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      akie to będą konkurencje?
- Trenujemy już od dwóch tygodni 
w remizie OSP w Kamienicy Królew-
skiej. Musiałyśmy się przygotować 
z dekoracji wielkanocnych pisanek 
i mazurka. Druga konkurencja to 
„edukacja - nasi bracia mniejsi”, czy-
li inwencja własna o zwierzętach. 
Kolejno mamy własny sposób na 
modę deszczową. Czwarte zadanie 
to wokal, startujemy z inscenizacją 
„Mega Babki”. Ostatnia konkurencja 
to taniec, własna choreografia. 

Z którą konkurencją czujecie się na 
wygranej pozycji, a która Was trochę 
niepokoi?

- Najbardziej jestem pewna konku-
rencji pierwszej. Mamy super techni-
kę na pisanki i wyrazistego mazurka, 
ale nie będę na razie zdradzać szcze-
gółów. Problem może być ze śpie-
wem. Same musiałyśmy ułożyć tekst 
piosenki. Turniej będzie trudny, ale 
liczę, że zdobędziemy przynajmniej 
jedną nagrodę.

Czy to znaczy, że konkurencja jest 
wysoka?

- I to bardzo, z roku na 
rok wzrasta. Niektórzy 
mogliby pomyśleć, że bab-
ki z KGW są starsze i zacofane. 
Tymczasem te kobiety są bar-
dzo aktywne, zwinne, pomysłowe 
i rozwojowe. Obserwujemy konku-
rencję, więc wiem o czym mówię. 

Ale raz już zdobyłyście Grand Prix. 
Powtórzycie sukces?

- To było dokładnie 4 lata temu. 
Potem reprezentowałyśmy pow. 
kartuski na turnieju wojewódzkim. 
W gminie Sierakowice są cztery 
KGW, więc na turniej każdego roku 
typowane jest inne. Po tamtejszej 
nagrodzie Grand Prix dopiero teraz 
mamy okazję startować ponownie. 
Nie ukrywam, że po cichu liczę na 
powtórkę i pokażemy wszystkim że 
jesteśmy „Mega Babki”.

Czy dla widzów Turnieju przygoto-
wano dodatkowe atrakcje?

- Tak, wszystkie KGW mają obowią-
zek przygotować własne stoiska do 
degustacji. Na naszym będą ciasta, 
wyroby mięsne, chrusty, sałatki. My-

Jesteśmy 
„Mega BaBki”
Niedługo odbędzie się VIII edycja Po-
wiatowego Turnieju KGW w Chmielnie. 
O przygotowaniach i konkurencji mówi 
Ewa Kwidzińska, liderka Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kamienicy Królewskiej.
Już po raz ósmy, 3 marca w Chmielnie 
spotkają się KGW z wszystkich gmin 
pow. kartuskiego. Zespoły będą rywali-
zować ze sobą w 5 konkurencjach.

ślę jednak, że najwiekszą atrakcją 
będzie sam Turniej. Wszystko, co 
przygotowałyśmy, ma się odbić na 
widzach wielkim efektem „wow”.

Czyli szykuje się duże widowisko.
- Oczywiście, jak co roku. To fajny 
Turniej, bo propaguje integrację 
środowiska wiejskiego i kulty-
wowanie tradycji. Ta impreza jest 
pewną formą wykazania się, ale 
przede wszystkim zabawą. Między 
KGW nie widać zaciętej rywalizacji. 
Każda fajna babka życzy drugiej 
wszystkiego, co najlepsze.

W takim razie życzę powodzenia na 
Turnieju.

- W imieniu wszystkich 15 człon-
ków KGW z Kamienicy Królewskiej 
- dziękujemy.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej 
ogłosił listę samorządów, które otrzymają 
w tym roku dofinansowanie z rządowe-
go programu „Senior Plus”. Samorządy 
szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego mogły ubiegać się 
o uzyskanie jednorazowego dofinanso-
wania na utworzenie (przebudowę lub 
remont) i wyposażenie placówki dla osób 
starszych lub na zapewnienie funkcjono-
wania już istniejących placówek.
W tej pierwszej kategorii startowała gmi-
na Chmielno, która na utworzenie pla-
cówki „Klub Senior+” uzyskała dofinan-
sowanie w kwocie 25 tys. zł. Klub będzie 
liczył 15 miejsc dla seniorów. /AD/

Nowy klub 
dla seniora

W ramach programu 
„Senior Plus” w gminie 
Chmielno powstanie nowa 
placówka dla seniorów.

J

„Rozsmakuj się w Metropolii. 
Weekend za pół ceny” to 
akcja promocyjna, która od 
kilku lat z powodzeniem jest 
organizowana w gminach 
na terenie Województwa Po-
morskiego (w gminie Kartuzy 
po raz drugi).
Wydarzenie to jest elemen-
tem promocyjnym, mają-
cym na celu zintegrowanie 
społeczności lokalnej, jak 
również prezentację towa-
rów i usług znajdujących się 
w ofercie partnerów, poprzez 
ich sprzedaż za pół ceny.
Przedsięwzięcie jest otwarte 
dla wszystkich, którzy oferują 
usługi gastronomiczne, ho-
telowe, kulturalne, sportowe, 
kosmetyczne i turystyczne 
oraz są gotowi obniżyć ceny 
oferowanych produktów 
i usług o 50%. Oferty nie 
muszą obejmować całego 
asortymentu, warunkiem 
jest jednak obniżenie cen 
standardowych wybranych 
produktów lub usług.

W gminie Kartuzy akcja 
promocyjna „Rozsmakuj się 
w Metropolii. Weekend za 
pół ceny” planowana jest 
w dniach 21 - 22 kwietnia 
w godzinach otwarcia 
obiektów usługowych i han-
dlowych partnerów, którzy 
włączyli się do akcji. Miejsca, 
które wezmą udział w akcji, 
zostaną oznaczone specjal-
nymi plakatami.
Przedsiębiorcy zaintereso-
wani akcją powinni wypełnić 
deklarację udziału, którą 
wraz z ofertą produktów/
usług oferowanych w ra-
mach akcji należy złożyć 
do dnia 16 marca w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Kartuzach lub 
przesłać na adres poczty 
elektronicznej info@poczta.
kartuzy.pl.
Dodatkowe informacje – 
telefonicznie pod nr 58 694 
52 18 lub za pośrednictwem 
e-maila: info@poczta.kartu-
zy.pl. /raf/

Weekend 
za pół ceny

Zbliża się „Weekend za pół ceny”. 
Urzędnicy zapraszają do współpracy 
przedsiębiorców. 

Dziś świętujemy razem z Wami jubileusz – w rękach trzymacie 
200. numer Expressu Powiatu Kartuskiego. 
Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu temu od wydania pierw-
szego numeru Expressu Powiatu Wejherowskiego. Bo to właśnie 
na ziemi wejherowskiej zadebiutowało nasze wydawnictwo. Potem 
przyszedł czas na kolejne gazety – m.in. właśnie na Express Po-
wiatu Kartuskiego.  Od początku przyświecało nam kilka celów: 
chcieliśmy rzetelnie informować Was o tym, co dzieje się w najbliż-
szej (jak również tej nieco dalszej) okolicy, być zawsze tam, gdzie 
dzieje się coś ważnego, pomagać i interweniować w Waszym imie-
niu, a także rozliczać lokalną władzę z obietnic przedwyborczych. 
Najważniejsze dla nas było jednak to, aby stworzyć gazetę dla Was 
i o Was. I systematycznie te cele dla Was realizujemy. 
     REDAKCJA

To już 
200. 

wydanie!
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d marca Pomorska 
Kolej Metropo-
litalna będzie 
kursować częściej, 
więcej pociągów 
pojedzie do 
Kartuz i Gdyni. 

Zmianie ulegną także godziny odjaz-
dów i przyjazdów. Mają być dopaso-
wane do potrzeb pasażerów. Pociągi 
nie będą natomiast dojeżdżały do 
Gdańska Głównego (powodem jest 
remont peronów w Gdańsku Głów-
nym), a trasę skończą w Gdańsku 
Wrzeszczu. 
Jak wyjaśniają przedstawiciele PKM, 
o zmianę rozkładu apelowali korzy-
stający z tego środka transportu. 
Wcześniej wiele osób zwracało uwa-
gę na fakt, iż brakowało regularnej 
częstotliwości odjazdów, a pociągi 
o różnych porach miały różne czasy 

przejazdu na tej samej trasie. Wie-
lokrotnie pojawiały się też głosy, że 
w godzinach szczytu połączeń jest 
za mało. 
Dlatego już w grudniu ub. roku 
przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
zapowiedzieli, że od marca zostaną 
wprowadzone zmiany w rozkładzie. 
Najistotniejszą zmianą będzie wzrost 
liczba pociągów do Kartuz z 17 do 
20. Ponadto rano wprowadzone 
będzie nowe połączenie do Gdańska 
(z Kartuz odjeżdżać będzie o godz. 
5.53). Spowoduje to, że pomiędzy 5 
a 7 rano pociągi będą kursować co 
ok. 30 min. Będą także trzy pary skła-
dów Kartuzy – Żukowo Wschodnie, 
które będą skomunikowane z pocią-
gami relacji Kościerzyna – Gdańsk 
– Gdynia. Podróżni będą zatem 
dojechać z Kartuz do Trójmiasta co 

godzinę od 4.17 do 20.40. Przybędzie 
też połączeń w przeciwnym kierun-
ku. Dziś brakuje połączeń ok. godz. 
19.00 i 21.00, od marca te „dziury” 
zostaną zlikwidowane, a PKM-ki będą 
jeździły co godzinę poczynając od 
4.32, a kończąc o 22.46.

Ponadto będzie więcej połączeń po-
między Gdynią Główną a Gdańskiem 

Wrzeszczem. Poranne bezpośrednie, 
zaś popołudniowe z przesiadką 
w Gdańsku Rębiechowie. Para 
pociągów Gdynia Główna – Gdańsk 
Rębiechowo będzie zsynchronizowa-
na z pociągiem do i z Kartuz.
Dodatkowo po marcowej zmianie 
rozkładu zostanie wprowadzony 
tzw. „takt”, co oznacza. Że pociągi 
będą kursować z regularną często-
tliwość. Z Gdańska Wrzeszcza do 
Kartuz pociągi będą odjeżdżać od 
godz. 9 do 18 z końcówką 16, do 
Gdyni Głównej od godz. 8 do 19 
z końcówką 46. Z Gdyni Głównej 
pociągi przez cały dzień odjeżdżać 
będą z końcówką 11, a z Kartuz od 
godz. 9 do 18 z końcówką 31.
Jedyną uciążliwością dla niektórych 
pasażerów będzie skrócenie trasy. 
Pociągi nie będą dojeżdżały do 
Gdańska Głównego, tylko skończą 

trasę wcześniej, w Gdańsku Wrzesz-
czu. Tylko jeden skład, odjeżdżający 
z Kartuz o 6.38, dotrze do Gdańska 
Głównego. Spowodowane jest to 
trwającym remontem peronów na 
stacji Gdańsk Główny. 
– Jesteśmy przekonani, że propono-
wany rozkład jazdy likwiduje wiele 
istniejących dzisiaj błędów i dzięki 
zwiększeniu częstotliwości w godzi-
nach szczytu oraz wprowadzeniu 
taktu spotka się z przychylnym przy-
jęciem przez pasażerów i zachęci 
także włodarzy miast do rozmów 
o finansowaniu przewozów – pod-
sumowuje Ryszard Świlski, wicemar-
szałek województwa pomorskiego. 
Zmiany zaczną obowiązywać od 11 
marca, na razie rozkład będzie waż-
ny do 9 czerwca. Niewykluczone, 
że po tym terminie wprowadzone 
zostaną kolejne korekty. /raf/

Rewolucja 
na kolei

Już w marcu 
zmianom ulegnie 
rozkład jazdy 
Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. 
Pojedzie więcej 
pociągów, ale 
jest też zła wia-
domość – kursy 
będą kończyć 
się w Gdańsku 
Wrzeszczu. 

Będzie więcej 
połączeń pomię-
dzy Gdynią Głów-
ną a Gdańskiem 
Wrzeszczem.

Przed nami realizacja dwóch waż-
nych inwestycji w Stolicy Kaszub. 
Równolegle do wiaduktu przy ul. 
3 Maja powstanie kładka dla pie-
szych i rowerzystów. Z kolei przy 
ul. dra A. Majkowskiego, w samym 
centrum miasta, zostanie zbudo-
wany nowy parking dla samocho-
dów osobowych.
Wkrótce ruszą prace związane z bu-
dową kładki dla pieszych oraz rowe-
rzystów przy ul. 3 Maja w Kartuzach 
oraz budową parkingu przy ul. dra 
A. Majkowskiego. Właśnie zostały 
ogłoszone przetargi na te zadania.
Przypominamy, że w Kartuzach 
dzięki dotacji pozyskanej z funduszu 
Unii Europejskiej powstaje właśnie 
sieć ścieżek rowerowych za blisko 

3,5 mln zł. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana w I połowie br.
Kładka przy ul. 3 Maja połączy 
już istniejące ścieżki prowadzące 
z Kartuz do Grzybna oraz z ul. 
Słoneczną w stronę centrum miasta. 
Powstanie ona w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków Unii 
europejskiej pn. Budowa węzła inte-
gracyjnego Kartuzy wraz z trasami 
dojazdowymi, ułatwi mieszkańcom 
dojazd i dojście do właśnie budowa-
nego dworca kolejowego.
Kładka będzie miała długość 33,6 m. 
Inwestycja powinna zostać ukończo-
na już w sierpniu.
Nie mniej ważną inwestycją jest 
budowa parkingu przy ul. dra A. 
Majkowskiego, naprzeciw kartu-

skiej Szkoły Muzycznej. Z tego do 
tej pory częściowo i dość dawno 
temu utwardzonego placu w cen-
trum miasta korzysta codziennie 
wielu kierowców. Jest to strefa 
bezpłatnego postoju.
Parking znajduje się obecnie 
w fatalnym stanie, zmorą korzy-
stających z niego posiadaczy 
samochodów są liczne dziury, 
często dość głębokie, mogące 
grozić – przy niezachowaniu 
odpowiedniej prędkości jazdy – 
nawet uszkodzeniem auta.
Parking zostanie zbudowany z kost-
ki betonowej, w ramach inwestycji 
powstanie także kanalizacja desz-
czowa. Termin zakończenia prac 
budowlanych: lipiec 2018 r.

W drodze przetargu Gmina 
Kartuzy wyłoniła już wykonaw-
cę inwestycji pn. Przebudowa 
dróg gminnych – wykonanie 4 
odcinków nawierzchni z masy 
mineralno-bitumicznej. Zada-
nie zostało podzielone na dwie 
odrębne części.
Część nr 1 to przebudowa drogi 
gminnej – ul. Mikołaja Reja 
w Kartuzach. Część nr 2 obej-
muje przebudowę trzech dróg: 
w Sianowie (kierunek Lesińce), 

w Smętowie Chmieleńskim (ul. 
Brukowa) i w Staniszewie.
Przebudowa ul. Mikołaja Reja 
w Kartuzach pochłonie środki 
w wysokości około 500 tys. zł. 
Na część drugą zamówienia 
gmina Kartuzy przeznaczy bli-
sko 240 tys. zł.
Termin realizacji prac budow-
lanych ubiega 30 czerwca 2018 
r. Nowe drogi zostaną objęte 
5-letnią gwarancją wykonawcy. 
/raf/

Powstaną cztery 
nowe drogi
Nowe odcinki 
dróg powstaną 
już wkrótce 
w Sianowie, 
Staniszewie, 
Smętowie 
Chmieleńskim 
oraz Kartuzach.

Będzie 
kładka 
i paRking
Kładka dla pieszych i parking 
powstaną w centrum Kartuz. Fo
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ubiegłym 
miesiącu 
Spółka 
Komunalna 
Żukowo 
podpisała 
z Narodo-
wym Fun-

duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umowę 
o dofinansowanie projektu 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
gminy Żukowo – etap I”.
Projekt otrzymał wsparcie 
w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowi-
sko (ze środków Unii Europej-
skiej).
Głównym celem projektu jest 
zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków 
w Aglomeracji Gdańsk, w miej-
scowościach położonych 
na terenie gminy Żukowo: 
Żukowie, Borkowie, Pępowie, 
Baninie, Tuchomiu, Chwasz-
czynie oraz w Rębiechowie, 
Czaplach i Leźnie.
Osiągnięcie celu możliwe 
będzie poprzez realizację 
pełnego wariantu inwesty-
cyjnego składającego się z 7 
zadań, które łącznie obejmują: 

budowę 82,6 km sieci kanali-
zacyjnej, budowę 43 m i mo-
dernizację 2,78 km wadliwych 
odcinków sieci wodociągowej, 
budowę 6 zbiorników na wodę 
w miejscowościach Chwasz-
czyno, Banino i Skrzeszewo, 
zakup specjalistycznego tabo-
ru do eksploatacji sieci.
W wyniku realizacji przed-
sięwzięcia możliwość przy-
łączenia do systemu kana-
lizacyjnego zyska ok. 3239 
mieszkańców gminy. Budowa 
sieci wodociągowej umożli-
wi podłączenie planowanej 
przepompowni ścieków, 
a budowa 6 zbiorników pod-
noszenia ciśnienia wody pitnej 
w Chwaszczynie, Baninie 
i Skrzeszewie poprawi dosta-
wę wody w miejscowościach 
zamieszkiwanych łącznie przez 
15 534 osób. Planowanym 
efektem projektu są również 
oszczędności wody w ilości ok. 
450m³/rok poprzez naprawę 
awaryjnych odcinków sieci 
wodociągowej o długości 2,79 
km. Realizacja projektu potrwa 
do końca 2020 roku.
Wartość projektu wynosi 
ponad 87 mln zł, zaś uzyskane 
dofinansowanie to ponad 45,2 
mln zł. /raf/

kanalizacja 
dla ponad 3 tys. mieszkańców

Rozpoczęły się działania, mające na celu 
uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Żukowo.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwość 
przyłączenia do systemu kanalizacyjnego zyska 
ok. 3239 mieszkańców gminy. 

Program „Marzenie o Nauce” adreso-
wany jest do uczniów III klas gimna-
zjów, którzy uzyskali średnią ocen 
za I semestr III klasy co najmniej 4,5 
i zamieszkują na stałe w miejscowości 
do 30 tysięcy mieszkańców.
Edukacyjna Fundacja im. prof. Roma-
na Czerneckiego EFC rusza z kolejną, 
ósmą już, rekrutacją do programu 
„Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłosze-
niowy I fazy rekrutacji należy wypeł-
nić online w terminie do 31 marca 
2018 roku za pośrednictwem strony 

www.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną 
ogłoszone 15 kwietnia. Osoby za-
kwalifikowane otrzymają informację 
drogą mailową. Wybranych kandyda-
tów odwiedzą osobiście w miejscu za-
mieszkania Koordynatorzy regionalni. 
Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną 
opublikowane na stronie interneto-
wej Fundacji 15 czerwca br.
W ramach stypendium Fundacja EFC 
pokrywa opłaty szkolne, koszty ubez-
pieczenia oraz zakwaterowania i wy-
żywienia w szkolnej bursie, udostęp-

nia podręczniki, finansuje wycieczki 
klasowe i naukę języka angielskiego, 
a podczas ferii i wakacji zapewnia 
swoim stypendystom wyjazdy na 
obozy narciarskie i windsurfingowe.
Dochód na jedną osobę w gospodar-
stwie domowym kandydata nie może 
przekraczać 900 zł netto. Warunkiem 
otrzymania stypendium jest przyjęcie 
do jednego z liceów współpracują-
cych z Fundacją (pełna lista placówek 
udostępniona jest na stronie www.
efc.edu.pl. /raf/

marzenie 
o nauce
 Zostań stypendystą programu 
„Marzenie o Nauce”!

W

Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Kartu-
zach przeprowadzi dla rol-
ników z gminy Sierakowice 
szkolenie z wypełniania 
wniosków o przyznanie 
płatności na rok 2018 za 
pośrednictwem nowej 
aplikacji eWniosekPlus.
Szkolenie odbędzie się 
dnia 5 marca o godz. 13:00 
w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sierakowi-
ce, przy ul. Lęborskiej 30.

Ponadto aktualne wy-
magania dotyczące 
bioasekuracji związanej 
z zagrożeniem ASF u świń 
przedstawi Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Kar-
tuzach. 
- W związku ze znaczeniem 
prezentowanych tema-
tów dla funkcjonowania 
gospodarstw rolnych, 
prosimy zainteresowanych 
o liczny udział – zachęcają 
przedstawiciele UG Siera-
kowice. /raf/

Weź dotację 
przez aplikację

Uwaga rolnicy 
– za kilka dni 
odbędzie się 
szkolenie z wy-
pełniania wnio-
sków o dotację. 
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wość określenia na swoim 
terenie zasad i kierunków 
sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic i urzą-
dzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów 
budowlanych z jakich mogą 
być wykonane.
W celu poznania opinii 
publicznej na ten temat oraz 
rozpoznania świadomości 
mieszkańców, burmistrz 
gminy Żukowo przeprowa-
dza konsultacje społeczne 
w postaci „Ankiety dotyczącej 
reklam na terenie gminy Żu-
kowo”. Ankieta ta będzie do-
stępna w wersji elektronicznej 
na stronie ankieta.zukowo.pl 
do 15 marca 2018 r.
Ankieta składa się z pię-

ciu pytań, w tym czterech 
wyboru i jednego punktu 
opisowego oraz informacji, 
które posłużą do celów 
statystycznych.
Udział w ankiecie potwier-
dzający wyrażenie chęci 
mieszkańców do uporządko-
wania przestrzeni w zakresie 
reklam będzie stanowić 
podstawę do dalszych prac 
lub ich zaniechania. /raf/

Mieszkańcy gminy Żukowo 
mają możliwość wypowie-
dzenia się na temat swojego 
otoczenia. Dane zebrane 
w ankiecie pomogą określić 
zasady wywieszania wszel-
kiego rodzaju reklam na 
terenie gminy, a tym samym 
zadbać o krajobraz.
Na podstawie ustawy 
„o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobra-
zu”, potocznie nazywanej 
„ustawą krajobrazową” 
gminy mają prawną możli-

Reklamy pod nadzorem
Chcesz mieć wpływ 
na przestrzeń wo-
kół siebie – wypeł-
nij ankietę. 

Trasa linii autobusowej 
174 z gdańskich Siedlec 
prowadzi do Starej Piły. 
Oznacza to, że mieszkań-
cy Sulmina, Niestępowa 
i Starej Piły zyskali nowy 
bezpośredni dojazd do 
Gdańska.
Dzięki bezpośredniemu 
połączeniu z Gdańskiem 
wielu mieszkańców gminy 
Żukowo zyskało lepszy do-
jazd do swoich miejsc pra-
cy. Autobus 174 kursuje 
z Siedlec w Gdańsku przez 
Otomin ul. Słoneczną, Sul-
min i Niestępowo zawra-
cając w Starej Pile na pętli 
przy skrzyżowaniu z ul. 
Dworcową. Przystanków 

nowy 
autobus 
Już kursuJe
W tym miesiącu 
ruszyła nowa 
linia autobusowa 
w gminie Żukowo. 

na terenie gminy jest 7: dwa 
w Sulminie, cztery w Niestę-
powie i jeden w Starej Pile. 
Nazwy przystanków na no-
wym odcinku trasy zaczyna-
jąc od przystanku Otomin – 
Pętla w kierunku Starej Piły są 
następujące: Sulmin Stajnia, 
Sulmin, Niestępowo-Sulmiń-
ska, Niestępowo-Gdańska, 
Niestępowo-Szkoła, Niestę-
powo-Do Zdroju, Stara Piła.
Na stronie internetowej ZTM 
Gdańsk opublikowany został 
nowy rozkład jazdy. Przewi-
duje on 6 kursów w ciągu 
dnia ze Starej Piły przez 
Otomin w kierunku Gdańska. 
Pierwszy kurs ze Starej Piły 
w kierunku Gdańska - o godz. 
6:13 a ostatni o godz. 20:31. 
Z przystanku Otomin-Pętla 
pierwszy kurs w kierunku Sul-
mina i Niestępowa do Starej 
Piły - o godz. 5:54, a ostatni 
o godz. 20:02. /raf/

urmistrz Kartuz 
w ramach kon-
kursu „Czyste 
Powietrze 
Pomorza – 
edycja 2018”, 
organizowa-
nego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku, ogłosił nabór 
wniosków na dofinansowanie 
do wymiany kotłów/pieców węglo-
wych na kotły 5. klasy opalane biomasą 
(dotyczy miejscowości na terenie Gminy 
Kartuzy, lecz  poza miastem Kartuzy), 
kotły opalane olejem opałowym, kotły 
opalane gazem ziemnym, pompy ciepła 
(nie dotyczy pomp ciepła wykorzy-
stywanych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej) oraz podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wnioski mogą składać właściciele 
budynków jednorodzinnych, wspólnoty 
mieszkaniowe (w przypadku budynków 
wielorodzinnych) i zarządcy/administra-
torzy lokali stanowiących własność JST.
Wnioski należy składać do 20 kwietnia 
2018 r. Wnioski złożone poza okresem 
naboru będą wpisywane na listę rezer-
wową (nabór na listę rezerwową trwać 

będzie do 30 października 2018 r.). 
Dofinansowaniu mogą podlegać wy-
łącznie kotły/piece węglowe, które nie 
zostały jeszcze wymienione, przy czym 
nie udziela się dotacji na wymianę 
kotła węglowego na ekogroszek. Kotły/
piece węglowe muszą zostać zlikwi-
dowane w 2018 r. i w tym samym roku 
należy rozpocząć ogrzewanie budynku 
nowym piecem lub pompą ciepła. 
Formularze można pobrać ze strony 
internetowej www.kartuzy.pl lub www.
odpady.kartuzy.pl/CzystePowietrze, 
osobiście w Biurze Obsługi Mieszkań-
ca, bądź za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres urzędu miejskiego. 
Wnioski złożone pocztą elektroniczną 
rozpatrywane będą tylko w przypadku 
posiadania uwierzytelnionego podpisu 
elektronicznego.

Maksymalna wysokość dotacji jest 
uzależniona od rodzaju stosowanego 
paliwa. Kwota dotacji może wynieść 
od 20% do 50% udokumentowanych 
kosztów, lecz nie więcej niż:

dla kotłów opalanych gazem, •	
olejem opałowym lub na biomasę 
(5-tej klasy) do 5 tys. zł na jedno 
źródło ciepła zasilające pojedyncze-
go odbiorcę, 12,5 tys. zł w przypad-
ku kotłowni zasilającej budynek 
wielorodzinny
dla pomp ciepła - do 10.000 zł na •	
jedno źródło ciepła
w przypadku podłączenia do miej-•	
skiej sieci ciepłowniczej do 30 tys. 
zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW 
wraz z przyłączem i do 50 tys. zł na 
jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW 
wraz z przyłączem. /raf/

wymień piec, 
Mieszkańcy, którzy 
zdecydują się na 
wymianę pieca 
grzewczego na 
ekologiczny, mogą 
ubiegać się o dota-
cję z budżetu gminy. 

weź dotację

B

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

REKLAMA                                            88/2017/RL

660 731 138
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Przy szkole podstawowej 
w Miszewie stanie sala gimna-
styczna o powierzchni blisko 
300 m2 z szatniami i toaletami. 
Dobudowane zostaną również 
trzy nowe sale lekcyjne, pokój 
nauczycielski wraz z gabi-
netem dyrektora oraz nowa 

jadalnia i biblioteka.
Inwestycja pochłonie niemal 
4 mln zł. Oficjalne przekazanie 
terenu budowy nastąpić ma 
już w przyszłym miesiącu 
i wówczas rozpoczną się prace 
budowlane.
W ramach inwestycji zapla-

nowano nie tylko budowę 
sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem i częścią sanitar-
ną, ale także budowę części 
dydaktycznej oraz budynku 
gospodarczego, przebu-
dowę sieci wodociągowej, 
budowę instalacji gazowej 

zewnętrznej oraz dwóch 
zbiorników retencyjnych 
wraz z zewnętrzną instalacją 
kanalizacji deszczowej.
Roboty budowlane planuje się 
zrealizować w terminie do 15 
października 2018 r. 
/raf/

szkołę czeka 
rozbudowa

Sala gimnastycz-
na wraz z salami 
dydaktycznymi, 
jadalnia i biblio-
teka zostaną wy-
budowana przy 
szkole podstawo-
wej w Miszewie.

zięki tegorocznej 
edycji programu 
„Maluch+” utworzo-
nych zostanie 24,5 tys. 
miejsc dla maluchów 

– poinformowało Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej.
„Maluch+” 2018 to program wspie-
rający rozwój instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, 
klubów dziecięcych i dziennych opie-
kunów. Konkurs na dofinansowanie 
składał się z 5 kategorii i skierowany 
był do jednostek samorządu teryto-
rialnego (gminy, powiaty, wojewódz-

twa), osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej.

Więcej pieniędzy 
na prywatne żłobki

Okazuje się, że w pow. kartuskim 
dofinansowanie na utrzymanie miejsc 
w żłobkach otrzymały tylko podmioty 
inne niż jednostki samorządu tery-
torialnego. Do tej kategorii zakwa-
lifikował się Klub Dziecięcy „Gucio” 
w Kiełpinie, który otrzymał dofinan-

sowanie w kwocie 212 tys. zł. Nieco 
więcej, bo 260 tys. zł trafiło do Klubu 
Dziecięcego „HOP-SIUP” w Kartuzach. 
Dofinansowanie w kwocie prawie 130 
tys. zł dostał też Klub Dziecięcy „Hap-
py Children” w Przodkowie. Mniejsze 
pieniądze (ponad 21 tys. zł) otrzymał 
żłobek „Tęczowa Przygoda” w Żuko-
wie. Dofinansowanie w kwocie ponad 
13 tys. zł otrzymał też żłobek „Mali 
Einsteini” w Sierakowicach. Zakwali-
fikował się też Niepubliczny Żłobek 
„Skrzatek” w Chmielnie, który dostał 
52 tys. zł. 
/AD/

zastrzyk 
pieniędzy 
na żłobki

Gminy z pow. kartuskiego 
otrzymały dofinansowanie 
na utworzenie lub utrzy-
manie miejsc w żłobkach.

/expressy.plBĄdź 
nA BiEżĄcO!

„Sierakowickie Morsy” to 
mała grupa miłośników 
zimnych kąpieli. Spotykają 
się już od czterech sezo-
nów. Teraz chcą poszerzyć 
swoje grono.
- Z roku na rok jest nas 
coraz więcej, dlatego 
postanowiliśmy sformali-
zować naszą działalność 
i pokazać się światu. 
Najwięcej do tej pory 
w wodzie jednocześnie 
pojawiło się 13 osób, ale 
ogółem jest nas ponad 
20 - mówi Dorota Skierka, 
założycielka „Sierakowic-
kich Morsów”.
Zimna kąpiel dobra dla 
ducha i ciała?
Morsowanie wpływa na 
układ krwionośny i odpor-
nościowy. Bóle stawów 
i mięśni stają się przeszło-

ścią. Zimne kąpiele to też 
dobra dawka adrenaliny 
i możliwość sprawdzenia 
swojego charakteru. 
- Jesteśmy aktywnymi 
ludźmi. Staramy się dbać 
o zdrowie i odpowiedni 
tryb życia. Morsowanie to 
wspaniałe doświadczenie. 
Nasz organizm dostaje 
niesamowity zastrzyk 
energetyczny, a gdy kąpie-
my się regularnie, hartu-
jemy się i uodparniamy 
- dodaje Dorota Skierka.
Morsy spotykają się w so-
boty o godz. 8:00 i w nie-
dziele o godz. 12:30 nad 
jeziorem Junno w Kamie-
nicy Królewskiej. Zapew-
niają solidną rozgrzewkę, 
fachową poradę, dobre 
towarzystwo i gorącą 
herbatę. /AD/

Zima im nie straszna
„Sierakowickie Morsy” prowadzą rekru-
tację. Mile widziani wszyscy miłośnicy 
zimnych kąpieli.

D

Burmistrz Kartuz zaprasza 
do zgłaszania kandyda-
tów do dorocznej nagrody 
„Kartëskô Skra” za zasługi 
i wybitne osiągnięcia 
w działalności na rzecz 
gminy Kartuzy w katego-
riach: kultura, promocja, 
sport, przedsiębiorczość 
i pomoc innym.
Uprawnionymi do zgłasza-
nia kandydatów są: sto-
warzyszenia i organizacje, 
osoby prawne, korporacje 
zawodowe, zrzeszenia 
przedsiębiorców, instytu-
cje, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawi-
ciele mediów i mieszkań-
cy gminy Kartuzy.

Dla kogo 
Kartëskô Skra?
Jak co roku przy-
znane zostaną na-
grody burmistrza 
Kartuz. Zgłosze-
nia kandydatów 
przyjmowane są 
tylko do 2 marca. 

Zgłoszenia przyjmowane są 
wyłącznie w formie wnio-
sku na piśmie, który pobrać 
można ze strony interneto-
wej gminy Kartuzy: www.
kartuzy.pl.
Zgłoszenia można składać 
w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego w Kartu-
zach, ul. gen. Józefa Hallera 
1 lub pocztą elektroniczną 
e-mail na adres: kultura@
poczta.kartuzy.pl w termi-
nie do 2 marca br. do godz. 
15:00. /raf/
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  ważne kto czyta o Tobie!
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Inwestycja będzie koszto-
wała ponad 1,9 mln zł. Umo-
wę z wykonawcą podpisali 
niedawno Janina Kwiecień, 
starosta kartuski i wicesta-
rosta Bogdan Łapa. Cen-
trum powstanie w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 
Zakres umowy obejmuje 
m.in. wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztory-
sowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznego pozwolenia 
na budowę, wykonanie 
robót budowlanych, pole-
gających na dostosowanie 
istniejących budynków na 
potrzeby nowych pracowni 
dydaktycznych w Powia-
towym Inteligentnym 
Centrum Edukacyjnym 
w Kartuzach. Zamówienie 
w swoim zakresie obejmuje 
przystosowanie istniejących 
na terenie szkoły budynków 
i pomieszczeń na potrzeby 
nowoczesnych pracow-
ni: tynkarsko-murarskiej, 
symulatora inteligentnego 
domu pasywnego i pra-
cowni elektrycznej. Plano-
wana inwestycja polega 
na wykonaniu remontu 
i przebudowy wewnątrz 
i na zewnątrz budynków 
połączonego z docieple-

niem ścian zewnętrznych 
i dachu. W sali szkoleniowej 
symulatora inteligentnego 
domu pasywnego powsta-
ną stanowiska kompute-
rowe z oprogramowaniem 
wizualno-sterującym 
i symulacyjnym. Do celów 
edukacyjnych zamontowa-
ny zostanie cyfrowy system 
sterowania i symulacji pracy 
instalacji odnawialnych 
źródeł energii w postaci 
akumulatorowej instalacji 
fotowoltaicznej zamonto-
wanej na dachu budynku 
z inwerterami i systemem 
monitorowania. Na potrze-
by użytkowe i edukacyjne 
zamontowane zostanie 

wyposażenie kontrolno-
pomiarowe oraz zintegro-
wany system zarządzania 
budynkiem pasywnym oraz 
pracownią murarsko-tyn-
karską. Zakończenie całej 
inwestycji planowane jest  
na 30 listopada 2018 r.
- Główną zaletą inwestycji 
będzie jej unikatowość, 
gdyż zaproponowane 
komponenty pozwolą 
na podniesienie pozio-
mu nauczania w ramach 
zawodów objętych projek-
tem dla branż kluczowych: 
Budownictwo, Energetyka 
i Ekoenergetyka – wyjaśnia 
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski. - Przedsięwzięcie 
przyczyni się również do 
wzmocnienia atrakcyjności 
oferty szkoły względem 
uczniów chcących kształcić 
się w zawodach objętych 
wspomnianymi wyżej bran-
żami kluczowymi.
/raf/

iedawno podpisano umowę 
na realizację prac w ramach 
projektu pn. „Kompleksowa ter-
momodernizacja Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartuzach”. 
Umowę podpisali przedstawi-
ciele władz powiatu kartuskiego 
z wykonawcą prac. Zadanie jest 

współfinansowane z funduszy unijnych. 
W efekcie przeprowadzonego postępowania 
przetargowego na wykonawcę prac wyłoniono 
firmę z Miechucina z ceną niemal 6,6 mln zł brut-
to. Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji na wyko-
nane roboty. Termin realizacji umowy określony 
został na 30 października 2018 r. 
Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmu-
je wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
trzech istniejących budynków Powiatowego 
Centrum Zdrowia: budynku głównego A, budyn-
ku B (oddział chorób wewnętrznych i zaplecze 
administracyjno – techniczne) oraz budynku 
apteki (aktualnie wykorzystywanej jako apteka 
przyszpitalna z funkcją zaplecza gospodarczego 
i magazynu).   
W ramach robót budowlanych zaplanowano 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów 
wraz z częściową wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej wszystkich budynków, przebudowę 
i montaż baterii fotowoltaicznych na dachu bu-

dynku A i B oraz przebudowę budynku A (likwi-
dacja balkonów i tarasu, wymiana windy, montaż 
central klimatyzacyjnych, montaż pompy ciepła 
i wentylacji mechanicznej, budowa nowej stacji 
transformatorowej i przebudowa istniejących linii 
kablowych). 
Cały zakres przedsięwzięcia wynika z przygoto-
wanych na potrzeby projektu audytów energe-
tycznych oraz audytu efektywności energetycz-

nej. Na podstawie tych opracowań realizacja 
projektu zakłada uzyskanie ponad 44 proc. 
średniej oszczędności energii przypadającej na 
budynek objęty projektem.
Kompleksowe przeprowadzenie wymienionych 
prac, które zakłada realizacja projektu pozwoli na 
znaczne ograniczenie strat energetycznych oraz 
wpłynie na racjonalizację poziomu energii zuży-
wanej przez przedmiotowe budynki PCZ. /raf/

zBuduJą 
pRacownie

oszczędnie 
i ekologicznie Powiatowe Centrum 

Zdrowia w Kartu-
zach czeka termo-
modernizacja. 

N

Przy Zespole Szkół 
Technicznych im. Flo-
riana Ceynowy w Kar-

tuzach powstanie 
zintegrowane 
i kompleksowe 
Powiatowe Inteli-
gentne Centrum 
Edukacyjne. 
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Będą dopłaty do 
uprawy konopi
Rolnicy mogą starać się 
o dopłaty do upraw konopi 
włóknistych. Będzie można 
je siać w większości pomor-
skich gmin.

Podczas LXIII sesji Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
radni podjęli uchwałę okre-
ślającą ogólną powierzchnię 
pod uprawę maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizację 
tych upraw. Przeznaczono 
na nią 11 tysięcy hektarów 
w 108 gminach. W ostat-
nich latach uprawa konopi 
włóknistych w wojewódz-
twie pomorskim nie była 
popularna. Najwięcej zasiano 
jej w 2017 roku na obsza-
rze ponad 100 hektarów. 
Od 2018 roku także rolnik, 
który prowadzi ekologiczne 
gospodarstwo, będzie mógł 
starać się o dopłatę z tytułu 
uprawy konopi włóknistych. 
Ostateczną zgodę na uprawę 
wydaje wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. Na samo-
rządach lokalnych spoczywa 
też obowiązek nadzoru nad 
uprawami.  Włókna konopi 
mają szerokie zastosowanie. 
Wykorzystywane są w prze-
myśle spożywczym, pa-
pierniczym, włókienniczym 
i budownictwie. Włókna te są 
stosowane podczas produk-
cji odzieży wysokiej jakości, 
tkanin, mat dezynfekcyjnych 
czy lin cumowniczych do 
statków. Powstają z nich też 
produkty spożywcze, takie 
jak olej i mleczko konopne. 
/raf/
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Nagrody Perły Kaszub już na dobre 
wpisały się w tradycję samorządową 
i życie społeczne powiatu kartuskiego. 
Kapituła konkursu docenia i nagradza 
ludzi wielkiego serca, sportowców, 
animatorów kultury, społeczników.
W składzie Kapituły Nagród zasiedli: 
przewodniczący Wojciech Okroj, 
dyrektor Wydziału Kultury i Promo-
cji, Janusz Bystron, członek Zarządu 
Powiatu Kartuskiego, Piotr Chistowski, 
przedsiębiorca, Gabriela Gołata, Barba-
ra Kapica, dyrektor PUP w Kartuzach, 
Eleonora Kułak, animatorka życia kul-
turalnego i Dariusz Tryzna, wiceprezes 
zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Handlu i Usług. 
Janina Kwiecień, starosta kartuski, 
podczas uroczystej gali wręczyła 3 
listy gratulacyjne i 4 wyróżnienia, oraz 
przyznała  10 Pereł oraz 3 Superper-
ły a także jedną nagrodę specjalną. 
Następnie goście z partnerskich 
powiatów łowickiego, świdnickiego, 
tatrzańskiego, poznańskiego i rejonu 
śniatyńskego odebrali od starosty 
dyplomy w podziękowaniu za dotych-
czasową współpracę.
Na zakończenie uroczystości na scenie 
wystąpiła Hanka Rybka wraz z zespo-
łem „Przyjaciele”.

Już od siedemnastu lat 
Janina Kwiecień, starosta 
kartuski, nagradza miesz-
kańców powiatu, których 
aktywność, talent, troska 
o bliźniego i rozwój na-
szego regionu zasługują 
na podziw i szacunek.

perły 
kaszub 
rozdane!

Goście ZE Śniatynia (Ukraina)

Lew Zacharczyszyn 
- Konsul Ukrainy W Gdańsku

Perła dla „Wzgórza” - Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Perła dla Polkar Sp. z o.o. w Żukowie

Nagroda Specjalna Starosty Kartuskiego 
i Przewodniczącego Rady Powiatu 
dla Ks. W. Mielewczyka z Przodkowa

Laureaci Pereł Kaszub 2017

Perła dla Mieczysława Gołuńskiego, 
burmistrza Kartuz

Dh Robert Roda i dh Kamil Sylka
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Janina Kwiecień
starosta kartuski

- Coroczne nagrody „Perły Kaszub” wręczamy, aby w ten sposób uhonorować 
mieszkańców naszego powiatu, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności i tym samym wpływają na rozwój gospodarczy oraz społecz-
ny. Perły trafiają więc do przedsiębiorców, społeczników, samorządowców i wielu 
innych. To także sposób na pokazanie innym, że na terenie powiatu kartuskiego 
żyją ludzie, którzy są wrażliwi na pomoc sąsiedzką oraz wspieranie różnych grup 
społecznych.  Wręczając te nagrody i wyróżnienia chcemy wyrazić swoją wdzięcz-
ność dla tych osób i docenić ich przedsiębiorczość, ich talent, potrzebę działania. 
Podziękować za to, że czynią wiele dobrego. I pokazać pozostałym mieszkańcom, 

komu zawdzięczamy podejmowane inicjatywy jak również to, że powiat kartuski 
jest tak dobrze oceniany na arenie krajowej. Trzeba także pamiętać, że nagradzani (a są to ludzie wyróżniający się twór-
czymi i ciekawymi pomysłami, wspierający osoby niepełnosprawne, inwestujący w rozwój sportu, finansujący wiele 
przedsięwzięć z własnych pieniędzy) to osoby skromne, którzy nie robią tego wszystkiego, aby zyskać rozgłos czy sławę. 
Nie chcą się afiszować z działaniami. My – wręczając im Perły Kaszub – mamy docenić ich ogromne zaangażowanie 
i wpływ na rozwój. Warto dodać, że takich ludzi, którzy zasługują na honory, jest naprawdę wielu - samych nominacji 
tylko w tegorocznej edycji było ponad 70. W od początku istnienia plebiscytu zgłoszonych zostało natomiast ponad 900 
osób! To pokazuje, ilu mieszkańców powiatu kartuskiego chce się dzielić z innymi swoim czasem, odczuwając z tego 
radość i satysfakcję, i mieć realny wpływ na zmianę życia społecznego na lepsze.

Laureaci Superpereł Kaszub 2017: firma Gosz z Sierakowic, 
Gospodarstwo Agroturystyczne „U chłopa” z Chmielna oraz firma Wibo z Kartuz

LISTY GRATULACYJNE:

Związek Harcerstwa Polskiego •	
Komenda Hufca Kartuzy im. 
Dra Aleksandra Majkowskiego - 
z okazji 90-lecia działalności, za nie-
ustanne wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieży w duchu patriotyzmu 
i szacunku dla drugiego człowieka
Muzeum Kaszubskie im. Fran-•	
ciszka Tredera w Kartuzach 
- z okazji 70-lecia działalności, za 
aktywne działania promujące kultu-
rę, tradycję i tożsamość kaszubską 
wśród mieszkańców i turystów 
odwiedzających Stolicę Kaszub 
i Pomorze
Gminny Ośrodek Kultury w So-•	
moninie - z okazji 50-lecia dzia-
łalności, za wieloletnie tworzenie 
i realizację projektów oraz przedsię-
wzięć kulturalnych i edukacyjnych 
na rzecz lokalnej społeczności 
a także za promowanie wartości 
kaszubskich wśród turystów wypo-
czywających na terenie Szwajcarii 
Kaszubskiej

WYRÓŻNIENIA:

Katarzyna Bellingham ze Zgo-•	
rzałego - za pasję i niezwykłą 
wrażliwość na piękno i przyrodę 
oraz aktywne działania edukacyjno 
– promocyjne na rzecz projektowa-
nia i tworzenia otoczenia zgodne-
go z rytmem natury
MEBS Sp. z o.o. Sp. k. w Sierako-•	
wicach - za połączenie pasji i pracy 
zawodowej przy tworzeniu autor-
skich prac w drewnie wykorzystują-
cych dziedzictwo mebli gdańskich
Gościniec „Malinówka” w Krzesz-•	
nej  Iwona i Dariusz Sikorscy - za 
przedsiębiorczość i stworzenie 
atrakcyjnej oferty turystycznej 
i gastronomicznej w malowniczym 
zakątku Szwajcarii Kaszubskiej
Kaszubski Sekret Zdrowia i Uro-•	
dy w Gołubiu - za stworzenie cie-
kawej oferty poprawiającej zdrowie 
i urodę dla mieszkańców i turystów 
Gołubia i okolic

PERŁY KASZUB:

FKP Sp. z o.o. w Pomieczynie •	 - za 
nowoczesny wizerunek przedsię-
biorstwa, profesjonalny manage-
ment, dbałość o wysoką jakość 
produktu oraz aktywne działanie na 
rzecz lokalnego środowiska
„Polkar” Sp. z o.o. w Żukowie •	 - za 
profesjonalizm działania w kształ-
ceniu ustawicznym dorosłych 
w zakresie operatorów maszyn 
robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych, a także za podejmo-
wane inicjatywy na rzecz lokalnej 
społeczności
Zakład Produkcji Kostki Bru-•	
kowej KOSTBET Sp. z o.o. w Mi-
szewku - za systematyczny rozwój 
firmy, dbałość o wysoką jakość 
oferowanych produktów oraz 
wspieranie inicjatyw kulturalnych 
i sportowych dla dzieci i młodzieży
Mieczysław Grzegorz Gołuński, •	
burmistrz Kartuz - za zaangażo-
wanie i realizację gminnych inwe-
stycji w szczególności związanych 
z rewitalizacją Kartuz – Stolicy 
Kaszub

Restauracja Modra Sobótka •	
z Ręboszewa - za stworzenie cie-
kawej oferty smacznych dań kuch-
ni regionalnej proponowanych 
w przyjemnych wnętrzach inspiro-
wanych motywami kaszubskimi
Gminna Spółdzielnia „Samopo-•	
moc Chłopska” w Sierakowicach 
- za ponad 70-letnią działalność 
na rzecz spółdzielczości, stały 
rozwój firmy, szeroki asortyment 
oferowanych produktów i wspie-
ranie wielu lokalnych projektów 
społecznych
Wanda Lew-Kiedrowska ze •	
Stężycy - za pasję, ogromne zaan-
gażowanie w propagowaniu kul-
tury i wartości regionalnych oraz 
realizację szeregu przedsięwzięć 
promujących język kaszubski
Zespół Szkół Zawodowych •	
i Ogólnokształcących im. I Bry-
gady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte w Kartuzach - za 
zrealizowanie wielu projektów 
europejskich, budowanie środo-
wisko otwartego na innowacje, 
uczestnictwo w kulturze i wie-
dzy; za liczne laury i nagrody 
zbierane przez wychowanków 
i nauczycieli, za  wysoki poziom 
kształcenia oraz trwałą współpracę 
z pracodawcami
Dh Robert Roda, prezes Ochot-•	
niczej Straży Pożarnej w Sulę-
czynie - za odwagę i determinację 
w niesieniu pomocy podczas na-
wałnicy w sierpniu 2017 roku oraz 
za profesjonalizm w działaniach 
ratowniczych
Dh Kamil Sylka, Ochotnicza •	
Straż Pożarna w Sulęczynie - za 
odwagę i determinację w niesie-
niu pomocy podczas nawałnicy 
w sierpniu 2017 roku oraz za 
profesjonalizm w działaniach 
ratowniczych

SUPERPERŁY KASZUB:

WIBO Sp. z o.o. Sp. k.  w Kartu-•	
zach - za systematyczny i dyna-
miczny rozwój firmy, ciągłe wzbo-
gacanie oferty uwzględniającej 
najmodniejsze faktury i trendy 
świata kosmetyki
Gospodarstwo Agroturystyczne •	
„U Chłopa”  w Chmielnie - za 
wieloletnią działalność propagu-
jącą kulturę i wartości kaszubskie, 
wspieranie działań na rzecz rozwo-
ju turystyki na terenie Szwajcarii 
Kaszubskiej oraz bogatą ofertę 
spędzania czasu wolnego
Ubojnia Drobiu „GOSZ” w Siera-•	
kowicach - za przedsiębiorczość, 
systematyczny rozwój firmy 
rodzinnej, realizację inwestycji 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii oraz wysoką jakość 
oferowanych produktów

NAGRODA SPECJALNA

Jest to Nagroda Specjalna Starosty 
Kartuskiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kartuskiego.

Ks. Wacław Mielewczyk, pro-•	
boszcz parafii Św. Andrzeja 
Apostoła z Przodkowa - za szcze-
gólną wrażliwość na człowieka 
oraz ogromne zaangażowanie 
i podejmowanie szeregu inicjatyw 
na rzecz wspólnoty parafialnej

Perły Kaszub za 2017 Rok:

Perła dla Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” z Sierakowic

Nagrodę odbiera Wanda Lew-Kiedrowska
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rzetarg obej-
muje taki 
zakres prac, 
jak odcięcie 
wód deszczo-
wych specjal-
ną zlewnią 
i zbiornikami 

retencyjnymi. Gmina Kartuzy 
pozyskała na ten cel sporą 
dotację z funduszy unijnych – 
aż 8 milionów złotych. 
Najbardziej zanieczyszczo-

oczyszczą 
jezioRa
Cztery kartuskie 
jeziora mają 
zostać oczysz-
czone – miasto 
właśnie ogłosiło 
przetarg na 
wykonanie tego 
zadania. 

nym obecnie jest Jezioro 
Karczemne w Kartuzach. 
Już kilkakrotnie były 
podejmowane próby jego 
oczyszczenia, ale na razie nie 
udało się uzyskać satysfak-
cjonujących wyników. Na 
przykład w kwietniu ub. 
roku w ramach pilotażowe-
go programu na jeziorze 
zainstalowano Rezonator 
Wodny EOS 2000 (na zdjęciu 
– instalacja rezonatora na 
jeziorze). Głównym zada-
niem tego urządzenia było 
zapobiec zakwitowi sinic, 
który w minionych latach 
powodował nieprzyjemny 
zapach w mieście.
- Obecnie prowadzimy 
rozmowy z firmą, która chce 
się podjąć przeprowadzenia 
rekultywacji tego jeziora – 
wyjaśnia Sylwia Biankowska, 
wiceburmistrz Kartuz. - Ma 
tu być zastosowana inno-
wacyjnja metoda usunięcia 

osadów. Jesteśmy też w kon-
takcie z przedstawicielami 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, natomiast fir-
ma, o której wspomniałam, 
współpracuje z naukowcami 
z Politechniki Gdańskiej. 
Ciekawostką jest to, że zain-
teresowana przeprowadze-
niem prac firma sama chce 
skonstruować i przetestować 
urządzenie mające służyć do 
usunięcia zanieczyszczone-
go osadu z dna jeziora. Osad 
ma być następnie wysuszo-
ny i przetworzony do użytku 
w rolnictwie lub energetyce. 
Całą inwestycja (zagospoda-
rowanie wód deszczowych) 
ma kosztować ok. 13 milio-
nów zł i ma zakończyć się 
już we wrześniu przyszłego 
roku. Całkowita rekultywa-
cja Jeziora Karczemnego 
potrwa nieco dłużej – około 
2 do do 3 lat. 
/raf/

Ciekawostką 
jest to, że za-
interesowana 
przeprowadze-
niem prac fir-
ma sama chce 
skonstruować 
i przetestować 
urządzenie 
mające służyć 
do usunięcia 
zanieczyszczo-
nego osadu z 
dna jeziora. 
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W sobotę 19 maja 2018 
roku po raz 13 odbędzie się 
rajd i konkurs pn. „Majów-
ka z Generałem Józefem 
Wybickim – czyli wyprawa 
po generalskie epolety”.
Uczestnikami będą szkolne 
zespoły 3-osobowe ze 
wszystkich typów szkół 
(podstawowe, gimnazja, 
ponadpodstawowe oraz 
indywidualne).
Głównymi organizatora-
mi są: starosta kartuski, 
starosta kościerski, Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w Stężycy, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku/
oddział Muzeum Hymnu 
Narodowego w Będominie, 
Maria i Leszek Zakrzewscy – 
właściciele Dworu Rodziny 
Wybickich w Sikorzynie, 

wójt gminy Stężyca oraz 
wójt gminy Nowa Karczma.
Rajd rozpocznie się 
o godzinie 8.00 (rejestracja 
uczestników od godz. 9:00) 
w Dworze Rodziny Wybic-
kich w Sikorzynie a zakoń-
czy około 17.00 w Muzeum 
Hymnu Narodowego 
w Będominie.
Zgłoszenia należy składać 
w terminie do 20 kwietnia 
2018 roku mailem: promo-
cja@kartuskipowiat.pl lub 
kultura@kartuskipowiat.
com.pl.
Biuro konkursu znajduje 
się w Wydziale Kultury 
i Promocji  Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, 
ul. Gdańska 26, 83-300 
Kartuzy, tel.  0 58 694-82-60 
lub 61. /raf/

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza 
w Kartuzach w minioną niedzielę zainaugurowano 
obchody IV Kartuskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Złożono też kwiaty pod obeliskiem Danuty Siedzikówny 
ps. „Inka”. Burmistrza Kartuz w czasie jego nieobecności 
spowodowanej wyjazdem służbowym reprezentował 
podczas uroczystości jego zastępca, Wojciech Jawo-
rowski. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo 
Upiększania Miasta Kartuz. 
IV Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizo-
wane są w ramach obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
W najbliższą niedzielę, 4 marca, o godzinie 9:00 w Kiełpinie 
rozpocznie się Bieg Żelaznego. Będzie to II Kartuski Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. ppor. Zdzisława Badochy 
ps. „Żelazny” – Tropem Wilczym. Organizatorem jest Zwią-
zek Piłsudczyków Okręg Kaszubsko-Pomorski. /raf/

Uczcili pamięć 
bohaterów

Rajd z generałem
Zbliża się „XIII Rajd I Konkurs 
z Generałem Józefem Wybickim”.

Rozpoczęły się IV Kartuskie Dni 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
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Targi „Co po 
gimnzjum?” 
zorganizowa-
no już po raz 
drugi w Zespole 
Kształcenia 
i Wychowania 
w Stężycy. Pa-

tronat nad wydarzeniem objął Tomasz 
Brzoskowski, wójt gminy Stężyca. 
W targach wzięło udział dziesięć 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
kartuskiego  i kościerskiego. Ce-
lem spotkania było przedstawienie 

gimnazjalistom z gminy Stężyca ofert 
edukacyjnych tych placówek.  Ucznio-
wie, oprócz przygotowanych prezen-
tacji, mieli też możliwość obejrzenia 
stanowisk poszczególnych szkół. 
Degustowali regionalne potrawy, oglą-
dali filmy, przeglądali kroniki i  ulotki. 
Poprzez rozmowy z uczniami i nauczy-
cielami  poszerzali swoją wiedzę, którą 
wykorzystają przy podjęciu decyzji 
o wyborze przyszłej szkoły. 
Szkoły przygotowały też pokaz fry-
zjerstwa, malowanie paznokci i wiele 
innych atrakcji.

- Ponieważ dla uczniów gimnazjum 
wybór szkoły, w której będą konty-
nuować naukę, jest sprawą bardzo 
ważną, postanowiłam zorganizować 
targi, na których szkoły ponadgim-
nazjalne będą mogły zaprezentować 
swoją ofertę – wyjaśnia – wyjaśnia 
Anna Lass, pedagog ZKiW w Stęży-
cy i inicjator targów. - Z pewnością 
pomoże to naszym uczniom podjąć 
decyzję, którą szkołę wybrać po 
ukończeniu gimnazjum. 
Kolejne targi - już za rok. 
/raf/

wybierali 
szkołę 
na targach

II Gminne 
Targi Eduka-
cyjne cieszyły 
się dużym 
zaintereso-
waniem mło-
dzieży gimna-
zjalnej.
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Turniej odbędzie się w hali wido-
wiskowo-sportowej w Przodkowie 
8 kwietnia.  Organizatorzy zadbali 
o wiele atrakcji dla uczestników 
i publiczności. W programie tur-
nieju znalazły się m.in.: prezentacja 
sołectw uczestniczących w wy-
darzeniu, rozmaite konkurencje 
sportowo-rekreacyjne, wręczenie 
nagród laureatom konkursu w finale 
na Najbardziej Usportowione So-
łectwo, natomiast na zakończenie 
zaplanowano koncert muzyczny – 
występ zespołu Alibi.  /raf/

Turniej sołectw
O Przodkow-
skie Grand Prix 
będą rywalizo-
wały zespoły 
podczas Tur-
nieju Sołectw. 
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ostatnią sobo-
tę karnawału, 
już po raz 
13-ty seniorzy 
z sołectwa 
Kamienica 
Szlachecka 
mieli okazję 

bawić się na dorocznym balu orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie 
Kaszubianki. O przepyszne menu 
zadbały koleżanki Kaszubianki, które 
też zaprezentowały się w pięknym 
tańcu pt.”Na balu u Kopciuszka”. 
Występ został nagrodzony gromki-
mi brawami. Do tańca przygrywał, 
seniorów i gości zabawiał DJ Sławek. 
Sporym powodzeniem cieszyła się 
loteria fantowa, w której główną 
nagrodą była kuchenka mikrofalowa. 
Zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.  /Maria Birr, opr. raf/

W

karnawałowy 
bal seniora

Tańce, śpiewy 
i uśmiech na twa-
rzach – tak bawili 
się seniorzy na 
balu, który odbył 
się w Kamienicy 
Szlacheckiej. 

Cudzoziemcy, w szczególności obywatele 
Ukrainy, chcą u nas pracować i zamieszkać 
na stałe. Jak stworzyć im godne warunki 
pracy, a do tego zrobić to zgodnie z literą 
prawa?
Podczas spotkań w 7 miastach praco-
dawcy dowiedzą się, jak nie popełnić 
błędu przy zatrudnianiu cudzoziemców, 
a jeśli w ich firmach brakuje rąk do pracy, 
uzyskają pomoc w znalezieniu wykwalifi-
kowanej kadry.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, dzia-
łający w imieniu samorządu województwa 
pomorskiego, i powiatowe urzędy pracy 

województwa pomorskiego zapraszają 
pracodawców na spotkania informacyjne 
dotyczące zmian w przepisach o zatrud-
nianiu cudzoziemców. Do współpracy 
zaproszono Państwową Inspekcję Pracy 
oraz Straż Graniczną. Ich przedstawiciele 
poinformują o legalności zatrudnienia 
i pobytu cudzoziemców na terytorium 
naszego kraju.
Spotkania z pracodawcami odbędą się 
w 7 miejscowościach województwa: 28 
lutego, środa – Starogard Gdański; 6 
marca, wtorek – Malbork, Muzeum Miasta 
Malborka; 9 marca, piątek – Nowy Dwór 

Gdański, Żuławski Park 
Historyczny; 14 marca, 
środa – Wejherowo, 
Starostwo Powiatowe 
(sala obrad); 11 kwiet-
nia, środa – Sztum, 
Starostwo Powiatowe 
(sala narad); 26 kwiet-
nia, czwartek – Koście-
rzyna, Sala Widowisko-
wa im. Szopińskiego 
(sala konferencyjna); 
kwiecień/maj – Kartuzy 
(termin wkrótce). /raf/

Jak zatrudnić cudzoziemca? Jesteś pracodawcą i planujesz zatrudnić cudzoziemca? Przyjdź na 
spotkanie i dowiedz się, jak to zrobić zgodnie z nowymi przepisami.

Fo
t. 

W
U

P 
w

 G
da

ńs
ku



13|Środa, 28 lutego 2018expressy.pl

REKLAMA                                                                                        U/2016/PR

Kartuzach jeszcze w tym roku po-
wstanie nowy skatepark. Zostanie on 
umiejscowiony w parku znajdującym 
się naprzeciw budynku Kartuskiego 
Centrum Kultury. To idealne miej-
sce na tego typu przedsięwzięcie. 
Park „Solidarności” jest położony 
w samym centrum miasta, w pobliżu 

szkół i innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku. 
Niedawno upłynął termin składania ofert na wykonanie do-
kumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa skateparku 
w Parku „Solidarności” w Kartuzach. Na zapytanie ofertowe 
odpowiedziało sześć podmiotów. Propozycje wahały się od 
blisko 78 tys. zł do nieco ponad 18 tys. Wybrano tę najko-
rzystniejszą. Wkrótce Gmina Kartuzy ogłosi konsultacje 
społeczne związane z projektem skateparku. 
- Chcemy, aby to młodzi ludzie sami zdecydowali, jak będzie 
wyglądał kartuski skatepark, jakie będzie spełniał funkcje – 
wyjaśnia Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz. - Dlatego 
też liczymy na ich obecność w czasie konsultacji. /raf/

o skateparku 
zdecyduje 
młodzież
Jak będzie wyglą-
dał skatepark w 
Kartuzach? Zade-
cydują mieszkańcy. 
Niedługo rozpocz-
ną się konsultacje 
społeczne. 

W

Wiele dróg gminnych, 
które czekają w kolejce 
na utwardzenie, będzie 
wyrównanych, a nawierzch-
nia wykonana zostanie za 
pomocą kruszywa.
Gmina Kartuzy pod koniec 
stycznia br. ogłosiła prze-
targ na dostawę kruszywa 
w 2018 roku. Do rywalizacji 
stanęły dwa podmioty. 
Ostatecznie kruszywo do 
utwardzenia dróg gminnych 
dostarczy Gminie Kartuzy 
firma z Mezowa.
Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa kruszywa 

w prognozowanych ilo-
ściach: kruszywo naturalne 
frakcji 0–16 mm – 100 ton, 
kruszywo naturalne łamane 
frakcji 4–31,5 mm – 4000 
ton oraz kruszywo betono-
we frakcji 20-63 mm – 1500 
ton.
Przedmiot zamówienia 
obejmuje sprzedaż, zała-
dunek, ważenie, transport 
i rozładunek kruszywa 
w miejscu wskazanym.
Gdy tylko warunki pogodo-
we poprawią się, rozpoczną 
się prace drogowe. 
/raf/

Zbliża się wiosna, 
a to co roku czas 
inwestycji, także 
drogowych. 

remonty 
ruszą 
wiosną

Ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty 
samoobrony pn. „Bezpieczna kartu-
zianka”. Akcja powstała z inicjatywy 
kartuskiej Straży Miejskiej, organizowa-
na jest w Kartuzach po raz drugi. Ilość 
miejsc jest ograniczona, dlatego też przy 
zgłoszeniach obowiązuje zasada: kto 
pierwszy, ten lepszy.
Zgłoszenia przyjmowane są na specjal-
nie do tego przygotowanych formu-
larzach, w terminie do piątku 2 marca 
2018 r. Tel. kontaktowy: 586 800 986.
Formularz zapisu do udziału w kursie 

jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Kartuzy www.kartuzy.
pl. Wypełniony i podpisany formularz 
należy przysłać na adres strazmiejska@
poczta.kartuzy.pl.
Zajęcia są przeznaczone dla osób pełno-
letnich, odbędą się 3 marca (w sobotę) 
w godzinach od 10.00 do 14.00 w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kartuzach, przy ul. 
Piłsudskiego 10. /raf/

Obroń się sama! Już po raz drugi 
panie mogą skorzystać 
z bezpłatnych zajęć 
z samoobrony.





TOWARZYSKIE

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

RoZDRABniACZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

SiAno, słoma w  balotach 120x150, 
siano, sloma w kostkach z magazynu. 
Mozliwość transportu 506250477

DREWno opalowe,buk,sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport.506250477

BlAChy stal do wypieku tel 694 642 
709

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, do-
kumenty, 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
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ZAADoptuJ

otoZ ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

poMÓŻ NAM poMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAŻNE tELEFoNY

Neon
taki nakolankowy mały 
psiak, szuka swojego czło-
wieka. Zima w schronisku 
potrafi być sroga… 

Fester
szuka domu… Energiczny, 
wesoły i bardzo kontaktowy 
psiak pragnie spędzić życie 
u boku dobrego człowieka.

Celia
bardzo wystraszona sunia, trafi-
ła do schroniska OTOZ Animals 
w Dąbrówce koło Wejherowa 
dnia 15 stycznia 2018 roku.

Urban
do schroniska OTOZ ANI-
MALS trafił 9 stycznia 2018 
roku. Psiak leżał w rowie 
bardzo zmarznięty.

Bazyli
Pies został znaleziony 
we Władysławowie. Bazyli 
jest w bardzo złym stanie, jest 
wychudzony, zaniedbany…

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NIERUCHOMOŚCI

SpRZEDAM

SPRZEDAM działkę ogrodniczą 
z domkiem, szklarnia, tel. 517 159 
871

SPRZEDAM działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie / Lebork 1100 
m2 cena 39.000 zł,   tel. 602 306 210 

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

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

WYNAJMĘ

poSZuKuJĘ WYNAJĄĆ

STARSZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

jESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

KupIĘ

kuPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SpRZEDAM

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

EDUKACJA

lEkCjE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początku-
jący
oraz średnio zaawansowany. Luzi-
no, 506 077 549

lEkCjE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

SZukAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwa-
rantowane – Niemcy, tel. 00 49 157 
74 120 145

ZATRuDnię fryzjera/kę damsko-
męską z doświadczeniem Kontakt 
600 99 34 10

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZłoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, 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 Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

REKLAMA                                    U/2016/RL

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

SZuKASZ 
pRACoWNIKA?

Napisz 
ogłoszenie!

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

ZRoBiłEŚ 
ZDjęCiE?
nAPiSAłEŚ 
ARTykuł?
WYŚLIJ DO NAS!

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!
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A MOżE...
OgłOszEniE 
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Zadzwoń:
660 731 138
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rający w III lidze GKS 
Przodkowo ma za 
sobą zimę pełną 
zmian – z drużyną 
rozstał się trener Paweł 
Pagieła (powodem 
były niezadowalające 

wyniki), a objął ją Marcin Martyniuk, 
były szkoleniowiec Kaszubii Koście-
rzyna. Ogromne zmiany nastąpiły też 
w kadrze zespołu – odeszło kilkunastu 
zawodników, do drużyny dołączyła też 
spora grupa piłkarzy – w tym Tomasz 
Tuttas, Piotr Robakowski oraz Sebastian 
Letniowski. W sparingach GKS grał 
w kratkę, choć miał też zróżnicowanych 

rywali – przodkowianie pokonali Pogoń 
Lębork 7-0, czy Grom Nowy Staw 3-2, ale 
przegrali też 1-3 z Gryfem Wejherowo 
i 0-1 z Gwardią Koszalin. Forma, jaką GKS 
zaprezentuje na starcie rundy wydaje się 
więc dużą niewiadomą, tym ciekawiej 
zapowiada się więc mecz z wiceliderem, 
Świtem Skolwin, który odbędzie się 10. 
marca w Przodkowie.
Radunia Stężyca nie przeszła zimą rewo-
lucji, co nie dziwi, biorąc pod uwagę to, 
że zespół jest liderem IV ligi. W sparin-
gach, jeśli piłkarze ze Stężycy przegry-
wali to raczej z zespołami z wyższej 
półki, jak Gryf Wejherowo, czy Bałtykiem 
Gdynia, natomiast w meczach z zespo-

łami IV, czy V ligi odnosili przekonujące 
zwycięstwa. Pierwszy mecz decydującej 
o awansie rundy wiosennej odbędzie się 
11. marca. Radunia na wyjeździe zagra 
z Kaszubią Kościerzyna. 
Odmienne cele na najbliższą rundę ma 
Cartusia Kartuzy. Spokojne utrzymanie 
jest w zasięgu niebiesko-biało-czarnych, 
ale warunkiem jest dobre rozpoczęcie 
rundy 11. marca. Pierwszym rywalem 
Cartusii będzie jej „sąsiad z dołu” w ligo-
wej tabeli – Bytovia II Bytów.

ostatnie szlify 
przed ligą Zespoły z naszego 

powiatu zbliżają się 
do końca okresu 
przygotowawczego 
– niebawem wracają
 rozgrywki ligowe.G
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Trudno beniaminkowi I ligi 
powtórzyć serie zwycięstw, 
którymi imponował na po-
czątku rozgrywek, jednak 
sytuacja w tabeli wciąż 
wygląda bardzo dobrze. 
W ostatnim styczniowym 
meczu kartuzianie pokonali 
na wyjeździe Futsal Leszno, 
a potem wrócili na własną 
halę, gdzie podjęli ostatni 
w tabeli Unisław Team.
Oustider nie okazał się 
zbytnio wymagającym ry-
walem dla FCK. Do przerwy 
było 4-1 dla gospodarzy, 
co dało drużynie spokój 
w drugiej połowie, w której 
kartuzianie także okazali się 
lepsi i ostatecznie wygrali 

to spotkanie 7-1.
Mniej pomyślny przebieg 
miał dla zespołu z Kartuz 
mecz z Team Lębork. 
Bramka, którą w 2. minucie 
zdobył zepół z Lęborka 
zapoczątkowała wymianę 
ognia, w której na gole na 
przemian zdobywali jedni 
i drudzy. Po 24 minutach 
było 5-5, ale wtedy kapital-
ny kwadrans zaliczył Team 
Lębork, co dało im pewne 
i wysokie zwycięstwo 11-6. 
Po przegranych derbach 
Kaszub zespół FC Kartuzy 
pozostał na 3. miejscu 
w tabeli I ligi futsalu, tyle, 
że będący na 4. miejscu 
zespół z Zielonej Góry ma 
jedno zaległe spotkanie. 
W najbliższy weekend 
kartuzianie podejmą u sie-
bie lidera i murowanego 
kandydata do awansu, Red 
Devils Chojnice.  
kG

wskoczyli 
na podium

Zespół FC Kartuzy 
pomimo ostatniej 
porażki pozostał 
w czołówce I ligi.

26-osobowa reprezentacja Kartuz zaliczyła udany występ 
na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Graplingu 
i Kickboxingu. Na zawody do Prabut wybrali się podopieczni 
Zbigniewa Hormańskiego z Fantom MMA Kartuzy oraz spor-
towcy trenujący pod okiem Patryka Zaborowskiego w Rebelii 
Kartuzy. W 26 walkach zanotowali 14 zwycięstw. W teamie 
mieszanych sztuk walki Fantomu najlepiej spisali się Paweł Cho-
robiński, Kamil Smętoch, Damian Rakowski i Mateusz Czarnecki. 
Podobnie było z zawodnikami kartuskiej Rebelii, którzy wygrali 
10 z 16 pojedynków. Dobre walki zanotowali zarówno debiutu-
jący, jak i doświadczeni kickboxerzy. Swoje starcia wygrali Armin 
Wilczewski, Marcin Treder, Paweł Grzenia, Karol Socha, Michał 
Konkel, Kamil Mateja, Bartłomiej Leykowski, Nikodem Bigus, 
Adam Kryszewski oraz Patryk Bergański.

Dobry występ kartuzian

Turniej, który swoim patro-
natem objął prezes Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
Radosław Michalski, został 
rozegrany 17. lutego na hali 
w Stężycy. O zwycięstwo w Lo-
tos Griffin Cup rywalizowało 
12 drużyn z rocznika 2008. 
Po raz kolejny świetnie spisali 
się juniorzy Raduni Stężycy, 

Brąz dla Raduni
Kolejny turniej 
z cyklu Lotos Griffin 
Cup zakończył się 
sukcesem młodych 
piłkarzy ze Stężycy.

którzy zdobyli dla klubu piąty 
medal w tym cyklu. 

Zespoły zostały rozlosowane 
do trzech czterozespołowych 
grup. Piłkarze Raduni Stęży-
ca trafili do grupa A, gdzie 
na inaugurację zremisowali 
z Kaszubią Studzienice 0:0, 
następnie pokonali Lidera 
Rychnowy 4:0, a w ostatnim 
meczu grupowym zremisowali 
z Gryfem Słupsk 1:1 uzyskując 
w ten sposób wyjście z grupy 
A do fazy pucharowej turnieju. 
W ćwierćfinale Raduniacy 
wygrali z Pogonią Lębork 1:0, 
a w półfinale ulegli U 2 Bytów 

4:0. W meczu o trzecie miejsce 
piłkarze Raduni wygrali z Gry-
fem Słupsk 4:1 zdobywając 
w ten sposób brązowe meda-
le Lotos Griffin Cup. Zwycięz-
cą rozgrywek został zespół 

Bałtyku Gdynia, który w finale 
turnieju pokonał U2 Bytów 
3:1. Najlepszym bramkarzem 
rozgrywek wybrany został 
Nikodem Orlikowski z Raduni 
Stężyca.
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