie będzie ubiegała się 
o to stanowisko po raz kolejny.
15 stycznia Burmistrz Kartuz, po uzyskaniu pozytywnych 
opinii środowisk twórczych, powołał na dyrektora dra Marci-
na Plichtę, kartuzianina, arystę-rzeźbiarza, który od początku 
istnienia Galerii był mocno z nią związany.
Warto wspomnieć, że Marcin Plichta jest autorem rzeźby 
świętego Brunona, która stoi w kaplicy imienia tego założy-
ciela zakonu kartuzów na kartuskim Placu Św. Brunona. Nowy 
dyrektor urodził się w 1973 roku w Kartuzach. Jest absolwen-
tem Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Dyplom z 
wyróżnieniem otrzymał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje na macierzystej uczel-
ni jako asystent prof. Stanisława Radwańskiego.
Marcin Plichta otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora 
do dnia 14 stycznia 2021 r. /raf/

Strażacy dostali wóz bojowy

Nieco ponad 782 tysiące zł kosztował nowy wóz 
bojowy najnowszej generacji dla OSP w Brodnicy 
Górnej. 
- Dofinansowaliśmy w znaczne części ten zakup, 
ponieważ nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia mieszkańców gminy Kartu-
zy – wyjaśnia Mieczysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brodnicy Górnej wzbogaciła się zatem o nowy 
samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-ga-
śniczy marki Volvo FLD3 FL z napędem na cztery 
koła. Zakup był konieczny, ponieważ stary samo-
chód pożarniczy jakim dysponowała jednostka, 
choć trzeba podkreślić że był dobrze utrzymany, 
z biegiem czasu wymagał coraz częstszych na-
praw. 
Nowy wóz bojowy najnowszej generacji koszto-
wał ponad 782 tys. zł. Gmina Kartuzy przekazała 
na jego zakup kwotę niemal 552,5 tys. zł (dodat-
kowo na doposażenie po zakupie z budżetu gmi-
ny przekazano ponad 17,2 tys. zł). Do tej kwoty 
województwo pomorskie przyznało 62,5 tys. zł, 
zaś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
GW wsparł zakup wozu sumą 100 tys. zł. Dodat-
kowo 50 tys. zł przekazała Komenda Główna PSP 
w Warszawie.

Przekazanie kluczyków do wozu na ręce straża-
ków z Brodnicy Górnej miało uroczysty charakter. 
Przekazującymi byli Mieczysław Gołuński, bur-
mistrz Kartuz i Wojciech Jaworowski, zastępca 
burmistrza. Odczytany został też akt przekaza-
nia.
W uroczystości uczestniczyli również Stanisław 
Lamczyk, poseł na Sejm RP, Romuald Pituła, Ko-
mendant PSP w Kartuzach, Edmund Kwidziński, 
dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, Ryszard Du-
szyński, kartuski radny oraz ks. prałat Kazimierz 
Benkowski, miejscowy proboszcz.
Oczywiście uroczystość nie mogłaby się odbyć 
bez jej najważniejszych uczestników, czyli przed-
stawicieli licznych OSP z gminy Kartuzy oraz stra-
żaków z Brodnicy Górnej - tych starszych, czyn-
nych bądź pozostających w stanie spoczynku, jak 
również młodszych, udzielających się w młodzie-
żowej drużynie pożarniczej.
- Kwota, jaką przeznaczyliśmy na zakup tego 
samochodu, jest niemała, lecz są to pieniądze 
wydatkowane w słusznej sprawie – podkreśla 
burmistrz Gołuński. - Nowy wóz bojowy pomo-
że uratować niejedno życie. Oczywiście życzymy 
strażakom, aby jak najrzadziej musieli go używać. 
/raf/
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Kolędy w różnych językach
PoMorZE | Kolędy i pieśni świąteczne pięknie brzmią śpiewane nie tylko po polsku czy kaszubsku, ale także w innych językach. 

sTEżycA | Jakie tajemnice skrywa układ 
słoneczny? Tego mogli dowiedzieć się 
uczniowie ze stężycy. 

sTEżycA | w Zespole Kształcenia i wy-
chowania w stężycy odbył się Dzień Bab-
ci i Dziadka. 

Wyniki konkursu:
Klasy iii - Vi szkół podstawowych:
i miejsce – Szkoła Podstawowa w Kaliszu, piosenka kaszubska,,Swiéc nòm gwiôzdo”
ii miejsce – Szkoła Podstawowa Osowo w Karsinie, piosenka kaszubska ,,W trąbë grają”
iii miejsce – Szkoła Podstawowa w Lipuszu, piosenka kaszubska,,Czemù ptûchë dzys spiéwojo?”
wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Szymbarku, piosenka angielska ,,Deck the halls”, Szkoła Pod-
stawowa w Klukowej Hucie, piosenka angielska „That’s Christmas to me”

Klasy Vii sP i ii - iii gimnazjów:
i miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach, piosenka angielska ,,Winter Wonderland”
ii miejsce- Zespół Szkół w Lipuszu, kolęda kaszubska,,Narodzył sê nòm”
iii miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie, piosenka angielska ,,That’s Christmas to me”
wyróżnienie: Zespół Kształcenia w Łubianie, piosenka angielska,,Mary did you know”
Wyróżnienie specjalne przyznano wykonawcom z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy za 
kolędę kaszubską „Betlejemskô kolâda”

Udowodnili to uczestnicy V Rejonowego 
Konkursu Kolęd i Piosenek Wielojęzycz-
nych, który odbył się w Stężycy. 
„Znajomość języków jest bramą do 
wiedzy” stwierdził średniowieczny filo-
zof Roger Bacon - i właśnie pod takim 
hasłem zorganizowano piątą już edycję 
muzycznego konkursy. Wydarzenie co 
roku organizują nauczyciele języków ob-
cych Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy. Do zmagań przystąpiło w tym 
roku prawie 100 uczestników z 12 szkół 
powiatu kartuskiego i kościerskiego. 
W dwóch kategoriach wiekowych zapre-
zentowało się 20 zespołów muzycznych.
Konkurs otworzyła Lucyna Kerlin, dyrek-
tor ZKiW w Stężycy, a  swoim patronatem 
objął go Tomasz Brzoskowski, wójt gmi-
ny Stężyca, który ponadto ufundował 
nagrody i poczęstunek. Imprezę popro-

wadzili uczniowie z grupy projektowej 
z klas II gimnazjum.
Młodzi wykonawcy śpiewali w trzech 
językach: po angielsku, kaszubsku i nie-
miecku. Ich umiejętności językowe i mu-
zykalność oceniała komisja w składzie: 
Wanda Kiedrowska (regionalistka i na-
uczycielka języka kaszubskiego), Lidia 
Piór (nauczycielka muzyki) oraz Magda-
lena Szuttenberg (nauczycielka języka 
angielskiego). Po wysłuchaniu młodych 
artystów jury rozpoczęło obrady. Ocze-
kiwanie na werdykt umilił publiczności 
występ zespołu tanecznego HOT i Scholi 
z ZKiW w Stężycy. Najlepsi wykonawcy 
otrzymali dyplomy i nagrody za I, II, III 
miejsce oraz wyróżnienie w każdej z ka-
tegorii. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe upominki. 
/raf/

Fizyka jest 
ciekaWa

Święto babć 
i dziadków

Już po raz trzeci w Zespole 
Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy zorganizowano 
„Dzień Fizyki”. Przybyłych 
uczniów przywitała wice-
dyrektor ZKiW w Stężycy, 
Jolanta Treder -Michalska, 
natomiast uroczystego 
otwarcia dokonała Urszu-
la Ziomkowska, dyrektor 
Gminnego Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjne-
go. 
Specjalnie na ten dzień 
uczniowie klasy II gimna-
zjum w ramach projektu 
gimnazjalnego przygoto-

wali model układu słonecz-
nego oraz zaprezentowali 
swoim kolegom i koleżan-
kom doświadczenia fizycz-
ne pt. „Jakie tajemnice skry-
wa Układ Słoneczny?”, które 
sami przeprowadzili.
Uczniowie mieli okazję 
obejrzeć m.in. pokazy z su-
chym lodem, z octanem 
sodu tzw. ciepły lód, zegar 
jodowy, płonącą rękę oraz 
wiele innych ciekawych do-
świadczeń.
Projekt objął swym patro-
natem Tomasz Brzoskowski, 
wójt gminy Stężyca. /raf/
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Przedszkolaki z ZKiW w Stę-
życy zaprosiły do szkoły, do 
pięknie przygotowanej sali 
gimnastycznej, swoje babcie 
i dziadków. Przygotowały też 
z tej okazji - pod kierunkiem 
nauczycielek, opiekunek 
i rodziców - radosną część 

artystyczną, upominki i po-
częstunek.
Było wesoło, radośnie i wzru-
szająco, a dzieci złożyły swo-
im babciom i dziadkom naj-
serdeczniejsze życzenia. 
/raf/
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REKLAMA         88/2017/RL REKLAMA         198/2017/RL

KArTuZy | Do miasta powróci miejskie targowisko. Niedawno gmina otrzymała dofi-
nansowanie na tę inwestycję, uruchomienie planowane jest w drugiej połowie roku. 

GM. PrZoDKowo | Podczas ostatniej w 
ubiegłym roku sesji radni gminy Przod-
kowo podjęli szereg ważnych decyzji. 

GM. PrZoDKowo 
| organizacje poza-
rządowe mogą ubie-
gać się o dotacje. 

TargoWiSKo  
  jeszcze w tym roku

W tym miesiącu gmina Kartuzy otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 368 tys. zł na 
budowę dwóch wiat handlowych przy 
ulicy Szkolnej w Kartuzach. Kartuskie Tar-
gowisko Miejskie wraca więc na swoje 
historyczne miejsce. To dobra wiadomość 
nie tylko dla handlujących, lecz i miesz-
kańców gminy oraz turystów odwiedza-
jących miasto.
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na pro-
jekt pn. „Przebudowa targowiska prze-
znaczonego na cele promocji lokalnych 
produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach” 
- wyjaśnia Mieczysław Gołuński, burmistrz 
Kartuz. - Zadanie będzie współfinansowa-
ne z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Celem projektu 
jest poprawa konkurencyjności produ-
centów płodów rolnych. 
Niedawno burmistrz podpisał umowę na 
realizację tej inwestycji. Przy ul. Szkolnej 
powstaną więc dwie identyczne wiaty 
handlowe o konstrukcji stalowo-drewnia-
nej. Inwestycja będzie stanowiła uzupeł-
nienie już istniejącej bazy handlowej przy 
ul. Dworcowej, przyczyni się też do wzro-
stu sprzedaży produktów rolno-spożyw-
czych z gospodarstw ekologicznych.

Na nowo powstałym targowisku zostanie 
wydzielona strefa sprzedaży produktów 
rolno-spożywczych, w tym miejsca do 
sprzedaży certyfikowanych produktów 
ekologicznych wraz z oznakowaniem „Mój 
Rynek”. Po rozbudowie targowisko będzie 
stanowiło jednolity kompleks handlowo-
targowy z różnorodnymi miejscami do 
handlowania.
– Mieszkańcy gminy Kartuzy w minionych 
latach wiele razy zwracali uwagę, że kartu-
skie targowisko powinno wrócić na swoje 
miejsce, do centrum miasta, i że nietra-

fioną decyzją było przeniesienie go na 
obrzeża Stolicy Kaszub, dokładniej zaś na 
ulicę Sędzickiego – wyjaśnia Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. – Trudno było 
się z tym nie zgodzić. Dlatego też targo-
wisko wróci tam, gdzie było dawniej. Nie 
będzie już jednak skupiskiem blaszanych, 
często nieestetycznych budek.
Bliskość Kartuskiego Targowiska Miejskie-
go i centrum miasta, także dworca kole-
jowego, jest niezbędna, aby handlujący 
byli zadowoleni ze swoich utargów, nato-
miast mieszkańcy gminy Kartuzy i turyści 
ze zrobionych w Stolicy Kaszub zakupów. 
W Kartuzach już wkrótce nie powinno za-
braknąć wspaniałych produktów, w tym 
ekologicznych, które mają szanse przycią-
gać do naszej gminy osoby z zewnątrz.
Niewątpliwie inwestycja budowy dwóch 
wiat przy ulicy Szkolnej przyczyni się do 
ponownego ożywienia handlu w Kartu-
zach. To ogromna szansa na powrót w to 
miejsce rolników, na co przez ostatnich 
kilka lat liczyli przedstawiciele Pomorskiej 
Izby Rolniczej oraz sami zainteresowani.
Targowisko powinno zostać uruchomione 
najpóźniej w listopadzie 2018 roku.
/raf/
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to będzie rok 
inwestycji

Sesja odbyła się jak zwykle 
w sali posiedzeń Muzeum 
Pożarnictwa w Przodkowie. 
Było to ostatnie posiedzenie 
radnych w ubiegłym roku. 
Jednym z najważniejszych 
puntów obrad było uchwale-
nie budżetu na bieżący rok. 
Andrzej Wyrzykowski, wójt 
gminy Przodkowo, przedsta-
wił szczegółowy plan dzia-
łań na 2018 rok. - Będzie to 
rok pod znakiem inwestycji 
– zapowiedział wójt Andrzej 
Wyrzykowski. - To właśnie 
na 2018 rok zaplanowaliśmy 
m.in. zakończenie Rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w 
Pomieczynie. Ponadto wyko-
nana zostanie termomoder-
nizacja obiektów gminnych 
– Biblioteki Publicznej (wraz 
z adaptacją pomieszczeń 
mieszkalnych) oraz Szkoły 
Podstawowej w Szarłacie. W 
planach mamy również re-
mont drogi Kczewo – Tokary. 
Po omówieniu kluczowych 
punktów Rada Gminy Przod-
kowo podjęła uchwałę jed-
nogłośnie.

Ponadto Radni podjęli m.in. 
uchwały w innych istotnych 
dla mieszkańców sprawach. 
Uchwalili więc wieloletnią 
prognozę finansową gminy 
Przodkowo na lata 2018-
2032, zadecydowali o udzie-
leniu pomocy finansowej 
powiatowi kartuskiemu oraz 
o emisji obligacji, przyjęli 
Gminny Program Profilaktyki 
Rozwiązywania Programów 
Alkoholowych i Gminny 
Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, ustalili plan do-
finansowania form doskona-
lenia zawodowego nauczy-
cieli na rok 2018. Ponadto 
zdecydowali o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy 
Przodkowo dla części wsi Ko-
bysewo oraz zaakceptowali 
wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkują-
cych gminę Przodkowo. /raf/

Wójt gminy Przodkowo, na 
podstawie zapisów ustawy 
oraz uchwały rady gminy w 
sprawie uchwalenia Rocz-
nego Programu Współpracy 
Gminy Przodkowo z orga-
nizacjami pozarządowymi, 
ogłosił konkurs ofert mający 
na celu przyznanie dotacji 
na realizację zadań publicz-
nych. 
Miejsce i termin składania 
ofert: Urząd Gminy Przodko-
wo, ul. Kartuska 21, do dnia 
6 lutego do godz. 15.30. 
Szczegóły i formularze – na 
stronie przodkowo.pl.
/raf/

Udzielą 
       dotacji



Te największe uliczne jasełka połączo-
ne ze wspólnym kolędowaniem licznie 
zgromadziły mieszkańców Sierakowic 
i okolic.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, po-
tocznie nazywana Świętem Trzech Króli, 
w Kościele katolickim obchodzona jest 
6 stycznia. Wierni wspominają wtedy 
wydarzenie opisane w Ewangelii we-
dług św. Mateusza, w którym Mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Betlejem, aby po-
kłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. 
Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę 
przynieśli dzieciątku drogocenne dary: 
złoto, kadzidło i mirrę.
Tego dnia w wielu miastach w Polsce 
organizowane są Orszaki Trzech Króli – 
największe uliczne jasełka na świecie, 
połączone ze wspólnym kolędowaniem. 
W tym roku orszaki zorganizowano 
w 644 miejscowościach w Polsce.

Przemarsz ulicami Sierakowic do żłóbka 
przy Ołtarzu Papieskim został poprze-
dzony koncertem kolęd w kościele św. 
Jana Chrzciciela. Zaprezentowali się tam 
artyści zrzeszeni w sekcjach stałych dzia-
łających przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry.
Sierakowicki Orszak Trzech Króli wyruszył 
sprzed kościoła św. Jana i przemaszero-
wał przy śpiewie kolęd ulicami Kartuską, 
Lęborską, potem od ronda traktem pie-
szo-rowerowym przez park papieski do 
żłóbka usytuowanego, jak co roku, przy 
Ołtarzu Papieskim. Tam Trzej Królowie 
pokłonili się Dzieciątku i złożyli przed 
Nim swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniu 
jeszcze przed wymarszem otrzymali od 
organizatorów, czyli Gminnego Ośrod-
ka Kultury, papierowe korony i śpiew-
niki z kolędami. Wiele dzieci, a także 
dorosłych przebrało się w królewskie 
szaty, dzięki czemu orszak był niezwy-
kle barwny. W tym roku w orszaku wzięli 
udział także przedstawiciele kaszubskiej 
„gwiazdki”. /raf/
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PowiAT | o zrealizowanych działaniach i planach na naj-
bliższe miesiące z Michałem Kowalskim, dyrektorem cen-
tralnego ośrodka sportu – ośrodka Przygotowań olim-
pijskich cetniewo, rozmawia Anna walk.

PowiAT | Już po raz trzeci uli-
cami sierakowic przeszedł or-
szak Trzech Króli.

Przedsiębiorczy 
     krok w nowy rok

Na zaproszenie Kaszubskie-
go Związku Pracodawców, 
burmistrza miasta Kartuzy 
oraz starosty kartuskiego, 
w Kartuskim Centrum Kultu-
ry zebrali się lokalni przed-
siębiorcy. 
Spotkanie rozpoczęło się 
od wystąpienia Mieczysła-
wa Grzegorza Gołuńskiego, 
burmistrza Kartuz. Włodarz 
podsumował inwestycje 
wykonane w roku 2017 na 
terenie gminy Kartuzy. Sku-
pił się również na planach. 
Tu przybliżył koncepcję 
przebudowy skrzyżowania 
ulic Gdańskiej z Kościerską 
oraz torami kolejowymi. 
Na tą chwilę projektanci 
przygotowali dwa projekty. 
Pierwsza wersja prowadzi 
tory pod jezdnią, natomiast 
druga prowadzi jezdnie 
pod torami. Burmistrz mia-
sta podkreślał, że będzie to 
jedna z większych inwestycji 
czekających Kartuzy w roku 
2018. Zaznaczył również, 
że tak prężny rozwój gminy 
nie byłby możliwy bez rów-
nie szybko rozwijających się 
przedsiębiorstw.

Poza „czubki  
własnego nosa”
Mieczysław Gołuński zwró-
cił też uwagę przedsiębior-
ców na problem, z jakim bo-
rykają się mieszkańcy Gori 
w Gruzji. Kartuzy w akcie 
przyjacielskiego gestu chcą 
poprawić warunki, w jakich 
obecnie przebywają dzieci 
uczęszczające do tamtej-
szego przedszkola. Włodarz 
z prośbą o pomoc finansową 
na ten cel zwrócił się do lo-
kalnych przedsiębiorców. 
- Serce się kraja, gdy widzi 
się coś takiego. W wielu po-
mieszczeniach nie ma okien. 
Jest zimno, w pojedyńczych 
pokojach na środku stoją 
zwykłe, stare piece zwane 
„kozami”. Ściany zostały ro-
zebrane przez odchodzą-
cych Rosjan nawet z kafelek. 
Okropny widok. Nikogo nie 
namawiam na siłę, ale mam 
nadzieję, że ta propozycja 
się przyjmie - mówił bur-
mistrz Gołuński.

w najlepszym 
świetle
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski przybliżyła staty-
styki dotyczące powiatu. Po-
chwaliła wysokie, bo I miej-
sce, na jakim powiat stanął 
w rankingu Związku Powia-
tów Polskich, w kategorii 
powiatów powyżej 120 tys. 
mieszkańców. Zaznaczyła, 
że ten wynik nie byłby moż-
liwy bez lokalnych przedsię-
biorców, którzy również byli 
brani pod uwagę podczas 
oceny.

rok pełen  
wyzwań
Głos zabrał prezes Kaszub-
skiego Związku Pracodaw-
ców, Zbigniew Jarecki.
- Bardzo mi miło powitać 
Państwa na naszym Nowo-
rocznym Spotkaniu Przed-
siębiorców. Padły tu dziś 
przyjemne słowa podsumo-
wań minionego roku i suk-
cesów. Ale przed nami rok 
ciężkiej pracy. Nie zwalniaj-

my tempa - mówił Zbigniew 
Jarecki.
Wicemarszałek woj. pomor-
skiego, Ryszard Świlski przy-
bliżył trochę temat ciężkiej 
pracy, o jakiej wspomniał 
prezes Kaszubskiego Związ-
ku Pracodawców.
- Mamy niski poziom bez-
robocia, a co za tym idzie 
- wysoki poziom zatrud-

nienia. To względnie dobre 
wiadomości, ale niestety 
złe dla przedsiębiorstw. Nic 
dziwnego, że zapotrzebo-
wanie na pracowników zza 
granicy jest coraz większe. 
W ubiegłym roku w naszym 
województwie podjęło pra-
cę 136 tys. osób z zagranicy. 
Rok wcześniej - 67 tysięcy. 
Dlatego ten rok będzie ro-

kiem wyzwań. Zakontrak-
towaliśmy też już 52 proc. 
środków na realizację pro-
jektów unijnych. Daje nam 
to jeden z najlepszych wy-
ników w kraju. To jednocze-
śnie wiąże się z ogromem 
pracy dla przedsiębiorstw, 
no i oczywiście samorządów 
- skwitował Ryszard Śliwski.
Aleksandra Damps
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wywiAD | o zrealizowanych działaniach i planach na najbliższe miesiące z Michałem 
Kowalskim, dyrektorem centralnego ośrodka sportu – ośrodka Przygotowań olim-
pijskich cetniewo, rozmawia Anna walk.

GM. sTężycA | Nowe pomosty w stężycy, Borucinie i Zgorza-
łym zostaną zbudowane dzięki dotacji unijnej. 

PowiAT | Ferie zimowe to czas 
wypoczynku dla dzieci. Za-
dbajmy o ich bezpieczeństwo. 

Pozycja Cetniewa  
 stale się umacnia 

styczeń to doskonały miesiąc do podsumowań. czy 2017 rok był 
dobrym okresem dla cos-oPo cetniewo?

To był bardzo dobry czas, zwłaszcza pod względem wszelkich inwe-
stycji, rozwijania kontaktów z klubami, czy też upowszechniania mar-
ki Ośrodka oraz organizowania imprez sportowych i kulturalno-spo-
łecznych. 2017 rok dla Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo były nie 
tylko udany, ale i wyjątkowo pracowity. Udało nam się między inny-
mi przeprowadzić inwestycję związaną z przebudową zachodniego 
skrzydła internatu sportowego Albatros. Przedsięwzięcie, które reali-
zowaliśmy przy dofinansowaniu z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, opiewało na kwotę około 4 mln zł. Nadto realizowaliśmy zadanie 
związane z przebudową systemu wentylacji pomieszczeń kuchni głów-
nej i pomieszczeń pomocniczych. Zrealizowana została też inwestycja 
związana z remontem elewacji zachodniego skrzydła internatu sporto-
wego Albatros i małej hali sportowej. Dodatkowo przeprowadzono pra-
ce związane z modernizacją podłogi w kuchni głównej i pomieszcze-
niach pomocniczych. Przeprowadzony został też remont strefy prysz-
nicowej w budynku krytej pływalni, a przed jego wejściem odnowiono 
nawierzchnię z kostki brukowej.

Na terenie cos-oPo cetniewo sporo się działo nie tylko w obsza-
rze inwestycji. 2017 rok obfitował w różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalno-sportowe. jakie imprezy udało się zorganizować?

W dniach od 23 do 28 maja odbył się turniej Polish Junior & Cadet 

ITTF Golden Junior, w którym uczestniczyło 326 osób. Wcześniej zor-
ganizowane zostały XVIII Mistrzostwa o Puchar Prezesa NBP w halo-
wej piłce nożnej, a pod koniec listopada Cetniewo gościło uczestni-
ków Mistrzostw Polski Państwowych Straży Pożarnych w halowej pił-
ce nożnej. Nadto przeprowadzonych zostało kilka imprez kulturalno-
społecznych, do których należy zaliczyć między innymi Super Puchar 
Kaszub dla Niepodległej, czyli turniej baśki rozgrywany w ramach ob-
chodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycyj-
nie pod koniec października zorganizowana została też wieczorni-
ca. W tym roku wspominano przede wszystkim czterech sportowców, 
którzy odeszli w minionym roku, tj. prof. Jerzego Młynarczyka, pię-
ściarzy Jana Szczepańskiego i Józefa Grudnia oraz szermierza Józe-
fa Pawłowskiego. Niewątpliwie wartym odnotowania wydarzeniem 
było też otwarcie w grudniu Ściany Chwały Trenera Feliksa Stamma. 
Pod koniec minionego roku zorganizowany został też II Bieg Świątecz-
ny, którego głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia. 

tyle o tym, co było, a teraz o tym, co będzie. jakie wyzwania sta-
wia Pan sobie na 2018 rok?

Stawiam na dalsze rozpowszechnianie marki Centralnego Ośrodka 
Sportu poprzez pozyskiwanie dużej liczby odbiorców usług oferowa-
nych w Cetniewie, a także nawiązywanie kontaktów z klubami sporto-
wymi. W dalszym ciągu kontynuowane będą też działania inwestycyj-
ne. Do najważniejszych z zadań, które zamierzamy zrealizować w 2018 
roku, należy zaliczyć przebudowę i nadbudowę olimpijskich internatów 
sportowych A – E. Dodatkowo w planach jest remont podłogi sporto-
wej w pawilonie podnoszenia ciężarów wraz z montażem monitoringu. 
Przeprowadzona ma zostać również modernizacja pomieszczeń recep-
cyjnych internatu sportowego Albatros. Nadto powyższy budynek, po-
cząwszy od parteru do trzeciego piętra, zyska nową stolarkę okienną.

za nami wielkie Nordowe morsowanie. jakie inne wydarzenia 
odbędą się w tym roku na terenie cos-oPo cetniewo? 
W przyszłym miesiącu, a dokładniej 10 lutego, zorganizowany zosta-
nie Turniej Zaślubinowy o Puchar Dyrektora COS OPO Cetniewo w Baś-
kę. 2 kwietnia odbędzie się I Bieg Wielkanocny, którego głównym celem 
jest szerzenie idei popularyzacji biegów świątecznych. W tym samym 
miesiącu odbędą się też XIX Mistrzostwa o Puchar Prezesa NBP w ha-

lowej piłce nożnej. Na maj zaplanowany został turniej Polish Junior & 
Cadet ITTF Golden Junior, a także Mistrzostwa Europy Kobiet w Boksie. 
W grudniu odbędzie się kolejny Bieg Świąteczny. Nadto zorganizowane 
zostaną imprezy komercyjne, m.in. Letnie Igrzyska Pracowników Gru-
py Aviva.

marka cos-oPo cetniewo stale się umacnia. co wpływa na to, że 
rozpoznawalność ośrodka jest coraz większa? 

Trzeba wiedzieć, że marka COS OPO Cetniewo jest znana i rozpoznawal-
na nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej, a dzię-
ki różnym działaniom i zabiegom marketingowym jej pozycja stale się 
umacnia. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich Cetniewo we Władysławowie to tętniący życiem, ogromny i no-
woczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Tutaj przygotowują się za-
wodnicy kadr narodowych w boksie, judo, zapasach, podnoszeniu cię-
żarów, jiu jitsu, szermierce, grach zespołowych, takich jak: koszykówka, 
piłka ręczna czy piłka nożna. Swoje umiejętności podnoszą tu i rozwi-
jają wybrane dyscypliny lekkoatletyczne, zawodnicy tenisa stołowego, 
tenisa ziemnego, łucznictwa, golfa, badmintona, żeglarstwa i sportów 
motorowych. Do Ośrodka chętnie przyjeżdżają też zawodnicy i osoby 
niepełnosprawne, do potrzeb których dostosowano całą infrastruktu-
rę. Choć Cetniewo nastawione jest przede wszystkim na organizowanie 
procesu szkoleniowego w ramach sportu kwalifikowanego dla kadr na-
rodowych, to swoją ofertę kieruje również do klubów sportowych. Po-
łożenie Ośrodka stanowi także doskonałe miejsce do organizacji tzw. 
„zielonych szkół”, pobytów rehabilitacyjnych, wczasów, szkoleń, konfe-
rencji i imprez firmowych. Do dyspozycji zawodników i gości są: kom-
pleks odnowy biologicznej (fizykoterapia, hydroterapia i kinezytera-
pia), gabinety masażu, gabinety lekarskie, laboratorium analityczne, 
gabinet kosmetyczny oraz kriokomora. Ośrodek posiada siedem obiek-
tów noclegowych. Łącznie dysponuje 352 miejscami noclegowymi. 
Oferta gastronomiczna to kolejna mocna strona Ośrodka w Cetniewie. 
Przepyszne, zawsze świeże i niebanalnie skomponowane posiłki sma-
kują, tym bardziej że panoramiczna jadalnia „Nadmorska” daje gościom 
niepowtarzalny duet dla podniebienia i oka – można bowiem delekto-
wać się specjałami kuchni i podziwiać nadmorski krajobraz za oknem.
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Unia inwestuje  
w tUrystykę

Na podpisanie umów, na mocy których projekty otrzy-
mają unijne dofinansowanie, marszałkowie Mieczy-
sław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członek Zarzą-
du Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski zaprosi-
li włodarzy pomorskich gmin do Sali Jazzowej Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 
Umowy dotyczyły trzech tematów: nowych tras rowe-
rowych, infrastruktury szlaków kajakowych, budowy 
i rozbudowy portów, przystani żeglarskich oraz po-
mostów cumowniczych. To wszystko powstanie dzię-
ki projektom, które decyzją Zarządu Województwa Po-
morskiego otrzymały dofinansowanie ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.
Dzięki podpisaniu tej umowy gmina Stężyca otrzyma 
dofinansowanie na budowę pomostów w miejscowo-
ści Stężyca, Borucino i Zgorzałe oraz już wybudowane-
go w Gołubiu. 
- Poprzez realizacje projektu możliwe będzie udostęp-
nienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie 
im bezpieczeństwa mającą na celu rozbudowę i po-
prawę standardu infrastruktury turystycznej, w szcze-
gólności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach 
położonych wzdłuż pomorskich rzek, w tym rzeki Radu-
ni i szlaku Jezior Raduńskich – wyjaśnia Tomasz Brzo-
skowski, wójt gminy Stężyca. /raf/

spędź ferie  
bezpiecznie

Na co warto zwrócić uwagę podczas zimowych 
zabaw? Nie należy zjeżdżać na sankach w pobli-
żu drogi oraz zbiorników wodnych, nie wolno do-
czepiać sanek do samochodu. Pojeździć na łyżwach 
można tylko w wyznaczonych miejscach, a nie na 
lodzie na rzece lub stawie! Warto zadbać o to, aby 
być widocznym na drodze, trzeba pamiętać też o 
ciepłym ubraniu, dostosowanym do temperatury. 
W przypadku wysłania dziecka na zorganizowany 
wyjazd Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna radzi, by rodzice wnikliwie zapoznali się z 
ofertą organizatora. Nie można zapomnieć o prze-
kazaniu organizatorowi ważnych informacji doty-
czących dziecka (przyjmowane leki, alergie itp.). 
/raf/
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Nowe stawki  
za wywóz śmieci
siErAKowicE |od nowego roku zmieniły się stawki opłat za wywóz odpadów. 

PowiAT | Nadal można skorzystać z bez-
płatnych badań  na wykrycie zakażenia 
wirusem HcV.

Na terenie gminy Sierakowice obowiązują już nowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyso-
kość opłat zbliżona jest do pierwszych stawek (tych z 2013 
r.). 
Jak informują urzędnicy zmiana opłat wynika ze znacznego 
wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na te-
renie gminy Sierakowice i kosztu ich zbierania i zagospodro-
wania. 
- Odpadów segregowanych jest coraz więcej, mimo to co 
roku zwiększa się również ilość odpadów zmieszanych, jakie 
musimy zebrać i zagospodarować w ramach opłaty „śmiecio-
wej” – wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Gminy Sierakowi-
ce. 
Właściciele nieruchomości, którzy otrzymali zawiadomienie 
o zmianie wysokości stawki, nie są zobowiązani do składa-
nia korekty deklaracji, o ile nie zmieniły się dane zawarte w 
deklaracji.
Stawki zależne są od ilości osób zamieszkujących w gospo-
darstwie. I tak za odpady segregowane trzeba zapłacić: 16 zł 
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 28 zł – gospo-
darstwo dwuosobowe, 39 zł – 3-osobowe, 45 zł – 4-osobowe, 
49 zł – 5-osobowe i 54 zł, gdy w gospodarstwie mieszka 6 lub 
więcej osób. 
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie segre-
guje śmieci, za wywóz odpadów musi zapłacić: 22,50 zł w 
przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 42 zł – gospo-
darstwo dwuosobowe, 58 zł – 3-osobowe, 67 zł – 4-osobowe, 

75 zł – 5-osobowe i 82 zł, gdy w gospodarstwie mieszka 6 lub 
więcej osób. 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, ale takich, 
w których powstają odpady, koszt wywozu uzależniony jest 
od wielkości pojemnika. I tak miesięczna opłata wynosi: w 
przypadku odpadów segregowanych odpowiednio 24 zł za 
pojemnik 110 do 120 litrów, 35 zł za pojemnik 240 litrowy i 
168 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów;  w przypadku 
odpadów niesegregowanych odpowiednio 36 zł za pojem-
nik 110 do 120 litrów, 65 zł za pojemnik 240 litrowy i 252 zł za 
pojemnik o pojemności 1100 litrów.
/raf/

PowiAT | w powiecie kartuskim w 2018 roku działać będzie 5 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

zasięgnij pomocy 
PrawNej

zbadaj się!

Adresy punktów pozostają 
bez zmian, w tym roku zmie-
niają się jedynie godziny pra-
cy punktu w Stężycy.
 Z nieodpłatnej pomocy praw-
nej może skorzystać młodzież 
do 26. roku życia, osoby posia-
dające ważną Kartę Dużej Ro-
dziny, seniorzy po ukończeniu 
65 lat, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzające-
go zostało przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej, 
kombatanci, weterani, zagro-
żeni lub poszkodowani kata-
strofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną 
oraz kobiety w ciąży. 
/raf/

Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej:
1. urząd Miejski, ul. Hallera 
1, Kartuzy, tel. 58 694 51 58 
(wejście od strony ul. 3 Maja)
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki i środy w godzi-

nach 8.00 – 12.00
wtorki, czwartki i piątki w go-
dzinach 12.30 – 16.30

2. Dawne salki katechetycz-
ne, ul. ks. B. Łosińskiego 1, Sie-
rakowice, tel. 609 180 637
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy i piątki w 
godzinach 15.30 – 19.30
wtorki w godzinach 12.00 – 
16.00
czwartki w godzinach 8.00 - 
12.00

3. szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Jana Heweliusza, ul. Ar-
mii Krajowej 2e, Żukowo, tel. 
697 444 044
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, środy i piątki w 
godzinach 15.00 – 19.00
wtorki w godzinach 9.00 – 
13.00
czwartki w godzinach 10.00 – 
14.00

4. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Jana III Sobieskie-
go 15a, Stężyca, tel. 58 684 33 
54
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki w godzinach 8.00 - 
12.00
czwartki w godzinach 13.00 – 
17.00

5. Gminny ośrodek Kultury, 
sportu i rekreacji, ul. Gryfa 
Pomorskiego 20, Chmielno, 
tel. 661 998 166
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałki, wtorki i środy w 
godzinach 14.00 – 18.00
czwartki w godzinach 16.00 – 
20.00
piątki w godzinach 8.00 – 
12.00

Telefony w punktach działa-
ją jedynie w godzinach ich 
otwarcia.

Starostwo Powiatowe w 
Kartuzach poinformowało 
o wznowieniu bezpłatnych 
badań profilaktycznych na 
wykrycie zakażenia wiru-
sem HCV wywołującym wi-
rusowe zapalenie wątroby 
typu C. 
Badanie można wykonać w 
punktach pobrań Diagno-
styki Spółka z o.o.:
- w Kartuzach przy ul. Ko-
ściuszki 12, tel. 58 681 02 
97 – od poniedziałku do so-
boty w godz. 7:00 – 11:00,
- w Żukowie przy ul. Sien-
kiewicza 14, tel. 661-910-
578 – od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:00 – 
11:30.
Badania są skierowane do 
osób w wieku 18-65 lat 
zameldowanych na tere-
nie powiatu kartuskiego. 
Osoby, u których zostanie 
wykryty pozytywny wynik 
testu na obecność prze-
ciwciał anty-HCV we krwi 
będą kierowane do leka-
rza POZ po skierowanie do 
poradni chorób zakaźnych 
w celu dalszej diagnostyki. 

HCV to wirus wywołujący 
zapalenie wątroby, które 
prowadzi do uszkodzenia 
wątroby, jej zapalenia oraz 
u niektórych chorych do 
marskości i raka wątroby. 
Pierwszą fazą choroby po 
zakażeniu jest ostre WZW 
C.
W ramach realizowanego 
przez Samorząd Powiatu 
Kartuskiego „Programu 
profilaktyki zakażeń HCV 
dla mieszkańców powiatu 
kartuskiego na lata 2017-
2019” są także prowadzo-
ne działania związane ze 
zbadaniem stanu wiedzy 
mieszkańców powiatu kar-
tuskiego na temat zakażeń 
wirusem HCV. W związku z 
tym przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Kar-
tuzach zwracają się z proś-
bą o wypełnienie krótkiej 
anonimowej ankiety on-li-
ne, która jest zamieszczona 
na stronie kartuskipowiat.
com.pl. Realizacja progra-
mu jest finansowana z bu-
dżetu Powiatu Kartuskiego. 
/raf/
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Polonez  
    na rynku

kto otrzyma Perłę kaszub?

PowiAT | wspólne odtańczenie poloneza na kartuskim rynku 
przez młodzież ze szkół z całego powiatu stało się już tradycją. 

PowiAT | Już niedługo dowiemy się, kto zostanie uhonorowany nagrodą przyznawaną 
co roku przez Janinę Kwiecień, starostę kartuskiego. 

W tym roku wspólne tańczenie poloneza zorga-
nizowano już po raz dziesiąty. Polonez wyruszył 
sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Kar-
tuzach. razem z uczniami poloneza zatańczyła 
Janina Kwiecień, starosta kartuski i Mieczysław 
Gołuński, burmistrz Kartuz. Taneczny pochód 
zakończył się wspólną modlitwą w kościele pw. 
Św. Kazimierza.
W tym roku maturzyści zatańczyli do muzyki 
skomponowanej przez Antoniego Sutowskie-
go – tradycyjnego kaszubskiego poloneza. Au-
torem aranżacji jest Tadeusz Korthals a autorką 
układu tanecznego jest Alina Michna.
Poloneza zatańczyła młodzież z: Liceum Ogól-
nokształcącego w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespołu Szkół 
Technicznych w Kartuzach, Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodko-
wie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Somoninie, Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Żukowie.
Polonez jest wspólną inicjatywą partnerskich 
powiatów. Tego samego dnia o tej samej go-
dzinie poloneza zatańczyli również maturzyści 
w Łowiczu, Świdnicy i Zakopanem./raf/
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Te prestiżowe nagrody co roku otrzy-
mują z rąk starosty mieszkańcy, których 
aktywność, talent, troska o bliźniego 
i rozwój naszego regionu zasługują na 
podziw i szacunek. Kapituła Konkursu 
nagradza ludzi wielkiego serca, spor-
towców, animatorów kultury, społecz-
ników, polityków i lokalnych przedsię-
biorców. 
Nagrody Perły Kaszub już na dobre wpi-
sały się w tradycję samorządową i życie 
społeczne powiatu kartuskiego, gala 
od kilku lat odbywa się w sali widowi-
skowej Kartuskiego Centrum Kultury. 
Kapituła Pereł Kaszub docenia i nagra-
dza ludzi wielkiego serca, sportowców, 
animatorów kultury, społeczników.
O tym, kto w tym roku otrzyma Perły 
Kaszub, dowiemy się już niebawem. 

Uroczysta gala odbędzie się w piątek 9 
lutego o godz. 18.00 w Kartuskim Cen-
trum Kultury przy ul. Klasztornej l. Uro-

czystość uświetni koncert Hanki Rybki 
z zespołem. Wokalistka współpracowa-
ła z zespołami Brathanki i Skaldowie, 
gościnnie występowała także z zespo-
łem Golec uOrkiestra oraz z Marylą Ro-
dowicz. Po studiach założyła własny ze-
spół Rybka i Przyjaciele, powracając do 
korzeni próbuje łączyć muzykę ludową 
z Podhala z jazzem.
W programie uroczystości m.in.: powi-
tanie gości przez starostę kartuskiego 
Janinę Kwiecień, prezentacja filmu 
przedstawiającego laureatów dotych-
czasowych edycji konkursu, wręczenie 
statuetek i wyróżnień, koncert Hanki 
Rybki z zespołem oraz wspólne zdjęcie 
laureatów. 
/raf/

- W tym roku do wpłynęło do nas 70 propozycji do uhono-
rowania nagrodami. Kapituła Konkursowa spotkała się aż 
11 razy, aby wyłonić tych, którzy nagrodę otrzymają. Część 
nominowanych firm odwiedziliśmy także osobiście. Do tej 
pory we wszystkich edycjach plebiscytu „Perły Kaszub” do tej 
prestiżowej nagrody nominowanych było ponad 900 osób 
i podmiotów! Laureaci co roku otrzymują okolicznościowe 
statuetki. Warto dodać, że oprócz Pereł Kaszub wręczamy też 
Superperłę Kaszub, listy gratulacyjne, dyplomy, a także Nagro-
dę Specjalną Starosty Kartuskiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kartuskiego i wyróżnienia.

wojciech okroj, 
dyrektor wydziału Kul-
tury i Promocji i prze-
wodniczący Kapituły 
Konkursowej:



W wydarzeniu uczestniczyli obaj 
biskupi pomocniczy oraz Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski.
Po raz kolejny mogliśmy się prze-
konać, że katoliccy hierarchowie są 
jak kościół – wieża celuje w obłoki 
ale fundament jest dobrze osadzo-
ny w ziemi. Po okolicznościowych 
powitaniach, Metropolita przypo-
mniał czekającą nas w roku 2018 
najważniejszą rocznicę: 
Ten rok jest szczególny, przeżywa-
my w nim bowiem 100-lecie odzy-
skania niepodległości. Będziemy 
mieli okazję, żeby tę niepodległość 
razem ze wszystkimi strukturami 
samorządowymi uczcić. Zainicjo-
waliśmy już obchody 100-lecia po-
święceniem ołtarza ojczyzny w ba-
zylice św. Brygidy. Niech Gwiazda 
Betlejemska nas prowadzi i nam 
przyświeca w dobrych myślach 
i dobrych czynach, a Pan Bóg niech 
nas w tym wszystkim wspiera.
Nieoficjalnie dodał, że hierarcho-
wie spodziewają się w tym roku be-

atyfikacji prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, co może 
nastąpić już w maju br.
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski wymienił inne, 
przypadające w tym roku 
jubileusze:
- Jest to także rok 10 -tej 
rocznicy, od kiedy to 
ksiądz arcybiskup prowa-
dzi nas prostą drogą do 
Boga i do Niepodległej. 
Upłynie bowiem 10. rocz-
nica nominacji Ekscelencji 
na metropolitę gdańskiego 
i jego ingresu do Bazyliki Archikate-
dralnej w Gdańsku Oliwie. Wiemy, 
że na tej drodze  napotyka na licz-
ne rozstaje. Pragnę podziękować, 
że ksiądz arcybiskup nie tylko nas 
wspiera, ale także na tych drogach 
napomina - podkreślał wojewoda.
- Mimo pewnych różnic są takie 
sprawy, które nas łączą, w których 
potrafimy wspólnie działać. Myślę, 
że mieszkańcy Pomorza doceniają 

te właśnie momenty. Zawsze sta-
rałem się tak podchodzić do swojej 
służby, by nie patrzeć na różnice, 
ale szukać dobrego rozwiązania. 
Mamy wspólne zadania. Służymy 
tej samej Rzeczypospolitej - stwier-
dził D. Drelich.
Swymi refleksjami dzielili się przed-
stawiciele zgromadzonych samo-
rządowców.
- Samorząd to forma sprawowania 
władzy, która się nadzwyczaj udała 

- zapewniał Krzysztof Trawicki, wi-
cemarszałek pomorski. - Świadczy 
o tym np. uzyskanie przez nasze 
województwo pierwszego miejsca 
w Polsce w dziedzinie wydatkowa-
nia funduszy unijnych, co byłoby 
niemożliwe bez współpracy lokal-
nych społeczeństw i samorządów.  
Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Pomorskiego nadał 
honorowe „sołtysostwo” Ryszardo-
wi Kalkowskiemu, wójtowi gminy 

Szemud - „w uznaniu za-
sług na rzecz społeczno-
ści lokalnej, integracji Ka-
szubów oraz aktywność 
i zaangażowanie w roz-
wiązywaniu problemów 
lokalnej społeczności”. 
Jako symbol przynależ-
ności do stowarzyszenia, 
otrzymał on z rąk prezesa 
Jana Zaborowskiego oraz 
metropolity Sł. L. Głódzia, 
tradycyjny kapelusz soł-
tysa.
Na zakończenie abp 
Sławoj Leszek Głodź za-
proponował wykonanie 
wspólnej, pamiątkowej 
fotografii, która zosta-
nie przesłana wszystkim 
uczestnikom wieczoru. 
Pozwoli zatrzymać czas – 

na chwilę. 
O gwiazdeczko, coś błyszczała... 
Zaświeć mi jak w dawne święta, 
gwiazdko, choćby raz! - parafrazo-
wał tekst dawnej kolędy Seweryn 
Krajewski.
W pogodny, rodzinny nastrój wie-
czoru wprowadziła Orkiestra Pro-
menadowa z Gdańska i 5-osobowa 
grupa z Cappelli Gedanensis.
Anna Kłos
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PoMorZE | starostowie z całego Pomorza spotkali się na ob-
radach w Bytowie, aby porozmawiać o sprawach istotnych dla 
wszystkich mieszkańców. 

PoMorZE | Jak co roku, abp sławoj Le-
szek Głódź zaprosił na początku stycznia 
na noworoczne opłatkowe spotkanie sa-
morządowców z archidiecezji gdańskiej.

Konwent starostów
Obrady prowadził przewodniczący Konwen-
tu Mirosław Czapla, starosta malborski. Naj-
pierw głos zabrał starosta bytowski, Leszek 
Waszkiewicz, który nawiązał do klęski żywio-
łowej  lipca ub. roku. Jeszcze dziś ślady wi-
chury są widoczne, choć ich zacieranie -  przy 
współudziale Lasów Państwowych - trwa 
i jest intensywne. Starosta mówił też o histo-
rycznych tradycjach, których śladem jest by-
towski pokrzyżacki Zamek. Obrady Konwen-
tu odbywały się w restauracji o nazwie Młyn, 
która działa w dawnym młynie wodnym. 
Główny wątek spotkania też miał charakter 
historyczny. 
Sławomir Lucewicz, dyrektor Departamentu 
Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pomor-
skiego, omówił najważniejszy projekt tego 
roku, czyli POMORSKIE DNI do NIEPODLE-
GŁEJ 2018 – 20. W ramach wydarzenia odbę-
dą się debaty, spotkania, będą przygotowa-
ne publikacje i podróże studyjne, upamięt-
nienie osób zaangażowanych w walce o nie-
podległą Polskę a także miejsc historycznych 
(poprzez pomniki, tablice, tworzenie szlaków 
kulturowych), zaplanowano też eventy i re-
konstrukcje historyczne. 
Szczególny nacisk ma być położony na przy-
pomnienie i uhonorowanie pamięci o oso-
bach zasłużonych a mało znanych, lokalnych 
bohaterach, a spośród wydarzeń historycz-
nych  - utrwalanie wiedzy o zaślubinach Pol-

ski z morzem. Przewiduje się szeroki udział 
społeczeństwa w realizacji programu, w tym 
jednostek samorządowych, szkół, organizacji 
pozarządowych , turystycznych i przewod-
nickich. 
Podczas Konwentu finansowanie działań po-
wiatowych urzędów pracy w roku 2018 omó-
wiła Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zapowie-
działa, że rozbudowane zostaną programy na 
rzecz promocji zatrudnienia, program regio-
nalny PRACA dla POMORZAN 2018 zostanie 
poszerzony o nowe działy, w tym gospodar-
czo-społeczne skutki ubiegłorocznej nawał-
nicy oraz o dział: wyrównywanie szans.
Omówiony został też projekt zmian dotyczą-
cych funkcjonowania warsztatów terapii za-
jęciowej. Przedstawił je Dariusz Majorek, dy-
rektor Oddziału Pomorskiego Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Co prawda środki PFRON-u się zwięk-
szyły, ale rośnie też liczba osób niepełno-
sprawnych, chcących z tej pomocy skorzy-
stać.
W debacie głos zabrali także: Zygmunt Tom-
czonek, prezes zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, nadkomisarz Arkadiusz Socha, ekspert 
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku i Adam Krawiec, dyrektor 
Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskie-

go. 
Przewodniczący Konwentu Mirosław Cza-
pla poinformował też o planowanych działa-
niach w sferze   administracji rządowej, czyli: 
wypracowywaniu stanowiska w sprawie sys-
temu CEPiK. Miał on podnieść jakość realiza-
cji zadań związanych z dopuszczeniem po-
jazdów do ruchu, którego to celu nie osią-
gnął. Konwent Powiatów chce pismo w tej 

sprawie wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji. 
Następnym działaniem jest protest przeciw-
ko obniżeniu od stycznia br, subwencji na 
rzecz nauczania języka regionalnego bądź 
języka mniejszości narodowych (w naszym 
województwie dotyczy to języka kaszubskie-
go i ukraińskiego).  
Kolejny Konwent odbędzie się w maju br. 
w powiecie sztumskim. Anna Kłos
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Na zdjęciu, od lewej: Jan Kleinszmidt, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zbigniew Ptak, sta-
rosta nowodworski, Alicja Żurawska, starosta kościerski 
i Janina Kwiecień, starosta kartuski.

NoWoroczNie U arcybiSKUPa



Stypendia za specjalne osią-
gnięcia naukowe i sportowe 
otrzymało aż 904 uczniów. 
Filharmonia Bałtycka pękała 
w szwach. Na galę stypen-
dialną przyjechali nie tylko 
wyróżnieni uczniowie, ale 
także ich rodzice i wycho-

wawcy. W szczególny spo-
sób zostało wyróżnionych 
sześciu uczniów za wybitne 
osiągnięcia międzynarodo-
we.
Uroczystość była podsumo-
waniem „Programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży – miesz-
kańców województwa po-
morskiego”, który był re-
alizowany przez samorząd 
województwa pomorskiego 
w latach 2016 - 2017. W uro-
czystości wręczenia sty-
pendiów najzdolniejszym 

uczniom uczestniczyli radni 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego, przedstawiciele 
lokalnych władz samorzą-
dowych, dyrektorzy szkół 
i nauczycieli, jak również ro-
dzice i opiekunowie wyróż-
nionych uczniów.
- Na gali gościliśmy nie tylko 
uczniów, ale też ich rodzi-
ców, nauczycieli i wycho-
wawców – mówi Dariusz 
Męczykowski, przewodni-
czący Komisji Nauki, Eduka-
cji. Kultury i Sportu Sejmiku 
Województwa Pomorskiego  
- Bardzo się cieszę, że mo-
gliśmy wręczyć stypendia 
w aż tak wysokiej kwocie. 
Mamy wspaniałą młodzież 
– i tak trzymać! Serdecznie 
gratuluję wszystkim nagro-
dzonym.
W ramach programu sty-
pendialnego w 2017 roku 
przyznano 3 rodzaje stypen-
diów. Dla uczniów, którzy 
byli laureatami i finalistami 
konkursów oraz olimpiad 
przedmiotowych. Tu wpły-
nęło 468 wniosków. Zde-
cydowano o przyznaniu 
stypendiów 46 uczniom 
w wysokości od 150 do 300 
zł przez 10 miesięcy. Stypen-
dium jest finansowane z bu-
dżetu województwa pomor-
skiego.
Kolejne to stypendium 
pochodzące z środków 
europejskich. Otrzymali 
je uczniowie szczególnie 
uzdolnieni w dziedzinach: 
matematycznej, przyrodni-
czej, informatycznej i języ-
ków obcych. Chętnych do 

otrzymania takiego stypen-
dium było aż 801. Stypen-
dium w wysokości 250 zł 
przez 10 miesięcy otrzyma 
400 uczniów.
Trzecie stypendium, także 
finansowane ze środków 
Unii Europejskiej, zostało 
przyznane, już po raz drugi, 
uczniom szkół zawodowych. 
Z  1416 wniosków, stypen-
dium w wysokości 150 zł 
przez 10 miesięcy dostanie 
408 uczniów szczególnie 
uzdolnionych w kategorii 
przedmiotów zawodowych.
– Jestem pełen szacunku 
i uznania dla Waszej ciężkiej 
pracy – zwrócił się do mło-
dych stypendystów mar-
szałek Mieczysław Struk. 
– Dzisiejsze wydarzenie jest 
ważnym momentem dla 
Was wszystkich, a także dla 
tych, którzy Wam towarzy-
szą: rodziców, nauczycieli, 
wychowawców. To jest także 
ważny moment w życiu całej 
wspólnoty Pomorza. Życzę 
więc Wam samych mądrych 
decyzji, które podejmujecie 
teraz i które będziecie po-
dejmować w ciągu najbliż-
szych miesięcy czy kilku lat. 
Życzę też, by te stypendia 
były stymulatorem Waszego 
dalszego rozwoju. Spożyt-
kujcie je jak najlepiej.
W trakcie gali marszałek 
Mieczysław Struk wręczył 
również stypendia dla mło-
dych zawodników, którzy 
osiągają wysokie wyniki 
sportowe. Wyróżnienia zo-
stały przyznane w trzech ka-
tegoriach.

W kategorii młodzieżowej, 
przyznano 20 stypendiów 
w wysokości 700 zł. W dru-
giej kategorii (junior) 15 osób 
otrzyma 350 zł co miesiąc. 
W ostatniej kategorii (junior 
młodszy) przyznano stypen-
dia 15 uczniom w wysokości 
200 zł. Wszystkie stypendia 
będą wypłacane przez 10 
miesięcy.                          /raf/
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PoMorZE | To było prawdziwe święto najlepszych uczniów 
województwa pomorskiego. Marszałek wręczył im stypendia o 
łącznej wysokości ponad 2,5 mln zł. 

Sześciu 
wspaniałych

PoMorZE | „Łączyć, a nie dzielić” to hasło, które od wielu lat 
przyświeca Dariuszowi Męczykowskiemu i jego działaniom, dla-
tego cyklicznie organizuje Pomorską wigilię samorządową. 

pomorska wigilia 
SamorządoWa

sześciu 
wspaniałych
Spośród wszystkich 
tegorocznych stypen-
dystów w szczególny 
sposób wyróżniono 
sześciu wyjątkowych 
uczniów, którzy w mi-
nionym roku szkol-
nym wykazali się 
wybitnymi osiągnię-
ciami edukacyjnym 
i potrafili równolegle 
rozwijać swoje uzdol-
nienia w różnych 
dziedzinach wiedzy. 
W czasie gali marsza-
łek województwa po-
morskiego wręczył im 
specjalne nagrody. 
Otrzymali je Damian 
Burczyk, Paweł Bu-
rzyński, Piotr Czer-
wiński, Dominika Da-
widowska, Wojciech 
Jankowski i Juliusz 
Pham.

Swoje pomysły może wcielać w życie 
dzięki wsparciu i pomocy żony, Joanny, 
właścicielki „Zajazdu nad Stawem”. To wła-
śnie w Zajeździe w Grabówku tradycyjnie 
w okresie Adwentu spotykają się przed-
stawicie samorządu lokalnego, wójtowie, 
burmistrzowie czy radni z przedstawicie-
lami samorządu województwa pomor-
skiego, aby podzielić się opłatkiem i prze-
życiami z minionego roku. Nie brakuje 
również ludzi kultury, nauki i sportu oraz 
oczywiście rodziny. Tego dnia Zajazd jest 
bowiem otwarty dla wszystkich przyjaciół 
domu. 
To, co nie zawsze udaje się na szczeblu 
państwowym, na poziomie lokalnym 
dzięki determinacji Radnego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, Dariusza 
Męczykowskiego, szczęśliwie się odbywa. 
W tym szczególnym czasie każdy zawiesza 
na moment swoje przekonania i barwy 

polityczne, by móc się wspólnie spotkać, 
porozmawiać i po prostu zaśpiewać ko-
lędę. Taka wymiana poglądów i doświad-
czeń jest wszystkim potrzebna, aby móc 
dalej działać i znajdować inspirację do 
podejmowania nowych wyzwań. Szcze-
gólną atmosferę spotkań docenili stali 
bywalcy, którzy mimo przedświątecznej 
gorączki zawsze znajdują czas na odwie-
dziny w Grabówku (na pewno jak magnes 
przyciąga ich również miejscowa kuchnia, 
serwująca pyszne potrawy). Wielkim ho-
norem dla rodziny Męczykowskich jest 
fakt, że od wielu lat z błogosławieństwem 
i słowem na Boże Narodzenie przyjeżdża 
do zgromadzonych Jego Ekscelencja ks. 
bp Ryszard Kasyna. Trudno zresztą wy-
mienić w tym miejscu wszystkich zgroma-
dzonych znakomitych gości, bo co roku 
ich przybywa, a tym samym krąg spotkań 
się powiększa.



Zbigniew Jarecki, prezes Kaszub-
skiego Związku Pracodawców, na 
wstępie spotkania, które odbyło 
się w restauracji Gryf w Żukowie, 
przywitał gości i przekazał podzię-
kowania Zarządu KZP dla samo-
rządu województwa pomorskiego 
za dotychczasową współpracę oraz 
wyraził nadzieję na dalsze owocne 
współdziałanie dla rozwoju przed-
siębiorczości w naszym regionie.
Wszystkim członkom Związku po-
dziękował za działalność w struk-
turach KZP, gratulował dobrych 
wyników gospodarczych i życzył 
podobnych albo jeszcze lepszych 
w roku 2018.  Następnie zaprosił 
do wystąpienia Ryszarda Świlskie-
go, członka zarządu w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego. Pierwszym, wypo-
wiedzianym przez tego drugiego 
hasłem, była praca. 
Poinformował, że od 1. grudnia 
2017 przeszedł do jego kompeten-
cji Wojewódzki Urząd Pracy. Życzył 
wszystkim członkom organizacji, 
aby pracy mieli w nowym roku 
jak najwięcej, czyli wszystkiego 

najlepszego. Zaprasza też do sie-
bie,  gdyby w sprawach związa-
nych z WUP mieli jakieś życzenia 
czy uwagi. Wspomniał też, że na 
koniec roku 2017 województwo 
pomorskie było ogólnopolskim 
liderem w dziedzinie umów pod-
pisanych na wydatkowanie fundu-
szy europejskich z działu RPO. Po-
dziękował za wkład w to dzieło ze 
strony pracodawców, bo bez niego 
sukces nie byłby możliwy. Wyraził 
uznanie za solidarność społeczną 
w pomocy dla gmin dotkniętych 
letnim kataklizmem. Wojewódzkie 
władze samorządowe także bardzo 
mocno i ofiarnie zaangażowały się 
w to dzieło. 
Następnie głos zabrał Jan Zarębski 
- członek zarządu KZP. Stwierdził, 
że (z czym się wszyscy zgodzili), 
że w tym roku czeka nas bardzo 
gorąca jesień, niekoniecznie po-
godowa, tylko polityczna i jego 
ideą jest, aby skoro władze samo-
rządowe działają dobrze, lepiej ich 
nie zmieniać. Pochwalił też fakt 
uruchomienia Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (mimo krytycz-

nych opinii o tym pomyśle z róż-
nych stron), bo okazało się, że jej 
funkcjonowanie szeroko otworzyło 
wiele rynków pracy. 
Uczestnikiem spotkania był też 
prof. Edmund Wittbrodt – obecny 
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego - z którym we wrześniu 
2017 roku władze KZP podpisał de-
klarację o współpracy. Ubolewał, 
że jak wszystko wskazuje, Kaszubi 
przegrali, mimo bardzo aktywnych 
działań, walkę z rządem w sprawie 
dotacji udzielanych na naukę języ-
ka kaszubskiego w szkołach i suma 
na ten cel z budżetu Ministerstwa 
Edukacji została istotnie zmniej-
szona. Przypomniał też działania 
Zrzeszenia w dziele pomocy gmi-
nom poszkodowanym w lipcowych 
nawałnicach. Straty dotknęły też 
historycznych świętości Kaszub, 
ale już zostały naprawione. Znisz-
czony przez nawałnicę grobowiec 
poety Jana Karnowskiego na 
cmentarzu w Brusach został odbu-
dowany. Ucierpiała też znajdująca 
się w Brusach – Jagliach zagroda 
oraz ogród Józefa Chełmowskiego 
– kaszubskiego rzeźbiarza, mala-
rza i filozofa. Było tam prywatne 
muzeum – właściwie skansen, 
zapełnione dziełami tego bardzo 
utalentowanego, choć niedoce-
nianego, ludowego artysty. Po 
usunięciu strat wywołanych przez 
kataklizm, zamieniono je na Cha-
tę Kaszubską im. Jana Chełmow-
skiego. Prezes E. Wittbrodt złożył 
wszystkim bardzo oryginalne no-

woroczne życzenia, więc: starym 
– młodości, młodym – dojrzałości, 
dojrzałym – mądrości, mądrym – 
skromności, skromnym – odwagi, 
odważnym – rozwagi, rozważnym 
– namiętności, namiętnym – cno-
tliwości, cnotliwym – grzechu, 
grzesznym – uśmiechu, każdemu 
– co mu potrzeba. (Aby się po 
śmierci dostać do nieba?).

W podwójnej roli – jako prezes 
GS Samopomoc Chłopska i jako 
przewodniczący Rady Powiatu 
Kartuskiego wystąpił Mieczysław 
Woźniak. Jego życzenia były trafne 
i zwięzłe:
Rozwój Kaszub to nasz wspólny 
trud, sukcesy odnosimy, bo nam 
się po prosty chce. I tego chcenia 
wszystkim obecnym ( i nieobec-

nym ) na przyszłość życzę.
W kuluarach spotkania rozwinął 
temat specyfiki mentalnościowej 
Kaszubów:
Kaszubi każdy grosz potrafią za-
gospodarować i to kilkakrotnie. 
Zawsze można na nich liczyć. 
Są twardzi i uparci, wyrzuceni 
drzwiami, wejdą przez okno – i to 
nie rozbijając go.  Anna kłos

O tanie kredyty na preferencyjnych warun-
kach mogą starać się firmy, które chcą łączyć 
biznes z badaniami naukowymi i wprowa-
dzać w życie innowacyjne rozwiązania. Chęt-
nych jest coraz więcej.
Kilkudziesięciu przedsiębiorców, samo-
rządowców oraz przedstawicieli instytucji 
finansowych dyskutowało o nowoczesnej 
gospodarce i wsparciu, jakie mogą otrzy-
mać biznesmeni w ramach „Pożyczki na 
innowacje”, podczas specjalnego spotkania 
w Gdańsku. Uczestniczyli w nim marszałek 
Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski. Mowa była o praktycznym łą-

czeniu badań naukowych i biznesu, wprowa-
dzaniu w życie innowacji i o możliwościach 
dofinansowania nowoczesnych projektów.
Nowy program wsparcia ma zachęcić biznes-
menów do podejmowania nowych wyzwań, 
stawiania na rozwój, badania naukowe 
i przekładanie ich wyników na praktyczne 
rozwiązania. 
– Na Pomorzu koncentrujemy się na innowa-
cyjności, której podstawą są badania nauko-
we i wdrażanie ich wyników – powiedział 
podczas spotkania Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskiego. – Jednak 
nie chodzi tu o badania naukowe wyłącznie 

teoretyczne. Mówimy o konkretnej współ-
pracy środowiska naukowego z biznesem, 
przekładającej się na rynkowo weryfikowal-
ne rozwiązania produktowe.
Przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. czym 
jest innowacja, jak stać się bardziej nowo-
czesnym, jakich pułapek unikać w myśleniu 
o zewnętrznym finansowaniu, gdzie szukać 
pomocy w realizacji innowacyjnych pomy-
słów i kiedy najlepiej wdrażać zmiany. 
Wsparcie w formie „Pożyczki na innowacje” 
uruchomiono, by inicjować rozwój przedsię-
biorstw, oparty o działalność badawczo-ro-
zwojową. Pożyczki mogą być przeznaczone 
wyłącznie na inwestycje wpisujące się w ob-
szary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, 
realizowane na terenie województwa po-
morskiego.
Kredyty udzielane będą na preferencyjnych 
warunkach, co oznacza, że można spłacić je 
w ciągu 10 lat, przy czym okres karencji wy-
nosi 2 lata. Ponadto otrzymanie pożyczki nie 
wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami 
czy prowizjami, a oprocentowanie wynosi 
0,8 proc. w skali roku (zgodnie z zasadami de 
minimis). /opr. raf/
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Każdemu,  
co mu potrzeba
KAsZuBy | Na spotkaniu noworocznym Kaszubskiego Związku Pracodawców nie za-
brakło podsumowań, życzeń, gratulacji i planów na najbliższy rok. 

BiZNEs | Gdzie i jak uzyskać alternatywne finansowa-
nie dla innowacyjnych przedsiębiorstw?

Pomorze 
przyszłości
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Muzyczną opowieść o Bożym Naro-
dzeniu przedstawiły, w kościele p.w. 
św. Józefa w Czeczewie, trzy pokole-
nia wykonawców w koncercie „Pasto-
rałki i piosenki świąteczne Jerzego 
Stachurskiego”.
Publiczność mogła posłuchać pieśni 
w wykonaniu Moniki Rogalewskiej 
i Pauliny Skrzyńskiej, Tomasza Fopke, 
Zespołu Wokalnego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Luzinie pod kierun-
kiem Zofii Meyer, Chóru Rumianie 
(dyrygent Marzena Graczyk), Zespo-
łu Śpiewaczego z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Czeczewie i Uczniów 
Szkoły Podstawowej w Czeczewie.
Patronat nad koncertem objął An-
drzej Wyrzykowski, wójt gminy 
Przodkowo. 
- Święta Bożego Narodzenia szcze-
gólny czas radości, życzeń i wspo-
mnień – powiedział Jerzy Stachurski. 
- Ja wspominam moje przygotowa-
nia do świąt w szkole, w domu, ale też 
pasterkę, w której w latach 60-tych 
uczestniczyłem w kościele w Czecze-
wie. To wtedy razem z braćmi zasia-
daliśmy, w ławie przy filarze. Część 

tych wspomnień utrwaliłem w mo-
ich utworach, które przed chwilą za-
prezentowali wykonawcy w języku 
polskim i języku kaszubskim.
Przygotowania do koncertu trwały 
kilka miesięcy, wymagały bowiem 
wielu uzgodnień i nowych wyzwań. 
Na jego potrzeby powstały m.in. dwa 
opracowania pastorałek na chór mie-
szany- oprac. Marzena Graczyk, oraz 
nowa piosenka świateczna „Pójta le-
dze” (słowa - Tomasz Fopke). 
Na zakończenie koncertu głos zabra-
li: ks. proboszcz Józef Kuchta i obec-
ny na koncercie Andrzej Wyrzykow-
ski, wójt gminy Przodkowo, którzy 
podziękowali oraz pogratulowali wy-
konawcom i kompozytorowi piękne-
go koncertu.
Wszystkich uczestnikom koncertu, 
w imieniu Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II, życzenia noworoczne złożyli Sara 
Drywa i Przemek Zabrocki. Ostatnim 
akordem koncertu było wspólne od-
śpiewanie kolędy „Bóg się rodzi”.
/uGP/
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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Śpiewali i młodzi, i starsi
GM. PrZoDKowo |  To był niezwykły koncert pasto-
rałek i pieśni świątecznych. Niezwykły, bo wystąpiły w 
nim aż trzy pokolenia wykonawców. 
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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

roZsiEwAcZ KOS 450zl brony za-
wieszane 3 cena 650zl 600667860

sPrZEDAM rower 3 przerzutki 
Shimano bardzo dobry stan 650zł 
tel.507486424

sPrZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor olcha 300 zł 
tel.507486424

sPrZEDAM kuchenkę mikrofalowa 
80 zł 695230080 Gościcino

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

DrEwNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477

sPrZEDAM maszyne do szycia 
100zl i fotel rozkładany 50zl. tel.517 
159 871 Wejherowo

sPrZEDAM kanape rozkladaną. Ko-
lory brązowe cena 250zl. Wejherowo 
tel. 538 443 446

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 bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@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 ogrodniczą, do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

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

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

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
sAMoTNy w związku zapozna mila 
Panią z Kartuz w wieku ok. 50 lat 
mile widziane panie puszyste tel 
518995461

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

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

tel 514120213 SopotRÓŻNE

sPrZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino
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siATKÓwKA | Młodzi piłkarze w ostatnich tygodniach grali na turniejach w Gdyni, 
Gdańsku oraz stężycy i z każdego z turniejów przywieźli medal.

PŁywANiE | Doskonałe starty zanotowali pływacy cartusii Kar-
tuzy w i rundzie Pomorskiej Lidze Dzieci 2018.

PiŁKA NożNA | Dwóch nowych zawodników dołączyło do kadry 
seniorskiego zespołu raduni stężyca.

FuTsAL | Zawodnicy Fc Kartuzy w Lesznie 
wywalczyli ważne punkty, a potem poko-
nali w Pucharze Polski zespół Ekstraklasy.

16 | SPORTŚroda, 31 stycznia 2018

Juniorskie 
sukcesy raduni

Sukcesy młodzieży

Są w 1/8  
Pucharu Polski!

WzmocNieNia w Steżycy

Najpierw Radunia Stężyca wraz z 17 innymi drużynami rocz-
nika 2007 zagrała na silnie obsadzonym Jaguar Cup 2018 – 
wśród rywali byli m.in. Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Stomil 
Olsztyn i Kotwica Kołobrzeg. Zespół ze Stężycy mimo że z 
każdej ośmiozespołowej grupy awansowały tylko dwie eki-
py, znalazł się wśród nich i walczył dalej w strefie medalowej. 
Tam młodzi Raduniacy pokonali najlepszy zespół z drugiej 
grupy, Semp Warszawa 2-0 i awansowali do wielkiego finału, 
gdzie zmierzyli się z Lechią Gdańsk. Jedna jedyna bramka, 
jaką zdobył w tym meczu Wiktor Etmański zadecydowała o 
zwycięstwie Raduni nad biało-zielonymi i zdobyciu pucha-
ru.
W Stężycy rozegrany został kolejny turniej z cyklu Lotos 
Griffin Cup dla rocznika 2007 o Puchar Prezesa Pomorskie-

go Związku Piłki nożnej, a młodzi Raduniacy zaliczyli na 
nim świetny występ. Po trzech wygranych w fazie grupowej 
awansowali do ćwierćfinału, gdzie 2-0 pokonali GAP Brusko-
wo Wielkie. W półfinale Radunia zremisowała z Beniamin-
kiem Starogard 0-0, ale okazała się lepsza w rzutach karnych 
i zagrała w wielkim finale. Tam też nie padły bramki, ale w 
karnych lepsza była Arka Gdynia. Piłkarze ze Stężycy turniej 
zakończyli ze srebrnymi medalami.
Serię udanych występów młodzi Raduniacy zakończyli nad 
morzem, gdzie w Gdynia Cup 2018 dla rocznika 2009 zmie-
rzyli się z dziewięcioma innymi zespołami. Spośród 8 me-
czów wygrali 5, a 3 zremisowali i zajęli drugie miejsce – lep-
szy okazał się tylko zespół Błękitnych Wejherowo.

W sobotę 20 stycznia na lęborskiej pływal-
ni kartuscy młodzi pływacy rocznika 2008 
i 2007 ścigali się w I rundzie Pomorskiej 
Ligi Pływackiej w kategorii dzieci roczni-
ków 2007-2008. W zawodach startowało 
ponad 300 zawodników i zawodniczek 
z 16 pomorskich klubów pływackich. 
Doskonałe dwa starty zanotowała Michali-
na Grzech (50 m stylem motylkowym i 100 

m grzbietowym), zdobywając dwa srebrne 
medale. Igor Zalewski zajął 4. miejsce (50 
m stylem klasycznym), Oskar Sikora był 5. 
(50 m motylkowym), a miejsca w pierwszej 
dziesiątce zajęli również Aleksander Trybull 
(7. na 100 m stylem grzbietowym), Paulina 
Burdon (8. na 100 m grzbietowym, 10. na 
50 m motylkowym), a także Maja Gajewska 
(10. na 100 m grzbietowym).

Pierwszymi zimowymi nabytkami lidera IV 
ligi są Krzysztof Iwanowski oraz Tomasz Be-
juk. Mają oni spore jak na IV ligę doświad-
czenie – Iwanowski, 26-letni obrońca, w 
przeszłości występował w rezerwach Lechii 
Gdańsk, a także w Olimpii Elbląg, skąd po-
wędrował do Stężycy, natomiast Bejuk był 
zawodnikiem Chojniczanki, Gryfa Wejhe-
rowo, czy Kotwicy Kołobrzeg. 29-letni na-
pastnik ostatnio także grał w Elblągu, tyle 
że w Concordii.

Z Radunią w tym okienku transferowym 
pożegnali się dotychczas trzej zawodnicy 
– Błażej Troka, Jeremiasz Kulwikowski i Mi-
chał Bieliński.
W ostatnim sparingu Radunia pokonała 
trzecioligowy KP Starogard 1-0, a już dziś 
(31. stycznia) zagra u siebie z Aniołami Gar-
czegorze. Piłkarze ze Stężycy do ligowej 
rywalizacji powrócą 11. marca – zagrają w 
Kościerzynie z Kaszubią.

Pierwszy styczniowy mecz nie był dla kartuzian szczęśliwy. 
W meczu, w którym rywalem był Constract Lubawa, udało 
się już w 5. minucie objąć prowadzenie, ale były to miłe złe-
go poczatki – potem bowiem na hali w Kartuzach strzelali 
już tylko goście. Constract zdobył przed przerwą jeszcze 
dwie bramki, a w drugiej połowie trafił do bramki trzykrot-
nie i wygrał 5-1.
Mecz z Futsalem w Lesznie niezwykle był niezwykle istotny 
dla układu tabeli – FC Kartuzy w przypadku wygranej mógł 
pozostawić drużynę z Wielkopolski daleko w tyle, przegrana 
sprawiłaby natomiast, że Futsal zbliżyłby się do kartuzian. 
Spotkanie znowu dobrze zaczęło się dla podopiecznych Ja-
kuba Hoffmana – po bramce Michała Papiny Kartuzy pro-
wadziły 1-0. Tym razem nie pozwolili oni jednak odwrócić 
losów meczu na swoja niekorzyść. Futsal Leszno co prawda 
wyrównał, jednak ostatecznie 4-3 wygrali piłkarze FC Kartu-
zy. Po 13 kolejkach kartuski zespół zajmuje wysokie, 5. miej-
sce w tabeli I ligi futsalu. 
W poprzednią niedzielę kartuzianie zagrali swój mecz w 1/16 
Pucharu Polski. Rywalem był silny zespół z Ekstraklasy – AZS 
UG Gdańsk. Po 10 minutach nie zanosiło się na niespodzian-
kę – aż 3-0 prowadziła drużyna z Trójmiasta. Wtedy jednak 
FC Kartuzy pokazał niesamowity charakter, odrabiając stra-
ty. Jeszcze kilka minut przed końcem prowadzili gdańszcza-
nie, wtedy dwie bramki strzelili kartuzianie i awansowali do 
1/8 Pucharu Polski wyrzucając za burtę silną ekipę.
FC Kartuzy w niedzielę zmierzą się na własnej hali z ostat-
nim w tabeli Unisław Team. Początek spotkania o 17:00.
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